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ALUEIDEN KILPAILUKYVYN KAHDEKSAN ELEMENTTIÄ

Olemme tämän teoksen avulla halunneet nostaa esille alueiden kilpailukyvyn
merkityksen, pohtia sen elementtejä sekä etsiä tapoja, joiden avulla on mahdol-
lista luoda ja kehittää kilpailukykyä. Tavoitteenamme on aina ollut tehdä teoreet-
tisesti ja empiirisesti vahvoja tutkimuksia, jotka samalla edistävät käytännön ke-
hittämistoimintaa mahdollisimman hyvin. Tällöin on tärkeää kyetä esittämään tut-
kimusten tulokset sekä kirjallisesti että suullisesti suurelle yleisölle tiiviisti, sel-
keästi ja ymmärrettävästi. Suomen Kuntaliitolle lämmin kiitos mahdollisuudesta
tiivistää usean projektin tulokset yksiin kansiin hyvällä foorumilla.

Tämä teos on kokoelma alueelliseen kehittämiseen liittyviä artikkeleita, mutta
samalla se on nuorten ja hieman vanhempien aluetieteilijöiden kiitos ja kunnian-
osoitus vuoden 2000 lopussa eläkkeelle jäävälle professori Seppo Siirilälle, yli-
opistopolitiikan harmaalle eminenssille, jossa yhdistyvät harvinaisella tavalla niin
verkostosukkulan, muurinsärkijän, visionäärin, teknokraatin kuin käsityöläisen-
kin piirteet (ks. Sotaraudan artikkeli tässä kirjassa). Erityisesti haluamme kiittää
Seppoa tuloksekkaasta yhteistyöstä Senten syntyvaiheiden ja ensimmäisten vuo-
sien aikana. On ilo toimia yhteistyössä ihmisen kanssa, jolla on sente1  hallussa.
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Virpi Aarnio Leena Helenius-Mäki Jari Iisakkala
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Reija Linnamaa Tomi Lähteenmäki Nina Mustikkamäki
Matti Mäki Mika Raunio Markku Sotarauta
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ALUEIDEN KILPAILUKYVYN KAHDEKSAN ELEMENTTIÄ

Markku Sotarauta ja Nina Mustikkamäki (toim.) (2001): Alueiden kilpailuky-
vyn kahdeksan elementtiä. Acta nro 137.

Tämän kirjan tavoitteena on avata näkökulmia alueiden kilpailukykyyn, sen ele-
mentteihin ja niiden välisiin suhteisiin. Kirjan lähtökohtana ja jäsennyksenä toi-
mii alueiden kilpailukyvyn kahdeksan elementtiä. Kirjassa on jotakin uutta ja jo-
takin vanhaa eli se perustuu pääosin useiden alueiden ja kaupunkiseutujen kil-
pailukykyyn kohdistuneiden tutkimusten päähavaintoihin.

Kirjan ensimmäisessä artikkelissa Markku Sotarauta ja Timo Lakso tarkas-
televat sitä, miten strateginen suunnittelu on toiminut alueellisessa kehittämises-
sä. He tarkastelevat kainuulaisten kokemusten kautta strategista tietoisuutta, alu-
eellisten strategioiden ohjaavaa vaikutusta sekä osallistumista strategiseen suun-
nitteluun. Kirjan toisessa artikkelissa Markku Sotarauta ja Tomi Lähteenmäki jat-
kavat strategisen suunnittelun tarkastelua ja he esittävät perinteiselle strategioi-
den valmistelulle ja toteuttamiselle vaihtoehtoisen mallin, jonka tavoitteena on
tuoda strategiatyö askeleen lähemmäksi konkretiaa. He hahmottavat artikkelis-
saan ydinkompetenssiajatteluun perustuvaa lähestymistapaa, jonka avulla alueil-
la on mahdollista tunnistaa oma kilpailukyky nykyistä analyyttisemmin.

Strategisen suunnittelun ohella 1990-luvulla nostettiin kaikessa kehittämis-
toiminnassa esille verkostoituminen. Reija Linnamaa ja Markku Sotarauta nos-
tavat artikkelissaan esille alueelliseen kehittämiseen liittyvien verkostojen arjen
ja utopian välisen kuilun. Yhtenä keskeisenä selityksenä kuilulle he esittävät ins-
tituutioiden ja järjestelmien kahlehtivuuden. Lisäksi Linnamaa ja Sotarauta poh-
tivat sitä, miten arjen ja utopian välistä kuilua olisi mahdollista kuroa umpeen.

Kirjan neljäs artikkeli kytkeytyy alueiden kilpailukyvyn yritykset -element-
tiin. Mika Kautonen ja Jari Kolehmainen keskittyvät niihin alueisiin ja paikalli-
siin toimintaympäristöihin, jotka eivät kulje kehityksen kärjessä, vaan joilla yri-
tysten ja toimialakeskittymien kyky innovaatioperustaiseen kilpailuun on jostain
syystä ongelmallinen. He tarkastelevat artikkelissaan rinnakkain yritys- ja järjes-
telmätasoisia teemoja, joiden yhteennivominen alueellisissa innovaatiostrategioissa
on olennaista. Myös Kati-Jasmin Kosonen keskittyy artikkelissaan alueiden in-
novaatiokyvykkyyteen. Hän tarkastelee institutionaalisen kapasiteetin merkitys-
tä innovaatiokyvyn edistämisessä sekä sitä, miten institutionaalisesti ohuet alu-
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eet voivat vahvistaa institutionaalista kapasiteettiaan ja siten edistää toimijoiden
innovaatioprosesseja.

Viime vuosina asuin- ja elinympäristön laadun merkitys kilpailukyvyn teki-
jänä on korostunut. Mika Raunio tarkastelee laajaan empiiriseen aineistoon no-
jaten sitä, onko asuin- ja elinympäristöstä mahdollista käytännössä muodostaa kau-
punkiseudulle kilpailuetua suhteessa muihin samoista osaajista kilpaileviin kau-
punkiseutuihin. Toisessa artikkelissaan Mika Raunio tarkastelee imagon luomis-
ta, profilointia ja markkinointia osana kaupunkiseudun kehittämistoimintaa. Läh-
tökohtana artikkelissa on jäsentää ja selkeyttää imagon ja sen rakentamiseen liit-
tyvää laajaa määritelmäkenttää ja siten luoda perustaa käytännön imagon raken-
tamisprosesseille.

Kehittämistoiminnassa oppiminen on noussut entistä tärkeämpään rooliin.
Erityisesti tulisi kyetä oppimaan omasta toiminnasta. Eräänä oppimisen välinee-
nä voidaan pitää arviointia. Alueellisessa kehittämistyössä arviointia on käytetty
kehittämistoiminnan ohjausvälineenä, mutta tuloksia ei yleensä ole kyetty hyö-
dyntämään paikallistasolla riittävästi. Kimmo Viljamaa tuo artikkelissaan esille
muutostarpeen kehittämistyön arvioinnin lähestymistavoissa. Hän analysoi pai-
kallisesta näkökulmasta katsottuna vallitsevan arviointikäytännön ongelmia sekä
etsii niihin ratkaisua aiempaa kokonaisvaltaisemmasta arviointinäkökulmasta.

Viimeisessä artikkelissa Markku Sotarauta etsii alueiden kilpailukyvyn kah-
deksatta elementtiä…
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ALUEIDEN KILPAILUKYVYN KAHDEKSAN ELEMENTTIÄ

Markku Sotarauta och Nina Mustikkamäki (red.) (2001): De åtta elementen i
regionernas konkurrenskraft. Acta nr 137.

Syftet med denna bok är att visa på olika sidor av regionernas konkurrenskraft,
vilka element den består av och förhållandet mellan dem. Utgångspunkten och
dispositionen för boken är de åtta elementen i regionernas konkurrenskraft. Bo-
ken tar upp både gammalt och nytt, dvs. den grundar sig i huvudsak på de vikti-
gaste observationerna som rör konkurrenskraften i flera regioner och stadsregio-
ner.

I den första artikeln behandlar Markku Sotarauta och Timo Laakso frågan
vilken roll den strategiska planeringen har haft i det regionala utvecklingsarbe-
tet. Via erfarenheter från Kajanaland  ser de på den strategiska medvetenheten i
regionerna, de regionala strategiernas styrande effekt och aktiviteten i planerin-
gen av regionala strategier. I den andra artikeln fortsätter Markku Sotarauta och
Tomi Lähteenmäki att granska den strategiska planeringen. De presenterar en al-
ternativ modell till det traditionella sättet att förbereda och genomföra strategier
på, där själva strategiarbetet får en konkretare form än förr. Modellen bygger på
tanken att regionerna besitter en kärnkompetens med vars hjälp de kan precisera
den egna konkurrenskraften mer analytiskt än i dag.

Vid sidan av den strategiska planeringen har frågan om nätverkssamarbete
varit aktuell i all utvecklingsverksamhet under 1990-talet. Reija Linnamaa och
Markku Sotarauta beskriver den klyfta mellan vardag och utopi som uppstod då
nätverksidén skulle inlemmas i det regionala utvecklingsarbetet. De menar att en
viktig förklaring till klyftan är den fjättrande verkan som varje institution och
system har, och de frågar sig hur man kunde överbrygga denna klyfta.

Den fjärde artikeln i boken ansluter sig till det element i den regionala kon-
kurrenskraften som gäller företagen. Mika Kautonen och Jari Kolehmainen kon-
centrerar sig på de regioner och lokala verksamhetsmiljöer som inte går i spet-
sen för utvecklingen, utan där företag och olika branscher i regionen av någon
anledning har problem med att upprätthålla en innovationsbaserad konkurrens.
De jämför parallellt olika teman på företags- och systemnivå, som det är väsent-
ligt att koppla samman i de regionala innovationsstrategierna. Också Kati-Jas-
min Kosonen fokuserar på regionernas förmåga till innovativa lösningar. Hon un-
dersöker dels vilken betydelse den institutionella kapaciteten har när det gäller
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att främja innovationen, dels hur regioner med svag institutionell grund kan stär-
ka sin institutionella kapacitet och därmed stimulera innovationsintresset hos de
olika aktörerna.

Under de senaste åren har kvaliteten på boende- och livsmiljön blivit en allt
större faktor att räkna med när det gäller konkurrenskraften. Utifrån ett omfattande
empiriskt material diskuterar Mika Raunio om det är möjligt att skapa en kon-
kurrensfördel av boende- och livsmiljön i en viss stadsregion i relation till kon-
kurrerande städer av samma slag. I sin andra artikel tar Mika Raunio upp frågan
om hur städerna kan skapa, profilera och marknadsföra en viss image som en
del av sitt utvecklingsarbete. Utgångspunkten är att försöka strukturera och ås-
kådliggöra det vaga begreppet image och på det sättet skapa en grund för ett mer
praktiskt imagebegrepp.

Inom utvecklingsarbetet har lärandet fått en allt viktigare roll. Det har blivit
speciellt viktigt att ta egna initiativ för att lära sig, och en metod i den processen
är utvärderingen. Inom det regionala utvecklingsarbetet har utvärderingen använts
som ett sätt att styra hela utvecklingsverksamheten på, men på det lokala planet
har man inte tillräckligt lyckats dra nytta av resultaten. Kimmo Viljamaa pekar
på behovet av nya infallsvinklar i utvärderingen av utvecklingsarbetet. Han ana-
lyserar de rådande problemen ur ett lokalt perspektiv och  kommer med förslag
till lösningar utifrån en mer helhetsbetonad syn på utvärderingen än tidigare.

I den sista artikeln söker Markku Sotarauta svaret på vad det åttonde ele-
mentet i regionernas konkurrenskraft kunde vara ...
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ALUEIDEN KILPAILUKYVYN KAHDEKSAN ELEMENTTIÄ

Markku Sotarauta and Nina Mustikkamäki (Eds.) (2001): The eight elements
in regional competitivity. Acta No. 137.

The purpose of this publication is to present new viewpoints on competitivity
and its elements and the connection between them. The eight elements in regional
competitivity are the starting point, they also outline the publication. The
publication contains something new and something old, in other words it is mainly
based on observations made in competitivity studies, which covered several
regions and urban areas.

In the first article  Markku Sotarauta and Timo Laakso  look at the
functioning of strategic planning in regional development. Using experiences from
the Kainuu region they examine strategic awareness, the steering influence of
regional strategies, and participation in strategic planning. In the second article
Markku Sotarauta and Tomi Lähteenmäki  continue studying strategic planning
and present an alternative model for the traditional method of preparing and
implementing strategies.  In the alternative model the purpose is to bring strategy
work closer to real life. The article outlines an approach based on core
competence, which enables regions to identify their own competitivity in a more
analytic manner than before.

Besides strategic planning all development work in the 1990’s involved
networking. In their article  Reija Linnamaa and Markku Sotarauta  mention the
gap between real life and utopia in regional development networks. Basically this
gap can be explained by the restraining effect institutions and systems have.
Linnamaa and Sotarauta also ponder over how to narrow down this gap between
real life and utopia.

The fourth article in this book deals with the enterprises element in
competitivity.  Mika Kautonen and Jari Kolehmainen  have focused on low profile
regions and local operational areas, where enterprises and business clusters for
some reason have problems linking together innovation and competition. They
study parallel themes at enterprise and system levels, the combination of which
is essential in regional innovation strategies. The article written by  Kati-Jasmin
Kosonen  concentrates on the regions’ innovative capacity. She studies the
importance of institutional capacity in promoting innovativeness and how

Summary
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institutionally weak areas can strengthen this capacity and thus promote the
innovation processes of the actors.

These past years the importance of quality in the living environment has been
emphasized as a competitive factor. On the basis of extensive empirical material
Mika Raunio examines the possibility of actually using the living environment
to give urban areas a competitive advantage in relation to other urban areas
competing for the same able people. In his second article  Mika Raunio  studies
the creating, profiling and marketing of an image as part of the development of
urban areas. The starting point of this article is to outline and clarify the numerous
definitions connected with image and creating an image, thus forming a basis
for the structuring processes of a practical image.

Learning in development has acquired an increasingly prominent role.
Especially learning by doing is important. Evaluation can be considered as one
learning instrument. In regional development work evaluation has been used as
a steering instrument, but usually the results have not been made sufficient use
of at local level.  Kimmo Viljamaa’s  article mentions the need for change in the
approach towards evaluating development work. He analyses the problems in
current evaluation practices from a local viewpoint, but uses a more
comprehensive viewpoint to look for a solution.

In the last article Markku Sotarauta looks for the eighth element in regional
competitivity…
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ALUEIDEN KILPAILUKYVYN KAHDEKSAN ELEMENTTIÄ

1990-lukua voitaneen monella eri tapaa kutsua muutosten ja innovaatioiden vuo-
sikymmeneksi. Internet on tänään lähes kaikkialla arkipäivää, verkkojen välityk-
sellä työskennellään samanaikaisesti eri puolilla maailmaa ja keinotodellisuus eri
muodoissaan tekee tuloaan. Muutokset eivät kuitenkaan ole ainoastaan välineel-
lisiä vaan globalisaatio, informaatioteknologian kehitys ja tiedon merkityksen kas-
vu, taloudellisen toiminnan uusi logiikka, lama ja siitä selviytyminen, kiristyvä
kansainvälinen kilpailu, Euroopan yhdentyminen, jne. ovat muuttamassa saman-
aikaisesti sekä ajan ja paikan merkitystä että kokonaisuudessaan yhteiskunnan
rakenteita. Monet yhteiskunnalliset muutokset ovat muuttaneet myös alueiden
merkitystä. Ne eivät ole enää samalla tavalla hierarkkisessa suhteessa toisiinsa
nähden kuten aiemmin, vaan alueiden menestymistä määrittelee ennen kaikkea
paikallinen toimintaympäristö, kilpailukyky ja alueiden asema osana globaaleja
virtoja (Sotarauta & Kostiainen 1999). Castellsin (1996) mukaan perinteisen paik-
kojen tilan sijaan (space of places) nyky-yhteiskunta onkin organisoitumassa vir-
tojen tilana (space of flows). Virtoja ovat lähinnä informaatio-, teknologia- ja pää-
omavirrat, mutta myös organisaatioiden vuorovaikutusta ilmentävät virrat sekä
symboli- ja mielikuvavirrat. Laajemmin virtojen tila -ajatusta käsiteltäessä voi-
daan puhua myös fyysisistä virroista, joita ovat mm. yritys-, opiskelija-, asian-
tuntija- ja matkailijavirrat. (Kostiainen 1999.)

Alueet ja alueellinen kehittäminen ovat kohdanneet uudenlaisia haasteita.
Alueellisen kehittämisen institutionaalisiin muotoihin on merkittävimmin vaikut-
tanut kansallisen aluepolitiikan uudistaminen ja pyrkimys sopeuttaa suomalaiset
kehittämiskäytännöt EU:n yhteisöaluepolitiikan periaatteisiin eli keskittämiseen,
kumppanuuteen, ohjelmallisuuteen ja täydentävyyteen. Samanaikaisesti kehittä-
mistoiminnassa keskeisiksi ovat nousseet sellaiset kysymykset kuin; miten ote-
taan huomioon globaalin tietoon ja osaamiseen perustuvan talouden logiikka, mi-
ten edistetään erilaisten informaatio-, teknologia-, asiantuntija- yms. virtojen suun-
tautumista omalle alueelle sekä miten otetaan huomioon niin alueen, yritysten kuin
yksilöidenkin tarpeet? Kehittämistoiminnassa korostuu siis yhä enemmän alueen
kyky vahvistaa omaa innovaatio- ja kilpailukykyään ja edelleen kyky luoda pai-
kallisista lähtökohdista kilpailuetuja.

Kilpailukyky ja kilpailuetu ovat toisiinsa kytkeytyneitä termejä.  Kilpailuky-
ky voidaan yleisesti määritellä ensinnäkin sellaisiksi toimijoiden ominaisuuksik-
si, joiden avulla nämä pystyvät osallistumaan kilpailuun ja toiseksi sellaiseksi po-

Markku Sotarauta & Nina Mustikkamäki & Reija Linnamaa

Alueet uusien haasteiden edessä
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tentiaaliksi, jonka turvin voi menestyä kilpailussa kilpakumppaneita paremmin.
Saavuttaakseen kilpailuetua toimijalla tulisi olla sellaisia ominaisuuksia, joiden
avulla on mahdollista menestyä kilpailussa paremmin kuin muut. Alueiden kil-
pailukyky koostuu kahdeksasta toisiinsa limittyneestä elementistä, joista kuusi on
eräänlaisia peruselementtejä. Lisäksi kilpailukykyyn vaikuttaa imago, joka muo-
toutuu kullekin alueelle ominaisella tavalla joko yhden tai useamman perusele-
mentin varassa. (vrt. Linnamaa 1999.)

KUVA 1. Alueiden kilpailukyvyn kahdeksan elementtiä (Linnamaata 1999
soveltaen).

Kilpailukyvyn elementit muodostavat kokonaisuuden ja ovat toisistaan riippuvai-
sia. Jotta kilpailukykyä on mahdollista jäsentää, on perusteltua jakaa se omiksi
elementeiksi. Seuraavassa esitellään kilpailukyvyn elementit.

Yrityksillä1  alueen kilpailukyvyn tekijänä tarkoitetaan alueen yrityskenttää;
yritysten koko- ja toimialarakennetta, vientisuuntautuneisuutta, osaamisintensii-
visyyttä, alihankkijoiden ja muiden yritysyhteistyökumppaneiden läheisyyttä jne.
Yritykset -elementtiin voidaan lukea myös toimialojen kilpailutilanne ja markki-
noiden rakenne. Alueen kilpailukyvyn kehittämisessä yrityksiin kohdistuva toi-
minta on tyypillisintä ja perinteisintä kehittämistoimintaa.

Uuden vuosituhannen alussa korostetaan yhä useammin, että yritysten tär-
keimmäksi pääomaksi on nousemassa inhimillinen pääoma eli osaava, innova-

1 Kaupunkiseutujen kilpailukykyä käsittelevä osuus pohjautuu artikkeliin Linnamaa 1999.
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ALUEIDEN KILPAILUKYVYN KAHDEKSAN ELEMENTTIÄ

tiivinen ja korkeasti kouluttautunut työvoima. Inhimillisillä voimavaroilla alueen
kilpailukykytekijänä tarkoitetaan laajasti ottaen alueella asuvia, siellä opiskele-
via ja työssäkäyviä ihmisiä. Inhimillisten voimavarojen kehittämisessä on tärke-
ää alueen koulutusjärjestelmän toimivuus ja kyky reagoida koulutuksessa nope-
asti yritysten muuttuviin tarpeisiin. Yksinkertaistaen on mahdollista todeta, että
aiemmin työvoima meni sinne missä yritykset olivat. Nyt tästä suhteesta on tul-
lut monisyisempi ja ainakin korkeaa osaamista vaativilla aloilla yritykset hakeu-
tuvat niille seuduille, joissa osaava työvoima viihtyy. Asuin- ja elinympäristön
laadun merkitys kilpailukyvyn tekijänä siis korostuu.

Asuin- ja elinympäristö koostuu fyysisestä ympäristöstä (rakennettu ympä-
ristö ja luonnon ympäristö); toiminnallisesta ympäristöstä ja sen tarjoamista pal-
veluista (terveydenhuolto, päivähoito, yleissivistävä koulutus, viihde- ja kulttuu-
ripalvelut, urheilumahdollisuudet); taloudellisesta ympäristöstä (elinkustannuk-
set - palveluiden hinnat, asumiskustannukset, veroäyrin hinta jne.) sekä sosiaali-
sesta ympäristöstä (ihmisten välinen vuorovaikutus ja ne sosiaaliset verkostot, jois-
sa ihminen päivittäin toimii). Pienet kaupunkiseudut ja maaseutukunnat eivät voi
tarjota samanlaista asuin- ja elinympäristöä kaikkine palveluineen kuin suuret kau-
punkiseudut, mutta niiden on mahdollista nostaa esille omat erityispiirteensä ja
luoda niiden varaan uusia ja ennakkoluulottomia ratkaisuja. Tämä ei tarkoita vain
luonnon ympäristön korostamista markkinoinnissa, vaan esimerkiksi uudenlais-
ten asumisratkaisujen luomista.

Viime vuosikymmeninä instituutioiden merkitys kilpailukyvyn luomisessa on
korostunut merkittävästi (ks. esim. Maskell 1996; Morgan 1997). Instituutiot voi-
daan jakaa yksinkertaistaen kahteen osaan; muodollisiin instituutioihin (esim.
maakunnan liitot, TE-keskukset, yliopistot) sekä epämuodollisiin, toimintansa
myötä muodostuneihin instituutioihin. Amin ja Thrift (1995) käyttävät käsitettä
institutionaalinen tiheys (institutional thickness) viitatessaan instituutioiden mer-
kitykseen alueen menestymiselle. Institutionaalinen tiheys edellyttää paitsi eri-
laisten instituutioiden suhteellisen suurta määrää myös tiivistä ja toimivaa yhteis-
työtä erilaisten instituutioiden välillä. Alueen kehittäjäverkostolla kilpailukyvyn
elementtinä taas viitataan niiden toimijoiden verkostoon, jotka omalla toiminnal-
laan ja keskinäisellä yhteistyöllään vaikuttavat olennaisesti alueen kehitykseen.

Kilpailukyvyn rakentumiseen vaikuttaa myös se, millaisiin verkostoihin alu-
een toimijat ovat kiinnittyneet. Tällöin keskeisiksi kysymyksiksi kilpailukyvyn
vahvistamisessa nousee a) missä verkostoissa alueelle sijoittuneet toimijat ovat
mukana, b) mikä on heidän asemansa verkostoissa (ovatko he verkostojen sol-
mukohtia, tärkeän lisäarvon tuojia, ”mukana olijoita”), c) millaisia verkostoja alu-
eelta käsin pystytään luomaan ja d) minkälainen lisäarvo verkostojen kautta vä-
littyy alueelle. (Sotarauta 1997.)

Kilpailukyvyn kuudennella elementillä eli infrastruktuurilla tarkoitetaan yri-
tystoiminnalle olennaista alueen fyysistä toimintaympäristöä. Tähän kilpailuky-
vyn elementtiin kuuluvat esimerkiksi liikenneyhteydet (vesi- ilma-, tie- ja juna-
yhteydet, tietoliikenneyhteydet), kaavaratkaisut, tontit, toimitilat ja energian saanti.
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Siihen voidaan katsoa kuuluvaksi myös luonnonvarojen ja raaka-aineiden saata-
vuus ja erilaisia kustannustekijöitä kuten sähkö- ja vesimaksut.

Kaupunkiseudun kilpailukyvyn seitsemäs elementti imago ei sinällään ole
”itsenäinen” elementti, vaan sen voidaan katsoa koostuvan siitä kokonaisuudes-
ta, joka muodostuu kaupunkiseudun fyysisestä ympäristöstä, yrityksistä, oppi- ja
tutkimuslaitoksista, asuin- ja elinympäristöstä jne. Imago onkin tekijä, joka muo-
toutuu joko yhden tai useamman peruselementin varassa.

Kilpailukyvyn elementit ovat yhteenkietoutuneita ja toisistaan riippuvaisia.
Kilpailukyvyn kehittäminen edellyttää siten kokonaisvaltaista otetta, elementti-
en välisten riippuvuuksien tunnistamista ja huomioon ottamista kehittämistyös-
sä. (Linnamaa 1999).

Kilpailukyvyn kehittämisen lähtökohta joka tapauksessa on, että oikotietä ei
ole; halpoja, nopeita kikkoja ei juurikaan löydy, vaan kehittäminen edellyttää pit-
käjänteistä, johdonmukaista ja sitkeää työtä valitun strategian puitteissa. Samal-
la on kuitenkin pystyttävä aiempaa selvemmin luomaan uutta tietoa ja oppimaan
eli hankkimaan uusia tietoja ja taitoja ja sulattamaan ne osaksi toimintaa sekä
synnyttämään innovaatioita ja soveltamaan niitä käytäntöön (Linnamaa 1999).
Alueiden kehittäminen on luonteeltaan, kuten Hyyryläinen (1992, 7) on osuvasti
todennut, jonkin uuden luomista,  kohti tuntematonta tunkeutumista. Todellisuu-
dessa alueellisessa kehittämistoiminnassa kuitenkin uudet sanat ja toimintaperi-
aatteet limittyvät usein vanhojen toimintatapojen kanssa; vanhat ajattelumallit
kahlitsevat uusia ajatuksia. Tällöin vaarana on, että päädytään vain vahvistamaan
jo olemassa olevaa ja jopa lukitaan alue entistä vahvemmin menneeseen.

Kilpailukykyä painottava näkökulma korostaa niin tutkimuksessa kuin käy-
tännön kehittämistyössäkin sekä kokonaisuuksien parempaa ymmärtämistä että
kehittämisprosessien hienosyisen ytimen tunnistamista. Oppimisen ja jatkuvan
uuden omaksumisen merkitys korostuu tunkeuduttaessa kohti tuntematonta. Sa-
malla kilpailukyvyn merkityksen korostuminen on paradoksaalisella tavalla lisän-
nyt myös yhteistyön merkitystä, yksin on vaikea olla kilpailukykyinen. Lisäksi
kilpailun tunne on usein kehittämistoimintaa aktivoiva voima.

Tämän kirjan tavoitteena on avata näkökulmia alueiden kilpailukyvyn ele-
mentteihin ja niiden välisiin suhteisiin. Kirjan lähtökohtana ja jäsennyksenä toi-
mii alueiden kilpailukyvyn kahdeksan elementtiä. Artikkelit eivät kuitenkaan ra-
kennu suoraan elementtien varaan, vaan kukin kirjoittaja keskittyy omista lähtö-
kohdistaan erilaisiin kilpailukyvyn elementteihin liittyviin teemoihin.

Kirjoittajat ovat Tampereen yliopiston Alueellisen kehittämisen tutkimusyk-
sikön (Senten) tutkijoita. Heidän lisäkseen mukana ovat Mika Kautonen ja Jari
Kolehmainen, jotka toimivat Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuk-
sessa (WRC). Kautosen ja Kolehmaisen artikkeli osana senteläistä kokonaisuut-
ta on jälleen kerran osoitus yksikköjemme välisestä tiiviistä yhteistyöstä.

Tässä kirjassa on jotakin uutta ja jotakin vanhaa eli se perustuu pääosin usei-
den alueiden ja kaupunkiseutujen kilpailukykyyn kohdistuneiden tutkimusten pää-
havaintoihin. Osa tässä esille nousevista ajatuksista ja huomioista on jo esitetty
aikaisemmin muissa yhteyksissä. Eri tutkimusten päätulosten kokoamisen tarkoi-
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tuksena on esittää erilaiset toisiaan tukevat teemat yhdessä sekä välittää laajan
tutkimuskokonaisuuden tulokset tiiviinä pakettina käytännön kehittämistyön käyt-
töön.

Kirjan ensimmäisessä artikkelissa2  Markku Sotarauta ja Timo Lakso tarkas-
televat sitä, miten strateginen suunnittelu on toiminut alueellisessa kehittämises-
sä; mitä hyvää se on kehittämistoimintaan tuonut ja mitä siinä olisi vielä opitta-
vaa. He tarkastelevat kainuulaisten kokemusten kautta strategista tietoisuutta, alu-
eellisten strategioiden ohjaavaa vaikutusta sekä osallistumista strategiseen suun-
nitteluun. Kainuussa, kuten muuallakin Suomessa, sekä uudet hienot periaatteet
että strateginen suunnittelu ovat olleet vaikeita toteuttaa monien tavoitteiden ja
intressien sävyttämässä alueellisessa kehittämisessä.

Perinteisesti strategioiden valmistelussa ja toteuttamisessa edetään vision ja
strategisten tavoitteiden kautta konkreettisiin tavoitteisiin ja keinoihin. Käytän-
nössä visiot ja strategiset tavoitteet jäävät helposti yleiseksi ”maalailuksi”. Kir-
jan toisessa artikkelissa3  Markku Sotarauta ja Tomi Lähteenmäki esittävät pe-
rinteiselle toimintatavalle vaihtoehtoisen mallin, jonka tavoitteena on tuoda stra-
tegiatyö askeleen lähemmäksi konkretiaa. He hahmottavat artikkelissaan ydin-
kompetenssiajatteluun perustuvaa lähestymistapaa, jonka avulla alueilla on mah-
dollista tunnistaa oma kilpailukyky nykyistä analyyttisemmin. Ydinkompetens-
siajattelu korostaa alueiden ja niiden kehittäjäorganisaatioiden kyvykkyyttä hyö-
dyntää olemassa olevia resursseja siten, että toiminnalla voitaisiin saada aikaan
kilpailuetuja suhteessa muihin alueisiin.

Strategisen suunnittelun ohella 1990-luvulla nostettiin kaikessa kehittämis-
toiminnassa esille verkostoituminen. Verkostojen määrä onkin viime vuosina li-
sääntynyt huimasti ja varsin usein verkostot on nähty jonkinlaisena hyvän yh-
teistyön symbolina. Näin ei kuitenkaan käytännössä ole aina ollut, vaan verkos-
tojen edellyttämä uusien toimintatapojen sisäistäminen on jäänyt vaillinaiseksi.
Reija Linnamaa ja Markku Sotarauta käsittelevät artikkelissaan4  kilpailukyvyn
elementeistä verkostoja ja nostavat esille alueelliseen kehittämiseen liittyvien ver-
kostojen arjen ja utopian välisen kuilun. Yhtenä keskeisenä selityksenä kuilulle
he esittävät instituutioiden ja järjestelmien kahlehtivuuden. Kahlehtivuuden taus-
talle he nostavat uusiin instituutioihin totuttelun aikaavievyyden, aluepolitiikkaan
liittyvän päätöksenteko- ja hallintojärjestelmän merkityksen sekä vanhojen insti-
tuutioiden ja järjestelmien tukahduttavuuden. Linnamaa ja Sotarauta pohtivat li-
säksi miten arjen ja utopian välistä kuilua olisi mahdollista kuroa umpeen.

2 Perustuu raporttiin “Muutoksen johtaminen ja luova jännite: Tutkimus Kainuun kehittämis-
toiminnasta” (Sotarauta & Lakso 2000).

3 Perustuu Sotaraudan (2000) artikkeliin kaupunkiseudun ydinkompetenssien kehittämisestä sekä
Etelä-Pirkanmaan seutukunnan ja Nokian kaupungin kilpailukykyanalyysien yhteydessä saa-
tuihin kokemuksiin (Lähteenmäki & Sotarauta 2000).

4 Perustuu raporttiin “Verkostojen utopia ja arki – tutkimus Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkos-
tosta” (Linnamaa & Sotarauta 2000).
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Kirjan neljäs artikkeli kytkeytyy alueiden kilpailukyvyn yritykset -element-
tiin. Mika Kautonen ja Jari Kolehmainen keskittyvät niihin alueisiin ja paikalli-
siin toimintaympäristöihin, jotka eivät kulje kehityksen kärjessä, vaan joilla yri-
tysten ja toimialakeskittymien kyky innovaatioperustaiseen kilpailuun on jostain
syystä ongelmallinen. He tarkastelevat artikkelissaan5  rinnakkain yritys- ja jär-
jestelmätasoisia teemoja, joiden yhteennivominen alueellisissa innovaatiostrate-
gioissa on olennaista. Kautonen ja Kolehmainen nostavat esille uusia innovaa-
tiopoliittisia haasteita sekä esittävät niihin peruslinjauksia ja mahdollisia käytän-
nön toimenpiteitä.

Myös Kati-Jasmin Kosonen keskittyy artikkelissaan6  alueiden innovaatioky-
vykkyyteen. Hän tarkastelee institutionaalisen kapasiteetin merkitystä innovaa-
tiokyvyn edistämisessä sekä sitä, miten institutionaalisesti ohuet alueet voivat vah-
vistaa institutionaalista kapasiteettiaan ja siten edistää toimijoiden innovaatiopro-
sesseja. Havainnollistavana esimerkkinä alueellisen institutionaalisen kapasitee-
tin nostosta hän käyttää Seinäjoen seutua.

Viime vuosina asuin- ja elinympäristön laadun merkitys kilpailukyvyn teki-
jänä on korostunut. Yritysten sijaintipäätöksiin erityisesti korkeaa osaamista vaa-
tivilla aloilla vaikuttaa osaavan työvoimaan viihtyminen ko. alueilla.  Mika Rau-
nio keskittyy artikkelissaan7  kaupunkiseutujen kilpailukyvyn elementeistä asuin-
ja elinympäristön laatuun. Hän lähtee siitä oletuksesta, että selkeästi muita seu-
tuja korkealaatuisempi asuin- ja elinympäristö voi muodostaa kaupunkiseudulle
kilpailuedun suhteessa muihin kaupunkiseutuihin, jos se vaikuttaa voimakkaasti
osaavan työvoiman ja tätä kautta myös heitä työllistävien yritysten halukkuuteen
sijoittua alueelle. Raunio tarkastelee laajaan empiiriseen aineistoon nojaten sitä,
onko asuin- ja elinympäristöstä mahdollista käytännössä muodostaa kaupunki-
seudulle kilpailuetua suhteessa muihin samoista osaajista kilpaileviin kaupunki-
seutuihin. Artikkelin case-kohteet ovat Helsinki, Tampere, Turku, Jyväskylä, Pori
ja Seinäjoki.

Pyrittäessä houkuttelemaan kaupunkiseuduille yrityksiä sekä osaavaa työvoi-
maa ja kilpailtaessa näistä yhä kiristyvillä kansainvälisillä areenoilla nousee ima-
gon rakentaminen, profilointi ja paikan markkinointi merkittävään asemaan. Toi-
sessa artikkelissaan Mika Raunio tarkastelee imagon luomista osana kaupunki-
seudun kehittämistoimintaa. Lähtökohtana artikkelissa on jäsentää ja selkeyttää
imagon ja sen rakentamiseen liittyvää laajaa määritelmäkenttää ja siten luoda pe-
rustaa käytännön imagon rakentamisprosesseille.

Kehittämistoiminnassa oppiminen on noussut entistä tärkeämpään rooliin.
Erityisesti tulisi kyetä oppimaan omasta toiminnasta. Eräänä oppimisen välinee-

5 Liittyy tutkimusprojektiin “Verkostot, innovaatioympäristöt ja alueet”, jota rahoittaa Tekes.
6 Artikkeli pohjautuu Kososen tekeillä olevaan väitöskirjaan, jota rahoittaa Kunnallisalan ke-

hittämissäätiö.
7 Perustuu osaraporttiin “Asuin- ja elinympäristön laatu ja kaupunkiseutujen kilpailukyky. Osaa-

jien preferenssit ja tyytyväisyys Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjo-
en seuduilla” (Raunio & Linnamaa 2000).
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nä voidaan pitää oman toiminnan arviointia. Arvioinnilla on perinteisesti ollut
keskeinen rooli eri toimintapolitiikkojen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden tun-
nistamisessa. Myös alueellisessa kehittämistyössä arviointia on käytetty kehittä-
mistoiminnan ohjausvälineenä, mutta tuloksia ei yleensä ole kyetty hyödyntämään
riittävästi paikallistasolla. Kimmo Viljamaa tuo artikkelissaan8  esille muutostar-
peen kehittämistyön arvioinnin lähestymistavoissa. Hän analysoi paikallisesta
näkökulmasta katsottuna vallitsevan arviointikäytännön ongelmia sekä etsii nii-
hin ratkaisua aiempaa kokonaisvaltaisemmasta arviointinäkökulmasta. Artikke-
lin lopuksi hän esittelee tuloksia Pohjois-Pirkanmaan seutukunnan strategisen oh-
jelmatyön paikallislähtöisestä arvioinnista.

Viimeisessä artikkelissa Markku Sotarauta etsii alueiden kilpailukyvyn kah-
deksatta elementtiä…
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ABSTRAKTI: Alueelliseen kehittämiseen etsittiin 1990-luvulla uutta otetta stra-
tegisen suunnittelun suunnasta. Sekä ohjelmallisen aluepolitiikan uudet hienot
periaatteet että strateginen suunnittelu ovat kuitenkin olleet äärimmäisen vaikei-
ta toteuttaa. Tässä artikkelissa tarkastellaan sitä, miten strateginen suunnittelu on
toiminut alueellisessa kehittämisessä; mitä hyvää se on kehittämistoimintaan tuo-
nut ja mitä siinä vielä olisi opittavaa. Tarkastelussa hyödynnetään Kainuun maa-
kunnan kehittämistoiminnassa saatuja kokemuksia.

1 Johdanto

Alueellisessa kehittämisessä tuli 1990-luvulla tavaksi korostaa osaamista, inno-
vatiivisuutta ja teknologiaa. Samalla alueiden omaehtoisuus ja oma innovatiivi-
suus alkoivat nousta aiemman hyvin systeemiuskoisen kansallisen kehittämisajat-
telun takaa paremmin esille. Alueita ei enää nähty niin suoraan tukialueina tai
suunnittelun objekteina kuin aiemmin, vaan niistä tuli kehittämisen subjekteja.
(ks. Vartiainen 1998.) Alueellisten kehittämisohjelmien ja alueellisten strategi-
oiden taustalle nousi ajatus siitä, että alueyhteisön tulisi organisoitua, koska ei
ole organisaatiota, joka voisi yksin ‘kehittää alueen’. Keskeiseksi tavoitteeksi tuli
alueen ja sen ulkopuolisten resurssien kohdistaminen ko. alueen tulevaisuuden
kannalta juuri oikeisiin asioihin.

Alueellinen kehittämistoiminta on uudistui ja muuttui 1990-luvulla suhteel-
lisen paljon, mutta uudistuksista huolimatta 2000-luvun alulle on ominaista, että
uudet sanat ja toimintaperiaatteet limittyvät ja lomittuvat sujuvasti vanhojen ra-
kenteiden ja ajattelumallien kanssa. Ohjelmaperusteiseen alueelliseen kehittämi-
seen siirtymisestä huolimatta monien toimijoiden ajattelua tuntuu hallitsevan uu-
sista sanoista huolimatta ”aluepoliittisen suunnittelun” ja jopa ”teollistavan ke-
hitysaluepolitiikan” ajattelumallit (ks. Vartiainen 1998). Samalla ilmassa on jo
seuraavan vaiheen kaipuuta, jota voisi tämän opuksen taustalla olevasta näkö-
kulmasta kutsua verkostojen ja prosessien vapauttamiseksi ylikorostuneen hal-
linnollis-kansallisen otteen puristuksesta. (ks. Kostiainen & Sotarauta 2000.)

Alueellisen kehittämisen uusiin malleihin on etsitty käytännön sovelluksia
muun muassa strategisen suunnittelun suunnasta. Käytännössä sekä uudet hienot
periaatteet että strateginen suunnittelu monien tavoitteiden ja intressien sävyttä-
mässä alueellisessa kehittämisessä ovat kuitenkin olleet äärimmäisen vaikeita to-

Markku Sotarauta & Timo Lakso

Strateginen suunnittelu Kainuun
kehittämistoiminnassa
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teuttaa. Tämän artikkelin tehtävänä on tarkastella sitä, miten strateginen suunnit-
telu on toiminut alueellisessa kehittämisessä; mitä hyvää se on kehittämistoimin-
taan tuonut ja mitä siinä vielä olisi opittavaa. Tarkastelussa hyödynnetään Kai-
nuun maakunnan kehittämistoiminnassa saatuja kokemuksia1 . Tarkastelu perus-
tuu Suomen Kuntaliiton julkaisemaan raporttiin ”Muutoksen johtaminen ja luo-
va jännite: Tutkimus Kainuun kehittämistoiminnasta2  (Sotarauta & Lakso 2000),
jossa analysoitiin Kainuun kehittämistoimintaa muutoksen johtamisen näkökul-
masta. Ko. tutkimuksen rahoittivat Suomen Kuntaliitto, Kajaanin kaupunki, Kai-
nuun liitto ja Kainuun TE-keskus. Tutkimuksen pääaineiston muodosti 39 avain-
toimijan haastattelut.

2 Strategisen suunnittelun ”perususkomukset”

Omaehtoisuutta korostavan ohjelmallisen aluepolitiikan voi nähdä perustuvan
vahvaan uskoon yhteisten tavoitteiden merkityksestä: ”kunhan vain kykenemme
toimimaan yhdessä yhteisten tavoitteiden hyväksi, niin pystymme vielä kääntä-
mään kehityksen kulun meille suotuisaksi”. Lisäksi siinä on vahva usko visioi-
den ja strategioiden voimaan: ”kunhan vain kykenemme analysoimaan toiminta-
ympäristön muutoksen, luomaan yhdessä kuvan halutusta tulevaisuudesta sekä
sopimaan strategioista ja keinoista, niin pystymme kääntämään kehityksen ku-
lun meille suotuisaksi”. Alueellisessa kehittämisessä vallalla olevan lähestymis-
tavan yksi kulmakivistä on ajatus siitä, että tehokas kehittämistoiminta edellyt-
tää paikallisten, kansallisten ja myös kansainvälisten resurssien yhdistämistä toi-
siinsa ja eri toimijoiden osaamisen linkittämistä yhteen. Olennaista on siis mobi-
lisoida erilaiset toimijat mukaan kehittämiseen ja suunnata resurssit mahdollisim-
man tehokkaasti. Yhdeksi keskeisimmistä välineeksi tässä on noussut strategi-
nen suunnittelu.

Lähtemättä sen tarkemmin tarkastelemaan ohjelmallista kehittämistä tai stra-
tegista suunnittelua niiden taustalla olevat perusoletukset voidaan tiivistää seu-
raavasti:

Tulevaisuus, toiminnan suunnat ja ohjaava vaikutus – strategisen suun-
nittelun avulla on mahdollista tunnistaa alueen nykytila, strategiset haas-
teet ja haluttu tulevaisuus, jotka esitetään alueen kehittämisohjelmassa.
Strategioiden avulla pyritään ohjaamaan useiden organisaatioiden toi-
mintaa alueen kannalta toivottavaan suuntaan ja siten saamaan aikaan
muutosta.

1 ”Muutoksen johtaminen ja luova jännite” -projektin haastatteluaineistosta esille nostetut ana-
lyysia havainnollistavat suorat lainaukset on tekstissä esitetty sisennettynä ja lainausmerkeil-
lä erotettuna.

2 Tämä artikkeli on lyhennelmä ko. raportin luvusta ”Strateginen suunnittelu Kainuun muutoksen
johtamisessa”
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Ohjelmallisuus – kehittämisohjelmien avulla pyritään luomaan systemaat-
tinen yhteys erilaisten projektien ja hankkeiden välille, jotta ne
toteuttaisivat parhaalla mahdollisella tavalla alueen strategioita ja siten
muuttaisivat aluetta haluttuun suuntaan. Ohjelmallisuudella on pyritty
ohjaamaan myös ylikansallisten, kansallisten, alueellisten ja paikallis-
ten toimijoiden toimia samaan suuntaan.
Kilpailukyvyn ydin ja uudet ajatukset – strategisen suunnittelun avulla
on mahdollista tunnistaa alueen kilpailukyvyn ydin ja tuottaa uusia in-
novatiivisia ajatuksia kilpailukyvyn kehittämiseksi ja toivotun muutok-
sen aikaansaamiseksi. Tavoitteena on siis osoittaa haluttu muutoksen
suunta, toiminnalle puitteet luovat strategiat sekä nostaa esille konkreet-
tisia toimenpiteitä.
Osallistuminen – kun strategioiden laadintaan osallistuu mahdollisim-
man laajasti kaikki keskeiset toimijat, strategioiden tieto- ja näkemys-
pohja on mahdollisimman monipuolinen ja eri toimijoiden on mahdol-
lista sitoutua laadittuihin strategioihin ja sisäistää niiden perusajatukset
sekä toteuttaa niitä omalla toiminnalla. Strategisessa suunnittelussa ke-
hittämisohjelmien laadinnan ja toteutuksen avulla on mahdollista luoda
uusia yhteistyökokoonpanoja. Laajalla osallistumisella kehittämisoh-
jelmien laadintaan on mahdollista saada aikaan kollektiivista toimintaa.
Strateginen tietoisuus – strategisen suunnittelun avulla on mahdollista
luoda strategista tietoisuutta, joka on yksi kollektiivisen muutoksen joh-
tamisen perusedellytyksistä. Strateginen suunnittelu on muutoksen tun-
nistamisen ja toiminnan suuntaamisen väline.
(ks. Sotarauta 1996 ja Mintzberg 1994.)

Seuraavassa tarkastellaan kainuulaisten kokemuksiin perustuen strategista tietoi-
suutta, alueellisten strategioiden ohjaavaa vaikutusta ja osallistumista (ks. ko. tee-
moista tarkemmin Sotarauta & Lakso 2000).

3 Kainuulaiset kokemukset strategisesta
suunnittelusta

3.1 Strateginen tietoisuus

Olipa näkökulma alueelliseen kehittämiseen mikä tahansa, niin voidakseen vai-
kuttaa kehityksen suuntautumiseen toimijoiden on ensinnäkin tunnistettava muu-
tos, sen luonne ja muutosvoimat. Toimijoiden tulisi siis tunnistaa se kehitysura,
jolla ollaan, hahmottaa ainakin jollain tasolla sitä muokkaavat voimat sekä tie-
dostaa ja sisäistää muutoksen tarve, jos suunta näyttää huonolle. Kotterin (1998)
mukaan esimerkiksi yritysten muutoksen johtamisen yksi keskeisimmistä epäon-
nistumisen syistä on usein se, että organisaatioon ei ole kyetty luomaan tai sinne
ei ole syntynyt riittävää kiireellisyyden, muutoksen tarpeen tunnetta. Kaupunki-
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en kehittämisessäkin kriisin tunne on usein ollut aktiivisen kehittämistoiminnan
käynnistäjänä. (Borja & Castells 1997, 98.)

Maakunnan kehittämisstrategioita on usein vaikea esittää tyhjentävästi eri-
laisissa ohjelmissa niin, että toimijoiden olisi mahdollista tuntea ne omikseen ja
todella sitoutua niiden toteuttamiseen. Strategioiden avulla on ollut vaikea luoda
kiireellisyyden tunnetta. Vasta riittävä vuorovaikutus ja riittävän monen toimi-
jan selkärankaan uponnut strateginen tietoisuus avaavat strategiaprosesseille mah-
dollisuuden vaikuttaa muutokseen pitkäjänteisesti mutta ei välttämättä suoravii-
vaisesti. Tällöin kyse ei ole vain siitä, tunnistetaanko muutokset ja niiden merki-
tys, vaan siitä uppoavatko muuttuvan tilanteen edellyttämät uudet strategiat osaksi
ajattelua ja toimintaa. (ks. tarkemmin Sotarauta 1996 ja 1999.)

Kainuussa on useissa erilaisissa yhteyksissä pyritty pureutumaan maakun-
nan kehityksen ytimeen. Maakunnan muutokset on ainakin yleisellä tasolla tie-
dostettu varsin hyvin, jos strategista tietoisuutta tarkastellaan Kainuun kehittä-
misohjelmien tai muiden maakunnassa tehtyjen suunitelmien avulla. Kainuun ke-
hityskaari ja muutospaineet on analysoitu kehittämisohjelmissa varsin yksityis-
kohtaisesti. Kainuun keskeiset kehittäjäorganisaatiot ovatkin oman arvionsa mu-
kaan tiedostaneet muutokset hyvin.

“Kyllä ne muutokset on tiedostettu, minusta hirveen hyvin kun ajatellaan. On tehty
näitä analyysejä ja seurattu kehittymistä ja esim. työpaikkojen vähenemistä ja uu-
sien työpaikkojen syntymistä. Ne todella tilastoidaan tänä päivänä, tiedetään se,
että pitäisi nostaa jo olemassaolevia kasvualueita, ja uusia alueita, mutta se ei tosta
vain synny, vaan se vie aikaa.”

Vaikka kehittämistyön toimijat ovat varsin yleisesti tunnistaneet keskeisimmät
muutokset, niiden merkitystä moniin käytännön toimintoihin ei kuitenkaan ole
vielä tunnistettu. Yleisellä visio- ja strategiatasolla tietoisuus on suhteellisen hy-
vin kehittynyt, mutta yleisen tietoisuuden taso ei linkity toimintaan toivotulla ta-
valla. Maakuntaan ei ole syntynyt riittävää kiireellisyyden tunnetta.

“Siitä [muutoksesta] voidaan kyllä puhua, mutta että toimitaan sen mukaan, niin
se ei olekaan vain tosta vaan tapahtuva juttu, jos vaikka ajattelee tätä omaa yk-
sikköä.”

“Ongelma on aika hyvin tiedostettu, mutta ne keinot… siellä tulee esiin ne eri-
mielisyydet.”

Keinojen löytämisen lisäksi ongelmana on myös hidas tarttuminen muutokseen.
Tietoinen alueilta lähtevä omaehtoinen muutoksen johtaminen on niin Kainuus-
sa kuin koko Suomessakin suhteellisen uusi asia.

“Kyllä muutokset on hyvin tiedostettu, siis ne on tiedostettu hyvin, mutta sitten
että onko toimittu riittävän nopeasti on eri asia. Täällä tiedostetaan asioita, te-
hään asioita mutta toimitaan liian hitaasti, aivan liian hitaasti eli Amk:ta lähettiin
puuhaamaan, sehän tiedostettiin ja vakinaistettiin ensimmäisten joukossa ja se on
tosi hyvä juttu, sitten tuota ollaan perustettu yliopistojen laboratoriot, ne on hie-
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no juttu. Yrityshautomokin on nostettu taas jaloilleen ja sekin on hieno juttu, mutta
ne on liian myöhään. Aikaa niinku kuluu...”

Strateginen tietoisuus on jäänyt yleiselle tasolle ja muutoksiin on tartuttu hitaas-
ti, koska muutoksen merkityksiä omalle toiminnalle ei ole etsitty riittävän syväl-
lisesti, kehittämisohjelmissa ei olla menty riittävän syvälle merkitysten antami-
sessa. Merkitysten antaminen on prosessi, jossa toimijat suhteuttavat alueellista
muutoksesta saamansa informaation omiin toimintoihinsa tai kiinnostuksen koh-
teisiinsa. Tällöin etsitään vastausta kysymykseen, jos tuo ja tuo asia muuttuvat,
niin miten minä/me toimimme jatkossa toisin. (ks. Weick 1995.)

Muutoksen tunnistamisessa ja strategisen tietoisuuden syntymisessä olennais-
ta on rehellinen peiliin katsominen ja tilanteen tunnustaminen. Samalla se saat-
taa edellyttää oman kehitysnäkemyksen eli totuttujen ajattelumallien uudistumista.
Alueelliseen kehittämiseen liittyy yleensä vahva oletus siitä, että kasvu on edis-
tystä ja erilaisten asioiden väheneminen on taantumaa.

“Kun mietitään näitä supistuvia ja kasvavia ilmiöitä, niin meillä on ainoastaan
yksi viranomainen Suomessa, joka on pakotettu ja jonka on ollut pakko oppia
vetäytyminen ja supistuminen: se on sotilasviranomainen. Kaikki muut ovat op-
pineet katsomaan vain miten kasvu tapahtuu. Meidän poliittisessa järjestelmässä
ei ole niin rohkeita ihmisiä, että uskallettais katsoa näitä supistuvia juttuja. Jos
meillä on lähtökohtana esim. maakunnan budjetti, jos katsotaan, että kehitys me-
nee alaspäin, niin kuin se on mennyt, onko meillä varaa kaikkeen... on tehty huk-
kainvestointeja... esimerkiksi tehty uusia taajamia asukkaita varten, joita ei kos-
kaan tule. Olis opittu panemaan suu säkkiä myöten näillä skenaarioilla.”

Strateginen tietoisuus on hyvä, mutta se ei vielä ole kääntynyt nopeita tuloksia
tuottavaksi toiminnaksi. Samalla Kainuun kehityksestä käytävää keskustelua hal-
litsee väestön väheneminen ja maakunnassa on ajoittain tappiomieliala väen vä-
hetessä.

“Siihen muutokseen kierrytään henkisesti, kun väki vähenee, on niin surkeata on
niin surkeata. Kun Lapin yliopisto tutki näitä muuttajien asenteita, ei kysymys
näyttänyt olevan mistään muusta kuin siitä, että ei ole työpaikkoja. Ihmiset viih-
tyy täällä hyvin, infra on hyvä, koulut, terveyskeskukset ja uimahallit rakennet-
tu, että on tavattoman surullista, että täältä ihmiset vääntyy pois.”

Kehittämisohjelmien lisäksi maakunnan kehitystä käsitellään säännöllisesti myös
maakunnan tiedotusvälineissä. Tätä ei kuitenkaan pidetä pelkästään myönteise-
nä, koska jatkuvasti esillä oleva maakunnan negatiivinen kehityskierre saattaa luo-
da liiankin vahvan tietoisuuden nykyisestä kehityksen suunnasta, mikä taas saat-
taa johtaa toivottomuuteen ja silmien sulkemiseen uusien mahdollisuuksien edessä.
Tiedotusvälineissä uutisointia hallitsee vallitsevan kehitysuran mukainen infor-
maatio, jolloin yleinen keskustelu ja sen varassa syntyvä negatiivisesti painottu-
nut strateginen tietoisuus toimivat helposti vallitsevaan kehitysuraan lukitsevina
voimina.

“Täältä löytyy niitä negatiivisia juttuja, mutta jos niitä tuodaan koko ajan esiin,
niin se lähtee se koko juttu pyörähtämään.”
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Strategisen suunnittelun näkökulmasta keskeinen kysymys on, aiheuttaako tap-
piomielialan väestön väheneminen sinällään vai sen peilaaminen vain ja ainoas-
taan yleisiin tavoitteisiin. Onko siis suurin toivottomuuden tunteen aiheuttaja to-
teutunut negatiivinen kehitys vai toteutuneen kehityksen suhde asetettuihin ta-
voitteisiin. Oli niin tai näin, tämän luvun pääviesti voidaan tiivistää jatkoa var-
ten seuraavasti:

Kainuun muutos on yleisellä tasolla tunnistettu, mutta muutoksen mer-
kitystä ei ole vielä riittävästi pohdittu eri organisaatioiden oman toimin-
nan näkökulmasta.
Strateginen tietoisuus on yleisellä tasolla hyvä, mutta se ei vielä ole muo-
dostunut uuteen suuntaan riittävän vahvasti vieväksi muutosvoimaksi.
Yleinen strateginen tietoisuus ei ole juurtunut riittävän hyvin osaksi toi-
mintaa.

Strategisen tietoisuuden jääminen yleiselle tasolle nostaa esille uuden kysymyk-
sen…

3.2 Ohjaavatko strategiat kehittämistoimintaa

Strategiatyö on muodostunut yhdeksi keskeisimmistä ohjelmallisen alueellisen
kehittämisen välineistä. Strategiatyö koostuu strategioiden laadinnasta ja toteut-
tamisesta sekä kaikesta niistä heijastusvaikutuksista, jotka syntyvät strategioiden
laadinnan tai toteutuksen yhteydessä. Heijastusvaikutukset voivat muuttaa stra-
tegioiden laadinnassa asetettuja tavoitteita ja strategioita tai avata täysin uusia ta-
voitteita ja strategioita. Strategiatyön avulla pyritään joka tapauksessa luomaan
alueelle pitkän aikavälin kehitysedellytyksiä. Tässä luvussa huomiota ei kiinni-
tetä mihinkään yksittäiseen suunnitteluprosessiin tai kehittämisohjelmaan, vaan
nostetaan esille alueelliselle strategiselle suunnittelulle tyypillisiä pullonkauloja
ja hyviä puolia kainuulaisten kokemuksien perusteella. Ne voidaan tiivistää seu-
raavasti:

Strateginen suunnittelu on institutionalisoitunut eli vakiintunut alueellista
kehittämistoimintaa suuntaavaksi lähestymistavaksi. Siitä on muodostu-
nut yksi keskeisimmistä alueellisen kehittämisen työkaluista.
Kainuussa strategiatyön organisointiin on panostettu paljon aikaa ja ener-
giaa.
Maakunnan strategiat ovat toimineet päätöksenteon selkänojana ja niis-
sä on tunnistettu kehittämisen painopisteet.
Alueelliset strategiat ja kehittämisohjelmat ohjaavat eri toimijoita eri ta-
voin. Strategiat ohjaavat erityisesti niiden toimijoiden strategioita, joi-
den omat strategiat osuvat linjausten sisälle.
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Kainuun kehittämistoimintaan osallistuvilla toimijoilla on kaksi erilais-
ta tulkintaa alueellisten strategioiden ohjaavasta vaikutuksesta: Strategi-
at nähdään joko suunnitelmina tai mahdollistavina suunnannäyttäjinä.

– Strategiat suunnitelmina näkevien pääkritiikki: a) Strategiat syleilevät
maailmoja ja todellisia valintoja ei ole kyetty tekemään ja b) yhteisiä
nimittäjiä toimijoiden omien strategioiden väliltä on vaikea löytää

– Strategiat mahdollistavina suunnannäyttäjinä: Strategiat eivät ole suun-
nitelmia vaan toimintoja epäsuorasti ohjaavia raameja. Tällöin strate-
gioiden informaatiota välittävä rooli ja toimijoiden vuorovaikutus väl-
jän raamin sisällä korostuvat.

Uusi laki alueellisesta kehittämisestä ja Suomen liittyminen Euroopan unioniin
nostivat selvästi strategisen suunnittelun merkitystä. Siitä tuli osa institutionaa-
lista alueellista kehittämistä.

“Kainuussa tätä maakuntastrategiaa ei olisi missään nimessä pystytty luomaan ellei
Suomi olisi mennyt Euroopan unioniin. Kaikki ihmiset täällä joutuivat seinää vas-
ten pakon eteen, ne joutui huomaan, että tarvitaan strategia pysyäksemme hen-
gissä.”

Maakunnallisten kehittämisstrategioiden laadinta ja toteuttaminen useiden orga-
nisaatioiden yhteistyönä on toimintatapana suhteellisen uusi. Toimijoiden oman
arvion mukaan Kainuussa tartuttiin ripeästi strategiseen suunnitteluun ja esimer-
kiksi tavoite 6 -ohjelma ohjelmakaudelle 1995–1999 laadittiin tehokkaasti, vaik-
ka tieto ohjelman laatimisen tarpeesta tuli lyhyellä varoitusajalla. Ohjelman laa-
dintaan osallistui Kainuussa laaja joukko keskeisiä maakunnallisia toimijoita ja
innostus strategiseen pohdintaan oli alussa varsin suurta, koska asioiden koettiin
olevan aiempaa enemmän omissa käsissä.

”6-alueohjelman laatiminen toteutettiin Kainuussa laajana prosessina, siinä oli laaja
joukko ihmisiä mukana, ja siihen oli suuri innostus siinä alkuvaiheessa, ja ihmi-
set teki töitä siihen, että saataisiin hyvä ohjelma, ja se olisi toteutettavissa.”

Kainuussa kehittämistyön organisointiin ja strategiseen suunnitteluun on panos-
tettu suhteellisen paljon aikaa ja energiaa. Strategiatyö on tarjonnut puitteet alu-
een tilan analysoimiseksi, mahdollisuuksien kartoittamiseksi ja strategisten tavoit-
teiden muodostamiseksi. Se on myös tarjonnut alueen monille toimijoille keskus-
telufoorumin keskusteltaessa maakunnan tilasta ja tulevaisuudesta. Alueellisiin
strategioihin taas on helpompi ottaa kantaa puolesta tai vastaan omasta näkökul-
masta kuin yleiseen keskusteluun tai eri hallinnonalojen linjauksiin. Strategioita
pohdittaessa on mahdollista pohtia laajasti alueen tilaa ja tulevaisuutta. Samalla
etsitään vastausta kysymykseen siitä, mihin resursseja tulisi suunnata, jotta vai-
kutukset olisivat pitkällä aikavälillä mahdollisimman hyvät. Monet muut organi-
saatiot taas etsivät uusia resursseja ja mahdollisuuksia omaan kehittämistoimin-
taansa.
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Strateginen suunnittelu on Kainuussa perustunut hyvin pitkälle edellisessä
luvussa kuvattuihin oletuksiin. Se on kuitenkin osoittautunut varsin vaikeasti hal-
littavaksi kokonaisuudeksi, jota on vaikea saada toimimaan oppikirjojen ja kon-
sulttien opettamalla tavalla.

Jotta strateginen suunnittelu olisi tehokas alueellisen kehittämisen työkalu,
tulisi kaikkien tärkeiden toimijoiden olla samaa mieltä ongelmista ja strategiois-
ta niiden ratkaisemiseksi. Lisäksi niiden tulisi vielä toteuttaa yhteisiä strategioita
omalla toiminnallaan. Eri toimijoiden toimintaa on yritetty yhdensuuntaistaa
alueellisten strategioiden avulla, eli alueellisten strategioiden toivotaan ohjaavan
mahdollisimman monia alueellisia toimijoita joko suoraan tai epäsuoraan.

Strategiat ovat ohjanneet kehittämistoimintaa ensinnäkin siten, että niiden
avulla on kyetty nostamaan esille maakunnan tulevaisuuden kannalta tärkeäksi
koetut asiat. Kainuun kehittämisstrategiassa keskeiseen asemaan on nostettu eri-
tyisesti osaamisen tason nostaminen ja luonnonvarojen hyödyntäminen. Ne hei-
jastuvat kaikilla painoaloilla (metsä, elektroniikka, elintarvike, matkailu, metalli
ja kulttuuri) tavalla tai toisella. Kainuun kehittämistoiminnassa lähdetään siitä,
että tuotannollisen yritystoiminnan menestystekijät perustuvat joko raaka-aineha-
kuisuuteen tai osaamisintensiivisyyteen. Metsäteollisuus ja sen jalostusasteen nos-
taminen ovat kehittämisstrategian kärkiä. Painotus on erityisesti mekaanisessa
puunjalostuksessa, koska kemiallisessa metsäteollisuudessa ei nähdä suuria kas-
vumahdollisuuksia (ainakaan työllistäjänä). Kemiallinen metsäteollisuus on joka
tapauksessa yksittäisenä toimialana varsin merkittävä aluetalouden kannalta.

”Näkemys on se, että panostetaan siihen, mikä on mahdollista, panostetaan sii-
hen, mitä meillä luonnostaan on. Se tarkoittaa ennen kaikkea metsäteollisuutta,
koska metsien peitossa on yli 90 % pinta-alasta, esim. hakkaamatta jää paljon.
Metsäteollisuus ja sen jalostusasteen nostaminen, ei enää bulkkituotetta. Mekaa-
nisen puunjalostuksen puolella tällaisia mahdollisuuksia on paljon.”

Kehittämisstrategian yksi kärjistä on osaamisen tason nostaminen lisäämällä kou-
lutusta ja hyödyntämällä Oulun yliopiston osaamista Kainuussa. Maakuntaan py-
ritään saamaan teknistaloudellista osaamista, jotta kehittyvien high-tech yritys-
ten olisi mahdollista toimia Kainuussa. Kajaanin ammattikorkeakoulussa on pa-
nostettu vahvasti esimerkiksi ohjelmistotekniikkaan ja matkailuun. Myös amma-
tillista koulutusta on pyritty alueellisen työryhmän voimin suuntaamaan uudel-
leen siten, että se tukisi parhaalla mahdollisella tavalla maakunnan vahvuuksia
(esimerkiksi elektroniikkateollisuutta). Kainuun strategian yhtenä kärkenä on
myös matkailu, jonka on todettu tuottaneen merkittävää lisäarvoa aluetalouteen.
Matkailualan kehityksen uskotaan perustuvan vetovoimaiseen luonnonympäris-
töön.

Strategioiden kärjet on tunnistettu ja toimintaa on pyritty suuntaamaan visi-
on ja strategioiden avulla, mutta ohjaavatko strategiat loppujen lopuksi toimin-
ta?

”Kokonaisuutena kohtalaisen hyvin [kysymys ohjelman ohjaavasta vaikutukses-
ta], mutta se vaihtelee kohta kohdalta. Se on ohjannut hyvin osaamiseen panos-
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tamista. Se on ollut meillä ihan ykkösasioita ja sitä on tehty meillä johdonmukai-
sesti eli se on tarkoittanut AMK:n vahvistamista, ja työelämäyhteyksien vahvis-
tamista. Kajaaniin AMK on ollut kuutoskaudella yksittäisistä tuen saajista mer-
kittävin. Se on ollut tietoinen linjaus. Toinen on ollut Oulun yliopiston yksiköi-
den vahvistaminen, ja se on tarkoittanut sitten käytännössä sitä, että ohjelman kaut-
ta on tuettu mittalaitelaboratorion investointeja ja kehittämishankkeita.”

Yleisellä tasolla strategiatyön avulla on kyetty suuntaamaan huomiota ja toimin-
taa tietyille painoaloille. Tästä huolimatta haastatellut näkevät strategioiden oh-
jaavan vaikutuksen varsin eri tavoin. Osa toimijoista kokee kehittämisohjelmat
strategioineen periaatteessa positiivisina, mutta eivät kuitenkaan koe niiden juu-
rikaan ohjanneen ja suunnanneen toimintoja.

”Meidän näkökulmasta ei ole ainakaan ollut esteenä. Ei ole suuremmin vaikutta-
nut kumpaankaan suuntaan. Kyllä ne painotukset ovat olleet samansuuntaisia kuin
ennenkin. En mä tiedä onko se ohjannut. Meidän näkökulmasta ei sillä ole hir-
veen paljon merkitystä.”

”Jos vahva toimija jotain tekee, niin se myös sen tekee ja itse en ole hirveän pal-
jon keskittynyt siihen, että luen sitä 6-alueohjelmaa tai Kainuun liiton strategioi-
ta … onhan ne luettu ja katottu, mutta se, miten se on ohjannut, niin kyllä minä
sanon, että tässä omassa työssä ei juuri ollenkaan. Kyllä meidän pitää itse miettiä
mihin panostaa ja sieltä kyllä löytyy aina ohjelmakohta, johon ne sopii, ja niin se
minun mielestä pitää ollakin.”

Strategiat ovat yhdeltä ulottuvuudeltaan viestejä siitä, mitkä ovat maakunnan pai-
nopistealoja eli mihin on saatavissa rahoitusta. Alueelliset strategiat ohjaavat ke-
hittämisrahoitusta myöntävien organisaatioiden toimintaa luomalla puitteet, joi-
hin peilaten voidaan tehdä yksittäisiä rahoituspäätöksiä. Ne ovat myös luoneet
yhden selkänojan kehittämisestä vastaaville viranomaisille maakunnan kehittä-
miseen liittyvissä keskusteluissa.

”Yksi tarkastelun lähtökohta on ollut se, että onko tämä Kainuun kehittämisoh-
jelman mukaista. Se ei tietenkään ole ollut niin jyrkkä, jos jokin asia on ollut in-
novatiivinen, eikä se ole ollut kirjattuna ohjelmassa, niin se on menny läpi. 6-
alueohjelman tekemiseen panostettiin aikanaan paljon, laajat joukot mukana. Tä-
män vuoksi ohjelmaa voidaan käyttää selkänojana, johon asioita on voinut pe-
rustaa.”

” On se [kehittämisohjelma] antanut jonkinlaista jämäkkyyttä sille rahoitukselle,
aikaisemmin se oli sitä, että niitä käsiteltiin tapauskohtaisesti.”

Painopisteiden valinta ja Kainuun kehittämisestä käyty keskustelu ovat ohjanneet
keskeisten toimijoiden toimintaa epäsuorasti siten, että toimijat ovat tiedostaneet
mille painoaloille resursseja on saatavissa. Näin niiden on mahdollista viedä sel-
laisia asioita eteenpäin, jotka hyödyttävät samalla sekä toimijoiden omia tavoit-
teita että sopivat alueellisten strategioiden yleisiin puitteisiin. Alueelliset strate-
giat vaikuttavat kuitenkin vain harvoin suoraan toimijoiden omiin strategioihin,
mutta ne vaikuttavat epäsuorasti niiden organisaatioiden toimintaan, jotka osu-
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vat kehittämisen painopistealoille. Kainuussa ohjausvaikutukset koettiin kohden-
tuneen erityisesti osaamisen kehittämiseen, joka konkretisoituu Kajaanin ammat-
tikorkeakoulun ja Oulun yliopiston Kajaanin kehittämiskeskuksen projektitoimin-
nassa.

Strategioilla on ohjaavaa vaikusta pääosin silloin, kun eri organisaatioiden
omat strategiat ovat valmiiksi suunnilleen samansuuntaisia alueellisten strategi-
oiden kanssa. Tällaisessa tilanteessa toimijoiden on suhteellisen helppo hyödyn-
tää kehittämisohjelmia ja siten osallistua niiden toteuttamiseen. Jos taas jonkin
organisaation omien strategioiden ja alueellisten strategioiden välillä ei ole yhty-
mäkohtia, alueellisten strategioiden ohjausvaikutus jää olemattomaksi. Esimer-
kiksi yritysten omaan toimintaan niillä ei useinkaan ole välitöntä vaikutusta.

”Esimerkiksi X joutuvat tekemään vastoin Kainuun liiton strategiaa sellaisen pää-
töksen, jota me ollaan oltu työstämässä … mutta jos se palvelee omistajan int-
ressiä pitkällä tähtäimellä, niin sellainen päätös on sitten vain tehtävä oli Kainuun
liiton strategia mikä tahansa. Jokaisessa yrityksessä päätökset tehdään omistajien
ehdoilla, jotka katsovat tietysti sitä omaa intressiään eikä Kainuun maakunnan
intressiä.”

Läheskään kaikki toimijat eivät edes ole kiinnostuneita ja/tai tietoisia alueellisis-
ta strategioista, koska ne eivät koe tarvitsevansa (esim. isot yritykset, oppilaitok-
set jne.) lisäresursseja omaa kehittämistoimintaansa varten. Tällaiset toimijat ei-
vät siis välttämättä ole edes kiinnostuneita ja tietoisia kehittämisohjelmien tar-
joamista mahdollisuuksista. Jos maakunnalliset kehittämisohjelmat tarjoavat uu-
sia resursseja ja/tai uutta tietoa toimijan omiin tarpeisiin, on ohjaavan vaikutuk-
sen syntymiselle olemassa edellytyksiä.

Kainuun kehittämistoimintaan osallistuvien toimijoiden näkemykset alueel-
listen strategioiden ohjaavasta vaikutuksesta ovat varsin ristiriitaisia. Osa toimi-
joista kokee niiden ohjaavan omaa toimintaa varsin suoraan, osa välillisesti ja
osa ei taas koe niillä olevan minkäänlaista ohjaavaa vaikutusta. Yhtäältä näke-
mykset riippuvat haastateltavan toimenkuvasta ja organisaatiosta, ja toisaalta nä-
kemykset riippuvat siitä, miten alueellisten strategioiden rooli hahmotetaan; miksi
niitä tehdään ja miten niiden odotetaan ohjaavan. Hieman yksinkertaistaen Kai-
nuussa alueelliset strategiat tulkitaan kahdella tavalla; a) suunnitelmina ja b) mah-
dollistavina suunnannäyttäjinä.

3.2.1 Tulkinta: Alueelliset strategiat suunnitelmina

Alueelliset strategiat suunnitelmina näkevät toimijat kritisoivat strategioiden ja
ohjelmien yleisyyttä, heidän mukaansa strategiat syleilevät maailmoja eikä todel-
lisia valintoja ole kyetty tekemään.

”Kehittämisohjelmahan on ollu hyvä. Siihen on tehty paljon työtä. Se on mah-
dollistanut kaiken. Eli ihan kaiken on voinut tehä. Hiilen polttamisesta elektro-
niikan tekemiseen. Ihan kaikki on ollut mahdollista. Hankkeet on ollu mukavan
pieniä ja ne on työllistäneet paljon ihmisiä. On ollut kivaa ja hauskaa... ollaan
käyty myymässä vanttuuta Leipzigin torilla.”
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Yhden keskeisimmistä syistä siihen, että alueelliset strategiat jäävän liian ylei-
selle tasolle, koetaan olevan valintojen tekemisen vaikeus. Yksi jatkuvasti esillä
olevista kysymyksistä on, kykenevätkö maakunnan monet organisaatiot tekemään
yhdessä valintoja kuten klassinen strateginen suunnittelu edellyttää.

“Pääsääntöisesti keskityttiin oikeisiin asioihin, mutta kärjet jäi vähän tylsiksi. Vielä
enemmän pitäisi sanoa tärkein, toiseksi tärkein jne. Valintojen tekeminen on aina
vaikeaa. On aina ihmisiä ja osallistujia, jotka noudattaa tätä kultaista sääntöä, että
kaikki on tärkeintä ja aina muuttuvassa järjestyksessä. Eli tällaiset hyväntahtoi-
set hölmöt, jotka minusta tietoisesti tai tietämättä väistää sen vastuun, kun pitää
tehdä valintoja.”

Monien organisaatioiden osallistuessa kehittämiseen vaikeat valinnat päädytään
helposti kiertämään nostamalla keskustelun abstraktiustasoa, jolloin tavoitteet,
strategiat ja painopisteet jäävät hyvin yleiselle tasolle.

“Minulle se ei ole auennut niistä papereista, että mikä se konkreettinen sisältö
on. Ei ole auennut se konkretia, eli se kun strategioita tehdään, niin ne jutut usein
loppuu siihen, ja sitten se yhteistyö onkin jälkeenpäin vaikeampaa … Ulkopuoli-
nen konsultti sitä veti, niitä visioita etsittiin ja niistä tuli kivannäköinen paperi, ja
ne kaikki on koottu samaan kansioon, mutta se on niinku paperia minun mieles-
tä.”

Strategioiden jäämisen yleiselle tasolle nähdään johtuvan ensinnäkin siitä, että
konkreettisella tasolla on vaikea löytää eri organisaatioiden väliltä yhteisiä ni-
mittäjiä. Tällöin päädytään helposti ”kaikille jotain” ajatteluun ja strategioihin si-
sällytetään kaikkien toimijoiden ajatuksia. ”Kaikille jotain” -toimintamallin näh-
dään syntyvän osittain poliittisen päätöksenteon logiikasta.

”Kaikille pitää antaa vähän, ettei kukaan voisi valittaa, että mä en saanut mitään.
Nyt olisi todella valintojen paikka, jos todella halutaan lähteä viemään tätä ke-
hittämistyötä eteenpäin ja saada sillä vaikuttavuutta.”

”Sehän on ongelma, kun se ollaan tehty tällaisella poliittisella konsensusmene-
telmällä, eli kaikkien pitää olla tyytyväisiä. Siinä ei ole pystytty fokusoimaan tiet-
tyyn kriittisiin pisteisiin, että me saataisiin omaa tuotantoa ja bkt:tä niin hyvään
kasvuun, että se toisi todellista merkitystä tähän maakunnan elämään, eli siellä
on vähän kaikkea kaikille, pyritty mahdollistamaan tällä se konsensus. Näin se
tulee olemaan jatkossakin, että kaikille pitää olla, ja kaikki saavat siitä kokonai-
suudesta osansa.”

Kun alueellisten strategioiden odotetaan ohjaavan suoraan useiden organisaati-
oiden toimintaa, kritiikki kohdistuu ennen kaikkea siihen, että tavoitteita ei ole
kyetty asettamaan riittävän selkeästi ja rajatusti, strategiatyön toivotaan olevan
tavoitteellisempaa ja strategioiden kärkien terävämpiä ja konkreettisempia. Täl-
löin toivotaan konkreettisempia ja sitovampia strategioita ja kehittämisohjelmia,
joiden avulla olisi mahdollista saada eri organisaatiot paremmin sitoutumaan oh-
jelmien toteuttamiseen.
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”Eli A ei määritellä tavoitteita tarpeeksi tarkasti, B ei seurata niiden tavoitteiden
toteutumista ja C ei toimita mikäli niihin tavoitteisiin ei päästä. Ei tässä sen kum-
memmasta asiasta oo kysymys.”

“Minusta se pääohjaus lähtee tavoitteista... mä uskon tavoiteohjaukseen, sanotaan
että tonne sun pitää mennä ja sitten viisas toimija alkaa miettimään, mitkä ovat
ne keinot millä sinne päästään. Keinoja on sitten koko ajan yritetty lisätä, keksiä
tehokkaampia tapoja päästä tavoitteisiin.”

Suunnitelmallisuutta korostavat toimijat näkevät, että alueellisten strategioiden
ohjaavaa vaikutusta on mahdollista vahvistaa konkretisoimalla suunnitelmaa, te-
kemällä parempia kehittämisohjelmia. Oletuksena myös on, että vuorovaikutus
suunnitteluvaiheessa ja tavoitteiden tarkentaminen mahdollistavat yhteistoimin-
nan ja tehostavat ohjelmien toteuttamista sekä siten tehostavat strategioiden oh-
jaavaa vaikutusta.

Jos taas strategiat nähdään mahdollistajina, niiden ohjaavaa vaikutusta lähes-
tytään erilaisin silmälasein.

3.2.2 Tulkinta: Alueelliset strategiat mahdollistavina suunnannäyttäjinä

“…ohjelmat eivät ole johtaneet mihinkään hankkeiden toteuttamiseen ja käytän-
nön toimintaan, ne ohjelmat eivät ole olleet este. Ne ovat olleet mahdollistavia
viime kädessä, mitään hanketta ei ole hylätty, että se on ollut ohjelmassa ja toi-
saalta ohjelmat ei ole generoinut suoranaisesti mitään hanketta. Mutta se on vä-
lillisesti viestittänyt näille toimijoille, että jokin puutoimiala on painopiste … sitä
kautta nämä toimijat ovat sitten lähteneet tähän suuntaan.

Jos alueelliset strategiat ja kehittämisohjelmat nähdään suunnitelmina, oletetaan
suunnitelmien ja niissä esitettyjen alueellisten tavoitteiden ja intressien ohjaavan
suoraan eri organisaatioiden toimintaa. Jos alueelliset strategiat ja kehittämisoh-
jelmat nähdään mahdollistajina, suunnannäyttäjinä ja resurssipohjina, ajattelumalli
kääntyy osittain toisinpäin. Tällöin strategioiden roolina on luoda kehittämistoi-
minnalle yleiset puitteet, joiden pohjalta voidaan keskustella maakunnan tilasta
ja kehityksestä. Ne tarjoavat yleisen kehyksen kehittämistoiminnalle. Varsinai-
sesti kehittäminen konkretisoituu ja saa lopulliset sisältönsä eri toimijoiden toi-
minnan kautta. Tällöin strategioiden odotetaan ohjaavan eri organisaatioiden toi-
mintaa pääosin epäsuorasti.

”Mä luulen, että se ohjasi kehittämistä lähinnä sillä tavalla, että se antoi raamit,
joiden puitteissa voidaan toimia, sekä rahalliset että toiminnalliset. Siinähän on
määritelty tietyt toimenpiteet, eli kyllä se on enemmän tämmönen määrittelevä,
ei niinkään ohjaava, varsinaiset sisällöt ja projektipäätökset tehdään kehittämis-
ohjelman puitteissa.”

Toimijat eivät välttämättä koe maakunnallisessa kehittämistyössä olevan sinänsä
mitään intressejä, ne lähestyvät ohjelmia omien intressiensä näkökulmasta etsien
niistä tukea omille kehittämispyrkimyksilleen. Alueellisten strategioiden ohjaus-
vaikutus saattaa tällöin kääntyä päinvastaiseksi eli väljien raamien sisällä eri ta-
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hojen intressit ohjaavat strategioiden todellisia sisältöjä. Tällöin olennaiseksi nou-
see kysymys siitä, sopivatko toimijoiden omat strategiat ja tavoitteet ohjelmien
sisään ja kokevatko toimijat saavansa itselleen jotain osallistuessaan strategiat-
yöhön ja kyetäänkö eri toimijoiden tavoitteet ja strategiat kääntämään koko maa-
kuntaa hyödyttäväksi toiminnaksi.

”…jotta yritysjohtajat innostuisivat, täytyy olla konkreettista hyötyä. Aika on kor-
tilla kuitenkin. Jos sun täytyy päättää, lähdetkö kuluttamaan johonkin asiaan ai-
kaa vai teetkö bisneksen eteen. Jos sulla on käsitys, että se on hukkaan heitettyä
aikaa, sä et kostu siitä mitään, niin ei se lähde. Ne pitää olla sellaisia asioita, jot-
ka vetää, ja ihmiset näkee, että OK tuo on hyvä foorumi, josta mä voin itse oppia
jotakin, saada uusia mahdollisuuksia, tai jotakin. Jos semmoista ei ole, niin kyllä
se jää kakkoseksi kalenterissa, jos siellä pitää viivata jotakin yli.”

Mahdollistavien ja yleisiä suuntia etsivien strategioiden ohjaava vaikutus tulee
hyvin pitkälle informaation välittämisestä erilaisten intressien ja tarpeiden sekä
kehittämisohjelmien tarjoamien mahdollisuuksien välillä. Alueelliset strategiat
mahdollistavat varsin väljästi lähes kaikentyyppisen kehittämistyön, mutta näin-
kin nähtynä strategialla voi olla hyvinkin suuri ohjaava vaikutus, jos maakun-
nassa kyetään sellaiseen rakentavaan kommunikaatioon ja yhteistyöhön, jossa stra-
tegiat täsmentyvät vuorovaikutteisessa prosessissa toiminnan kautta.

“Kun kunta x tietää, että heille on tulossa puusepänalan iso yritys, joka sijoittaisi
tehtaan kuntaan, elinkeinoasiamies ottaa tänne yhteyttä, että miten on se koulu-
tus. Tai se tieto tulee tuosta yritysosastolta, että just tämmöstä on tapahtumassa,
että miten on koulutus. Sitten sen yrityksen edustajan kanssa käydään neuvotte-
lut, miten se koulutus järjestetään.”

Parhaimmillaan alueellisten strategioiden ja eri organisaatioiden omien strategi-
oiden välillä on jatkuva vuorovaikutus, jolloin strategiat elävät ja muuttuvat ti-
lanteiden mukana ottaen huomioon sekä yksittäiset tavoitteet että koko maakun-
nan kehittämisen päämäärät. Jos kesken ohjelmakauden syntyy uusia innovatii-
visia ja toteuttamiskelpoisia ajatuksia, jotka eivät sisälly kehittämisohjelman pe-
ruslinjauksiin, niitä voidaan kuitenkin lähteä toteuttamaan. Jos vuorovaikutus ei
toimi hyvin, kyseisenlainen toimintatapa saattaa pirstouttaa kehittämistoiminnan
toisistaan irrallaan oleviksi hankkeiksi. Jos vuorovaikutus toimii hyvin, kehittä-
mistoiminnalla on mahdollisuus muodostua dynaamiseksi ja joustavaksi.

Jos strategiat nähdään vain suunnitelmina, kehittämistoiminnassa ei välttä-
mättä kyetä reagoimaan riittävän nopeasti toimintaympäristön muutokseen. Olen-
naista on kyetä jatkuvasti yhdensuuntaistamaan eri toimijoiden strategioita kom-
munikoiden, jotta ne veisivät muutosta samaan suuntaan. Tällöin suunnitelman
ei oleteta ohjaavan toimintoja suoraan. Se toimii peilinä, jonka avulla on mah-
dollista suhteuttaa eri toimijoiden strategioita toisiinsa ja alueen kehitykseen.

“Ei ole muodostettu selkeää kehittämispolkua osana tiettyä prosessia. Tämä meni
vähän harjoittelussa, ei yhdessä yössä hallinnollisella määräyksellä muuteta toi-
mintatapoja ja varsinkaan omaksuta. Kyllä tämä on ollut harjoittelua, onko sitä
turhaa liikaa ruoskia itseään, ei tämä ole yksin kainuulainen ongelma. Tämä on
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opettelua, eri organisaatioiden ja ihmisten vuoropuhelua. Vaikka tavoitteet eivät
ole kaikilla samanlaiset, niin pitäisi kattoa, että ne olisivat kuitenkin samansuun-
taiset. Keskenään ristiriitaisia toimenpiteitä ei saisi kovin paljon toteuttaa, koska
silloin se vipuvaikutus jää olemattomaksi, jos kaikki työntää eri suuntaan.”

3.3 Strateginen suunnittelu ja osallistuminen

3.3.1 Pääseekö Kainuussa osallistumaan kehittämistoimintaan?

Kuten edellä todettiin alueellisen kehittämisen taustalla on vahva usko siihen, että
kunhan yhteistyö sujuu ja verkostot ovat toimivia, niin kehityksen kulku on mah-
dollista kääntää oman alueen kannalta suotuisaksi. Yhteistyöhön siis uskotaan.
Eikä syyttä, lienee aivan selvää, että minkä tahansa alueen kehittämistoiminnas-
sa ja resurssien mobilisoinnissa tarvitaan useiden organisaatioiden ja ihmisten
päätöksiä, resursseja ja sitoutumista. Resurssien kokoaminen ja yhdessä oman alu-
een eteen ponnisteleminen on hyvä lähtökohta, mutta se on samalla äärimmäisen
vaikea ja haastava toimintatapa. Vaikka yhteistyön nimeen vannotaan, lienee myös
aivan selvää, että monien toimijoiden yhteistyö ei ole ongelmatonta. Joskus ”hy-
västä kumppanuudesta” ja laajasta osallistumisesta huolimatta kehittäminen saattaa
pyöriä vuosia paikallaan ilman, että se kääntyy tehokkaaksi toiminnaksi. Osal-
listuminen on vaikea taiteenlaji.

Kainuulaisten kokemusten perusteella osallistuminen on strategisessa suun-
nittelussa mahdollista tiivistää seuraavasti:

Strategiatyö on lisännyt yhteistyötä ja luonut uusia mahdollisuuksia osal-
listua kehittämistoimintaan. Strategioiden taakse on kyetty saamaan li-
sää toimijoita mukaan.
Uusien ihmisten on vaikea päästä mukaan ja todella vaikuttamaan kehit-
tämistoiminnan suuntautumiseen. Kainuussa potentiaalisia kehittämis-
toimintaan osallistujia on vähän.
Yritysten motivaatio osallistua on alhainen.
Kehittämistoiminnan raskaus, ajan puute ja valmiiksi pureskellut aja-
tukset laskevat toimijoiden motivaatiota osallistua ja laajasta osallistu-
misesta huolimatta toimijajoukon todellista potentiaalia ei ole kyetty
hyödyntämään.
Aiempaa laajemmasta osallistumisesta huolimatta reviirien vartiointi ei
ole poistunut.
Julkisen hallinnon sektoroituneisuus heikentää yhteistyön toimivuutta.

Kaiken kaikkiaan alueellinen strategiatyö ja ohjelmallinen aluepolitiikka ovat li-
sänneet toimijoiden välistä yhteistoimintaa luomalla uudenlaisia mahdollisuuk-
sia osallistua kehittämistoimintaan. Kehittämistyön organisoinnista Kainuu on saa-
nut tunnustusta myös ministeriöiltä ja Kainuussa onkin ohjelmaperusteisen kehit-
tämistyön alkuajoista (vuodesta 1995 lähtien) pyritty kytkemään eri toimijat laa-
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jamittaisesti mukaan alueellisten strategioiden laadintaan ja toteutukseen. Kainuus-
sa on toteutettu useita laajoja suunnitteluprosesseja3, joihin on pyritty saamaan
tärkeimmät sidosryhmät mukaan. Toimijat pitävät kehittämistyön organisoinnin
henkeä hyvänä ja maakunnan institutionaalisen rakenteen koetaan edistävän yh-
teistyötä. Strateginen suunnittelu ja kehittämisohjelmien laadinta ovat luoneet
uuden osallistumisen foorumin.

”Lähtökohdissaan jo siirtyminen ohjelmaperusteiseen aluepolitiikkaan on ollut
keskeinen. Siitähän tämä prosessi on syntynyt. Kyllähän Kainuussa on ollut laa-
ja-alaisia strategioita ja yhteistoimintaa näiden välillä ennenkin, mutta se on kiin-
teytynyt selvästi.”

Varsinkin julkisen hallinnon organisaatioiden edustajat kokevat osallistumismah-
dollisuudet pääpiirteissään hyviksi. Heidän osaltaan pääsy mukaan kehittämis-
prosesseihin on hyvin järjestetty.

“Meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet tuoda tarpeemme esille. Sanoisin kaik-
kein tärkeimpänä tämän maakunnan yhteistyöryhmän eli olemme siellä täysin tasa-
arvoisena neuvotteluosapuolena muitten alueellisten toimijoitten kanssa ja tätä
kautta saamme äänemme kuuluviin. Kaikki meille tärkeät toimenpiteet ovat saa-
neet EU-kelpoisuuden tässä maakunnallisessa yhteistoiminnassa.”

Kaiken kaikkiaan osallistumismahdollisuuksia on runsaasti ja mahdollisuuksia on
tietoisesti luotu ja kehitetty ja myös muilla vahvoilla toimijoilla (oppi- ja tutki-
muslaitokset sekä kärkiyritykset) on hyvä pääsy kehittämistoimintaan. Hyvistä
osallistumismahdollisuuksista huolimatta kaikkien toimijoiden vaikutusmahdol-
lisuudet eivät ole samanlaiset. Osa toimijoista kokee todelliset vaikutusmahdol-
lisuudet suhteellisen pieninä ja osallistumisen enemmän periaatteellisena kuin to-
dellisena.

“Kyllä ryhmiin pääsee ja itse ihmiset ovat tervetulleita, jos he haluavat osallistua
ja satsata siihen. Se ei ole mikään ongelma, se pääsy. Mutta vaikuttamiskeinot
ovat aina jollakin paremmat ja jollakin huonommat.”

”Osallistumiseen on paljon enemmän periaatteellisia mahdollisuuksia kuin käy-
tännön mahdollisuuksia.”

Kehittämistoiminnan toimintatavat, toimijoiden roolit ja valtasuhteet ovat varsin
syvälle institutionalisoituneita. Uusien ihmisten mukaanpääsy kehittämistoimin-
nan rutiineihin vie aikaa ja kokeneilla toimijoilla on usein ennakkoluuloja uusia
ihmisiä ja heidän ajatuksiaan kohtaan. Osallistuminen on mahdollista ja avointa,
mutta omien ajatuksien esille tuominen ja ideoiden saaminen läpi edellyttää yh-
täältä uskottavuutta ja toisaalta avoimuutta kuunnella vakiintuneiden kuvioiden
ulkopuolelta tulevien ihmisten näkemyksiä.

3 Muun muassa tavoiteohjelmien laadinta, Lex-Kainuu, Kajaanin kumppanuushanke ja kaupun-
kiohjelma, kuntien omat kehittämissuunnitelmat, projektikohtainen osallistaminen
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“Kyllä ne avoimia on, mutta jos menet noviisina heittämään jotain, on oltava mu-
kana useampi henkilö. Jos olet yksin joudut taistelemaan. Uusilla noviiseilla on
kuitenkin hallussaan se viimmeinen tieto ja on vaikea saada se esiin uskottavasti,
pitää olla näyttöä esillä ennen kuin pääsee näyttämään ja se on se ongelma.”

Samanaikaisesti kun noviisien on vaikea saada ääntään kuuluville, on Kainuussa
puute hyviä näkemyksiä tuovista osallistujista. Elinkeinoelämä on Kainuussa var-
sin ohut ja maakunnallisia toimijoita on muutenkin suhteellisen vähän. Ongel-
mana on, että samat ihmiset pyörittävät kehittämistoimintaa vuodesta toiseen. Sa-
mat ihmiset osallistuvat kaikkien mahdollisten alojen kehittämiseen, eikä uusia
ideoita synny kovinkaan helposti samojen ihmisten keskustellessa jatkuvasti kes-
kenään. Tämä johtaa osaltaan osallistumisväsymykseen ja motivaatio laskee, kos-
ka tilaisuuksia on paljon ja toimijat kokevat, ettei niissä kuitenkaan kuule eikä
opi mitään uutta eikä niillä käydyt keskustelut kuitenkaan johda toivottuihin tu-
loksiin. Keskeisin ongelma vuorovaikutteisessa suunnittelussa Kainuun kaltaisessa
pienessä maakunnassa onkin juuri potentiaalisten osallistujien vähäisyys4.

”Osallistumismahdollisuuksia on hirveen paljon. Kysymys on siitä, onko osallis-
tujia. Maakunnalliset resurssit, elinkeinoelämä aika ohut ja osaaminen vähäistä.
Kyllä tää apparaatti tarjoaa osallistumismahdollisuudet, mutta niitä yhteisöjä jot-
ka mahdollisesti tuottaisivat sitä elinkeinoelämää aluetalouteen positiivisia panok-
sia, niin näitä organisaatioita ja ihmisiä ei ole kovin paljoa. Samojen ihmisten pii-
rissä pyörii nämä asiat.”

Toimijoiden vähyys heijastuu siinäkin, että ihmisten aika menee omien organi-
saatioiden sisäisten rutiinien hoitamiseen eikä yhteisiin ponnistuksiin tahdo löy-
tyä aikaa.

”Kaikki on avointa ja mahdollista, rajoittava tekijä on tietysti aika. Pystyykö kaikki
kunnat satsaamaan, kun siellä on pieni miehitys ja tiukat taloudelliset ajat, niin
pystyykö ne osallistumaan. Samoin yritykset eli pystyykö yrittäjät satsaamaan
päivätolkulla johonkin prosessiin, näkeekö siinä niin paljon lisäarvoa vai tulevatko
prosessiin sitten vasta kun päätökset on tehty. Se on se ajankäyttö, avoimia foo-
rumeita on vaikka miten paljon.”

Kainuun kehittämisessä pääsyä mukaan kehittämistoimintaan on tietoisesti kehi-
tetty ja mahdollisuuksia on paljon. Vaikka kaikilla organisaatioilla ei voikaan olla
edustusta kaikilla mahdollisilla foorumeilla, osallistumismahdollisuudet nähdään
hyvinä. Vaikka pääsy eli osallistumismahdollisuudet ovat hyvät, ei yhteistyötä
ja osallistumista voi pitää kaikilta osin ongelmattomana. Toimijoiden sitoutunei-
suuden asteet ovat hyvin erilaisia. Tästä päädytään kysymykseen siitä, onko toi-
mijoilla motivaatiota osallistua, mihin motivaatio perustuu ja osataanko vuoro-
vaikutteinen kehittäminen.

4 Toimijakentän ohuutta on pyritty paikkaamaan ylimaakunnallisella verkostoitumisella.
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3.3.2 Mitkä ovat motivaation lähteet, onko kompetenssia?

Alueellisessa kehittämisessä keskeisin yleinen motivaatio monien organisaatioi-
den nivomisessa mukaan kehittämistyöhön on ajatus siitä, että kun yhdistetään
eri organisaatioiden osaaminen ja resurssit, on mahdollista luoda vaikuttavam-
pia kokonaisuuksia ja eri toimijoiden resurssit kyetään hyödyntämään mahdolli-
simman tehokkaasti. Yleinen maakunnan kehittäminen ja yhteisen edun tavoitte-
lu riittävät motivaatioksi vain alueellisesta kehittämisestä työkseen vastaaville ta-
hoille. Muille toimijoille se ei ole riittävä motivaation lähde, vaikka maakunnan
kehittymistä ja kehittämistä pidettäisiinkin tärkeänä. Tarkasteltaessa eri toimijoi-
den motivaation lähteitä on lähtökohta varsin selvä: toimijat eivät ole innostu-
neita osallistumaan, jos eivät koe saavansa siitä itse hyötyä.

”Se on niin raadollista se maailma. Me tehdään itse tässä koko ajan omaa strate-
giaa … Me tehdään se oma juttu. Ei me silloin mietitä muuta. Se on sitten TE-
keskuksen ja yhteistyöryhmän asia sitten miettiä, että sopiiko ne sinne ohjelmiin,
mutta ei se siitä ole kiinni, kyllä ne aina sinne ohjelmiin sopii. Voi olla, että minä
en ole vielä sillä tasolla … että minä näen maakunnallisen kehittämisen … se on
niin kaukana, että siitä on konkretia kaukana. Mä en näe sitä, että siihen kannat-
taisi uhrata resursseja.”

Yritysten motivaatio osallistua on alhainen. Alueellisessa kehittämisessä on tul-
lut tavaksi korostaa sitä, että elinkeinoelämän asiantuntemusta ja näkemyksiä tar-
vittaisiin selvästi nykyistä enemmän sekä strategisessa suunnittelussa että erilai-
sissa projekteissa. Yritykset tuovat mukanaan oman alansa näkemyksen ja koke-
muksen. Yritykset tietävät esimerkiksi sen, onko helppoa tai vaikeaa saada osa-
avaa henkilökuntaa ja minkä tyyppistä henkilökuntaa tarvitaan tai onko alueella
tarpeen järjestää koulutusta, jolla koulutetaan yritysten tarpeisiin soveltuvaa hen-
kilökuntaa. (ks. Lakso 2000) Yritykset ovat erityisen herkkiä tarkastelemaan ke-
hittämistoimintaa siitä näkökulmasta, saako siitä suoraan omia tavoitteita tuke-
via hyötyjä.

”Itketään näissä seurantaraporteissa, kun yritykset eivät osallistu näiden ohjelmi-
en toteuttamiseen. Yhdenkään yrityksen tavoite ei ole toteuttaa jotain viranomais-
ten suunnitelmaa. Yritysten tavoitteena on bisneksen teko eli muuttaa yrityksen
palveluksessa olevien ihmisten osaaminen ja muut tuotannontekijät rahaksi. Jos
näissä ohjelmissa on sitten semmosia instrumentteja, että ne voi nämä omat ta-
voitteensa saavuttaa, niin totta helkkarissa ne niitä käyttävät.”

Yritysten osallistumisen esteinä on pidetty tavoitteiden täsmentymättömyyttä, yrit-
täjien aikaresurssien puutetta, foorumien huonoa organisointia, yrittäjille vierai-
ta hallinnollisia toimintatapoja ja huonoa informaation kulkua (ks. myös Sota-
rauta & Linnamaa 1997; Lakso 2000).

”Yrityksen näkökulmasta yleisiin kehittämisstrategioihin ei haluta uhrata kovin
paljon aikaa, vaikka monet yritysjohtajat olisivatkin niissä mukana. Yritykset ei-
vät koe osallistumista mieleiseksi, koska kehittämistyö on pitkälti virkamiesval-
mistelua ja kehittämistyön rakenteen (ohjelmien ja yleisten projektien) luomista.
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Yritykset katsovat, että kehittämistyössä pyritään kunnianhimottomasti saamaan
hallinnollinen strategia, joka päätetään poliittisesti. Kytkökset yritysten intresse-
jä lähellä olevaan kehittämistyöhön koetaan olevan liian kaukana. Yritykset pyr-
kivät lähinnä katsomaan, että strategioissa on mahdollisimman vähän ristiriitoja
yritysten omien intressien kanssa tai parhaassa tapauksessa löytämään ne vahvuu-
det, joihin yritykset voisivat tukeutua.”

Toisaalta yritysten edustajat kokevat saavansa vaikuttaa strategiatyöhön ja pro-
jektitoimintaan aivan riittävästi. Samanaikaisesti yritykset kuitenkin kritisoivat
kehittämistyötä sen hallinnollisuuden ja vähäisen merkityksen vuoksi. Toisin sa-
noen yrittäjät eivät halua osallistua vallitsevaan kehittämistoimintaan, vaan toi-
voisivat toimintatapojen muuttuvan. Osallistuminen voisi olla syvempää toimin-
tatapoja kehittämällä.

“Kun maakuntastrategioita tehdään, me ollaan melkein kaikessa mukana, ollaan
yksi päätoimiala. Me itse tehdään ne peruspaperit sinne, joita viranomaiset muok-
kaa omiin tarpeisiinsa. Ne haluaa hirveesti yrittäjiltä kommenttia kaikkiin asioi-
hin. Tässä tapauksessa meiltä. Se on hyvä. Kyllä ne meitä kuuntelee aika tark-
kaan ja se on ollut musta muutaman vuoden työtä.”

Niin yritykset kuin muutkin organisaatiot etsivät kehittämistoiminnasta omia ta-
voitteitaan tukevia hyötyjä. Motivaatio osallistumiseen ei perustu vain mahdolli-
siin uusiin rahallisiin resursseihin, vaikka raha onkin yksi keskeisimmistä moti-
vaation lähteistä. Motivaatiot osallistua alueellisen strategiatyöhön on mahdol-
lista tiivistää seuraavasti:

Raha – rahallisten resurssien saaminen tukemaan omaa toimintaa
Strategisen kumppanuuden luominen – pitkän aikavälin keskinäiseen
luottamukseen ja kaikki toimijoita hyödyttävän yhteistyön synnyttämi-
nen.
Velvollisuus – osallistuminen kuuluu ko. toimijan työhön tai hän kokee
jostain muusta syystä osallistumisen velvollisuudeksi
Oman paikallisen toimintaympäristön kehittäminen
Omien ajatusten saaminen strategioihin – sen varmistaminen, että alu-
eellisten strategioiden linjauksiin ja/tai kehittämisohjelmiin tulisi mah-
dollisimman paljon omia toimintoja tukevia elementtejä. Lisäksi sen var-
mistaminen, ettei alueellisten strategioiden linjauksiin ja/tai kehittämis-
ohjelmiin tule mitään omia toimintoja haittaavia elementtejä
Oppiminen – uusien asioiden ja muiden toimijoiden ajattelu- ja toimin-
tatapojen oppiminen

Kehittämistoiminnassa on siis varsin runsaasti erilaisia motivaation lähteitä osal-
listua, mutta samalla voidaan kysyä, mitkä tekijät laskevat motivaatiota osallis-
tua strategityön eri vaiheisiin. Yleistäen voi todeta, että jos toimija ei koe saa-
vansa osallistumisesta mitään itselleen, motivaatiota osallistumiseen ei synny tai
motivaatio jää hallinnolliseksi; kehittämistoimintaan osallistutaan, koska poiskaan
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ei voi jäädä. Tällöin osallistuminen ei kuitenkaan ole todellista eli toimija on fyy-
sisesti läsnä mutta ei paneudu tosissaan käsillä oleviin kysymyksiin. Kehittämis-
toiminnan raskaus ja hallinnollisuus nostavat osallistumisen kynnystä ja laske-
vat motivaatiota. Samalla liiallinen huomion kiinnittäminen organisatorisiin ky-
symyksiin saa asiakysymykset jäämään taustalle, mikä osaltaan laskee motivaa-
tiota. Tilaisuudet koetaan raskaina ja paikallaan pyörivinä.

”… meidän täytyy todella löytää aikaa keskusteluun, ja todelliseen vuorovaiku-
tukseen ja oppimiseen toisilta. Ihmiset uupuu siihen tyhjän vouhotukseen. Eli on
paljon sellaista näennäiskiirettä.”

“Kyllähän minun täytyy sanoa, että ne upeat kutsut kokouksiin, on ollut hirvee
pettymys, se sisältö mikä niissä on ollut. Tuntuu, että siitä asiasta ei siellä päästä
eteenpäin.”

Osittain tilaisuuksien jähmeys johtuu siitä, että niiden organisoinnista vastaavien
tahojen osaaminen ja/tai mielenkiinto ei ole riittänyt tilaisuuksien suunnitteluun
siten, että niissä olisi riittävästi jännitettä ja dynaamisuutta ihmisten mielenkiin-
non ylläpitämiseksi. Dynaamisuutta ja houkuttelevuutta lisäisi jo se, että tilaisuuk-
sia ei suunniteltaisi niin puhtaasti hallinnon näkökulmasta, vaan otettaisiin pa-
remmin huomioon potentiaalisten osallistujien ajatukset ja tarpeet. Osittain ras-
kauden koetaan johtuvan koko kehittämisjärjestelmästä, joka ei tue uusia dynaa-
misempia toimintatapoja, vaan johtaa helposti hallinnolliseen lähestymistapaan.

”Siitä ylhäältä päin annetusta ollaan pääsemässä eroon … ne on vissiin huoman-
neet että niihin ei ole osallistujia. Katottaisiin mitä täältä päin nousee…”

”Nyt ollaan taas menossa vähän pers edellä puuhun, kun keskustellaan tämän uu-
den ohjelman hallinnoinnista ja siinä tuntuu olevan tärkeä asia, ketkä ovat maa-
kunnan yhteistyöryhmässä. Ei niinkään se, mitä siellä tehdään.”

Vallitseva kehittämisajattelu korostaa laajaa osallistumista, mikä saattaa johtaa
siihen, että kehittämistoiminta voi muodostua “yli-demokraattiseksi”. Demokraat-
tisuuden ja laajan osallistumisen korostuminen saattaa johtaa kehittämisproses-
sien jäykistymiseen, koska mukaan pitää saada sellaisiakin toimijoita, joita ko.
asia ei varsinaisesti koske. Osallistumisesta on vaarana tulla itsetarkoitus, osal-
listutaan ja osallistetaan osallistumisen vuoksi. Liian laaja osallistuminen laskee
toimijoiden motivaatiota, koska asiat eivät konkretisoidu.

”Yhteinen vastuu yleensä ei ole kenenkään vastuu. Eli pitäisi selkeästi tunnistaa
sekä rahoittaja että toimijatahojen erityisosaaminen, tunnustaa jokaisen erikois-
osaaminen. Kaikkien ei tarvitse olla kaikessa mukana. Eli partnership ei tarkoita
sitä, että kaikissa mahdollisissa hankkeissa on kaikki mahdolliset toimijat, vaan
katsotaan mikä kenellekin kuuluu.”

Erilaisia yhteisiä tilaisuuksia ja hankkeita on niin paljon, ettei toimijoiden aika
riitä osallistumiseen. Motivaatiota laskee myös valmiiden ajatusten ja hankkei-
den kauppaaminen esimerkiksi yrityksille ilman todellista mahdollisuutta keskus-
tella hankkeen sisällöstä ja yhteensovittaa erilaisia tavoitteita. Yritykset kokevat
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hankkeet liian valmiiksi mietityiksi. Hankkeita kauppaavien toimijoiden määrä
myös lisää projekti- ja osallistumisväsymystä.

”Nyt on osittain yrityksissä väsymystä siihen, että eri ohjelmissa olevia pieniä pro-
jekteja on hyväksytty pirun paljon, jotka on lähteneet usein sen palvelun tuotta-
jan näkökulmasta. Ja sitten kun se projekti on hyväksytty, ne lähtevät kiertämään
yrityksissä, että meillä olisi tällainen projekti, osallistutko tähän. Projektien ra-
kentaminen pitäisi lähteä niin päin, että kootaan se yrittäjäryhmä ja mietitään hei-
dän kanssaan mikä on sen koko toimialan kehittämistarpeet.”

Kehittämisestä vastaavien organisaatioiden omaan osaamiseen ei ole kiinnitetty
riittävästi huomiota. Uusien asioiden oppimisessa ei ole vielä päästy riittävän sy-
välle. Kehittämistoiminnasta vastaavien tahojen osaaminen on pääosin suunnit-
telujärjestelmään ja muihin hallinnollisin asioihin liittyvää osaamista, prosessien
ja verkostojen johtamiseen liittyvä osaaminen ei vielä ole kovinkaan kehittynyt-
tä.

“Ei riitä, että sä kokoustat, koordinoit ja informoit, vaan täytyy olla myös kom-
petenssia.”

Vaikka ohjelmatyö onkin lisännyt yhteistyötä ja luonut uusia mahdollisuuksia
osallistua kehittämistoimintaan, on se samalla lisännyt myös reviirin vartiointia,
tuonut siihen uuden asiantuntijuuteen perustuvan ulottuvuuden. Vaikka strategi-
at ja ohjelmat periaatteessa laaditaan yhteistyössä ja niitä toteutetaan erilaisin yh-
teistyökokoonpanoin, on muiden toimijoiden vaikea arvioida nk. toisen osaamis-
alueen asioita. Monet toimijat kokevat, että heillä on jonkinlainen asiantuntijuu-
den yksinoikeus, jolloin muiden osaamisalojen edustajien kommentteihin suhtau-
dutaan välinpitämättömästi tai jopa vihamielisesti. Erikoisalojen ja yleislinjaus-
ten yhdistäminen on osoittautunut vaikeaksi. Erityisesti spesifien t&k-toimintaan
liittyvien hankkeiden merkitystä alueen kehittymiselle on vaikea arvioida rahoi-
tuspäätöstä tehdessä. Priorisointi projektien sekamelskassa on problemaattista.

”Eri sektorien yhteistoiminta on parantunut. Myöskin uusia toimijoita on tullut
tähän mukaan. Se tilanne, josta lähdettiin oli hyvin heikko, vaikka ollaan menty
eteenpäin, ei silti olla vielä kovin hyvässä tilanteessa, koska tämä on samalla osoit-
tanut miten hirveen tiukka, miten korkeita nämä hallinnon väliset rajat ovat ol-
leet, tämmöset reviirit. Se on sitten näkynyt myös reviirien vartiointina. Ohjel-
matyön laatimisessa ne näkyy sillä tavalla, että tavallaan toisten osapuolten ei pi-
täisi mennä sanomaan mitään. Siellä on ikään kuin tällainen asiantuntijuuden yk-
sinoikeus, tietysti aina silloin kun on rahasta kysymys, se tulee konkreettisem-
min esille. Sitten tietysti projektikäsittelyssä se tulee.”

4 Yhteenveto

Strategiatyö on muodostunut yhdeksi keskeisimmistä alueellisen kehittämisen
välineistä. Se on tarjonnut puitteet alueen tilan analysoimiseksi, mahdollisuuksi-
en kartoittamiseksi ja strategisten tavoitteiden muodostamiseksi. Se on myös tar-



41

ALUEIDEN KILPAILUKYVYN KAHDEKSAN ELEMENTTIÄ

jonnut keskustelufoorumin alueen monille toimijoille. Strategioita suunniteltaes-
sa on mahdollista keskustella laajasti alueen tilasta ja tulevaisuudesta, laadittui-
hin strategioihin taas on helpompi ottaa kantaa puolesta tai vastaan kuin vain ylei-
seen keskusteluun tai eri hallinnonalojen linjauksiin. Strategiset suunnitelmat et-
sivät myös vastausta kysymykseen siitä, mihin resursseja tulisi suunnata. Kehit-
tämistoimintaa rahoittaville organisaatioille on tärkeä tietää millaiseen kehittä-
mistoimintaan resurssit kannattaa panostaa, jotta vaikutukset olisivat pitkällä ai-
kavälillä mahdollisimman hyvät. Monet muut organisaatiot taas etsivät uusia re-
sursseja ja mahdollisuuksia omaan kehittämistoimintaansa.

Ohjelmallinen aluepolitiikka on siis tuonut alueelliseen kehittämiseen uuden-
laisen strategisen otteen, jossa yksittäisten keinojen sijaan pyritään suuntaamaan
monien organisaatioiden erilaiset keinot ja resurssit saman suuntaan. Näyttää kui-
tenkin siltä, että uuden retoriikan alla on entinen usko muutoksen hallittavuuteen
ja siihen, että alueen toimijoiden yhteisen vision luominen ja resurssien yhdistä-
minen kehittämisstrategioiden avulla perustuu ajatukseen kehityksen hallitsemi-
sesta. Alueellisten kehittämisohjelmien avulla halutaan ohjata mahdollisimman
usean alueellisen kehityksen kannalta tärkeän toimijan toimintoja. Tavoitteena on
saada alueen kehitys mahdollisimman kokonaisvaltaiseen hallintaan. Kaiken kaik-
kiaan ohjelmallinen aluepolitiikka on uudistanut kehittämistyötä, mutta se ei kui-
tenkaan ole kyennyt lunastamaan kaikkia lupauksia. Esimerkiksi Kainuussa on
osittain juututtu sekä klassisen strategian ansaan että kommunikatiivisen suun-
nittelun ansaan (ks. Sotarauta 1996).

Kainuu klassisen strategian ansassa Kainuu kommunikatiivisen
suunnittelun ansassa

Kainuussa on osin pudottu klassisen Kainuussa on osin pudottu kommunikatii-
strategisen suunnittelun ansaan eli on visen suunnittelun ansaan eli on uskottu
uskottu liikaa siihen, että… liikaa siihen, että…
– suunnittelu ja toteutus ovat erilliset – kehittämistoiminta tehostuu, kunhan

vaiheet strategiaprosessissa, saadaan ihmiset osallistumaan. Tällöin
– projektit toteuttavat ”automaattisesti” käytetään liikaa aikaa yleisen tason

strategioita, osallistumiseen ja sisältökysymysten
– strategisten analyysien laatu olisi konkretisoituminen jää taustalle.

taanneet myös aiottujen strategioiden – strategiaprosessin määrätietoinen joh-
laadun, strategioiden sisällön laatu taminen on jäänyt taustalle, koska on
takaa niiden toteutumisen, uskottu liikaa vuorovaikutuksen kautta

– strategioiden taakse on jo suunnittelu- syntyvään sitoutumiseen. Jos pudotaan
vaiheessa mahdollista rakentaa kommunikatiivisen suunnittelun an-
tarvittava sitoutuminen. saan, unohdetaan tavoitteellisuus ja

prosessin määrätietoinen kuljettaminen
haluttuun suuntaan.
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Uudet ideat ja strategiat eivät synny oletusten mukaisesti strategisessa suunnitte-
lussa, uusien strategioiden syntyminen on käytännössä hämmentävä, sotkuinen
sekä täynnä erehdyksiä ja yritystä oleva prosessi. Tällainen se on ollut myös Kai-
nuussa. Myös Kainuussa analyyttisen strategisen suunnittelun edellyttämä käsit-
teellinen, ajoittain varsin abstrakti ajattelu on tuottanut vaikeuksia, se ei ole konk-
retisoitunut odotetulla tavalla. Kainuun kehittämisestä vastaavat organisaatiot eivät
ole kyenneet luomaan yhdessä muiden organisaatioiden kanssa riittävän hyviä ja
uskottavia kehittämisstrategioita, joiden avulla olisi mahdollista laajasti mobili-
soida kehittämistoiminta samaan suuntaan. Muutosnäkemys on staattinen ja ih-
misiä ei ole kyetty innostamaan riittävän hyvin.

Kainuun strategisessa suunnittelussa ei ole kyetty luomaan mitään uutta ja
ainutlaatuista, vaan on lähinnä kirjattu olemassa oleva tilanne paperille ja siten
kyetty sopimaan kehittämisen painopisteistä ja suuntaamaan niiden kehittämiseen
lisää resursseja. Kaiken kaikkiaan tämä on kuitenkin jo hyvä saavutus. Usein stra-
tegiselta suunnittelulta odotetaan enemmän kuin mitä sen avulla on realistisesti
ottaen mahdollista saada aikaiseksi. Kun uutta ja ainutlaatuista strategiaa ei ole
kyetty luomaan, strategiatyön taustalla oleva oletus ainutlaatuisista strategioista
ja niiden vahvasta ohjaavasta vaikutuksesta on heijastunut monien strategiseen
suunnitteluun osallistuneiden toimijoiden pettymyksenä; lupaukset eivät ole täyt-
tyneet, vaikka kehittämistoiminta onkin kehittynyt positiiviseen suuntaan. Näin
ollen monet edellä esille nostetuista Kainuun strategisen suunnittelun pullonkau-
loista johtuvat varsin pitkälle siitä, että klassinen strateginen suunnittelu ei sel-
laisenaan sovi alueelliseen kehittämiseen ja että ohjelmallisen aluepolitiikan mo-
nimutkainen ja raskas suunnittelukoneisto puristaa sen osaksi hallintokoneistoa.

Strategisen suunnittelun rooli kehittämistoiminnassa voidaan tiivistää seuraa-
vasti:

Alueelliset kehittämisohjelmat strategioineen ovat yleensä nykyhetken
tai menneen kehityksen kuvauksia. Niissä ohjelmoidaan toteutumassa
olevat strategiat ja suunnataan niihin lisää resursseja. Ne vahvistavat va-
littua linjaa ja tekevät siitä näkyvän ja keskusteltavan, mutta eivät luo
riittävää toimintaa generoivaa ja ihmisiä aidosti innostavaa jännitettä ny-
kyisen ja tulevan väliin.
Kehittämisohjelmien laadinta on merkittävä osallistumisen ja keskuste-
lun foorumi, mutta ohjelmien rooli kehittämistoimintaa ja sitä kautta muu-
tosta ohjaavana voimana on rajallinen. Kehittämisohjelmat eivät saa riit-
tävästi aikaan sellaista kollektiivista toimintaa ja yhteisiin tavoitteisiin
sitoutumista, joka vaikuttaisi yksittäisten toimijoiden omiin toimintoi-
hin ja sitä kautta alueen kehitykseen.
Institutionaalinen alueellinen kehittäminen on liian jäykkää ja hallinnol-
lista ollakseen houkutteleva kokonaisuus toimijoiden näkökulmasta.
Kehittämisohjelmien laadinnan ja toteutuksen edellyttämään muodolli-
seen toimintaan suunnataan liikaa energiaa ja prosessien johtaminen jää
taustalle.
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Olemme palanneet suunnittelututkimuksen lähtöruutuun; onko viisaus suunnit-
telussa vai ei, onko suunnitelmien avulla mahdollista mobilisoida toimijat kehit-
tämiseen ja tunnistaa alueen kilpailuetu tulevaisuuden näkökulmasta ja toimia laa-
dittujen strategioiden mukaisesti. Tämän artikkelin taustalla olevan tutkimukseen
mukaan vastaus on ei, strategisten suunnitelmien avulla ei välttämättä ole mah-
dollista houkutella ihmisiä todella sitoutumaan monien organisaatioiden yhteiseen
kehittämistoimintaan. Niiden avulla ei myöskään ole aina mahdollista luoda riit-
tävän syvällisiä kumppanuussuhteita. Kaikesta huolimatta strategiset suunnitel-
mat ovat yksi keskeinen osa toimintojen suuntaamista ja tulevaisuuden luomista,
mutta niihin ei saa uskoa liikaa. Strategisen johdon tehtävänä ei ole antaa val-
miita vastauksia, vaan kysyä oivaltavia kysymyksiä, luoda ja johtaa kommuni-
katiivista prosessia, jossa monet toimijat pohtivat maakunnan kehittämisen stra-
tegisia kysymyksiä. Tilanne on sikäli mielenkiintoinen, että ohjelmallinen alue-
politiikka on tavallaan vienyt alueellista kehittämistä dynaamisempaan suuntaan
korostamalla tulevaisuutta, strategisuutta, yhteistyötä jne., mutta samalla sen mo-
nitasoinen ja byrokraattinen malli pitävää kiinni vanhasta suunnitteluajattelusta.
Strateginen suunnittelu ja erilaiset kehittämisohjelmat ovat yksi osa laajoja ke-
hittämisprosesseja; eivät sen enempää eivätkä sen vähempää.

”Tuntuu että ihmiset ovat enemmän täällä Suomessa huolissaan siitä, että miten
rakennetaan organisaatioita ja miten ne pyörii kuin siitä, mikä on lopputulos, se
tuote mikä halutaan saada aikaan. Usein tehdään nämä rakennelmat, nämä sys-
teemit, ja sitten kun se on valmis, niin kaikki on tyytyväisiä.”
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ABSTRAKTI: Perinteisesti strategioiden valmistelussa ja toteuttamisessa edetään
vision ja strategisten tavoitteiden kautta konkreettisiin tavoitteisiin ja keinoihin.
Tässä artikkelissa tälle toimintatavalle esitetään vaihtoehtoinen malli, joka tuo stra-
tegiatyön askeleen lähemmäksi konkretiaa. Artikkelissa hahmotetaan ydinkom-
petenssiajatteluun perustuva lähestymistapa, jonka avulla alueilla olisi mahdol-
listaa tunnistaa, kehittää ja luoda omaa kilpailukykyään ja kilpailuetujaan nykyistä
paremmin. Artikkelin esiin tuoma lähestymistapa korostaa alueiden ja niiden ke-
hittäjäorganisaatioiden kyvykkyyttä hyödyntää olemassa olevia resursseja siten,
että toiminnalla voitaisiin saada aikaan kilpailuetuja suhteessa muihin alueisiin.

1 Johdanto

Erilaisten rajojen merkityksen heikentyessä taloudelliseen kehitykseen vaikuttaa
aiempaa enemmän globaali kilpailu. Samalla myös paikallisista ratkaisuista ja
aloitteellisuudesta on tullut entistä kriittisempi kilpailutekijä ja paikallisen osaa-
misen ja innovaatiokyvykkyyden merkitys on korostunut. Kilpailun kiristyessä
myös alueet joutuvat entistä tarkemmin analysoimaan kilpailukykyisyyttään yri-
tysten sijaintipaikkana ja asukkaiden elinympäristönä. Niukat resurssit täytyy koh-
dentaa entistä tehokkaammin ja toimintatapoja pitää jatkuvasti uudistaa kilpailu-
kyvyn säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Kehittämistoiminnassa on jo siirrytty sub-
ventio- ja interventiopolitiikasta kohti kilpailukykypolitiikkaa.

Globaalin kilpailun sävyttämä kehitys on johtanut siihen, että menestyvien
seutujen joukko on 2000-luvun alussa harva. Lähinnä suurehkot yliopistokaupun-
git ja/tai elektroniikkateollisuuden keskittymät ovat menestyneet. Ihmiset ja yri-
tykset ovat hakeutumassa niille kaupunkiseuduille, joissa tulevaisuuden mahdol-
lisuuksien uskotaan olevan. Samanaikaisesti globalisoituvalle taloudelle on omi-
naista kansainvälisten, kansallisten ja paikallisten toimintojen limittyminen uu-
della tavalla. Aiemmin rajat alueiden, instituutioiden, sektoreiden ja organisaati-
oiden välillä määrittivät toimijoiden paikan ja aseman. Nyt alueiden ja organi-
saatioiden aseman määrittää yhä useammin niiden osaaminen ja kyky jatkuvasti
kehittää omia toimintoja. Kehittämistyön tavoitteeksi on noussut yhä selvemmin
sellaisen alueellisen ja paikallisen toimintaympäristön luominen, joka tukee mah-
dollisimman hyvin yksilöiden, yritysten ja muiden toimijoiden oman kilpailuky-
vyn kehittämistä. Alueiden kehittämisessä on aiempaa selvemmin tunnistettava
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Onko strategiatyön musta aukko
mahdollista välttää?
Kohti ydinkompetenssiajattelua alueellisessa kehittämisessä
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oman alueen rooli ja asema globaaleissa verkostoissa ja analysoitava sitä, min-
kälaiset mahdollisuudet ko. alueelta on linkittyä erilaisiin virtoihin ja verkostoi-
hin.

Alueiden tulisi kyetä aiempaa selkeämmin tunnistamaan, missä kilpailuissa
ne ovat mukana ja minkä tekijöiden varaan kilpailukyky on mahdollista raken-
taa, jotta ko. kilpailuissa olisi mahdollista menestyä. Samalla alueellisessa kehit-
tämisessä tulisi kyetä aiempaa analyyttisemmin analysoimaan toimijoiden resurs-
seja, osaamista ja kyvykkyyttä eikä vain alueen yleisiä ominaisuuksia. Yksi mah-
dollinen tapa tässä on ydinkompetenssiajattelu. Liiketaloudellisessa tutkimuksessa
ydinkompetenssien tunnistamiseen ja kehittämiseen perustuva strateginen johta-
minen ja sen tutkimus lähtevät siitä, että yritysten suorituskyvyssä on pitkälle kyse
sekä organisaation resursseista että sen kyvystä hyödyntää niitä. Olennaista myös
on, millaisia kompetensseja organisaatioilla on erilaisten resurssien yhdistämi-
seksi ja kokoamiseksi tuotteiksi ja palveluiksi. (Durand 1998, 303–304.) Ydin-
kompetenssien avulla taas yritys kykenee hyödyntämään erilaisia kykyjä ja re-
sursseja siten, että se saa kestävää kilpailuetua. Yksinkertaisesti nähtynä ydin-
kompetenssi on asia, jonka toimija osaa erityisen hyvin.

Artikkelin tavoitteena on hahmottaa ydinkompetenssiajatteluun perustuvaa
lähestymistapaa, jonka avulla alueilla olisi mahdollista tunnistaa kilpailukyky ja
luoda kilpailuetuja nykyistä paremmin. Tavoitteena on, että alueiden strategises-
sa kehittämisessä osattaisiin aiempaa paremmin ottaa huomioon resurssit sekä
kehittäjäorganisaatioiden ja niiden muodostaman kehittäjäverkoston osaaminen,
ja sitä kautta tuoda strategiatyön ajattelu- ja toimintamalleja askeleen lähemmäksi
konkretiaa.

Tämä artikkeli perustuu Sotaraudan (2000) aiempaan artikkeliin kaupunki-
seudun ydinkompetenssien kehittämisestä sekä Etelä-Pirkanmaan seutukunnan ja
Nokian kaupungin kilpailukykyanalyysien yhteydessä saatuihin kokemuksiin
(Lähteenmäki & Sotarauta 2000). Ensimmäiseksi tarkastellaan strategiatyön mus-
tan aukon avulla varsin yleisesti käytössä olevan strategisen suunnittelun keskeisiä
ongelmia. Tämän jälkeen nostetaan esille ydinkompetenssiajattelun keskeiset kä-
sitteet siten kuin ne on varsin yleisesti määritelty yrityksiin kohdistuvissa tutki-
muksissa. Käsitteiden tultua määritellyksi nostetaan esille yksi mahdollinen tapa
soveltaa ydinkompetenssiajattelua alueellisessa kehittämisessä.

2 Vaarana putoaminen strategiatyön mustaan aukkoon

1990-luvulla varsin yleisesti sovelletun strategisen suunnittelun taustalla oli jo
ajatus alueen omien vahvuuksien varaan rakentuvien luovien ja ainutlaatuisten
strategioiden laatimisesta, mutta käytännössä luovien ja ainutlaatuisten strategi-
oiden tunnistaminen strategisen suunnittelun keinoin on osoittautunut vaikeaksi.
Lisäksi usein on päädytty analysoimaan vain alueen tilaa ja tulevaisuutta ja ”unoh-
dettu” strategioita toteuttavien toimijoiden analyysi ja niiden osaamisen kehittä-
minen. Tämä näkyy siinä, miten strategisessa suunnittelussa yleensä analysoidaan
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yleistä toimintaympäristön kehitystä (väestöä, työllisyyttä yms.), alueen elinkei-
noelämän keskeisten toimialojen kehitystä sekä niiden kehitystrendejä, uhkia,
mahdollisuuksia jne. Tämän jälkeen on pyritty tunnistamaan sekä kehittämisstra-
tegiat että kehittämisen ensimmäiset askeleet. Strategioita toteuttavien organisaa-
tioiden resurssit ja osaaminen jäävät yleensä analysoimatta.

Alueellisessa kehittämisessä strategisen suunnittelun taustalla oleva ajattelu
etenee perinteisesti ulkoa sisälle, jolloin ulkoinen edustaa toimintaympäristöä ja
sisäinen erilaisia toimintalinjoja ja projekteja, vaikka sisäisen pitäisi edustaa stra-
tegioita toteuttavien organisaatioiden kykyjä ja taitoja. Kiinnittämällä päähuomio
ulkoisiin tekijöihin saatetaan päätyä laatimaan strategioita, joiden toteuttamiseen
toimijoiden osaaminen ja kyvyt eivät riitä ilman niiden tietoista kehittämistä. Alu-
eellisessa kehittämisessä tulisi kiinnittää selvästi aiempaa enemmän huomiota
myös kehittäjäorganisaatioiden ja niiden muodostaman kehittäjäverkoston osaa-
miseen ja resursseihin.

Alueellisessa strategisessa suunnittelussa edetään varsin yleisesti klassisen
strategian mallin mukaan visio-strategiset tavoitteet-tavoitteet-keinot -ketjun mu-
kaisesti. Visiosta yritetään johtaa astetta konkreettisempia strategisia tavoitteita,
joiden taas oletetaan konkretisoituvan tavoitteina ja keinoina. Oletuksena siis on,
että näkemys halutusta tulevaisuudesta ohjaa sekä tavoitteenasettelua että erilaisten
projektien syntyä ja toteuttamista. Lisäksi oletuksena on, että vision ja strategis-
ten tavoitteiden avulla projektit muodostavat mahdollisimman strategisen koko-
naisuuden ja vaikuttavat samaan suuntaan. Kuten Sotarauta ja Lakso toteavat
omassa artikkelissaan, klassisen strategisen suunnittelun logiikka ei välttämättä
toimi oletusten mukaisesti alueellisessa kehittämisessä. Siinä on törmätty moniin
ongelmiin.

Käytännössä alueellisessa kehittämistyössä visiot ja strategiset tavoitteet jää-
vät varsin usein yleiseksi ”maalailuksi”. Ne eivät tarjoa riittävää jännitettä nyky-
hetken ja tulevaisuuden välille tai niistä on vaikea hahmottaa, mitä visio tarkoit-
taa käytännössä eli miten visio ja strategiset tavoitteet ohjaavat käytettäviä kei-
noja. Visio ja strategiat jäävät leijumaan eivätkä ohjaa oletusten mukaan keino-
jen valintaa. Näin saatetaan päätyä toteuttamaan yksittäisiä projekteja, joista on
helppo päästä yksimielisyyteen. Tällöin hallitsevaan asemaan nousevat resursso-
intitarpeiltaan vähäiset ”näpertelyhankkeet”, jotka eivät juurikaan liity toisiinsa,
mutta joista on mahdollista päästä yksimielisyyteen. Näin päädytään rahoittamaan
niitä projekteja, jotka ovat poliittisesti1  mahdollisia ja joista on helppo tehdä pää-
tös. Jos ei päästä yksimielisyyteen isoista hankkeista ja toisaalta ”kaikkien on saa-
tava oma projektinsa” usean organisaation yhteistyötä edellyttävät isot hankkeet
pirstoutuvat käytännössä useiksi pieniksi projekteiksi vailla varsinaista yhteyttä
toisiinsa ja/tai alueellisiin strategioihin. Tästä syntyy strategiatyön musta aukko,
joka näyttäytyy käytännössä kehittämiskonseptin ja isojen kehittämiskokonaisuuk-
sien puuttumisena. (Linnamaa & Sotarauta 2000.)

1 Poliittinen ei tässä tarkoita vain puoluepolitiikkaa, vaan myös laajemmin monien tavoittei-
den yhteensovittamiselle tyypillistä toimintaa, ”yhteisten asioiden hoitoa”.
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KUVA 1. Strategiatyön musta aukko (Linnamaa & Sotarauta 2000)

Useimmiten mustan aukon syntymisen syynä on, 1) että kehittämisen resursseja
ei tunnisteta riittävän tarkasti eikä niitä osata hyödyntää, 2) ettei uskalleta tai ha-
luta viedä eteenpäin isoja kokonaisuuksia, koska muut toimijat saattavat vastus-
taa niitä ja heitä on työlästä houkutella asian taakse, 3) toimijoiden kyvykkyy-
den ja kompetenssien kehittämiseen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota tai 4)
uskotaan liikaa ”vision ja strategioiden voimaan”. Läheskään aina näitä tekijöitä
ei osata tunnistaa toteutumattomien strategioiden taustalta, suunnitelmien jäädessä
papereiksi paperien joukkoon. Sen sijaan syitä saatetaan etsiä mm. siitä, että vi-
sio ei ole tarpeeksi hyvä, strategia-asiakirja ei ollut strategisen suunnittelun op-
pikirjojen mukainen tai että osallistuminen strategian laadintaan ei ollut riittävän
laajaa ja sitoutunutta jne.

Strategiatyön mustaan aukkoon on mahdollista etsiä ratkaisuja kiinnittämäl-
lä strategiatyö konkreettisempiin asioihin, etenemällä resursseista ydinkompetens-
seihin.

3 Ydinkompetenssiajattelun keskeiset käsitteet2

Strategiatyön musta aukko syntyy usein siitä, että alueellisessa kehittämisessä stra-
tegisen suunnittelun taustalla oleva ajattelu etenee yleisistä asioista konkreetti-
siin eli visioista keinoihin. Käytännössä suunnittelussa luodut visiot eivät ylei-
syytensä vuoksi läheskään aina ohjaa toimintaa oletetulla tavalla. Alueellisessa
kehittämisessä tulisikin kyetä aiempaa analyyttisemmin suuntautumaan myös

2 Erityisesti tämä luku perustuu artikkeliin Sotarauta (2000)
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konkreettisista asioista kohti yleisiä teemoja eli päinvastoin kuin yleensä on to-
tuttu. Näin strategioilla on mahdollisuus juurtua paremmin alueen todellisuuteen.
Käytännössä strategisessa suunnittelussa on syytä tunnistaa ja analysoida alueen
kehittämisen keskeisimmät resurssit (joiden varaan kehittämistoiminta voidaan
rakentaa), toimijoiden resurssit (joiden varassa kehittämistoiminta toteutetaan),
kyvykkyys ja kompetenssit. Seuraavaksi luodaan tiivis katsaus yrityksiä varten
kehitetyn ydinkompetenssiajattelun peruskäsitteisiin. Ydinkompetenssiajattelu on
kehitetty käsitteelliseksi välineeksi tukemaan yritysten tehokkaampaa sisäisten
vahvuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä. Perusajatuksena on, että yritysten
tulisi ymmärtää omat ydinkompetenssinsa ja kykynsä kyetäkseen hyödyntämään
niiden käytössä olevat resurssit (Pralahad & Hamel 1990). Ydinkompetenssien
tunnistamisen taustalla on myös oletus, että ydinkompetenssit muuttuvat hitaam-
min kuin tuotteet ja markkinat. Näin ollen organisaatioiden identiteetin ei tulisi
perustua esimerkiksi tuotteisiin vaan johonkin pysyvämpään, johonkin joka on
organisaation toiminnan ja menestymisen ”ytimessä”. (Tuomi 1999, 82–83.)

Ydinkompetenssien tunnistamiseen ja kehittämiseen perustuva strateginen
johtaminen ja sen tutkimus korostavat, että yritysten suorituskyvyssä on pitkälle
kyse niiden käytössä olevista resursseista  ja kyvystä hyödyntää niitä. Resurssit
ovat Javidanin (1998) mukaan yrityksen arvoketjuun suunnattuja panoksia. Kai-
killa organisaatioilla ja kaikilla alueilla on resursseja, mutta läheskään kaikki ei-
vät kykene hyödyntämään niitä tehokkaasti. Pelkät resurssit eivät useinkaan riitä
kilpailukyvyn syntymisessä saati sitten kestävän kilpailuedun luomisessa. Kilpai-
luedun syntyminen edellyttää yleensä kykyä käyttää hyväksi resursseja eli ky-
vykkyyttä (Javidan 1998). Javidanin mukaan kyvykkyys on funktionaalinen omi-
naisuus. Kyky hyödyntää resursseja liittyy siis joihinkin tiettyihin toimintoihin
tai johonkin tiettyyn asiaan. Tällöin kyse on esimerkiksi kyvykkyydestä hyödyntää
informaatioteknologian avulla inhimillistä pääomaa tai kyvykkyydestä markki-
noinnin avulla hyödyntää sijaintia yms.

Durandin (1998, 306) mukaan kompetenssi voidaan määritellä monin eri ta-
voin. Durand itse liittää kompetenssit suoraan yrityksen resursseihin ja omaisuu-
teen sekä yksilöllisiin ja organisationaalisiin kykyihin, tietoon, prosesseihin, ru-
tiineihin ja kulttuuriin. Yhtäältä hän siis näkee ”ei-sosiaaliset ainekset” (sekä ai-
neelliset että aineettomat) ja toisaalta aineettomat, vaikeasti ostettavissa olevat
ja vaikeasti imitoitavat kyvyt. Javidan taas viittaa kompetenssilla eri toimintojen
poikki kulkevaan kyvykkyyksien yhdistämiseen ja koordinaatioon. Monialaisis-
sa organisaatioissa kompetenssit ovat näin ollen kykyjen ja taitotiedon sarjoja.
(Javidan 1998, 62.) Tässä tarinassa jatketaan Javidanin ajatusten pohjalta eli kom-
petenssi nähdään erityisesti kykyinä ja taitotietona, jotka ovat yhteisiä useille toi-
mijoille ja ovat jaettuja monissa toiminnoissa.

Ydinkompetenssi on jotain enemmän kuin kompetenssi. Pralahad ja Hamel
korostavat, että ydinkompetenssien avulla on mahdollista integroida monialais-
ten yritysten toimintoja paremmin toisiinsa. Heidän mukaansa ydinkompetenssi-
en tunnistaminen ja kehittäminen voivat olla monialaisen yrityksen toimintojen
koordinaation ja integroinnin areena, koska ydinkompetenssien luominen edel-
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lyttää kollektiivista oppimista. He määrittelevätkin ydinkompetenssien olevan or-
ganisaation kollektiivista oppimista erityisesti siitä, miten koordinoidaan monen-
laisia taitoja ja miten integroidaan moninaisia teknologioita toisiinsa. Ydinkom-
petenssiajattelua voi näin ollen käyttää yhteisten intressien, ongelmien, mahdol-
lisuuksien tai kykyjen etsinnässä. (Pralahad & Hamel 1990.) Näin ollen ydinkom-
petenssi on kokoelma laajasti jaettuja kompetensseja.

Javidan (1998, 61) toteaa ydinkompetenssien olevan yrityksen kaikkein tär-
keimpiä vahvuuksia. Ne ovat siis asioita, jotka organisaatio tekee erityisen hy-
vin. Pralahadin ja Hamelin mukaan ollakseen ydinkompetenssi kompetenssin täy-
tyy täyttää kolme kriteeriä: a) sen tulee tarjota todellista lisäarvoa asiakkaille, b)
sen tulee olla vaikea jäljitellä ja kopioida ja c) sen tulee tarjota pääsy useille eri
markkinoille. (Durand 1998, 304.) Teece et al. (1997, 516) toteavat ydinkompe-
tenssien määrittävän yrityksen perusliiketoiminnan. Ydinkompetenssien erottu-
vuus kilpailijoista perustuu heidän mukaansa siihen, miten hyvin yritys on va-
rustettu suhteessa kilpailijoihinsa ja miten vaikeaa kilpailijoiden on kopioida sen
kompetenssit.

Kyvykkyys

Kompetenssit

Ydin-
kompetenssit

Resurssit

KUVA 2. Kompetenssiajattelun keskeiset käsitteet (Javidania 1998 mukail-
len)

Olennaista on huomata, että jokainen ydinkompetenssiajattelun taso perustuu alla
olevaan tasoon, kukin taso on siis seurausta alemman tason elementtien integ-
roimisesta. Samalla jokainen taso lisää organisaation saamaa lisäarvoa; resurssit
tuovat itsessään vain vähän lisäarvoa, mutta kyvykkyys antaa mahdollisuuden
hyödyntää resurssit. Kompetenssit taas tuovat lisäarvoa, koska ne laajentavat ky-
vykkyyden rajoja. Ydinkompetenssit tuovat eniten lisäarvoa, koska niiden avul-
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la on mahdollista hyödyntää resursseja sekä kykyjä ja taitotietoa koko organi-
saation tasolla. Mitä ylemmäs käsitehierarkiassa mennään, sitä vaikeampi lisäar-
voa on tuottaa. Kyvykkyyden syntyminen edellyttää yksilöiden yhteistyötä ky-
seisen toiminnon osalta. Kompetenssien luominen ja hyödyntäminen taas edel-
lyttävät useiden toimintojen integraatiota ja koordinaatiota. Ydinkompetenssien
luominen ja hyödyntäminen edellyttää samaa koko monialaisen organisaation laa-
juudelta; mitä enemmän ihmisiä on mukana ko. toiminnassa ja mitä moninaisempi
on taitojen ja taustojen kirjo, sitä vaikeampi tavoitteeseen on päästä. (Javidan
1998, 63.)

4 Resursseista kilpailuetuihin – alueen
kilpailukykyanalyysin peruskysymykset

Edellä lyhyesti esille nostettua ydinkompetenssiajattelua ja sen keskeisiä käsit-
teitä sovellettiin Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikössä Etelä-Pirkanmaan
kilpailukykyanalyysissä, Nokian kaupungin kilpailukykyanalyysissä ja Seinänaa-
puri-seutukunnan kehittämisohjelman laadinnassa. Projektien tavoitteena oli tu-
kea ko. alueiden strategista kehittämistä. Samalla projekteissa etsittiin normaalia
visio-strategia linjalla liikkuvaa strategista suunnittelua konkreettisempaa mallia
strategiseen kehittämiseen ja nostettiin esille kysymys siitä, ollaanko alueilla tun-
nistettu riittävän tarkasti se, minkä resurssien varaan kehittämistoiminta voidaan
rakentaa ja ovatko alueen toimijat kyvykkäitä tunnistamaan ja hyödyntämään re-
sursseja3. Ko. projekteissa yhdistettiin ydinkompetenssiajattelu ja jo traditioksi
muodostunut SWOT-analyysi Linnamaan (1999) kilpailukyvyn kuusikulmioon
(ks. koko kirjan johdanto).

SWOT-analyysiä sovellettiin resurssien kartoittamisessa ja analysoinnissa eli
haastatteluissa analysoitiin alueen vahvuuksia ja heikkouksia alueellisen kilpai-
lukyvyn elementti kerrallaan. Näin pyrittiin tunnistamaan alueen keskeisimmät
resurssit sekä toimijoiden kyvykkyys tunnistaa ja hahmottaa niiden merkitys alu-
een kehityksessä ja erilaiset hyödyntämisen tavat. Kolmen projektin kokemus-
ten perusteella on mahdollista sanoa, että toimijat tunnistavat resurssit yleisellä
tasolla suhteellisen hyvin, mutta vain yksittäiset ihmiset ovat syvällisemmin ana-
lysoineet resurssien todellisen merkityksen ja niissä piilevän potentiaalin. Var-
sin usein resurssien tarkempi analyysi on jäänyt yleisen visio-strategia -keskus-
telun jalkoihin.

Toimijat eivät myöskään ole tottuneet analysoimaan sen paremmin omaa kuin
muidenkaan kehittämisessä mukana olevien organisaatioiden kykyä hyödyntää
ko. resursseja. Kyvykkyyden arvioinnissa jäädään helposti siihen, että tunniste-

3 Nokian ja Etelä-Pirkanmaan projekteissa analyysi perustui ko. alueen kehittäjäorganisaatioi-
den ja muiden kehittämistoiminnan kannalta keskeisten organisaatioiden avaintoimijoiden haas-
tatteluihin sekä keskeisistä tuloksista seminaareissa käytyihin keskusteluihin.
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taan omalta alueelta jonkin keskeisen teeman kehittämiseen erikoistuneiden or-
ganisaatioiden puute ja energia kohdistuu niiden perustamiseen. Tarkempi ky-
vykkyyden tunnistaminen edellyttää kuitenkin alueen kehittäjäorganisaatioiden
ja muiden kehittämistoiminnan kannalta keskeisten toimijoiden osaamiseen pe-
rehtymistä. Olennaista on analysoida myös sitä, saavutetaanko olemassa olevilla
resursseilla, kyvykkyydellä ja osaamisella kilpailuetua verrattuna muihin aluei-
siin. Jos varsinaista kilpailuetua ei ole olemassa, analyysin kohteeksi nousee se,
mistä kilpailuetujen puuttuminen johtuu ja mitä on mahdollista tehdä tilanteen
parantamiseksi.

Ydinkompetenssiajattelua soveltamalla alueellisessa kehittämisessä on mah-
dollista rakentaa strategiatyö nykyistä konkreettisempien teemojen varaan. Kos-
ka alueellisen kehittämisen monitoimijainen ja moninainen toimintakenttä teke-
vät ydinkompetenssiajattelun soveltamisesta yritysmaailmaa monisyisemmän pro-
sessin, oli sitä syytä yksinkertaistaa ensimmäisten käytännön sovellusten yhtey-
dessä. Nokian ja Etelä-Pirkanmaan projekteissa päädyttiin keskittymään ennen
kaikkea resurssien ja kyvykkyyden väliseen suhteeseen eikä alueen kompetens-
seihin tai ydinkompetensseihin saakka vielä edetty.

Seuraavassa esitetään sarja ydinkompetenssiajattelusta lähteviä kysymyksiä
ja kuvataan lyhyesti niiden takana olevia oletuksia. Ko. kysymyssarja on yksi
mahdollinen vaihtoehto alueen strategisen aseman ja strategioiden tunnistamisessa
normaalin SWOT-analyysin, visioiden ja strategioiden sijaan. Kysymykset eivät
tarjoa valmiiksi pureskeltua ohjenuoraa, vaan lähinnä johtolankoja kullekin alueel-
le sopivan lähestymistavan räätälöinnissä.

Alueen kilpailukykyanalyysissä on mahdollista edetä seuraavasti:

1. Tunnistetaan ne alueen resurssit, joiden varaan kilpailukyvyn on mah-
dollista rakentua ja joiden varaan kilpailuetua on mahdollista luoda.

2. Tunnistetaan ne ”kilpailut”, joissa ko. resurssien avulla on mahdollista
olla mukana ja arvioidaan sitä, onko jotain sellaisia kilpailuja, joihin
pitäisi päästä mukaan, mutta resurssit puuttuvat.

3. Arvioidaan alueen kyvykkyys eli se, onko alueella riittävästi sellaisia or-
ganisaatioita, jotka kykenevät hyödyntämään resurssit ja luomaan uusia
resursseja.

4. Arvioidaan eri kehittämisorganisaatioiden kyvykkyys hyödyntää alueen
resurssit ja selvitetään, onko kyvykkyys jonkin yksittäisen organisaati-
on varassa vai onko se muodostunut alueen kompetenssiksi eli levinnyt
usean organisaation muodostamaan verkostoon.

5. Arvioidaan, saavutetaanko olemassa olevien resurssien ja kyvykkyyden
kautta kilpailuetua.

Resurssien tunnistamisen peruskysymys on: mitkä ovat ne resurssit, joiden va-
raan kehittämistyö voidaan rakentaa? Alueilla resurssit voidaan yleisellä tasolla
jakaa kuuteen ryhmään:
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Fyysiset resurssit – infrastruktuuri, sijainti, liikenneyhteydet jne.
Yritykset – niiden osaaminen, resurssit, kontaktit jne.
Inhimilliset resurssit – alueen yrityksissä tai muissa organisaatioissa oleva
osaaminen ja koulutettu työvoima, tutkimus- ja oppilaitoksissa oleva
osaaminen jne.
Asuin- ja elinympäristöön liittyvät resurssit – luonnon ympäristö ja ra-
kennettu ympäristö, palvelut jne.
Institutionaaliset resurssit – alueen vakiintuneet toimintatavat, kehittä-
misorganisaatiot ja niiden välinen vuorovaikutus jne.
Suhderesurssit – hyvät verkostot ja yhteistyösuhteet jne.

Tässä yhteydessä ei ole mahdollista mennä tämän syvemmälle resurssien luon-
teeseen, mutta olennaista on joka tapauksessa etsiä erilaisten asioiden ja ilmiöi-
den luonnetta kehittämistoiminnan panoksena ja kysyä, minkä varaan voimme
kehittämistoiminnan rakentaa. Tässä vaiheessa tulee ottaa esiin myös seuraavat
kysymykset:

Mitä resursseja tulisi vahvistaa?
Mitkä resurssit saattavat menettää merkityksensä ajan kuluessa ja/tai
toimintaympäristön muuttuessa? Miten on mahdollista hyödyntää pa-
remmin alueen resursseja ottaen huomioon toimintaympäristön muutok-
set?
Pitäisikö hankkia joitakin uusia resursseja? Onko resursseja mahdollista
luoda?

”Kilpailujen” tunnistamisen perusajatuksena on analyyttisesti pohtia sitä, min-
kä virtojen suhteen alueen on mahdollista olla vetovoimainen, mistä kilpaillaan
ja mihin kilpailuihin on mahdollista päästä mukaan ja siten välttää resurssien ja
energian hukkaaminen sellaisiin kilpailuihin, joissa alueella ei käytännössä ole
mahdollista menestyä. Lienee aivan selvää, että kaikki alueet eivät ole Nokian
tutkimusyksiköiden näkökulmasta kovinkaan vetovoimaisia eikä kaikista alueis-
ta tule kansainvälisen finanssitoiminnan keskuksia. Kun resurssit on tunnistettu,
on siis käännettävä katse niihin kilpailuihin, joissa alue haluaa olla mukana ja
menestyä ja joihin sen resurssit tai kehitettävissä olevat resurssit luovat mahdol-
lisuuksia. Tällöin peruskysymykseksi nousee se, mistä halutaan kilpailla. Esi-
merkiksi Etelä-Pirkanmaa haluaa kilpailla…

osaavasta työvoimasta
lapsiperheistä
HHT-akselille4 suuntautuvasta kasvupotentiaalista
sellaisen paikallisen yritystoimintaympäristön luomisesta, joka tukee yri-
tysten omaa kehittämistoimintaa paremmin kuin muissa seutukunnissa

4 Helsinki – Hämeenlinna – Tampere -akseli
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sekä sellaisen innovatiivisen toimintaympäristön luomisesta, jossa yri-
tyksillä on paremmat edellytykset kuin muissa seutukunnissa kehittyä
tulevaisuuden vaatimuksia vastaaviksi eli yritysvirroista. Tässä yhtey-
dessä ei analysoida tarkemmin sitä, minkälaisten yritysten suhteen Ete-
lä-Pirkanmaan on mahdollista olla kilpailukyinen, mutta lienee selvää,
ettei sekään voi hyödyntää resursseja siten, että se olisi kilpailukykyinen
kaiken mahdollisen yritystoiminnan suhteen.
(Lähteenmäki & Sotarauta 2000)

Yleensä alueet haluavat kilpailla samoista asioista; suurin osa alueista kilpailee
osaavasta työvoimasta, lapsiperheistä jne. Yleisen tason kilpailun kohteiden tun-
nistamisen jälkeen ko. kilpailun luonne ja logiikka tulisi analysoida yksityiskoh-
taisesti, koska sen paremmin ”lapsiperheet” kuin ”osaava työvoimakaan” eivät
olet homogeenisiä kokonaisuuksia, vaan erilaisilla arvostuksilla ja toiveilla va-
rustettujen ihmisten muodostamia kokonaisuuksia. Olennaista on joka tapauksessa
tunnistaa se, minkä resurssien varaan kilpailukykyä suhteessa tavoiteltuun koh-
deryhmään on mahdollista rakentaa.

Kuten edellä todettiin, pelkkä resurssien olemassaolo tai niiden tunnistami-
nen eivät riitä kilpailukyvyn vahvistumisessa saati sitten kilpailuedun vahvistu-
misessa. Ne on kyettävä myös hyödyntämään. Ajatus resurssien hyödyntämisen
tärkeydestä saattaa kuulostaa itsestään selvältä, mutta käytännössä monilla alueilla
tyydytään listaamaan erilaisia yleisen tason resursseja (sijainti, kaunis luonto yms.)
pohtimatta sen tarkemmin, onko alueen toimijoilla kykyä hyödyntää niitä ja onko
niistä löydettävissä kilpailuetua.

Kehittäjäorganisaatioiden kyvykkyyden osalta voidaan toistaa edellä esille
nostettu määritelmä, että kyvykkyys on kyky käsitellä jotain tiettyä asiaa ja/tai
kyky hyödyntää käytössä olevia resursseja ja luoda uusia resursseja. Näin kyvyk-
kyys viittaa erityisesti ko. organisaation strategisen johdon kykyyn sopeuttaa, in-
tegroida ja järjestellä uudelleen organisaation sisäisiä ja ulkoisia taitoja ja resurs-
seja siten, että ne vastaavat muuttuvan toimintaympäristön vaateisiin. Kyvykkyy-
den arvioinnin peruskysymys on: Onko alue eli sen toimijat kyvykkäitä hyödyn-
tämään olemassa olevia resursseja ja luomaan uusia resursseja? Alueen kyvyk-
kyys hyödyntää olemassa olevat resurssit on kiinni varsinkin alueella toimivista
kehittäjäorganisaatioista eli yhdeksi peruskysymykseksi nousee:

Onko alueella riittävästi sellaisia organisaatioita, joilla on halua ja taitoa
hyödyntää resursseja ja hankkia uusia resursseja?

Pelkkä kehittämisorganisaatioiden olemassaolo ei kuitenkaan vielä takaa teho-
kasta resurssien hyödyntämistä ja kysymyssarjaa tuleekin jatkaa kysymyksellä
siitä, onko kehittäjäorganisaatioilla riittävästi omia resursseja koko alueen resurs-
sien hyödyntämiseksi? Kehittäjäorganisaatioiden resursseja voidaan etsiä mm.
seuraavista tekijöistä: a) materiaaliset resurssit (erityisesti raha), b) inhimilliset
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resurssit5, c) suhderesurssit ja d) organisationaaliset resurssit (esim. toimintakult-
tuuri ja maine). Tätä yleisen tason kysymystä on mahdollista täsmentää seuraa-
vasti:

Onko ko. kehittäjäorganisaatioilla riittävästi rahallisia resursseja, jotta
ne kykenevät vastaamaan niille asetettuihin tehtäviin ja tavoitteisiin?
Onko ko. kehittäjäorganisaatioiden osaaminen riittävän korkeatasoista,
jotta ne kykenevät käyttämään rahalliset resurssinsa tehokkaasti, ja jotta
ne ovat uskottavia yhteistyökumppaneita esimerkiksi yritysten osaami-
sen kehittämisessä? Osaaminen on keskeinen osa organisaatioiden ky-
vykkyyttä, mutta samalla se voidaan nähdä myös resurssina, jota pitää
osata hyödyntää.
Onko kehittäjäorganisaatioiden toiminnalla selkeä toimintakonsepti, jotta
kehittämistoiminta olisi pitkäjänteistä ja johdonmukaista?
– Mihin kehittämiskonseptilla pyritään – miksi tehdään ja kenelle teh-

dään?
– Mihin toiminnot kohdistuvat, mitä tulee tehdä pitkäjänteisesti ja joh-

donmukaisesti – mitkä ovat strategiat, mitä tehdään?
Millaisella toimintamallilla toimitaan? Mikä on eri kehittäjäorganisaa-
tioiden rooli ja ydinosaaminen ko. ilmiön kehittämisessä?
Tukevatko alueelle ajan kuluessa vakiintuneet toimintatavat resurssien
tehokasta mobilisointia ja tulevaisuuteen suuntaavaa kehittämistoimintaa?
Muodostaako alueen institutionaalinen kenttä koherentin kokonaisuu-
den, jossa eri instituutiot tukevat toisiaan eivätkä ole toisilleen ristiriitai-
sia?

Verkostoyhteiskunnassa ei ole kovinkaan todennäköistä, että yksikään suomalai-
nen alue voisi olla merkittävä virtojen magneetti monilla aloilla; jos alueella ha-
lutaan osata jotain erityisen hyvin, on osaamisen tiivistyttävä joillekin kärkialoille.
Näistä lähtökohdista alueen kompetenssiksi voidaan määritellä sellaiset kykyjen
ja taitotietojen sarjat, jotka syntyvät siitä, että alueen institutionaalinen perusta,
kehittäjäverkoston ja yksittäisten kehittäjäorganisaatioiden kyvykkyys suuntau-
tuvat alueen kehittämisessä kärkialoiksi valituille toimialoille tai tärkeimpiin klus-
tereihin. Ajatuksena on, että tällä tavalla on mahdollista syntyä laajasti alueella
jaettuja taitoja osaamisen kehittämisen tiivistyessä samoihin kohteisiin. Jos osaa-
minen ei tiivisty joillekin aloille, vaarana on toiminnan hajautuminen ja ”kaiken
kehittäminen vähän”. Kompetenssien kehittymisen ei kuitenkaan tarvitse välttä-
mättä tiivistyä joillekin tietyille toimialoille. Ne voivat alueen luonteesta ja re-
sursseista riippuen kohdistua myös esimerkiksi pk-yritysten innovaatiokyvykkyy-
teen, luovien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen asumisessa jne.

5 Inhimillisillä resursseilla tarkoitetaan käytännössä sitä, onko ko. organisaatioissa töissä oman
alansa ammattilaisia, jotka osaavat asiansa, ovat valmiita oppimaan uutta ja tekevät työtään
kovalla intensiteetillä.
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Siitä huolimatta, että osaaminen yritetään tiivistää alueen kärkialoille, tärke-
ää on myös monien erilaisten taitojen ja näkemysten salliminen ja kannustami-
nen. Erilaisuuden sietäminen, monien taitojen ja kykyjen synnyn ruokkiminen ovat
verkostoyhteiskunnassa yllätysten ja monimutkaistuvan maailman kohtaamisen
perusta. Samalla ne voivat olla uusien kärkialojen syntymisen siemen. Alueella
tulisi siis osata erityisen hyvin yhtäältä monien toimijoiden osaamisen tiivistä-
minen kärkialoille ja toisaalta sellaisen toimintaympäristön, innovatiivisen mil-
jöön luominen, jossa kasvaa jatkuvasti jotain uutta ja yllättävää. Alueen ydin-
kompetenssien syntymisessä on joka tapauksessa olennaista hyvin monenlaisen
osaamisen nivominen yhteen. Yhtäältä kehittämisessä on haasteena useiden or-
ganisaatioiden substanssiosaamisen nivominen yhteen ja toisaalta instituutioiden
ja strategioiden jatkuva luominen substanssiosaamisen kehittymisen tueksi. Täs-
sä yhteydessä ei lähdetä tarkastelemaan tarkemmin alueen kompetenssien ja ydin-
kompetenssien luonnetta, koska jo resurssien ja kyvykkyyden välisen suhteen sel-
vittäminen edellyttää varsin tarkkaa ja syvällistä pohdintaa (ks. kompetenssien
ja ydinkompetenssien luonteesta alueellisessa kehittämisessä Sotarauta 2000).

Resurssien ja kyvykkyyden analysoinnin lisäksi on joka tapauksessa etsittä-
vä vastausta myös kilpailukyvyn ja kilpailuedun peruskysymykseen eli  mitä asioi-
ta alueella osataan merkittävästi paremmin kuin kilpailevilla alueilla? Tässä vai-
heessa on mahdollista käydä läpi seuraavat kysymykset:

Minkä resurssien ja minkä osaamisen varaan kilpailuetu rakentuu?
Kuinka pysyviä alueen kilpailuedut ovat? Mitkä kilpailuedut saattavat
menettää merkityksensä ajan kuluessa ja/tai toimintaympäristön muut-
tuessa?
Onko alueelle kehittynyt joitain sellaisia osaamisen aloja, joiden ympä-
rille on kehittynyt usean organisaation sisällä olevaa osaamista –
tukevatko eri organisaatioiden kyvyt ko. teeman kehittämistä ja tukevatko
ne toisiaan?
Miten on mahdollista muuttaa potentiaaliset kilpailuedut todellisiksi kil-
pailueduiksi?
– Mitä alueelta puuttuu – resursseja, osaamista, kehittämiskonsepti?
– Kuinka ko. puutteet korvataan?
Estääkö jokin kilpailuhaitta jonkin tietyn kilpailuedun syntymisen?

Esimerkiksi ”Etelä-Pirkanmaan kilpailukykyanalyysin” tarkoituksena oli tukea
Etelä-Pirkanmaan seutukunnan strategista kehittämistä tuottamalla perustietoa ja
näkemyksiä seudun kilpailukyvystä strategista ohjelmatyötä varten. Etelä-Pirkan-
maan kehittämistä tarkasteltiin toimijoiden näkökulmasta eli projektissa haasta-
teltiin seutukunnan keskeiset toimijat kunnista, oppilaitoksista ja yrityksistä. Haas-
tatteluissa käytiin läpi edellä esitettyjä kysymyksiä ja noudatettiin esitettyä lo-
giikkaa keskittymällä tarkastelemaan erityisesti resursseja ja kyvykkyyttä. Tau-
lukossa 1 on esitetty Etelä-Pirkanmaan kilpailukykyanalyysin yhteenveto. Tau-
lukossa on esimerkinomaisesti nostettu esille seutukunnan keskeisimmät resurs-
sit sekä kyvykkyyden arvioinnin päähuomiot kilpailukyvyn kuusikulmion avulla
(ks. kirjan johdanto ja Linnamaa 1999).
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TAULUKKO 1. Etelä-Pirkanmaan kilpailukyvyn kokonaiskuva – yhteenveto

Peruskysymys Kilpailuetu Kilpailukyky

Minkä varaan kehittämis- Sijainti Osaaminen
toiminnan on mahdollista – Sijainti ja liikenneyhtey- – Olemassa olevien huippuyritys-
rakentua? det oikein hyödynnetty- ten osaaminen on keskeinen

nä on merkittävin kilpai- kilpailukyvyn osatekijä.
luetu. – Yrittäjyysperinteen puuttuminen ja

Asuin- ja elinympäristön pk-yritysten alhainen innovaatioky-
laatu vykkyys heikentävät kilpailukykyä.
– Kilpailuetua voidaan Palvelut

luoda tarjoamalla persoo- – Peruspalveluiden nykyisen hy-
nallisia ja jännittäviä vän tason säilyttäminen on kil-
asuinratkaisuja valituille pailukyvyn perusedellytys.
kohderyhmille. Asuin- ja elinympäristön laatu

– Tonttien, asuntojen, toimitilojen ja
palvelujen hintojen alhaisen tason
säilyminen ylläpitää kilpailukykyä.

– Jos Etelä-Pirkanmaa ei ole veto-
voimainen kohde osaavalle työ-
voimalle, niin seutukunnan kil-
pailukykyä ei kyetä ylläpitämään.

Olemmeko kyvykkäitä tun- Toimijat ja seutuyhteistyö Toimijat ja seutuyhteistyö
nistamaan ja hyödyntämään – Seutuyhteistyön uutuus ja – Kehittämistoiminnan jääminen
resurssit? Onko alueella riit- seutukunnan suhteellisen yksittäisten organisaatioiden ja
tävästi sellaisia organisaatioi- alhainen kyvykkyys hyö- ihmisten varaan heikentää kil-
ta, joilla on kykyä ja taitoa dyntää olemassa olevat re- pailukykyä. Vastuu kaatuu lähes
hyödyntää resursseja ja surssit saattavat estää kil- poikkeuksetta seudullisen kehi-
hankkia uusia resursseja? pailuetujen syntymisen. tysyhtiön harteille.
Onko kehittäjäorganisaatioi- Toimijat ja seutuyhteistyö
den toiminnalla selkeä toi- – Etelä-Pirkanmaan kehittämistoimin-
mintakonsepti, jotta kehittä- nasta puuttuu selkeä kehittämiskon-
mistoiminta olisi pitkäjänteis- septi. Se heikentää kilpailukykyä.
tä ja johdonmukaista? – Seutuyhteistyö on alkuvaiheissaan

ja yhteisten intressien etsiminen on
kesken. EU-ohjelmakauden 2000–
2006 alkaminen on syventänyt
toimijoiden yhteistyötä.

Osataanko alueella jotain mer- – Jalkapalloa ja yksittäisiä yrityksiä
kittävästi paremmin kuin muu- lukuun ottamatta osaaminen ei seu-
alla ja mitä ko. osaaminen mer- dulla ole merkittävästi parempaa
kitsee käytännössä? Onko ko. kuin muilla alueilla.
osaamisen varaan mahdollista
luoda kilpailuetua?
Mitä resursseja ja mitä – Seutukunnan resurssit ovat hyvällä
osaamista tulisi vahvistaa? tasolla, mutta huomio pitää kiinnit-

tää kehittämistoiminnassa vaaditta-
vien kykyjen ja taitojen oppimiseen.

Yritykset
– Pk-yritysten innovaatiokyvykkyy-

teen tulisi kiinnittää nykyistä enem-
män huomiota.

Toimijat ja seutuyhteistyö
– Seutukunnan kehittämiseen pitäisi

luoda selkeä kehittämiskonsepti.
– Seutukunnan kilpailukykyä on vai-

kea kehittää, jos toimijat eivät ota
enemmän vastuuta kehittämisestä
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5 Yhteenveto

Tämän artikkelin perusviesti kiteytyy kahteen asiaan: a) strateginen kehittämi-
nen ei saisi jäädä leijumaan yleiseen visio- ja strategiaretoriikkaan, vaan sen tu-
lisi konkretisoitua, ja b) kehittämistoiminnassa keskeisten toimijoiden omiin ky-
kyihin tulisi kiinnittää aiempaa selvästi enemmän huomiota.

Visiot ja strategiat jäävät alueellisessa kehittämisessä helposti leijumaan
omaan maailmaansa ja yksittäiset keinot kiinnittyvät päivittäiseen puuhaan ja pu-
serrukseen. Strategiatyössä on usein pudottu mustaan aukkoon. Visioiden ja stra-
tegioiden leijuminen alkaa usein jo erilaissa strategiaseminaareissa, joissa visi-
oiden ja strategioiden laadinnan yhteydessä vaikeat asiat kierretään yhä uudes-
taan ja uudestaan eikä todellisia valintoja kyetä tekemään. Parhaimmillaan klas-
sisen strategisen suunnittelun visio-strategiset tavoitteet-tavoitteet-keinot -ketjun
avulla alueen kehittämisen suuntaviivojen etsiminen on toimiva ratkaisu, mutta
usein se on liian abstrakti ja vaikeasti konkretisoituva kyetäkseen todella ohjaa-
maan monien organisaatioiden toimintaa.

Yksi mahdollinen tapa etsiä ratkaisua strategiatyön mustaan aukkoon on aloit-
taa analysoimalla niitä resursseja, joiden varaan kehittämistoiminta on mahdol-
lista rakentaa. Samalla on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota myös alu-
een toimijoiden kykyyn tunnistaa ja hyödyntää resurssit. Jos visiolähtöinen stra-
teginen suunnittelu jää helposti leijumaan liian abstraktille tasolle, niin resurssi-
lähtöisen kehittämisen vaarana on jäädä tyhjien hokemien tasolle, jolloin päädy-
tään toistelemaan sitä, miten kehittäminen voidaan rakentaa hyvän sijainnin, kau-
niin luonnon tai vaikkapa alueella olevien oppi- ja tutkimuslaitosten osaamisen
varaan ilman selkeää kuvaa siitä, mitä se kaikki tarkoittaa käytännössä. Alueelli-
sessa kehittämisessä tulisikin aiempaa enemmän kiinnittää huomiota erilaisten
kehittäjäorganisaatioiden osaamiseen sekä siihen, miten eri organisaatioiden eri-
laiset kyvyt ja taidot saadaan parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan toisiaan
ja miten niiden avulla kyetään hyödyntämään resursseja. Yleensä alueellisessa
kehittämisessä tyydytään analysoimaan toimintaympäristön muutosta ja alueen
yleistä tilaa ja kehitystä uskaltamatta katsoa kriittisesti peiliin ja arvioida oman
osaamisen tasoa. Yhden keskeisimmistä arvioinnin kohteista tulisi olla sen, onko
toimijoilla ylipäätään kykyä nähdä alueen monissa asioissa ja toiminnoissa piile-
vä kehittämisen potentiaali eli kyky etsiä mitä erilaisimmista asioista niiden luon-
netta resurssina. Samalla korostuu kyky nähdä, mitä tulevaisuuden kannalta tär-
keitä resursseja alueelta puuttuu. Tähän kun lisätään vielä kyky hyödyntää yh-
dessä muiden organisaatioiden kanssa alueen resursseja, ollaan jo varsin pitkällä
kilpailukyvyn kehittämisessä ja kilpailuedun etsinnässä.

Mutta olipa näkökulma ja lähestymistapa strategiseen kehittämiseen mikä ta-
hansa, olipa se kuinka hyvä tai huono tahansa, on sen ensisijainen tehtävä tarjo-
ta käsitteellinen viitekehys, jonka avulla toimintaympäristön muutokseen ja oman
alueen keskeisimpiin kysymyksiin on mahdollista tarttua. Mikään menetelmä tai
lähestymistapa ei itsessään takaa mitään, ne eivät vapauta ajattelemasta…
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ABSTRAKTI. EU:n yhteisöaluepolitiikka ja kansallisen aluepolitiikan uudistuk-
set ovat muuttaneet 1990-luvulla merkittävästi alueellista kehittämistä. Muutok-
set ovat tuoneet mukanaan paljon hyvää, mutta toisaalta uusiin käytäntöihin to-
tuttelu on vienyt runsaasti aikaa itse toiminnalta. Uusien toimintatapojen sisäis-
tämiseen ja aluepolitiikassa keskeisten verkostojen toiminnan tehostamiseen ei
ole riittänyt aikaa eikä energiaa. Verkostojen arjen ja ihannemallin välillä onkin
suuri kuilu. Tässä artikkelissa tarkastellaan yhtä keskeistä selitystä kuilun ole-
massaololle eli instituutioiden ja järjestelmien kahlehtivuutta. Kahlehtivuuden syi-
nä nostetaan esille uusiin instituutioihin totuttelun aikaavievyys, aluepolitiikkaan
liittyvän päätöksenteko- ja hallintojärjestelmän raskaus sekä vanhojen instituuti-
oiden ja järjestelmien tukahduttavuus. Lisäksi tarkastellaan yksilön ja organisaa-
tion verkostoissa toimimisen taitojen ja verkostoissa tapahtuvan yhteistyön laa-
dun yhteenkietoutuneisuuden oivaltamattomuutta.

1 Verkostojen arjen harmaus

Verkostosta tuli 1990-luvulla kehittämistoiminnan johtava toimintaperiaate. Kaik-
kien mahdollisten ja mahdottomienkin ohjelmien, kehittämisprojektien, strategioi-
den yms. hurskaaksi toiveeksi nousi avaintoimijoiden keskinäisen verkostoitu-
misen edistäminen. Verkostojen ihanne, niiden utopia nostettiin erilaisissa kir-
joituksissa ja seminaareissa näyttävästi esille. Verkostojen määrä lisääntyikin hui-
masti. Osittain verkostot lunastivat lupauksiaan; toiminta joustavoitui, joitain aiem-
min pyhiksi koettuja rajoja onnistuttiin ylittämään jne.

Varsin usein alueellisessa kehittämisessä verkosto nähdään hyvän yhteistyön
symbolina, mutta se ei ole sen paremmin hyvän yhteistyön symboli kuin sen tae-
kaan. Verkosto on yksi tapa organisoida yhdessä tekeminen. Verkostomainen yh-
teistyö ei läheskään aina toimi teorioiden lupaamalla tavalla, eikä se välttämättä
edes sovi kaikkiin tilanteisiin. Verkostojen arki on osoittautunut lupauksia ka-
rummaksi.

Tämä artikkeli perustuu Sentessä syksyllä 2000 valmistuneeseen raporttiin
”Verkostojen utopia ja arki -tutkimus Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkostosta”
(Linnamaa & Sotarauta 2000), jossa analysoitiin Etelä-Pohjanmaan kehittämis-
järjestelmää verkostoteorioiden näkökulmasta. Tutkimus oli yksi osoitus Etelä-
Pohjanmaan kehittäjäorganisaatioiden halusta kehittää omia toimintojaan sekä et-

Reija Linnamaa & Markku Sotarauta

Verkostot instituutioiden ja järjestelmien
kahleissa
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siä ratkaisuja verkostojen arjen harmauteen. Se oli Etelä-Pohjanmaan liiton, Sei-
näjoen kaupungin ja Euroopan Sosiaalirahaston rahoittaman ”Rajaton Etelä-Poh-
janmaa: Johtamis- ja suunnittelumenetelmien kehittäminen hajautuneen vallan
maailmassa” -projektin päätuotos. Tutkimuksessa aineistoa koottiin usealla eri ta-
valla, joista keskeisimmässä roolissa olivat maakunnan kehittämistyössä muka-
na oleville toimijoille suunnattu kysely ja yli 60 teemahaastattelua.

”Verkostojen utopia ja arki” -tutkimuksessa analysoitiin Etelä-Pohjanmaan
kehittäjäverkostoa, mutta monien esille nousseiden ongelmien voidaan olettaa ole-
van arkipäivää myös muualla Suomessa (ks. esim. Sotarauta & Lakso 2000; Vil-
jamaa 2000). Samalla voidaan olettaa, että ongelmista huolimatta Etelä-Pohjan-
maalla on pohdittu maakunnan kehittämismallia enemmän kuin monessa muus-
sa maakunnassa. Etelä-Pohjanmaalla on muun muassa kehitelty vuorovaikutteis-
ta suunnittelua ja laadittu teemaohjelmia tehostamaan kehittämisohjelmien toteut-
tamista. Lisäksi on verkostoiduttu aktiivisesti maakunnan sisällä, kansallisesti ja
kansainvälisesti. Etelä-Pohjanmaa on myös ollut aktiivinen maakunnan osaami-
sen tason kehittämisessä ja maakunnan institutionaalisen kyvykkyyden nostami-
sessa (uusien kehittäjäorganisaatioiden perustamisessa). Tutkimuksessa ja tässä
artikkelissa on kuitenkin lähdetty siitä, että verkostomaisen toiminnan pullonkau-
lojen tarkastelu tukee toimintojen kehittämistä paremmin kuin hyvien puolien to-
teaminen.

Artikkelissa nostetaan esiin ”Verkostojen utopia ja arki” -tutkimuksen kes-
keisin huomio eli alueelliseen kehittämiseen liittyvien verkostojen arjen ja uto-
pian välinen kuilu. Artikkelissa käsitellään yhtä keskeistä selitystä kuilun olemas-
saololle eli instituutioiden ja järjestelmien kahlehtivuutta. Lisäksi huomio koh-
distetaan instituutioiden ja järjestelmien kahlehtivuudenkin taustalla olevaan ver-
kostoajattelun keskeneräisyyteen. Lopuksi pohditaan, miten verkostojen arjen ja
utopian välistä kuilua voisi kuroa umpeen.

2 Verkostomaisen kehittämistoiminnan teoreettinen
ihannemalli

Verkostoituminen on noussut keskeiseen asemaan sekä taloudellisessa toiminnassa
että laajemmin alueellisessa kehittämisessä ja niitä koskevassa tutkimuksessa.
Verkostoituminen ja siihen liittyvät käsitteet ovat juurtuneet niin yleisesti käyt-
töön, että voitaneen puhua verkostoparadigmasta (Cooke & Morgan 1993, 562),
vaikka muutoksen kokonaisvaltaisuudesta ja vauhdista on erilaisia näkemyksiä1.
Verkostonäkökulma on tuonut tuotantotoimintaan, alueelliseen kehittämiseen ja
elinkeinotoiminnan edistämiseen monia uusia ajattelu- ja toimintamalleja. Jous-
tavuutensa vuoksi verkosto sopii varsin hyvin nopeasti muuttuviin olosuhteisiin

1 Ks. esim. Amin ja Malmberg (1992, 403); Lovering (1990); Pyyhtiä (1993, 49).
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ja siksi verkostomainen yhteistyö on yleistynyt jopa niin paljon, että on alettu
puhua verkostoyhteiskunnasta2  ja verkostotaloudesta.

Verkostotaloudella3  kuvataan talouden verkkomaisen luonteen kasvua, toi-
mijoiden välisiä luottamukseen ja keskinäiseen resurssien vaihtoon perustuvia
suhteellisen pysyviä vuorovaikutussysteemejä. Verkostotalouden synty liittyy sa-
manaikaisiin ja osittain päällekkäisiin kehityskulkuihin, joita ovat mm. yritysten
ja myös alueiden välisen kilpailun kiristyminen ja kansainvälistyminen, tiedon
ja tutkimustoiminnan merkityksen kasvaminen, informaatioteknologian mahdol-
listamien nopeiden ja joustavien kommunikaatioyhteyksien yleistyminen ja yri-
tysten toimintatapojen muuttuminen. Verkostotaloudelle on luonteenomaista myös
korkean teknologian alojen, erityistuotteiden käsityön ja liike-elämän palvelujen
merkityksen korostuminen, uuden teollisen kasvun alueperustan ja monien sosi-
aalisten organisaatioiden muuttuminen. (Linnamaa 1998.)

Verkostotaloustutkimuksen juuret ovat “williamsonilaisessa” liiketoimikus-
tannusten analyysissä. Tärkeän sysäyksen alueellisen ulottuvuuden kytkemisek-
si verkostotaloustutkimukseen on antanut ns. Uppsalan koulukunnan työ. (Eske-
linen 1989, 11–13; Vuorinen 1989, 17.) Kaikkia verkostoja ei kuitenkaan voida
liittää tiukasti liiketaloustieteelliseen näkökulmaan. Esimerkiksi alueelliseen ke-
hittämiseen liittyviä verkostoja voidaan pitää liiketaloudellisesti tarkasteltuja ver-
kostoja väljempinä ja irrallisempina kokonaisuuksina, vaikka alueellisia kehittä-
jäverkostoja tarkastellaankin yleensä verkostotalousteorian määritelmin. (Mäki-
nen 1995, 58–59.) Verkostonäkökulmaa voidaan pitää laaja-alaisena sateenvar-
jomaisena kehityssuuntana, jossa verkostotalous on yhteydessä sosiaalisiin, po-
liittisiin ynnä muihin verkostoihin.

Usein kuulee sanottavan, että verkosto on vain uusi nimitys yhteistyölle. Tästä
ei kuitenkaan ole kysymys, vaikka verkostomainen toiminta perustuukin yhteis-
työhön. Verkostoissa yhteistyön luonne on erilainen kuin esimerkiksi hierarki-
oissa tai markkinasuhteissa. Verkostoitumisella kuvataan vastavuoroisten, ei-hie-
rarkkisten vuorovaikutussuhteiden merkityksen kasvua, toimijoiden lisääntynyt-
tä keskinäisriippuvuutta. Yksinkertaisimmillaan verkosto voidaan nähdä eriastei-
sesti ja eri tavoin vakiintuneiksi sosiaalisiksi suhteiksi toisistaan riippuvaisten toi-
mijoiden välillä, jotka ovat organisoituneet yhteisen intressin ympärille. Verkos-
tosuhteiden syntyminen edellyttää ensinnäkin keskinäisen riippuvuuden oivalta-
mista ja hyväksymistä. Toisaalta, kuten Stoker (1997, 59) toteaa, yhteistyö pe-
rustuu lojaalisuuden, solidaarisuuden, luottamuksen ja keskinäisen tuen luonneh-
timiin yhteyksiin. Verkostot ovat luonteeltaan jatkuvia ja melko pysyviä sekä kai-
kille niissä mukana oleville toimijoille hyötyä tuottavia. Yhteistoiminnan käytän-
nöt perustuvat itsenäisten toimijoiden yhdessä määrittelemiin toiminnan normei-
hin.

2 Ks. Castells (1996)
3 Ks. verkostotalouden määrittelystä tarkemmin esim. Andersson (1994, 22–24); Virkkala (1992,

26); Vuorinen (1989, 17–18).
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Kun verkoston käsite sovitetaan alueelliseen kehittämiseen, voidaan sen pa-
rissa toimivien toimijoiden kokonaisuutta hahmottaa  alueellisen kehittäjäverkos-
ton käsitteen avulla. Kehittäjäverkosto muodostuu niistä keskeisimmistä toimi-
joista, jotka omalla toiminnallaan ja keskinäisellä yhteistyöllään vaikuttavat olen-
naisesti ko. alueen kehitykseen ja joiden välillä on toiminnallinen yhteys. Kehit-
täjäverkostoissa toimijat ovat riippuvaisia verkostokumppaneiden kanssa tehtä-
västä yhteistyöstä, koska ilman kumppaneita he eivät kykenisi yhtä hyvään lop-
putulokseen. Asioiden tekeminen yhdessä edellyttää yhteisiä lisäarvoa tuottavia
ratkaisuja verrattuna yksin tekemiseen. (Linnamaa 1998.)

Kehittäjäverkostoon voivat kuulua esimerkiksi kunnat, avainyritykset, yrit-
täjien etujärjestöt, oppi- ja tutkimuslaitokset, rahoituslaitokset, TE-keskukset, kan-
salaisjärjestöt jne. Termi kehittäjäverkosto ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki ver-
koston jäsenet olisivat mukana kaikissa kehittämishankkeissa; hankkeisiin osal-
listujat määräytyvät kulloinkin kyseessä olevan asian perusteella. (ks. Linnamaa
1998; Sotarauta & Linnamaa 1999.)

Alueellinen kehittäjäverkosto voidaan tulkita löyhästi organisoituneeksi stra-
tegiseksi verkostoksi. Strategisen siitä tekee pyrkimys vaikuttaa alueen pitkän ai-
kavälin kehitykseen. Löyhän kehittäjäverkostosta tekee se, ettei sillä välttämättä
ole vakiintunutta organisoitumisen muotoa tai juuri sitä varten luotuja pysyviä
foorumeja. Lisäksi kehittäjäverkosto organisoituu tavallisesti erilaisissa kokoon-
panoissa erilaisten hankkeiden yms. ympärillä.

Varsin usein verkosto nähdään ideaalisena tasa-arvoisten toimijoiden muo-
dostamana kokonaisuutena, jossa eri toimijat täydentävät toistensa osaamista ja
tietoja vuorovaikutteisessa prosessissa. Puhtaimmillaan oletetaan myös, että yk-
sikään toimija ei ainakaan pysyvästi nouse missään asiassa muiden yläpuolelle,
ja että verkosto koostuu useista solmukohdista, joilla kullakin on oma roolinsa
osana verkostoa. Verkoston solmukohta nähdään tässä yhteydessä eräänlaisena
koordinaatiokeskuksena. Se on joko fyysinen tai aineeton piste, jonka kautta mo-
net tärkeät toiminnot kulkevat.

Verkosto on siis monien toimijoiden toimintaympäristö, jossa ei ole  perin-
teisessä mielessä keskusta tai johtoa. Verkoston oletetaan mahdollistavan avoi-
men kommunikaation ja monensuuntaisen ihmisten ja ideoiden liikkeen. Myös
alueellisen kehittäjäverkoston voidaan ajatella ihanteellisessa tilanteessa koostu-
van useiden solmukohtien muodostamasta tiiviistä kokonaisuudesta, jossa kom-
munikaatio on avointa ja uusilla innovatiivisilla ajatuksilla on mahdollisuus nousta
esiin.
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KUVA 1. Verkoston ideaalimalli

Kehittämistyössä verkostojen uskotaan usein tekevän toiminnasta automaattises-
ti nykyaikaista, tehokasta ja lisäarvoa tuottavaa. Tällaisen verkostouskon vaara-
na on, että ummistetaan silmät verkostojen pullonkauloilta eikä tietoisesti pyritä
kehittämään verkostojen toimivuutta. Samalla usein ajatellaan, että verkostot ovat
ainoa mahdollinen toimintapa; osa toimijoista uskoo, että mitään ei voi enää teh-
dä yksin. Joskus kuitenkin yksin tekeminen voi olla verkostossa toimimista te-
hokkaampaa ja joustavampaa.

Suomi on joka tapauksessa pullollaan mitä erilaisempia verkostoja. Kun ver-
kostot eivät aina ole pystyneet syystä tai toisesta tuomaan toivottua lisäarvoa ja
kun ne ovat osittain myös hidastaneet kehittämistyötä, niin niihin ei enää välttä-
mättä jakseta panostaa aikaa ja energiaa ja verkostojen merkitys jää odotettua vä-
häisemmäksi. Verkostoihin ollaan väsytty, vaikka niitä ei olla kyetty vielä edes
kunnolla hyödyntämään. Samalla verkostomaisen toiminnan arjen ja utopian vä-
listä kuilua ei ole juurikaan edes tunnistettu saati pohdittu syitä kuilulle tai mie-
titty keinoja sen umpeen kuromiseksi.

Yksi keskeinen syy verkostojen utopian ja arjen väliselle kuilulle on insti-
tuutioiden ja järjestelmien kahlehtivuus. Seuraavassa nostetaan esille neljä kes-
keistä kahlehtivuuteen vaikuttaa seikkaa eli uusiin instituutioihin totuttelun ai-
kaavievyys, päätöksenteko- ja hallintojärjestelmien vaikutus luontaisiin kehittä-
misprosesseihin, vanhojen instituutioiden ja rakenteiden vaikutus verkostojen po-
tentiaalin hyödyntämiseen sekä yksilön, organisaation ja verkostojen yhteenkietou-
tuneisuus.

3 Uusiin instituutioihin totuttelun aikaavievyys

Instituutiot voidaan määritellä usealla eri tavalla4. Yleisimmillään instituutiot voi-
daan määrittää toiminnan ja valintojen puitteiksi. Ne muodostavat alueellisen ke-

4 Ks. esim. Dosi & Orsenigo (1988); Maskell (1996)
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hittämistoiminnan ja siten myös kehittäjäverkoston toiminnan puitteet. Tarkem-
min eriteltynä instituutiot voidaan jakaa kahteen ryhmään (ks. Maskell 1996):
muodollisiin, ennalta suunniteltuihin instituutioihin ja epämuodollisiin, toimintansa
myötä muodostuneisiin instituutioihin.

Edelleen voidaan nähdä olevan muodollisia organisationaalisia instituutioita
ja muodollisia ei-organisationaalisia instituutioita (mm. lait, asetukset, kirjalliset
sopimukset). Vastaavasti epämuodolliset instituutiot voivat olla sekä organisa-
tionaalisia että ei-organisationaalisia. Epämuodollisia ei-organisationaalisia ins-
tituutioita ovat esimerkiksi toistuvat ja vakiintuneet toimintatavat. (Linnamaa
1999.)

Alueellisen kehittämisen institutionaalinen kenttä muuttui Suomessa varsin
merkittävästi 1990-luvulla. Uusia organisationaalisia instituutioita perustettiin te-
hostamaan kehittämistyötä ja valtion aluehallintoa. Lisäksi maakunnissa on uu-
sien kansallisten instituutioiden5  lisäksi luotu omista tarpeista lähtien useita uu-
sia organisaatioita ja kehitetty aiemmasta poikkeavia toimintatapoja. Myös EU:n
aluepolitiikka ja suomalaisen aluepolitiikan muutos (Laki alueiden kehittämises-
tä 1135/93) ja näihin liittyvä kehittämistyön ohjelmallisuus sekä paikallisen ja
alueellisen kehittämisen merkityksen korostuminen ovat olleet merkittäviä insti-
tutionaalisia muutoksia, ja ne ovat edelleen edellyttäneet institutionaalisen raken-
teen vahvistamista alueellisesti ja paikallisesti. Tällä tavalla on pyritty vahvista-
maan kykyä hyödyntää kehittämisen resurssit mahdollisimman tehokkaasti.

Institutionaalisen kentän muutos on muuttanut kehittämistyötä niin paljon,
että aika on mennyt uuden opetteluun, toimintapuitteiden hahmottamiseen ja or-
ganisaatioiden perustamiseen. Puitteiden kyseenalaistamiseen ja muuttamiseen,
kehittäjäorganisaatioiden ydinstrategioiden terävöittämiseen, kehittämiskonsep-
tien jäsentämiseen ja verkostoissa tapahtuvan yhteistyön laadun kehittämiseen ei
ole jäänyt riittävästi aikaa.

4 Päätöksenteko- ja hallintojärjestelmät luontaisten
kehittämisprosessien esteinä

Maakunnan ulkopuolelta, lähinnä eri ministeriöstä ja EU:sta, tulevien toiminta-
puitteiden koetaan kahlitsevan kehittämistyötä ja heikentävän yhteistyön toimi-
vuutta maakunnan kehittämisessä. Erityisesti rahoitusjärjestelmän ja rahoituseh-
tojen koetaan vaikuttavan voimakkaasti kehittämistyön suuntaamiseen samoin
kuin ministeriöiden erilaiset toimintatavat, jotka heijastuvat maakuntaan keskei-
simmin TE-keskuksen toiminnassa.

Tarkasteltaessa rahoitusjärjestelmän vaikutusta kehittämistyöhön peruskysy-
mykseksi nousee, ehkäiseekö rahoitusjärjestelmä ja muut institutionaaliset teki-
jät luontaisia prosesseja ja verkostoja vai tukevatko ne luontaisten prosessien ja

5 Tällaisia ovat esimerkiksi maakunnan liitot, työvoima- ja elinkeinokeskukset ja ympäristö-
keskukset.
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yhteistyökokoonpanojen kehittymistä ja kulkua ja uusien esiin nousua. Vaikka
aluepolitiikan uudistuminen on tehostanut kehittämistyötä monelta osin, voidaan
luontaisia prosesseja kahlitsevana tekijänä pitää erityisesti tavoiteohjelmien pää-
töksenteko- ja hallintojärjestelmän monimutkaisuutta.

Tavistock Instituten6  mukaan Suomessa on yksi EU:n monimutkaisimmista
EU:n yhteisöaluepolitiikan hallinto- ja päätöksentekojärjestelmistä. Rakennera-
hastoihin perustuvaa kehittämistä on Suomessa luonnehtinut ohjelmatyön kaksi-
tasoisuus (ohjelmia toteutetaan sekä kansallisella että alueellisella tasolla) sekä
hankkeiden hyväksymiseen liittyvä moniportainen päätöksenteko. Ohjelmien to-
teuttaminen on edellyttänyt jatkuvaa neuvottelua ja koordinointia eri tasojen, sek-
toreiden ja alueiden välillä. Virkkalan mukaan hallinnonalakohtaisella resurssi-
nohjauksella on kyetty hahmottamaan lähinnä sektorikohtaisia kokonaisuuksia.
Ministeriöiden erilaiset säännöt ja toimintatavat, lukuisat menomomentit sekä li-
säksi vielä EU:n rahasto- ja momenttikohtaiset ohjeet ja menotavoitteet ovat osal-
taan hajottaneet kehittämisohjelmia hanketasolla pieniin, epäyhtenäisiin paloihin.
(Virkkala 2000.)

Alueellistumisen ja sektoroitumisen prosessien välillä on Suomessa vallin-
nut tietty jännite. Institutionaalisia alueellistumista edistäviä muutoksia ovat seu-
ranneet päätökset, joilla pidetään yllä sektoreiden välistä tasapainoa ja työnja-
koa. Tavoiteohjelmien toteutuksen päätöksenteko- ja hallinnointijärjestelmän
monimutkaisuus on vähentänyt monien arvioitsijoiden mukaan toiminnan tehoa
ja myös vähentänyt ohjelmien kykyä tuottaa uutta innovatiivista toimintaa ja uu-
distaa tuotantorakennetta. (Virkkala 2000.)

Hallinto- ja päätöksentekojärjestelmän monimutkaisuus on turhauttanut
alueellisen kehittämisen toimijoita, koska EU-rahoitukseen liittyvät hallinnolli-
set käytännöt hidastavat ja hankaloittavat toimintaa ja saadut rahasummat eivät
ole kovinkaan suuria suhteessa niiden saamiseksi nähtävään vaivaan. Samalla ra-
hoitusehtojen ja kehittämislinjausten koetaan vaikuttavan voimakkaasti kehittä-
mistyön sisältöihin ja toimintamuotoihin. Rahoitusjärjestelmän nähdään ohjaavaan
kehittämistyötä ja hankeideointia liiankin tiukasti, jolloin ei välttämättä pystytä
toteuttamaan hankkeita, joiden toteuttaminen veisi kehitystä merkittävästi eteen-
päin. Toisaalta usein rahoitusta haetaan, vaikka ko. hankkeelle ei välttämättä olisi
alueella tarvetta. Kun rahoitusta on saatavilla, niin lähdetään helposti miettimään,
miten rahaa saataisiin omaan organisaatioon, kuntaan, maakuntaan jne., vaikka
rahoitetut hankkeet eivät vastaisikaan todellista kysyntää tai tarpeeseen olisi voitu
vastata paremmin toisen tyyppisellä projektilla.

Lisäksi joitakin selkeään tarpeeseen perustuvia hankkeita ei ole voitu toteuttaa
sen vuoksi, että ne eivät sovi eri rahoitusvaihtoehtojen toimenpidelinjauksiin. Täl-
laisten tilanteiden välttämiseksi kehittämistyössä haluttaisiin olevan enemmän
”vapaita” rahoitusvaroja tärkeiden ja tavoitelinjauksiin sopimattomien hankkei-
den rahoittamiseen. Rahoitusjärjestelmän kahlitsevuuteen liittyy myös se, että vi-

6 Tavistock Institutessa tehtiin vuonna 1998 tutkimus, jossa selvitettiin kumppanuusperiaatteen
toteuttamista EU:n 15 jäsenmaassa. (Virkkala 2000.)
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ranhaltijoiden koetaan olevan usein turhan tarkkoja erilaisten rahoitussäännös-
ten kanssa. Viranomaisten toivotaankin enemmän testaavan rahoitussäännösten
rajoja ja sitä kautta pyrkiä muuttamaan käytäntöjä.

Vastaavasti erilaisia verkostoja on usein perustettu vain siksi, että hankera-
hoituksen saaminen edellyttää verkoston olemassaoloa. Tästä syystä perustetut
verkostot jäävät usein hallinnollisiksi verkostoiksi, joille on ominaista, että ne on
synnytetty hallinnollisista lähtökohdista eikä ilmiölähtöisesti, verkostoitumista
pidetään tärkeänä sinänsä, osallistujien motiivit ovat usein kaukana toisistaan ja
verkostoista saatava lisäarvo jää vähäiseksi.

5 Vanhat instituutiot ja rakenteet verkostojen
potentiaalin tukahduttajina

Instituutioiden ja järjestelmien kahlehtivuutta lisää uusiin instituutioihin totutte-
lun lisäksi se, että vanhat toimintapuitteet ja järjestelmät ehkäisevät verkostojen
kehittymistä ja niistä saatavan hyödyn optimointia. Verkostot ovat tulleet ikään
kuin kuorrutuksena vanhojen hierarkkisesti ja sektorikohtaisesti toimivien järjes-
telmien ja instituutioiden päälle. ”Vanhat” järjestelmät ja instituutiot eivät ole kui-
tenkaan muotoutuneet itsestään, eivätkä ne ole itsestään säilyneet verkostomai-
sen toimintatavan omaksumista ja käyttämistä hidastavina tekijöinä. Taustalla on
usein ihmisten erilaiset toimintalogiikat ja toimintatavat. Yksinkertaistaen voidaan
ajatella, että verkostojen toimivuuteen vaikuttavat yhtäältä institutionaaliset teki-
jät ja toisaalta ihmiset ja heidän henkilökohtaiset ominaisuutensa. Edelleen yk-
sinkertaistaen on mahdollista todeta, että alueellisessa kehittämisessä on toimi-
joita, joita voidaan nimittää verkostosukkuloiksi ja järjestelmän vartijoiksi.

Verkostosukkulalla tarkoitetaan verkostomaisen toiminnan logiikan ymmär-
tänyttä ja sisäistänyttä henkilöä, joka on yhteistyöhakuinen, itsensä peliin pistä-
vä, toisten toimijoiden tavoitteet ja sitoutumisen syyt ymmärtävä henkilö. Ver-
kostosukkula on valmis keskustelemaan ja etsimään yhteisiä intressejä. Hän suh-
teuttaa koko ajan toimintaansa muiden toimijoiden tekemisiin ja näkee suhde-
verkoston dynaamisena ja jatkuvasti muotoaan muuttavana. Verkosto elää toi-
mijoiden mukana. Verkostosukkula on valmis tinkimään omista tavoitteistaan saa-
dakseen verkoston toimimaan paremmin. Hän uskoo omaan osaamiseensa ja luo
kilpailukykyään etsimällä verkostosuhteita toisten kilpailukykyisten toimijoiden
kanssa.

Järjestelmän vartija rakentaa toimintansa varsin pitkälle sääntöjen, rakentei-
den ja erilaisten instituutioiden varaan. Hän on tottunut hoitamaan asiat virallisia
kanavia pitkin ja hänen kehittämistoimintansa keskittyy pitkälle muotojen, raken-
teiden, suunnitelmien ja kehittämisohjelmien varaan. Hän näkee itsensä osana
suurta ennalta säädeltyä kokonaisuutta, joka on suhteellisen pysyvä ja jossa toi-
mijoiden roolit ja asemat sovitaan etukäteen, minkä jälkeen ne ovat suhteellisen
pysyviä. Rajat organisaatioiden ja alueiden välillä luovat turvallisuuden tunteen
ja antavat hänelle tunteen siitä, että tilanteet ja asiat ovat hallinnassa.
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Kuten jo edellä todettiin, instituutiot muodostavat alueellisen kehittämistoi-
minnan ja siten myös kehittäjäverkostojen toiminnan ja valintojen puitteet. Ver-
kostojen näkökulmasta, äärimmilleen yksinkertaistettuna, instituutiot voivat joko
tukea tai ehkäistä verkostomaista yhteistoimintaa. Esimerkiksi laissa (Laki aluei-
den kehittämisestä 1135/93) institutionalisoitujen kehittämisohjelmien keskiöön
nostettu laaja osallistuminen on verkostomaista toimintaa yleisellä tasolla tukeva
instituutio. Ko. periaate voidaan nähdä siten, että se luo kehittämisohjelmien laa-
dinnasta yhden virallisen foorumin kehittäjäverkostolle. Samalla hallinnon sek-
toroituneisuus ja keskittyneisyys on esimerkki instituutiosta, joka tukahduttaa
monien verkostojen toiminnan ja vaikeuttaa isojen kokonaisuuksien syntymistä.
Tästä huolimatta niin Etelä-Pohjanmaalla kuin muuallakin Suomessa on toimi-
via ja dynaamisia verkostoja, jotka toimivat samojen instituutioiden puitteissa kuin
sellaiset yhteistyökokoonpanot, jotka eivät saa verkostoaan kunnolla toimimaan.
Tämän perusteella voidaan esittää oletus: voisiko olla niin, että verkostosukkulat
saavat verkostot toimimaan omien ominaisuuksiensa vuoksi huonoissakin puit-
teissa, kun taas järjestelmiin tottuneet järjestelmän vartijat tarvitsisivat paljon vah-
vemmat instituutiot omien verkostojensa tueksi. Verkostosukkulat saisivat yhteis-
työn toimimaan huonojenkin instituutioiden varassa ja toisaalta hyvät instituuti-
ot tukisivat järjestelmäihmisten yhteistyöhakuisuutta.

TAULUKKO 1. Verkostosukkuloiden ja järjestelmän vartijoiden suhde in-
stituutioihin ja verkostomaiseen yhteistyöhön

Verkostosukkula Järjestelmän vartija

Verkostoja tukevat Verkostojen ihanteilla on mah- Verkostojen hyödyntäminen jää
instituutiot dollisuus toteutua, koska ver- vajaaksi, koska järjestelmän var-

kostosukkulat kykenevät omien tijat odottavat selkeämpiä peli-
ominaisuuksiensa vuoksi hyö- sääntöjä ja toimintojen puitteita
dyntämään maksimaalisesti ver- kuin mitä joustavuutta ja dynaa-
kostoja tukevien instituutioiden misuutta korostavat instituutiot
tarjoamat mahdollisuudet. Ver- tarjoavat. Institutionaaliset puit-
kostosukkulat tuntevat saaneen- teet saavat myös järjestelmän
sa mahdollisuuden toteuttaa vartijat mukaan verkostoihin
itseään ja reagoida nopeasti oppimaan uutta toimintatapaa.
muuttuviin tilanteisiin. He tuntevat kuitenkin olonsa

verkostoissa turvattomiksi.
Verkostoja tukah- Verkostojen hyödyntäminen jää Verkostomainen yhteistyö ei kehity
duttavat instituutiot vajaaksi, koska verkostosukkulat lainkaan, koska järjestelmän vartijat

haluavat toimia oman näkemyk- eivät koe sitä tarpeelliseksi, eikä
sensä mukaan, mutta joutuvat siihen ole minkäänlaisia institutio-
käyttämään paljon aikaa ja ener- naalisia impulsseja. Järjestelmän
giaa löytääkseen oikeat toiminta- vartijat tuntevat olonsa turvalliseksi
tavat instituutioiden puristukses- ja kokevat asioiden olevan kontrol-
sa. Verkostosukkulat tuntevat lissa.
luovuutensa ja monet toimintonsa
kahlehdituiksi ja heidän motivaa-
tionsa laskee.
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Taulukon 1 viesti on äärimmilleen yksinkertaistettu. Lienee selvää, että ensinnä-
kin täysin puhtaita verkostosukkuloita tai järjestelmän vartijoita ei ole olemassa-
kaan. Toiseksi instituutiot eivät ole vain verkostoja tukevia tai tukahduttavia,
monet instituutiot vaikuttavat molemmilla tavoilla. Lisäksi suurin osa instituuti-
oista on alunperin syntynyt tai ne on luotu aivan muita tarkoituksia kuin verkos-
tojen toimivuutta silmällä pitäen.

Taulukosta 1 saattaa saada sellaisen kuvan, että verkostosukkulat ovat ikään
kuin ”hyviä ihmisiä” ja järjestelmän vartijat taas ”huonoja ihmisiä”. Jos asiaa kat-
soisi vain verkostojen näkökulmasta, kuten tässä artikkelissa tehdään, näin saat-
taisi jopa olla perusteltua sanoa. Käytännössä verkostot ovat kuitenkin vain yksi
tapa organisoitua. Verkostot ja järjestelmät eivät ole minkään ideaalin – hyvän
tai pahan – määreitä. Ne eivät myöskään ole toistensa vastakohtia. Näin myös-
kään verkostosukkulat ja järjestelmän vartijat eivät ole sen paremmin hyviä kuin
huonojakaan.

Verkostossa on olennaista huomata, että se ei ole sen enempää tai vähem-
pää kuin verkostoyhteiskunnaksikin kutsuttuun yhteiskunnalliseen kehitysvai-
heeseen sopivana pidetty tapa organisoida monet asiat. Niin järjestelmän vartijat
kuin verkostosukkulatkin ovat aikansa lapsia, kullakin ajalla on omat toimintata-
pansa ja ne oppii huomaamattaan työelämässä, mutta niiden poisoppiminen ajan
muuttuessa on paljon vaikeampaa.

Verkostomaisen yhteistyön edellyttämien ajattelu- ja toimintamallien oppi-
misprosessin keskeneräisyyden taustalla yhtenä tekijänä voidaan pitää yleistä vai-
keutta oppia pois totuttuja ja usein hyvinkin pitkään vallalla olleita käytäntöjä.
Uuden oppiminen on usein myös sukupolvikysymys. Tässä sukupolvella ei tar-
koiteta suoraan ikää, vaan työmarkkinoille tulon ajankohtaa, sitä toimintaympä-
ristöä, jonka puitteissa oma ajattelumalli on syntynyt ja muovautunut. Kuten Sten-
vall osoittaa, kullekin ajalle ominaiset ajattelu- ja toimintamallit vaikuttavat hy-
vin paljon siihen, millaiseksi esimerkiksi viranhaltijoiden rooli ja oma kuva it-
sestä ja omasta roolista osana kokonaisuutta muodostuu. Samalla viranhaltijoi-
den omaksuma rooli ja asenne vaikuttavat ko. ajanjakson ajattelu- ja toiminta-
mallien vakiintumiseen ja siihen, miten julkinen hallinto pyrkii vaikuttamaan yh-
teiskunnan kehitykseen. (Stenvall 2000.)

Viranhaltijan rooli on Suomen hallintohistorian kuluessa muuttunut käsky-
läisestä toimijaksi. Vielä hyvinvointivaltion rakentamisen aikakaudella viranhal-
tijat olivat käskyläisiä, joiden toimintaa ohjasi ennen kaikkea järjestelmä, ja yk-
sittäinen viranhaltija nähtiin osana systeemiä. Tällöin hallinnon pätevyys syntyi
viranhaltijoiden ja organisaatioiden yhteistoiminnan kautta ja tärkeää oli, millaista
pätevyyttä hallinto edusti kokonaisuutena. Yksittäisen viranhaltijan pätevyys ei
niinkään ollut huomion kohteena. Vasta 1980-luvun lopulla alkaneella tuloksel-
lisuutta ja tehokkuutta korostavalla managerialismin kaudella viranhaltijoista on
tullut itsenäisempiä enemmän omista toimistaan vastuuta ottavia toimijoita. (Sten-
vall 2000.) 2000-luvun alun alueelliselle kehittämiselle on ominaista, että kehit-
tämistoiminnassa ja sen puitteiden luomisessa on mukana sekä verkostosukku-
loita että järjestelmän vartijoita.
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Alueelliselle kehittämiselle on ollut tyypillistä (erityisesti 1970-luvun puolesta
välistä 1980-luvun loppupuolelle) erilaisten järjestelmien luominen ja kehittämi-
nen. 1990-luvulla hallitsevaan asemaan noussut ohjelmaperusteinen aluepolitiikka
korostaa osittain järjestelmiä ja osittain verkostomaista yhteistyötä. Sille on omi-
naista instituutioiden kehittäminen verkostoja tukevaan suuntaan, mutta samalla
sen puitteissa näkemys verkostoihin on kapea ja hallinnollinen.

6 Yksilön, organisaation ja verkostojen
yhteenkietoutuneisuus

Verkostomaisen yhteistoiminnan taustalla on oletus itsenäisten toimijoiden vas-
tavuoroisesta yhteistyöstä. Viranhaltijoiden toimijuuden vahvistumisesta huoli-
matta vielä 2000-luvun alussa alueellinen kehittäminen on tilanteessa, jossa jul-
kisen hallinnon viranhaltijoiden itsenäisen toimijuuden asteet ovat suhteellisen
alhaiset. Lisäksi itsenäisen toiminnan mahdollisuus vaihtelee suuresti eri organi-
saatioiden välillä. Monissa organisaatioissa päätöksenteko on keskitettyä, ja eri-
laisiin verkostoihin osallistuvilla toimijoilla ei välttämättä ole riittävää itsenäisyyttä
ja päätösvaltaa toimia osana verkostoa. Tämä saattaa johtaa verkoston sisäisten
rytmien eriytymiseen, kun osa verkostossa mukana olevista toimijoista joutuu
kuljettamaan käsillä olevan asian oman organisaationsa hierarkioiden läpi. Osa
toimijoista kokee tämän kiusalliseksi hidasteluksi, koska heillä olisi mahdollisuus
päättää asia heti. Verkostot jäävät yhä edelleen hierarkioiden puristukseen ja toi-
mijat jäävät omien organisaatioidensa vangeiksi.

KUVA 2. Verkostojen arkea – toimijat omien organisaatioidensa ja hierarki-
oidensa vankeina

Kuvan 2 kuvaamaa tilannetta saattaa selittää se, että verkostojen ja yleensä yh-
teistyön korostamisesta huolimatta verkostoituminen on järjestelmän vartijoille
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enemmän uhka tai ylimääräinen pakkopulla kuin mahdollisuus. Tästä johtuen pää-
töksenteko pidetään keskitettynä ja verkostot jäävät toissijaisiksi. Verkostot saa-
tetaan jopa pitää erillään organisaation varsinaisista perustehtävistä. Yksinker-
taistaen voisi olettaa, että tällöin verkostojen tehtävänä on yhtäältä osoittaa ko.
organisaation olevan nykyaikainen ja dynaaminen ja toisaalta niiden avulla on
mahdollista tuoda, jos hyvin käy, jotain lisäarvoakin. Tästä näkökulmasta olen-
naista kuitenkin on, että verkostot eivät pääsisi sotkemaan ko. organisaation omaa
toimintaa ja organisointia. Näistä lähtökohdista syntyy hallinnollisia verkostoja.

Hallinnolliset verkostot on synnytetty hallinnollisista lähtökohdista eikä il-
miölähtöisesti. Verkostoitumista pidetään muodikkaana itseisarvona, mutta osal-
listujien motiivit ovat usein kaukana toisistaan ja verkostoista saatava lisäarvo
jää vähäiseksi. Hallinnolliset verkostot vievät helposti uskottavuutta myös aidoilta
verkostoilta, koska ne aiheuttavat verkostoväsymystä. Jokainen uusi verkosto tuo
mukanaan lisää kokouksia, muistioita ja keskusteluja, jolloin aika tuntuu mene-
vän pääosin kokous- ja keskustelurulettiin varsinaisen toiminnan jäädessä taus-
talle.

Verkostosukkuloille hallinnolliset verkostot näyttäytyvät ajan haaskauksena.
Verkostosukkulat tulivat työelämään 1990-luvulla ja joutuivat aivan erilaisille työ-
markkinoille kuin järjestelmän vartijat. Järjestelmän vartijat taas tulivat aiempi-
na vuosikymmeninä suoraan kasvavaan järjestelmään, jossa aukesi jatkuvasti uusia
mahdollisuuksia. Verkostosukupolvi on joutunut etsimään omia asemiaan uudis-
tuvien mutta samalla supistuvien järjestelmien maailmassa. 1990-luvulla räjäh-
dysmäisesti kasvanut projektitoiminta on kuitenkin luonut uusia lyhytkestoisia
työmahdollisuuksia. Verkostosukkulat joutuvat jatkuvasti kilpailemaan seuraavas-
ta työsuhteesta. Tilanteiden muuttuessa koko ajan kestävimmäksi työn jatkuvuu-
den takaajaksi nousee oma osaaminen ja hyvät verkostot. Näistä lähtökohdista
verkostosukkulat eivät suhtaudu järjestelmiin, organisaatioihin ja instituutioihin
yhtä tunneperäisesti kuin niitä luomassa olleet järjestelmän vartijat, koska ne ei-
vät kuitenkaan takaa työpaikkaa samalla tavalla kuin aiemmin. Uusi kehittäjien
sukupolvi haluaisi nähdä järjestelmät ja organisaatiot joustavina ja tarpeiden mu-
kaan muunneltavina. Oman osaamisen ja kilpailukyvyn kehittämisen noustua kes-
keiseen asemaan monet verkostosukkulat ovat järjestelmän vartijoita valmiimpia
muuttamaan instituutioita.

Vaikka verkostomaisen toimintatavan oppiminen esitetäänkin tässä tavallaan
sukupolvikysymyksensä, se on sitä vain yleistettynä: myös järjestelmien luomi-
sen aikakaudella työelämään tullut voi olla verkostosukkula ja 1990-luvulla työ-
elämään tullut voi olla järjestelmästä tukea hakeva ihminen.

Yksinkertaistuksia jatkamalla voidaan todeta, että hyvinvointivaltion luomi-
sen aikakaudella johtavien viranhaltijoiden yksi keskeisimmistä tehtävistä oli luo-
da paikka omille uusille yksiköilleen jatkuvasti laajenevan järjestelmän sisällä.
Omia yksikköjään rakentaneelle ja niitä puolustamaan tottuneelle järjestelmäsu-
kupolvelle yhteistyöhön perustuva verkostomainen toimintamalli voi siis olla jopa
uhka; pelätään, että joudutaan luopumaan jostakin, jonka eteen on tehty vuosi-
kausia töitä.
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Yksilön, organisaatioiden ja verkostojen yhteenkietoutuneisuuden oivaltamat-
tomuudesta viestii myös vanha johtajuusajattelu ja siihen liittyvä perinteinen nä-
kemys vallasta. Monet toimijat eivät vielä ole oivaltaneet vallan jakamisen mer-
kitystä monien prosessien mahdollistajina ja kehittämisen uutta luovana voima-
na. Kuten Bryson ja Crosby (1992, 13) toteavat, verkostoyhteiskunnassa valta
on jaettua. Verkostoissa on hyvin vaikea toimia, jos valtaa ei jaeta. Jaettu valta
saatetaan kuitenkin kokea uhkana; se koetaan helposti kontrollin menettämise-
nä. Tällöin ratkaisuksi nousee asioiden pitäminen edelleen johdon omissa käsis-
sä, jolloin verkostoista tulee käytännössä organisaatioiden johtajien välisiä. Sa-
malla saatetaan menettää verkostojen dynaamisuuden mukanaan tuoma potentiaali.
Yksi verkostojen ja järjestelmien erillisyyden ilmentymä onkin alueellisen kehit-
tämisen monien verkostojen johtajakeskeisyys.

Organisaatioiden johtajien välisten verkostojen vaarana on, että johto ei aina
ehdi paneutua riittävästi verkostossa käsiteltäviin asioihin eikä uusia innovatiivi-
sia kehittämisajatuksia välttämättä synny. Usein muiden verkostossa mukana ole-
vien toimijoiden asenne lisää johtajakeskeistä verkostoitumista: jos yhteistyöko-
kouksiin osallistuu organisaatioista jokin muu toimija kuin johtaja, niin helposti
koetaan, että jonkin muun toimijan kuin johtajan paikalla olo kokouksissa vies-
tittää sitä, että ko. organisaatio ei pidä verkostoa ja käsiteltävää asiaa itselleen
tärkeänä. Usein muut verkostossa mukana olevat toimijat suhtautuvat ”sijaiseen”
vähätellen, eikä hänen sanomisillaan ole samanlaista painoarvoa kuin muiden pu-
heenvuoroilla. Johtajan ”sijaisen” lähettäminen kokouksiin saattaa usein hanka-
loittaa verkoston toimintaa siten, että ”sijainen” ei pysty tekemään organisaatioi-
ta sitovia päätöksiä, koska hänellä ei ole siihen valtuuksia tai hänellä ei ole ku-
vaa siitä, mikä olisi organisaation kanta kussakin asiassa. Lisäksi on olemassa
vaara, että ”sijaisen” tekemä päätös muutetaan myöhemmin. Verkostojen toimi-
vuus edellyttääkin myös organisaatioiden sisäisten toimintatapojen muuttumista
niin, että työntekijöillä on selkeä kuva organisaation toimintatavoista, usealla toi-
mijalla on päätösvastuuta ja myös sitä, että organisaation johto seisoo organisaa-
tion työntekijöiden verkostossa tekemien päätösten takana.

KUVA 3. Verkostojen arkea – vanha johtajuuskulttuuri tukahduttaa ver-
kostojen potentiaalin
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Alueellisissa kehittäjäverkostoissa ei ole riittävän hyvin tunnistettu yksilöi-
den, organisaatioiden ja verkoston yhteenkietoutuneisuutta; verkoston oletetaan
usein toimivan ja toteuttavan asioita ikään kuin itsestään oivaltamatta, että ver-
koston toimivuus riippuu siinä mukana olevien organisaatioiden ja ihmisten ak-
tiivisuudesta. Verkostojen toimivuuden kehittäminen edellyttääkin huomion kiin-
nittämistä myös kehittäjäorganisaatioiden sisäisten toimintakulttuurien kehittämi-
seen sekä verkostoissa toimimisen taitojen opetteluun ja yksilöiden kykyjen ke-
hittämiseen. Toimijoilla on oletus, että verkosto on jonkinlainen itsenäinen toi-
mija, jolloin toimijoiden oma rooli osana verkostoa jää tunnistamatta. Tämä voi
osaltaan johtaa verkostoväsymykseen, koska verkostot saatetaan kokea omaa ”nor-
maalia työtä” haittaavina ulokkeina eikä niinkään osana sitä.

7 Miten verkostojen utopian ja arjen välistä kuilua
voidaan kuroa umpeen?

Kehittäjäverkostossa tehtävän yhteistyön toimivuus riippuu yhteistyön laadusta
ja toisaalta instituutioiden ja järjestelmien luomista puitteista. Yhteistyön laadun
ja institutionaalisten tekijöiden merkitystä on vaikeaa erottaa toisistaan; usein yh-
teistyön laadun puutteina koetut tekijät voivat käytännössä olla enemmän seura-
usta instituutioiden ja järjestelmien vaikutuksesta kuin yhteistyön laadun heik-
kouksista tai toisin päin.

Tässä artikkelissa nostettiin esille yksi keskeinen verkostojen utopian ja ar-
jen välistä kuilua selittävä tekijä eli instituutioiden ja järjestelmien kahlehtivuus.
Ensimmäisenä instituutioiden ja järjestelmien kahlehtivuuden syynä tarkasteltiin
instituutioiden uudistamisen ja uusien käytäntöjen opettelun aikaavievyyttä. Opet-
telu on vienyt energian niin, että ei olla kyetty hyödyntämään verkostomaisen
toimintatavan kaikkea potentiaalia. 1990-luvun alueellisen kehittämisen kentän
uudistumisen jälkeen huomio tulisi kiinnittää aiempaa enemmän institutionaali-
sen kyvykkyyden nostamiseen vahvistamalla perustettuja kehittäjäorganisaatioi-
ta ja tehostamalla verkostojen toimintakonsepteja. Kehittäjäorganisaatioiden ky-
vykkyyttä ja osaamista tulisi kehittää niin, että niillä olisi kykyä toimia kansalli-
sesti ja kansainvälisesti merkittävinä yhteistyökumppaneina. Lisäksi uusien toi-
mintapuitteiden sisällä tapahtuvan toiminnan kehittämisen rinnalla tulisi olla us-
kallusta ja aikaa myös toimintapuitteiden kyseenalaistamiseen ja muuttamiseen
paremmin luontaisia kehittämisprosesseja tukeviksi.

Toisena instituutioiden ja järjestelmien kahlehtivuuden syynä pohdittiin sitä,
miten päätöksenteko- ja hallintojärjestelmät vaikeuttavat luontaisia prosesseja.
Tässäkin yhtenä merkittävänä keinona kuilun umpeen kuromiseksi voidaan pi-
tää rohkeutta kyseenalaistaa vallitsevat käytännöt. Niin aluehallintoviranomais-
ten kuin rahoitusta hakevien toimijoiden olisi pyrittävä enemmän testaamaan val-
litsevien käytäntöjen rajoja sekä aktiivisesti muuttamaan toimintatapoja, jotta ke-
hittämistyö ei määräytyisi liian hallinto- ja päätöksentekojärjestelmälähtöisesti.
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Kolmantena syynä tarkasteltiin sitä, miten hierarkkiset instituutiot ja raken-
teet tukahduttavat verkostojen potentiaalia. Institutionaaliset rakenteet eivät ole
riittävästi muuttuneet vastaamaan jatkuvasti uudistuvaa toimintaympäristöä, ne
eivät tue riittävän hyvin alueellisia verkostoja. Verkostot ovat jääneet hierark-
kisten järjestelmien puristuksiin. Instituutioita ja järjestelmiä tulisi kehittää ver-
kostoja tukeviksi, jolloin verkostoista olisi mahdollista saada optimaalinen hyö-
ty irti.

Neljäntenä instituutioiden ja järjestelmien kahlehtivuuden syynä nostettiin
esille se, miten yksilöiden ja organisaatioiden verkostoissa toimimisen kyvyt sekä
verkostoissa tehtävän yhteistyön laatu ovat kietoutuneet yhteen ja miten tätä yh-
teenkietoutuneisuutta ei ole riittävästi oivallettu. Tästä johtuvan kuilun umpeen
kuromiseksi verkostojen yhteistoimintaprosessien laadun kehittämisen rinnalla
tulisi kehittää myös yksilöiden ja organisaatioiden verkostoissa toimimisen tai-
toja. Laadukas verkostomainen yhteistyö edellyttää organisaatioilta sellaista toi-
mintakulttuuria, joka mahdollistaa usean ihmisen osallistumisen verkostoihin sekä
näiden henkilöiden päätösvaltaisuuden verkostoissa. Verkostoihin osallistujilla
tulisi myös olla selkeä käsitys oman organisaation ydinstrategioista ja käsityk-
sistä yhteistyöhön tuomasta ja siitä saatavasta lisäarvosta. Jos näin ei ole, ver-
kostoissa ollaan mukana ikään kuin varmuuden vuoksi, tietämättä mitä niistä voi
saada ja mitä niihin voisi antaa. Samalla verkostoista tulisi kehittyä osa organi-
saatioiden perustoimintoja, ei erillistä ulkosaareketta.

Verkostojen utopian ja arjen välistä kuilua selittävien tekijöiden taustalla on
nähtävissä keskeisenä tekijänä verkostoajattelun keskeneräisyys. Verkostojen toi-
mintalogiikkaa ei ole vielä riittävän hyvin sisäistetty. Uudet verkostoajatteluun
liittyvät sanat on opittu, mutta toiminta ei ole muuttunut uusien sanojen edellyt-
tämällä tavalla. Oppimisen keskeneräisyys näkyy siinä, että verkostot ovat jää-
neet ikään kuin kuorrutukseksi järjestelmien ja vanhojen rakenteiden päälle, jol-
loin verkostojen todellista potentiaalia ei ole kyetty hyödyntämään.

Jotta uudet sanat ja toimintaperiaatteet juurtuisivat osaksi kehittämistoimin-
taa, olisi toimijoiden kyettävä poisoppimaan verkostojen toimintaa haittaavat toi-
mintamallit ja ennen kaikkea sisäistämään verkostomaisen toiminnan logiikka
nykyistä paremmin. Jos oma ja oman organisaation toiminta ei muutu, ei ver-
kostotkaan voi kehittyä kohti niiden taustalla olevaa utopiaa.

Tässä artikkelissa on korostettu verkostoja. Jos verkostoyhteiskuntakehitys
jatkuu ja voimistuu, saattaa olla, että logiikka kääntyy ympäri ja alueellisen ke-
hittämisen seuraavassa vaiheessa järjestelmät valjastetaan verkostojen ja erilais-
ten kehittämisprosessien tueksi. On kuitenkin muistettava, että kaikki toiminta ei
voi tapahtua verkostoissa. Tarvitaan myös järjestelmiä ja instituutioita. Kehittä-
mistyön ihannemalli ei perustukaan verkostoihin, vaan siihen, että verkostot, ins-
tituutiot ja järjestelmät tukisivat mahdollisimman hyvin toisiaan.
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ABSTRAKTI: Alueellinen innovaatiopolitiikka on nousemassa keskeiseen ase-
maan oppivan talouden aluekehitystyössä. Innovaatiopolitiikka on versonut tek-
nologiapolitiikan perinteestä laajenemalla kattamaan aiemmin erillisiksi katsot-
tuja politiikkalohkoja. Innovaatiopolitiikan näkökulma yritysten ja sitä kautta myös
alueiden kehittämiseen on laajempi kuin perinteisessä suorassa teknologiapoli-
tiikassa, josta ovat hyötyneet lähinnä suuret yritykset ja korkean teknologian pk-
yritykset. Innovaatiopolitiikan sisältö ja tehtäväkenttä eivät ole vakiintuneet ja sen
alueellisten painotusten tuleekin vaihdella kulloistenkin olosuhteiden mukaan.
Artikkeli keskittyy alueisiin ja paikallisiin toimintaympäristöihin, jotka eivät kulje
kehityksen kärjessä, vaan joiden yritysten ja toimialakeskittymien kyky innovaa-
tioperustaiseen kilpailuun on joistakin syistä vaikeaa. Näiden toimintaympäris-
töjen näkökulmasta artikkelissa hahmotetaan alueellisen innovaatiopolitiikan kes-
keisiksi haasteiksi yritysten innovaatiokyvyn ongelmat ja toimialakeskittymien
potentiaaliset kriisit ja kehityskapeikot. Lisäksi olennaisen ongelman voi muo-
dostaa tuotantorakenteen ohuus, jolloin yritysten välisiä synergisiä mahdollisuuk-
sia on vähän.

Artikkeli tarkastelee siis rinnakkain yritys- ja järjestelmätasoisia teemoja, joi-
den yhteen nivominen on myös alueellisissa innovaatiostrategioissa olennaista,
sillä nämä voivat tehokkaasti tukea toisiaan. Yritystasoisessa kehittämistyössä
korostuu kokonaisvaltaisuus: resurssien tarjoamisen ja saatavuuden ohella on pa-
rannettava yritysten kykyä hyödyntää näitä resursseja, mikä korostaa mm. johta-
misosaamisen sekä henkilöstön sitouttamisen merkitystä. Näihin innovaatioky-
vyn haasteisiin vastaamiseksi esitetään malli porrastaa palveluja. Järjestelmäta-
soisen innovaatiopolitiikan tehtävät liittyvät paljolti toimialakeskittymien kehit-
tämiseen ja niiden potentiaalisten ongelmien ratkaisemiseen. Toimialakeskitty-
mät voivat organisoitua ja kehittyä eri tavoin, joten myös niiden potentiaaliset
ongelmat ja ratkaisutavat poikkeavat toisistaan. Myös näihin artikkelissa esite-
tään peruslinjauksia ja mahdollisia toimenpiteitä.

Mika Kautonen & Jari Kolehmainen

Näkökulmia oppivan talouden
alueelliseen innovaatiopolitiikkaan



78

1 Johdanto1

1.1 Teknologiapolitiikasta kohti kokonaisvaltaista
innovaatiopolitiikkaa

Kaikkea kehittämispolitiikkaa ohjaa jonkinlainen näkemys siitä, mihin politiikalla
pyritään ja millaisia keinoja on järkevä käyttää. Samoin politiikan taustalla on
aina jokin näkemys niistä ilmiöistä ja asioista, joita politiikalla pyritään muutta-
maan. Tällaiset suuret valinnat ja niiden taustaoletukset ohjaavat myös teknolo-
gia- ja innovaatiopolitiikan harjoittamista. 1990-luvun jälkipuoliskolta lähtien
aiempi, kapea-alaisempi teknologiapolitiikka on ollut muun muassa Euroopan
unionin jäsenmaissa laajenemassa kokonaisvaltaisemmaksi innovaatiopolitiikaksi
(Commission Communication on Innovation 2000).

Aiemmin EU:n ja sen useimpien jäsenmaiden innovaatiopolitiikka on kan-
nustanut yrityksiä lisäämään tutkimus- ja kehitysinvestointejaan sekä omaksumaan
uutta teknologiaa ja teknologiajohtamisen käytäntöjä. Samalla innovaatiotoimin-
nan julkista rahoitusta on useissa maissa lisätty. Seuraavaksi julkisin toimin on
alettu aiempaa intensiivisemmin kannustaa yliopistojen ja yritysten yhteistyötä
sekä tiede- ja teknologiaperustaisten yritysten syntymistä uusien toimialojen ja
työllisyyden synnyttämiseksi. Lisäksi erilaisten klustereiden ja yritysten välisten
verkostomaisten yhteistyön muotojen kehittymistä on tuettu voimakkaasti useim-
missa jäsenmaissa sekä EU:n rakennerahastojen, tutkimuksen puiteohjelmien ja
yhteisöaloitteiden toiminnassa.

Viime vuosina EU:ssa ja sen monissa jäsenmaissa on lisäksi huomattu tar-
peelliseksi ryhtyä karsimaan erilaisia hallinnollisia velvoitteita, joita pienten kas-
vuyritysten tiellä usein on. Samoin on etsitty erilaisia epäsuoria tapoja edistää
innovaatiotoimintaa. Innovaatiopolitiikassa on myös havahduttu huomaamaan, että
innovaatiokysymykset koskevat yhtä hyvin uusia teknologia-aloja kuin perintei-
siä toimialojakin. Ennen muuta olennainen trendi on ollut pyrkimys hahmottaa
strategiaa ja lisätä yleistä tietoisuutta innovaatiotoiminnan edistämiseksi, on ky-
seessä sitten EU-, valtio-, toimiala- tai alue- ja paikallistaso (emt. 7–14). Näissä
strategisissa innovaatiopolitiikan pyrkimyksissä on korostunut innovaatiojärjes-
telmien näkökulma, johon innovaatiopolitiikan kokonaisvaltaisuus on erityisesti
perustunut. Seuraavassa tullaan tarkastelemaan muutamia teemoja, jotka ovat
muotoutuneet tässä asetelmassa hyvin keskeisiksi, mutta joista tietämys on joko
puutteellista tai jäsentymätöntä. Näkökulma painottuu alueellisella tasolla harjoi-
tettavaan innovaatiopolitiikkaan.

1 Tämä artikkeli liittyy Työelämän tutkimuskeskuksen Verkostot, innovaatioympäristöt ja alueet
-tutkimusprojektiin, jota rahoittaa Tekes ja joka on osa Tekesin ja KTM:n Teknologian tut-
kimuksen ohjelmaa (lisätietoja hankkeesta: http://www.uta.fi/laitokset/tyoelama/xprojek-
tit.html).
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1.2 Teknopolis vs. oppiva talous

Nykyvaiheessaan alueellista innovaatiopolitiikkaa voidaan yleisellä tasolla jäsen-
tää kahdesta näkökulmasta2. Nämä voidaan nimetä teknopolis-konseptiksi
(”technopolis”, ks. Gibson & Stiles 2000) sekä oppivan talouden konseptiksi
(”learning economy”, ks. Lundvall 1999).  Konseptit eivät ole vastakkaisia toi-
silleen, vaan ne voi nähdä strategioina, jotka painottuvat eri ympäristöissä (eri
tyyppiset alueet, alueen erilaiset toimialakeskittymät tms.)  eri tavoin.

Teknopolis-konsepti soveltuu lähinnä kasvukeskuksiin ja korkean teknolo-
gian ja osaamisintensiivisten alojen kehittämisen lähtökohdaksi. Konsepti viittaa
näitä aloja edustavien yritysten maantieteelliseen keskittymään, jossa pyritään
kaupallistamaan tuotettua teknologiaa vaurauden ja korkeatasoisten työpaikko-
jen synnyttämiseksi. Keskittymän kehittymisessä keskeisenä nähdään seuraavat
neljä perusedellytystä (Gibson & Stiles 2000): 1) tieteellisen etevyyden saavut-
taminen teknologisesti keskeisillä tutkimusaloilla, 2) uusien teknologioiden ke-
hittäminen syntyville, uusille toimialoille, 3) teknologisesti tärkeiden yritysten
houkuttelu ja sitominen alueeseen sekä 4) uusien yritysten luominen alueella ja
syntyneiden yritysten edelleenkehittäminen.

Alueen muu taloudellinen ympäristö ja infrastruktuuri ovat oleellisia tekno-
polisten kehittymisen kannalta. Yritysten toimintaympäristössä tulisi olla riittä-
västi esimerkiksi liikkeenjohtoon, yrittäjyyteen, juridiikkaan, rahoitukseen, val-
mistukseen, myyntiin ja jakeluun liittyviä kompetensseja ja osaajia, jotta kehite-
tystä teknologiasta ja innovatiivisista liikeideoista saataisiin täysi hyöty menes-
tyksekkäästi kaupallistettujen tuotteiden ja palveluiden kautta. Korkealuokkainen
ja laadukas elinympäristö on oleellinen tuki teknopoliksen synnyn perusedelly-
tyksille, koska laadukkaalla elinympäristöllä on merkitystä lahjakkaiden osaaji-
en houkuttelemisessa ja sitomisessa alueelle (Raunio & Linnamaa 2000). Tämän
tyyppisten keskittymien suurin haaste on perinteisesti ollut toimivan akateemi-
sen ja yritysmaailman sekä julkisen sektorin alueperustaisen yhteistyön synnyt-
täminen ja edistäminen. Teknopolis-konsepti on lähellä teknologia- ja tarjonta-
lähtöistä, lineaarista innovaatiomallia (vrt. Schienstock 1999).

Oppivan talouden konsepti tarkastelee innovaatiotoimintaa toisesta, laajem-
masta näkökulmasta, jossa innovaatiopolitiikan tärkeitä kohteita ovat uuden tek-
nologian ja muiden osaamisintensiivisten yritysten lisäksi myös perinteisten alo-
jen yritykset. Samalla tärkeää on näiden perinteisten alojen yritysten innovaatio-
kyvyn kehittäminen siten, että eri toimialojen ja eri tyyppisten alueiden välille ei
kehity syvää kuilua, jonka paikkaaminen ”jälkikäteen” hyvinvointia uudelleen-
jakamalla olisi liian suuri ja kallis tehtävä (Lundvall 1999). Oppivan talouden
innovaatiopolitiikka käsittää seuraavat kokonaisuudet (emt., 9): inhimillisten re-

2 Tässä esitetty konseptien rinnakkain asettaminen on kirjoittajien oma tulkinta kahdesta eri-
laisesta mallista hahmottaa ja toteuttaa innovaatiopolitiikkaa. Oppivan talouden konsepti voi-
daan nähdä kattavana, horisontaalisena strategiana, jota tietyissä keskittymissä voidaan täy-
dentää teknopolis-konseptilla.
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surssien kehittäminen, uusien organisointimuotojen kehittäminen, innovaatiover-
kostojen rakentaminen, innovaatiopolitiikan suuntaaminen enenevästi palvelualo-
jen kehittämiseen sekä yliopistojen ja muiden oppilaitosten integroiminen inno-
vaatioprosesseihin. Siten oppivan talouden konsepti painottaa innovaatioproses-
sien vuorovaikutteista, monensuuntaista ja sosiaalista luonnetta. Näistä kahdesta
konseptista molemmat kiinnittävät huomiota keskittymien kehittämiseen, joskin
eri tavalla – lisäksi oppivan talouden konseptissa korostuu yritysten innovaatio-
kyvyn kehittäminen keskeisenä innovaatiopolitiikan tehtävänä.

Näistä lähtökohdista artikkelin tehtävänä on tarkastella ja selventää 1) yri-
tystasolla innovaatiokyvyn merkitystä yrityksille ja innovaatiopolitiikan onnistu-
misen perustavana edellytyksenä sekä 2) yritysten välisten suhteiden tasolla eri-
tyisesti erilaisten toimialakeskittymien luonnetta sekä tällaisten keskittymien pe-
rusrakenteista juontavia potentiaalisia ongelmatilanteita. Kummassakin tehtävässä
artikkeli tarkastelee pääosin tilanteita, joissa näihin innovaatiopolitiikan kohtei-
siin – innovaatiokykyyn ja toimialakeskittymiin – liittyy ongelmia. Lähtökohta
on siis oppivan talouden konseptissa siten kuin sitä tässä tulkitaan: teknopolis-
konseptin mukaisen innovaatiopolitiikan kohteena nähdään innovaatiokyvyltään,
resursseiltaan ja toimijakokonaisuudeltaan vahva ja dynaaminen alue, kun taas
oppivan talouden strategia liittyy enemmänkin alueille, joilla joko tuotantorakenne
on ohut (vähän toimijoita ja resursseja) ja/tai yritykset toimivat pääosin perintei-
sillä toimialoilla, innovaatiokyky on suhteellisen heikko ja mahdolliset toimiala-
keskittymät eivät edistä yritystensä innovaatiotoimintaa. Tehtävän analyysin pe-
rustalta artikkelissa esitetään myös kulloiseenkin asetelmaan soveltuvan innovaa-
tiopolitiikan peruslinjaus sekä esimerkinomaisesti joitakin konkreettisia toimen-
piteitä.

Artikkeli jäsentyy seuraavasti: ensin koko tarkastelua taustoitetaan huomioilla
erityyppisten yritysten innovaatiotoiminnan muodoista ja edellytyksistä. Näiden
pohjalta tarkastellaan yritysten innovaatiokykyä ja sen mahdollisia ongelmia. Tästä
aukeaa myös näköala yritysten innovaatiokykyä kehittävän innovaatiopolitiikan
keinovalikoimaan ja toteutusmuotoihin. Seuraavassa luvussa näkökulma laajen-
netaan yritysten välisiin suhteisiin ja toimialakeskittymiin, jotka voivat rakentua
monin tavoin. Toimialakeskittymät voivat myös kriisiytyä, mutta tunnistamalla
perusongelmat alueellisella innovaatiopolitiikalla on mahdollisuus vastata kriisei-
hin tai jopa ehkäistä niiden syntyminen. Viimeisessä luvussa tarkastelua kootaan
yhteen ja hahmotetaan oppivan talouden innovaatiopolitiikkaan esitettyjen näkö-
kulmien välisiä yhteyksiä.

2 Yritystasoinen alueellinen innovaatiopolitiikka:
katse yritysten innovaatiokykyyn

Innovaatiopolitiikan suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttaa jo käsitys, että yri-
tyksiä ei voida pitää ”astioina”, joihin innovaatioiden syntymisen kannalta vält-
tämättömiä resursseja (tutkimustietoa, valmiita teknologioita, T&K-rahoitusta
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yms.) voidaan kaataa ylhäältä päin niiden johtaessa automaattisesti innovaatioi-
hin yrityksissä. Olennaista onkin kiinnittää huomiota yritysten kykyyn hyödyn-
tää saatavilla olevia resursseja. Tällöin lähestytään innovaatiokyvyn käsitettä. En-
nen varsinaista pureutumista tähän teemaan on oleellista hahmotella sitä, millai-
siin kategorioihin yrityksiä voidaan niiden innovaatiotoimintaan vaikuttavien omi-
naisuuksien perusteella jakaa. Ensin käsitellään yrityksen koon vaikutusta inno-
vaatiotoimintaan, minkä jälkeen tarkastellaan lyhyesti yritysten erilaisia tekno-
logisia kehityspolkuja.

2.1 Yrityksen koko ja innovaatiotoiminta

Pk-yritysten taloudellinen merkitys on jo pitkään ollut paljon käsitelty teema sekä
yhteiskunnallisessa että tieteellisessä keskustelussa. Pienten ja suurten yritysten
innovatiivisuuden arviointi voidaan nähdä osana ja uudempana vivahteena tätä
laajaa keskustelua. Yrityksen koko vaikuttaa sen innovaatiotoimintaan sekä mää-
rällisesti käytettävien resurssien ja tehtävien investointien suuruutena että laa-
dullisesti innovaatiotoiminnan organisoinnissa ja toteutuksessa (ks. taulukko 1).
Pelkästään yrityksen koon perustella ei voida kuitenkaan vetää johtopäätöksiä sen
innovaatiotoiminnasta, saati innovatiivisuudesta. Kuten Rothwell ja Zegveld
(1982, 44) toteavat, yrityksen koon mukanaan tuomat edut ja haitat riippuvat myös
toimialasta ja sen mukanaan tuomista teknologisista ja markkinoihin liittyvistä
vaatimuksista. Esimerkiksi teknologiseen tai muuhun asiantuntijaosaamiseen pe-
rustuvia pk-yrityksiä on vaikea ja tarpeetontakin asettaa innovaatiotoiminnan puit-
teissa rinnakkain samankokoisen, perinteisessä valmistavassa teollisuudessa toi-
mivan yrityksen kanssa.

Pk-yritysten edut yritysten innovaatiotoiminnassa liittyvät ennen kaikkea nii-
den pienemmän koon aikaansaamaan joustavuuteen, nopeaan reagointikykyyn,
hyvään tiedonkulkuun ja jopa siihen oletukseen, että organisaation pienuus on
sen työntekijöiden luovuudelle eduksi. Ero pk-yritysten ja suurten yritysten vä-
lillä saattaa tässä suhteessa kuitenkin olla pienenemässä, koska yhä enenevissä
määrin myös suurissa yrityksissä kiinnitetään huomiota toiminnan nopeuteen,
joustavuuteen, yrittäjämäisyyteen ja luovuuteen, mikä koskee sekä yritysten si-
säistä että ulkoista organisoitumista. Tässä mielessä esimerkiksi suurten yritys-
ten toteuttaman ulkoistamisen, tulosyksiköittämisen ja solu- ja tiimiorganisaati-
oiden rakentamisen ja muiden tämänkaltaisten toimien voidaan nähdä palvele-
van välillisesti myös yrityksen innovaatiotoiminnan tarpeita, vaikka ensisijaise-
na pyrkimyksenä on yleensä saavuttaa muita etuja, kuten kustannussäästöjä ja
lyhyempiä toimitusaikoja.
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TAULUKKO 1. Yrityksen koon tuomat yleiset edut ja haitat innovaatiotoi-
minnassa (koottu ja muokattu Rothwell & Zegveldin 1982, Rothwell & Dod-
gsonin 1994 ja Hyvärisen 1995 pohjalta, vrt. myös Autio 1994)

Pk-yrityksen edut Suuren yrityksen edut

– Organisaatioiden yksinkertaisuus ja tehok- – Ammattimainen liikkeenjohto, pitkäjäntei-
kuus, myös esimerkiksi tuotekehityksessä nen toimintatapa, strategioiden laadinta ja

– Joustavuus ja epäbyrokraattisuus, kyky toteutus
sopeutua nopeasti teknologisiin ja mark- – Yritysostoin ym. mahdollista kasvaa, suun-
kinoiden muutoksiin tautua uusille toimialoille tai markkinoille

– Odottamattomat kehitysmahdollisuudet ja hankkia uutta osaamista teknologioiden
helpompi hyödyntää ja markkinoiden muuttuessa

– Dynaaminen, yrittäjämäinen liikkeenjohto – Paremmat taloudelliset ja henkilöstöresurs-
– Yrityksen sisäisen kommunikoinnin epävi- sit, mikä mahdollistaa mittavat panostuk-

rallisuus ja helppous, mikä potentiaalisesti set sekä teknologisten että sosiaalisten in-
parantaa yrityksen sisäistä oppimista ja työ- novaatioiden synnyttämiseen sekä innovaa-
ilmapiiriä sekä nopeuttaa ongelmanratkaisua tioverkostojen kehittämiseen

– T&K-toimintojen ja muiden toimintojen – Mahdollisuus vaikuttaa toimittajayritysten
(tuotanto, myynti, markkinointi jne.) lä- toimintaan (esim. rohkaista aktiivisesti et-
heisyys ja integroituneisuus simään uusia ratkaisuja)

– Nopea kasvu niche-strategian varassa – Pienempi riippuvuus yksittäisten henki-
mahdollista löiden innovatiivisuudesta

– Houkuttelevia partnereita muille yrityk- – Resursseja hankkia yrityksen ulkopuolelta
sille, etenkin mikäli omaavat erityistä teknistä ja tieteellistä tietoa, esimerkiksi
teknologiaa tai osaamista oppi- ja tutkimuslaitosyhteyksien institu-

tionalisoituminen
– Mahdollisuus hajauttaa innovaatiotoimin-

taan liittyviä riskejä toteuttamalla useita
rinnakkaisia hankkeita

– Toimialasta riippuen voi syntyä mittakaava-
etuja ja alalle tulon esteitä, jotka suosivat
suuria yrityksiä myös innovaatiotoiminnassa

Pk-yrityksen haitat Suuren yrityksen haitat

– Panostukset tekniseen kehitystoimintaan – Yritysten johtajat usein riskinkaihtajia, kos-
pieniä, ongelmia huippuammattilaisten ka toimivat tiukemman kontrollin alaisina
houkuttelussa ja heidän työnsä pitkäjän- – Byrokraattisuus ja kasvavat hierarkiat, hi-
teisessä rahoituksessa taampi reagointi markkinoiden ja teknolo-

– Vaikeudet esimerkiksi henkilöstökoulutuk- logioiden nopeisiin muutoksiin
sessa ja kehittämishankkeissa, koska lähes – Yrityksen eri toiminnot (esim. T&K, tuo-
kaikki henkilöstövoimavarat sitoutuneet tanto, myynti, markkinointi) voivat ajautua
jokapäiväiseen, operatiiviseen toimintaan etäälle toisistaan

– Vähäisistä resursseista johtuen ulkopuoli- – Vaarana luovuuden vähentyminen, jos uu-
puolisen tiedon hankkiminen (esim. sien ideoiden synnyttämiseen ja toiminnan
markkinatilanteesta, teknologista muutok- kehittämiseen ei liity kannustejärjestelmiä
sista ja julkisista toimista) voi olla todelli- tai jos uusien ideoiden eteenpäin vienti
sia tarpeita vähäisempää vaikeaa

– Ongelmat liikkeenjohdossa: päätöksenteon – Vahvojen rutiineiden muodostuminen, jot-
liiallinen keskittyminen johtajalle, (strate- ka voivat estää innovaatioiden syntyä,
gisen) johtamisosaamisen vähäisyys (ml. poisoppimisen vaikeus
kasvuyrityksen johtaminen) – Omistajien intressissä voivat olla lyhyem-

– Heikko kyky suunnitella tulevaisuuden män aikavälin tavoitteet kuin innovaatio-
strategioita ja toteuttaa niitä toiminnan kannalta olisi edullista

– Heikko rahoitusasema vähentää yrityksen
kykyä hajauttaa innovaatiotoimintaan liitty-
viä riskejä ja sietää niiden realisoitumista

– Uskottavuus (systeemi-) toimittajayrityksenä
voi olla heikompi kuin suurella yrityksellä (esim.
aikataulut, määrän ja laadun sopeutus, T&K)
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Pk-yritysten tyypilliset ongelmat innovaatiotoiminnassa näyttävät liittyvän erityi-
sesti taloudellisten ja inhimillisten resurssien vähäisyyteen. Monet pk-yrityksen
innovaatiotoiminnan vaikeudet kulminoituvat liikkeenjohdollisen osaamisen heik-
kouteen. Edellä esitetyt yrityksen koon ja innovaatiotoiminnan väliset yhteydet
on syytä ottaa huomioon myös yritystasoisen innovaatiopolitiikan suunnittelussa
ja toteutuksessa. Innovaatiopolitiikka on tavallisesti painottunut pk-yrityksiin, jotka
useimmilla toimialoilla muodostavat suurimman osan yrityskannasta.

2.2 Teknologiset kehityspolut ja yritysten innovaatiotoiminta

Eri kokoisten yritysten innovaatiotoiminnan luonne riippuu suuresti myös niiden
toimialasta. Uusilla, korkean teknologian toimialoilla (esim. informaatioteknolo-
gia ja bioteknologia) pienetkin yritykset voivat helpommin panostaa liikevaih-
toon nähden suuria summia T&K-toimintaan ja erityisesti tuoteinnovaatioiden
kehittämiseen, koska alan innovaatioihin liittyvät suuret taloudelliset odotukset.
Uusilla aloilla usein vasta haetaan teknologisia rajoja tai etsitään ja jaetaan mark-
kinoita yritysten kesken. Perinteisemmillä toimialoilla innovaatiotoiminnan luonne
ja intensiteetti ovat varsin erilaisia, koska teknologiset mahdollisuudet ovat käy-
neet rajallisiksi. Tästä huolimatta innovaatiotoiminta on näidenkin alojen yritys-
ten kilpailukyvyn kannalta erittäin merkittävä tekijä ja ainakin inkrementaalisiin
innovaatioihin pyritään tuotteiden, tuotantoprosessien, markkinoinnin yms. pa-
rantamiseksi.

Kaikkien toimialojen läpikäyminen innovaatiotoiminnan näkökulmasta ei ole
järkevää eikä innovaatiopolitiikan päätöksentekoa ajatellen useinkaan mahdollista.
Toisaalta esimerkiksi dikotominen jaottelu korkean ja matalan teknologian aloi-
hin ei ole erityisen käyttökelpoinen. Yritysten teknologisten kehityspolkujen (tra-
jektiot) tarkastelulla toimialojen moninaisuuteen liittyvät ongelmat voidaan osin
välttää3  (Pavitt 1984 ja 1990, Tidd ym. 1997).

Toimittajariippuvaisten yritysten (supplier-dominated firms) kannalta mer-
kittävä teknologia kehitetään pääosin tämän sektorin ulkopuolella. Tuotantopan-
oksiin (esim. tuotantolaitteet ja -koneet, materiaalit ja palvelut) sitoutuu paljon
erilaista teknologiaa ja osaamista, joka on näiden yritysten hyödynnettävissä. Tä-
hän ryhmään kuuluvien yritysten omat teknologian kehitysmahdollisuudet kes-
kittyvät lähinnä tuotantomenetelmien ja -panosten muokkaamiseen ja paranteluun.

3 Tässä esitetty tyypittely avaa näkökulmaa yritysten innovaatiotoiminnan laajempaankin ana-
lysointiin, joskin tyypittelyn soveltaminen täytyy tehdä harkiten. Ensinnäkin tyypittely käsit-
telee yrityksiä nimenomaan teknologisesta näkökulmasta jättäen esimerkiksi sosiaaliset inno-
vaatiot vähäiselle huomiolle. Toisekseen, kuten Tidd ym. (1997, 110) huomauttavat, on tyy-
pittely luonnollisesti yksinkertaistus. Esimerkiksi toimittariippuvaisten yritysten luokka on si-
säisesti varsin heterogeeninen ja saattaa antaa yrityksistä liian passiivisen kuvan. Christensen
(1995, 729) muistuttaa puolestaan siitä, että tyypittely on laadittu pikemminkin innovaatioi-
den kuin yritysten empiirisen tutkimuksen pohjalta, minkä vuoksi sen käyttäminen yritysten
kuvaamisessa ja tyypittelyssä voi olla ongelmallista. Tidd ym. (emt.) ovat ottaneet tämän huo-
mioon ja toteavat, että yksittäinen (varsinkin suuri) yritys voi kuulua useampaan luokkaan.
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Mittakaavaintensiivisissä yrityksissä (scale-intensive firms) teknologinen osaa-
minen kasaantuu suunnittelun, rakentamisen ja käytön välityksellä monimutkai-
siin, laajoihin tuotantojärjestelmiin. Prosessien ja tuotteiden kehittäminen tapah-
tuukin usein inkrementaalisesti, aiempaan kokemukseen sekä komponenttien, lait-
teiden ja alajärjestelmien parannuksiin pohjautuen.

Informaatiointensiivisten yritysten (information-intensive firms) keskeisiä
teknologian lähteitä ovat yrityksen sisäiset yksiköt tai ulkopuoliset toimittajat, jot-
ka huolehtivat esimerkiksi yrityksen ohjelmistoista ja tietojärjestelmistä. Yritys-
ten innovaatiotoiminnassa erityisen oleellista on kehittää sellaisia jakelujärjestel-
miä, jotka kykenevät aiempaa paremmin ottamaan huomioon kysynnän ja asiak-
kaiden erityistarpeet. Tiedeintensiivisillä yrityksillä (science-based firms) inno-
vaatiotoiminta tapahtuu paljolti niiden T&K-yksiköissä ja on suurelta osin riip-
puvainen akateemisessa tutkimuksessa luotavasta uudesta tiedosta, taidoista ja
menetelmistä. Merkittävät, fundamentaaliset tieteelliset löydökset ja niistä ver-
sovat teknologiset sovellukset voivat avata uusia, laajoja tuotemarkkinoita. Eri-
koistuneet toimittajayritykset (specialized supplier firms) toimittavat toisille yri-
tyksille korkeatasoisia erikoiskomponentteja, -ohjelmistoja, -instrumentteja tai
-laitteita näiden tuotantoprosesseja tai informaation prosessointia varten. Erikois-
tuneet toimittajat hyödyntävät innovaatiotoiminnassaan edistyneiden käyttäjäyri-
tysten kokemuksia, tietoa, taitoa tai näkemyksiä mahdollisista muuntelu- tai ke-
hittelymahdollisuuksista.

TAULUKKO 2. Viisi teknologista kehityspolkua ominaispiirteineen (Tidd ym.
1997, 108)

Toimittaja- Mittakaava- Informaatio- Tiede- Erikoistuneet
riippuvaiset intensiiviset intensiiviset intensiiviset toimittajat

Tyypillinen Maatalous Bulkkituotteet Rahoitus Elektroniikka Koneet ja
tuote/toimiala Palvelut Autot Vähittäis- Kemikaalit laitteet

Perinteinen myynti Instrumentit
tuotanto Julkaisu Ohjelmistot

Matkailu
Teknologian Toimittaja- Tuotantokoneet Ohjelmisto- T&K-toiminta Suunnittelu
päälähteet yritykset ja -laitteet ja tietojärjes- Perustutkimus Edistyneet

Tuottamalla Tuottamalla telmäosastot käyttäjät
(rutiineista) oppiminen Erikoistuneet (asiakkaat)
oppiminen Suunnittelu- toimittajayri-

toimistot tykset
Erikoistuneet
toimittajayri-
tykset

Teknologia- Muualla kehi- Uuden tekno- Tietojärjestel- Perustutkimuk- Edistyneiden
strategia tetyn teknolo- logian inte- mien suunnit- sen hyödyntä- käyttäjien tar-

gian käyttämi- grointi moni- telu ja käyttö minen peiden seuranta
nen omien mutkaiseen Liitännäistuot- Liitännäistuot- Vähittäinen uu-
muun tyyppis- tuotantojär- teiden kehit- teiden kehit- den teknologian
ten kilpailuetu- jestelmään täminen täminen hyödyntäminen
jen vahvistami- Parhaiden tuo- Täydentävien
seksi tantokäytäntö- resurssien

jen diffuusio hankkiminen
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Edellä esitettyä tyypittelyä (Pavittin yritystaksonomiaa) voidaan edelleen täydentää
osaamisintensiivisten yrityspalvelujen ryhmällä (Knowledge Intensive Business
Services, KIBS), joka on edelleen jaettavissa teknologiaperustaisiin KIBS-yrityk-
siin ja muihin KIBS-yrityksiin (Miles ym. 1995, Kautonen & Tiainen 2000). Edel-
liset tuottavat yrityspalveluja, jotka pohjautuvat teknilliseen tai luonnontieteelli-
seen asiantuntijaosaamiseen (insinööritoimistot, ohjelmointitalot, T&K jne.) ja
jälkimmäiseen kuuluvat muut KIBS-toimialat, kuten esimerkiksi taloudellinen ja
lainopillinen konsultointi, yksityinen koulutus sekä käännös- ja tulkkauspalve-
lut. Usein KIBS-yritysten innovaatiotoiminta poikkeaa luonteeltaan fyysisiä tuot-
teita valmistavien teollisuusyritysten innovaatiotoiminnasta, sillä varsinkin tietoon
ja osaamiseen perustuva aineeton palvelu muuntuu usein jatkuvasti. KIBS-yri-
tyksille on tyypillistä, että uudet palveluelementit ja palvelutoimintojen yhdistel-
mät ovat osa yleistä, jatkuvaa kehittämistä, jota ohjaa yrityksen strategia (Scar-
borough & Lannon 1989). Osaamisintensiiviset yrityspalvelut ovat erittäin mie-
lenkiintoinen yritysryhmä monesta syystä: ensinnäkin työllisyyden kasvu on voi-
makasta näillä aloilla (ks. esimerkiksi OECD Jobs Study 1994 ja Kautonen ym.
1998) ja toisekseen nämä alat vaikuttavat merkittävästi talouden oppimiskykyyn
ja innovatiivisuuteen (ks. esimerkiksi Miles ym. 1995, Strambach 1997 ja Hauk-
ness 1998) ja ovat tätä kautta tärkeä voimavara innovaatiojärjestelmissä (Kauto-
nen ym. 2000)

Esitetyn tyypittelyn kautta myös perinteisten pk-yritysten innovaatiotoimin-
taan on mahdollista avata uusia näkökulmia. Edellisen tyypittelyn perusteella pe-
rinteisiksi pk-yrityksiksi voidaankin kutsua lähinnä toimittajariippuvaisia yrityk-
siä ja osaa KIBS-yrityksistä. Näiden yritysten osuus eri alueiden yritysrakenteesta
on Suomessa varsin suuri, minkä myös Kautosen ja Tiaisen (2000) vertaileva sur-
vey-tutkimus Pirkanmaan ja Keski-Suomen yrityksistä selkeästi vahvistaa. To-
sin alueen varsinaisen taloudellisen selkärangan (liikevaihto, kerrannaisvaikutuk-
set) saattavat muodostaa esimerkiksi suuret mittakaavaintensiiviset yritykset (esim.
paperi- ja sellutehtaat) tai suuret erikoistuneet toimittajayritykset (koneenraken-
nus yms.).

Tällaisen teknologisten kehityspolkujen tarkastelun avulla voidaan havain-
noida yritysten tarpeita ja muutosprosesseja. Tässä suhteessa erittäin mielenkiin-
toisia ovat yritykset, joissa innovaatiotoiminnan painopiste ja luonne on siirty-
mässä toisen tyypin mukaiseksi4. Siirtymä on todennäköinen silloin, kun kannat-
tavan ja kehittyvän liiketoiminnan mahdollisuudet ovat ilman siirtymää ehtymässä.

4 Esimerkiksi mittakaavaintensiivinen bulkkitavaran tuottaja voi vähitellen siirtyä erikoistuneeksi
toimittajayritykseksi, joka valmistaa bulkkitavaran tuottamiseen käytettäviä laitteita, mikäli
se on itse aiemmin kehittänyt olennaisilta osin valmistusprosessia ja sen laitteita. Vastaavasti
viime aikoina monissa erikoistuneissa toimittajayrityksissä liiketoimintaan on integroitu uu-
sia palveluelementtejä ja myytävien suunnittelu-, koulutus-, ylläpito-, huolto- yms. palvelui-
den arvo koko toimitettavan tuote- ja palvelukokonaisuuden elinkaaren aikana on kasvanut
suuremmaksi kuin varsinaisen toimitettavan fyysisen tuotteen (koneen tai laitteen) arvo. Yhä
useampia valmistuksen vaiheita ulkoistettuaan yrityksestä on saattanut vähitellen muuntua
enemmän suunnitteluyritys kuin valmistava tehdas.
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Yritystasoisessa innovaatiopolitiikassa tulisikin kyetä havaitsemaan tällaiset siir-
tymät ja tukemaan yrityksiä niiden läpiviemisessä. Erityisen oleellista tämä on,
mikäli siirtymä on alueen tietyn vahvuustoimialan yrityksille tyypillinen trendi.

2.3 Yrityksen resurssit, kompetenssit ja innovaatiokyky

Kaikilla toimialoilla ja markkinoilla etenevä kansainvälinen integraatio on johta-
massa siihen, että kaiken tyyppisten yritysten tulisi kyetä aiempaa tehokkaam-
min oppimaan ja uudistumaan, mikäli haluavat pysyä markkinoilla. Suurelle osalle
erityisesti perinteisten alojen pk-yrityksiä tämä on suuri haaste, koska näiden yri-
tysten innovaatiokyky on varsin alhainen. Samalla tämä on haaste yritystasoisel-
le innovaatiopolitiikalle. Mutta mitä innovaatiokyky ensinnäkin tarkoittaa? Inno-
vaatiokyvyn käsite käy ymmärrettäväksi, kun sitä käsitellään yhdessä resurssien
ja kompetenssien kanssa.

Yritys luo erilaisia resursseja valikoiden ja yhdistäen kompetensseja, joilla
se voi erottua kilpailijoistaan ja muodostaa kilpailukykyä ja -etua. Dodgson ja
Bessant (1996, 13) määrittelevät yrityksen resursseiksi kaikki ne voimavarat, jotka
mahdollistavat yrityksen toimimisen markkinoilla. Resurssit voivat siis olla luon-
teeltaan teknologisia, rahoituksellisia, johtamistaidollisia tai organisatorisia eli joko
materiaalisia tai immateriaalisia, ”pehmeitä” resursseja. Materiaalisia resursseja
edustavat esimerkiksi yrityksen teknologinen perusta (koneet, laitteet yms.) ja ra-
hoitukselliset resurssit (pääomat, riskisijoitukset teknologian kehittämiseen yms.).
Immateriaaliset resurssit liittyvät puolestaan esimerkiksi henkilöstön ja johdon
tietoihin ja taitoihin sekä yrityksen rutiineihin ja organisatorisiin järjestelyihin.
Nämä kaikki yhdessä suuntaavat yrityksen sisäistä toimintaa. Yrityksen yhtey-
det toisiin yrityksiin (esim. toimittajiin ja asiakkaisiin) ja muihin organisaatioi-
hin (esim. tutkimuslaitokset) ovat tavallaan myös osa yrityksen resurssiperustaa.
Yritykset voivat kohentaa resurssiperustaansa esimerkiksi lisäämällä teknologia-
investointeja, verkostoitumalla, rekrytoimalla uusia osaajia jne. Resurssien lisä-
ys ei kuitenkaan automaattisesti merkitse uusien innovaatioiden syntymistä ja
kompetenssien vahvistumista (emt., 13–14). Kompetenssien luominen edellyttää-
kin yritykseltä vahvaa innovaatiokykyä.

Innovaatiokyvyllä Dodgson ja Bessant (1996, 13) viittaavat niihin yrityksen
piirteisiin ja johdon ominaisuuksiin, joiden varassa yritys kykenee määrittelemään
ja kehittämään kompetenssejaan sellaisiksi, että ne luovat yritykselle erottelevaa
ja kestävää kilpailuetua (ks. myös Teece & Pisano, 1998). Innovaatiokyky on si-
ten dynaaminen käsite, joka liittyy yrityksen tapaan muuttua ja toteuttaa muu-
toksia. Resurssit luovat tuotannon ja innovaatiotoiminnan perustan, mutta vasta
innovaatiokyvyn avulla resursseissa oleva potentiaali5  voidaan aktivoida.

5 On kuitenkin myös todettava se, että raja resurssien ja niiden hyödyntämiseen tarvittavien
kykyjen välillä ei ole suinkaan selvä. Esimerkiksi henkilöstön ja johdon osaaminen nähdään
yhtäältä resurssina, mutta toisaalta se on myös olennainen tekijä yrityksen innovaatiokyvyn
rakentumisessa.
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Yrityksen innovaatiokyky jakautuu taktisiin, strategisiin ja metatason kykyi-
hin (emt. 14–15). Taktiset kyvyt viittaavat yrityksen kykyyn etsiä ja valita uutta
informaatiota, teknologioita ja markkinoita sekä toteuttaa muutoksia ja uusia stra-
tegioita. Strategiset kyvyt liittyvät esimerkiksi yrityksen kykyyn saada strategiat
toimimaan keskenään ja käytännössä, yrityksen eri toimintojen ja panoksien in-
tegrointiin sekä kykyyn yhdistää olemassa olevia resursseja uusin tavoin kilpai-
luedun synnyttämiseksi. Metatason kyvykkyys palautuu puolestaan yrityksen op-
pimiskyvyksi ja oppiminen ymmärretään päämääräsuuntautuneeksi toiminnaksi,
jonka avulla yritys voi saavuttaa käytettävissä olevilla resursseillaan parhaat mah-
dolliset tulokset sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Arnold ja Thuriaux (1997) käyttävät teknologisen kyvykkyyden käsitettä
(technological capability). Tämä tulee sisällöllisesti lähelle innovaatiokykyä, koska
he määrittelevät teknologian varsin laveasti ja siten käytämmekin jatkossa myös
heidän käsitteestään nimitystä innovaatiokyky6. Innovaatiokyky jakautuu  stra-
tegisiin, sisäisiin ja ulkoisiin kykyihin. Strategisesti kyvykäs yritys kykenee etsi-
mään uusia markkinamahdollisuuksia sekä kytkemään teknologiaa koskevat pää-
tökset ja linjanvedot osaksi koko liiketoimintastrategiaa. Materiaalisen teknolo-
gisen perustan (tuotteet, tuotantolaitteet, T&K-tilat ja -välineistö) ja immateriaa-
listen teknologisten resurssien (koodattu ja hiljainen tieto sekä kvalifikaatiot ja
osaaminen yrityksessä) hallintaan ja kehittämiseen liittyvät kyvyt muodostavat
pohjan yrityksen sisäiselle innovaatiokyvylle. Oleellisia ovat myös erilaiset or-
ganisatoriset kyvyt ja niihin liittyvät toiminnot, kuten teknologia- ja muutosjoh-
taminen. Yrityksen innovaatiokykyä määrittävät myös sen ulkoiset kyvyt. Nämä
liittyvät yrityksen kykyyn verkostoitua, jolloin tärkeitä ulottuvuuksia ovat pääsy
ulkopuolisiin tietovarantoihin (esim. tieteellinen tieto, teknologia ja tekniikat sekä
osaaminen ja käytännöt), tuotantoketjun hallinta (toimittajat ja asiakkaat) sekä
täydentäviä voimavaroja (esim. tieto ja valmistuskapasiteetti) omaavien partnerei-
den löytäminen.

Yrityksen innovaatiokyky on monitahoinen asia, jossa lähes kaikki osateki-
jät ovat kytköksissä toisiinsa. Siten innovaatiokyvyn kehittäminen vaatiikin laa-
ja-alaista ja strategista lähestymistapaa. Kuitenkaan kyseessä ei ole ainoastaan
yrityksen johdon kykyjen kehittäminen, vaan olennaista on huomata yrityksen
koko henkilöstön ja sen omaksumien käytäntöjen merkitys resurssien hankkimi-
sessa, omaksumisessa ja käyttöönotossa sekä niiden muokkaamisessa yrityksen
kompetensseiksi.

6 Arnoldin ja Thuriauxin (1997, 3) määrittelyssä teknologia pitää sisällään sekä varsinaisen tek-
niikan ja insinööritaidon (engineering) että teollisen johtamisen ja organisoinnin (manage-
ment).
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2.4 Yritysten innovaatiotoiminnan ongelmat ja innovaatiopolitiikka

Usein yritykset jaetaan innovaatio- ja teknologianäkökulmasta karkeasti kyvyt-
tömiin ja kyvykkäisiin. Tällainen jako ei kuitenkaan palvele innovaatiopolitiikan
tavoitteenasettelua ja keinojen valikoimista. Innovaatiokyky onkin nähtävä erään-
laisena jatkumona, jolla on useita ulottuvuuksia (esim. strategiset, taktiset, sisäi-
set ja ulkoiset kyvyt). Yritykset asettuvat eri ulottuvuuksilla eri kohtiin. Yrityk-
sen innovaatiokykyä arvioitaessa tulisikin kiinnittää huomiota kaikkiin eri ulot-
tuvuuksiin.

Yritysten innovaatiotoiminnan ongelmat resurssien, kompetenssien ja kyky-
jen näkökulmasta voidaan summata yhteen kompetenssikuilun käsitteellä (Dodg-
son & Bessant 1996, 16–17). Kompetenssikuilu kuvaa sitä eroa, joka on yrityk-
sen nykyisen tilan ja parhaan mahdollisen saavutettavissa olevan tilan välillä.
Kompetenssikuilu on seurausta yrityksen puutteista resursseissa, innovaatioky-
vyssä ja toimeenpanossa. Resurssikuilu tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että yri-
tyksellä on riittämättömät teknologiset, johtamis- tai muut resurssit tärkeimpiin
kilpailijoihinsa nähden. Resurssipuutteet voivat siis liittyä esimerkiksi tuotanto-
tekniikkaan, henkilöstöön, organisaatioon tai rahoitukseen.  Innovaatiokykykuilu
viittaa puolestaan yrityksen vaikeuksiin etsiä, hankkia ja valita oikeaa tietoa ja
teknologiaa tai suojata sitä immateriaalioikeuksin tai muilla tavoin. Innovaatio-
kykyongelmat kytkeytyvät resurssiongelmiin, sillä innovaatiokykykuilun taustalla
on usein sopivan henkilökunnan tai ajan puute. Tosin ongelma voi johtua myös
yrityksen oman kiinnostuksen puutteesta, mikäli jotakin asiaa ei nähdä riittävän
merkittävänä tai mahdollisena toteuttaa.  Toimeenpanokuilusta on kysymys sil-
loin, kun yrityksen strategian mukaisesti koottuja resursseja ei kyetä hyödyntä-
mään esimerkiksi yrityksen työkäytäntöjen ja rutiinien tai tuotteiden ja palvelu-
jen kehittämisessä. Oleellista kompetenssikuilun kiinnikuromisessa on yrityksen
strateginen johtaminen, esimerkiksi yrityksen teknologisen aseman, kompetens-
sien ja kilpailuetujen tunnistaminen, arviointi ja kehittäminen.

Innovaatiotoiminnan resursseja kasvattaneesta teknologia- ja innovaatiopo-
litiikasta ovat hyötyneet eniten ne yritykset, joiden innovaatiokyky on valmiiksi
ollut suurin. Väliinputoajina voidaan nähdä ne perinteiset pk-yritykset, joilla on
tarve ja pyrkimys kehittää tuotteitaan ja toimintaansa, mutta joiden innovaatio-
kyky ei ole riittävä hyödyntämään yrityksen sisäisiä ja erityisesti ulkopuolisia re-
sursseja. Laajennettaessa innovaatiopolitiikan intressiä kattamaan perinteisemmät
toimialat onkin keskeistä auttaa etenkin näiden alojen pk-yrityksiä kehittämään
innovaatiokykyään. Arnold ja Thuriaux (1997) jakoivat yritysten innovaatioky-
vyn strategiseen, sisäiseen ja ulkoiseen kyvykkyyteen. Tämä sama jaottelu kei-
novalikoimineen sopii koko yritystasoisen innovaatiopolitiikan peruslähtökohdaksi
(taulukko 3).
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TAULUKKO 3. Esimerkkejä innovaatiopolitiikan keinoista yritysten inno-
vaatiokyvyn kehittämisessä (muokattu Arnoldin ja Thuriauxin (1997) esi-
tyksen pohjalta)

Strategiset kyvyt

– liiketoimintakykyjen kehittäminen, erityisesti markkinointi
– liiketoiminnan ja teknologian arviointi, mentorointi
– tietoisuuden herättäminen ja lisääminen, vierailut ja vertailut
– erityyppisten hankkeiden toteutettavuuden arviointi

Sisäiset kyvyt Ulkoiset kyvyt (verkostot)

Materiaalisen teknologiaperustan Pääsy ulkopuoliseen tietoon
kehittäminen – teknologiakeskusten ja muiden
– tuotekehitystuki välittäjäorganisaatioiden toiminta
– T&K-toiminnan verohelpotukset – teknologian kehittämisverkostot
– tuetut T&K-ohjelmat – teknologiansiirron ohjelmat ja välitys-
– tuotannon konsultointi toiminta, sekä yritysten keskinäinen että
Immateriaalisten resurssien kehittäminen yritysten ja tutkimuslaitosten/korkea-
– laatuohjelmat koulujen välinen
– koulutetun henkilökunnan rekrytoimi- – tutkimuslaitosten/korkeakoulujen

sen tuki ja kannustus yhdyshenkilöt
– kehityshenkilöstön lainaaminen – tutkimuslaitosten/korkeakoulujen yms.
– koulutustarpeiden analysointi ja kou- henkilökunnan työskentely teollisuu-

lutusohjelmien toteutus dessa
Organisaation kehittäminen – tutkimuslaitosten/korkeakoulujen ja
– teknologia-/innovaatiojohtamisen teollisuuden T&K-yhteistyön tukeminen

kurssit – innovaatiovoucherit
– informaatio- sekä mittaus- ja testaus-

palvelut
Tuottaja / käyttäjä -suhteiden hallinta
– hankintaohjelmat (julkiset hankinnat,

toimittajayritysten kehittäminen)
Sopivien partnereiden löytäminen
– partnereiden hakuohjelmat
– yritysverkosto-ohjelmat

Yritysten strategisen kyvykkyyden kehittämisessä olennaisia ovat esimerkiksi lii-
ketoiminnan ja teknologiaan arviointiin ja mentorointiin liittyvät palvelut. Perus-
asia on kuitenkin ensin herättää ja lisätä yrityksissä kiinnostusta innovaatioky-
vyn kehittämiseen, mihin voidaan pyrkiä esimerkiksi erilaisten palveluntarjoa-
jien suorilla yritysvierailuilla. Yritysten sisäisen kyvykkyyden osalta materiaali-
sen teknologiaperustan kehittämisessä yhden keskeisen osan muodostavat suo-
rat, rahalliset instrumentit, kuten tuotekehitysavustukset ja -lainat sekä tuetut
T&K-ohjelmat. Suuri osa innovaatiopolitiikan keinoista toimii kuitenkin ”peh-
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meämmin” eli tarjoamalla esimerkiksi koulutus- ja konsultointipalveluita tai huo-
lehtimalla niiden saatavuudesta. Tähän asti politiikkatoimien painopiste on pal-
jolti ollut yritysten ulkoisen kyvykkyyden kehittämisessä, toimenpiteinä esimer-
kiksi tiedepuistojen ja teknologiakeskusten rakentaminen, teknologiaohjelmat,
informaatiopalvelut ja erilaiset yritysverkosto-ohjelmat (Arnold & Thuriaux 1997).

Yritykset muodostavat kokonaisuudessaan varsin heterogeenisen joukon, jo-
hon ei voida soveltaa yhtä, suoraviivaista politiikkamallia. Tämän vuoksi inno-
vaatiopolitiikassa olisi segmentoitava yrityksiä ryhmiin, joilla on saman tyyppi-
set tarpeet. Yrityksen koko ei innovaatiopolitiikan näkökulmasta ole hyvä erot-
televa tekijä, mutta se yhdessä yritysten teknologisiin kehityspolkuihin perustu-
van jaottelun kanssa synnyttää yhden käyttökelpoisen tavan segmentointiin. Yri-
tysten erilaisten tarpeiden ja innovaatiokyvyn huomioon ottamiseksi tukipalve-
luita voidaan porrastaa siten, että yritysten saatavilla olisivat seuraavat palvelut
(vrt. Arnold & Thuriaux 1997, 39–40):

Proaktiivinen mentorointi, jonka tarkoituksena on auttaa yrityksiä tun-
nistamaan omat tarpeensa
Perusliiketoiminnan kykyjen kehittämiseen liittyvät palvelut,  jotka aut-
tavat yrityksiä laatuun, tuotantostrategiaan, informaatioteknologiaan yms.
liittyvissä kysymyksissä, jotka ovat yhteisiä suurelle joukolle yrityksiä
Sektori- tai teknologiaperusteisesti eriytetyt palvelut,  jolloin esimerkik-
si huonekaluteollisuuden yrityksille ja ohjelmistoyrityksille tarjotaan
kummallekin niiden omien markkinoiden ja teknologioiden seuranta-
yms. erikoisinformaatiota
Tuote- ja tuotantoteknologioiden kehittämiseen liittyvät palvelut, joita
ovat esimerkiksi tuotteistetut T&K-palvelut, joita yritykset voivat ostaa.
Näiden palveluiden hyödyntämiseen yritykseltä vaaditaan jo jonkinas-
teista innovaatiokykyä
T&K-palvelut, jotka pitävät sisällään T&K-yhteistyön, tutkimustiedon
ja yhteyksien rakentamisen yritysten ja yliopistojen sekä tutkimuslaitos-
ten välillä. Tällaiset toiminnot vaativat etenkin pk-yrityksiltä kehitty-
nyttä innovaatiokykyä, sillä verrattuna edelliseen näissä yritys on itse
mukana luomassa uutta tietoa.

3 Yritysten väliset suhteet, toimialakeskittymät ja
innovaatiokyvyn kehittyminen

3.1 Pelkkä yritystasoinen kehittäminen ei riitä

Yritystason tekijät ja niiden kehittäminen eivät riitä innovaatiopolitiikassa (ks.
esim. Bessant & Dodgson 1996). Innovaatiotutkimus on osoittanut, että innovaa-
tioprosessit ovat luonteeltaan sosiaalisia, kompleksisia ja systeemisiä eli yksit-
täisen yrityksen innovaatiotoimintaan vaikuttaa merkittävästi se ympäristö, mis-
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sä yritys toimii. Näitä yritysympäristöön liittyviä tekijöitä voidaan nimittää ylei-
sesti järjestelmätasoisiksi, johdettuna innovaatiojärjestelmistä. Tutkimus on osoit-
tanut, että monet rakenteelliset tekijät ovat hyvin keskeisiä yritysten kilpailuky-
vyn ja innovatiivisuuden selittäjiä. Tällaisia rakenteellisia tekijöitä ovat muun
muassa toimialalla toimivien yritysten lukumäärä ja koko (Porter 1990, Pavitt
1990, Malerba & Orsenigo 1996).

Toinen merkittävä järjestelmätason tekijäryhmä ovat erilaiset instituutiot
(Lundvall 1992, Nelson 1993), kuten tiede- ja teknologiajärjestelmä, lainsäädän-
tö, koulutusjärjestelmä ja rahoitusjärjestelmä sekä toisella tasolla instituutiot ”pelin
sääntöinä” eli esimerkiksi arvostuksina, normeina ja hyväksi koettuina toiminta-
tapoina. Tähän ulottuvuuteen kuuluvat keskeisesti toimijoiden vuorovaikutukseen
liittyvät tekijät, kuten yritysten väliset suhteet, jotka heijastuvat yritysten inno-
vaatiotoimintaan (ks. esim. Lundvall 1992). Näissä tärkeitä teemoja ovat esimer-
kiksi luottamus ja kollektiivinen oppiminen (myös Camagni 1991 ja 1995).

Innovaatiojärjestelmä- ja verkostonäkökulmien omaksuminen innovaatiopo-
litiikan perustaksi saattaa toimenpiteitä suunniteltaessa ja sovellettaessa johtaa
harhaan, mikäli nämä mallit on omaksuttu ainoastaan pinnallisesti. Malleihin näy-
tetään monesti liitettävän yksioikoinen ajatus, että eri toimijoiden väliset kytken-
nät tulisi esimerkiksi aluetasolla kehittää kaikissa oloissa mahdollisimman tiiviiksi.
On kuitenkin tilanteita, joissa innovaatiojärjestelmien ja toimialakeskittymien ke-
hityksen kannalta edullisinta olisi toimijoiden välisten kytkentöjen pysyminen
pääosin riittävän löyhinä, jotta järjestelmä kykenee säilyttämään monimuotoisuu-
tensa ja siten uusiutumiskykynsä.

3.2 Innovaatiotoiminnan koordinointi ja löyhät sidokset

Edellä on jo innovaatiokyvyn yhteydessä viitattu yrityksen ulkoisiin suhteisiin ja
yrityksen kykyyn hankkia organisaationsa ulkopuolelta täydentäviä kompetens-
seja. Kolmen liiketoimien organisoinnin perusmuodon (verkosto, hierarkia, mark-
kina) merkitys yrityksen hankkiessa uutta tietoa ja teknologiaa riippuu monista
tekijöistä, joista muutamia on yhdistetty seuraavaan kuvaan (kuva 1). Kuvassa
pystyakselin vasemmalla puolella olevilla yrityksillä ja toimialoilla mahdollisuus
suojella ja omia oman kehitystyön tuotoksia on heikko eli aloille tyypillisiä in-
novaatioita ei voi tehokkaasti suojella esimerkiksi patentoinnilla tai salaamalla.
Tällöin yleensä houkuttimet innovaatiotoimintaan ovat melko alhaisia ja ne koh-
distuvat enemmänkin prosessi- kuin tuoteinnovaatioihin, sillä esimerkiksi omien
tuotantotapojen salassa pitäminen voi olla helpompaa kuin tuoteinnovaation. Tuo-
teinnovaatio voidaan jäljittää kilpailijan tuotteesta tutkimalla sitä, ”purkamalla
osiin” (reverse engineering), ja mikäli innovaatio ei ole immateriaalioikeudelli-
sen suojan piirissä sen jäljittely on täysin laillista ja mahdollista. Kuvassa pysty-
akselin oikealla puolella sijaitsevissa tapauksissa houkuttimet innovaatiotoimin-
taan ovat suuremmat kun yrityksen on mahdollista pitää itsellään ainakin pää-
osin kehitystyönsä tuotokset ilman, että ne vuotavat kilpailijoille.
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KUVA 1. Yritysten vaihtoehtoiset strategiat uuden tiedon ja teknologian hank-
kimisessa (Teece & Pisano 1987, Camagnin 1991, 139, mukaan)

Verkostomainen yhteistyö ei ole suinkaan kaikissa tapauksissa rationaalisin rat-
kaisu hankkia yrityksen ulkopuolelta tietoa (kuva 1). Yhteistyön merkitys kyllä-
kin kasvaa kun kehitystyön vaatima aika ja sen aiheuttamat kustannukset kasva-
vat suuriksi ja kun toisaalta yrityksen ulkopuolelta tuotaviin ratkaisuihin liittyvät
liiketoimi- ja siirtokustannukset kasvavat suuriksi. Kun toinen tai molemmat mai-
nituista tekijöistä ovat alhaisia, ei yhteistyöhön yrityksen ulkopuolisten kumppa-
neiden kanssa ole tarvetta ryhtyä. Tällöin hankittaessa uusi tieto ja teknologia
joko oman organisaation sisältä tai ostamalla se markkinoilta vältetään yhteis-
työ, joka on usein huomattavasti monimutkaisempi koordinointimuoto.

Verkostoista puhuttaessa on lisäksi tärkeää erottaa toisistaan vahvat, ekspli-
siittiset sidokset toimijoiden välillä ja implisiittiset, löyhät sidokset (weak ties,
Granovetter 1973). Verkosto voidaankin määritellä valikoiduiksi ja eksplisiitti-
siksi yhteyksiksi tavoiteltujen kumppanien kanssa yrityksen toimintaympäristös-
sä, jossa yritys muodostaa markkinasuhteensa ja hankkii täydentäviä voimava-
roja (Camagni 1991, 135). Edelleen ”miljöösuhteiksi” voidaan määritellä paikal-
lisessa toimintaympäristössä muodostuneet avoimet, epäviralliset ja implisiitti-
set yhteydet (emt.). Nämä ovat osa yrityksen löyhiä sidoksia, joita voi ja lähes
aina muodostuukin myös paikallisen toimintaympäristön ulkopuolelle.

Vahvojen sidosten kautta yritys pyrkii koordinoimaan ulkoisia resursseja yh-
dessä omien resurssiensa kanssa ja muodostamaan näin vahvempia kompetens-
seja. Vahvat sidokset tekevät esimerkiksi mahdolliseksi luoda yhteistoiminnassa
uutta tietoa ja tuotteita sekä ottaa suurempia riskejä jakamalla niitä, jolloin yri-
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tyksen suhteellinen koko kasvaa (Håkansson 1987, 215). Tiiviit suhteet vaativat
kuitenkin merkittäviä investointeja ja siten yrityksellä ei voi olla näitä sidoksia
samassa määrin kuin löyhiä sidoksia.

Löyhien sidosten merkitys on toisenlainen ja vahvoja sidoksia täydentävä.
Löyhiä sidoksia yrityksellä voi olla paljon, koska ne eivät vaadi yhtä suuria in-
vestointeja kuin vahvat sidokset. Löyhien sidosten merkitys on yritykselle ennen
muuta siinä, että niiden kautta yritys voi laajalti hankkia informaatiota ja siten
löyhiä sidoksia voi nimittää myös kontakti- ja informaatioverkostoiksi. Löyhät
sidokset muodostuvat pohjimmiltaan organisaation yksittäisten ihmisten kontak-
teista. Yrityksen kontaktien tulisi kattaa strategiset, keskeiset noodit, joiden kautta
se pääsee epäsuorasti yhteyteen laajoihin informaatiokanaviin. Toinen löyhien si-
dosten merkitys on siinä, että ne voivat olla yritykselle potentiaalisia vahvoja si-
doksia, kun ilmenee tilanne, jossa tarvitaan kiinteämpää sidosta toiseen toimi-
jaan tällä olevien täydentävien kompetenssien saamiseksi. Aiempi löyhä sidos on
tehnyt osapuolille mahdolliseksi toistensa tuntemisen ja luottamuksen rakenta-
misen ja tältä pohjalta vahvan sidoksen muodostaminen voi onnistua. Vahvat si-
dokset luovat tiiviitä, mutta samalla muita poissulkevia ryhmiä, kun taas löyhien
sidosten kautta näiden erilaisten ryhmien tuottama informaatio ja tieto leviää (Gra-
novetter 1973, 365). Siten löyhien sidosten merkitys paikalliselle toimintaympä-
ristölle tai toimialakeskittymälle on integroiva ja kokonaisuutta koossa pitävä.

Yrityksen perusliiketoiminnan verkostot eli suhteet esimerkiksi asiakas- ja
toimittajayrityksiin muodostuvat yritykselle yleensä luonteeltaan vahvimmiksi si-
doksiksi (ks. Kautonen & Tiainen 2000, 45–46, 63). Nämä perusliiketoiminnan
verkostot ovat yrityksen innovaatiotoiminnan kannalta usein keskeisiä, sillä nii-
den kautta yritykset saavat innovaatio- ja kehittämistoimintaansa erilaisia impuls-
seja ja luottamuksellista tietoa. Liiketoimintasuhteiden merkitys vaihtelee luon-
nollisesti suuresti. Esimerkiksi suuret asiakkaat ovat yleensä alihankkijayrityk-
sille monessa suhteessa strategisesti keskeisiä. Erityisen suuri merkitys peruslii-
ketoiminnan verkostoilla voidaan olettaa olevan matalan innovaatiokyvyn yrityk-
sille, koska niillä on lähtökohtaisesti kaikkein heikoimmat edellytykset itse jat-
kuvasti seurata yrityksen ulkopuolella tapahtuvaa kehitystä teknologioissa ja mark-
kinoilla. Perusliiketoiminnan verkostot tarjoavat näille yrityksille “ulkoistettua“
innovaatiokykyä. Perusliiketoiminnan verkostojen kautta välittyvä tieto ja impuls-
sit voivat myös edesauttaa yrityksen oman innovaatiokyvyn kehittymistä7.

Yritysten perusliiketoiminnan tai muutkaan verkostot eivät tunnusta maan-
tieteellisiä rajoja, vaan yritykset voivat hakea itselleen parhaiten sopivat kump-

7 Pienen alihankintayrityksen päämies voi esimerkiksi lisätä alihankkijan innovaatiokykyä te-
kemällä tälle ehdotuksia yhteisistä toimituksiin, reklamointiin, laadunvalvontaan yms. liitty-
vistä toimintatavoista. Tällöin vaikkapa yhtenäistettävät dokumentointikäytännöt voivat ko-
hentaa alihankintayrityksen kykyä arvioida oman tuotantoprosessin tai toimintatavan heik-
kouksia ja osoittaa kohteita ja tapoja kehittää näitä. Vastaavasti laitetoimittajan järjestämä kou-
lutus tai konsultointi voi lisätä käyttäjäyrityksen kykyä arvioida omia tuotanto- ja työtapo-
jaan tai avata jopa mahdollisuuksia uusien tuotteiden valmistamiselle.
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panit mistä hyvänsä. Fyysinen läheisyys voi kuitenkin olla eri osapuolten väli-
sen vuorovaikutuksen kannalta varsin merkityksellinen seikka. Perinteisten pk-
yritysten verkostot ovat suurelta osin melko paikallistuneita, koska niillä ei vält-
tämättä ole resursseja tai tarvettakaan ulottaa verkostoja kovin laajalle maantie-
teelliselle alueelle. Erilaisten toimintojen keskittymisellä ja erityisesti toimiala-
keskittymien kehittymisellä innovatiivisiksi toimintaympäristöiksi voi usein olla
merkitystä myös yritysten innovaatiokyvyn kehittymisessä. Tällöin kyse on eri-
tyisesti yritysten välisistä löyhistä sidoksista.

Innovatiivisiin toimintaympäristöihin liittyy luontaisia, taloudellisia hyöty-
vaikutuksia, jotka vähentävät yritysten innovaatioprosesseihin liittyviä epävar-
muustekijöitä ja edesauttavat alueellisia oppimisprosesseja (Camagni 1995, 319–
320). Innovatiivisissa toimintaympäristöissä yritysten väliset tiedon kulkuun, jäl-
jittelyyn ja yhteistyöhön liittyvät prosessit mahdollistavat pienillekin yrityksille
tehokkaan tiedon keruun ja seulonnan sekä markkinatilanteen ja kilpailijoiden
seurannan. Suurissa yrityksissä nämä toiminnot ovat usein yrityksen sisäisiä, jol-
loin niitä hoitavat esimerkiksi erilliset T&K- tai strategisen suunnittelun yksiköt.
Alueellisilla oppimisprosesseilla viitataan tässä lähinnä hiljaisen tietotaidon ja
muiden immateriaalisten voimavarojen siirtymiseen yritysten välillä. Keskeisiä
tiedon välittymisen jatkuvuutta edustavia tekijöitä ovatkin esimerkiksi paikalli-
set työmarkkinat ja instituutiot sekä ihmisten henkilökohtaiset yhteydet. Nämä
tekijät kehittyvät todennäköisimmin, kun kyseessä on yhden tai useiden toimi-
alojen maantieteellinen keskittymä.

3.3 Toimialakeskittymät ja innovaatiotoiminta

Agglomeraatiolla eli toimialakeskittymällä tarkoitetaan samanlaisten tai saman-
tyyppisten taloudellisten toimintojen tai tarkemmin jonkin toimialan ja sitä lä-
hellä olevien toimialojen spatiaalista kasautumista. Keskittymä on funktionaali-
nen käsite, eikä se siten välttämättä tarkoita maantieteellistä keskittymää. Spati-
aalinen käsitteestä tulee, mikäli ulkoiset mittakaavaedut (external economies) liit-
tyvät johonkin tiettyyn maantieteelliseen sijaintiin, jolloin puhutaan kasautumi-
seduista (agglomeration economies)8. Tämä sijaintipaikka voi tarkoittaa esimer-
kiksi kaupunginosaa, kaupunkiseutua, maanosaa tai pientä valtiota kokonaisuu-
dessaan (Maskell ym. 1998, 9)9.

8 Toimialakeskittymän tuottamat ulkoiset edut vaikuttavat usein samanaikaisesti, epäsuorasti
ja kumulatiivisesti, jolloin yksittäisiä agglomeraatioprosessien lähteitä ei tavallisesti pystytä
eristämään tai yksittäisesti tunnistamaan (Glaeser ym. 1992, Henderson ym. 1995). Kasautu-
misetujen olemassaolon ainoa havaittavissa oleva ilmentymä saattavat siten olla niiden reali-
soituneet vaikutukset tuottavuuteen, taloudelliseen kasvuun sekä paikallisiin tuotannonteki-
jöiden hintoihin.

9 Tässä esityksessä toimialakeskittymällä viitataan ensisijaisesti alueelliseen toimialakeskitty-
mään vaikka tätä ei aina erikseen mainittaisikaan. Alueena tässä tarkastelussa pidetään ensi-
sijaisesti mittakaavaltaan seutu- tai työssäkäyntialueen tyyppistä kokonaisuutta, joka on nor-
maalin päivittäisen toiminnan puitteena useimmille työllisille.
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Alueellisesta agglomeraatiosta voidaan puhua silloin, kun tietyllä alueella on
jonkin toimialan ja sen lähialojen yrityksiä (erityisesti avainyrityksiä) runsaasti
ja alueen osuus koko alan tuotannosta on huomattava. Suuremmilla kaupunki-
seuduilla on monesti useiden toimialakokonaisuuksien yhdistelmiä. Tällöin myös
eri keskittymien yrityksille tyypilliset innovaatioprosessit poikkeavat toisistaan
huomattavasti – samoin keskittymien vaatimukset innovaatiopolitiikalle.

Mikäli alueella on keskittymä tai useita keskittymiä ja näihin liittyviä toimi-
alakohtaisia innovaatiojärjestelmiä tai näiden osia, on tärkeää tunnistaa, minkä
tyyppisiä ja missä kehitysvaiheessa keskittymät ovat. Yleisesti voidaan keskitty-
mälle hahmottaa kolme perusmallia (vrt. Gordon & McCann 2000): 1) klassi-
nen, ”puhdas” agglomeraatio, 2) tuotannollinen kompleksi ja 3) verkostoitunut
toimialakeskittymä.

Klassinen keskittymämalli kiinnittää huomiota kasautumisetuihin, joita eri
toimijoiden maantieteellinen läheisyys jopa atomistisessa ja kilpailullisessa toi-
mintaympäristössä tuottaa. Jo Marshallin (1890) mukaan oli kolme syytä, joiden
vuoksi yritykset jatkaisivat keskittymistään samalle alueelle. Nämä liittyvät seu-
raavien tekijöiden kehittymiseen (Krugman 1991, Gordon & McCann 2000, Ar-
row 1962, Porter 1990):

paikallinen erikoistunut työvoima (esim. alenevat hakukustannukset, in-
himillisen pääoman kasautuminen)
toimialakohtaisten erikoistuneiden resurssien ja infrastruktuurin tarjonta
(esim. erikoistuneet palvelut ja vaatelias asiakaskunta)
maksimaalinen informaation ja ideoiden virta (esim. työvoiman liikku-
vuus, epäviralliset yhteydet yritysten välillä).

Klassisen agglomeraatiomallin monet piirteet ovat tavallisimmin tunnistettavissa
uusilla aloilla, suurkaupunkialueilla ja muissa sellaisissa kaupungeissa, joissa tuo-
tetaan uusia, pitkälle erikoistuneita palveluja10  (Gordon & McCann 2000). Mal-
lin piirteitä voidaan pitää tärkeinä sellaiselle liiketoiminnalle, jossa pyritään säi-
lyttämään mahdollisimman suuri joustavuus, koska epävarmuus on suurta ja muu-
tokset jatkuvia.

Tuotannolliselle kompleksille ovat tunnusomaisia tunnistettavat ja suhteelli-
sen pysyvät, kaupalliset osto- ja myyntisuhteet lähekkäin sijaitsevien yritysten

10 Hyvä esimerkki klassisen agglomeraatiomallin mukaisesti toimivasta keskittymästä on esi-
merkiksi kaupunkiseutu, jolle on muodostunut suuri määrä pieniä kilpailevia uusmediayri-
tyksiä. Tämä esimerkki muistuttaa jo Schumpeterin (1912) esittämää mallia elinkaarensa al-
kupäässä olevan toimialan piirteistä. Kuitenkin myös ns. kypsä ala saattaa muistuttaa klassis-
ta agglomeraatiomallia (esim. Lahden seudun huonekaluteollisuus, ks. Eskelinen & Kauto-
nen 1997).
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välillä11. Tuotannollinen kompleksi on luonteeltaan melko staattinen ja sen sisäl-
lä pyritään ensisijaisesti alentamaan tuotantoketjun kokonaiskustannuksia (We-
ber 1909/1929, Isard 1951, Miller & Jensen 1978). Mallissa on erityisen oleel-
lista se, miten yrityksen sijainti suhteutuu yrityksen kohtaamiin spatiaalisiin lii-
ketoimintakustannuksiin (esim. kuljetus- ja telekommunikaatiokustannukset).
Tuotannollisen kompleksin syntyminen on mahdollista silloin, kun yksittäiset yri-
tykset ovat eksplisiittisesti tai implisiittisesti päätelleet kykenevänsä parhaiten mi-
nimoimaan tunnistettavissa olevat spatiaaliset liiketoimintakustannuksensa sijait-
semalla lähellä toisia, niiden kannalta tärkeitä yrityksiä. Samalla kukin kompleksin
yritys on tehnyt merkittäviä investointeja luodakseen soveltuvia liiketoimintayh-
teyksiä.

Verkostoituneen toimialakeskittymän mallissa korostetaan luottamuksellisiin
ja jopa epävirallisiin henkilösuhteisiin perustuvien yritys- ja muiden verkostojen
merkitystä keskittymän sisäisiin prosesseihin vaikuttavana organisoitumismuo-
tona (Granovetter 1985, Harrison 1992). “Puhtaasta“ agglomeraatiomallista poi-
keten malli korostaa taloudellisen toiminnan kietoutuneisuutta muihin sosiaali-
siin prosesseihin, instituutioihin ja verkostoihin. Sosiaalisten verkostojen olemas-
saoloa ilmentää erityisesti sitoutuminen yhteisyrityksiin ja -hankkeisiin, joita voi-
vat olla vaikkapa lobbaaminen, keskinäiset tukitoimet ja yleiset yhteisiä etuja aja-
vat pyrkimykset sekä verkostojen jäsenyyden valvominen (Gordon & McCann
2000, 529). Yritysten sosiaalisetkaan verkostot eivät välttämättä muodostu
alueellisella tasolla, vaikka maantieteellinen ja kulttuurinen läheisyys usein edis-
tääkin verkostosuhteiden syntymistä.

Edes verkostomaisesti organisoitunut toimialakeskittymä ei vielä sinänsä ole
välttämättä innovatiivinen toimintaympäristö (ks. Maskell ym. 1998, 196). Vas-
ta kun yritysten välisiin synergioihin liittyy myös intensiivinen innovaatiotoiminta,
voidaan puhua innovatiivisesta toimintaympäristöstä (Camagni 1995). Toisaalta
alueella saattaa olla erittäin innovatiivisia yksittäisiä yrityksiä vaikka alueella ei
olisikaan mitään erityistä erikoistumista jollekin alalle eikä toisiinsa vertikaali-
sesti tai horisontaalisesti kytkeytyneitä yrityksiä (vrt. urbanisaatioedut). Innova-
tiiviset maaseudun yritykset todistavat myös osaltaan tätä (ks. Hautamäki 2000).
Yritysten välinen synergia ei ole tae siitä, että nämä yritykset etsisivät, omaksui-
sivat ja välittäisivät tehokkaasti innovaatioita vaan synergia voi kohdistua aino-
astaan nykyisten tuotannollisten tehtävien tehokkaaseen suorittamiseen staattisessa
mielessä. Siten keskittymä saattaa muodostua erittäin tiiviistä toimijoiden verkos-
toista, mutta sen innovaatiokyky saattaa silti olla erittäin rajoittunut. Tällöin in-
novaatiopolitiikan tehtävät ovatkin enemmän yritystasoisissa, yritysten innovaa-
tiokykyyn ja -resursseihin liittyvissä toimenpiteissä.

11 Esimerkiksi suuri mittakaavaintensiivinen tai erikoistunut toimittajayritys alihankintaverkos-
toineen voi muodostaa tiiviin tuotannollisen kompleksin. Näistä löytyy useita esimerkkejä vaik-
kapa kemiallisen metsäteollisuuden tai metalliteollisuuden aloilta. Klassisen agglomeraation
tavoin tuotannolliselle kompleksille löytyy vastine Schumpeterin (1942) toisesta mallista, joka
kuvaa kypsässä vaiheessa olevaa toimialaa, jota dominoivat muutamat suuryritykset.
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4 Toimialakeskittymien kriisit ja innovaatiopolitiikan
strategiat

Toimialakeskittymät nähdään usein positiivisessa valossa uusien ideoiden, tek-
nologioiden ja innovaatioiden syntypaikkana sekä uusien yritysten ja instituu-
tioiden kasvualustana. Tähän on merkittävästi vaikuttanut esimerkiksi klusteri-
mallin suosio kehittämispolitiikan näkökulmana. Keskittymiin liitetään siten usein
dynaamisia, kasvua ja uusiutumista edistäviä ominaisuuksia, vaikka toisinkin voi
olla. Keskittymä saattaa kokonaisuutena menettää kilpailukykynsä ja sen yrityk-
silleen tarjoamat kasautumisedut heikentyvät tai menetetään kokonaan (ks. esim.
Eskelinen & Kautonen 1997).

Esitettyjen kolmen toimialakeskittymän mallin perustalta voidaan hahmot-
taa niitä perusongelmia, joista keskittymän kriisiytyessä voi olla kyse. Toimiala-
keskittymän kriisi voi johtua kaikissa kolmessa mallissa ulkoisista tekijöistä, kun
esimerkiksi tuotannontekijöiden hinnoissa tapahtuu äkillinen nousu tai keskitty-
män ulkopuolella kilpailijat omaksuvat uusia korvaavia teknologioita. Toimiala-
keskittymän kriisiin voivat johtaa myös keskittymän sisäiset tekijät. Puhdas agg-
lomeraatio atomistisena keskittymänä voi kehittyä liiankin fragmentoituneeksi
keskinäisen integraation ja synergian puuttuessa täysin, kun taas tuotannollinen
kompleksi voi ajautua lukkiutumaan yritysten liikkumavaran ja joustavuuden hä-
vittyä täysin. Myös verkostoitunut keskittymä voi kriisiytyä, mutta pääsääntöi-
sesti tämä tapahtuu ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta, sillä organisoitumismuo-
tona verkosto säilyttää yritystensä liikkumavaran, mutta tarjoaa riittävän kontak-
tipinnan tiedonvaihdolle. Keskittymän organisoitumismuoto ei siis suojele kes-
kittymää kriiseiltä, mutta se voi vaikuttaa kriisin laajuuteen ja kriisistä selviämi-
seen. Seuraavaksi käsitellään kahta tunnistettua kriisitilannetta (fragmentoitunut
ja lukkiutunut keskittymä) ja esitetään, miten näissä eri tilanteissa soveltuvat in-
novaatiopolitiikan strategiat eroavat toisistaan perustavalla tavalla. Lopuksi tar-
kastellaan vielä lyhyesti tilannetta, jossa alueelle ei ole muodostunut yhtään mer-
kittävää keskittymää, vaan alueen tuotantorakennetta luonnehtii ohuus eli syner-
gisten mahdollisuuksien vähyys.

4.1 Fragmentoitunut agglomeraatio ja innovaatiopolitiikka

Klassinen agglomeraatiomalli ei tee oletusta minkäänlaisten toimijoiden välisten
yhteistyösuhteiden olemassaolosta sen lisäksi, mitä toimijoiden yksittäisissä in-
tresseissä on atomistisessa ja kilpailullisessa toimintaympäristössä. Kasautumisetu-
jen nähdään hyödyttävän erityisesti sellaista liiketoimintaa, jossa sisäisiä mitta-
kaavaetuja ei voi hyödyntää johtuen joko kasvun esteistä tai haluttomuudesta tehdä
investointeja epävarmassa markkinatilanteessa. Toisaalta ulkoisten mittakaava-
etujen olemassaolo saattaa itsessään vähentää yksilöiden tai yritysten halukkuut-
ta tehdä tietyntyyppisiä investointeja. Erityisesti tämä pitää paikkansa, kun in-
vestoinnit vaativat sitoutumista sen tyyppiseen työllisyys- tai liiketoimintasuh-
teeseen, jonka tuottoja ei voi odottaa lyhyellä tähtäimellä. Kun edut muodostu-
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vat helposti ulkoisiksi, eri toimijoita hyödyttäviksi, ei ole välttämättä olemassa
kannustimia kehittää esimerkiksi inhimillistä pääomaa, lukuunottamatta työnte-
kijöitä, joille tämä merkitsee mahdollisuutta edetä parempiin työpaikkoihin. Si-
ten julkisen intervention tehtävänä on varmistaa kehitys kasvattamalla tieto- ja
inhimillistä pääomaa ja suosimalla uusien yritysten syntymistä.

Klassinen, atomistinen agglomeraatio voi joissakin tilanteissa kehittyä on-
gelmalliseksi tai se voidaan keskittymän kehittämisen näkökulmasta nähdä on-
gelmallisena12. Keskittymän fragmentoituneisuuteen voivat vaikuttaa alan luon-
teelle ominaiset syyt ja esimerkiksi alan elinkaaren vaihe. Ongelman voidaan näh-
dä olevan kyseessä silloin, kun joillakin yrityksillä olisi saavutettavissa huomat-
tavia synergisiä etuja, mutta nämä eivät keskinäisten löyhienkin suhteiden puut-
tumisen vuoksi tunnista tällaista tilannetta tai kun yritysten tietoperustaa tulisi
vahvistaa toisten yritysten täydentävällä osaamisella, mutta yritysten valitsemat
strategiat estävät yhteistyön. Näin voi olla myös, kun keskittymän vastaisen ke-
hittymisen kannalta olisi tärkeää kyetä tekemään yhteisiä investointeja ja sitou-
tua vaikkapa jonkin yhteisen palveluinstituution luomiseen, mutta tähän ei kyetä
luottamuspulan vuoksi. Kun atomistinen agglomeraatio ja sen yritykset joutuvat
tilanteeseen, jossa alan kilpailu vaatisi uudenlaisia kompetensseja, joita yksittäi-
sen yrityksen ei ole mahdollista saavuttaa, mutta joita ei kyetä luomaan yhdessä,
voidaan puhua fragmentoituneesta keskittymästä.

Avoimuudesta ja joustavuudesta tulisi fragmentoituneessa tilanteessa tinkiä
sisäisen integraation hyväksi, jotta keskittymä tukisi yhteisiä oppimisprosesseja.
Keskeistä on luoda toimijoiden välille sosiaalista pääomaa, jolle yhteyksien luo-
minen ja tiivistäminen voidaan rakentaa.  Siten innovaatiopolitiikan tulisi ensi-
vaiheessa painottuakin sosiaalisen pääoman ja keskittymän sisäisten yhteyksien
ja verkostojen rakentamiseen sekä keskittymää palvelevien kollektiivisten insti-
tuutioiden ja palvelujen luomiseen. Samalla toimijoille tulisi kyetä havainnollis-
tamaan tehtyjen yhteisten toimien hyödyllisyys kunkin yksittäisen toimijan kan-
nalta, jotta integraation luomisen projektiin pysytään sitoutuneena, kunnes tar-
vittavat sopeuttavat innovaatioprosessit on toteutettu. Seuraava taulukko esittää
joitakin innovaatiopolitiikan mahdollisuuksia ja ratkaisuja fragmentaatio-ongel-
miin (taulukko 4).

12 Atomistisen agglomeraation kriisiytyminen saattaa olla vaikea havaita, koska ei välttämättä
tapahdu mitään yhtäaikaista romahdusta yritysten välisten suhteiden etäisyyden tai puuttumi-
sen vuoksi. Kriisiytyminen saattaa näkyä vaikkapa joidenkin keskeisten yritysten kilpailuky-
vyn heikentymisenä.
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TAULUKKO 4. Innovaatiopolitiikan mahdollisuudet fragmentaatio-ongel-
missa, esimerkkejä tavoitteista ja toimenpiteistä (vrt. Nauwelaers & Wintjes
2000, Boschma & Lambooy 1999)

Pk-yritysten innovaatiotarpeet Fragmentaatio alueellisen innovaatiojärjestelmän
/ keskittymän perusongelmana: innovaatiopolitii-
kan mahdollisuuksia

Rahoitus: pääomien saaminen, Yritysten valmentaminen luomaan yhteyksiä
kun markkinat suosivat varmoja rahoittajiin
investointeja, jotka luovat lyhyen Yritysten erikoistumisen edistäminen teknolo-
tähtäimen tuottoja gista tukea ja rahoitusta yhdistämällä

Toimialakohtaisten riskirahastojen syntymisen
tukeminen

Teknologia: 1) teknologisten Yritysten ja teknologisten resurssien välisten
mahdollisuuksien arviointi ja yhteyksien luominen (brokerointi)
valikoiminen, 2) omaan tilantee- Saavutettavissa olevan teknologian tarjoaminen:
seen parhaiten soveltuvien rat- ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen
kaisujen soveltaminen yhteisohjelmat pk-yritysten kanssa

Yritystuet teknologiakeskusten kanssa tehtävän
yhteistyön tukemiseen

Inhimilliset resurssit: 1) osaavan Yritysten välisen koodatun ja hiljaisen tiedon
työvoiman saaminen ja käyttö, 2) vaihdon edistäminen
investoinnit koulutukseen Yritysten sisäisen yhteistyön vahvistaminen ja

tuki T&K-henkilöstön palkkaamiseen pk-yrityk-
siin

Avoimuus ja innovaatiokulttuu- Aiempaa yhteistoiminnallisemman hengen ja
ri: 1) oppiminen muilta, 2) yrityk- strategisen näkemyksen vahvistaminen alueella
sen ulkopuolella tapahtuvan kehi- Rahoitus yhdistyneenä vuorovaikutuksen
tyksen seuraaminen edistämiseen
Strategia ja organisointi: 1) in- Yritysten tukeminen tunnistamaan ja ilmaise-
novaatiostrategian omaksuminen maan tarpeitaan: innovaatiovalmennus, opiskeli-
yrityksen käytäntöihin, 2) kaupal- joiden kouluttaminen pk-yritysympäristöön
listen lähtökohtien omaksuminen Alueellisen innovaatiostrategian laatiminen
teknologiaprojekteissa yhdessä yritysten kanssa

4.2 Lukkiutunut tuotannollinen kompleksi ja innovaatiopolitiikka

Kompleksi on luonteeltaan suljettu ja siinä yritysten välisiä hierarkisia suhteita
luonnehtivat epäsymmetriset riippuvuudet, tavallisesti riippuvuus suurista loppu-
tuotteita valmistavista yrityksistä. Tuotannollisen kompleksin ongelmaksi voi ke-
hittyä lukkiuma. Lukkiumaa voidaan lähtökohtaisesti pitää fragmentoitumista hai-
tallisempana, koska ongelma koskettaa tiiviiden sidosten kautta välittömästi jouk-
koa yrityksiä. Lukkiuman syntyyn voidaan esittää kaksi toisistaan eroavaa seli-
tystä. Ensimmäisen selityksen mukaan kompleksin tuotteiden elinkaari on tullut
tiensä päähän ainakin kyseisessä sijaintipaikassa. Tällöin tuotteiden valmistus tai
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osia siitä tavallisesti siirretään halvemman kustannustason maahan tai alueelle,
mikä merkitsee kompleksin sijaintialueelle työllisyyden heikentymistä. Toisen
selitysmallin mukaan kompleksi on tullut teknologisen kehityspolkunsa päähän
ja mikäli yritykset eivät kykene omaksumaan tarvittavia uusia teknologioita (tuote-
ja valmistusteknologiat sekä organisoimis- ja johtamistavat yms.), ne menettävät
kilpailukykynsä.

Kompleksin hierarkinen rakenne saattaa heikentää ja hidastaa innovaatioi-
den leviämistä. Lisäksi se voi johtaa kompleksin pk-yritykset asemaan, jossa nii-
den oma T&K-toiminta ja markkinointi on tarpeetonta. Hierarkisesti organisoi-
tuneet ja tiukasti integroituneet jalostusketjut sisältävät vähän suoria kytkentöjä
markkinoille, mikä rajoittaa jalostusketjuissa kauempana loppuasiakkaista ja
-markkinoista olevien yritysten mahdollisuuksia kehittää uusia tuotteita ja etsiä
uusia markkinasegmenttejä. Tiiviit yhteydet jalostusketjuissa luovat myös yrityk-
sille ympäristön, jossa teknologiset valinnat määräytyvät helposti yrityksen ul-
kopuolelta. Näistä syistä yksittäisen yrityksen liikkumavara kapenee ja jousta-
vuus vähenee liikaa.

Kompleksiin kehittyvä lukkiuma pohjautuu yhden tai muutamien suurten yri-
tysten hallitsevaan asemaan, joka luo esteitä alueen sisällä (tai yleensä alalla) uu-
sien yritysten synnylle ja kehitykselle. Alueen tuotannontekijöiden markkinoita
vertikaalisesti integroituneet jalostusketjut saattavat hallita niin suuresti, että uu-
sien alojen ja yrityksien on erittäin vaikeaa saada jalansijaa. Alueen työmarkki-
nat voivat kehittyä erittäin joustamattomiksi ja toimittajayrityksien löytäminen voi
olla vaikeaa, vaikka juuri näillä on uusien yrityksien kehityksen alkuvaiheessa
keskeinen merkitys (Boschma & Lambooy 1999, 6). Samalla alueen yrittäjyys-
kulttuuri on voinut muuttua riskejä ja uusia aloitteita välttäväksi (emt.). Seurauk-
sena on, että suurista yrityksistä syntyy hyvin vähän spin-off -yrityksiä, joiden
määrää vähentää sekin, että vakiintuneet kompleksit toimivat kypsillä aloilla, joilla
kasvupotentiaali on vähäinen.

Uusille aloille ja uusiin teknologioihin siirtymistä voivat lukkiumassa estää
myös monet institutionaaliset tekijät. Esimerkiksi lainsäädäntö ja yleiset asenteet
saattavat estää ja vaikeuttaa muutoksia. Myös lukkiumaan ajautuneen alan työ-
markkinajärjestöt tai alueen poliittiset päättäjät voivat pyrkiä estämään muutok-
sia omien etujensa menettämisen pelossa. Siten lukkiuman synnyn tai sen rat-
kaisemisen ongelmat voivat olla kompleksissa ja sen yrityksissä itsessään, mutta
myös kompleksin toimintaympäristössä. Mahdollisten  interventioiden perusteh-
tävänä on luoda toimijoille uusia yhteyksiä, mahdollistaa uusien yrityksien synty
sekä tukea eksploraatio-tyyppistä, uusia kehityspolkuja tavoittelevaa innovaatio-
toimintaa (ks. taulukko 5).
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TAULUKKO 5. Innovaatiopolitiikan mahdollisuudet lukkiumatilanteessa,
esimerkkejä tavoitteista ja toimenpiteistä (vrt. Nauwelaers & Wintjes 2000,
Boschma & Lambooy 1999)

Pk-yritysten innovaatiotarpeet Lukkiuma alueellisen innovaatiojärjestelmän / keskit-
tymän perusongelmana: innovaatiopolitiikan mahdol-
lisuuksia

Rahoitus: pääomien saaminen, kun Pitkän tähtäimen rahoitus yritysten kokonaisvaltaisten
markkinat suosivat varmoja inves- innovaatioprojektien tueksi (riskirahoitus) sekä uusien
tointeja, jotka luovat lyhyen tähtäi- yritysten synnyn edistäminen (siemenrahoitus)
men tuottoja Huomion kiinnittäminen valittujen kehityspolkujen

nähtävissä oleviin ja odotettaviin ongelmiin
Kypsien toimialojen uudelleenjärjestely houkuttele-
malla suoria ulkomaisia investointeja ja edistämällä
kansainvälisiä yhteyksiä

Teknologia: 1) teknologisten mah- Yritysten kannustaminen uusien teknologiavaihto-
dollisuuksien arviointi ja valikoimi- ehtojen etsimiseen
nen, 2) omaan tilanteeseen parhaiten Alueen ulkopuolisten resurssien saavutettavuuteen
soveltuvien ratkaisujen soveltaminen vaikuttaminen: kansainväliset kumppanuudet

Uudelleenjärjestelyt teknologiatuki-infrastruktuurissa
uusia aloja ja teknologioita tukevaksi

Inhimilliset resurssit: 1) osaavan Työntekijöiden innovaatiokyvyn kehittäminen koulu-
työvoiman saaminen ja käyttö, 2) tusohjelmilla
investoinnit koulutukseen Tukeminen innovaatiotoimintaan tarvittavan henkilös-

tön palkkaamisessa (insinööri, kehittämispäällikkö
tms.)

Avoimuus ja innovaatiokulttuuri: Pk-yritysten tukeminen luovemmiksi ja autonomisem-
1) oppiminen muilta, 2) yrityksen ul- miksi
kopuolella tapahtuvan kehityksen Alihankintaketjujen kehittäminen
seuraaminen Demonstraatioprojektit
Strategia ja organisointi: 1) inno- Mahdollisuuksien avaaminen pk-yrityksille: innovaa-
vaatiostrategian omaksuminen yri- tiojohtamisen koulutus yms.
tyksen käytäntöihin, 2) kaupallisten
lähtökohtien omaksuminen teknolo-
giaprojekteissa

4.3 Ongelmana keskittymien puute

Useilla alueilla ei muodostu yhtään keskittymää, jolloin näiden alueiden tuotan-
torakennetta voi pitää ohuena. Tämäkään ei tarkoita, etteikö innovaatiopolitii-
kalla olisi tehtävää – päinvastoin, tehtävä on tällöin erityisen haastava. Alueen
yritysten välillä on silti tunnistettavissa joitakin synergiaetuja, jotka voivat liit-
tyä esimerkiksi prosessien ja organisaatioiden toimintatapojen kehittämiseen (ben-
chmarking, laatu, innovaatiojohtaminen ja yleensä useimmat management-tyyp-
piset teemat).  Painopiste ohuen tuotantorakenteen alueella on kuitenkin selvästi
yritystasoisissa toimissa. Toinen keskeinen tehtävä on  yhteyksien rakentaminen
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ja tiivistäminen muualla sijaitseviin keskittymiin ja keskeisiin yrityksiin.  Seuraa-
va taulukko (6) havainnollistaa joitakin innovaatiopolitiikan mahdollisia suunta-
viivoja sekä keinoja.

TAULUKKO 6. Innovaatiopolitiikan mahdollisuudet alueella, jolla on vähän
yrityksiä ja muita organisaatioita ja jotka eivät muodosta minkäänlaisia kes-
kittymiä: esimerkkejä tavoitteista ja toimenpiteistä (vrt. Nauwelaers & Wint-
jes 2000, Boschma & Lambooy 1999)

Pk-yritysten innovaatiotarpeet Ohuus alueen innovaatiojärjestelmän perusongel-
mana: innovaatiopolitiikan mahdollisuuksia

Rahoitus: pääomien saaminen, kun Innovaatiotoimintaa tekevien yrityksien houkuttelu
markkinat suosivat varmoja investointe- ja juurruttaminen
ja, jotka luovat lyhyen tähtäimen tuottoja Yritysten kansainvälistäminen sekä linkittäminen

kansainvälisiin partnereihin ja rahoittajiin
Teknologia: 1) teknologisten mahdolli- Yritysten yhdistäminen alueen ulkopuolisiin tekno-
suuksien arviointi ja valikoiminen, 2) logisiin resursseihin
omaan tilanteeseen parhaiten soveltuvi- Kollektiivisiin resursseihin investoiminen (esim.
en ratkaisujen soveltaminen teknologia- tai koulutuskeskus)

Yksityisten ja julkisten T&K-yksiköiden käyttö
muiden yritysten teknologian lähteinä (tutkimus-
voucherit yms.)

Inhimilliset resurssit: 1) osaavan työ- Korkeaa ammattitaitoa edustavan työvoiman hou-
voiman saaminen ja käyttö, 2) inves- kuttelu ja juurruttaminen
toinnit koulutukseen Yhteisten koulutusohjelmien tukeminen
Avoimuus ja innovaatiokulttuuri: 1) Verkostoitumisen ja keskittymien edistäminen
oppiminen muilta, 2) yrityksen ulkopuo- jokaisella maantieteellisellä tasolla
lella tapahtuvan kehityksen seuraaminen Innovatiivisten yritysten verkostojen luominen
Strategia ja organisointi: 1) innovaatio- Yritysten tukeminen niiden kytkeytymisessä kan-
strategian omaksuminen yrityksen käy- sainvälisiin tuotantoverkostoihin
täntöihin, 2) kaupallisten lähtökohtien Innovaatiotuen systeemisyyden kehittäminen:
omaksuminen teknologiaprojekteissa verkostobrokerit

5 Yhteenveto ja johtopäätökset

Yrityksen menestyminen markkinoilla edellyttää kilpailuedun synnyttämistä. Kil-
pailuedun voi nykytaloudessa saavuttaa erityisesti luomalla uusia yrityksen si-
säisiä kompetensseja ja innovaatioita. Kilpailukyvyn kasvattamiseen ja kilpailu-
edun synnyttämiseen tarvitaan siis sekä resursseja että innovaatiokykyä. Yritys-
ten kehittämisessä on jo aiemmin kiinnitetty huomiota yritysten teknologisten ja
rahoituksellisten resurssien parantamiseen. Yhä oleellisemmaksi on kuitenkin
noussut tarve parantaa myös yritysten innovaatiokykyä, jotta nämä kykenevät
muokkaamaan sisäisistä tai toimintaympäristöstä saatavilla olevista resursseistaan
aiempaa tehokkaammin uusia kompetensseja ja innovaatioita. Monesti yrityksen
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ongelmana on innovaatiokykykuilu eli heikko kyky etsiä ja hankkia uutta tietoa
ja teknologiaa. Myös resurssiperustassa ja jo kasautuneiden ja hankittujen resurs-
sien hyödyntämisessä voi olla ongelmia (resurssi- ja toimeenpanokuilu). Näiden
osaongelmien kautta muodostuvan kompetenssikuilun poistaminen ja välttämi-
nen ovat yrityksen strategisen johtamisen erityisiä haasteita.

Oppivan talouden innovaatiopolitiikan näkökulmasta tehtävänä on kehittää
yrityksiä kokonaisvaltaisesti alkaen tietoisuuden herättämisestä ja yleisten liik-
keenjohtotaitojen juurruttamisesta päätyen esimerkiksi yritysten erityisten inno-
vaatioprosessien tukemiseen. Kokonaisvaltaisuus merkitsee paitsi yritysten eri
toimintojen arvioimista ja kehittämistä, myös koko henkilöstön sitouttamista ke-
hittämisprosessien toteuttamiseen. Tällainen innovaatiopolitiikka edellyttää sekä
kovien (esim. rahoituksellisten) että pehmeiden (esim. koulutus ja konsultointi)
instrumenttien käyttöä painottuen jälkimmäisiin. Kokonaisvaltaisen yritystasoi-
sen innovaatiopolitiikan onnistuminen edellyttää yritysten segmentointia, jotta
kehittämistoimet voidaan kohdistaa tehokkaasti ja järkevästi suuremmalle joukolle
yrityksiä. Edellä esitettiin, että yrityksen koko ja teknologisen kehityspolun tyyppi
yhdessä voisivat toimia yhtenä soveliaana segmentointiperusteena. Lisäksi yri-
tyspalveluiden tarjonnassa tulisi ottaa huomioon yritysten erilaiset tarpeet ja in-
novaatiokyky, jotta eri tasoisille yrityksille olisi tarjolla sellaisia palveluita, jot-
ka ovat niiden hyödynnettävissä, mutta ovat samalla tarpeeksi haastavia. Alueta-
son resurssit innovaatiopolitiikan toteuttamiseen ovat rajalliset, joten yritystasoi-
sissa toimissa on tehtävä priorisointia perustuen erityisesti alueen yrityskantaan,
yritysten tyypillisiin teknologisiin kehityspolkuihin ja keskeisiin toimialakeskit-
tymiin. Edellä esitetty palvelujen porrastaminen voi antaa viitteitä tähän palve-
luvalikoiman kehittämiseen.

Koska yritykset kiinnittyvät innovaatioprosesseihin liittyvien verkosto- ja
markkinasuhteiden kautta tiiviisti toimintaympäristöönsä, on alueellisessa inno-
vaatiopolitiikassa kyettävä tukemaan yritystason lisäksi myös paikallisen tai alu-
eellisen toimintaympäristön kehittymistä, mitä voidaan kutsua järjestelmätasoi-
seksi innovaatiopolitiikaksi. Tämä käsittää yritysten väliset verkostot ja toimiala-
keskittymät sekä koko alueen puitteissa muodostuvan innovaatiojärjestelmän. Tie-
tystikään kansainvälistyvässä taloudessa yrityksen kannalta keskeinen toiminta-
ympäristö ei aina ole lähiympäristö. Useimpien perinteisiä toimialoja edustavien
pk-yritysten kannalta paikallinen toimintaympäristö on kuitenkin tärkeä – samoin
uusiakin aloja edustavien yritysten syntymisen ja elinkaaren alkuvaiheiden kan-
nalta. Alueen talouden kehityksen kannalta on tietysti tärkeää, että innovaatio-
politiikassa kyetään kehittämään ja luomaan sellaisia resursseja ja instituutioita,
jotka sitovat kaiken tyyppisiä yrityksiä alueeseen.

Järjestelmätasoiseen innovaatiopolitiikkaan hahmoteltiin edellä kaksi perus-
strategiaa, joita voidaan soveltaa myös rinnakkain. Teknopolis-konsepti liittyy
korkean teknologian ja muiden osaamisintensiivisten alojen keskittymien kehit-
tämiseen, kun taas oppivan talouden konsepti soveltuu tuotantorakenteeltaan ohuil-
lekin alueille. Tällöin tosin painottuvat yritystasoisen innovaatiopolitiikan toimet,
koska synergiset mahdollisuudet ovat vähäiset. Järjestelmätasoisen innovaatio-
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politiikan ydin on kuitenkin toimialakeskittymien kehittämisessä ja niihin liitty-
vien ongelmien ehkäisemisessä ja ratkaisemisessa. Alueelliset toimialakeskitty-
mät voivat muodostua innovatiivisiksi toimintaympäristöiksi, mikäli niissä yh-
distyy yritysten välinen synergia sekä intensiivinen innovaatiotoiminta. Tämä
usein piilevä potentiaali lisää toimialakeskittymien kiinnostavuutta alueellisen in-
novaatiopolitiikan kohteena.

Kolme toimialakeskittymän perustyyppiä ovat 1) klassinen agglomeraatio,
2) tuotannollinen kompleksi ja 3) verkostoitunut keskittymä. Jokaisen perustyy-
pin kaltaisessa keskittymässä voi ilmetä ongelmia, jotka voivat edelleen johtaa
syviin kriiseihin. Kahden ensimmäisen perustyypin kohdalla ongelmat voivat juon-
taa sekä sisäisistä, rakenteellisista, että ulkoisista tekijöistä. Verkostoituneen kes-
kittymän kohdalla esitimme, että ongelmat aiheutuvat lähinnä ulkoisista tekijöis-
tä, joihin voi olla ennakolta hyvin vaikeaa vaikuttaa ja varautua innovaatiopoli-
tiikalla. Siten kriisien ehkäisy innovaatiopolitiikan tehtävänä kohdistuu enemmän-
kin fragmentoituneisiin tai lukkiutuneisiin toimialakeskittymiin.

Puhtaan agglomeraation ongelmaksi voi koitua liiallinen fragmentoituminen.
Tällöin keskittymän yritysten välillä olisi tarvetta tiiviimmille sidoksille, joita ei
kyetä esimerkiksi yritysten keskinäisen epäluottamuksen tai tiedon puutteen ta-
kia hyödyntämään. Fragmentoituneessa keskittymässä innovaatiopolitiikan tärkeä-
nä tehtävänä on lisätä alueen sosiaalista pääomaa, rakentaa keskittymän sisäisiä
sidoksia sekä luoda ja vahvistaa keskittymää palvelevia instituutioita ja palvelu-
ja. Tuotannollisen kompleksin vaarana on lukkiuma, joka saattaa syntyä, jos suur-
ten yritysten hallitsemat vertikaaliset tuotantoketjut integroituvat liian tiivisti.
Lukkiuma merkitsee kompleksiin kuuluvien yritysten liikkumavaran pienenemistä
ja innovaatiotoiminnan heikentymistä, minkä lisäksi se voi luoda esteitä uusien
yritysten synnylle ja kehitykselle esimerkiksi tuotannontekijä- ja työmarkkinoi-
den staattisuuden vuoksi. Innovaatiopolitiikan perustehtävinä on tällöin luoda
uusia yhteyksiä keskittymän ulkopuolelle ja edistää uuden yritystoiminnan syn-
tymistä.

Edellä alueellista innovaatiopolitiikkaa on tarkasteltu yritystoiminnan kehit-
tämisen näkökulmasta. Yritysten ja niiden muodostamien keskittymien kehittä-
misen lisäksi innovaatiopolitiikan intressissä on myös koordinoida ja kehittää sekä
yrityksiä tukevaa ja palvelevaa organisatorista infrastruktuuria että erilaisia ins-
tituutioita, joiden avulla voidaan muun muassa edistää tietoisuutta innovaatiotoi-
minnan tarpeista ja edellytyksistä sekä kannustaa toimijoita vuorovaikutukseen.
Kasvualueilla on yleensä havaittavissa, että yritystoiminta ja yritysten toiminta-
ympäristö muodostavat yhdessä hyvin yhteensopivan kokonaisuuden. Tämä ha-
vainto korostaa strategista, pitkän tähtäimen tarkastelun merkitystä alueellisessa
innovaatiopolitiikassa, jolloin on otettava kantaa esimerkiksi siihen, millaisena
alueen elinkeinorakenne nähdään tulevaisuudessa ja millainen kokonaisuus tule-
vista toimenpiteistä voidaan hahmotella. Näin voidaan arvioida esimerkiksi sitä,
millä toimialoilla tai teknologisilla sektoreilla voidaan alueen tutkimus- ja kou-
lutustoiminnan tai muiden alueellisten resurssien varassa edistää uuden yritys-
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toiminnan syntymistä ja olemassa olevien yritysten uudistumista. Oikein kohdis-
tetuin panostuksin pienistäkin iduista on mahdollista synnyttää uutta.

Yksittäisten ”tulipalojen sammuttaminen” ei edusta proaktiivista innovaatio-
politiikkaa, vaan reaktiivista jättäytymistä kehityksen armoille. Innovaatiopoli-
tiikan suunnittelijoiden ja toteuttajien osaamisen kehittäminen ja kouluttautumi-
nen nousee kriittiseksi tekijäksi, sillä pelkän aiemman kokemuksen varassa ei
uudessa tilanteessa – oppivassa taloudessa – ole mahdollista toimia.
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ABSTRAKTI: Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten alueellinen innovaatioky-
vykkyys rakentuu ja millä alueelliseen kehittämistoimintaan liittyvillä keinoilla
voidaan edistää toimijoiden innovaatioprosesseja seuduilla, joilla on ohut insti-
tutionaalinen rakenne. Institutionaalisen kapasiteetin nostoa voidaan pitää ”insti-
tutionaalisesti ohuiden” kaupunkiseutujen innovaatiokyvykkyyden nostamisperus-
teena. Jos alueella ei ole riittävästi innovaatiokyvykkyyteen vaikuttavia ja kes-
keisten teemojen kehittämiseen panostavia instituutiota/ toimijoita ja jos niiden
välinen vuorovaikutus ei ole tiivistä, vaikeutuvat toimijoiden mahdollisuudet tart-
tua uusiin tilaisuuksiin ja parantaa näin kilpailukykyään. Institutionaalinen kapa-
siteetti sisältää yhtäältä tiedolliset, vuorovaikutukselliset ja mobilisaatioresurssit
sekä toisaalta kyvykkyyden luoda, ylläpitää ja kehittää kumulatiivisesti näitä re-
sursseja ja edelleen kyvykkyyden aktivoida toimijoita resurssien hyödyntämiseen.
Institutionaalisesti ohuilla seuduilla kehittäjäorganisaatioiden tehtävänä on paran-
taa toimijoiden edellytyksiä, hyödyntää olemassa olevia resursseja ja yhdistellä
niitä muuttuvissa olosuhteissa kilpailukykyä edistäviksi tekijöiksi.

1 Innovaatioiden merkitys on korostunut

2000-luvun alkumetreillä taloudellista kehitystä määrittelee ensisijaisesti globaali
yhdentyminen ja kilpailu. Yritysten ja muiden toimijoiden kilpailukyvyn keskei-
siksi tekijöiksi nousevat tieto, osaaminen ja oppiminen sekä edelleen kyky etsiä,
luoda ja hakea uutta tietoa toiminnan kehittämiseksi. Uuden tiedon toimintaan
välittymisen ilmentymiä ovat erilaiset innovaatiot, jolloin tärkeällä sijalla on eri-
tyisesti taloudellisesti käyttökelpoisen tiedon tuottaminen, levittäminen ja käyt-
täminen.

Yhteiskunnallinen rakenne on samanaikaisesti muuttumassa julkissektori-
vetoisesta ja kansallisesti rakentuneesta palvelu- ja teollisuusyhteiskunnasta kohti
kansainvälistyvää ja avointa, virtoina mieltyvää tietoteollista yhteiskuntaa (Var-
tiainen 1999). Yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa murroksessa myös kaupun-
kiseudut kilpailevat erilaisista virroista sekä suoraan että alueensa toimijoiden
kautta. Kilpailu ei aina kohdistu suoraan kaupunkeihin ja kaupunkiseutuihin vaan
epäsuorasti yritysten, tutkimuslaitosten, teknologiansiirtoyksiköiden, kuntien, jär-
jestöjen, yms. kaupunkiseudun toimijoiden verkostojen kautta. (Sotarauta & Lin-
namaa 1997.) Näin kaupunkiseudun kilpailukyky riippuu yhtäältä sen toimijoi-
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den kilpailukyvystä ja toisaalta kyvystä luoda sellaiset olosuhteet, jotka auttavat
kaupunkiseudun toimijoita ylläpitämään ja kehittämään omaa kilpailukykyään ja
esimerkiksi kiinnittymään lisäarvoa tuottaviin paikallisiin, kansallisiin ja kansain-
välisiin verkostoihin.

Hyvä asema tietoteollisuudessa, korkeat panostukset tutkimus- ja kehittämis-
toimintaan, kyky houkutella erilaisia virtoja, hyvät ylikansalliset ja paikalliset
yhteydet sekä kyky verkostoitua luonnehtivat niitä kaupunkiseutuja, jotka ovat
menestyneet kilpailussa osaavasta työvoimasta, asukkaista, yrityksistä, pääomis-
ta ja innovaatioista. Menestyvälle seudulle ei enää riitä se, että se on vahva pai-
kallinen, maakunnallinen tai kansallinenkaan hallinto- ja palvelukeskus, vaan seu-
tujen täytyy kyetä yhtäältä verkostoitumaan ylikansallisesti ja houkutella erilai-
sia kansainvälisiä virtoja sekä toisaalta kyetä verkostoitumaan paikallisella tasolla
paikallisten ratkaisujen ja aloitteellisuuden edistämiseksi (Vartiainen 1999). Sa-
loa lukuun ottamatta useimmat 1990-luvulla Suomessa menestyneistä kaupunki-
seuduista lukeutuvat suurehkojen yliopistokaupunkien joukkoon.

Yliopistopaikkakuntien etuna on se, että innovaatioiden syntyä edesauttavat
järjestelmät ja verkostot rakentuvat usein yliopistojen, tiedekorkeakoulujen ja tut-
kimuslaitosten ympärille. Kysymys on siis Aminin ja Thriftin (1995) ajatusta seu-
raillen institutionaalisesta tiheydestä eli siitä, että kaupunkiseudulla on riittäväs-
ti tässä tapauksessa innovaatioiden kehittämistä tukevia ja siihen vaikuttavia ins-
tituutioita ja niiden välillä on uuden tiedon vaihtoon ja etsimiseen tähtäävää vuo-
rovaikutusta. Jos näin ei ole, seudun toimijat hakevat tarpeellista tietoa ja tietä-
mystä lähinnä muista lähteistä ja uusilla, perinteisistä poikkeavilla tavoilla. Täl-
laisilla institutionaalisesti ohuilla paikkakunnilla alueellinen innovaatiokyvykkyys
rakentuu yhtäältä paikallisten vahvuuksien ja toisaalta ylipaikallisten verkosto-
jen varaan. Tällöin alueen kehittämiseen panostavan verkoston eli nk. kehittäjä-
verkoston roolina on toimia toimijoiden yhteen saattajana ja erilaisten, uusien re-
surssikanavien etsijöinä.

Artikkelin tehtävänä on tuoda esille, miten institutionaalista kapasiteettia vah-
vistamalla ja tiedon luomisen prosesseja edistämällä voidaan nostaa institutionaa-
lisesti ohuiden seutujen alueellista innovaatiokyvykkyyttä ja näin korvata mah-
dollisia toimintaympäristön puutteita. Yhtenä keinona uuden tiedon hakemiseen,
synnyttämiseen ja kumuloitumiseen seuduilla, joilla ei ole innovaatioiden syn-
nyttämiseen liittyvää tutkimus- ja koulutusinfrastruktuuria, voidaan pitää yritys-
ten ja seudun muiden organisaatioiden (kehittäjäverkoston) välistä verkostoitu-
mista sekä yritysten keskinäistä verkostoitumista. Institutionaalisesti ohuilla seu-
duilla voi olettaa kehittäjäverkoston sisäisen toiminnan roolin korostuvan, jotta
yksittäiset toimijat eivät toimisi erillään toisistaan ja toisistaan tietämättöminä.

Seinäjoen seutua (Pohjoiset seinänaapurit) käytetään artikkelissa esimerkki-
nä institutionaalisesta ohuesta kaupunkiseudusta, jossa on tietoisesti panostettu
ohjelmaperustaiseen kehittämistoimintaan ja kehittäjäorganisaatioiden perustami-
seen ja sittemmin näiden organisaatioiden välisen vuorovaikutuksen tiivistämi-
seen. Seinäjoen seutua koskevat huomiot perustuvat Seinäjoen-Nurmon kaupun-
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kiohjelman laatimisen ja toteuttamisen aikana (1998-2000) saatuihin kokemuk-
siin1.

2 Institutionaalinen kapasiteetti kaupunkiseutujen
innovaatiokyvykkyyden edistäjänä

Innovaatiotoiminta voidaan määritellä monensuuntaiseksi oppimisprosessiksi, jol-
loin organisaatioiden henkilöstön oppimis- ja muuntumiskyvyn lisäksi yhteistyö-
kumppanit nousevat merkittäväksi uudistumisen lähteeksi. Innovaatiot sisältävät
sekä keksimisen tai tiedon uudistamisen että sen soveltamisen käytäntöön. Ne
voidaan jakaa radikaaleihin tai merkittäviin innovaatioihin (uusia tuotteita tai
merkittäviä keksintöjä koskevat innovaatiot), mukautuviin (huomattaviin paran-
nuksiin nykyisiin tuotteisiin tai tuotantotapoihin) sekä vähittäisiin eli inkremen-
taalisiin (jonkinasteiset muutokset tuotteeseen, tuotantotapaan tai palveluun) in-
novaatioihin (Alarinta 1998, 26–29). Valtaosa innovaatioista on muita kuin täy-
sin uuden tiedon luomista ja käyttöönottamista.

Innovaatioiden aikaansaamiseksi ja toimintaan välittymiseksi tarvitaan resurs-
sien lisäksi innovaatiokyvykkyyttä. Innovaatiokyvykkyydellä viitataan toimijoi-
den kykyyn määritellä ja kehittää osaamistaan (kompetenssejaan) siten, että nii-
den avulla saavutetaan jotakin merkittävää kilpailuetua muihin toimijoihin ver-
rattuna. Innovaatiokapasiteetti puolestaan muodostuu erilaisista resursseista sekä
kyvystä käyttää ja yhdistellä niitä muuttuvissa toimintaympäristöissä. Innovaa-
tiokyvykkäät toimijat käyttävät yhtäältä hyväkseen paikallista ja myös alueen ul-
kopuolista resurssivarantoa sekä toisaalta luovat sitä. (vrt. mm. Kautonen & So-
tarauta 1999a ja 1999b, Kautonen & Tiainen 2000, Sotarauta 2000, Maillat 1995,
Cooke & Wills 1999.)

Organisaatioiden innovaatiokyvykkyys muodostuu siis kyvystä ymmärtää ja
havaita toimintaympäristön muutoksen tuottamia uusia mahdollisuuksia sekä ky-
vystä hyödyntää omassa hallussa olevia tai yhteistyöverkoston kautta saatavilla
olevia resursseja ja yhdistellä näitä resursseja siten, että organisaatio kykenee saa-
vuttamaan kilpailuetua muihin organisaatioihin verrattuna uudessa toimintatilan-
teessa (Kautonen & Sotarauta 1999a, Sotarauta 2000). Tällöin korostuvat omaan
toimintaan liittyvät sisäiset kyvyt sekä kyky verkostoitua oikeiden partnereiden
kanssa.

Innovaatioiden tuottaminen on noussut kilpailukykyä tuottavasta luontees-
taan huolimatta kustannuksiltaan niin suureksi menoeräksi ja riskialttiiksi toimin-
naksi, että yritysten välisestä verkostoitumisesta on tullut keino jakaa riskiä. Eri-
tyisesti suuryritykset siirtävät oman riskinsä alihankintaketjun kannettavaksi, mikä
johtaa monet pienemmät alihankintayritykset verkostoitumaan aktiivisemmin kes-
kenään ja yhä enenevässä määrin julkisten kehittämisyksiköiden kanssa saadak-

1 Kirjoittaja on toiminut kaupunkiohjelman ohjelmavastaavana ja yhtenä ohjelman laatijoista.
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seen tarvittavia innovaatioresursseja (Cooke & Wills 1999). Yritysten ulkoisten
ja sisäisten kilpailukykytekijöiden rinnalla korostuu yhä useammin myös se, mil-
lainen yritysten sijaintikohteena oleva alue on innovaatioympäristönä eli kuinka
hyvin paikallinen toimintaympäristö tukee (pk-) yritysten innovaatiotoimintaa.

Organisaatioiden omaan toimintaan liittyvän innovaatiokyvykkyyden lisäk-
si niiden toimintaan vaikuttaa toimintaympäristön kyky kannustaa ja tukea inno-
vaatio- ja vuorovaikutusprosesseja ja edelleen tukea erilaisten resurssien hyödyn-
tämistä. Tätä voidaan kutsua alueelliseksi innovaatiokyvykkyydeksi. Alueellinen
innovaatiokyvykkyys kertautuu seudun innovaatiotoiminnan kannalta keskeisten
toimijoiden (innovaatioverkoston) kyvyksi:

havaita ja tulkita toimintaympäristön muutoksia,
muokata uuden tiedon pohjalta toimijoiden käytössä olevia resursseja,
hankkia aivan uusia resursseja,
yhdistellä näitä resursseja kilpailukykyä edistäviksi kompetensseiksi,
välittää informaatiota ja muuntaa tietoa ja tietämystä laajoissa verkos-
toissa.

(Kautonen & Sotarauta1999a.)

Vuorovaikutus- ja oppimisprosesseilla on todettu olevan tärkeä rooli innovaati-
oiden synnyttämisessä, joten innovaatiokyvykkään alueen määrittäväksi piirteeksi
voidaan nostaa tiiviit vuorovaikutussuhteet. Ne voidaan nähdä alueella sijaitse-
vien sosiaalisten suhteiden verkostona, keskinäisinä riippuvuussuhteina ja luot-
tamuksena, yhteisenä normistona ja yhdessä toimimisen tapana. Healey, Magal-
haes ja Madanipour (1999) käyttävät alueelliseen kehittämistoimintaan liittyvis-
tä vuorovaikutussuhteista käsitettä institutionaalinen kapasiteetti, mikä karkeasti
määritellen tarkoittaa kehittämisinstituutioiden olemassa oloa, niiden ja muiden
toimijoiden välisiä vuorovaikutussuhteita sekä edelleen kykyä aktivoida toimijat
kehittämistoimintaan (Healey ym. 1999).

Amin ja Thrift (1995) kuvaavat samankaltaista ilmiötä institutionaalisen ti-
heyden käsitteellä. Institutionaalinen tiheys viittaa siihen, että alueella on runsaasti
kehittämiseen kohdistuvia ja siihen vaikuttavia instituutioita ja näiden välillä on
vilkasta vuorovaikutusta. Instituutiot sinänsä voidaan jakaa muodollisiin (ennal-
ta suunnitellut ja tietoisesti perustetut) ja toimintansa myötä muodostuneisiin eli
epämuodollisiin instituutioihin. Linnamaan (1999) mukaan organisaatio voi ins-
titutionalisoitua toimintansa myötä silloin kun se vaikuttaa luomiensa vakiintu-
neiden käyttäytymismallien kautta merkittävästi yhteisönsä toimintaan.

Instituutioihin voidaan laskea kuuluviksi niin varsinaiset organisaatiot kuin
muodoltaan ei- organisationaaliset instituutiot, esim. toistuvat ja vakiintuneet toi-
mintatavat, normit, lait, asetukset ja kirjalliset sopimukset. (Linnamaa 1999.) Tässä
yhteydessä institutionaalisella tiheydellä voidaan kuvataan myös sitä, että seu-
dulla on riittävästi toimijoiden (erityisesti yritysten) innovaatiokyvykkyyden edis-
tämiseen liittyviä instituutioita ja organisaatioita sekä näiden välillä uuden tie-
don luomisen mahdollistavaa vuorovaikutusta. Institutionaalisesti ohuilla seuduilla
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vastaavasti ei ole joko innovaatiokyvykkyyttä edistäviä instituutioita tai näiden
välistä vuorovaikutusta.

Healey korostaa Innesiin (1990, 1995) nojaten vuorovaikutuksellisessa ym-
päristössä kehittyvää pääomaa, mikä voidaan jakaa sosiaaliseen pääomaan, tie-
topääomaan ja poliittiseen pääomaan. Sosiaalinen pääoma viittaa alueella vallit-
sevaan luottamuksen ja lähikontaktissa tapahtuvaan vuorovaikutukseen erilaisis-
sa henkilökohtaisissa ja ammatillisissa suhteissa. Tietopääoma viittaa alueen tie-
toresursseihin ja poliittinen pääoma viittaa kykyyn toimia yhteisen näkemyksen
hyväksi (ema.). Healey ym. (1999) mukaan sosiaalinen tai institutionaalinen pää-
oma sisältää sekä kehittämiseen liittyvät resurssit että kyvyn käyttää niitä ja myös-
kin kyvyn aktivoida toimijoita resurssien hyödyntämiseen yhteistoiminnassa mui-
den toimijoiden kanssa. Institutionaalinen pääoma ja edelleen siitä johdettava ky-
vykkyys käyttää institutionaalista pääomaa eli institutionaalinen kapasiteetti si-
sältää useita resurssien lajeja, joita ovat: tiedolliset resurssit, suhteelliset eli vuo-
rovaikutussuhteisiin vaikuttavat resurssit sekä edellisten johdosta ja edellytyk-
senä mobilisaatiokapasiteetti.

KUVA 1. Institutionaalinen kapasiteetti alueellisen innovaatiokyvykkyyden
osatekijänä institutionaalisesti ohuilla seuduilla.

Institutionaalisen kapasiteetin nosto 
  edistäjänäalueellisen innovaatiokyvykkyyden

Yleiskehittäjä-
organisaatiot

Yritykset/ 
muut toimijat 

Alueen sisäiset 
vuorovaikutussuhteet/ 

sisäinen verkosto

Ulospäin suuntautuvat 
 vuorovaikutussuhteet/ linkittyminen

 laajempiinverkostoihin

Resurssit

Tiedolliset resurssit Vuorovaikutukselliset 
resurssit

Mobilisaatiokapasiteetti

Instituutiot

Ei-
organisationaaliset 

instituutiot

Verkostoituminen
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3 Verkostosuhteet institutionaalisen kapasiteetin
rakentajana

Oppimis- ja vuorovaikutusprosessien kautta yritysten toimintaympäristö muok-
kautuu innovatiiviseksi ympäristöksi eli innovaatioiden syntymistä tukevaksi toi-
mintaympäristöksi. Maillat (1995) painottaa innovaatioihin kannustavan alueen
tai toimintaympäristön merkitystä. Hänen mukaansa innovaatioihin yllyttävät op-
pimis- ja vuorovaikutusprosessit tapahtuvat ja käynnistyvät parhaiten innovatii-
visessa toimintaympäristössä (miljöössä), jolle on ominaista se, että ympäristö
on avoinna ulkopuolisille maailmalle eikä ole eristäytynyt, sekä se, että resurssit
ovat organisoidut, koordinoidut ja yhdistetyt toisiinsa taloudellisten, kulttuuris-
ten ja teknologisten rakenteiden avulla tarkoituksena mahdollistaa uudenlaisia tuo-
tannon muotoja. Tämä tapahtuu innovaatioiden edistämiseen erikoistuneiden ver-
kostojen avulla. (Maillat 1995). Verkostoissa luodaan, levitetään ja käytetään uutta
tietoa ja teknologiaa.

Instituutioiden, muiden toimijoiden ja erilaisten resurssilähteiden väliset vuo-
rovaikutussuhteet ovat Healeyn ym. (1999) mukaan muodoltaan useimmiten ver-
kostomaisia. Myös Cooke ja Wills (1999) painottavat verkostomaisten suhteiden
merkitystä alueelliseen innovaatiokyvykkyyteen vaikuttavan sosiaalisen pääoman
rakentumisessa ja siten innovaatioprosesseissa. Sosiaalista pääomaa voi heidän
mukaansa parhaiten luoda, vaihtaa ja kartuttaa juuri verkostoissa.

Verkostot voidaan määritellä eriasteisiksi ja eri tavoin vakiintuneiksi sosiaa-
lisiksi suhteiksi toisistaan riippuvaisten toimijoiden välillä. Tällöin verkostoissa
tapahtuva yhteistoiminta perustuu toisiaan lähellä oleviin intresseihin ja toimin-
tamalleihin, jotka ovat jollakin tasolla yhteisesti hyväksyttävien normien ilmen-
tymiä. Verkostoissa toimiminen edellyttää toimijoilta vastavuoroisuutta, luotta-
musta, oppimista ja oppimiskykyä sekä kumppanuutta. (Sotarauta & Linnamaa
1997.) Kautosen ja Tiaisen (2000) mukaan verkostot sopivatkin hallintamuotona
usein markkinoita paremmin tilanteisiin, joissa luodaan ja vaihdetaan tietoa. Pit-
käaikaisissa verkostomaisissa suhteissa tiedon vaihto onnistuu paremmin kuin ly-
hyissä markkinatapahtumissa, sillä silloin tiedon vaihto perustuu vastavuoroisuu-
teen ja keskinäiseen sitoutumiseen. Toimimisesta menestyvässä innovaatiover-
kostossa hyötyvät verkoston kaikki osapuolet.

Innovaatioverkosto on Maillatin (1995) mukaan sellainen pysyväisluontoi-
nen yhteistyömuoto, jossa on enemmän kuin kaksi toisiinsa luottavaa yhteistyö-
kumppania, ja jossa pääasiallinen tavoite on jokin innovaatio; tiedon, tuotteiden
tai palvelujen vaihtaminen ja kehittäminen. Tosin Maillat viittaa ”innovative net-
work” käsitteellä myös innovatiivisuuteen verkoston ominaisuutena. Yritysten
välisiä innovaatioverkostoja voi syntyä mm. perustutkimuksen, soveltavan tutki-
muksen, tuotekehityksen, tuotannon ja laadunvarmistuksen, markkinoinnin sekä
näihin liittyvien osa-alueiden kehittämiseksi (Kautonen & Tiainen 2000). Ne ovat
yhteistyön ja vaihdon järjestelyjä eli siis tietoisesti luotuja ja muodostuvat talou-
dellisten toimijoiden yhteistyötarpeesta.
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Ideaalissa tilanteessa verkostomaiset suhteet perustuvat melko tasa-arvoiseen
vuorovaikutukseen toimijoiden välillä, joten verkosto ei voi ohjata toimijaa tä-
män tahdon vastaisesti. Siten verkoston toimijoiden läsnäolo perustuu vapaaeh-
toisuuteen ja riittävään autonomiaan, jolloin toimijat voivat itse määritellä missä
verkostoissa haluavat olla mukana, alueen sisäisissä ja/tai alueen ulkopuolelle
suuntautuvissa verkostoissa.

Alarinnan (1998) mukaan toimijan ympäristö muodostuu lähi- ja kontakti-
ympäristöstä. Paikalliset toimijat ja siihen liittyvät kontaktit muodostavat toimi-
jan lähiverkoston, johon yritys on integroitunut. Kontaktiverkosto muodostuu niis-
tä yhteyksistä, joita toimijalla on oman paikallisyhteisönsä ulkopuolelle. Tällöin
toimija hakeutuu niihin verkostoihin, joista uskoo saavansa parhaan hyödyn, oli-
vat ne paikallisia tai alueen ulkopuolisia. Institutionaalisesti ohuilla seuduilla tie-
don haku ja resurssien täydentäminen edellyttävät useimmiten pääsyä alueen ul-
kopuolisille tiedon lähteille. Erityisesti markkinoiden ja teknologian seuranta hel-
pottuu, kun toimijalla on pääsy laajempiin tutkimus-, kehittämis- ja teknologia-
verkostoihin.

KUVA 2. Toimijan (yrityksen) lähi- ja kontaktiympäristö (Alarinta 1998).

Innovaatioverkoston rooli ja alueellinen innovaatiokyvykkyys korostuvat yksit-
täisten toimijoiden innovaatiokyvykkyyden kohdalla. Yksittäisen toimijan on vai-
kea seurata ja tulkita oman toiminnan kannalta oleellisia toimintaympäristön muu-

Kontaktiympäristö: 
- Vähemmän henkilökohtaista 
  kanssakäymistä
- Edellyttää tietoliikennevälineiden 
  käyttöä

Lähiympäristö: 
- Päivittäiset, henkilökohtaiset
  kontaktit
- Face-to-face kontaktit

Kontaktiympäristö

Lähiympäristö
Yritys/toimija
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toksia, jos ympäristön muut toimijat pysyttelevät lähinnä vanhan toiminnan säi-
lyttämisessä tai jo saavutetun aseman puolustamisessa. Yksittäisen toimijan on
myös vaikeampaa hankkia uusia resursseja ja yhdistellä näitä olemassa oleviin
resursseihin, jos toimijalla ei ole resurssien (erityisesti nk. hiljaisen tiedon) vaih-
toon soveltuvaa ja sitä tukevaa paikallista yhteistyöverkostoa. Lisäksi ympäris-
tön asenteet, normit ja toimintatavat saattavat ehkäistä toimijaa hyödyntämästä
täysimääräisesti innovaatiokapasiteettiaan. Jos alueellinen innovaatiokyvykkyys
on puutteellinen, myös yksittäisten toimijoiden innovaatiokyvykkyys voi jäädä
heikoksi.

Innovaatioverkoston taustalla oleva laajempi kehittäjäverkosto muodostuu
Linnamaan ja Sotaraudan (2000) mukaan yleiskehittäjäorganisaatioista ja johon-
kin tiettyyn seudun kannalta tärkeään kehittämisen osa-alueeseen erikoistuneista
kehittäjäorganisaatioista eli erikoistuneista kehittäjistä. Yleiskehittäjiä ovat mm.
kunnat, T&E- keskukset ja maakunnalliset liitot, erikoistuneita kehittäjiä ovat mm.
erilaiset ammatilliset etujärjestöt, oppi- ja tutkimuslaitokset, teknologiansiirtoyk-
siköt ja yhteen asiaan keskittyvät kehitys- ja neuvontapalveluyksiköt (aloittavien
yritysten neuvonta, keksintöneuvonta jne.). Yleiskehittäjien tehtävänä on suun-
nata alueen kehitystä kokonaisuutena yhdessä sovittavaan suuntaan sekä suun-
nata toimijoiden käyttöön varattuja resursseja (esim. erikoistuneiden kehittäjien
rahoitusta) alueen tulevaisuuden kannalta tärkeisiin kehittämiskohteisiin. Yleis-
kehittäjät pyrkivät tarjoamaan erikoistuneille kehittäjille ja yksittäisille toimijoil-
le sellaiset resurssit ja toimintamahdollisuudet, että yksittäisten toimijoiden in-
novaatiokyvykkyys paranee. (Linnamaa & Sotarauta 2000.)

Erikoistuneiden kehittäjien tehtävänä on syventää ja täsmentää kehittämis-
toimintaa oman erityisalansa osalta sekä suunnata tätä osaamista omien ja asiak-
kaittensa sekä jäsentensä strategioiden ja tarpeitten kautta. Erikoistuneet kehittä-
jät luovat aktiivisesti omia kansainvälisestikin suuntautuneita verkostojaan (lin-
kittyminen lisäarvoa tuottaviin verkostoihin), jotka mahdollistavat pääsyn yksit-
täisille toimijoille erikoistuneen tiedon lähteille tai ainakin suodatetun näkemyk-
sen lisäarvoa tuottavasta tiedosta omalta alaltaan. Erikoistuneet kehittäjät myös
kokoavat paikallisia kyseessä olevan toimialan tai -tyypin toimijoita yhteen joko
virallisemmin kehittämisprojekteihin tai epävirallisemmin, mikä edesauttaa luot-
tamuksellisten vuorovaikutussuhteiden syntymistä sekä yksittäisen toimijan kiin-
nittymistä paikalliseen toimijayhteisöön.

Healeyn ym. (1999) näkemystä institutionaalisesta kapasiteetista voi tulkita
siten, että yleiskehittäjät vastaavat institutionaalisen kapasiteetin ja mobilisaatio-
kapasiteetin vahvistamisesta, kun erikoistuneet kehittäjät vastaavat tiedollisten ja
vuorovaikutusresurssien kartuttamisesta omalta erikoisalaltaan. Yleiskehittäjien
voidaan myös olettaa edesauttavan toimijoiden mahdollisuuksia osallistua paikal-
lisiin yhteistyöverkostoihin ja näiden kykyä toimia paikallisesti yhteistyössä ja
vahvistaa esim. jonkin toimialan kehittymistä. Erikoistuneet kehittäjät ovat yk-
sittäisten toimijoiden innovaatiotoiminnan kannalta erityisasemassa, mutta yleis-
kehittäjät taas nostettaessa koko alueen institutionaalista kapasiteettia ja edelleen
innovaatiokyvykkyyttä.
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4 Institutionaalisen kapasiteetin osaresurssit

Institutionaalisen kapasiteetin edellytyksenä on tiedon luominen ja vaihtaminen
organisaatioiden rajat ylittävällä tavalla. Healeyn ym. (1999) mukaan institutio-
naalisen kapasiteetin osaresursseja ovat erilaiset pääoman ja resurssien muodot,
joita voidaan kuvata seuraavalla resurssien jaottelulla: tiedolliset resurssit, vuo-
rovaikutusresurssit sekä näiden pohjalta syntyvä mobilisaatiokapasiteetti.

Tiedollisten resurssien määrittely tapahtuu seuraavien kriteerien avulla:

Tietopiiri – yhteinen näkemys ja yhteiset rutiinit tiedon tuottamisessa,
jakamisessa ja ymmärtämisessä.
Järjestelmän kehys tai rakenne – toimintaa rajaava tiedollinen järjestel-
mä, mikä vaikuttaa vuorovaikutussuhteissa siirtyvään tietoon.
Integraatio – tietopiirille ja sen rakenteelle annettu rooli yhteistoimin-
nallisissa suhteissa (toteutuvatko em. kriteerit hajautettuina vai yhteen
linkitettyinä sekä pyritäänkö tietämyksen lajeja siirtämään erilaisille
keskusteluareenoille).
Avoimuus ja oppiminen – kyky sulattaa uusia ideoita ja yhdistää uutta
tietoa vanhaan tietoon uudella tavalla siten, että paikalliset traditiot yh-
distyvät uusiin toimintatapoihin, uuteen tietämykseen ja uusiin muualta
saatuihin ideoihin. Tämä käsittää myös kyvyn hakeutua erilaisille uuden
tiedon lähteille.
(Healey ym. 1999.)

Tiedon vaihdon ja luomisen yleisiä olosuhteita ovat Nonakan ja Takeuchin (1995)
mukaan intentio eli toimijoiden yhteinen kiinnostus tai tarkoitus saavuttaa tietty
yhteisesti hyväksyttävissä oleva tavoite, autonomia eli toimijoiden mahdollisuus
toimia itsenäisesti ja tehdä omia kehitysratkaisujaan sekä valita omat kumppa-
ninsa, luova kaaos ja redundanssi eli tiedon kerääminen ja luominen ”yli oman
tarpeen” sekä tarpeellinen moninaisuus eli toimijan oman organisaation tai laa-
jemmin verkoston riittävä moniulotteisuus.
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KUVA 3. Sosiaalinen / relationaalinen pääoma ja paikalliset verkostot (Ala-
rintaa 1998, Cookea & Willsia 1999 ja Nonakaa & Takeuchia 1995 mukail-
len).

Nonaka ja Takeuchi (1995) tuovat esille sen, että uuden tiedon synnyttämisessä
ja hyödyntämisessä tärkeälle sijalle nousevat vuorovaikutussuhteet, yhteinen ta-
voite, avoin ja aktiivinen kanssakäyminen useiden toimijoiden kanssa sekä toi-
saalta toimijoiden mahdollisuus itsenäiseen toimintaan ja valintaan toiminnan laa-
dusta. Jos alueella pitäydytään vain omiin sisäisiin tietolähteisiin ja verkostoihin,
on alueella vaara syntyä tiedollinen lukkiutuma. Tiedollisen lukkiutuman ehkäi-
sijänä voi toimia myös luovan kaaoksen/jännitteen tila (vrt. Nonaka & Takeuchi
1995, Sotarauta & Lakso 2000). Luova kaaos tai jännite saa toimijat käyttämään
tietoa uudella tavalla.

Luovan jännitteen tilalla voidaan tarkoittaa sellaista odotuksen tilaa, jolle on
ominaista tulevien tapahtumien ja/tai päätösten epävarmuus, mikä aiheuttaa toi-
mijoissa epävarmuuden tunnetta, kiihtymystä ja/tai haltioituneisuutta. Vähentääk-
seen epävarmuutta toimijat tuottavat ennen kokemattomia ja omaperäisiä ajatuk-
sia, toimintamalleja, prosesseja ja tuotteita sekä käyttävät ja tulkitsevat informaa-

Vuorovaikutussuhteet ulkopuolelle 

Paikallinen verkosto

Synergia:
- intentio eli tietoinen  pyrkimys 
- luottamus

Integraatio:
- tiivis kanssakäyminen
- avoimuus ja luottamus

Autonomia:
- tarpeellinen moninaisuus
- itsenäisyys/ vapaus valita
- luova kaaos

Linkittyminen ulkopuolelle:
- redundanssi eli tiedon   

tuottaminen yli tarpeen
- tarpeellinen moninaisuus
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tiota uudella tavalla. (Sotarauta & Lakso 2000.) Jos toimijoiden toimintaympä-
ristö on liian staattinen ja muuttumaton sekä sisältää vakiintuneita toimintaa luk-
kiuttavia rakenteita, rutiineja ja toimintatapoja, on uusien toimintatapojen ja pro-
sessien aikaansaaminen vaikeaa tai mahdotonta. Luovan jännitteen tilaa voi myös
tietoisesti ylläpitää, mikä edellyttää institutionaalisen kapasiteetin muutoksen hal-
tijoilta ja nk. ”muutosagenteilta” (mm. kehittäjäverkoston jäseniltä) erityistä herk-
kyyttä luovia epävarmuuden tilan ja liiallisen konsensuksen välillä.

Cooke ja Wills (1999) puolestaan korostavat vuorovaikutussuhteissa ja in-
novaatioverkostoissa tärkeällä sijalla olevien toimijoiden osallisuutta paikallisessa
yhteisössä ja toisaalta autonomisuutta. Healeyn ym. (1999) mukaan vuorovai-
kutusresurssit muotoutuvat seuraavien kriteerien ympärille:

Toimijapiiri – se toimijoiden ja aktiivisten pelaajien joukko, joka muo-
dostaa tietyn asian ympärille (innovaatioiden kehittämisen) vuorovai-
kutteisen verkoston eli eräänlaisen eri tasoisten toimijoiden ja areenoiden
”verkostokartan”.
Muoto – vuorovaikutusverkoston rakenne ja ilmiasu, mistä ilmenee eri-
laisten verkkojen olemassaolo sekä niiden väliset linkit. Rakenne sisäl-
tää sekä vuorovaikutuksen tason ja tiheyden (kuinka tiivistä yhteistoi-
minta on) että sen muodon (onko kyseessä hierarkia, verkko vai markki-
nat). Lisäksi siitä ilmenee vuorovaikutuksen painoarvot (mikä toimija ja
edelleen minkä tyyppinen toiminta esiintyy vuorovaikutuksen ytimessä
ja mikä periferiassa).
Verkostointegraatio – kuinka paljon verkostot ovat tekemisissä toisten-
sa kanssa eli paljonko alueella on keskenään linkittyneitä verkostoja ja
miten tiiviitä verkostot ovat sisäisesti?
Valtasuhteet – millä tavoin verkoston sisäiset ja niiden väliset valtasuh-
teet tulevat esille ja miten ne ovat muotoutuneet? Miten hyvin toimi-
joilla on mahdollisuus vaikuttaa asemaansa verkostoissa ja millä kei-
noin?

(Healey ym. 1999.)

Edellä esille nostettu luovan kaaoksen tai jännitteen tila luo sellaisen jännitteen
ja epävarmuuden tilan, johon toimijat reagoivat luomalla uusia luovia ideoita, aja-
tusmalleja, ja ratkaisuja. Tätä tilaa alueen institutionaalisesta kapasiteetin vah-
vistamisesta vastaavat tahot tietoisesti ylläpitävät eli he kartuttavat mobilisaa-
tiokapasiteettia (Healey ym. 1999). Healeyn ym. (1999) mukaan mobilisaatio-
kapasiteetti resurssina pitää sisällään seuraavat kriteerit:

Mahdollisuuksien rakenne – minkälaisiin mahdollisuuksiin uskotaan ja
minkälaista tulevaisuutta toimijat pitävät mahdollisena? Ovatko toimi-
joiden näkemykset laajasti jaettuja?
Areenat – minkälaisilla areenoilla asioista keskustellaan ja uutta tietoa
haetaan, jaetaan ja yhdistellään? Minkälaisia areenoita on muodostettu
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alueen institutionaalisen rakenteen kehittämiseksi ja miten toimijoiden
oletetaan saavuttavan nämä areenat?
Keinovalikoimat – minkälaisia osallistumisen ja yhteistoiminnan sekä
vallanjaon keinoja on otettu käyttöön ja minkälaisia keinoja oletetaan
toimijoiden mieluimmin käyttävän? Minkälaisia keinoja käytetään, jotta
saavutetaan tavoiteltu tulos? Onko keinovalikoima yhteisesti jaettu, onko
sillä laaja tuki?
Muutosagentit – ketkä ovat tavoitellun muutoksen tärkeimmät toimijat
(ihmiset ja instituutiot) eli mitkä toimijat ovat ratkaisevassa asemassa?
Mitä lisäpanoksia on sijoitettava, jotta prosessi etenee tavoitellusti? Onko
näistä toimijoista ja instituutioista laaja yhteinen näkemys ja nauttivatko
he/ne laajaa luottamusta tehtävässään? Ovatko nämä toimijat avoimia ja
ulospäin suuntautuvia sekä kyvykkäitä näkemään uusia mahdollisuuk-
sia ja toimimaan näiden mahdollisuuksien mukaisesti?

(Healey ym. 1999.)

Mobilisaatiokapasiteetti on toimijan kyky yhtäältä aktivoitua itse kartuttaakseen
sosiaalista pääomaansa ja toisaalta kyky aktivoida muita toimijoita kartuttamaan
yhteistä institutionaalista kapasiteettia. Jotta vuorovaikutus eri toimijoiden kans-
sa syntyisi ja toimisi oletetulla tavalla, tarvitaan toimijoilta yhteistä tavoitetta (in-
tentio), halua yhteistoimintaan (integraatio, mobilisaatio, synergia) ja luottamus-
ta, jolloin on mahdollista vaihtaa yhteiseksi koettua tietämystä. Osa tietämykses-
tä saattaa olla sellaista, jonka hyödyllisyyttä on vaikea juuri sillä hetkellä arvioi-
da, se avautuu ajan myötä. (Cooke & Wills 1999, Nonaka & Takeuchi 1995.)

KUVA 4. Vuorovaikutussuhteiden verkosto ja kehittämisareenat (vrt. Ala-
rinta 1998, Healey ym. 1999, Cooke & Wills 1999).

Vuorovaikutusareenat: 
- areenat

- uudet areenat

- vahvistuvat areenat

Keskeiset toimijat/
linkit

Muutosagentit 

Paikallinen 
innovaatioverkosto 
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Organisaatioiden rajat ylittävää tiedon ja tietämyksen luontia sekä siihen liitty-
viä vuorovaikutussuhteita eli sosiaalista pääomaa voi myös tietoisesti aktivoida
tai luoda. Pääoman luomista tapahtuu kahdella tasolla: kaupunkiseudun (kehittä-
jä- ja innovaatioverkoston) tasolla ja yksittäisten toimijoiden tasolla. Alueen si-
säiset verkostot ovat tärkeitä tiedon luomisen ja välittämisen sekä yhteisen näke-
myksen rakentamisen välineitä. Pääsyä laajempiin kansallisiin ja kansainvälisiin
verkostoihin taas voidaan pitää oleellisena edellytyksenä tiedon ja tietämyksen
luonnin kannalta.

Seuraavaksi käytetään Seinäjoen seutua esimerkkinä institutionaalisesti ohuen
kaupunkiseudun pyrkimyksistä nostaa institutionaalista kapasiteettiaan. Seinäjo-
en seutu on pienehkö kaupunkiseutu, jossa on tietoisesti panostettu institutionaa-
lisen kapasiteetin nostamiseen eli ohjelmaperustaiseen kehittämistoimintaan ja
kehittäjäorganisaatioiden muodostamiseen ja sittemmin näiden organisaatioiden
väliseen vuorovaikutukseen. Toimijat hakeutuvat aktiivisesti erilaisille tiedon läh-
teille ja moninaisiin vuorovaikutusverkostoihin. Osittain tiedon lähteet ovat pai-
kallisia; toisten yritysten, asiakkaiden ja erilaisten tukiorganisaatioiden eli kehit-
täjäorganisaatioiden muodostamia innovaatioverkostoja, osittain ne ovat alueen
ulkopuolelle suuntautuvia yhteistyöverkostoja.

5 Institutionaalisen kapasiteetin nosto:
esimerkkinä Seinäjoen seutu

Seinäjoen seutu on menestynyt kohtuullisesti Suomen viimeaikaisessa alueelli-
sessa erilaistumisessa. Sen työpaikka-aste, bruttoaluetuote, teollisuuden työpai-
kat ja liikevaihto, kauppa sekä myös väestömäärät ovat kasvaneet laman jälkeen
niin, että seutu kuuluu Suomen lamanjälkeisten menestyjäseutujen harvaan jouk-
koon (Menestys kasaantuu… 1999). Seinäjoen seudulla on kuitenkin sekä väes-
tönkehitykseen että työpaikkatarjontaan liittyviä uhkia.

Väestökehityksen osalta ongelmana on muuttoliikkeen aiheuttama epävar-
muus sekä koulutetun väestön houkuttelun vaikeus. Seinäjoen kaupunki ja sii-
hen läheisesti liittyvä Nurmon kunta muodostavat hieman yli 40 000 asukkaan
kaupunkikokonaisuuden, jonka väkiluku on kasvanut 1990-luvun lopulta lähtien
muutamalla sadalla asukkaalla vuodessa, kun Etelä-Pohjanmaa maakuntana on
voimakkaan muuttotappion alaista aluetta. Seinäjoen ja Nurmon kunnissa asuu
suhteellisesti melko korkeasti koulutettua väestöä, mutta tutkimusten mukaan uu-
sien korkeasti koulutettujen osaajien houkuttelu on vaikeampaa kuin alueella jo
asuvien tai alueelta aiemmin poismuuttaneiden houkuttelu takaisin (Itäpuisto 1999,
Raunio & Linnamaa 2000). Seudun muuttovoitosta vain osa on korkeasti koulu-
tettua väestöä, korkeasti koulutetun väestön osuus muuttajista jää alle nk. kasvu-
keskusten tason (Menestys kasaantuu…1999).

Uuden teknologian kasvualat eivät muodosta kovin suurta osuutta seudun
elinkeinoista eivätkä työllisyydestä (vain 0,2 prosenttia työvoimasta). Tämä tar-
koittaa yhtäältä sitä, että alan työpaikkatarjonta on melko vähäistä, mikä vaikeuttaa



122

osaavan työvoiman houkuttelua seudulle. Toisaalta seudulla toimivien perinteis-
ten toimialojen yritysten uudistuminen ja kehitys vaarantuu, kun seudulla tai koko
maakunnassa ei ole riittävästi niitä palvelemaan kykeneviä kehittyneitä teknolo-
gia-ja asiantuntijapalveluyksiköitä eli nk. osaamisintensiivisiä yrityspalveluita.
Seudulla toimivien uusien toimialojen (IT-yritykset ja informaatioteknologiaa tuo-
tannossaan ja kehittämistoiminnassaan soveltavat perinteisten toimialojen yrityk-
set) yritysten on havaittu hakeutuvan laajempiin kansallisiin ja kansainvälisiin
verkostoihin. IT-yritykset kokevat, ettei paikallinen toimintaympäristö tue riittä-
västi niiden tiedonhakua ja kompetenssien rakentamista (Vuori & Riihimaa 2000).

Aiemmin esitetyn pohjalta Sotaraudan (2000) ajatusta mukaillen institutio-
naalisesti ohuilla seuduilla kehittäjäverkoston pohdittavaksi nousevat innovaatio-
kyvykkyyden edistämisen osalta seuraavat kysymykset:

Onko kehittäjäverkostolla käytössään riittävän rikas ja monipuolinen
tietopohja? Onko kehittäjillä riittävän hyvät yhteydet ja kontaktit
kaupunkiseudun ulkopuolisiin tutkimus- ja kehittämistiedon lähteisiin
eli pääsy laajempiin tietoresursseihin ja innovaatioverkostoihin (tieto-
resurssit)?
Ovatko erikoistuneet kehittäjät verkostoituneet oikeiden toimijoiden kans-
sa ylittääkseen mahdollisia puutteita paikallisessa innovaatio-
järjestelmässä? Toimivatko erikoistuneet kehittäjät kaupunkiseudun
innovaatiokyvykkyyden kannalta tärkeillä toimialoilla ja kehittämiskoh-
teissa (vuorovaikutusresurssit)?
Onko kehittäjäverkostolla (erityisesti yleiskehittäjillä) selkeää toiminta-
konseptia alueen innovaatiokyvykkyyden ja institutionaalisen kapasiteetin
nostamiseksi? Onko toimijoilla yhteistä tahtoa ja näkemystä sopivista
keinoista lisätä alueellista innovaatiokyvykkyyttä? Onko verkostolla (eri-
tyisesti yleiskehittäjillä) kykyä luoda uusia yhteistyön areenoja ja kykyä
aktivoida juuri oikeat tahot mukaan innovaatiotoimintaan?
Onko kehittäjäverkoston toiminta avointa (sekä yleis- että erikoistuneet
kehittäjät) ja toimijoita mukaan imevää? Onko kehittäjäverkostolla ky-
kyä laajeta ja aktivoida uusia toimijoita siten, että uusien mukaan tulevi-
en näkemysten kautta toiminnassa on mahdollista jatkuvasti myös ky-
seenalaistaa verkoston toiminta (mobilisaatiokapasiteetti)?
Onko kehittäjäverkoston toiminnassa huomioitu luovan kaaoksen/jän-
nitteen vaatimus vai pyrkiikö verkosto liialliseen konsensukseen? Onko
kehittäjäverkostolla kyky laajeta uusille aloille ja huomioida koko ajan
toimintaympäristön muutokset (luova jännite)?
(Sotarauta 2000, Healey ym. 1999.)
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Miten institutionaalista kapasiteettia on Seinäjoen seudulla
nostettu?

Seinäjoen seudulla on varsin voimakkaasti vahvistettu organisationaalista raken-
netta. 1980- ja 1990-luvuilla seudulla on panostettu mm. tutkimus- ja kehittämis-
toimintaan, minkä ansiosta siellä on perustettu useita kehittäjäorganisaatioita sekä
tutkimus- ja koulutusyksiköitä. Erityisesti on panostettu erikoistuneiden kehittä-
jäorganisaatioiden perustamiseen sekä tutkimuksen ja koulutuksen piirissä toi-
miviin kehittäjäorganisaatioihin. 1990-luvulla perustettuja erikoistuneita kehittä-
jiä ovat mm. Seinäjoen ammattikorkeakoulun teknologia- ja yrityspalvelukeskus
SeiTek (metalli, puu, mekatroniikka, simulointi), elintarvikealan kehittämisyhtiö
Foodwest Oy (kuuluu kansalliseen osaamiskeskusohjelmaan elintarviketalouden
osalta), lääketieteen informaatioteknologian kehitysyhtiö LifeIT Oyj. Lisäksi seu-
dulla vaikuttaa useita projekteina toimivia yritysten kehittämis- tai teknologian-
siirtoyksikköjä: mekaanisen puunjalostusalan markkinointiprojekti Wood Inno-
vation Centre (Wincent), Etelä-Pohjanmaan CIM-keskus, keksintöasiamies ja Ete-
lä-Pohjanmaan Bic Botnia.

Tutkimuksellista ja koulutuksellista organisaatiorakennetta kohottavat seu-
dun viisi yliopistoyksikköä (Helsingin yliopiston, Vaasan yliopiston, Tampereen
yliopiston, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen tutkimus- ja kou-
lutusyksiköt sekä Sibelius Instituutin alueyksikkö). Varsinaista itsenäistä tiede-
korkeakoulua tai itsenäisiä tutkimuslaitoksia alueella ei kuitenkaan ole. Monialai-
nen, useammasta yksiköstä muodostettu Seinäjoen ammattikorkeakoulu on pe-
rustettu paikkaamaan korkea-asteen koulutusvajetta sekä vastaamaan kaupallisen
ja teknisen alan koulutus- ja kehittämistarpeisiin. Seinäjoen ammattikorkeakoulu
pyrkii omien strategioidensa mukaan soveltavan tutkimuksen korkeakouluksi ja
sillä on suuri rooli Etelä-Pohjanmaan perinteisen yrityskannan uudistamistyössä
(Seinäjoen ammattikorkeakoulusta… 1998). Yliopistoyksiköt ja ammattikorkea-
koulu vahvistavat omalta osaltaan tutkimuksellista ja koulutuksellista tietopoh-
jaa alueella.

Kasvavien toimialojen ja perinteisemmillä aloilla toimivien innovaatiokyvyk-
käiden pk-yritysten (nk. tulevaisuuden yritysten, ks. Kautonen & Sotarauta 1999b)
kasvun ja kehittymisen tukemiseksi Seinäjoen kaupunki ja Seinäjoen ammatti-
korkeakoulu ovat perustaneet teknologia- ja innovaatiokeskuksen (Seinäjoen Tek-
nologia- ja innovaatiokylä). Seinäjoen teknologiakeskuksen toiminta-ajatuksena
on edistää aloittavien ja jo toimivien teknologiaperustaisten yritysten liiketoimin-
nan kehittymistä. Teknologia- ja innovaatiokylään sijoittuvien yksiköiden on tar-
koitus tarjota asiantuntija-, tutkimus- ja kehittämispalveluja teknologiakeskuksessa
toimiville sekä ympäröivän alueen yrityksille.

Institutionaalisen kapasiteetin noston perusedellytyksenä on ensimmäisessä
vaiheessa muodostaa riittävän laaja organisationaalinen pohja seudulle. Toisessa
vaiheessa ajatuksena on panostaa enemmän osaamiseen ja institutionaalisen ka-
pasiteetin osaresursseihin kuin seinien rakentamiseen. Tiedollisten resurssien osal-
ta Healeyn ym. (1999) mukaan on olennaista yhtäältä vahvistaa resursseja sinänsä
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sekä toisaalta edesauttaa toimijoiden kykyä hyödyntää näitä resursseja myös tu-
levaisuudessa. Tämä on Seinäjoen seudun yksi keskeisimmistä haasteista. Tau-
lukko 1 kuvaa niitä toimenpiteitä, joiden voidaan katsoa tukevan tiedollisten re-
surssien kehittämistä seudulla.

TAULUKKO 1. Alustava arvio tiedollisten resurssien kehittämisestä Seinä-
joen seudulla. (vrt. Healey & Magalhaes & Madanipour 1999, Nonaka &
Takeuchi 1995).

Tiedollisten resurssien / Kehittäjäverkoston toimenpiteet
pääoman kehittäminen haasteena

Pääsy tärkeille tiedon lähteille ja laaja- Aktiivinen verkostoituminen ja linkittymi-
mittainen halukkuus hyödyntää laajaa nen laajempiin tietämysverkostoihin. Etelä-
tietämyksen kirjoa. Pohjanmaan Korkeakouluverkosto on luo-

nut uusia yhteyksiä yliopistoihin ja korkea-
kouluihin.

Yhteinen jaettu näkemys laajassa toimi- Korkeakouluverkosto-konseptin1  sekä
jajoukossa sekä laaja tuki olennaisim- Seinäjoen seudun Teknologia- ja innovaa-
missa toimintayhteisöissä (verkostoissa). tiokeskus-hankkeen laaja tuki.

Jatkuva kyky arvioida ja kehittää paikal- Erilaisten vuorovaikutusareenojen muodos-
lisia vuorovaikutussuhteita ja tietämys- taminen (Teknologia- ja innovaatiokeskus,
järjestelmää. Yleiskehittäjien toiminta on neuvottelukunnat, osaamiskeskus, Korkea-
ratkaisevassa roolissa. kouluverkosto).

Jatkuva kyky arvioida toimintaa ja suo- Erikoistuneiden kehittäjien (SeiTek, Food-
dattaa uutta tietoa ja uusia ideoita toi- west, LifeIT, Bic Botnia jne.) tekemät eva-
mintaan, jolloin entinen toiminta muuttuu luoinnit, asiakaskyselyt, aktiivinen ja laaja
entistä kilpailukykyisemmäksi. verkostoituminen siellä missä yhteistyö on

luontevinta (paikalliset lähteet, alueen ulko-
puoliset lähteet).

Halukkuus ja laaja sitoutuminen Ohjelmaperustaisen kehittämisen mallin
aiottuihin kehittämistoimiin. sisäistäminen ja pyrkimys laajempaan si-

touttamiseen ohjelmien muodossa (Osaa-
miskeskusohjelma, Innovaatio-ohjelma,
Elinkeinopoliittinen ohjelma jne.)

1 Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistys on seudullisten, maakunnallisten ja osittain myös val-
takunnallisten toimijoiden kanssa yhteistyössä toteuttamassa Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulu-
verkosto- konseptia (EPANET). Sen tavoitteena on vahvistaa Etelä-Pohjanmaan osaamisym-
päristöä, luoda edellytyksiä osaamisen tason nostamiselle harkitun verkostoitumisen avulla
sekä nivoa yhteen maakunnassa oleva osaaminen ja linkittää se kansallisiin ja kansainvälisiin
verkostoihin. Konkreettisena toimintamallina Korkeakoulukonseptissa muodostetaan kansain-
välinen tutkijayhteisö 12 tutkimusprofessuurin ympärille valituilla aloilla. (Sotarauta & Lak-
so & Kurki 1999).
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Vuorovaikutussuhteiden ilmeneminen johonkin paikkaan sidottuina (verkostojen
solmukohtina) edellyttää toimijalta kykyä ymmärtää paikkasidonnaisuus sekä ky-
kyä toimia vuorovaikutusverkostoissa ja saada niistä lisäarvoa. Esimerkiksi Kor-
keakouluverkosto- konseptin tavoitteena voidaan pitää alueen tiedollisten resurs-
sien vahvistamista vuorovaikutuksellisten resurssien eli verkostojen avulla. Mo-
bilisaatiokapasiteetin (kyvyn aktivoida toimijoita toimintaan) kehittäminen puo-
lestaan vaatii kulloinkin kehitettävien asioiden ympärille juuri sillä asianomai-
sella hetkellä rakennettavaa vuorovaikutusverkostoa, kykyä käyttää saatavissa
olevia resursseja tehokkaasti ja kykyä  vastata tulevaisuuden haasteisiin. Tällöin
mobilisaatiokapasiteetin luominen edellyttää taulukossa 2 hahmotettavia asioita.

TAULUKKO 2. Mobilisaatiokapasiteetin rakentamisen edellytykset Seinä-
joen seudulla (vrt. Healey ym. 1999, Sotarauta 2000, Linnamaa & Sotarauta
2000).

Mobilisaatiokapasiteetin rakentamis- Seinäjoen seudun edellytykset
tointen edellytykset
Ajoittuminen rakenteellisiin muutoskau- Rakenteellisena muutoskautena voidaan
siin, joiden aikana esiintyy paljon muutos- pitää 90-luvun laman jälkeistä taloudelli-
alttiutta ja joista avautuu näkymiä uusiin sen vahvistumisen aikaa. Uudenlaisen oh-
mahdollisuuksiin. jelmaperustaisen aluekehittämistyön oppi-

minen.

Monien aktivointimetodien käyttäminen Seudulle on perustettu monia uusia kehittä-
sekä kyky valita näistä (suhteessa käytet- misorganisaatioita, joiden kyvykkyys toi-
täviin resursseihin) kaikkein eniten lisä- mia verkostoissa ei kuitenkaan vielä täysin
arvoa tuottavia metodeja eli kykyä strate- täytä odotuksia ja joiden välinen vuorovai-
giseen toimintaan. kutus ei vielä ole riittävää.

Sellaisten vuorovaikutus- ja toiminta- Kehittäjäverkosto muodostaa aktiivisesti
areenojen määrittely ja muodostaminen, uusia areenoja ja pyrkii pääsemään mukaan
missä avainresurssit ja innovaatiotoimin- jo olemassa oleville laajemmille areenoille.
nan sääntelyvalta kohtaavat ja joissa to-
dellisia muutoksia on mahdollisuus saada
aikaan.

Kyvykkäiden ”muutosagenttien” olemas- Seinäjoen seudulle on muodostettu uusia
saolo eli sellaisten henkilöiden tai yksi- organisaatioita, jotka omalta osaltaan toimi-
köiden, jotka kykenevät toimimaan tehok- vat muutosagentteina. Lisäksi seudulle on
kaasti avoimessa vuorovaikutusympäris- houkuteltu yksittäisiä uusia mobilisointiin
tössä yhteisen näkemyksen ja toiminnan kykeneviä henkilöitä.
aktivoimiseksi sekä vaikuttamaan vallan-
käyttöön siten, että yhteiset tavoitteet
täyttyvät.

Muutosagentit eivät saisi olla ainoita muu- Yleiskehittäjillä on yhä enenevässä määrin
toksen hallintaan kykeneviä, vaan muu- pyrkimystä saattaa muita toimijoita yhteen
tosalttiuden ja innovaatiokyvykkyyden ja halu ajaa ”koko seudun tai maakunnan”
tulisi olla enemmän yleinen alueen etua.
ominaisuus.
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Seinäjoen seudulla on pyrkimyksenä rakentaa maakunnallinen vuorovaikutusver-
kosto, johon erikoistuneiden kehittäjien kehitysaihioidensa ympärille muodosta-
mien ”yhden asian” verkostot (it-alan yritysten kasvuedellytysten parantaminen
tai teknologiakeskuksen rakentaminen) voivat kiinnittyä. Seinäjoen kaupunki, Ete-
lä-Pohjanmaan liitto ja Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus pyrkivät
omalla toiminnallaan edesauttamaan verkostojen muodostumista ja verkostojen
syntyä suurten yhteisen tavoitteiden tai hankkeiden muodossa. Yleiskehittäjät huo-
lehtivat verkostoitumisesta paikallistasolla osittain itse, mutta pyrkivät myös voi-
makkaasti vaikuttamaan alueen ulkopuolisiin päättäjiin. Ulkopuolisiin päättäjiin
vaikuttamisesta esimerkkinä on lokakuussa 2000 Helsingissä järjestetty Etelä-
Pohjanmaan Vaikuttaja-seminaari, jonne oli kutsuttu maakunnasta kotoisin ole-
via ”vaikuttajia” yhteiskuntaelämän eri saroilta. Myös erikoistuneet kehittäjät pyr-
kivät huolehtimaan hyvistä yhteiskuntasuhteista.

Seinäjoen seudulla innovaatioverkoston roolin voidaan sanoa olevan kriitti-
nen seudun kehittymiselle, koska seudun toimijat ovat useimmiten varsin pieniä
ja resursseiltaan suhteellisen heikkoja. Raunion (2000) mukaan seudulla on ak-
tiivisesti luotu ylimaakunnallisia suhteita, mutta ne ovat vielä suhteellisen kehit-
tymättömiä eikä niistä saatavaa lisäarvoa ole täysin hyödynnetty. Institutionaali-
sen kapasiteetin muodostamisessa kriittisenä tekijänä oleva avoimuus ulkopuoli-
selle maailmalle ja aktiivisuus osallistua laajempiin verkostoihin ei Seinäjoen seu-
dulla ole vielä täysin toteutunut.

6 Yhteenveto – Miten Seinäjoen seudun tapainen
institutionaalisesti ohut kaupunkiseutu voi hyötyä
institutionaalisen kapasiteetin nostosta?

Institutionaalisesti ohuilla seuduilla alueellinen innovaatiokyvykkyys voi jäädä
heikommaksi kuin institutionaalisesti tiheiden kaupunkiseutujen kohdalla, sillä
tällaisilla seuduilla on usein vaikeampi luoda uutta tietoa synnyttävää, välittävää
ja tukevaa toimintaympäristöä. Tällöin innovaatioverkoston sisäisen dynamiikan
kehittäminen ja tarve mobilisaatiokapasiteetin vahvistamiseen korostuvat.

Innovatiiviset ja kasvuhakuiset yritykset sekä seudun muut organisaatiot tar-
vitsevat myös jatkuvasti korkeasti koulutettua osaavaa työvoimaa, jota institu-
tionaalisesti tiheillä seuduilla on helpompi tavoittaa ja houkutella kuin institutio-
naalisesti ohuilla seuduilla, joilta usein puuttuu mm. yliopisto. Toimijat joutuvat
ohuilla seuduilla korvaamaan tutkimuslaitosten puutetta tai innovaatioiden edis-
tämiseen liittyvän instituutio- rakenteen ohuutta muilla tavoilla. Jos alueella ei
ole riittävästi innovaatiokyvykkyyteen vaikuttavia ja keskeisten teemojen kehit-
tämiseen panostavia instituutiota ja toimijoita ja jos niiden välinen vuorovaiku-
tus ei ole tiivistä, vaikeutuvat toimijoiden mahdollisuudet tarttua uusiin tilaisuuk-
siin ja parantaa näin kilpailukykyään. Toisaalta, jos seudulla pitäydytään kuiten-
kin vain omiin sisäisiin tietolähteisiin ja verkostoihin, on alueella vaarana syntyä
kehitystä ja innovaatioita estäviä lukkiutumia.
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Nostamalla institutionaalista kapasiteettia Seinäjoen seudun tyyppisellä in-
stitutionaalisesti ohuella kaupunkiseudulla on yhtäältä mahdollisuus kehittää seu-
dun innovaatiokyvykkyyttä sekä toisaalta vastata kasvavaan kaupunkien väliseen
kilpailuun halutuista virroista. Institutionaalisesti ohuilla seuduilla kehittäjäorga-
nisaatioiden tehtävänä on parantaa toimijoiden edellytyksiä hyödyntää olemassa
olevat resurssit ja yhdistellä niitä muuttuvissa olosuhteissa kilpailuetutekijöiksi.
Institutionaalisen kapasiteetin nostossa olennaista on kiinnittää huomiota myös
vuorovaikutuksellisiin tekijöihin eikä pitäytyä pelkästään resurssilähteiden kehit-
tämiseen. Seudun kehittäjä- tai innovaatioverkoston tehtävänä on tällöin erityi-
sesti mobilisaatiokapasiteetin vahvistaminen.

Institutionaalisen kapasiteetin vahvistamisen kautta seudun toimijoiden on
mahdollista parantaa innovaatiokyvykkyyttään ja edelleen kilpailukykyään sekä
menestyä entistä paremmin kansainvälistyvän talouden luomien reunaehtojen
mukaisessa kilpailussa. Tämä edellyttää kuitenkin seudun kehittäjäverkostolta eri-
tyistä halua ja kykyä vahvistaa alueen innovaatiokyvykkyyttä edistäviä järjestel-
miä ja verkostoja. Resurssien täysimääräiseksi hyödyntämiseksi joutuvat kehit-
täjä- ja innovaatioverkoston jäsenet pohtimaan toimintaansa strategiselta pohjal-
ta.
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ABSTRAKTI: Osaamisperusteisen alueellisen kehittämisen tulkinnoissa asuin-
ja elinympäristön korkea laatu nähdään usein edellytyksenä erityisesti osaavan
työvoiman sijoittumiselle seudulle, mutta myös yleisempänä reunaehtona osaa-
misintensiivisten toimialojen kehittymiselle seudulla. Asuin- ja elinympäristöä voi-
daankin perustellusti pitää yhtenä kaupunkiseudun kilpailukyvyn elementeistä.
Tässä artikkelissa tarkastellaan onko asuin- ja elinympäristöstä tai sen osista mah-
dollista muodostaa kaupunkiseudulle myös kilpailuetua suhteessa muihin samoista
osaajista kilpaileviin kaupunkiseutuihin. Laajasti tulkittuna asuin- ja elinympä-
ristö voidaan jakaa fyysisen, toiminnallisen, sosiaalisen ja taloudellisen ympä-
ristön elementteihin, joista taloudellinen pitää sisällään myös seudun tarjoamat
työ- ja uramahdollisuudet. Osaavan työvoiman sijoittumisessa seudulliseksi kil-
pailueduksi muodostuukin lähinnä ura- ja työmahdollisuuksiin perustuva “luova
ongelmanratkaisuympäristö”. Luova ongelmanratkaisuympäristö ei muodosta kil-
pailuetua siksi, että se olisi selkeästi tärkein tekijä osaajien valitessa asuinseutu-
aan, vaan erityisesti siksi, että osaajien tyytyväisyys eri kaupunkiseutujen tarjo-
amiin työ- ja uramahdollisuuksiin vaihtelee huomattavasti enemmän kuin tyyty-
väisyys muihin tärkeäksi koettuihin tekijöihin. Esimerkiksi fyysisen ympäristön
tekijät ovat tärkeitä osaajien valitessa asuinseutuaan, mutta niihin ollaan hyvin-
kin erilaisilla kaupunkiseuduilla suunnilleen yhtä tyytyväisiä, joten varsinaista
kilpailuetua suhteessa muihin kaupunkiseutuihin ei muodostu.

1 Johdanto

Talouden ja kaupan globalisaatio on jo pitkään murentanut erilaisten hallinnol-
listen rajojen merkitystä taloudellisen toiminnan suuntaajina ja pakottanut myös
kaupunkiseudut pohtimaan asemaansa osana kansainvälistä talousjärjestelmää
uudesta näkökulmasta. Globaalissa taloudessa länsimaisten kaupunkiseutujen ta-
louskehitystä edistävät erityisesti osaamista ja huipputeknologiaa soveltavat yri-
tykset. Ne kasvavat nopeasti, luovat uusia osaamista vaativia työpaikkoja ja ovat
useimmiten myös vientiorientoituneita. Osaamiseen perustuva yritystoiminta on
yleensä kansainvälistä ja voi valita sijaintinsa globaalisti maantieteellisistä rajoista
riippumatta. On kuitenkin monia muita ”rajoja”, jotka ohjaavat näiden yritysten
sijoittumista tietyille kaupunkiseuduille.

Mika Raunio

Asuin- ja elinympäristön laatu
kaupunkiseutujen kilpailuetuna
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Yritysten sijoittumisen näkökulmasta tällaisia rajoja ovat ainakin yritystoi-
minnan vaatima infrastruktuuri (tilat, liikenneyhteydet, teleliikenneyhteydet, jne.),
yritystoimintaa tukevat organisaatiot ja toimijakeskittymät (julkiset ja puolijul-
kiset kehittäjäorganisaatiot, yhteistyökumppanit, asiakkaat, jne.) ja korkeaa osaa-
mista vaativilla aloilla erityisesti osaavan työvoiman saatavuus. Koko osaamis-
perustaisen talouden tärkeimpänä resurssina voidaan pitää inhimillistä pääomaa
(Quah 1997). Tutkimus- ja kehittämistoiminta on noussut yhdeksi tärkeimmistä
kilpailukyvyn tekijöistä ja samanaikaisesti tuotantoprosessit ovat teknologisoitu-
neet, mikä entisestään on kasvattanut osaavan työvoiman saatavuuden merkitys-
tä yritysten sijoittumispäätöksissä. Tiedon merkityksen lisääntyessä tuotannon-
tekijänä myös kaupunkiseudun kehittymiseen vaikuttaa entistä enemmän sen kyky
houkutella ja sitouttaa tärkein tietovaranto eli osaava työvoima osaksi seudun ke-
hittymisprosessia (Knight 1995).

Osaamiseen perustuvassa ja kasvavassa taloudessa niukaksi tuotannonteki-
jäksi muodostuukin todennäköisesti osaavan työvoiman saatavuus kuten myös
Suomessa joidenkin toimialojen kohdalla on jo tapahtunut. Osaavan työvoiman
sijoittumiseen vaikuttavat lukuisat tekijät: Seudulliset työmarkkinat, paikan saa-
vutettavuus, asuinympäristön laatu, tietoisuus paikasta ja sen tarjoamista mah-
dollisuuksista sekä monet muut tekijät, jotka yksittäisinä tekijöinä ja yhdessä muo-
dostavat seudun vetovoimaisuuden. Newtonin mukaan kehittyneiden teollisuus-
maiden kaupunkiseutujen menestys riippuukin niiden kyvystä luoda ympäristö,
missä on miellyttävää ja taloudellisesti kannattavaa asua sekä miellyttävää ja ta-
loudellisesti tuottavaa työskennellä (Newton 1995, 160). Asuin- ja elinympäris-
tön laatu on yksi kaupunkiseudun kilpailukyvyn elementeistä, jonka merkitys ko-
rostuu kilpailtaessa osaavasta työvoimasta (ks. Breheny 1999; Willoughby 1995;
Linnamaa 1999; Rogerson 1999).

Jotta tämän usein toistetun näkemyksen kehittämistoiminnan kannalta hedel-
mällisempi tarkastelu olisi mahdollista, on siirrettävä huomio kilpailukyvystä kil-
pailuetuun. On pohdittava mahdollisuutta muodostaa asuin- ja elinympäristöstä
kilpailuetu suhteessa muihin samoista niukoista resursseista eli osaajista kilpai-
leviin kaupunkiseutuihin. Yksinkertaistaen voidaan olettaa, että selkeästi muita
seutuja korkealaatuisempi asuin- ja elinympäristö voi muodostaa kaupunkiseu-
dulle kilpailuedun suhteessa muihin kaupunkiseutuihin, jos se vaikuttaa voimak-
kaasti osaavan työvoiman ja tätä kautta myös heitä työllistävien yritysten haluk-
kuuteen sijoittua alueelle.

Tässä artikkelissa tarkastellaan kaupunkiseutujen mahdollisuuksia muodos-
taa asuin- ja elinympäristön eri tekijöistä kilpailuetu suhteessa muihin kaupunki-
seutuihin kansallisella tasolla. Tapauksena on kuusi suomalaista kaupunkiseutua
ja aineistona näillä seuduilla osaamisintensiivisissä yrityksissä rekrytoinnista vas-
taaville henkilöille tehdyt haastattelut ja yrityksissä työskenteleville osaajille koh-
distettu kysely. Artikkeli perustuu Sentessä syksyllä 2000 valmistuneeseen osa-
raporttiin “Asuin- ja elinympäristön laatu ja kaupunkiseutujen kilpailukyky. Osaa-
jien preferenssit ja tyytyväisyys Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Po-
rin ja Seinäjoen seuduilla” (Raunio & Linnamaa 2000). Raportti on osa tutki-
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musta, jonka tavoitteena on selkeyttää asuin- ja elinympäristön ja sen eri tekijöi-
den roolia kaupunkiseutujen kilpailukyvyssä. Tutkimuksen rahoittavat mukana
olevat kaupungit ja kaupunkiseudut.

2 Asuin- ja elinympäristön laadun merkitys
kaupunkiseudun kilpailukyvyssä

 2.1 Määritelmiä ja käytetty aineisto

Asuin- ja elinympäristö on käsitteenä laaja ja monimerkityksellinen. Jotta sen roo-
lia kilpailukyvyn elementtinä ja mahdollisena kilpailuetuna voidaan analysoida,
on käsite määriteltävä tarkemmin. Usein asuinympäristöllä viitataan asuntoon ja
sen välittömään lähiympäristöön ja elinympäristöllä laajempaan, koko päivittäi-
sen elinpiirin kattavaan kokonaisuuteen. Tässä artikkelissa kokonaisuus jaetaan
Linnamaata soveltaen neljään elementtiin, koska tämä jako palvelee hyvin elin-
keinopoliittisista lähtökohdista tapahtuvaa tarkastelua:

Fyysinen ympäristö
Rakennettu ympäristö (asumismahdollisuudet ja asumiseen liittyvä kun-
nallistekniikka, julkisten tilojen laatu, arkkitehtuuri jne.)
Luonnon ympäristö (kasvit, eläimet, maaperä, vesi)

Toiminnallinen ympäristö
Kaupunkiseudun tarjoamat palvelut (terveydenhuolto, päivähoito, yleis-
sivistävä koulutus, viihde- ja kulttuuripalvelut, urheilumahdollisuudet)
Saavutettavuus (paikallisliikenne, kansalliset ja kansainväliset liikenneyh-
teydet, jne.)

Taloudellinen ympäristö
Elinkustannukset (palveluiden hinnat, asumiskustannukset, veroäyrin
hinta jne.)
Työ- ja ura (kiinnostavat työtehtävät, palkkataso, uramahdollisuudet, jne.)

Sosiaalinen ympäristö
Toimijoiden välinen vuorovaikutus ja ne sosiaaliset verkostot (koti-, työ-,
harrastus- ja opiskeluverkostot), joissa ihminen päivittäin toimii.

(Linnamaata 1999, 28 soveltaen.)

Esitetty nelijako on sinänsä toimiva väline asuin- ja elinympäristön elementtien
käsitteellistämiseksi, vaikka joitakin elementtien välisiä rajapintoja on syytä tar-
kastella hieman yksityiskohtaisemmin. Esimerkiksi työhön ja uraan liittyvät te-
kijät ovat sekä taloudellisia että sosiaalisia kysymyksiä. Miten viihtyy työssään,
miten mielekkääksi työympäristönsä kokee, minkälaisia uramahdollisuuksia työ-
hön liittyy tai miten houkuttelevaksi näkee muut tarjotut työmahdollisuudet, ovat
lähinnä sosiaaliseen ympäristöön liittyviä kysymyksiä. Perimmäinen syy työn-
teolle on yleensä kuitenkin taloudellinen toimeentulo, vaikka sen merkitys saat-
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taa vaihdella yksilöiden välillä ja yhdenkin yksilön työuran eri vaiheissa. Tässä
artikkelissa työhön liittyvät tekijät käsitellään selvyyden vuoksi osana taloudel-
lista ympäristöä. Työ nähdään osana asuin- ja elinympäristön laatua, koska se
ohjaa voimakkaasti päivittäisen elinpiirin muotoutumista ollen sen kiinteä osa
ennemmin kuin muusta kokonaisuudesta irrallinen tekijä.

“Asuin- ja elinympäristön laatu ja kaupunkiseutujen kilpailukyky” -osara-
portissa käytetty tutkimusaineisto koostui lyhyistä teemahaastatteluista sekä In-
ternetissä toteutetusta kyselystä. Tutkimukseen haastateltiin 66 yritysten osaavan
työvoiman rekrytoinnista vastaavaa tai prosessissa olennaisesti mukana olevaa
henkilöä. Ammattinimikkeeltään haastateltavat olivat pääsääntöisesti toimitusjoh-
tajia, T&K-johtajia, henkilöstöjohtajia tai henkilöstöpäälliköitä. Haastattelut to-
teutettiin Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen kaupun-
kiseuduilla osaamisintensiivisissä yrityksissä. Tässä tutkimuksessa käytetyn mää-
ritelmän mukaan osaamisintensiiviselle yritykselle on ominaista:

suuri T&K -panostus suhteessa liikevaihtoon (esim. bioteknologian yri-
tykset)
kilpailukyvyn ydin on korkeatasoisessa ja vaikeasti jäljiteltävässä tuote-
teknologiassa (esim. GSM puhelimet tai kallioporakoneet)
kilpailukyvyn ydin on korkeatasoisessa ja vaikeasti jäljiteltävässä
tuotantoteknologiassa (esim. erikoispaperien valmistus)
henkilökunnan korkea koulutustaso (esim. suunnittelutoimistot)
läheinen yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa (esim. uudet tutkimuslähtöiset
yritykset)
kyky tuottaa uusia innovaatioita, sekä teknologisia, sosiaalisia että
liikkeenjohdollisia (esim. franchising)

(Kostiainen 1999)

Oikean kohderyhmän saavuttamiseksi kyselyn vastaajat valikoitiin haastattelu-
jen yhteydessä yhdessä yritysten edustajien kanssa. Kohderyhmän valinnan tark-
kuus vaihteli yksilöidystä nimilistasta tietyn yksikön valintaan tai yrityksen edus-
tajan lupaukseen välittää kyselyn sähköinen saatekirje ja internetlinkki oikealle
kohderyhmälle, joka määriteltiin seuraavasti:

Osaaja toimii uutta tietoa luovassa tai tietoa uudella tavalla soveltavassa
tehtävässä (lähinnä T&K-toiminta), vaativissa johtotehtävissä tai
muissa tehtävissä, joissa soveltaa erityisosaamistaan yrityksen avain-
toimintojen kannalta merkittävällä tavalla.
Yleensä osaajalla on suhteellisen korkea koulutus ja hänen osaamiselleen
on laajasti kysyntää.

Määrittely ei ole yksiselitteinen, koska erilaisilla yrityksillä on hyvin erilaisia tar-
peita. Peruslähtökohtana on näkemys nopeasta muutoksesta ja tätä muutosta hal-
litsevien ja yrityksen toimintaa siihen sopeuttavien yksilöiden tärkeydestä yrityk-
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sen kilpailukyvylle. Osaaja voi olla yhtä hyvin yksittäinen tutkimusjohtaja T&K-
osastolla, tuotantopuolella räätälöityjä tuoteratkaisuja tekevän tiimin jäsen kuin
innovatiivinen markkinointipäällikkökin. Yrityksen kilpailukyvyn kannalta avain-
asemassa olevia osaajia on siis hankalaa tai mahdotonta määritellä yrityksen ul-
kopuolelta käsin tiettyjen kriteereiden kautta, minkä vuoksi osaajat valikoitiin
yhteistyössä yritysten edustajien kanssa.  Tässä artikkelissa käytetään termiä
“osaaja” viitattaessa tutkimuksen kohdejoukkoon.

Varsinainen osaajien preferenssejä ja tyytyväisyyttä kartoittava tutkimusai-
neisto koostuu internet-kyselystä, johon saatiin määräaikaan mennessä 860 vas-
tausta1. Internet-kyselyssä kysyttiin sekä osaajien yleisiä arvostuksia että heidän
tyytyväisyyttään nykyisen asuinseutunsa vastaaviin ominaisuuksiin. Vertailemalla
eri kaupunkiseutujen vahvuuksia ja heikkouksia (tyytyväisyys) ja niille annettu-
ja merkityksiä (tärkeys) asuinseudun valinnassa, voidaan päätellä mitkä tekijät
muodostavat millekin kaupunkiseudulle mahdollisia kilpailuetuja ja mikä on eri
tekijöiden rooli osana kokonaisvaltaisempaa kilpailukykyä.

2.2 Asuin- ja elinympäristön laatu vahvuutena ja kilpailuetuna

Tässä artikkelissa asuin- ja elinympäristön laatua tarkastellaan osana kaupunki-
seudun kilpailukykyä ja erityisesti mahdollisuutena muodostaa siitä kilpailuetu
suhteessa samoja osaajia tavoitteleviin kilpakumppaneihin. Linnamaan mukaan
kaupunkiseudun kilpailukyky muodostuu kuudesta peruselementistä: infrastruk-
tuurista, yrityksistä, inhimillisistä voimavaroista, instituutioista ja toimivasta ke-
hittäjäverkostosta, verkostoihin kuulumisesta sekä asuin- ja elinympäristön laa-
dusta. Tämän artikkelin lähtökohtana on viimeksi mainittu elementti, joten kau-
punkiseudun kilpailukyky voidaankin tässä määritellä erityisesti taidoksi houku-
tella alueelle uusia omilla työmarkkinoillaan kilpailukykyisiä osaajia. Kilpailu-
kykyisen kaupunkiseudun on omattava sellaisia ominaisuuksia, joiden avulla tämä
pystyy osallistumaan kilpailuun sekä potentiaalia, jonka turvin se voi menestyä
kilpailussa kilpakumppaneita paremmin. (ks. Linnamaa & Sotarauta 1997, 134;
Linnamaa 1999; Barney & Hesterly 1996, 134.) Jos kaupunkiseutu onnistuu rea-
lisoimaan mainitun potentiaalin, muodostuu siitä kilpailuetu suhteessa muihin
kaupunkiseutuihin.

Asuin- ja elinympäristön laatu on siis osa kilpailukykyä, mutta se ei välttä-
mättä korkealaatuisenakaan muodosta aina kilpailuetua. Kilpailuedun saavutta-
minen edellyttää, että toimija menestyy tietyssä toiminnossa avainkilpakumppa-
neitaan paremmin. Barneyn ja Hesterlyn mukaan toimijalla on kilpailuetu, kun
sen resurssit ovat

1 Helsingin seudulta vastauksia saatiin 158, Tampereen 150, Turun 96, Jyväskylän 233, Porin
113 ja Seinäjoen 85. Yhteensä 25 vastausta tuli mukana olevien kaupunkiseutujen ulkopuo-
lelta ja ne pidettiin mukana koko aineistoa käsiteltäessä, mutta ei kaupunkiseuduttaisissa ana-
lyyseissä.
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arvokkaita mahdollistaen ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien hyö-
dyntämisen ja uhkien poistamisen,
harvinaisia toimijan nykyisten tai potentiaalisten kilpailijoiden keskuu-
dessa,
kalliita jäljitellä ja
resursseille ei ole olemassa niitä korvaavia resursseja.

(Barney & Hesterly 1996, 134).

Tässä asuin- ja elinympäristön ominaisuudet ovat kaupunkiseudun resursseja.
Kilpailuedun määritelmää voidaan tarkentaa niin, että asuin- ja elinympäristön
ominaisuuksista tuottavat kilpailuetua sellaiset, jotka erottavat kaupunkiseudun
selkeästi muista kaupunkiseuduista (harvinaisia), ovat tärkeitä asuinseudun va-
linnassa (arvokkaita) ja vastaavat osaajien niille asettamia vaatimuksia. Hyvä,
hyvin toimiva tai korkealaatuinen eivät siis ole synonyymejä kilpailuedulle. Var-
sinaiset kilpailuedut ovat tekijöitä, jotka korostuneesti vahvistavat kaupunkiseu-
dun vetovoimaisuutta osaajien näkökulmasta ja selkeästi erottavat seudun muis-
ta samoista osaajaresursseista kilpailevista kaupunkiseuduista.

Kaupunkiseudun
ominaisuus

Osaajien 
preferenssit

Osaajat pitävät 
vahvuutta asuinseutunsa 

valinnan kannalta tärkeänä

Vahvuus on selkeästi parempi
 kuin muilla 

samaa kohderyhmää 
tavoittelevilla

kaupunkiseuduilla

Kohderyhmä tiedostaa
kaupunkiseutujen välisen eron 

Kilpailuetu

Vahvuus

KUVA 1. Kilpailuedun muodostuminen asuin- ja elinympäristön tekijöiden
ja osaajien preferenssien kohtaamisesta.
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Kilpailuedun perusta syntyy siis osaajien preferenssien ja niitä vastaavien kau-
punkiseudun ominaisuuksien kohtaamisesta (kuva 1). Tästä kohtaamisesta syn-
tyy kuitenkin vasta kaupunkiseudulle ominainen vahvuus, joka on astetta väljem-
min määriteltävissä kuin varsinainen kilpailuetu. Ollakseen kilpailuetu2  vahvuu-
den on erotettava kaupunkiseutu selkeästi sen avainkilpakumppaneista ja toisaalta
tavoitellun kohderyhmän on myös tiedostettava tämä ero. Lisäksi kilpailueduksi
muodostuvalla vahvuudella on oltava suuri merkitys osaajien asuinseudun valin-
nassa.

Tässä prosessi on esitetty yksinkertaistettuna, mikä helpottaa kilpailuedun
erottamista vahvuuksista ja fokusoi huomion kaupunkiseudun mahdollisuuksiin
muodostaa asuin- ja elinympäristön tekijöistä kilpailuetu. Yksinkertaisimmassa-
kin mallissa on kuitenkin otettava huomioon, että sekä osaajien preferenssit että
kaupunkiseudun ominaisuudet muuttuvat eli kyseessä on dynaaminen prosessi,
jonka hyödyntäminen vaatii jatkuvaa vuorovaikutusta kaupunkiseudun ja sen ta-
voittelemien kohderyhmien välillä. Karkeasti ottaen vahvuudet ovat osaajien pre-
ferenssejä vastaavia tekijöitä, jotka riittävät pitämään heidät kotiseudullaan, kun
taas kilpailuedut ovat vetovoimaisia mahdollisuuksia, jotka houkuttelevat osaa-
jia myös seudun ulkopuolelta tehokkaammin kuin muiden kaupunkiseutujen vas-
taavat ominaisuudet pitävät heitä paikoillaan.

Tässä artikkelissa esitetyt kilpailuedut ovat lähinnä potentiaalisia, koska nii-
den tiedostamista kaupunkiseudun ulkopuolella ei tämän aineiston perusteella ole
mahdollista arvioida.

3 Vahvuus vai kilpailuetu

3.1 Fyysinen ympäristö – vahvuutena viihtyisä asuinympäristö

Fyysinen ympäristö tarjoaa käytännön esimerkin tekijöistä, jotka ovat osaajille
hyvin tärkeitä, mutta joista on eri kaupunkiseutujen vastaajien tasaisen tyytyväi-
syyden vuoksi erittäin vaikeaa muodostaa kaupunkiseudulle varsinaista kilpailu-
etua. Fyysisen ympäristön tekijät ovat hyvin tärkeässä roolissa, kun osaajat va-
litsevat asuinseutuaan eli niiden korkea laatu on kaupunkiseudulle kiistämätön
vahvuus (taulukko 1).

2 Kilpailuedulle käänteinen käsite on kilpailuhaitta. Kaupunkiseudulle voi muodostua kilpai-
luhaitta osaajille tärkeistä tekijöistä, jotka erottavat sen muista kaupunkiseuduista näitä sel-
västi heikompana.
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TAULUKKO 1. Asuinseutua valittaessa seuraavia tekijöitä tärkeänä tai erit-
täin tärkeänä pitävien osuus vastanneista (%) (n = 860)

Kaupunkiseutu Hel- Tam- Turun Jyväs- Porin Seinä- Koko
singin pereen kylän joen aineisto

Puistojen ja viheralueiden
riittävyys ja laatu 86 88 97 88 85 79 87
Asuinympäristön puhtaus
ja saasteettomuus 86 94 96 97 95 96 94
Luonnonläheisyys tai
helppo saavutettavuus 79 86 91 87 87 87 85

Huolimatta fyysisen ympäristön tärkeydestä osaajien sijoittumispäätökselle, siitä
on hankalaa muodostaa kilpailuetua. Jokaisella kaupunkiseudulla on tarjolla useita
erilaisia asumis- ja asuinympäristövaihtoehtoja urbaanista hyvinkin maaseutumai-
seen. Lisäksi kansallisella tasolla asuinympäristöjen tarjonta on vivahde-eroistaan
huolimatta melko homogeenistä, joten joukosta erottautuminen on vaikeaa. Fyy-
siselle ympäristölle annetusta suuresta merkityksestä huolimatta siitä on siis vai-
keaa muodostaa kilpailuetua, koska osaajat ovat eri seuduilla asuinympäristönsä
laatuun suunnilleen yhtä tyytyväisiä.

Yksittäisten tekijöiden kohdalta voi kuitenkin löytyä selviä kaupunkiseutu-
kohtaisia eroja. Esimerkiksi Tampereen seudun vastaajista vain 12 % on asuin-
ympäristönsä puhtauteen ja saasteettomuuteen erittäin tyytyväisiä, 47 % tyyty-
väisiä ja 10 % ei lainkaan tyytyväisiä. Vastaavasti Seinäjoen seudun vastaajista
jopa 24 % on erittäin tyytyväisiä, 65 % tyytyväisiä ja vain 1 % ei lainkaan tyyty-
väisiä asuinympäristönsä puhtauteen ja saasteettomuuteen. Tässä ero on suurim-
millaan ja selkeä, mutta se ei vielä muodostane varsinaista kilpailuetua. Ensin-
näkin kyseessä on yksittäinen tekijä eikä kokonaisuus. Toiseksi Tampereen seu-
dun vastaajien ikärakenne on Seinäjoen seudun vastaajia nuorempi ja koko ai-
neistossa nuoret olivat astetta tyytymättömämpiä fyysisen ympäristönsä ominai-
suuksiin kuin vanhemmat. Näin ollen ero ei johdu yksinomaan kaupunkiseutu-
jen välisistä eroista, vaan myös ikä taustamuuttujana on otettava huomioon. To-
sin tyytymättömyys ei johtune suoraan iästä, vaan siihen liittyvistä muista teki-
jöistä. Todennäköisesti nuori osaaja ei ole vielä ehtinyt hankkimaan toiveidensa
mukaista asuntoa ja asuinympäristöä esimerkiksi taloudellisten tai lyhyeen asu-
misuraan liittyvien rajoitteiden vuoksi.

3.2 Toiminnallinen ympäristö – palvelut ja saavutettavuus
vahvuuksina ja pullonkauloina

Toiminnallisen ympäristön palveluista erottui selkeästi kaksi tärkeydeltään eri-
laista ryhmää. Tärkeimpiä olivat joko päivittäin tarvittavat tai perusturvallisuu-
teen kuuluvat ns. peruspalvelut ja vähemmän tärkeitä ns. ylellisyyspalvelut tai
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vain pienen ryhmän käyttämät erikoispalvelut. Tärkeimmiksi koetuista peruspal-
veluista vain tyytyväisyydessä monipuolisiin koulumahdollisuuksiin (erikoislu-
kiot, painotetut luokat jne.) oli niin paljon kaupunkiseutujen välistä eroa, että voi-
daan puhua jonkinlaisesta kilpailuedusta. Tässäkin tapauksessa potentiaalinen kil-
pailuetu on lähinnä isoilla kaupungeilla ja erityisesti Helsingin seudulla suhtees-
sa pienempiin kaupunkiseutuihin. Muuten perus- tai päivittäispalveluihin kuten
liikuntamahdollisuuksiin, terveydenhoitopalveluihin tai lasten päivähoitomahdol-
lisuuksiin oltiin suunnilleen yhtä tyytyväisiä eri kaupunkiseuduilla.

Sen sijaan peruspalveluita pienemmän merkityksen saaneiden ns. ylellisyys-
palveluiden kohdalla kaupunkiseutujen väliset erot olivat suurempia. Näiden pal-
velujen merkitys oli kuitenkin selkeästi pienempi osaajien asuinseudun valinnal-
le kuin perus- tai päivittäispalveluiden eli niistä on myös hankalampaa muodos-
taa varsinaista kilpailuetua. Esimerkiksi peruspalveluihin luettavia monipuolisia
terveydenhoitopalveluja pitää tärkeänä tai erittäin tärkeinä noin 80 % vastaajista
ja monipuolista ravintola ja kahvilatarjontaa vain noin 30 % vastaajista. Toisaal-
ta tiettyjä ylellisyyspalveluja käyttävän kohderyhmän suhteen olisi mahdollista
muodostaa merkittäväkin kilpailuetu kokoamalla kaupunkiseudulle useita samalle
rajatulle kohderyhmälle osoitettuja korkealaatuisia ylellisyyspalveluja.

Esimerkiksi kaupunkiseudun monipuolinen ilta- ja yöelämä, runsas ravinto-
la- ja kahvilatarjonta sekä monipuoliset erikoisliikkeet houkuttelevat nuorempia
ikäryhmiä enemmän kuin vanhempia. Tyytyväisyys laskee usein kaupunkiseu-
dun koon pienentyessä, vaikka ei aina kovinkaan voimakkaasti. Suurimmillaan
ero on tyytyväisyydessä aikuisille suunnattuun jatko- ja täydennyskoulutukseen,
johon Helsingin ja Tampereen seudun vastaajista oli tyytyväisiä tai erittäin tyy-
tyväisiä noin 90 %, Turun seudun vastaajista 85 %,  Jyväskylän seudun vastaa-
jista 80 %, Porin seudun 60 % ja Seinäjoen seudun vastaajista enää 50 %. Koko
aineistossa ylellisyyspalveluille annettu merkitys asuinseudun valintaan vaikut-
tavina tekijöinä on kuitenkin melko pieni. Palvelut kokonaisuutena saivat myös
vähiten mainintoja tärkeimpänä asuinseudun valintaan vaikuttavana syynä. Tie-
tyille kohderyhmille yksittäisillä ylellisyyspalveluilla voi joka tapauksessa olla
suurikin merkitys, mutta ainakin toistaiseksi näiden palvelujen saatavuus vaikut-
taa todennäköisesti enemmänkin kaupunkiseutujen sisäiseen kuin niiden väliseen
muuttoon.

Myös seudun saavutettavuuteen liittyvistä tekijöistä on melko hankalaa muo-
dostaa selkeää kilpailuetua. Kilpailuedun muodostamista saavutettavuuteen liit-
tyvistä tekijöistä hankaloittaa niiden paikkasidonnaisuus. Esimerkiksi julkiseen
paikallisliikenteeseen oltiin tyytyväisimpiä Helsingin seudulla ja tyytyväisyys laski
tasaisesti kaupunkiseudun koon pienentyessä. Nämä tekijät olivat kuitenkin myös
tärkeimpiä juuri niillä seuduilla, joilla niihin oltiin tyytyväisimpiä. Helsingin seu-
dulla hyvin toimivaa julkista paikallisliikennettä piti erittäin tärkeänä yli 50 %
vastaajista, mutta Seinäjoen seudulla alle 10 %. Näin ollen hyvin toimiva julki-
nen paikallisliikenne ei muodosta kilpailuetua suhteessa sellaisen kaupunkiseu-
dun osaajiin, jotka eivät tällaista palvelua omalla seudullaan koe tärkeäksi. Kil-
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pailuetu on siis nähtävä aina myös yhteydessä kaupunkiseudun muodostaman
kokonaisuuden asettamiin vaatimuksiin.

Kansainvälisten liikenneyhteyksien merkitys on suurin suurimmilla kaupun-
kiseuduilla ja Porin seudulla, joilla yli 50 % vastaajista pitää niitä tärkeinä tai
erittäin tärkeinä. Jyväskylän seudulla kansainvälisiä yhteyksiä pitää tärkeinä tai
erittäin tärkeinä alle 40 % ja Seinäjoen seudulla alle 30 % vastaajista. Tähän liit-
tyy luonnollisesti seutujen yritysten vientiorientoituneisuus ja kansainvälisten kon-
taktien tarve. Paljon kansainvälisiä yhteyksiä vaativat tehtävät sijoittuvat toden-
näköisesti pääosin hyvien kansainvälisten yhteyksien läheisyyteen ja todennäköi-
sesti näitä yhteyksiä työssään käyttävät henkilöt pitävät niitä myös tärkeämpinä
kuin niitä vähemmän tarvitsevat.

Selkeästi tyytyväisimpiä kansainvälisiin liikenneyhteyksiin olivat Helsingin
seudun vastaajat ja vähiten tyytyväisiä Porin ja Seinäjoen seutujen vastaajat. Näin
ollen Helsingin seudun kansainväliset liikenneyhteydet luovat potentiaalisen kil-
pailuedun suhteessa Porin seudun vastaajiin, mutta eivät niinkään suhteessa Sei-
näjoen seutuun, koska kansainvälisten yhteyksien merkitys asuinseudun valin-
nalle on Seinäjoen seudun vastaajille selvästi Porin seutua pienempi. Kilpailuetu
suhteessa eri kaupunkiseutuihin voi siis vaihdella paitsi kunkin kaupunkiseudun
osaajien tyytyväisyyden myös heidän kyseiselle tekijälle antaman merkityksen
mukaan. Kansainvälisten yhteyksien jonkin verran pienempi arvostus sisämaan
kaupunkiseuduilla saattaa olla osittain sopeutumista vallitseviin olosuhteisiin,
mutta osittain myös tietoinen ja elämäntyylin mukainen valinta.

3.3 Taloudellinen ympäristö – kilpailuetuna luova
ongelmanratkaisuympäristö

Rekrytoinnista vastaaville henkilöille tehdyissä  haastatteluissa korostui näkemys
työn mielekkyyden ja sen tarjoamien mahdollisuuksien merkityksestä osaajien
asuinseudun valinnassa. Voidaan puhua ns. luovasta ongelmanratkaisuympäris-
töstä, jota pidettiin yleensä tärkeämpänä vetovoimatekijänä kuin pelkkiä rahalli-
sia kannustimia. Esiin nousi tapauksia, joissa esimerkiksi työmatkan selkeä ly-
hentyminen yhdistettynä mielenkiintoiseen työtehtävään asetetaan korkeamman
palkan ja optiomahdollisuuksien edelle. Myös kyselyyn vastaajat valitsivat työ-
ja uramahdollisuudet eli kiinnostavat ja haasteelliset työtehtävät useimmiten tär-
keimmäksi asuinseudun valintaan vaikuttavaksi tekijäksi.

Luovan ongelmanratkaisuympäristön vetovoimaisuuden taustalla on osaajan
erittäin korkea ammattitaito, jonka hän on kovalla työllä sekä luontaisella suun-
tautumisellaan hankkinut. Hankittua osaamista halutaan myös käyttää ja näin to-
teuttaa itseään työnteon kautta. Kaupunkiseudun näkökulmasta luova ongelman-
ratkaisuympäristö tarkoittaa siis kiinnostavia ja haasteellisia työtehtäviä, jotka osa-
aja arvottaa korkealle. Luovan ongelmanratkaisuympäristön voi muodostaa yksi
suuri yritys lukuisine työmahdollisuuksineen, lukuisat pienet yritykset suurine
toiminnallisine vapausasteineen ja kaupunkiseutu kokonaisuutena kiinnostavien
yritysten keskittymänä aina osaajan preferensseistä riippuen.
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Internet-kyselyssä selkeimmin kaupunkiseutuja toisistaan erottavat tekijät
löytyivät työhön liittyvistä taloudellisen ympäristön tekijöistä (kuva 2). Juuri luo-
vaa ongelmanratkaisuympäristöä parhaiten kuvaavat muuttujat eli seudun useam-
mat kiinnostavat työpaikkamahdollisuudet (työmarkkinat) ja seudun yritysten tar-
joamat mahdollisuudet edetä työuralla (urakehitysmahdollisuudet) erottavat kau-
punkiseudut toisistaan (kuva 2). Tarjolla olevien työmahdollisuuksien määrään
ollaan Helsingin seudulla tyytyväisempiä kuin Tampereen seudulla ja huomatta-
vasti tyytyväisempiä kuin Turun tai Jyväskylän seuduilla. Helsingin seudulla tyy-
tyväisiä tai erittäin tyytyväisiä on noin 90 % (erittäin tyytyväisiä yli 60 %) vas-
tanneista, Tampereen seudulla 80 % (erittäin tyytyväisiä noin 30 %) ja muilla
seuduilla 30–45 % (erittäin tyytyväisiä 4–6 %). Poikkeuksena tässä on Seinäjo-
en seutu, jolla yksikään vastaajista ei ollut asuinseutunsa tarjoamien työmahdol-
lisuuksien määrään erittäin tyytyväinen. Ei lainkaan tyytyväisiä oli Helsingin ja
Tampereen seuduilla noin 3 %, Jyväskylän seudulla noin 8 %, Turun seudulla
noin 18 %, Porin seudulla noin 25 % ja Seinäjoen seudulla jo yli 30 % vastan-
neista.

KUVA 2. Tyytyväisyys kaupunkiseutuja eniten erottaviin taloudellisen ym-
päristön tekijöihin tutkimuksen kaupunkiseuduilla (n = 860)

Helsingin seutu

Tampereen seutu

Turun seutu

Jyväskylän seutu

Porin seutu

Seinäjoen seutu

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

Tyytyväisyys .

 paikallisiin työ-

 markkinoihin

 urakehitysmahdol-

 lisuuksiin seudulla

 puolison työmahdol-

 lisuuksiin seudulla
2,5

2,5

2,7

2,3

2,4

1,8

2,7

2,7

2,3

2,6

2,0

1,6

3,0

2,9

2,5

2,6

1,9

1,5
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Myös tyytyväisyys mahdollisuuksiin edetä työuralla on Helsingin seudulla mui-
ta suurempaa, tosin erot kaupunkiseutujen välillä ovat hieman pienempiä kuin
tyytyväisyydessä nykyisen asuinseudun työmarkkinoihin. Asuinseutunsa yritys-
ten tarjoamiin urakehitysmahdollisuuksiin tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli
Helsingin seudun vastaajista lähes 90 % (52 % erittäin tyytyväisiä), Tampereen
seudun vastaajista noin 80 % (24 % erittäin tyytyväisiä) ja Jyväskylän seudun
vastaajista noin 70 % (12 % erittäin tyytyväisiä). Turun, Porin ja Seinäjoen seu-
duilla vain noin 40–45 %  vastaajista on tyytyväisiä ja erittäin tyytyväisiä (6–
5 % erittäin tyytyväisiä) eli ne jäävät jo selvästi Helsingin mutta myös Tampe-
reen ja Jyväskylän seutujen taakse.

Uramahdollisuudet ja paikalliset työmarkkinat ovat Helsingin seudulle eri-
tyisesti nuoria osaajia koskeva selkeä kilpailuetu samoin kuin Tampereen seu-
dulle suhteessa muihin kaupunkiseutuihin. Tosin Tampereen seudun vastaajat oli-
vat astetta nuorempia kuin muiden seutujen vastaajat ja koko aineistossa nuo-
remmat ikäluokat olivat vanhempia ikäluokkia jonkin verran tyytyväisempiä
asuinseutunsa tarjoamiin uramahdollisuuksiin ja työmarkkinoihin. Tämä hieman
vähentää Tampereen seudun vastaajien muita suuremman tyytyväisyyden tuot-
tamaa kilpailuetua suhteessa muihin kaupunkiseutuihin. Vastaavasti Turun seu-
dun vastaajien hieman korkeampi ikärakenne selittää osittain pienempää tyyty-
väisyyttä uramahdollisuuksiin (kuva 2).

Selkein yksittäinen potentiaalista kilpailuetua tuottava tekijä on puolison työ-
paikkamahdollisuudet. Se on koko aineistossa tärkeimmäksi koettu taloudellisen
ympäristön tekijä eli yhtä tärkeä kuin vastaajien oma työpaikka, eikä arvostuk-
sissa ole kaupunkiseutujen välillä mainittavia eroja. Sen sijaan tyytyväisyydessä
puolison työpaikkamahdollisuuksiin erot ovat selvät. Helsingin seudun vastaa-
jista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä puolisonsa työpaikkamahdollisuuksiin on
86 % (43 % erittäin tyytyväisiä). Tampereen seudulla tyytyväisiä tai erittäin tyy-
tyväisiä on noin 57 %  (22 % erittäin tyytyväisiä) ja Turun seudulla 65 % (14 %
erittäin tyytyväisiä) vastaajista. Muilla seuduilla osuus on noin 50 % vastanneis-
ta (12–14 % erittäin tyytyväisiä). Puolison työpaikkamahdollisuudet ovat siis Hel-
singin seudulle selkeä taloudellisen ympäristön kilpailuetu.

Uramahdollisuuksien ja työmarkkinoiden merkitystä kilpailuetuina vähentää
jonkin verran näiden tekijöiden arvostuksen laskeminen kaupunkiseudun koon
pienentyessä. Toisin kuin puolison työpaikkamahdollisuuksien kohdalla, edellä
mainittuja tekijöitä arvostetaan Helsingin seudulla eniten ja Seinäjoen seudulla
vähiten asuinseudun valintaan vaikuttavina tekijöinä. Kyse on tässäkin todennä-
köisesti myös tietynlaisesta sopeutumisesta vallitseviin olosuhteisiin tai kokonais-
valtaisesta elämäntyyli-valinnasta, jonka mukaisiksi preferenssit yksittäisten te-
kijöiden osalta muokkaantuvat. Vaikka urakehitysmahdollisuuksien ja työmark-
kinoiden merkitystä kilpailuetuna jonkin verran vähentää preferenssien ”sopeu-
tuminen”, se ei missään tapauksessa poista sitä. Kyseessä ovat luovan ongelman-
ratkaisuympäristön avaintekijät ja juuri luova ongelmanratkaisuympäristö toistui
yrityshaastatteluissa erityisenä osaajia houkuttelevana tekijänä.
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Myös toisenlainen ”sopeutuminen” vaikuttaa kilpailuetujen muodostumiseen.
Taloudellisen ympäristön tekijöistä asumiskustannuksiin Helsingin seudun vas-
taajat ovat muita tyytymättömämpiä. Vain 17 % on erittäin tyytyväisiä ja 43 %
tyytyväisiä asunnosta maksamaansa vuokraan tai hintaan. Tyytyväisimpiä ovat
Turun ja Porin seutujen vastaajat. Molemmilla seuduilla 33 % on erittäin tyyty-
väisiä ja Turun seudulla 60 % ja Porin seudulla 55 % tyytyväisiä asumiskustan-
nuksiinsa. Asumiskustannukset muodostavat siis Turun ja Porin seuduille poten-
tiaalisen kilpailuedun suhteessa Helsingin seutuun. Tätä potentiaalista kilpailu-
etua heikentää kuitenkin mahdollisesti Helsingin seudun korkeammat palkat. Yri-
tyshaastatteluissa toistui jatkuvasti näkemys, että Helsingin seudun korkeammat
palkat kompensoivat suurempia asumiskustannuksia. Lukuisissa tutkimuksissa
onkin todettu, että seudun heikkoja ominaisuuksia kompensoidaan usein juuri suu-
remmalla palkalla, kun taas korkealaatuisessa asuinympäristössä tyydytään pie-
nempäänkin palkkaan (ks. Granger 1993; Granger & Blomquist 1999). Heikkoa
asuntotilannetta ja asumisen kalleutta eli Helsingin seudun selkeintä potentiaa-
lista kilpailuhaitta suhteessa pienempiin kaupunkiseutuihin kompensoi siis aina-
kin joissakin tapauksissa seudun korkeammat palkat

Asumiskustannusten merkitys asuinseudun valinnalle on koko aineistossa
korkeahko, mutta Helsingin seudulla hieman muita seutuja pienempi, mikä jäl-
leen osoittaa jonkinlaista sopeutumista negatiiviseen tekijään osana kokonaisuutta.
Turun seudun kilpailuetua suhteessa Helsingin seutuun vähentää tässä tapauk-
sessa hieman Turun seudun vastaajien astetta vanhempi ikärakenne. Koko aineis-
tossa vanhemmat ikäluokat ovat tyytyväisempiä asumiskustannuksiinsa kuin nuo-
remmat. Porin seudun ja Helsingin seudun vastaajien ikärakenteet ovat sen si-
jaan hyvin lähellä toisiaan. Asumiskustannukset muodostavat siis näille kaupun-
kiseuduilla potentiaalisen kilpailuedun suhteessa Helsingin seutuun, mutta astet-
ta laimeampana kuin edellä mainitut Helsingin seudun kilpailuedut suhteessa
muihin kaupunkiseutuihin. Kokonaisuutena taloudellinen ympäristö luo selkeän
potentiaalisen kilpailuedun Helsingin seudulle, mutta korkeat asuntojen hinnat ja
niiden vaikea saatavuus muodostavat sinne muuttamista suunnittelevien näkökul-
masta todennäköisesti selkeän pullonkaulan jo nyt.

3.4 Sosiaalinen ympäristö – ”kilpailuetuna” paluumuuttajat

Siinä missä luova ongelmanratkaisuympäristö näyttää olevan kilpailuetu suurille
kaupunkiseuduille, pienemmille kaupunkiseuduille kilpailuetua tuottaa paikkaan
kiinnittyminen ja sen myötä seudulle paluumuuttujina saapuvat osaajat. Sosiaa-
lisen ympäristön muiden tekijöiden kohdalla ei voida puhua kilpailueduista, vaikka
esimerkiksi turvallisuus on hyvin tärkeä tekijä kaikille vastaajille. Tyytyväisyys
sosiaalisen ympäristön ominaisuuksiin on kaupunkiseutujen välillä kuitenkin niin
tasaista, että kilpailuetuja ei muodostu. Kilpailuetu on otsikoinnissa heittomer-
keissä, koska “Asuin- ja elinympäristön laatu kaupunkiseutujen kilpailukyvys-
sä” -tutkimus ei osoittanut suoraan osaajien vahvempaa sitoutumista pienempiin
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kaupunkiseutuihin, vaan ennemminkin paluumuuttajien suuren merkityksen näi-
den seutujen osaamisperustan muodostumiselle.

Kilpailuedun muodostuminen ei ole yksiselitteistä osaajaryhmien erilaisten
preferenssien vuoksi. Preferenssit eivät aina liity suoraan johonkin tiettyyn teki-
jään tai tekijöihin, vaan myös laajempiin kokonaisuuksiin ja elämäntyylivalin-
toihin (Ks. esim. Kytö 1999; Itäpuisto 1999; Ward 1998). Elämäntyylissä on kyse
tiedostetusta valinnasta ja sopeutumisesta vallitseviin olosuhteisiin tai sen yksit-
täisiin tekijöihin kokonaisuuden kustannuksella. Esimerkiksi Seinäjoen seudun
vastaajat ovat ravintola- ja kahvilatarjontaansa suunnilleen yhtä tyytyväisiä kuin
Helsingin, Tampereen ja Turun seutujen vastaajat. Myös ilta- ja yöelämään sekä
erikoisliikkeiden tarjontaan oltiin Seinäjoen seudulla suunnilleen yhtä tyytyväi-
siä kuin suuremmillakin kaupunkiseuduilla Helsingin seutua lukuun ottamatta.
Tyytyväisyydessä ei ole kyse vain seudun tarjoamista palveluista, vaan hyvin pal-
jon myös vastaajien kokonaisuudelle ja siihen liittyville palveluille asettamista
odotuksista ja vaatimuksista eli yksittäisten tekijöiden sopeuttamisesta kokonai-
suuteen.

Pikkukaupunkimainen elämäntyyli eroaa urbaanista city-kulttuurista ja näi-
hin liittyvät erilaiset preferenssit voivat sisältyä samankin yksilön muuttuviin elä-
mäntilanteisiin. Esimerkki muuttuvista preferensseistä on paluumuuttaminen. Pa-
luumuuttajat muodostavat merkittävän pienille kaupunkiseuduille suuntautuvan
osaajien virran. Esimerkiksi vastavalmistunutta osaajaa voi houkuttaa suuren kau-
punkiseudun ongelmanratkaisuympäristöt, mutta perheen perustamisen myötä
kotiseudun tutut sosiaaliset verkostot muuttuvat mahdollisesti entistä vetovoimai-
semmiksi3.

TAULUKKO 2. ”Mikä kuvaa parhaiten nykyistä tilannettasi?” (%) (n = 834)

Kaupunkiseutu Hel- Tam- Turun Jyväs- Porin Seinä- Koko
singin pereen kylän joen aineisto

Kotoisin4   51   29   40   21   39   31   34
Paluumuuttaja     8     9   13   17   28   37   17
Tulokas   42   63   47   62   33   32   49
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100

3 Tässä tutkimuksessa perhestatus ei kuitenkaan erityisen voimakkaasti selitä paluumuuttoa. Pa-
luumuuttajista suurin osa on lapsiperheitä, koska suurin osa vastaajista on perheellisiä. Suh-
teellisesti mitattuna lapsiperheet olivat kuitenkin vain jonkin verran useammin paluumuutta-
jia kuin pariskunnat tai yksin asuvat.

4 Kotoisin = asunut seudulla koko aikuisikänsä muuttamatta välillä muualle, Paluumuuttaja =
palannut seudulle asuttuaan välillä muualla, Tulokas = tullut seudun ulkopuolelta ja asuu nyt
seudulla ensimmäistä kertaa.
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Paluumuuttajien kotiseutuun sitoutumisen voimakkuus muodostaa siis kilpailu-
edun suhteessa muihin kaupunkiseutuihin. Porin ja erityisesti Seinäjoen seudun
vastaajista oli suhteellisesti suurempi osa paluumuuttajia kuin muilla seuduilla
ja näillä seuduilla myös sukulaisten ja omien juurten merkitys asuinseudun va-
linnassa korostui. Toisaalta paluumuuttajien suuri osuus saattaa johtua myös seu-
dun heikosta vetovoimasta  eli seutu ei houkuttele uusia seudun ulkopuolisia tu-
lokkaita.

Paluumuuttajat muodostavat joka tapauksessa pienten kaupunkiseutujen kan-
nalta merkittäviä osaajavirtoja. Kotiseutuun sitoutuminen luo kaupunkiseudulle
kilpailuedun halusta palata juurilleen ja/tai tutun sosiaalisen verkoston pariin. Pa-
luumuuttajista noin 50 % pitää sukulaisten ja omien juurien merkitystä tärkeänä
tai erittäin tärkeänä tekijänä asuinseutua valittaessa. Vastaava luku on kotiseu-
dulla pysyneillä noin 40 % ja uusilla tulokkailla vain noin 15 %.

Kotiseutuun kiinnittyminen ja paluumuuttajat korostavat pienempien kaupun-
kiseutujen mahdollisuuksia houkutella osaavaa työvoimaa seudulleen. Kysyttä-
essä unelmien asuinpaikkaa, jossa vastaajat toivoisivat vielä joskus asuvansa joko
väliaikaisesti tai pysyvästi, useimmat vastaajista nimesivät oman kotiseutunsa.
Globalisoituneessa taloudessakin sen avaintoimijat eli osaajat ovat siis edelleen
vahvasti kotiseutuunsa kiinnittyneitä, jos siihen vain annetaan kohtuulliset mah-
dollisuudet. Tämän tutkimuksen perusteella tällaisten kohtuullisten mahdollisuuk-
sien olennaisin osa on luova ongelmanratkaisuympäristö. Asuin- ja elinympäris-
tön kokonaisuus on tärkeä osa kaupunkiseudun kilpailukykyä, mutta eroja seu-
tujen välille muodostaa perinteisestikin alueiden välistä muuttoa ohjanneet työ-
mahdollisuudet (ks. Laakso & Loikkanen 2000). Osaajille tärkeätä ei kuitenkaan
ole vain pelkkä työpaikka, vaan myös  työpaikan laatu ja sen tarjoamat haasteel-
liset tehtävät.

4 Esiin nousevat mahdollisuudet vetovoimaisuuden
määrittäjänä

Tässä artikkelissa eri kaupunkiseutujen osaajien välinen tasainen tyytyväisyys lu-
kuisiin asuin- ja elinympäristönsä ominaisuuksiin estää kilpailuedun muodosta-
misen tärkeiksikin koetuista ominaisuuksista. Näitä vähäisiä eroja tyytyväisyy-
dessä selittävät ainakin seuraavat neljä tekijää.

Ensinnäkin kaikki vastaajat ovat osaajia eli heillä on hyvä ammatti sekä ta-
loudellisesti turvattu asema. Näin ollen heillä on myös yleensä mahdollisuus hank-
kia toiveitaan vastaava asunto haluamaltaan asuinalueelta kaupunkiseudun sisäl-
lä. Nuorimmat vastaajat olivat tosin astetta vähemmän tyytyväisiä fyysisen ym-
päristönsä ominaisuuksiin kuin vanhemmat eli toiveita vastaavan asunnon ja asuin-
ympäristön hankkiminen saattaa kestää jonkin aikaa. Toinen selittävä tekijä on
tarkasteltavan alueen eli kaupunkiseudun maantieteellinen laajuus. Useamman
kunnan muodostamalla kaupunkiseudulla on tarjolla lukuisia asunto- ja asuinym-
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päristövaihtoehtoja, joista osaaja voi valita ainakin lähes toiveitansa vastaavan
vaihtoehdon.

Kolmas selittävä tekijä on suomalaisten kaupunkiseutujen homogeenisyys (ks.
Pekkanen ym.1997, 37). Kaupunkiseututasolla peruspalvelut ja asumisvaihtoeh-
dot ovat pitkälti toisiaan vastaavia, vaikka suuremmilla kaupunkiseuduilla vaih-
toehtoja on yleensä enemmän saatavilla kuin pienemmillä. Vaihtoehtojen suurem-
pi valikoima palveluissa tarkoittaa kuitenkin usein ylellisyyspalveluiden suurem-
paa määrää, joiden merkitys asuinseudun valinnassa ei noussut kovinkaan tär-
keäksi tekijäksi. Tärkeämpänä pidettyjen peruspalveluiden puolestaan koetaan
olevan suunnilleen yhtä hyvin hoidettuja eri kaupunkiseuduilla. Lisäksi ihmiset
ovat realisteja ja ymmärtävät pienen kaupunkiseudun tarjoavan erilaisia palve-
luita kuin suuren. Todennäköisesti he arvottavat asuinseutunsa ominaisuuksia suh-
teessa omiin tarpeisiinsa ja omaan asuinseutuunsa, eivät välttämättä suhteessa toi-
siin kaupunkiseutuihin. Neljänneksi kaupunkiseutujen ja vastaajien arvostusten
homogeenisyyttä lisää todennäköisesti tutkimuksessa mukana olevat kaupunki-
seudut, jotka ovat  eteläisen Suomen kasvavia tai ainakin maakunnallisia kes-
kuksia. Tulokset saattaisivat olla erilaisia, jos vertailussa olisi ollut mukana syr-
jäisempien seutujen taantuvia kaupunkiseutuja.

Osaajien preferenssit eivät todennäköisesti mainittavasti eroa valtaväestön
preferensseistä. Perheellistyneet osaajat ovat jopa melko konservatiivisia ja ar-
vostavat esim. omakotiasumista. Smith puhuu revanssikaupungista, jossa keski-
luokkainen valtaväestö vastaa uuden urbanismin kaikkea ”normaaliutta” ja tur-
vallista arkielämää uhkaaviin tekijöihin nostamalla perinteiset arvot kunniaan. Re-
vanssikaupungissa uusi keskiluokka vaatii kaupunkipolitiikalta samojen hyvin-
vointiyhteiskunnan periaatteiden toteuttamista, jotka olivat jo vuosisadanvaihteen
sosiaaliutopioiden lähtökohtana. (Smith 1996 Anderssonin 1998 mukaan.) ”Asuin-
ja elinympäristön laatu kaupunkiseutujen kilpailukyvyssä” -tutkimuksessakin kan-
sainvälisyyden saaman vähäisen merkityksen, omakotitaloasumisen ja perheelli-
syyden korostumisen, sekä peruspalveluiden arvostamisen voidaan nähdä aina-
kin osittain edustavan tällaista uuskonservatiivisuutta ja perinteiden arvostamis-
ta.

Erityisten preferenssien sijaan osaajien sijoittumista ohjaavat ennemminkin
huomattavan suuret mahdollisuudet tarttua esiin nouseviin tilaisuuksiin ja mah-
dollisuuteen valita esimerkiksi työpaikka melko vapaasti kansallisilta ja yhä use-
ammin myös kansainvälisiltä työmarkkinoilta. Kyse ei siis niinkään ole tyyty-
mättömyydestä nykyiseen asuinseutuun kuin muualla  esiin nousevista mahdol-
lisuuksista, jotka tarjoavat jotakin oleellisesti enemmän kuin nykyinen asuinseu-
tu. Kaupunkiseudun vetovoimaisuus on siis aina vain osittain sisältäpäin raken-
nettavissa ja sen lopullisen vaikutuksen määrittelee muiden samoista osaajista kil-
pailevien kaupunkiseutujen vetovoimaisuus sekä muut ulkoiset tekijät. Oleelli-
sesti muita kaupunkiseutuja parempia ja osaajia kiinnostavia mahdollisuuksia tar-
joavat kaupunkiseudut voivat muodostaa tällaisista tekijöistä itselleen kilpailu-
edun.
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Voimakkaimmin esiin nousevia mahdollisuuksia ovat tässä tutkimuksessa
lähinnä puolison ja osaajan omat työ- ja uramahdollisuudet eli tekijät, jotka muo-
dostivat seutujen välille suurimpia eroja. Myös Maleckin ja Bradburyn Yhdys-
valloissa toteuttamassa osaavan työvoiman sijoittumista tarkastelevassa tutkimuk-
sessaan todettiin osaajien keskittyvän suurimpiin kaupunkeihin, koska ne tarjoa-
vat huomattavasti paremmat ja monipuolisemmat työ- ja uramahdollisuudet kuin
pienemmät kaupunkiseudut. Yksi suuren kaupunkiseudun eduista on, että työ-
paikkaa on mahdollista vaihtaa vaihtamatta asuinpaikkaa. Tästä huolimatta osaa-
jien fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön liittyvien preferenssien todettiin ole-
van lähempänä pikkukaupunkimiljöötä kuin suurkaupunkiympäristöä. (Malecki
& Bradbury 1992.) Toisaalta Isossa-Britanniassa työpaikat ovat jo pitkään syn-
tyneet pääasiassa suurten kaupunkien ulkopuolelle ja maaseudulle, missä elämän-
laatu on suuria kaupunkikeskuksia parempi (Breheny 1999).

Voidaan siis olettaa, että riittävän suuret elämänlaadulliset erot seutujen vä-
lillä muodostavat esiin nousevia mahdollisuuksia myös fyysisestä, sosiaalisesta
tai toiminnallisesta ympäristöstä. Ei voida kuitenkaan olettaa, että työn ja uran
merkitys osaavan työvoiman sijoittumiselle merkittävästi tai lainkaan vähenee,
joten muiden tekijöiden merkityksen kasvuun vaikuttavat voimakkaasti myös
osaamisintensiivisten toimialojen kasvu- ja kehitysvaiheet. Kypsillä markkinoil-
la osaamisintensiiviset yritykset eivät enää synny nopeasti kasvavien markkinoi-
den tyhjiöön keskittyen samoille innovatiivisille ja osaavaa työvoimaa tarjoavil-
le kaupunkiseuduille. Työvoiman käydessä yhä niukemmaksi resurssiksi kasvua
on suunnattava myös seudun ulkopuolelle. Tällöin on oletettavissa, että pienem-
piä osaamiskeskittymiä syntyy myös suurimpien kaupunkiseutujen ulkopuolelle,
jos soveltuvaa työvoimaa on saatavilla. Vuorovaikutteinen prosessi, jossa yritykset
houkuttelevat osaajia ja osaajat yrityksiä luo pohjaa uusien luovien ongelman-
ratkaisuympäristöjen syntymiselle uusissa fyysisissä, sosiaalisissa ja toiminnal-
lisissa puitteissa. Luovan ongelmanratkaisuympäristön kehittyminen vähentää eroa
suurempiin osaamiskeskittymiin ja näin ollen muiden tekijöiden suhteellinen mer-
kitys kasvaa.

Eri vaihtoehtojen arvottamisessa kyse on myös siitä, mistä eri vaihtoehdot
tulevat eli miten ja missä ne nousevat esiin. Paluumuuttajille kotiseutu on luon-
nollinen ja tuttu vaihtoehto, mutta muiden seutujen kohdalla mielikuvat syntyvät
muuta kautta. Tiedon kanavat sekä vaihtoehtojen esiin nouseminen muokkaavat
paljolti kiinnostusta tiettyä kaupunkiseutua kohtaan. Työmarkkinoiden näkyvyys
on selkeä ja helppo tapa vertailla eri mahdollisuuksia seutujen välillä lehdistön
tai Internetin työpaikkailmoitusten sekä muun julkisen keskustelun kautta. Pal-
velujen ja fyysisen ympäristön ominaisuuksien vertailu on myös lisääntynyt jul-
kisessa keskustelussa, vaikka onkin yksilön näkökulmasta ehkä astetta hankalam-
paa tulkita kuin selkeiden työ- ja uramahdollisuuksien vertailu. Kilpailuedun muo-
dostumisen kannalta on kuitenkin olennaista, mitkä kaupunkiseudut näissä ver-
tailuissa näkyvät ja mitkä eivät.

Kuten Lash ja Urry (1994) ovat todenneet, globaalissa taloudessa paikka ei
ole olemassa ilman imagoa. Imagon merkitys nousi tärkeänä esiin yrityshaastat-
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teluissa ja sitä pidettiin hyvinkin tärkeänä vetovoimatekijänä sekä yritys-, kau-
punginosa- että kaupunkiseututasolla. Imagot ja niistä syntyvät mielikuvat ovat
se viesti, jonka perusteella kaupunkiseudun tarjoamat mahdollisuudet nousevat
tai eivät nouse esiin ulkopuolisten osaajien silmissä. Vaikka yksilön näkökulmasta
imago sinänsä ei olisi olennainen kriteeri  asuinseudun valinnassa, se on ensiar-
voisen tärkeä elementti media- ja informaatioyhteiskunnassa toimivan kaupun-
kiseudun kilpailukyvylle. Hyvä imago kertoo oikealle kohderyhmälle niistä seu-
dun positiivisista ominaisuuksista, jotka todennäköisimmin heidät seudulle hou-
kuttelevat.

5 Johtopäätöksiä

Artikkelin lähtökohtana olevan ”Asuin ja -elinympäristön laatu kaupunkiseutu-
jen kilpailukyvyssä -projektin” päähuomiot ja tässäkin käsitellyt teemat voidaan
kiteyttää neljään teesiin:

Fyysinen tai toiminnallinen ympäristö eivät tuo kaupunkiseuduille sel-
keää kilpailuetua osaajien houkuttelussa, mutta ovat tärkeä osa kaupunki-
seutujen kilpailukykyä.
Taloudellisen ympäristön tekijöistä kilpailuetua tuovat pääasiassa puo-
lison työpaikkamahdollisuudet sekä luova ongelmanratkaisuympäristö
eli seudun laajat työmarkkinat ja kiinnostavat ja haasteelliset työtehtä-
vät.
Sosiaalisen ympäristön tekijöistä kilpailuetua tuo osaajien voimakas
kiinnittyminen kotiseutuunsa ja sen tarjoamaan sosiaaliseen verkostoon.
Osaajat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä nykyisten asuinseutujensa tar-
joamiin ominaisuuksiin, joten vetovoimaisuutta kilpailueduksi saakka
lisäävän tekijän on oltava paitsi osaajien arvostama myös selkeästi
korkeatasoisempi kuin muilla kaupunkiseuduilla.

Fyysinen ympäristö, palvelut sekä kaupunkiseudun saavutettavuus ovat siis kaikki
tärkeitä kilpailukyvyn tekijöitä, mutta niistä on hankalaa muodostaa kilpailuetua
kansallisella tasolla. ”Hankaluutena” on eri kaupunkiseutujen vastaajien enem-
män tai vähemmän yhtäläinen tyytyväisyys näihin tekijöihin eli mainittavia ero-
ja asuinseudun valinnan kannalta tärkeiden tekijöiden kohdalla ei synny. Selkeim-
min kilpailuetu muodostuu työ- ja uramahdollisuuksien tarjonnasta tai laajem-
min seudun tarjoamasta luovasta ongelmanratkaisuympäristöstä. Luovaan ongel-
manratkaisuympäristöön ollaan tyytyväisimpiä Helsingin ja Tampereen seuduil-
la, joille se muodostaa potentiaalisen kilpailuedun suhteessa muihin kaupunki-
seutuihin. Helsingin seudulle muodostuu potentiaalista kilpailuetua myös puoli-
solle tarjolla olevista työmahdollisuuksista, joihin siellä ollaan huomattavasti tyy-
tyväisempiä kuin muilla seuduilla. Myös kansainvälisissä tutkimuksissa puolison
työmahdollisuuksien merkitys on erityisesti ns. kaksoisuratapauksissa havaittu
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erittäin tärkeäksi osaavan työvoiman sijoittumista ohjaavaksi ja heitä seudulle juur-
ruttavaksi tekijäksi (Green 1997; Malekci & Bradbury 1992).

Näyttää siis siltä, että kilpailuetua suurille kaupunkiseuduille syntyy lähinnä
monipuolisten ja haastavien työ- ja uramahdollisuuksien kautta eli samojen teki-
jöiden, jotka perinteisestikin ovat selittäneet alueiden välistä muuttoa. Erona pe-
rinteiseen alueiden välistä muuttoa selittävään työpaikkojen tarjonnan vaihteluun
voidaan pitää työ- ja uramahdollisuuksien laadun korostumista. Työ- ja uramah-
dollisuuksien merkitys korostuu erityisesti niissä elämänvaiheissa, jolloin ollaan
muutoinkin alttiimpia muuttamaan eli nuorten ja perheettömien vastavalmistu-
neiden osaajien sekä urallaan jo pidemmälle edenneiden ja aikuistuvien tai jo ai-
kuistuneiden lasten vanhempien kohdalla.

Monipuolisten ja kiinnostavien työmahdollisuuksien luominen on siis avain-
asemassa, kun kaupunkiseudun vetovoimaisuutta pyritään kasvattamaan osaavan
työvoiman silmissä. Tosin liian pitkälle menevä seudullinen erikoistuminen tai
kaiken osaamisintensiivisen liiketoiminnan kasautuminen muutamaan kasvukes-
kukseen eivät nekään vastaa osaavan työvoiman preferenssejä. Monipuolinen elin-
keinorakenne, joka tarjoaa työtä sekä osaamisintensiivisillä että muilla aloilla pal-
velee parhaiten pääsääntöisesti perheellisen osaajan ja tämän puolison työhön liit-
tyviä preferenssejä.

Perheellisyys korostaa myös tiettyjen palveluiden tarvetta. Esimerkiksi ter-
veydenhuollon, koulujen ja päiväkotien laadun merkitys osaajien sijoittumiselle
on merkittävä, vaikka näistä ei tämän tutkimuksen puitteissa varsinaista kilpai-
luetua yhdellekään kaupunkiseudulle muodostunut. Hyvinvointivaltion osittainen
murtuminen ja useiden palveluiden yksityistäminen vaikuttanee tulevaisuudessa
siihen, että kaupunkiseudut erilaistuvat myös fyysisen ympäristönsä ja palvelu-
tarjontansa suhteen nykyistä selvemmin. Alueellisen bruttokansantuotteen, työ-
paikkakehityksen sekä väestökehityksen suunta antaa viitteitä siitä, että suoma-
laisessakin yhteiskunnassa käynnissä oleva eriarvoistumiskehitys ulottuu lähitu-
levaisuudessa mahdollisesti myös seutujen peruspalveluiden ja asumisvaihtoeh-
tojen tarjontaan (ks. Menestys kasaantuu . . . 1999).

Kaupunkiseutujen välistä eriarvoistumista ei välttämättä vielä tiedosteta,
mutta jos palveluiden ja fyysisen ympäristön laadun erot kasvavat, ne väistämät-
tä nousevat myös julkisuuteen. Lisäksi erityispalvelut kuten erikoislukiot tai päi-
väkodit ovat kohtalaisen uusi ilmiö Suomessa, eikä tällaisten palveluiden merki-
tystä ole vielä sisäistetty osana elämänlaatua. Kun nykyisen osaajasukupolven lap-
set kuitenkin käyttävät näitä palveluja, niistä tulee samalla osa perheiden päivit-
täistä elämänkenttää. Monipuolisten vaihtoehtojen integroituessa osaksi totuttua
palveluympäristöä on todennäköistä, että niiden mahdollinen puuttuminen havai-
taan tulevaisuudessa entistä herkemmin ja koetaan myös selkeämmin puutteena
kuin nyt meneillään olevan ”sisäänajovaiheen” aikana. Tällöin tämän tyyppisten
ylellisyyspalveluiden merkitys osaajien sijoittumista ohjaavina tekijöinä ja mah-
dollisina seudullisina kilpailuetuina luonnollisesti voimistuvat. Erityisesti perus-
palveluiden erilaistumisella saattaisi olla suuriakin vaikutuksia osaavan työvoi-
ma halukkuuteen sijoittua eri alueille.
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Lopulta ongelma ei kuitenkaan ole vain osaajien kasautumisessa, vaan kas-
vavilla toimialoilla tarvittavaa osaamista on liian vähän koko maassa. Globalisoi-
tuvassa taloudessa toimivat suomalaiset kaupunkiseudut joutuvat siis kohtaamaan
konkreettisen kansainvälistymishaasteen, jos osaavaa työvoimaa on tulevaisuu-
dessa hankittava kansallisten rajojen ulkopuolelta. Tässä kilpailusta tulee käytän-
nössä globaalia, koska osaavan työvoiman puute on ylikansallinen ongelma lä-
hes kaikilla osaamisintensiivisillä toimialoilla. Eurooppalaisten yritysten rekry-
tointiongelmien ohella myös Yhdysvaltojen korkeanteknologian yritykset näke-
vät osaavan työvoiman puutteen suurimpana kasvua uhkaavana tekijänä (Quah
1997). Jo nyt suurimmissa yrityksissä pohditaan ulkomaalaisten osaajien rekry-
toinnin ohella myös sitä, miten heidät saataisiin juurrutettua kaupunkiseudun tar-
joamaan fyysiseen, toiminnalliseen ja ennen kaikkea sosiaaliseen ympäristöön.

Kaksi kaupunkiseuduista riippumatonta ulkoista prosessia tuleekin lähitule-
vaisuudessa vaikuttamaan asuin- ja elinympäristön rooliin osana kaupunkiseu-
dun kilpailukykyä:

ulkomaalaisten osaajien rooli suomalaisten osaamisintensiivisten yritys-
ten inhimillisenä pääomana ja
työn hajautuminen paitsi alihankinnan myös yritysten ydinkompetensseja
vahvistavien filiaalien muodossa.

Kaupunkiseutujen kilpailuedut vetovoimaisena asuin- ja elinympäristönä arvote-
taan uudelleen, jos pienemmät kaupunkiseudut onnistuvat houkuttelemaan osaa-
misintensiivisten toimialojen filiaalien ja uusien toimipisteiden kautta tapahtuvaa
kasvua ja suuret kaupunkiseudut tyydyttämään osaajavajeensa ulkomaalaisilla
osaajilla.

On väitetty, että tapa jolla globaali ja paikallinen kohtaavat kaupunkiseudulla
on hyvin ratkaisevaa sen tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksien kannalta (Väy-
rynen 1998). Suomalaisen kaupunkiympäristön ja sen toimijoiden kyky kohdata
ulkomaalaisten osaajien monikulttuuriset preferenssit tullee yhdeksi osaamisin-
tensiivisten alojen kasvuedellytysten avainkysymyksistä jo lähitulevaisuudessa ja
prosessi on jo nyt voimakkaasti käynnissä. Tällöin erityisesti hyvin organisoitu
sosiaalinen ja toiminnallinen ympäristö ovat koetuksella, kun pyritään muodos-
tamaan kilpailuetuja suhteessa muihin samoista osaajista kilpaileviin kansainvä-
lisiin kaupunkiseutuihin.

Osaavan työvoiman niukkuuden muuttuessa kestämättömäksi yrityksen kasvu
tyrehtyy tai suuntautuu seuduille, joilta osaavaa työvoimaa löytyy. Koulutuspo-
liittisten kysymysten ohella osaamisintensiivisten teollisuuden alojen kasvuedel-
lytysten turvaamiseksi on siis pohdittava kaupunkiseutujen roolia ulkomaalais-
ten osaajien asuinseutuna ja erityisesti pienempien kaupunkiseutujen mahdolli-
suuksia kasvavien yritysten filiaalien sijoittumispaikkana. Jos työvoimapula py-
säyttää kasvun suurimmilla kaupunkiseuduilla tai pakottaa ohjaamaan sen ulko-
maille, myös pienten kaupunkiseutujen mahdollisuudet hyötyä kasvusta heikkene-
vät. Asuin- ja elinympäristön roolia kaupunkiseudun kilpailuetuna on siis poh-
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dittava paikallisena ominaisuutena, jonka merkityksen kansalliset ja kansainvä-
liset prosessit määrittelevät ja jonka rooli muuttuu aina vallitsevien reunaehtojen
muuttuessa.
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ABSTRAKTI: Imagon rakentaminen ja paikan markkinointi eivät ole uusia il-
miöitä kaupunkiseutujen kehittämisessä. Niiden merkitys on kuitenkin kasvanut
tietoyhteiskunnan ja globaalin kilpailutalouden laajentamassa toimintaympäris-
tössä. Tässä artikkelissa jäsennetään paikan markkinointia prosessina ja selkey-
tetään siihen liittyviä avainkäsitteitä. Tavoitteena on mahdollistaa niiden tehokas
käyttäminen osana seudullista kehittämistä. Kaupunkiseudun kehittäjäorganisaa-
tioiden välisen yhteistyön ja oikean viestinnän kautta pyritään vaikuttamaan seu-
dun ulkopuolisten resurssien sekä resursseja ohjaavien toimijoiden päätöksiin seu-
dun kehitystä mahdollisimman hyvin tukevalla tavalla. Mielikuvien muodostu-
miseen voidaan vaikuttaa imagon rakentamisen ja profiloitumisen kautta, mutta
miten laaja kokonaisuus kuten kaupunkiseutu on jäsennettävä paikan markkinoin-
nin kannalta osaksi seudun kehittymisprosessia. Kokonaisuutena artikkeli luo ko-
rostuneen markkinointiorientoituneen teoreettisen jäsennyksen mielikuvien muok-
kaamisesta kaupunkiseudun kehittämistoiminnassa.

1 Imagot tietoyhteiskunnan tienviittoina

Markkinatalouden periaatteiden mukaan toimivassa, verkostoihin organisoitunees-
sa ja teknologisoituvassa tietoyhteiskunnassa tiedon, mielikuvien sekä henkilö-
kohtaisten suhteiden merkitys osana kaupunkiseutujen kehittämistä kasvaa. Näin
ollen kaupunkiseutujen ja niillä toimivien kehittäjäorganisaatioiden edellytykset
muodostaa positiivisia mielikuvia valitun kohderyhmän tajuntaan korostuu. Mie-
likuvien sisältöä voidaan muokata imagon rakentamisen ja profiloitumisen kaut-
ta osana paikan markkinointia. Mielikuviin vaikuttamisen monitasoisuutta ja mer-
kitystä korostavat esimerkiksi seuraavat yhteiskuntatulkinnat:

Markkinointiyhteiskunnassa mainostamisen käytännöt ovat tunkeutuneet
syvälle kulttuuriin muotoillen sen ideologisia sisältöjä, eetosta ja perus-
tekijöitä kokonaisuudessaan. (Karvonen 1997, 20–22). Asiakas-
suuntautuneessa markkinointiyhteiskunnassa mielikuvien luomisen on
perustuttava yhtä paljon kohderyhmän tarpeiden sekä kilpailijoiden val-
miuksien tuntemiseen kuin omien vahvuuksien myymiseenkin.

Mika Raunio

Kaupunkiseutu myytävänä
– imagot ja profiloituminen kaupunki-
seudun markkinointiprosessissa
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Mediayhteiskunta korostaa ilmiöiden merkityksellistämistä median kaut-
ta. Media mittaa tapahtuman arvon. Jos asia ei ole esillä tiedotusväli-
neissä, on kuin sitä ei olisi olemassa (Uimonen 1994).
Informaatioyhteiskunnassa tiedon määrä on suuri ja toimijoiden
kosketuspintana useammin ilmiöstä muodostettu mielikuva kuin konk-
reettinen todellisuus. Nopeasti teknologisoituvassa yhteiskunnassa mie-
likuva määrittelee usein paikan kiinnostavuuden. (ks. Castells 1996.)
Verkostoyhteiskunta korostaa henkilöiden välisten suhteiden merkitystä
yhteistoiminnan solmukohtina. Avaintoimijoiden henkilökohtaiset suh-
teet vaikuttavat merkittävästi myös organisaatioista ja mahdollisesti koko
seudusta muodostuvaan mielikuvaan. (Burgess 1982; Raunio 2000.)

Yhteen kokoavana ja ehkä vakiintuneimpana käsitteenä voidaan pitää tietoyhteis-
kuntaa. Se sisältää osittain myös edelliset tulkinnat markkinointiorientoituneesta
mediayhteiskunnasta, joka teknologian avulla luo uusia globaaleja ja paikallisia
todellisuuksia. Virtuaalisen kulttuurin yhteiskunnassa todellisuudesta muodoste-
tut mielikuvat rakentavat oman todellisuutensa muodostaen jatkuvasti merkitys-
tään kasvattavan maailmakuvan yhä useampien ihmisten mieliin (ks. Niiniluoto
1989). Tässä tietoyhteiskunnalle luonteenomaisessa mielikuvatodellisuudessa vah-
vat ja selkeät imagot ja profiilit toimivat tienviittoina, jotka viestittävät paikan
olemassaolosta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista myös sen fyysisten rajojen
ulkopuolella.

1.1 Kaupunkiseutu ja kehittäjäorganisaatiot mielikuvien
synnyttäjinä

Edellä esitetyt näkyvyyttä ja yhteistyötä korostavat yhteiskuntatulkinnat muodos-
tavat perustan tämä artikkelin jäsennykselle. Kaupunkiseudun imago jäsennetään
osaksi kehittämistoimintaa kahdesta eri näkökulmasta. Ensimmäinen näkökulma
on perinteisempi ja tarkastelee imagoa kaupunkiseudun ominaisuuksiin perustu-
vana ulospäin suunnattuna tavoitteellisena viestinä ja osana paikan markkinoin-
tia, jonka tavoitteena on houkutella seudulle kehittymisen kannalta tärkeitä re-
sursseja. Tällaisia resursseja ovat esimerkiksi asukkaat, työvoima, yritykset, or-
ganisaatioiden päämajat tai matkailijat. Tavoitteena on siis paikan markkinoin-
nin, imagon rakentamisen ja profiloitumisen keinoin vaikuttaa näiden resurssien
sijoittumispäätöksiin kaupunkiseudun kehittymisen kannalta parhaalla mahdolli-
sella tavalla. Tähän liittyvää problematiikkaa jäsennetään luvuissa kaksi ja kol-
me.

Toinen näkökulma perustuu itse kehittämistoimintaan ja siinä suosiota saa-
vuttaneen verkostomaisen toimintatavan1  korostamien yhteistyösuhteiden mer-
kitykseen. Yhteistyösuhteiden merkityksen ja määrän kasvaessa myös paikallis-

1 Ks. Linnamaa ja Sotarauta toisaalla tässä teoksessa
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ten kehittäjäorganisaatioiden itsestään ja seutunsa tarjoamista mahdollisuuksista
ja tarpeista välittämät mielikuvat tulevat entistä tärkeämmiksi. Kehittäjäorgani-
saatioiden viestit kohdistuvat pääasiassa kehittämistoiminnan kannalta tärkeim-
pien sidosryhmien muodostamaan verkostoon eli niihin toimijoihin, joiden kaut-
ta seudulle pyritään tuottamaan uusia resursseja ja muita kehittämisen edellytyk-
siä. Tällaisia toimijoita ovat kansallisista ja kansainvälisistä kehittämisohjelmis-
ta ja rahoituksesta päättävät tahot, jotka vaikuttavat suoraan taloudellisten resurs-
sien ohjautumiseen ja niihin vaikuttavien alueluokitusten muodostumiseen. Toi-
nen tärkeä ryhmä on kehittäjäorganisaatioiden seudun ulkopuoliset yhteistyö-
kumppanit, jotka asettavat omat resurssinsa alueen kehittymisen voimavaraksi aina
yhteistyön luonteesta riippuen. Yksinkertaistaen kyseessä on kohderyhmän va-
linta eli paikallisten kehittäjäorganisaatioiden toiminnan vaikuttavuuden kannal-
ta tärkeimpien sidosryhmien valinta yhdeksi markkinoinnin ja imagon rakenta-
misen avainkohderyhmistä. Tavoitteena on paikan markkinoinnin, imagon raken-
tamisen ja profiloitumisen keinoja soveltaen vaikuttaa resursseja ohjaavien or-
ganisaatioiden päätöksiin kaupunkiseudun kehittymisen kannalta parhaalla mah-
dollisella tavalla. Lisääntyneen yhteistyön ja verkostojen korostumisen merkitystä
jäsennetään osaksi kaupunkiseudun markkinointia luvussa neljä.

Kahta esitettyä näkökulmaa ei voi täysin erottaa toisistaan ja paikallisten ke-
hittäjäorganisaatioiden muodostama yliseudullinen verkosto voidaankin nähdä
yhtenä kohderyhmänä muiden joukossa. Se on kuitenkin avainasemassa itse ke-
hittämistoiminnan ja siihen välittömästi liittyvien voimavarojen ohjaamisessa seu-
dulle, joten sen nostaminen esiin lukuisten tärkeiden sidosryhmien joukosta on
perusteltua.

2 Imagot, profiilit ja mielikuvat paikan markkinoinnissa

2.1.1 Korpimaiden asuttamisesta kaupunkiseutujen kehittämiseen

Paikan markkinointi ja imagon rakentaminen ovat olleet olennainen osa länsi-
maisten kaupunkiseutujen kehittämistä jo kauan ennen tietoyhteiskuntaa ja kau-
pallisten mielikuvien kulta-aikaa. Jo 1800-luvulla julkiset kehittäjäorganisaatiot
käyttivät paikan markkinointia ja mielikuvien muokkaamista alueellisen kehittä-
misen välineinä. Intensiivistä paikan markkinointia hyödynnettiin muun muassa
1800-luvulla Pohjois-Amerikan korpimaiden asuttamisessa, 1900-luvun alkupuo-
liskolla Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen esikaupunkien myymisessä uusille asuk-
kaille sekä 1900-luvun puolivälissä teollisuuskaupunkien houkutellessa työvoi-
maa nopeasti kasvavan teollisuutensa tarpeisiin. (Ward 1998.)

Paikan markkinoinnilla on vahva traditio Yhdysvalloissa, mutta Euroopassa
se nousi suosituksi kaupunkien kehittämisen välineeksi vasta teollisuudessa ta-
pahtuneen rakennemuutoksen aikaan 1970- ja 1980-luvuilla. Tuolloin ensimmäiset
taantuvan teollisuuden kaupunkiseudut pyrkivät rakentamaan imagojaan postmo-
derneina ja kansainvälisinä keskuksina houkutellakseen seudulle uutta teollisuutta
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ja investointeja (Burgess 1982; Wait 1999). Markkinatalouteen vasta myöhään
heränneessä Suomessa monet julkisorganisaatiot ja erityisesti kunnat ovat olleet
kiinnostuneita positiivisen imagon suunnitelmallisesta luomisesta 1980-luvulta
lähtien (Karvonen 1997). Kaupunkiseutujen välisen kilpailun kiristyessä ja kan-
sainvälistyessä markkinointi ja imagon rakentaminen ovat kuitenkin tarkoituk-
senmukaista toteuttaa seudullisesti, mikä kansainvälisten esimerkkien2 valossa ja
suomalaisten kaupunkien koon huomioon ottaen on yksittäisen kunnan markki-
nointia mielekkäämpi vaihtoehto.

Verkostoituneen tietoyhteiskunnan aikakaudella viestien, yhteistyökumppa-
neiden,  kilpailijoiden määrä ja merkitys ovat kuitenkin kasvaneet, joten myös
paikan markkinoinnin ja imagon rakentamisen vaikuttavuuden varmistaminen
vaativat entistä osaavampaa ja tarkoituksenmukaisempaa toteuttamista. Uusi toi-
mintaympäristö edellyttää uusia toimintatapoja. Tosin Lehtosen mukaan tietoyh-
teiskunta-ajattelun läpimurto tapahtui jo 1980-luvulla ja siirtyminen mielikuva-
yhteiskuntaan 1990-luvulla (Lehtonen 1990). Toimintaympäristön muutoksia on
siis osattu odottaa ja ne ovat osin jo tapahtuneetkin viime vuosikymmenillä, jo-
ten sopeutumisen muutoksiin tulisi näkyä jo muuallakin kuin retoriikassa. Pai-
kan markkinoinnin ja imagon rakentamisen kannalta olennaista muutosta luon-
nehtii Burgessin jo 1980-luvun alussa tekemä toteamus, että kaunis ja korkeata-
soinen grafiikka voi lähinnä viivyttää esitteen matkaa kohderyhmän työpöydältä
roskakoriin. Kaupunkiseudun imagon rakentaminen ja sen ominaisuuksien mark-
kinointi tapahtuu yhä enemmän henkilökohtaisten suhteiden luonnehtimissa ver-
kostoissa. (ks. Burgess 1982.)

2.1.2 Avainkäsitteet

Imagon soveltamista kehittämistoimintaan helpottaa siihen liittyvien avainkäsit-
teiden tarkka määrittely. Tässä kappaleessa käsitteet yksinkertaistetaan mahdol-
lisimman pitkälle ja muokataan käyttökelpoisiksi käytännön kehittämistoiminnan
tarpeisiin. Imago käsitteenä on melko hahmoton ja sitä on usein käytetty pääl-
lekkäin väljästi samansuuntaisten käsitteiden kuten paikan markkinointi, profi-
lointi, ja mielikuva kanssa. Käsitteiden kehittely onkin tarpeen imagojen suun-
nittelun, tuottamisen ja hyödyntämisen helpottamiseksi (Äikäs 2000, 86). Kehit-
tämistoiminnan käytäntöön soveltamiseksi mainittujen käsitteiden perusviesti voi-
daan yksinkertaistaa äärimmilleen seuraavasti:

Profiili on seudun tarjoamista konkreettisista mahdollisuuksista muo-
dostunut selkeä ja informatiivinen viesti. Profiili ei välttämättä erota
kaupunkiseutua mitenkään muista vastaavia mahdollisuuksia tarjoavista
kaupunkiseuduista, vaan nostaa esiin sen tärkeimmät ominaisuudet.

2 Ks. Paddison 1993 ja van den Berg & Braun 1999
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Imago on seudun erityinen piirre, joka voi muodostua joko sen histori-
asta, nykyisestä seudulle leimallisesta ominaisuudesta, toiminnosta, tms.
Imago ei välttämättä ole kovinkaan informatiivinen, mutta hyvin leimal-
linen ja seudun muista vastaavista seuduista erottava ilmiö.
Paikan markkinointi on toimintaa, jossa osana kaupunkiseudun strate-
gista kehittämistä pyritään luomaan kilpailuetua jostakin tai joistakin omi-
naisuuksista tai toiminnoista suhteessa muihin kaupunkiseutuihin erityi-
sesti seutua profiloimalla ja imagoa rakentamalla.
Mielikuva on yksilön subjektiivisesti mieltämä kuva kaupunkiseudusta,
johon profiilit, imagot ja paikan markkinointi pyrkivät vaikuttamaan.

Imagon rakentaminen ja profilointi voidaan asemoida osaksi paikan markkinoinnin
prosessia. Prosessin lähtökohtana ovat kaupunkiseudun ominaisuudet ja tavoit-
teena niiden markkinointi sisäisen toiminnan tehostamiseksi sekä ulkopuolisten
resurssien houkuttelemiseksi seudulle valittujen kohderyhmien mielikuvia muok-
kaamalla.

2.1.3 Profilointi

Paikan markkinoinnissa viestinnän yhtenä tarkoituksena on profiloida yhteisö sen
tavoitteiden saavuttamista ja tuloksen tekemistä tukevalla tavalla. Åbergin (1988)
mukaan profiloituminen on tavoitteellista toimintaa ja valitun teeman ympärille
jäsentynyt kokonaisuus. Profiloinnin tarkoituksena on luoda yhteisön haluama
assosiaatioverkko kohderyhmän tajuntaan. Uskottava profiili edellyttää, että teot,
sanat ja yhteisön ilme ja sen identiteetti ovat sopusoinnussa sekä halutun profii-
lin että toistensa kanssa. (Åberg 1988.) Yksinkertaistaen profilointi kertoo mil-
laisia mahdollisuuksia organisaatio tai seutu yhteistyökumppaneilleen tai asiak-
kailleen tarjoaa. Profiili on avainvahvuuksista koottu preferenssilista, joka perus-
tuu seudun ja sen toimijoiden todellisiin ominaisuuksiin.

Profiloinnilla tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka tähtäävät haluttujen piirteiden
esiintymiseen kaupunkiseudusta muodostuvassa mielikuvassa (ks. Anttiroiko
1989, 97). Profiloinnin melko täsmällisiä sisältöjä välittävän luonteen vuoksi se
tapahtuu tarkoituksenmukaisimmin tarkasti rajattujen kohderyhmien kautta. On-
nistunut profiloituminen vaatii siis tietoa vastaanottajaksi suunnitellun kohderyh-
män preferensseistä. Kohderyhmän roolin ja valitun lähestymistavan määrittele-
miseksi on vastata kysymykseen; onko kyseessä

seudulla jo sijaitseva,
sinne tavoiteltava vai
yhteistyökumppaniksi haluttava kohderyhmä.

Oikean kohderyhmän saavuttamisen kannalta vielä olennaisempaa on ilmiökoh-
tainen profiloituminen. Kotlerin, Heiderin ja Reinin mukaan elinkeinoelämään
painottuvat ensisijaiset kohderyhmät ovat investoijat, tavaroiden ja palveluiden
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tuottajat, yhtiöitten päämajat ja aluetoimistot, uudet asukkaat, turistit ja vienti-
markkinat (Kotler, Heider & Rein 1993, 18–20). Anttiroikoa mukaillen jako voi-
daan tehdä myös laajemmin seitsemään pääkategoriaan:

Asukkaat – seudulla asuvat tai työssäkäyvät, potentiaaliset seudulle muut-
tajat
Elinkeinoelämä – yritykset, yrittäjät ja yritysjohtajat, yrittäjien yhteistyö-
järjestöt, potentiaaliset yrittäjät
Muut seudulla toimivat yhteisöt
Matkailijat – kotimaiset ja ulkomaiset
“Hallinnon” sidosryhmät – EU ja muut ylikansalliset organisaatiot, val-
tio viranomaisineen, muut kaupunkiseudut, kunnat, kuntien keskusjär-
jestöt
Muut ulkoiset sidosryhmät – puolueet, valtakunnalliset ja alueelliset jär-
jestöt, yliopistot ja muut opetuslaitokset, yksittäiset henkilöt ja ryhmät,
ulkomaiset tahot
Sisäiset sidosryhmät – luottamushenkilöt, kehittäjäorganisaatioiden hen-
kilöstö

(ks. Anttiroiko 1989, 61–64)

Anttiroikon kategorioista näkyy ilmiöiden ohella myös ajatus siitä, onko kysees-
sä seudulla jo sijaitsevat, sinne tavoiteltavat vai yhteistyökumppaneiksi halutta-
vat kohderyhmät. Kohderyhmien määrittelyä tulee jatkaa aina tarkoituksenmu-
kaiseen tarkkuuteen asti, mutta olennaista on jäsentää kohderyhmä ja määritellä
tavoiteltu vaikutus riittävällä tarkkuudella ennen profiloitumisprosessia. Tämän
artikkelin näkökulma painottaa kaupunkiseudulle houkuteltavia ja yhteistyöhön
haluttavia kohderyhmiä, mutta samat periaatteet soveltuvat myös seudun sisäi-
seen markkinointiin.

Kaupunkiseutu ja sen toimijat voivat valita tarkoituksenmukaiset sidosryh-
mät ensisijaisiksi kohderyhmiksi ja pyrkiä profiloitumaan kunkin sidosryhmän
kohdalla erikseen. Vastaanottajien mielikuvissa eri profiilit sekoittuvat usein ai-
nakin jossakin määrin keskenään ja saavat lisäväriä mahdollisesta imagosta. Jo-
kainen sidosryhmä katsoo kuitenkin kaupunkiseutua eri näkökulmasta, joten on
pyrittävä profiloitumaan mahdollisimman tarkasti kunkin avainsidosryhmän in-
tressejä vastaavasti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

2.1.4 Imago

Profiloituminen on lähinnä tavoitteellisen toiminnan ja suunnitelmallisen viestin-
nän tulosta, kun taas imago sisältää vahvemmin myös muut viestinnän ulkopuo-
liset tekijät. Kaupunkiseutu voi profiloitua esimerkiksi korkeaan teknologiaan
panostavana ja kehittyvänä seutuna, jolla toimii tiettyjä yrityksiä ja korkeakou-
luja ja joka tarjoaa uramahdollisuuksia erityisesti tietyillä osaamisen aloilla. Se
voi profiloitua myös kiinnostavana matkailukohteena, joka sisältää tietyt kohteet
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ja liikenneyhteydet. Profiloituminen tapahtuu siis tiettyjen ominaisuuksien kaut-
ta kohti tarkkaan valittua kohderyhmää. Seudun imagoon liittyvät profiilin ohel-
la myös seudun historia sekä muut seudulle luonteenomaiset piirteet. Profiili ker-
too seudun tarjoamista mahdollisuuksista ja imago liittää profiiliin seudulle luon-
teenomaisen karisman tai karismattomuuden.

Imago on paikan hengen, “genius locin” ulkoinen ilmentymä. Imagon esiin
nostama karisma tai luonne erottaa seudun lukuisista muista vastaavista seuduis-
ta. Onnistuneena imagon luomista voidaan pitää silloin, kun imago irrottautuu
paikasta ja paikan markkinointiprosessista vieden valitut profiilit mukanaan glo-
baalien verkostojen virtoihin3, joissa se median, sosiaalisten verkostojen jne. kautta
välittää viestiä seudusta ja sen avainmahdollisuuksista. Metaforana voidaan käyt-
tää vertausta mielikuvien ammattilaisiin eli näyttelijöihin. On eri asia profiloitua
taitavana näyttelijänä kuin luoda itselleen imago Marlon Brandona. Moni kau-
punkiseutu voi profiloitua osaamiskeskittymänä, mutta siitä on vielä matkaa ima-
goon uutena Silicon Valleyna. Jälleen yksinkertaistaen: siinä missä profilointi
perustuu rationaaliseen järkeen, sisältää kuivaa faktaa ja pyrkii toimimaan loo-
gisen argumentoinnin perustana, imago perustuu tunteeseen ja karismaan pyr-
kien toimimaan mielikuvien herättäjänä.

2.1.5 Paikan markkinointi

Imago on vastaanottajan havaitsema representaatio kaupunkiseudusta ja sen omi-
naisuuksista, joita tavoitteellinen profiloituminen pyrkii korostamaan. Paikan
markkinoinnin tarkoituksena onkin muokata imagosta löyhästi yhteen liittyvien
uskomusten sijaan mahdollisimman hyvin kaupunkiseudun tavoitteita palveleva
kokonaisuus mm. imagoa selkeyttämällä ja profiileja ohjaamalla (ks. Kotler, Hai-
der & Rein 1993, 141). Wardin mukaan paikan markkinointi ei kuitenkaan ole
vain kaupunkipolitiikan osa-alue tai sarja tiettyjä toimenpiteitä, vaan ennemmin-
kin laaja yrittäjyyttä korostava ajatusmalli, joka voi ilmentyä millä tahansa kau-
punkien toimintapolitiikan osa-alueella. Paikan markkinoinnin tavoitteena on
muodostaa valikoiduista kaupunkiseudun ominaisuuksista kilpailuetu suhteessa
muihin kaupunkiseutuihin. Kilpailuetua suhteessa muihin kaupunkiseutuihin ei
yleensä muodosta vain tietty toiminto sellaisenaan, vaan se syntyy viime kädes-
sä paikan markkinoinnin tuloksena nostettaessa vahvuudet esiin kaupunkiseutu-
jen yhteisillä kilpakentillä.

3 Ks. Castells 1996
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Kyse on siis myös toimintatavasta ja tavoitteenasettelusta. Esimerkiksi kor-
keakulttuuriin on investoitu voimakkaasti sekä teollistumisen alkuvaiheen kau-
pungeissa sekä vuosisataa myöhemmin postmoderneissa kaupungeissa. Postmo-
dernissa kaupungissa korkeakulttuuria käytetään usein strategisena välineenä tu-
ristien ja investointien houkuttelemiseksi seudulle, kun taas vuosisata sitten teol-
lisuuskaupungit investoivat korkeakulttuuriin tavoitteenaan teollisen sivilisaati-
on menestyksen julkituominen. (Ward 1998, 3.) Edellinen on paikan markkinointia
ja jälkimmäinen teollisen vallankumouksen poliittista oikeuttamista.

Paikan markkinointi ei siis ole vain imagon rakentamista, vaan tavoitteena
on vahvistaa yhteisön ja alueen kykyä sopeutua muuttuville markkinoille, tarttua
avautuviin mahdollisuuksiin ja ylläpitää seudun elinvoimaisuuttaan. Paikan mark-
kinointi on onnistunut, kun seudun asukkaat, työvoima ja yritykset ovat yhtei-
söönsä tyytyväisiä ja vierailijat, uudet yrittäjät ja investoijat tuntevat odotusten-
sa täyttyneen. (Kotler, Haider & Rein 1993, 18.) Paikan markkinoinnin on olta-
va osa strategisen kehittämisen prosessia, koska sitä ohjaavat päätökset perustu-
vat painopistealoihin, joita kaupunkiseutu pyrkii kehittämään.

Kyseessä ei ole vain markkinointiviestintä, joka lähinnä viestii tehdyistä pää-
töksistä ja korostaa niiden mukaista profilointia. Prosessi on nähtävä laajemmin,
koska sen peruskysymys lähtee kaupunkiseudun tavoitteiden asettelusta, mitä kau-
punkiseutu haluaa olla ja miten näihin tavoitteisiin päästään. Oikea viestintä on
vain yksi keino saavuttaa asetetut tavoitteet tehokkaasti. Ennen viestintää on pää-
tettävä,

mitä tuotteita markkinoille tarjotaan,
mitä kohderyhmää tavoitellaan ja
miten tämä tukee seudullista kehittämisstrategiaa.

Prosessia ei siis voi irrottaa seudun muista kehittämissuunnitelmista (ks. Antti-
roiko 1989, 74). Paikan markkinointi on osa strategista kehittämistä, joka koros-
taa yrittäjyyttä sekä sisäisten että ulkoisten resurssien tehokasta hyödyntämistä
markkinoinnin keinoja hyväksikäyttäen.

Esimerkkinä Glasgow: Onnistunut imagon rakentaminen ei aina ole onnis-
tunutta paikan markkinointia.

Imagon luominen on usein osa kokonaisvaltaisempaa paikan markkinointia, eikä
onnistunut imagon luominen ole aina onnistunutta paikan markkinointia. Käyte-
tyin esimerkki onnistuneesta imagon luomisesta on Glasgow, joka on hyvä esi-
merkki myös paikan markkinoinnin ja imagon luomisen erilaisista tavoitteista.
Glasgow onnistui selvästi parantamaan erittäin negatiivista imagoaan väkivaltai-
sesta, pitkälle kurjistuneesta, työttömyyden runtelemasta ja taantuneesta teollisuus-
kaupungista iloiseksi ja eloisaksi tapahtumien täyttämäksi postmoderniksi kult-
tuurikaupungiksi. Muutos tapahtui pääasiassa 1980-luvulla aloitetun kampanjan
avulla, joka sisälsi useita teemoja, toimintoja ja tapahtumia ja kokosi yhteen alu-
een avaintoimijat sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta.
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Paikan markkinoinnin näkökulmasta menestys oli kuitenkin vaatimattomampaa.
Investointien, turistien, uusien asukkaiden ja yritysten houkuttelussa sekä työpaik-
kojen luomisessa ei onnistuttu aivan yhtä hyvin kuin uuden imagon luomisessa.
Esimerkiksi työttömyysprosentin kasvua vuodesta 1981 vuoteen 1991 yli prosent-
tiyksiköllä ja uudistumisen lippulaivana pidetyn BP-Exploration päämajan siir-
tymistä Glasgowsta Aberdeeniin voidaan pitää ilmiöinä, jotka kertovat paikan
markkinoinnin osittaisesta epäonnistumisesta. (Gómez 1998; Paddison 1993.)
Imagon luomisen osalta tavoitteissa siis onnistuttiin erittäin hyvin, mutta siihen
liittyvät paikan markkinoinnin tavoitteet jäivät monilta osin toteutumatta. Tosin
ilman onnistunutta imagokampanjaa tilanne olisi todennäköisesti vielä huonom-
pi myös konkreettisten parannusten osalta, mutta imagon rakentaminen ja paikan
markkinointi ovat siis tavoitteiltaan kaksi erilaista prosessia, jotka parhaimmil-
laan kuitenkin tukevat toisiaan.

2.1.6 Mielikuva

Lopullinen tulkinta paikasta ja sen ominaisuuksista tapahtuu kuitenkin aina yk-
silön tajunnassa muodostaen siitä tietyn mielikuvan. Mielikuva saa paljon vai-
kutteita havaitsijan sosiaalisista ja kulttuurisista taustoista, hänen tiedoistaan, ko-
kemuksistaan ja arvostuksistaan (Junttila 1995, 37). Varsinainen tulkinta tapah-
tuu siis mielikuvissa muun osan prosessista ollessa lähinnä tavoitteellista vies-
tintää ja viestin muokkaamista, jonka tavoitteena on muokata mielikuva mahdol-
lisimman hyvin asetettuja tavoitteita palvelevaan suuntaan. Imagon tehtävä on
nostaa viesti esiin lukuisten mielikuvien joukosta ja kiinnittää se vastaanottajan
tajuntaan. Profiilin tehtävä on tuoda kohderyhmän tajunnassa esiin nostettuun ja
siihen kiinnitettyyn mielikuvaan asiallinen sisältö.

Paikan markkinoinnin ja profiloitumisen kautta toteutetun imagon rakenta-
misen onnistuneisuutta voidaankin mitata sillä, miten lähellä tavoitellun kohde-
ryhmän mielikuvat ovat prosessille asetettuja tavoitteita. Lukemattomia tämän
kaltaisia tutkimuksia ja selvityksiä on tehty kaupunkiseutujen pyrkiessä hahmot-
tamaan asemaansa haluttujen kohderyhmien mielikuvissa. Huomattavasti vähem-
män on tutkittu sitä, miten kaupunkiseutu on pyrkinyt tavoitteellisen toiminnan
kautta muokkaamaan näitä mielikuvia osana seudullista kehittämisprosessia eli
miten mielikuvien syntymistä on pyritty ohjaamaan. Imagon olemus liikkuu pro-
fiilin ja mielikuvien rajamailla ja käytännössä rajoja profiilin, imagon ja mieli-
kuvan välillä voi olla vaikea erottaa. Teoreettisina välineinä käsitteet kuitenkin
helpottavat paikan markkinointiprosessin jäsentämistä osaksi kaupunkiseudun
kehittämistyötä. Olennaista on mahdollisuus vaikuttaa imagon rakentumiseen,
kunhan asenteet, tavoitteet ja menetelmät ovat oikeat. Toisaalta imagon rakentu-
minen on vain väline kehittämiselle kuten Glasgownkin esimerkki osoittaa. Pelkkä
imago vaatii tuekseen paljon sitä täydentäviä toimenpiteitä ollakseen vaikuttava
myös käytännössä. Myös käsitteiden sisältö ja niiden rooli osana prosessia on
määriteltävä vaikuttavan prosessin synnyttämiseksi.
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3 Paikan markkinoinnin, profiloinnin ja imagon
rakentamisen jäsentäminen osaksi kaupunkiseutujen
kehittämistä

Onnistuneen profiloinnin, imagon muodostamisen ja paikan markkinoinnin kan-
nalta olennaista on niiden mielekäs jäsentäminen osaksi kaupunkiseudun kehit-
tämisen laajaa kenttää. Pelkkä kohderyhmien määrittely ei riitä, vaan on pohdit-
tava myös kaupunkiseudun eri toimijoiden roolia yhdessä ja erikseen markkinoin-
tiprosessissa. Kaupunkiseudun imagon rakentamisessa ongelmana nähdään usein
kokonaisuuden laajuus ja monimuotoisuus. Kaupunkiseutu ei ole yksittäinen tuote,
jota yksiääninen organisaatio voi markkinoida taloudellista voittoa tehdäkseen.
Anttiroiko erottaa kuntamarkkinoinnin tiukasti kaikesta muusta eri tahojen har-
joittamasta toiminnasta, joka vaikuttaa kunnan imagoon. Kunnan ja sen palvelu-
jen esittely on kuntamarkkinointia vain silloin, kun kunta on mukana tässä toi-
minnassa. (Anttiroiko 1989, 32.) Kaupunkiseudun markkinoinnissa tällaista ra-
janvetoa ei ole mielekästä tehdä, koska seudun markkinointia voi tehokkaimmin
hoitaa pääpiirteissään samat organisaatiot kuin seudun kehittämistäkin eli löyhäksi
strategiseksi verkostoksi organisoitunut paikallinen kehittäjäverkosto4.

Van den Bergin ja Braunin mukaan julkisten, puolijulkisten tai yksityisten
avaintoimijoiden muodostama paikallinen tai alueellinen strateginen verkosto on
edellytys onnistuneelle kaupunkiseudun markkinoinnille. Kaupunkiseudun ima-
gonrakentaminen on seudun avaintoimijoiden välistä yhteistoimintaa. Esimerkiksi
Glasgown onnistuneen imagonluomiskampanjan taustalla oli sekä keskushallin-
non ohjaus, paikalliset toimijat, paikallinen yrityseliitti sekä alueelliset organi-
saatiot. Seudullinen yhteistoiminta ja toimijoiden sitoutuminen sekä prosessin joh-
taminen ja johtavien henkilöiden panos yhteistoiminnan syntymiselle ja toimi-
joiden sitouttamiselle on erittäin tärkeä. (van den Berg & Braun 1999; Paddison
1993; Gómez 1998; Kotler, Heider & Rein 1993, 41.) Onnistuakseen paikan mark-
kinoinnin on lähdettävä strategisten kehittäjäorganisaatioiden yhteistyöstä, vaik-
ka niiden ei välttämättä prosessin kaikissa vaiheissa tarvitsekaan olla mukana.
Paikan markkinointi on kuitenkin ennemminkin osa seudullista kehittämisstrate-
giaa kuin yksittäinen projekti tai mainostoimiston laatima mainoskampanja.

Moniäänisyydestä huolimatta kaupunkiseutujen tarjoamien toimintojen ja
mahdollisuuksien markkinointi ei kuitenkaan juuri eroa erilaisia räätälöityjä yri-
tyspalveluja markkinoivien yritysten tuotteiden markkinoinnista eli ”tuotteiden”
epäselvyys ei sinänsä ole este tehokkaalle markkinoinnille (van den Berg & Braun
1999). Toiminnot ja ominaisuudet voidaan jäsentää eri tasoille kokonaisuuden

4 Paikalliset kehittäjäorganisaatiot, jotka omalla toiminnallaan ja keskinäisellä yhteistyöllään
vaikuttavat olennaisesti kaupunkiseudun kehitykseen ja joiden välillä on toiminnallinen yh-
teys muodostavat kehittäjäverkoston. Kaikki verkoston jäsenet eivät ole mukana kaikissa ke-
hittämishankkeissa, vaan osallistuminen määräytyy kulloinkin kyseessä olevan asian perus-
teella. (Linnamaa 1999.)
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selkeyttämiseksi. Van den Bergiä ja Braunia soveltaen urbaanissa paikan mark-
kinoinnissa voidaan erottaa kolme tasoa:

Yksittäinen kaupunkiseudun tarjoama tuote, toiminto tai palvelu.
Toisiinsa liittyvien toimintojen tai palveluiden muodostama klusteri.
Kaupunkiseutu kokonaisuutena.

Ensimmäisellä tasolla keskitytään  yksittäisten paikkojen, palveluiden, nähtävyyk-
sien, tms. markkinointiin, josta useimmiten myös vastaa yksittäinen toimija. Nämä
yksittäiset toiminnot tai palvelut muokkaavat usein myös laajemmasta kokonai-
suudesta muodostuvia mielikuvia. Esimerkiksi yksi suuryritys voi muodostaa koko
kaupunkiseudun profiilin ja muokata sen imagoa kiinnostavia työ- ja uramahdol-
lisuuksia tarjoavana asuinseutuna oman valtakunnallisen tai kansainvälisen rek-
rytointikampanjansa kautta. Itseään markkinoiva elämyspuisto on yksittäinen toi-
mija ja toimintokokonaisuus, mutta voi muokata mielikuvia koko seudusta kiin-
nostavana matkailukohteena jne.

Toisella tasolla markkinoidaan  yhtenäisiä klustereita kuten tietyn liiketoi-
minta-alan muodostamaa yritysklusteria tai kaupunkimatkailua kokonaisuutena.
Klusteritasolla mielikuvia muokkaavat paitsi klusterit sinänsä, myös yksittäisten
toimijoiden erilliset viestit yhdessä sekä mahdolliset yhteiset kampanjat, kuten
useamman yrityksen yhdessä järjestämät rekrytointimessut tai seudullisen mat-
kailun kehittämisorganisaation toiminta. Klusteritaso voidaan hahmottaa hyvin
laajalla skaalalla. Voidaankin puhua ns. alakohtaisista ja kaupunkiseutukohtai-
sista klustereista.

Alakohtaisen klusterin muodostavat esimerkiksi seudun tietotekniikkaa opet-
tavat laitokset ja organisaatiot ja kaupunkiseutukohtaisen klusterin kaikki oppi-
laitokset yhdessä. Klusteri ei tässä viittaa niinkään toimijoiden organisoitumista-
paan kuin yhteiseen kohderyhmään ja tämän kautta muodostuviin yhteisiin ta-
voitteisiin profiilin ja imagon rakentamisessa. Sama organisaatio voi kuulua myös
useampiin klustereihin ja organisoitumistapaan viitattaessa olisikin ehkä parem-
pi puhua melko löyhistä verkostoista kuin yhtenäisistä klustereista. Teknillisen
korkeakoulun tietotekniikan osasto voi kuulua esimerkiksi edellä hahmoteltuun
tietotekniikkaa edustavaan klusteriin, mutta myös teemoiltaan ja kohderyhmäl-
tään laajempaan seudun korkeakoulujen profiilista kiinnostuneeseen klusteriin.
Lopulta klusterin muodostumista ja sen kautta luotavien profiilien ja imagojen
suuntautumista eivät rajoita niinkään muodolliset rajat kuin toimijoiden yhteiset
tavoitteet ja/tai halu toimia yhdessä. Tällaisia saman kohderyhmän kautta yhteen
sidottuja klustereita on kaikilla kaupunkiseuduilla eri mittakaavoissa.

Klusteria ei kuitenkaan välttämättä markkinoi yhteinen organisaatio, vaan
kyseessä voi olla toimijoiden yksittäiset ja toisistaan riippumattomat toimenpi-
teet, ulkopuolinen taho tai markkinointia ei mahdollisesti harjoiteta lainkaan. Kau-
punkiseudun kehittymisen kannalta olennaista on, että avainklustereiden mark-
kinointia hoidetaan jäsennetysti osana laajempaa kehittämisstrategiaa kunkin klus-
terin tarpeista lähtien. On seudun toimijoiden valinta, miten ja millaisella kokoon-
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panolla he profiiliaan pyrkivät muokkaamaan, mutta kohderyhmäajattelun näkö-
kulmasta samaa teema edustavat klusterit ovat joka tapauksessa markkinoinnin
kannalta looginen vaihtoehto.

Kaupunkiseudun markkinoinnin kannalta mielenkiintoisin onkin klusterita-
so, joka sekään ei siis yksiselitteisesti muodosta yhtä homogeenistä tasoa. Klus-
teritason markkinointiprosessi, profilointi ja imagon rakentaminen voidaan jäsen-
tää kehityksen kannalta tärkeimpien avainsidosryhmien mukaisesti kuten edelli-
sen kappaleen profiilin luomisen kohdalla esitettiin. Kehittämisen näkökulmasta
jaossa esitettyjen sidosryhmien houkuttelusta vastaa kaupunkiseudulla aina tie-
tyt organisaatiot. Vaikka toimijat eivät olisi tietoisesti organisoituneet markkinoi-
maan oman alansa toimintaa, niiden mukana seudun vetovoimaisuus tältä osin
kehittyy tai taantuu muodostaen perustan mahdollisesti syntyvälle klusterikoh-
taiselle profiilille tai jopa imagolle.

Kolmas taso käsittää koko kaupunkiseudun, jonka määritelmä on avoin eri
sidosryhmien tekemille tulkinnoille. Kaupunki assosioituu kaikille ryhmille jol-
lakin tavalla vaikuttaen heidän päätöksiinsä sijoittua kaupunkiin tai vierailla siellä.
Koko kaupunkiseudusta muodostuva mielikuva voi painottua voimakkaan klus-
terin mukaan tai pienemmillä kaupunkiseuduilla jopa yksittäisen tekijän mukaan.
Esimerkiksi Salon imago elektroniikka-alan keskittymänä perustuu lähinnä yh-
den yrityksen toiminnalle. Toisaalta suuren kaupunkiseudun imago voi olla myös
monien tekijöiden epäselvä kokonaisuus kuten esimerkiksi Los Angeles5 osoit-
taa. Olennaista toimivalle imagolle kuitenkin on yhtenäisyys ja selkeys. Vaikka
kaupunkiseudun eri klusterit pyrkivät profiloitumaan ja luomaan kiinnostavia ima-
goja omien kohderyhmiensä silmissä, kaupunkiseudulla olisi hyvä olla myös yksi
yhtenäinen ja seudulle luonteenomainen, vahva ja selkeä imago.

Koko kaupunkiseudun yleisimago on usein seudun historiaan kiinnittyvä ko-
konaisuus ja siten irrallaan kehittämistoiminnan kannalta ehkä oleellisempien klus-
teri- ja yksilötason profiileista ja imagoista. Kansainvälistymisen ja yhteistyöver-
kostojen korostuminen kehittämistoiminnassa lisää kuitenkin seudun yleisimagon
merkitystä näkyvyyden tuottajana erityisesti pienempien kaupunkiseutujen koh-
dalla, joihin suomalaiset kaupunkiseudut ehkä pääkaupunkiseutua lukuun otta-
matta voidaan kansainvälisesti lukea.

Jäsennys eri tasoihin voidaan nähdä myös niin, että yksilötasolla kyse on seu-
dun  toimijoista, klusteritasolla seudulla harjoitetusta toiminnasta ja kaupunki-
seututasolla paikan olemassa olosta yleensä. Tällöin kyse ei välttämättä ole ima-
gojen ajallisesta järjestyksestä eli ensin tieto olemassaolosta ja vasta sitten toi-
minnasta. Enneminkin kyse on viestin avaintehtävästä eli mitä eri tasojen vies-
tinnällä tavoitellaan.

Kaupunkiseudun markkinoinnin, profiloitumisen ja imagon luomisen estee-
nä ei siis voida nähdä kaupunkiseudun monimuotoisuutta ja moniäänisyyttä. Kyse

5 Ks. Soja 1989; Davis 1992
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on tavoitteiden ja painopistealueiden asettamisesta ja kohderyhmien valinnasta,
joiden avulla jäsennetystä kokonaisuudesta valitaan tarkoituksenmukaiset teemat.

4 Kohderyhmänä kehittäjäorganisaatioiden
yhteistyökumppanit

Anttiroikon (1989) mukaan sisäisen kuntamarkkinoinnin tärkeimpänä tekijänä on
usein pidetty henkilökunnan suhtautumista kuntaa lähestyviin asiakkaisiin. Sisäi-
sen markkinoinnin kehittämiseksi on esitetty mm. henkilökunnan huolellista va-
litsemista, perehdyttämistä, motivoivia johtamismenetelmiä, sisäistä viestintää jne.
(Anttiroiko 1989, 37.) Myös yrityksen pyrkiessä muuttamaan imagoaan, sen tär-
kein kohderyhmä on oma henkilökunta ja paras lähestymistapa henkilökohtaisen
viestinnän malli (Bernstein 1986, 319). Tämän artikkelin näkökulmasta henkilö-
tason vuorovaikutuksen osalta avainasemassa ovat sisäisen yhteistyökentän ohella
seudulta ulospäin suuntautuvat suhteet eli kehittäjäorganisaatioiden yliseudulli-
set yhteistyösuhteet.

Käytännössä yhteistyösuhteet muodostuvat usein henkilösuhteiden ympäril-
le ja henkilökohtainen vuorovaikutus ratkaisee pitkälti koko yhteistyön onnistu-
neisuuden, jatkuvuuden ja sen tuottaman lisäarvon (Raunio 2000). Yliseudullis-
ten yhteistyösuhteiden kautta seudulle tuotetaan paitsi suoraan taloudellisia re-
sursseja myös potentiaalisia yhteistyökumppaneita, jotka mahdollisesti valjas-
tavat osaamisensa tai muut voimavaransa seudun kehittymistä tukevan verkos-
ton käyttöön. Erittäin tärkeiksi tekijöiksi nousevatkin kehittäjäorganisaatioiden
ja erityisesti niitä edustavien yksilöiden

kyky välittää itsestään ja alueestaan positiivinen ja vetovoimainen ima-
go verkostoon potentiaalisten yhteistyömahdollisuuksien määrän ja laa-
dun lisäämiseksi sekä
kyky välittää kaupunkiseudun kehityksen kannalta olennaista tietoa alu-
eellisen kehittämisen kansallisista ja kansainvälisistä resursseista ja esim.
erilaisista alue- tai tukiluokituksista päättäville toimijoille.

Anttiroikon edellä esittämiä sisäisen markkinoinnin parantamiseen tähtääviä aja-
tuksia voidaan siis yhtä hyvin soveltaa kehittäjäorganisaatioiden verkostoissa toi-
miviin yksilöihin.

Verkostoihin organisoituneessa yhteiskunnassa yhteistyösuhteiden määrä ja
merkitys kasvavat ja henkilöiden väliset suhteet korostuvat yhteistoiminnan sol-
mukohtina. Verkostoituminen on saavuttanut suuren suosion myös alueellisessa
kehittämistyössä, mikä lisää yhteistyösuhteiden ja välillisten kontaktien määrää
verrattuna perinteiseen hierarkkisempaan kehittämisjärjestelmään6. Ottamatta kan-
taa verkostoitumisen tuottamaan lisäarvoon sinänsä, sillä miten osaavina ja kiin-

6 Verkostoitumisesta aluekehittämisessä katso Linnamaan & Sotaraudan artikkeli tässä teok-
sessa.
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nostavina toimijoina organisaatiot erilaisissa verkostoissa ja yhteistyösuhteissa
näkyvät on entistä suurempi merkitys kehittämisen resurssien hankkimiselle. Yh-
teistyösuhteissa organisaatioiden toimintatavat ja -kulttuurit muodostuvat yhteis-
työkumppaneille ja muille verkoston jäsenille mielikuvan seudusta tai organisaa-
tioista kiinnostavana tai ei-kiinnostavana yhteistyökumppanina. (ks. Burgess 1982;
Raunio 2000.)

Globalisoituneessa taloudessa kyky toimia sekä paikallisissa että kansainvä-
lisissä verkostoissa on edellytys kaupunkiseudun kilpailukyvyn ylläpitämiselle tai
kehittämiselle (ks. Sotarauta & Linnamaa 1997.) ja osana tätä kykyä voidaan pi-
tää taitoa välittää oikea viesti organisaation osaamisesta yhteistyökumppaneiden
muodostamaan verkostoon. Viestiä välittävät pitkälti organisaatiotansa edustavat
yksittäiset henkilöt niin olemassa oleville kuin potentiaalisillekin yhteistyökump-
paneille. Paikan markkinointi on väline, jonka avulla kaupunkiseudun ominai-
suuksista on mahdollista luoda kilpailuetu tavoittamalla kohderyhmä kilpailijoi-
ta tehokkaammin sekä luomalla seudun positiivisista tekijöistä muita uskottavampi
mielikuva (Ward 1998). Vastaavana kilpailuetua tuottavana ”paikan markkinoin-
tina” voidaan nähdä myös kehittäjäorganisaatioiden osaava ja yhteistyöhalukuutta
herättävä toiminta verkostoissa.

Organisaation osaaminen, arvot ja toimintatavat välittyvät yhteistyön ja/tai
verkostojen kautta luoden potentiaalisille yhteistyökumppanille mielikuvan, joka
kertoo organisaatioiden välisen yhteistyön mahdollisuudesta tai mahdottomuu-
desta. Verkostoissa toimittaessa kehittäjäorganisaation imago helposti henkilöi-
tyy sitä ulospäin edustaviin henkilöihin, mikä korostaa yksilöiden omaksumien
toimintatapojen ja arvojen merkitystä yhteistyösuhteiden syntymiselle ja yhteis-
työkumppaneiden valikoitumiselle. Vaikka yksilöiden korostunut rooli vaatii toi-
mijoiden tarkastelua myös yksilötasolla ja huomion kohdistamista erilaisten hen-
kilökohtaisten ominaisuuksien tarpeellisuuteen erilaisissa yhteistyötehtävissä7,
myös organisaatioilla kokonaisuudessaan on suuri vaikutus mielikuvan muodos-
tumiseen. Julkaisujen, onnistuneiden projektien tai ohjelmien, median, tms. muok-
kaamat mielikuvat organisaation toimintakulttuurista ja osaamisesta ovat erittäin
tärkeitä.

Hatchin ja Schultzin (1997) mukaan organisaation luoma mielikuva syntyy
useimmiten sen sisäisestä kulttuurista ja identiteetistä. Organisaation identiteetti
puolestaan syntyy organisaatiossa toimivista yksilöistä ja siitä, miten he näkevät
sen mission, toimintatavat ja toimintaa ohjaavat arvot. Imago saattaa henkilöityä
yksittäisissä organisaatiota ulospäin edustavissa johtohenkilöissä, mutta siirryt-
täessä hierarkioista kohti verkostomaisempaa toimintatapaa entistä useammat or-
ganisaatioiden edustajat joutuvat suoraan kosketuksiin ulkopuolisten yhteistyö-
kumppanien kanssa. Organisaation sisäinen identiteetti ja ulkoinen imago lähen-
tyvät toisiaan yleisen toimintakulttuurin kulkiessa kohti avoimempaa vuorovai-

7  ”Verkostosukkulat” ja “Järjestelmän vartijat” katso Linnamaan & Sotaraudan artikkeli tässä
teoksessa
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kutusta. Vuorovaikutteisen kontaktipinnan laajentuessa entistä useammat orga-
nisaation jäsenet luovat oman toimintansa kautta imagoa koko organisaatiolle.
(emt. 1997).

Organisaatioiden sisäisestä toimintakulttuurista tulee näin tärkeä osa niiden
ulkoista imagoa, joka vaikuttaa niiden mahdollisuuksiin toimia tehokkaasti osa-
na alueellisen kehittämisen kokonaisuutta. Ferrandin ja Pagesin (1999) mukaan
yhtäältä organisaation huono imago heikentää merkittävästi sen mahdollisuuksia
solmia ulkoisia yhteistyösuhteita ja toisaalta organisaation omat jäsenet sitoutu-
vat organisaatioon heikosti, jos sillä on negatiivinen tai heikko identiteetti (emt.
1999, 388). Kehittäjäorganisaatioiden imagon rakentaminen on siis aloitettava si-
säisten arvojen ja toimintatapojen sekä osaamisen tarkastelusta ja niiden sovel-
tuvuuden arvioinnista yhteistyötä ja ulkoisia kontakteja painottavaan kehittämis-
työhön.

Toinen kehittäjäorganisaatioiden kannalta olennainen lähestymistapa mieli-
kuvien muokkaamiseen on ns. ilmiökohtaisten imagojen markkinointi eli lobbaa-
minen. Toisin sanoen kyseessä on kyky välittää kaupunkiseudun kehityksen kan-
nalta olennaista tietoa alueellisen kehittämisen kansallisista ja kansainvälisistä
resursseista ja erilaisista alue- tai tukiluokituksista päättäville toimijoille. Karvo-
sen (1997) mukaan imago onkin myös todellisuuden määrittelyn tapa. Se voi-
daan nähdä vallan välineenä, jonka avulla toimijat voivat pyrkiä merkityksellis-
tämään todellisuuden omista intresseistään käsin ja näin saada vallitsevan ase-
man ihmisten mielikuvissa todellisuuden ymmärtämisen välineenä (Karvonen
1997, 34). Tällaisena vallan välineenä imago voidaan nähdä mielikuvia muok-
kaavassa lobbaamisessa. Lobbaaminen prosessina edustaa kuitenkin ensisijaisesti
tavoitehakuista paikan markkinointia, ei niinkään omaperäisyyttä ja mieleenpai-
nuvuutta korostavaa imagon rakentamista.

Paikanmarkkinoinnin valtapoliittista ulottuvuutta edustaa puhtaimmillaan juu-
ri peittelemättä tavoitehakuista tiedonvälitystä tarkoittava lobbaus. Lobbaus on
teollisuutta, joka vaikuttaa jokaisen kaupunkiseudun kehittymiseen, olivatpa seu-
dun edustajat mukana mielipiteiden muokkauksessa tai ei. Alalla on jo lukuisia
erikoistuneita yrityksiä kuten GPC-ketjuun kuuluva Eurofacts, joka lupaa yhte-
yksiä jopa EU-maiden hallituksiin asti (Laatikainen 2000). Lobbaus ei liity var-
sinaiseen imagon rakentamiseen, vaikka se sellaisena ilmiökohtaisesti voidaan
tulkitakin. Se on kuitenkin äärimmäisen tärkeä viestinnän ja paikan markkinoin-
nin taito, jonka avulla seudun kehittämisen kannalta tärkeisiin kysymyksiin py-
ritään vaikuttamaan seudun ja sen kehittäjäorganisaatioiden ulkopuolella. Bern-
steinin (1986) mukaan julkisen vallan edustajiin kohdistuva tiedottaminen on har-
voin julkista. Vaikka tiedottaminen tapahtuukin suljettujen ovien takana, ei kui-
tenkaan ole mitään syytä olla käyttämättä viestinnän ja markkinoinnin erikois-
menetelmiä. (emt. 1986, 140.) Kysymys on oikeiden mielikuvien luomisesta oi-
keassa paikassa oikeaan aikaan.

Lobbaaminen on esimerkki siitä, miten tietynlaiseen organisaatiokulttuuriin
sopeutuminen ja sen toimintatapojen oivaltaminen yhdistettynä henkilökohtaiseen
vuorovaikutukseen toimii päätöksentekoon ja seudulliseen kehitykseen vaikutta-
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vana vahvana mielikuvien muokkaajana. Oikean tiedon välittäminen oikeaan ai-
kaan ja oikeille henkilöille vaatii osaamista, jota hyvältä paikan markkinoijalta
vaaditaan. Lobbaaminen onkin oiva esimerkki henkilökohtaisten vuorovaikutus-
taitojen merkityksestä osana kaupunkiseutujen kehitykseen vaikuttavien mieliku-
vien muokkaamista.

Tässä kappaleessa tarkasteltiin siis yhtä imagon rakentamisen ja paikan mark-
kinoinnin kannalta tärkeää kohderyhmää eli kehittäjäorganisaatioiden yliseudul-
lisia yhteistyökumppaneita tai muita seudulle suuntautuvien resurssien kannalta
tärkeitä toimijoita. Jos organisaatiosta on syntynyt mielikuva ydinosaamisensa
heikosti taitavana tai toimintatavoiltaan raskaana ja turhaan työllistävänä yhteis-
työkumppanina, on todennäköistä, että sen vetovoimaisuus muiden toimijoiden
silmissä vähenee. Samoin jos organisaatioita edustavat henkilöt ovat luoneet mie-
likuvan hankalista, epälojaaleista tai osaamattomista yhteistyökumppaneista tms.
tämä vähentää koko organisaation kiinnostavuutta potentiaalisena yhteistyökump-
panina. Sen sijaan hyvänä yhteistyökumppanina tunnettu organisaatio voidaan
haluta mukaan yhteistyöhän, vaikka se muiden resurssiensa puolesta ei olisikaan
loogisin valinta. Hyvän yhteistyökumppanin imago voi tosin olla seurausta omi-
naisuuksista, joita voidaan yhteistyön sujuvuuden kannalta pitää myös resurssei-
na. Samoin lobbaamista vieroksuvat tai taitamattomat kehittäjäorganisaatiot saat-
tavat menettää merkittäviäkin resursseja, koska resursseista päättävillä tahoilla
on epäselvät tai muuten seudun kannalta epäsuotuisat mielikuvat sen tarpeista ja/
tai mahdollisuuksista.

Paikan markkinointi on siis vietävä kaikkiin prosesseihin, joissa seudun ke-
hittämiseen vaikuttavia päätöksiä tehdään; imagojen ja profiilien olemassaolo ei
riitä, vaan niiden olemassa ololle ja välittämiselle on oltava myös selkeät tavoit-
teet.

5 Yhteenveto

Kaupunkiseutujen markkinointi, imagon rakentaminen ja profiloituminen kasvat-
tavat jatkuvasti merkitystään kaupunkiseutujen välisen kilpailun kiristyessä ja
kansainvälistyessä. Näkyminen oikeilla foorumeilla on välttämätön osa kilpailu-
kykyä ja kilpailuedun muodostamista suhteessa muihin kaupunkiseutuihin. Pai-
kanmarkkinoinnissa on kyse on tämän näkymisen jäsentämisestä osaksi kaupun-
kiseudun kehittämisprosessia. Mielikuvien täyttämässä mediayhteiskunnassa paik-
ka ei ole olemassa ilman siitä muodostuneita mielikuvia. Suunnitelmallisella pai-
kan markkinoinnilla voidaan vaikuttaa siihen, tukevatko vai estävätkö nämä mie-
likuvat kaupunkiseudun kehittymistä toivottuun suuntaan. Hyvätkään kaupunki-
seudun tarjoamat mahdollisuudet eivät edistä sen kehitystä, jos oikeat kohderyh-
mät eivät tiedä niiden olemassaolosta. Paikan markkinoinnin tavoitteena on ke-
hittää kohderyhmän tietoisuutta tietämättömyydestä kohti tietoisuuden tasoa, joka
herättää kiinnostuksen ja muokkaa kohderyhmän olemassa olevia mielikuvia pal-
velemaan kaupunkiseudun kehittymistä parhaalla mahdollisella tavalla.
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KUVA 1. Imagon rakentamisen ja profiloitumisen jäsennys osana paikan
markkinointia. (imago = ©)

Kaupunkiseudun markkinointi ei moniäänisyydestään huolimatta sinänsä eroa rää-
tälöityjä palvelukokonaisuuksia markkinoivien yritysten markkinoinnista. Oleel-
lista on kokonaisuuden jäsentäminen ja painopisteiden sekä kohderyhmien mää-
rittäminen osana kaupunkiseudun kehittämisprosessia. Prosessin jäsentämistä tu-
kevat selkeät avainkäsitteet ja niiden ensisijaisten tehtävien määrittely. Profiili
viestii kaupunkiseudun todellisista ominaisuuksista ja toimii rationaalisen argu-
mentaation perustana, kun taas imago on enemmänkin tunteisiin vetoava mieliku-
vien herättäjä, jonka tavoitteena on nostaa kaupunkiseutu esiin lukuisten vastaa-
vien seutujen joukosta välittämällä jopa osin fiktiivisiä viestejä seudun olemuk-
sesta.

Onnistunut imagon rakentaminen ei aina ole onnistunutta paikan markkinoin-
tia. Paikan markkinoinnilla on oltava selkeät tavoitteet, joista imagon luominen
voi olla yksi, mutta joka toimii ennemminkin välineenä saavuttaa konkreettiset
tavoitteet kuin tavoitteena sinänsä. Paikan markkinoinnin päämääränä on luoda
kilpailuetu jostakin kaupunkiseudun tai sen toimijoiden ominaisuudesta suhtees-
sa muihin kaupunkiseutuihin tai toimijoihin. Prosessi on integroitava kiinteäksi

Klusterikohtaiset
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osaksi seudun kehittämisstrategiaa, jonka tavoitteiden saavuttamisessa paikan
markkinoinnille on asetettava omat päämääränsä

Paikan markkinointi voidaan jäsentää kaupunkiseudun monimuotoisuuden
vuoksi monelle eri tasolle. Jäsentäminen on esitetty yksinkertaistettuna kuvassa
1. Koko kaupunkiseudun imagon ja mahdollisen profiloitumisen on tuettava ole-
massa olevaa kehittämisstrategiaa mahdollisimman hyvin. Yleisimagon ja mah-
dollisen profiilin on tuettava seudun kehittymisen kannalta tärkeimpiä toiminto-
ja ja näiden itsestään muodostamia profiileja ja mahdollisia imagoja. Kaupunki-
seudun sisällä samaa kohderyhmää tavoittelevat klusterit pyrkivät profiloitumaan
ja muodostamaan mahdollisen imagon tarkkaan määritellyn kohderyhmän mieli-
kuvien muokkaamiseksi. Koko kaupunkiseudun imago ei aina voi tukea kaikkia
olemassa olevia klusterikohtaisia imagoja ja profiileja, mutta sen ei tulisi olla
myöskään ristiriidassa ainakaan valittujen painopistealojen muodostamien klus-
tereiden imagojen ja/tai profiilien kanssa. Kaupunkiseudun yleisimagon ja mah-
dollisen profiilin kohdentaminen ei ole yhtä tarkkaan määriteltyä kuin klusteri-
kohtaisten, joten se välittyy mahdollisesti koko klusterin kohderyhmälle, vain osal-
le tästä tai ei saavuta tätä lainkaan. Kohderyhmän sisälle välitetyt profiilit ja imagot
muodostuvat yksittäisiksi mielikuviksi vastaanottajan subjektiivisesta elämänhis-
toriasta, arvomaailmasta ja tulkintamekanismeista riippuen. (Kuva 1.)

Olennaista on kaupunkiseudun kannalta tärkeiden kohderyhmien määritte-
ly, heille välitettävien viestien valinta sekä toimijat, jotka viestiä välittävät. Yk-
sittäiset toimijat harjoittavat usein omaa markkinointiaan, mutta kaupunkiseudun
vahvuuksien ja kehittämisen kannalta tärkeiden toimintojen näkyminen olisi var-
mistettava saman alan toimijoiden yhteisillä toimenpiteillä. Samaa kohderyhmää
tavoittelevien toimijoiden kannalta on yleensä tehokkaampaa toimia yhdessä kuin
erikseen, riippuen tavoiteltavan kohderyhmän laajuudesta ja sijainnista. Erityi-
sesti paljon resursseja vaativa kansainvälinen markkinointi on mielekästä hoitaa
yhteistyössä samaa kohderyhmää tavoittelevien toimijoiden kesken.

Verkostoituminen ja yhteistyö yleensä ovat kasvattaneet paitsi suosiotaan
myös merkitystään alueellisessa kehittämistoiminnassa. Tässä artikkelissa onkin
monenvälisissä verkostoissa toimivien organisaatioiden itsestään ja seudustaan
luomien mielikuvien merkitys nostettu erityistapauksena esille. Se millaisen ima-
gon organisaatio yhteistyökumppanina saa, vaikuttaa todennäköisesti sen mah-
dollisuuksiin solmia uusia lisäarvoa tuottavia yhteistyösuhteita. Heikkoa osaamis-
ta, hankalia ihmisiä, vähäisiä resursseja tai huonosti johdettua toimintaa heijas-
tava organisaatio heikentää mahdollisuuksiaan löytää tarkoituksenmukaisia toi-
mijoita yhteistyökumppaneiksi. Paikan markkinointi asenteena olisi sulautettava
osaksi paikallisia kehittäjäorganisaatioita. Niissä toimivien yksilöiden olisi hyvä
ymmärtää eri tyyppisten yhteistyömuotojen merkitykset ja mahdollisuudet sekä
oikeat kontekstit eli miten toimia missäkin yhteydessä. Kyseessä ei ole päälle lii-
mattu mainostaminen, vaan yrittäjyyttä, taitavaa yhteistoimintaa ja omatoimisuutta
painottava toimintatapa, jossa oikeiden mielikuvien merkitys korostuu. Tällaisista
osaavaa yhteistoimintaa ja taitavaa mielikuvien luomista vaativaa yhteistyönmuo-
toa edustaa myös selkeästi tavoitteellinen mielikuvien muokkaaminen eli lobbaus.
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Kaupunkiseudun imagon rakentaminen profiloitumalla markkinoinnin kei-
noin ei lopulta paljoakaan eroa kaupunkiseudun strategisesta kehittämisestä. Pi-
kemminkin se on osa kehittämisprosessia, joka korostaa kohdennetun viestinnän
ja sisäisen yrittäjyyden merkitystä osana prosessia sekä organisaatioiden sisäi-
sessä että ulkoisessa toiminnassa. Imagon rakentamisen ja profiloitumisen tavoit-
teina on tukea kehittämiseen tähtääviä prosesseja oikealla tiedottamisella sekä
nostaa esiin kaupunkiseudun vahvuuksia uusien resurssien houkuttelemiseksi seu-
dulle. Globalisoituvassa mediayhteiskunnassa informaatiotulvan täyttämillä foo-
rumeilla on oltava selkeitä imagoja viestinviejinä, jotta kaupunkiseutu voi näkyä
sekä toimijana että toiminnan kohteena myös fyysisten rajojensa ulkopuolella.
Kaupunkiseudun tarjoamien mahdollisuuksien täyttämät imagot toimivat tietoyh-
teiskunnan tienviittoina kertoen mitä missäkin on tarjolla. Paikan markkinointi
ei ole vain markkinointiviestintää, vaan paikan suunnitelmallista ja tavoitehakuista
tuotteistamista ja myymistä valitulle kohderyhmälle. Kyse ei ole ensisijaisesti kau-
punkiseudun ja sen toimijoiden imagoista ja profiileista, vaan siitä, pystytäänkö
imagoja ja profiileja hallitsemaan ja ohjaamaan valittua kehitysstrategiaa mah-
dollisimman hyvin tukevalla tavalla.
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ABSTRAKTI: Arvioinnilla on perinteisesti ollut oleellinen rooli eri toimintapo-
litiikkojen tuloksellisuuden ja muutostarpeiden määrittäjänä. Myös alueellisessa
kehittämistyössä arviointia on käytetty erityisesti kehittämisohjelmien laadinnan
ja toteuttamisen ohjausvälineenä. Erilaiset arvioinnit on kuitenkin pitkälti toteu-
tettu kansallisen ja ylikansallisen tason hallinnon lähtökohdista käsin, eikä nii-
den tuloksia ole tästä syystä kyetty hyödyntämään riittävästi paikallistasolla. Pai-
kallistason näkökulmasta arvioinnin toteutustapoihin liittyy myös uudenlaisia vaa-
timuksia – ohjelman tai toimintapolitiikan suorituskyvyn lisäksi kehittämistyötä
on järkevää tarkastella myös suhteessa siihen toimintaympäristöön, missä kehit-
tämistyötä paikallistasolla tehdään.

Tässä artikkelissa tarkastellaan kehittämistyössä esiin tullutta tarvetta arvi-
oinnin lähestymistapoihin. Tarkoituksena ei ole niinkään luoda uusia arviointi-
tekniikoita eikä menettelytapoja vaan hyödyntää olemassa olevia menetelmiä si-
ten, että arviointi tukisi entistä paremmin alueellista kehittämistyötä paikallista-
solla. Artikkelin alussa käydään lyhyesti läpi arviointia käsitteenä sekä erilaisia
arviointitarpeita ja näistä periytyviä arvioinnin lähestymistapoja. Seuraavaksi esi-
tellään lyhyesti arvioinnin rooli Suomen alueellisessa kehittämistyössä. Tämän
jälkeen esitellään lyhyesti erilaisia vallitsevassa arviointikäytännössä esiintyviä
ongelmia, jotka ilmenevät erityisesti paikallistasolla. Näihin ongelmiin etsitään
ratkaisua uudesta kokonaisvaltaisemmasta arviointinäkökulmasta. Artikkelin lo-
puksi esitellään uuden arviointinäkökulman hyödyntämistä Pohjois-Pirkanmaan
seutukunnan strategisen ohjelmatyön arvioinnissa.

1 Alueellisen kehittämistyön paikalliselle arvioinnille
on tarvetta

Erilainen alueellisella tasolla harjoitettava aktiivinen kehittämistyö on yleistynyt
voimakkaasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Aluepolitiikka on perinteisesti-
kin ollut Suomessa melko vahvassa roolissa. Suomen EU-jäsenyys ja sitä kautta
siirtyminen ohjelmalliseen aluepolitiikkaan toivat kehittämistyöhön kuitenkin uu-
sia aluelähtöisempiä toimintamalleja. Alueellisia kehittämisohjelmia on laadittu
sekä paikallisista, kansallisista että ylikansallisista lähtökohdista käsin. Kehitys
on ollut pitkälti seurausta alueisiin kohdistuneista ulkoisen toimintaympäristön

Kimmo Viljamaa

Tuloksellisuus, vaikuttavuus ja merkittävyys
– kokemuksia Pohjois-Pirkanmaan
strategisen ohjelmatyön arvioinnista
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paineista, jotka ovat kärjistäneet alueellisia eroja, muuttaneet voimakkaasti tuo-
tannon rakenteita ja muokanneet suunnittelun lähtökohtia entistä omaehtoisem-
paan suuntaan. Toisaalta Euroopan unionin aluepolitiikka ja sitä kautta kanavoi-
tuva rahoitus ovat nousseet kehittämistyön suuntaajana yhä keskeisempään ase-
maan.

Monilla seuduilla ohjelmalliseen kehittämistyöhön lähdettiin 1990-luvun puo-
livälissä suhteellisen suuren innostuksen vallassa. Toisaalta uusien ideoiden et-
sinnässä ja toimenpiteiden käynnistämisessä on ollut niin kiire, ettei jo harjoite-
tun toiminnan onnistuneisuutta ja merkityksellisyyttä ole juurikaan ehditty tar-
kastelemaan. Ohjelmallisen kehittämistyön pahimman alkuinnostuksen laannut-
tua on kuitenkin alettu suhtautua entistä kriittisemmin sekä harjoitetun kehittä-
mistyön vaikutuksiin että niihin toimintatapoihin, joilla kehittämistyötä on tehty.
Kehittämistyön onnistuneisuutta on kuitenkin tutkittu suhteellisen vähän, mistä
johtuen harjoitettua toimintaa ja sen merkitystä ei ole varsinkaan paikallistasolla
kyetty johdonmukaisesti analysoimaan. Rakennusvälineitä toiminnan kehittämi-
seen on puuttunut. Tämä on nostanut arvioinnin ja seurannan roolin entistä voi-
makkaammin esille kehittämistyössä.

Arviointi on yleistynyt toiminnan ohjauksen ja laadun parantamisen välineenä
paikallistasolla laajemminkin. Erityisesti kunnallisten palveluiden arviointia on
pidetty tärkeänä ja sen parempaa hyödyntämistä on korostettu laajasti viime ai-
koina muun muassa Suomen Kuntaliiton suosituksissa ja lausunnoissa (esim. Ala-
nen 2000). Sen sijaan kehittämistoiminnan arviointi on jäänyt vähemmälle huo-
miolle. Tämän voidaan katsoa johtuvan osin siitä, että kehittämistyötä arvioidaan
jo kansallisella ja ylikansallisella tasolla, mutta toisaalta myös siitä, ettei paikal-
listasolta useinkaan löydy sellaista instanssia, joka keskitetysti vastaisi paikalli-
sen kehittämistyön koordinoinnista.

Arvioinnin ja seurannan hyödyntäminen alueellisessa kehittämistyössä on
tärkeää monesta syystä. Arviointi tuottaa kehittämisprosessiin tietoa, jonka avul-
la voidaan suunnata panoksia paremmin, käyttää niitä tehokkaammin ja myös it-
sessään lisätä kehittämistyössä mukana olevien toimijoiden tietämystä ja osaa-
mista. Arvioinnin voidaan siis katsoa toimivan erityisesti oppimisen välineenä.

Tämä artikkeli perustuu Sentessä syksyllä 2000 valmistuneeseen tutkimuk-
seen1  Pohjois-Pirkanmaan strategisesta ohjelmatyöstä 1995–1999 (Viljamaa
2000). Tavoitteena oli tuottaa käytännön arviointitietoa Pohjois-Pirkanmaan tar-
peisiin ja etsiä uutta arviointinäkökulmaa kehittämistoiminnan arviointiin. Tässä
artikkelissa pääpaino on uuden arviointinäkökulman jäsentämisessä.

Pohjois-Pirkanmaan kunnat ovat olleet aktiivisia kehittämistyössä koko 1990-
luvun. Myös tämän artikkelin pohjana oleva tutkimus käynnistyi Pohjois-Pirkan-
maan kuntien aloitteesta, mikä on osoitus seudun toimijoiden halusta oppia omasta
toiminnastaan ja kehittää ohjelmatyötä aktiivisesti eteenpäin. Tutkimuksen aineisto

1 Tutkimuksen rahoittajia olivat Pohjois-Pirkanmaan seudun kunnat Kuru, Ruovesi ja Virrat,
Pirkanmaan liitto sekä Pirkanmaan TE-keskus.
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koostui hieman yli kahdenkymmenen ohjelmatyöhön osallistuneen kunnallisen
viranhaltijan, luottamushenkilön, projektinvetäjän ja aluehallinnon edustajan tee-
mahaastattelusta sekä noin kymmenestä näitä täydentävästä projekteihin osallis-
tuneiden toimijoiden täsmähaastattelusta. Lisäksi aineistona käytettiin tilastoja ja
ohjelmatyöhön liittyvää kirjallista materiaalia (mm. suunnitelmat, loppuraportit,
kokouspöytäkirjat).

2 Arvioinnin lähestymistapoja

Arvioinnilla tarkoitetaan yleensä systemaattista tiedonkeruuseen ja analyysiin
perustuvaa toiminnan arvon määrittelyä (Vuorela 1997, 11). Muusta toimintaan
kohdistuvasta tutkimuksesta arvioinnin erottaa se, että siinä toimintaa pyritään
arvottamaan suhteessa johonkin toiseen tilaan nähden. Pelkkä asiantilan kuvailu
ja analyysi eivät siis yksin riitä. Arvottavan luonteensa takia arviointia käytetään
yleensä päätöksenteon apuna. Arviointeja voidaan kuitenkin tehdä monista eri
syistä (ks. esim. Chelimsky 1989, Rossi & Freeman 1993). Tällaisia ovat muun
muassa johtamis- ja hallinnointitarkoitukset, ohjelmanmuutosten hyödyllisyyden
arvioinnit, hallinnollisten interventioiden suuntaamisen helpottaminen tai kirjan-
pitovelvollisuuden täyttäminen jne.

Arvioinnit ovat luonteeltaan käytännönläheisiä ja siksi niiden käytännöt ovat
vaihtelevia ja moninaisia. Arvioinnin sisältö ja muodot riippuvat voimakkaasti
siitä toimintaympäristöstä, jossa arviointitietoa hankitaan sekä niistä konkreetti-
sista käytännön tilanteista, joissa arviointitietoja käytetään. Arviointia käytetään
monesti myös yleisenä yläkäsitteenä kuvaamaan hyvin monenlaista ohjaukseen
liittyvää toimintaa kuten tarkastusta, seurantaa jne. (Euroopan komissio 1997, 13).
Arvioinnin näkökulma ja menettelytavat riippuvat myös siitä, minkä sidosryh-
män näkökulmasta arvioinnin kohdetta lähestytään. Itse asiassa se, kenelle ar-
viointia tehdään, on varsin keskeinen tekijä valittaessa sekä arvioinnin menetel-
miä että rajatessa arvioinnin kohdetta.

Edellä mainituista tekijöistä johtuen arvioinnin metodologia ja teoriat ovat
kehittyneet samanaikaisesti useilla eri aloilla niiden omista lähtökohdista ja tar-
peista käsin. Tämä on käytännössä johtanut siihen, ettei arvioinnilla ole varsi-
naisesti olemassa yhtenäistä käsitteistöä tai teoriaperustaa, vaikka sellaista onkin
etenkin viime vuosina pyritty etsimään. Arviointiin voidaan näkökulmasta ja koh-
teesta riippuen käyttää useita eri lähestymistapoja, joita ovat muun muassa:

Tavoitekeskeinen arviointi; keskittyy ohjelman/hankkeen tavoitteiden
saavuttamisen ja toiminnan tehokkuuden arviointiin
Päätöksenteko-orientoitunut arviointi; arvioinnin ensisijainen tavoite on
helpottaa päätöksentekoa
Responsiivinen arviointi; arviointi pyrkii kuvaamaan ohjelmaprosesseja
ja avainhenkilöiden arvonäkökohtia
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Arviointitutkimus; pyrkii keskittymään vaikutusten selittämiseen, vai-
kutusten aiheuttajien identifioimiseen sekä luomaan yleistyksiä ohjel-
man vaikuttavuudesta
Tavoitevapaa arviointi; arvioinnin tavoitteena on tutkia ohjelman vaiku-
tuksia ohjelman omista tavoitteista erillään olevien kriteerien perusteel-
la tavoitteenaan erityisesti arvioida kohderyhmien tarpeiden täyttymistä
Kannatus-vastustus -arviointi; arviointi rakentuu vastakkaisten näkemys-
ten ja niiden pohjalta tapahtuvan argumentaation pohjalle
Hyödynnettävyys orientoitunut arviointi; arviointi on rakennettu maksi-
moimaan tulosten hyödynnettävyyden yhden tai useamman rahoittajan/
osallistujan näkökulmasta.

(Herman ym. 1987)

Arvioinnin kohteet, käyttötarkoitukset ja käytetyt teoreettiset lähtökohdat vaikut-
tavat valittuun lähestymistapaan. Tästä johtuen arviointeihin voidaan käytännös-
sä soveltaa tarpeen mukaan osia useammistakin edellä mainitusta lähestymista-
voista. Lisäksi arvioinnin kohteiden ja kriteerien valinta sekä jäsentämistavat ovat
aina arvosidonnaisia. Esimerkiksi taloudellinen tehokkuus, tuottavuus, oikeuden-
mukaisuus, tasa-arvo, itsemäärääminen ja demokratia arviointia ohjaavina peri-
aatteina pohjautuvat erilaisiin arvoihin. Ne ovat Suomessakin saaneet eri aikoina
erilaisia painotuksia ja vaikuttaneet myös valittuihin lähestymistapoihin (Sink-
konen & Kinnunen 1994, 23).

Arvioinnit voidaan jakaa niiden ajallisen sijoittumisen suhteen yleisellä ta-
solla kolmeen osaan. Nämä ovat ohjelmien etukäteisarviointi (ex-ante) ennen nii-
den lopullista hyväksymistä, ohjelmien ja projektien toteuttamisen aikainen ar-
viointi (interim) sekä tuloksia ja vaikutuksia mittaava jälkikäteisarviointi (ex-post)
(ks. Euroopan komissio 1997). Eri vaiheissa suoritettavilla arvioinneilla on luon-
nollisesti erilainen rooli arviointitiedon hyödyntämisen näkökulmasta. Ne ovat
myös kytköksissä keskenään siten, että edellistä vaihetta käytetään tavallisesti ai-
neistona ja lähtökohtana seuraavalle vaiheelle.

Arvioinnilla on oleellinen yhteys oppimiseen. Arvioinnin ja seurannan ensi-
sijaisena tavoitteena on tuottaa tietoa organisaation toiminnasta tapahtuvan op-
pimisen perustaksi. Arviointitiedon kuten muunkin suunnittelutiedon ongelmana
on kuitenkin yleensä se, että tieto jää helposti irralliseksi ja hyödyntämättömäk-
si. Jotta arviointitieto palvelisi tehokkaasti toiminnan kehittämistä ja oppimispro-
sessia, tulee tiedon hankinta kytkeä tiiviisti organisaation työprosesseihin (Sep-
pänen-Järvelä 1999, 94). Kyse ei silloin ole pelkästään tulosten arvioinnista tai
erillisistä arviointitutkimuksista vaan jatkuvasta oman toiminnan seurannasta ja
kehittämisestä.
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3 Alueellisen kehittämistyön arviointi Suomessa

Euroopan unionin yhteisöaluepolitiikka on noussut rahoituksen ja ohjauksen kan-
nalta hyvin tärkeään rooliin alueellisessa kehittämisessä erityisesti niillä alueilla,
jotka kuuluvat tavoiteohjelmiin. EU jakaa rahoitusta erilaisiin kehittämistoimen-
piteisiin rakennerahastojen kautta ja pyrkii näin vähentämään alueilla esiintyviä
sosioekonomisia ongelmia ja tasaamaan alueiden välisiä kehityseroja. Rakenne-
rahastopolitiikkaa harjoitetaan erilaisten kehittämisohjelmien avulla, joista osa
kohdistuu alueellisesti, kun taas toiset määrittyvät lähinnä sektorikohtaisesti. Tä-
män lisäksi EU:lla on käynnissä erilaisia yhteisöalueohjelmia, jotka kohdistuvat
lähinnä koko yhteisön kannalta yhteisiin merkittäviin kysymyksiin (Mäkinen
1995).

Keskushallinnossa erilaisten alueellisen kehittämisohjelmien toteutusta ja tu-
loksellisuutta on arvioitu melko paljon. Arviointitutkimusten pääpaino on ollut
toimeenpanon organisoinnin sekä tavoitteiden mukaisten tulosten pääosin kvan-
titatiivisessa arvioinnissa. Arviointien tehtäväksi on nähty palautetiedon tuotta-
minen kehittämistyöstä, jotta siihen sijoitetut varat vaikuttaisivat mahdollisimman
hyvin (Keränen ja Malinen 1995, 19). Kehittämistyön arvioinnin arvovalinnat ovat
näistä lähtökohdista käsin melko helppo tunnistaa: Kustannus-hyöty näkökulma
tunnistaa tehokkuuden ainoana todellisena arvona. Myös arviointimetodien pai-
nottuminen ohjelmatyön lopullisia tuloksia korostavaan summatiiviiseen2  arvi-
ointiin on ominaista hierarkkiselle ylhäältä-alas ajattelutavalle.

Erilaisten kehittämisohjelmien toteuttamisen ja saavutettujen tulosten ar-
vioinnin tärkeyttä on korostettu monessa eri yhteydessä. Ohjelmien rahoittami-
sen ehtona on säädösten mukaisten arviointien toteuttaminen ohjelmatyön eri vai-
heissa ja kehittämisohjelmien rahoituskehyksissä on etukäteen varattu kiinteä mää-
rärahaosuus arviointien suorittamiseen.

Alueellinen kehittäminen on kuitenkin viime aikoina siirtynyt yhä enemmän
paikallis- ja aluetasoille, joilla arviointia ei vielä harjoiteta kovinkaan yleisesti.
Yksi syy tähän on puutteellinen tietämys arvioinnin hyödyistä. Paikallisten re-
surssien niukkuus estää osaltaan arvioinnin yleistymistä paikallistasolla.

Paikallistasolla arviointien hyödyntäminen on siis ollut varsin puutteellista,
vaikka keskushallinnon toimintapolitiikkojen ohjauksessa arviointeja on perin-
teisesti käytetty Suomessa melko onnistuneestikin (Sinkkonen & Kinnunen 1994).
Esimerkiksi paikallisessa elinkeinopolitiikassa toiminta on pitkälti keskittynyt jo-
kapäiväiseen puurtamiseen ja tulevaa toimintaa ohjaavien strategisten linjausten

2 Arviointien esittämät kysymykset riippuvat pitkälti siitä, keitä sen käyttäjiksi on kaavailtu.
Summatiiviset arvioinnit keskittyvät ensisijaisesti palvelemaan ulkopuolisia tahoja, jotka ei-
vät suoraan ole tekemisissä ohjelman varsinaisessa toteutuksessa. Tällöin arvioinnin pääpai-
no kohdistuu ohjelman erilaisten hyötyjen ja kustannusten vertailuun. Formatiivinen arvioin-
ti taas kohdistuu ensisijaisesti sellaisiin kysymyksiin, joiden avulla ohjelman toteutuksessa
mukana olevat voivat kehittää omia toimintatapojaan ja sitä kautta ohjelman toimivuutta (Her-
man ym. 1987; Euroopan komissio 1997).
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pohtimiseen. Harjoitettua elinkeinopolitiikkaa on tästä syystä arvioitu suhteelli-
sen vähän. Jonkin verran paikallista elinkeinopolitiikkaa on tosin Suomessakin
arvioitu muun muassa kehittämistyön prosessien laadun arviointia (Sotarauta &
Linnamaa 1997) sekä monitaho-arviointia käyttäen (esim. Vartiainen 1997; 1999).
Tämän lisäksi paikallistason kehittämiseen kytkeytyvää arviointia on harjoitettu
jonkin verran muun muassa erilaisissa kansalliseen maaseutupolitiikkaan liitty-
neissä kehittämishankkeissa (ks. Keränen & Malinen 1997, 27–28).

Osasyynä paikallistason käyttöön suunnattujen arviointien vähäisyyteen voi-
daan nähdä se, että aktiivinen ja omaehtoinen paikallinen kehittämistyö on ny-
kyisessä mittakaavassaan melko uusi ilmiö. Kun kehittämistyön luonnetta ja suun-
taa on vasta etsitty, ei olemassa olevasta toiminnasta oppimista ole vielä koettu
kovinkaan tärkeäksi. Toisena tekijänä paikallistason arvioinnin vähäisyydelle voi-
daan nähdä vähäisempi tarve arviointitiedolle resurssien suuntaamisen ja koor-
dinoinnin välineenä; pienessä toimijajoukossa tietämys ja ymmärrys kehittämis-
työn suunnasta ja onnistuneisuudesta on ollut helpompi hahmottaa ilman erillis-
tä arviointiakin.

4 Perinteisen arviointilähestymistavan ongelmia

Ohjelmallista aluepolitiikkaa ja sen suunnittelujärjestelmää voisi kuvailla sanoil-
la rationaalinen ja hierarkkinen. Sen näkökulmasta arvioinnin tehtävä on toimia
lähinnä palautemekanismina ja johtamisvälineenä (Horelli 1997). Nykyisten ar-
viointimallien pääpaino on pitkälti rationaalisessa tavoite – keino hierarkiassa ja
sitä kautta tuloksellisuuden arvioinnissa. Perinteinen suunnitteluteoria, jota EU:n
arviointinäkökulmakin edustaa, on sisältänyt käytännössä erilaisia tapoja arvioi-
da kustannusten ja hyötyjen välisiä suhteita. Vaikkakin on havaittu, että tavoit-
teiden ja keinojen väliset suhteet ovat olleet huonosti määriteltyjä tai sisältäneet
paljon epävarmuutta ja erilaista politikointiin liittyvää arvosidonnaisuutta, on ra-
tionaalisen arvioinnin periaatteena silti ollut pyrkimys optimaalisen mallin etsi-
miseen ja ihannevaihtoehdon löytämiseen (Khakee 1998a, 20).

Käytössä ollut mittaamiseen perustuva lähestymistapa on kuitenkin nähty
puutteellisena keinona arvioida kehittämistoimintaa (Khakee 1998b, 97). Vasta-
ukseksi ohjelmien tuottaman hyödyn mittaamisen moniin ongelmiin on kehitetty
lukuisia erilaisia arviointimalleja, jotka kuitenkin nojaavat pohjimmiltaan ratio-
naaliseen lähestymistapaan. Tällaisia lähestymistapoja ovat muun muassa erilai-
set informaatiovaikutuksia mittaavat panos-tuotosanalyysit, monitaho -lähestymis-
tavat, prosessiin ja rakenteisiin kohdistuvat analyysit, best practise -analyysit ym.
Näitä on aluetasolla käytätetty jonkin verran myös Suomessa. Myös nämä ar-
vioinnin lähestymistavat ovat pohjautuneet pääosin rationaaliseen suunnittelukä-
sitykseen, missä ohjelmien ja toimenpiteiden suorituskyvyn mittaus on päätavoit-
teena.

Perinteinen arviointi ei kuitenkaan ole riittävästi kyennyt ottamaan huomioon
käytännön kehittämistyön luonnetta monien eri tyyppisten toimijoiden välisenä
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kommunikatiivisena ja poliittisena prosessina (Khakee 1998a). Kehittämistyössä
joudutaan käytännössä ratkomaan monenlaisia ongelmia, jotka eivät perinteises-
sä arviointitutkimuksessa nouse esiin. Kehittämistoiminta tuottaa myös usein sel-
laisia vaikutuksia, jotka eivät kuulu normaalin arvioinnin piiriin, mutta ovat silti
merkityksellisiä paikallisen kehittämisen kannalta pitkällä aikavälillä. Tällaisia tu-
loksia voivat olla muun muassa erilaiset toimijoiden välisten verkostosuhteiden
kehittyminen, toimijoiden keskinäisen tuntemuksen syveneminen, strategisen tie-
toisuuden kehittyminen sekä informaation laadun ja kulun tehostuminen (Innes
1998).

Suomessa käytössä olevan arviointitoiminnan keskeisenä ongelmana on, että
se palvelee lähinnä vain keskushallintoa ja sen tarpeita. Arviointien näkökulma
on yleensä tietyn ohjelmakokonaisuuden tai toimintatavan kokonaisarvioinnissa,
jolloin se irtoaa helposti liiaksi siitä toimintaympäristöstä, missä kehittämistyötä
käytännössä tehdään. Vaikka arvioinneissa usein on alueellisia vertailuja, ovat
ne yleensä melko yleisellä tasolla eivätkä juurikaan kosketa sitä toimintatasoa,
missä kehittämistyötä käytännössä tehdään. Arvioinnin rooli oppimisen lähteenä
jää puolitehoiseksi, kun paikallisten toimijoiden kyky ja mahdollisuudet hyödyntää
kansallisen tason arviointitietoa oman toimintansa kehittämisessä ovat rajalliset.

Vaikka esimerkiksi monet toimenpiteiden suunnitteluun, päätöksentekoon ja
rahoitukseen liittyvät kysymykset ovat usein samantapaisia kaikkialla, on kehit-
tämistyön käytännön toteutuksessa myös paljon paikallisista olosuhteista riippu-
via tekijöitä (Esim. Vartiainen 1999, 375). Lisäksi alueiden kehitykseen vaikut-
taa samanaikaisesti myös monia muita ilmiöitä ja monien muiden toimijoiden toi-
menpiteet. Esimerkiksi paikallinen kehittämistyö ei enää toimi hallinnollisen kont-
rolliperiaatteen mukaisesti, vaan paikallishallinto joutuu yhä enemmän etsimään
yhteistyökumppaneita yksityisen sektorin puolelta (Khakee 1998a, 21). Tällaisia
ovat muun muassa yritykset ja erilaiset vapaaehtoisorganisaatiot. Arviointeja to-
teutettaessa näiden niin sanottujen ulkoisten tekijöiden vaikutukset kehittämis-
työn tuloksiin jäävät liian vähälle huomiolle. Käytännössä tämä on toki myös ar-
vioinnin rajaamiseen liittyvä resurssikysymys – kaikkia osatekijöitä ei koskaan
voida kohtuullisella panostuksella ottaa arviointiin mukaan.

Kehittämistyön seuranta ja hallinta on käytännössä jätetty harvojen toimi-
joiden harteille3 eikä arviointitiedon kerääjistä tai arvioinnin tekijöistä ole yhteis-
ymmärrystä tai sopimusta. Erilaisten hankkeiden kanssa on usein kiire, eikä nii-
tä ehditä juurikaan suhteuttaa strategioihin tai toimintaympäristön muutoksiin,
jolloin kokonaisnäkemys kehittämisen suunnasta ja toimenpiteiden onnistuneisuu-
desta jää puutteelliseksi. Toisaalta esimerkiksi hankkeiden tuloksia saatetaan mi-
tata niillä indikaattoreilla, joita rahoittajat ovat vaatineet (Viljamaa 2000). Hank-

3 Euroopan unioni on yleisellä tasolla asettanut kriteerit rakennerahasto-ohjelmien ja yhteisö-
aloiteohjelmien arvioinneille. Nämä kriteerit korostavat unionitason näkökulmaa. Rakenne-
rahastolainsäädännössä ei myöskään ole määritelty sitä, miten arvioinnit tulee kansallisella
tasolla toteuttaa (Keränen & Malinen 1997).
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keiden tulosten ja merkityksen arviointi suhteessa oman alueen kehitykseen on
tällöin jäänyt helposti pinnalliseksi. Kehittämistyö on nähty usein sektorimaises-
ti omana kokonaisuutenaan ja siten irrallaan paikallisesta kontekstista, jolloin ar-
vioinnissa on hukattu paljon oleellista tietoa.

Yhtenä varsin keskeisenä ongelmana perinteisessä kustannuksiin ja hyötyi-
hin painottuvassa kontrolli-tyyppisessä arvioinnissa on etenkin paikallistasolla se,
että perinteisistä arviointien tuloksista voi usein olla paikallisille kehittämistoi-
minnasta vastaaville toimijoille paljonkin haittaa mutta vain vähän hyötyä (Palum-
bo 1987, 23). Seutu- ja kuntatasolla toimitaan lähellä kohderyhmiä ja päätöksente-
kijöitä, jolloin poliittinen paine voi syntyä tavallistakin suuremmaksi. Tämän tyyp-
pisessä toimintaympäristössä perinteisestä kontrollityyppisestä tulosmittauksista
saattaa helposti tulla pikemminkin poliittisia lyömävälineitä oppimisen ja toimin-
nan kehittämisen sijaan.

Kehittämistyöstä vastaavat toimijat toimivat ikään kuin ”ansassa” erilaisten
keskenään ristiriitaisten vaatimusten välimaastossa. Toisaalta heillä on vastuu
kehittämistyön tehokkuudesta ja kehittämisen aktivaattorina toimimisesta, joka
vaatii itsensä peliin laittamista ja riskinottoa. Samalla he kuitenkin varsin usein
toimivat ympäristössä, joka ei juurikaan siedä epäonnistumista. Tällaisessa tilan-
teessa hallinnollisten toimijoiden ensisijaiseksi motiiviksi nousee usein konflik-
tien välttäminen ja epäonnistumisten varominen sen sijaan, että pyrittäisiin rea-
listisen ja totuudenmukaisen palautetiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. (Palum-
bo 1987, 29) Ongelmistaan huolimatta arvioinnin roolin voi kuitenkin olettaa kas-
vavan alueiden joutuessa yhä enemmän panostamaan omia resurssejaan aktiivi-
seen kehittämiseen.

Mitä sitten on tehtävä, jotta arviointeja voitaisiin entistä tehokkaammin hyö-
dyntää alueellisessa kehittämistoiminnassa? Lähtökohtana joka tapauksessa on,
että arviointitiedon hankkimisen tulisi yhä enemmän keskittyä myös  paikallis-
tasolle ja nimenomaan paikallistason toimijoille tärkeistä näkökulmista. Myös ke-
hittämistyön paikalliset toteuttajat tarvitsevat tietoa oman toimintansa tueksi. Pai-
kallinen konteksti vaikuttaa hyvin oleellisesti kehittämistyön käytäntöihin. Ke-
hittämistyön paikallisen kontekstin ja paikallisten oppimistarpeiden huomioon
ottamiseksi myös itse suunnitteluprosessia ja sitä kautta arviointia tulee lähestyä
uudesta entistä täydentävästä mutta sitä laajemmasta suunnittelunäkökulmasta
käsin.

Toiseksi kehittämistyö tulisi entistä selkeämmin nähdä pelkän toimeenpano-
prosessin sijaan poliittisena4  prosessina, missä etenkin paikallistasolla erilaiset
kommunikatiiviset, tiedolliset ja institutionaaliset erityispiirteet vaikuttavat hy-
vin paljon kehittämistyön käytännön toteutukseen. Yksittäiset ohjelmat ja toimen-
piteet vaikuttavat suorien tulosten lisäksi myös toimijaryhmien tiedollisen ja so-

4 Poliittisella ei tässä yhteydessä tarkoiteta puoluepolitiikkaa vaan sitä, että käytännön kehittä-
mistyössä erilaiset päätökset ja suunnitelmat eivät synny pelkästään rationaalisen valinnan
pohjalta vaan eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen ja neuvottelujen tuloksena.
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siaalisen pääoman kehitykseen, joka saattaa pitemmällä tähtäimellä olla vaiku-
tuksiltaan merkittävämpää kuin toimenpiteiden suorat tulokset.

Kolmanneksi tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen toimintaym-
päristöön, jossa arviointitietoa kerätään ja hyödynnetään. Koska arviointien en-
sisijainen tarkoitus on tukea toimijoiden oppimista ja sitä kautta tehostaa kehit-
tämistyötä, tulee arviointia tehdessä kiinnittää huomiota siihen, miten arviointia
voidaan parhaiten hyödyntää päätöksenteossa ja toiminnassa. Perinteinen kont-
rolli-tyyppisen arvioinnin rinnalle tulee nostaa entistä enemmän niin sanottuja
avustavia arviointielementtejä, joissa pääpaino on kehittämistyön tekijöiden omas-
ta toiminnastaan saamassa palautteessa (McEldowney 1997, 177–179).

5 Kommunikatiivinen suunnitteluteoria
arviointinäkökulman laajentajana

Rationaalinen suunnittelu- ja päätöksentekomalli on viime aikoina saanut paljon
kritiikkiä arvioinnin lähtökohtana. Erityisesti niin sanottu kriittinen koulukunta
on korostanut, että suunnitelma tai ohjelma on käytännössä oleellisesti poliitti-
nen prosessi täynnä erilaisia arvoja eikä niinkään jonkinlainen tieteellinen toi-
mintamalli (Khakee 1998a, 20). Innes (1995) on todennut, että suunnittelun ja
toimintapolitiikan teoriat ovat siirtyneet rationaalisesta suunnitteluparadigmasta
kohti kommunikatiivisen suunnittelun teorioita.

Kommunikatiivisen suunnitteluteorian voidaan katsoa lähestyvän arviointia
aiempaa kokonaisvaltaisemmalla tavalla. Lähestymistavasta voidaan hahmottaa
useita hieman eri tyyppisiä lähestymistapoja, jotka kaikki kuitenkin painottavat
itse arviointiprosessin luonnetta tiedon vaihdon välineenä ja keskustelun välikap-
paleena. Arviointiprosessi nähdään tällöin yksiselitteisten vastausten, faktojen,
hyötyjen ja kustannusten sijasta kriittisen keskustelun ja tiedonvaihdon välinee-
nä. Arviointiprosessi muistuttaa puhtaasti kommunikatiivisessa muodossaan lä-
hinnä eräänlaista areenaa, missä toimijat jakavat kokemuksiaan ja näkökulmiaan
aikaisemmasta toiminnasta tarjoten näin mahdollisuuden tietoisuuden kehittymi-
selle ja oppimiselle.

Toiminnan kommunikatiivisiin ja prosessuaalisiin elementteihin kiinnitetään
harvoin huomiota suunnitelmien ja ohjelmien tuloksia arvioitaessa; varsin usein
ne sivuutetaan kokonaan. Erilaiset kommunikatiiviset tekijät nousevat kehittämis-
työn tuloksellisuuden kannalta kuitenkin varsin keskeisiksi tekijöiksi, koska käy-
tännössä toimintaan osallistuu useita erilaisia toimijoita omine tavoitteineen ja
toimintatapoineen. Siksi myös arviointiprosessissa huomio tulee kiinnittää yksi-
selitteisten tulosten ja faktojen etsimisen lisäksi eri toimijoiden näkemyksiin ja
tulkintoihin ohjelmatyöprosessista sekä välittää näitä kehittämistoimintaan arvioin-
tiprosessin kautta. Lisäksi toimijoiden välinen vuorovaikutusprosessi, tiedonkul-
ku, tietoisuus ja toimintakulttuuri itsessään nousevat arviointikohteena keskeisesti
esille (ks. Khakee 1998b).
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Monien erilaisten toimijoiden mukanaolo ja paikallisen toimintakulttuurin
vaikutus toiminnan organisointiin on oleellinen. Paikallisessa kehittämistyössä ei
ole kyse pelkästään suoraviivaisesta kehittämistoimenpiteiden suunnittelusta ja
toimeenpanosta. Käytännössä kehittämistyö on pikemminkin jaetun vallan maa-
ilmassa tapahtuvaa organisaatioiden välistä toimintaa, missä eri toimijoiden tul-
kinnat vaikuttavat oleellisesti muun muassa hankkeiden etenemiseen ja toimin-
taan sitoutumiseen. Osittain yhteisöjen oppimisprosessin seurauksena myös itse
toimintatavoissa ja toiminnan organisoinnissa tapahtuu muutoksia, jotka voivat
vaikuttaa merkittävästi toiminnan tuloksiin. Esimerkiksi kehittämistyön vaikutuk-
set erilaisten eturyhmien ajatteluun ja näkemyksiin ovat olennaisia merkitykseen
liittyviä tekijöitä, koska ne vaikuttavat kehittämistoiminnan tulevaisuuden mah-
dollisuuksiin (ks. Forester 1989; Khakee 1998b).

Toimintaprosessin arviointi vaatii eri kriteerejä kuin tuotosten perinteinen
arviointi. Klijn ja Teismann (1997) ovat eritelleet kehittämistyön kommunikatii-
visesta luonteesta seuraavia arvioinnin kohteita:

Päämäärien yhteensovittaminen. Ovatko toimijat kyenneet linkittämään
yhteiset ja omat tavoitteet keskenään eli onko toiminnassa päästy
koordinaatioon ja onko toimijoiden kehitysnäkemys muuttunut?
Paikallisten voimavarojen hyödyntäminen. Onko toimintaprosessiin kyet-
ty linkittämään toimintapolitiikan kannalta oleelliset toimijat eli onko
vuorovaikutus tehokasta? Esimerkiksi kehittämistyössä keskeisiä kysy-
myksiä ovat: onko suunnitteluvaiheessa kaikki merkitykselliset ryhmät
mukana, onko hankkeisiin saatu mukaan ne toimijat, jotka katsotaan tär-
keiksi, onko jokin ryhmä jättäytynyt pois (kuten esim. yrittäjät)
Päätöksenteon ja toimeenpanon rakenne. Miten toiminta on järjestetty,
jotta erilaiset tarpeet ja toimintakulttuurit on kyetty huomioimaan? Alu-
eellisessa kehittämistyössä saattaa hankkeiden hallinnan monimutkaisuus
ja järjestelmän jäykkyys häiritä esimerkiksi yritystoimintaa. Miten esimer-
kiksi yhdistetään rahoituksen ajallisen osuvuus, ohjelmatyön valvonta-
tarpeet ja toiminnan yksinkertaisuus?

(Klijn & Teismann 1997 pohjalta muokattu).

Ohjelmatyön kokonaisvaltaisten vaikutusten arviointi on haastava tehtävä, johon
ei ole löydettävissä yksiselitteisiä malleja. Varsinkin yhteistyöprosessien laadun
arviointi ja toimijoiden ajatuksellisella tasolla tapahtuvia tulkintojen ja kehitys-
näkemyksen muutoksia on vaikea arvioida perinteisin keinoin. Kuitenkin juuri
paikallisessa kehittäjäverkostossa toimivien ihmisten ja organisaatioiden tapa tul-
kita kehitystä ja omaa asemaansa siinä on oleellisen tärkeää. Usein kehittämis-
työn mukana syntyneet yhteistyöverkostot, tieto alueen kehitysmahdollisuuksis-
ta ja tulkinnat omasta roolista säilyvät vielä pitkään itse ohjelman päättymisen
jälkeen.

Kehittämistyön kommunikatiivisten ja prosessuaalisten tekijöiden arviointi
vaatii myös metodologisesti erilaisia painotuksia kuin perinteinen arviointitoimin-
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ta. Koska yksiselitteisen mittaamisen ohella korostuu tarve ymmärtää toiminta-
prosessia sekä tukea toimijoiden oppimista, korostuu arviointeja tehdessä erilaisten
laadullisten menetelmien käyttö. Tällaisia ovat muun muassa haastattelut, toimin-
taan osallistuminen sekä erilaisten case-analyysien käyttö.

6 Kehittämistyön kommunikatiivisten piirteiden
arviointi

Eräs lähestymistapa yhteistyöprosessien ja toimijoiden tulkintojen arviointiin on
Consensus building -ajattelu (ks. Innes 1998). Alun alkaen Consensus building
-käsite on liitetty yhteistyökäytäntöihin, joissa pyritään eri toimijoiden välisen yh-
teisymmärryksen rakentamiseen asiassa, johon näillä kaikilla on intressejä. Se pe-
rustuu tilanteeseen, jossa toimijoiden väliset intressit ja ajattelumallit eroavat usein
huomattavasti toisistaan tai ovat jopa täysin vastakkaisia keskenään. Päätöksen-
teon mahdollistavaa riittävää yhteisymmärrystä haetaan tällöin neuvotteluprosessin
kautta. Kehittämistyössä kysymys ei tosin yleensä ole keskenään vastakkaisista
intresseistä vaan pikemminkin siitä, että vaikka toiminnan kokonaisvaltainen ta-
voite on pitkälti yhtenevä, poikkeavat eri toimijoiden näkemykset yksittäisistä ta-
voitteista, toiminnan merkityksestä, konkreettisista keinoista ja työnjaosta toisis-
taan. Lähestymistapa prosessin arvioinnille on kuitenkin pitkälti samansuuntai-
nen ja siksi consensus building -toimintatapaan käytettyjä lähestymistapoja on
mahdollista soveltaa myös kehittämistyön arvioinnissa.

Kommunikatiivisen suunnittelun ja consensus building -lähestymistavan mu-
kaisia yhteistyön vaikutuksia ei ole kirjallisuudessa esitelty kovinkaan laajasti.
Joitakin esille tuotuja merkittäviä prosessuaalisia ja kommunikatiivisia vaikutuksia
on kuitenkin tuotu esiin. Tällaisia ovat muun muassa:

Epäonnistuminen voi olla onnistumista: Vaikka itse ohjelman tavoitteita
ei saavutetakaan, voi prosessi saada aikaan sellaisia ideoita ja erillisiä
toimenpiteitä, joita ei muuten olisi ymmärretty hyödyntää.
Joistakin näkökulmista ja ongelmista johtuen jo sopimus tai yhteisym-
märrys jostain hankalasta asiasta voi olla itsessään tärkeä tulos.
Prosessi itsessään on tärkeä eli demokraattisessa toimintaympäristössä
pohjimmiltaan tehokaskaan ratkaisu ei ole välttämättä hyvä, jos prosessi
ei ole ollut avoin ja laajasti asianosaisia mukaan ottava. Usein puutteel-
linen ja liiaksi rajattu osallistuminen suunnitteluun vaikeuttaa myös toimi-
joiden sitoutumista ja sitä kautta hankkeiden toteutumista.

(Innes 1998)

Ohjelmatyöprosessin mahdollinen merkittävyys ovat kuitenkin paljon laajempi
tekijä kuin pelkkää ongelmien ratkaisua ja yhteisymmärrystä. Kehityksen kan-
nalta hyvin tärkeitä vaikutuksia voivat olla myös:
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Uusien kontaktien saaminen ja luottamuksen lisääntyminen. Monesti juuri
toimijoiden parempi keskinäinen tuntemus vähentää epäluuloja ja lisää
tietoa eri toimijoiden tavoitteista ja ongelmista
Uusien verkostojen, yhteistyösuhteiden, organisaatioiden ja prosessien
syntyminen. Usein toisen asteen vaikutukset ovat tärkeämpiä kuin ensi-
sijaiset (Innes 1998, 5). Ohjelman sivutuotteena saattaa alkaa uusi yh-
teistyösuhde tai projekti, jolla on tärkeä merkitys tavoitteiden saavutta-
misessa.
Tietämys ja oppiminen. Informaation lisääntyminen ja leviäminen on
ehkä yksi tärkeimpiä ohjelmatyön ja osallistuvan prosessin vaikutuksis-
ta. Eri osallistujilla on osallistumisen seurauksena parempi tietämys
muiden toiminnasta, oman toiminnan suhteesta muihin sekä kokonais-
valtaisista tavoitteista ja niiden merkitystä. Sotarauta (1996) käyttää myös
termiä strateginen tietoisuus. Siinä kunnan (tai muun mukana olevan
toimijan) edustajille syntyy tietoisuus siitä, mitä ollaan, mistä tullaan ja
mihin ollaan menossa. Myös erilaiset epärealistiset tavoitteet ja mahdol-
listen epäonnistumisten syyt voidaan saada selville yhteistoiminnan kaut-
ta.
Sosiaalinen, tietämyksellinen ja poliittinen pääoma. Vaikka monet muut
tavoitteet eivät sellaisina toteutuisikaan, voi ohjelmatyöllä olla vaiku-
tuksia vuorovaikutusmuotojen kehittymiselle, toimijoiden tietämyksen
ja ajattelutapojen muuttumiselle ja paremmalle ymmärrykselle kehittä-
mistoiminnan piirteistä.

Kehittämistyössä toimijat keräävät ja luovat niin sanottua jaettua (inhimillistä)
pääomaa. Innesin ym. (1994) mukaan jaettu pääoma voidaan jakaa kolmeen osaan:
Sosiaalinen pääoma henkilökohtaisten verkostojen ja luottamuksen muodossa; tie-
dollinen pääoma yhteisten ongelma-alueisiin liittyvien kehitysnäkemysten, indi-
kaattoreiden ja kuvausten muodossa sekä toisten toimijoiden tarpeiden ja tavoit-
teiden ymmärtämisen muodossa; poliittinen pääoma muodostuneiden uusien “po-
liittisten” allianssien muodossa. Pitkällä aikavälillä nämä yhteistyön kautta ke-
hittyvät erilaiset tiedolliset ja sosiaaliset valmiudet mahdollistavat suuremman toi-
mijoiden välisen konsensuksen ja sitä kautta paremmat mahdollisuudet kytkeä
eri toimijoita ohjelmatyöhön ja siten lisätä toiminnan vaikuttavuutta. Yksi ohjel-
matyön tärkein merkitys on juuri kehittämistoiminnan pitkän aikavälin institu-
tionaalisen kapasiteetin rakentamisessa, mikä heijastuu kehittämistyön prosessei-
hin vielä pitkään varsinaisen kehittämisohjelman päättymisen jälkeen (Healey ym.
1999).
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KUVA 1. Tiedon ja yhteistyöprosessien hallinta aktiivisen kehittämistyön voi-
mavaroina (Healeyn ym. 1999 pohjalta soveltaen).

Kehittämistyön arvioinnin lähestymistavat voidaan edellä esiteltyjen kehittämis-
työn ulottuvuuksien suhteen jakaa kolmeen osaan: tuloksellisuuteen, vaikuttavuu-
teen ja merkittävyyteen. Tuloksellisuus ja vaikuttavuus ovat klassisen arviointi-
näkemyksen keskeisiä elementtejä, joita edelleen tarvitaan kehittämistyön ohja-
uksessa. Merkittävyys taas on näitä laajempi käsite ja liittää kehittämistyön muo-
dollisen prosessin laajempaan toiminnalliseen ympäristöön. Merkittävyys liittyy
tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen seuraavasti:

Tuloksellisuus muodostuu ohjelmatyön tavoitteiden ja tuotosten välisestä suh-
teesta. Onko ohjelmatyölle asetetut tavoitteet saavutettu? Toimeenpano-
prosessin tehokkuus ja toimenpiteiden laatu korostuvat.

Vaikuttavuus muodostuu alueen yleisen kehityksen ja kehittämistyön tuotosten
välisestä suhteesta. Onko kehittämistyöllä kyetty vaikuttamaan alueen
kehitykseen? Kehittämistoiminnan välilliset tuotokset ja kyky vaikuttaa
toimintaympäristön tilaan korostuvat.

Merkittävyys muodostuu ohjelmatyön hyödyistä pitkällä aikavälillä. Onko
ohjelmatyöllä vaikutettu kehityksen perusteisiin siten, että kehitykselle
on syntynyt uutta pitkän aikavälin kasvualustaa? Tällöin kehittämistyön
institutionaalinen perusta ja siihen liittyvät kommunikatiiviset ja pro-
sessuaaliset piirteet korostuvat.

(vrt. Temmes 1994)

KYKY HAVAITA JA MOBILISOIDA 
KEHITTÄMISEN  VOIMAVAROJA

TIEDOLLISET
VOIMAVARAT

RELATIONAALISET
 VOIMAVARAT

KEHITTÄMISTYÖN PROSESSIEN
JOHTAMINEN

TIETÄMYSJOHTAMINEN VERKOSTOJEN JOHTAMINEN
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KUVA 2. Tuloksellisuus, vaikuttavuus ja merkittävyys kehittämistyön ar-
vioinnissa.

Merkittävyys on käsitteistä laajin ja samalla avoimin. Se sisältää yleisellä tasolla
tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden, mutta kiinnittää huomion ennen kaikkea ke-
hittämistyön moniin merkityksiin – sekä sen suoriin vaikutuksiin että moniin si-
vuvaikutuksiin. Merkittävyysnäkökulma tuo vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Rakentuuko ohjelmatyön yhteydessä sellainen toimintatapa ja organisoinnin
muoto, jonka puitteissa toimijoilla on tilaa toteuttaa strategioita ja luoda
niitä uudelleen jatkuvasti toiminnan kautta? Jäävätkö ohjelmat ja niiden
ydinajatukset elämään myös erillisten projektien päätyttyä?

Kyetäänkö ohjelmatyön avulla luomaan alueelle sellaista laajaa yhteistä stra-
tegista tietoisuutta alueen ongelmista, vahvuuksista, kehittämispotentiaa-
lista sekä tulevaisuuden uhkista ja mahdollisuuksista, jonka varassa kehit-
tämistyötä on mahdollista syventää ja jatkaa pitkäjänteisesti ja johdon-
mukaisesti?

Onko strategisen ohjelmatyön kohderyhmät vastaanottaneet ohjelmaan kirjatut
viestit – strategiset aikomukset – ovatko ne vaikuttaneet jollain tavalla
niiden päätöksentekoon, onko syntynyt uusia liittoutumia jne.?

Edellä kuvattu laajennettu kehittämistyön arviointinäkökulma ei poista perintei-
sen kontrollimallin tarvetta kehittämistyön tehokkuuden arvioijana, vaan täydentää
tätä tuomalla palautetta kehittämistyöstä laajemmalla käytännön toimintaympä-
ristön huomioon ottavalla tavalla. Kokonaisvaltainen arviointinäkökulma painottaa
alueen kehittämistyön tuloksina toimenpiteiden suorien tulosten lisäksi kehittä-
mistyön institutionaaliseen ympäristöön ja toimintatapoihin liittyviä tekijöitä, jotka
luovat pohjaa tulevalle kehittämistyölle. Samalla se antaa toimijoille entistä ko-
konaisvaltaisemmin palautetta toimintapolitiikan tai ohjelman käytännön merkit-

Ohjelmatyö

Merkittävyys

Ulkoiset tekijät

Vaikuttavuus
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tävyydestä alueen kehitykselle. Tässä suhteessa se muistuttaa luonteeltaan McEl-
downeyn (1997) kuvaamaa “avustavaa” arviointimallia.

Kehittämistyön merkittävyyden arviointi vaatii metodologisesti eri tyyppis-
ten laadullisten menetelmien hyödyntämistä sekä pitkäjänteistä arviointiproses-
sia. Parhaimmillaan arviointi kyetään sisällyttämään osaksi jatkuvaa kehittämis-
toimintaa, missä arvioija ja toimijakenttä ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa. Täl-
lainen prosessi on kuitenkin melko raskas ja paljon resursseja vaativa.

Jos tarkastellaan tilannetta arvioinnin keskeisimmillä ominaisuuksilla eli ar-
vottavuudella ja oppimisella, palvelee esitelty näkökulma arvioinnille asetettuja
tavoitteita hyvin. Kehittämistyön kommunikatiivisia ja prosessuaalisia piirteitä
arvioiva osuus keskittyy nimen omaan arvottamaan suunnittelu- ja päätöksente-
koprosesseja ja niihin osallistuvia henkilöitä ja organisaatioita sekä vertailemaan
tilannetta kehittämistyön aiempaan tilaan. Arvioinnin merkittävyysnäkökulmaan
liittyviä tuloksia on tarkoitus käyttää myös kehittämistyön organisoinnin paran-
tamiseen, prosessien pullonkaulojen etsimiseen sekä tiedon välittämiseen. Kaik-
kien näiden piirteiden voidaan katsoa tukevan arvioinnin tavoitteena olevaa toi-
minnasta oppimista.

7 Merkittävyyden arviointi käytännössä: Esimerkkinä
Pohjois-Pirkanmaan strategisen ohjelmatyön arviointi

Edellä kuvattua merkittävyyttä korostavaa arviointinäkökulmaa kehitettiin Poh-
jois-Pirkanmaan strategisen ohjelmatyön 1995–1999 merkittävyyden arvioinnis-
sa (Viljamaa 2000). Ohjelmatyö määriteltiin tehtävän asettelun yhteydessä tar-
koittamaan ohjelman laadintaa ja toteuttamista sekä kaikkia niitä heijastusvaiku-
tuksista, jotka syntyvät ohjelman laadinnan tai toteutuksen yhteydessä.  Strate-
gisella ohjelmatyöllä taas tarkoitetaan seudun pitkän aikavälin kehitysedellytys-
ten luomista ohjelmatyön avulla. Pohjois-Pirkanmaan osalta ohjelmatyöhön mää-
riteltiin kuuluvaksi erityisesti seudullisen kehittämisohjelmaan liittyvä suunnit-
telu- ja toimeenpanoprosessi. Lisäksi ohjelmatyöhön liittyy läheisesti seutuyhteis-
työ ja sen kehittäminen. Koska paikallistasolla kehittämistyötä ei tarkastella niin-
kään valtakunnan tason tapaan tavoiteohjelmittain vaan yhtenä kehittämistyöhön
liittyvänä kokonaisuutena, ei myöskään arviointia rajoitettu mihinkään yksittäi-
seen tavoiteohjelmaan (esim. tavoite 5b-ohjelma) vaan arviointiin otettiin mukaan
kaikki ne toimenpiteet ja tavoitteet, jotka oli määritelty eräänlaisena sateenvar-
jona hahmottuvassa seudullisessa kehittämisohjelmassa (Pohjois-Pirkanmaan seu-
dullisen… 1996).

Tutkimusprojektin tavoitteena oli tuottaa paikallisille kehittäjille tietoa ke-
hittämistyön tähänastisesta onnistumisesta ja samalla tuottaa tietoa siitä, miten
strategisen ohjelmatyön toimintatapoja voisi kehittää edelleen. Kehittämistyö näh-
dään Pohjois-Pirkanmaalla yleisesti vakiintuneena ja jatkuvana toimintamuoto-
na, jonka toteuttamista ei ole rajattu aluekehitysohjelmien kestoon. Tästä johtu-
en nähtiin tärkeänä arvioida ohjelmatyön merkittävyyttä laajemmassa konteks-
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tissa eli keskittyä myös siihen, miten kehittämistyö suorien tulosten lisäksi hei-
jastui alueen tiedollisen ja sosiaalisen pääoman muodostumiseen. Tältä pohjalta
seudun strategista ohjelmatyötä arvioitiin kolmella tasolla. Nämä tasot olivat oh-
jelmatyön tuloksellisuus, vaikuttavuus ja merkittävyys.

Pohjois-Pirkanmaan strategisen ohjelmatyön tulokset eivät olleet odotettuja
suhteessa seudullisen kehittämisohjelman tavoitteisiin. Sen sijaan suhteessa eri
kehittämishankkeiden omiin tavoitteisiin pääosa hankkeista tuotti varsin hyviä
tuloksia. Suurin osa hankkeista saavutti niille asetetut tavoitteet ja myös konk-
reettisia tuloksia on ollut nähtävissä. Osassa hankkeissa kuitenkin myös epäon-
nistuttiin. Epäonnistumiset näyttäisivät johtuneen pääsääntöisesti hankkeiden re-
sursseihin nähden liian optimistisiksi asetetuista tavoitteista sekä valmisteluun liit-
tyneistä ongelmista (mm. puutteellinen tarpeiden kartoitus sekä kohderyhmän
aktiivisuuden ja ennakkositoutumisen väärinarviointi).

Tarkasteltaessa ohjelmatyön tuloksia toimialoittain havaittiin, että joillakin
osa-alueilla on onnistuttu paremmin kuin toisilla. Yksityisen palvelualojen pien-
yritystoiminnan synnyttäminen on ollut melko tuloksellista. Elintarvikealalla on
kyetty ylläpitämään toimialaa ja lisäämään sen elinvoimaa. Maaseudun rakenne-
muutoksen hallinnassa ja uusien elinkeinojen luomisessa on jääty vielä puolitie-
hen. Hankkeet ovat olleet melko pieniä ja niiden vaikutus ei ole kokonaisuudes-
saan ollut kovinkaan suuri. Ohjelmatyö on myös melko vähän kohdentunut suo-
raan palveluiden kilpailukykyyn. Julkisella sektorilla palveluiden kilpailukykyyn
oleellisesti vaikuttava yhteistyö ja koordinointi on kehittynyt varsin rajoitetussa
määrin, eikä tuloksia tässä suhteessa voida pitää erityisen hyvinä.

Teollisuuden osalta kehittämisohjelmaan määritellyt uudet toimialat (esim.
uusmedia), eivät ole kehittyneet odotetusti ja myös perinteisten osaamisalojen
kuten puu-, muovi-, metalli- ja kiviteollisuuden kehittäminen on onnistunut laa-
jasti tarkasteltuina enintään kohtuullisesti. Yritystoimintaan kohdistuvia hankkeita
on ollut myös määrällisesti muita painopistealueita vähemmän, mikä voidaan näh-
dä yhtenä ohjelmatyön selkeänä heikkoutena.

Koulutuksen osalta ohjelmatyö on mahdollistanut uusien toimijoiden hank-
kimisen alueelle sekä edesauttanut ammatillisen aikuiskoulutuksen ja toisen as-
teen koulutuksen kehittämistä. Koulutuksen osalta ohjelmatyö on sinällään ollut
onnistunutta. Koulutushankkeiden vaikutukset esimerkiksi yritysten ja työpaik-
kojen syntymiseen ovat kuitenkin jääneet vielä melko vähäisiksi, mutta osaami-
sen tason nousun tuottamat tulokset heijastunevat seudulle vasta pitemmällä ai-
kavälillä.

Ohjelmatyön tuloksilla ei kyetty ainakaan vielä tutkimuksen valmistumisajan-
kohtaan mennessä vaikuttamaan alueen yleiseen kehitykseen erityisen näkyvällä
tavalla. Tästä syystä ohjelmatyön vaikuttavuus jäi odotettua vähäisemmäksi. Ke-
hityksen suuret linjat ovat säilyneet seudulla pitkälle entisen suuntaisina. Väes-
tön ikärakenteen vanheneminen jatkuu edelleen, lähtömuutto on erityisesti nuor-
ten osalta jatkunut, osaamisen tason nousu ei ole realisoitunut merkittävästi työ-
paikkoina tai yritysten entistä parempana menestyksenä eikä työttömyys ole las-
kenut sen nopeammin kuin muuallakaan. Maatalouden rakennemuutos näyttäisi
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tilastojen valossa jatkuneen melko voimakkaana. Toisaalta teollisuustyöpaikko-
jen määrä ja yritysten määrä on ollut kasvussa.

Arvioinnin kohteena olleen ohjelmakauden aikana merkittävä osa projekti-
toiminnasta on kohdistunut sektoreille, joiden vaikutus ei suoraan tai näkyvästi
heijastu seudun kehitykseen. Esimerkiksi koulutuksen kehittäminen, erilainen
neuvonta ja osaamisen kehittäminen, yhteistyömuotojen etsiminen yms. toimin-
ta on luonteeltaan sellaista, että sen vaikutuksia on vaikea arvioida, koska ne
yleensä kietoutuvat yhteen muiden toimenpiteiden ja olosuhdetekijöiden kanssa.
Monien osa-alueiden alhaisen lähtötason takia useat hankkeet ovat myös keskit-
tyneet perustason valmiuksien kehittämiseen, mikä on suhteellisen paljon resurs-
seja vaativaa ilman, että niiden avulla päästäisiin vielä näkyviin tuloksiin.

Alkuperäiset odotukset ovat olleet resursseihin ja alueen todelliseen osaa-
mispohjaan nähden osittain ylioptimistiset. Toimenpiteiden todellisia vaikutus-
mekanismeja ei ole riittävästi ymmärretty, resurssit ovat osin olleet hajallaan ja
niiden kohdistamisessa on osin epäonnistuttu. Myös tietämys tarpeista ja toisaal-
ta eri keinojen toimivuudesta on ollut riittämätöntä. Ohjelmatyön suunnittelu ei
ole ollut tarpeeksi tarvelähtöistä ja toteutuksessa ei ole ollut kaikin osin riittävää
uskallusta ja panostusta. Muutamassa tapauksessa on selvästi nähtävissä, että saa-
dut tulokset eivät itsessään ole riittäviä muutoksen aikaan saamiseksi, vaan ne
vaatisivat jatkojalostusta tai ainakin pysyvää tapaa ylläpitää ja hyödyntää niitä.

Merkittävyyteen liittyvinä tuloksina Pohjois-Pirkanmaan ohjelmatyön arvi-
oinnissa etsittiin vastauksia kysymyksiin, jotka liittyivät ensisijaisesti yhteistyö-
hön, verkostoitumiseen, tietoisuuteen, informaation kulkuun sekä toiminnan pit-
kän aikavälin edellytysten luomiseen. Näiden teemojen osalta nousi esiin muun
muassa se, että yhteistyösuhteet kuntien toimijoiden välillä ovat kehittynyt sel-
keästi, mutta laajemmassa toimijapiirissä vuorovaikutus on vielä vähäistä. Ke-
hittämistoiminta on myös edelleen selkeän kuntapainotteista. Tämä heijastuu ke-
hittämistyöhön liittyvän tietoisuuden vähäisyytenä keskeisen kehittäjäryhmän yti-
men ulkopuolella sekä toiminnan tavoitteiden ja kehitysnäkemyksen jäsentymät-
tömyytenä. Lisäksi ongelmakohtina nähtiin riskien välttäminen sekä ohjelmatyön
vaikuttavuuteen kohdistuvien odotusten epärealistisuus. Nämä tekijät saattavat
aiheuttaa ristiriitaisen tilanteen odotusten ja todellisten mahdollisuuksien välille,
mikä helposti tuottaa pettymyksiä ja sitä kautta heikentää toimijoiden sitoutumista.
Tämä taas osaltaan heikentää kehittämistyön pitkän aikavälin toimintaedellytyk-
siä.

Toisaalta kehittämistyö on kehittynyt itsenäisemmäksi ja omaehtoisemmak-
si suhteessa kehittämistyötä vahvasti säännösten ja rahoituksen kautta ohjaavaan
aluehallintoon. Tämä aktivoi paikalliset toimijat aikaisempaa paremmin ottamaan
vastuuta omasta toimintaympäristöstään, mikä saattaa pitkällä aikavälillä olla seu-
dulla selkeä vahvuustekijä. Toiminta on seudulla myös aktiivista ja omista läh-
tökohdista ponnistavaa eikä pelkästään tapahtuvaan kehitykseen reagoivaa.

Kehittämistyön osalta nousi esiin useita sellaisia vuorovaikutukseen, tietoi-
suuteen ja kehitysnäkemyksiin liittyviä kulminaatiopisteitä, joihin huomiota koh-
distamalla kehittämistyön prosessia voidaan entistä paremmin hallita. Tällaisina
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nousivat esiin muun muassa toiminnan pitkäjänteisyyden rakentaminen, toimin-
nan johdonmukaisuuden ja strategisen osuvuuden kehittäminen, eri toimenpitei-
den välisen koordinaation parantaminen sekä strategisen tietoisuuden kehittämi-
nen kehittämiseen kytköksissä olevien toimijoiden keskuudessa.

Erilaisista ongelmistaan ja puutteistaan huolimatta Pohjois-Pirkanmaan stra-
teginen ohjelmatyö on kehittynyt ohjelmakauden aikana hyvin ja se on pystynyt
luomaan edellytyksiä seudun positiiviselle kehitykselle. Odotukset ovat olleet
kovat, mutta pieniä askeleita oikeaan suuntaan on otettu. Kehittämistyön organi-
sointi ja itse ohjelmatyöprosessi ovat kehittyneet kohti tehokkaampaa ja johdon-
mukaisempaa otetta. Esille tulleet epäonnistumiset ja ongelmat eivät tämän arvi-
oinnin valossa näyttäisi johtuvan siitä, että ohjelmatyö olisi itsessään huonosti
toimiva toimintamalli tai että kehittämistyöllä ei kyettäisi vaikuttamaan seudun
pitkän aikavälin kehitysedellytyksiin. Pikemminkin se viestii sitä, että erilaisiin
rakenteellisiin tekijöihin vaikuttaminen on vaativaa ja joskus tuskallisen hidasta
toimintaa, joka vaatii paljon taitoa, kärsivällisyyttä ja yhteistyökykyä. Pohjois-
Pirkanmaalla toteutettu arviointi myös osaltaan vahvisti sen, että useiden eri or-
ganisaatioiden välistä pitkäjänteistä yhteistoimintaa vaativa strateginen ohjelma-
työ on vaikeasti hallittava prosessi. Yhdessä tekemisen taito sekä vanhojen toi-
minta- ja ajatusmallien poisoppiminen ei ole helppoa, mutta seudun lukuisista
haasteista selviytymisen kannalta näitä taitoja on jatkuvasti pyrittävä kehittämään.

Kuinka hyvin tehdyssä arvioinnissa sitten kyettiin hyödyntämään uutta lä-
hestymistapaa ja mitä hyötyä siitä oli verrattuna aiempiin lähestymistapoihin?
Uuden arviointinäkökulman ja arvioinnin kokonaisvaltaisemman otteen toteutta-
misessa onnistuttiin pääosin melko hyvin. Panoksille saatavan hyödyn mittaami-
sessa eli perinteisessä kontrollityppisessä tehtävässä tehty arviointi ei kaikin osin
toteutunut parhaimmalla mahdollisella tavalla. Syinä tähän oli osittain ajanpuute
(merkittävyyden arviointiin liittyvät laadulliset menetelmät vievät paljon aikaa)
ja osittain se, ettei erilaisia kehittämistyön mittareita ole juurikaan suunniteltu pai-
kallistason tarpeita silmällä pitäen. Sen sijaan arvioinnin avustavaa näkökulmaa
silmällä pitäen projekti pystyi kuitenkin melko hyvin tuomaan esiin kehittämis-
työstä sellaisia uusia piirteitä, joita voidaan hyödyntää tulevaa toimintaa suunni-
teltaessa. Projektissa panostettiin myös kehittämistyöhön liittyvän strategisen tie-
toisuuden edistämiseen. Arviointia ei tässä yhteydessä nähty irrallisena ja ulko-
puolisena tutkimuksena, vaan sen katsottiin toimivan oleellisesti osana kehittä-
misprosessia ja eräänlaisena tiedonvaihdon ja keskustelun foorumina itsessään.

Tehdyn arvioinnin lisäarvoa erityisesti paikallistasoa hyödyttävänä toimin-
tamuotona on tässä vaiheessa vielä vaikea analysoida. Aika näyttää, miten nyt
tuotettua tietoa hyödynnetään kehittämistyön välineenä Pohjois-Pirkanmaalla jat-
kossa. Selkeä tarve tämän tyyppiselle paikallistason kokonaisvaltaiselle arvioin-
nille on kuitenkin ollut nähtävissä.

Koska Pohjois-Pirkanmaan strategisen ohjelmatyön arvioinnissa oli kyse pi-
lottihankkeesta, jouduttiin siinä osittain sovittamaan aiottuja uuden näkökulman
mukaisia peruslähtökohtia käytännön rajoitteiden asettamaan kehykseen. Tutki-
muksen pääpaino oli jälkikäteisarvioinnissa eikä toiminnan kaikkia prosessuaa-
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lisia piirteitä kyetty koko ohjelmakauden ajalta riittävän tehokkaasti kartoittamaan.
Ideaalitilanteessahan esitetyn tyyppistä arviointia olisi kyetty tekemään pieninä
osina koko ohjelmakauden ajan, jolloin kehittämistyön merkittävyyteen liittyvät
tekijät kuten yhteistyömuotojen, ajattelutapojen ja tietoisuuden kehittyminen oli-
si kyetty täsmällisemmin tuomaan esiin.

8 Yhteenveto

Tässä artikkelissa on nostettu esiin tarve laajentaa kehittämistyön arvioinnin nä-
kökulmaa nykyisestä yksittäisiin ohjelmiin ja toimenpidekokonaisuuksiin liitty-
västä kontrolliperustaisesta arvioinnista enemmän paikallisia toimijoita hyödyt-
tävään kokonaisvaltaiseen ja avustavaan suuntaan. Uusi näkökulma pohjautuu
pitkälti kommunikatiivisen suunnitteluteorian näkemyksiin suunnittelun ja kehit-
tämistoiminnan luonteesta poliittisena useiden eri tyyppisten toimijoiden yhteis-
työprosessina. Artikkelissa esiin tuotu arviointinäkökulma ei menetelmällisesti tuo
esiin mitään oleellisesti uutta, vaan se yhdistelee olemassa olevia menetelmiä ja
näkökulmia kehittämistyön arviointitarpeisiin sopivalla tavalla. Tavoitteena ei siis
ole luoda uutta arviointiteoriaa vaan käyttää olemassa olevia elementtejä paikal-
lisen kehittämistoiminnan tarpeisiin sopivalla tavalla.

Kehittämistoiminnan arvioinnin menettelytapojen ja näkökulman kehitys ei
ole riittävästi seurannut yleistä kehittämistyön kehityssuuntaa kohti paikallisläh-
töisyyttä ja omaehtoisuutta, vaan se on pikemminkin palvellut ylikansallisen ja
kansallisen tason hallinnon tarpeita. Lisäksi arviointi on liiaksi keskittynyt tavoit-
teiden ja toiminnan välisen suhteen suoraviivaiseen arviointiin ilman, että olisi
otettu huomioon se toimintaympäristö, missä kehittämistyötä käytännössä tehdään.
Paikallistasolla suurin tarve arviointitulosten käytössä ei niinkään keskity yksit-
täisten ohjelmien ja toimenpiteiden tuloksiin vaan koko kehittämistyön merkittä-
vyyteen yleisellä tasolla eli siihen, miten paikallisten toimijoiden kyky mobili-
soida ja hyödyntää kehittämistoiminnan resursseja pitkällä aikavälillä kehittyy.

Merkittävyysnäkökulman avulla kehittämistyöstä on mahdollista tuoda esiin
sellaisia piirteitä, joita perinteinen tulosten ja vaikutusten mittaaminen jättää huo-
miotta, mutta jotka kuitenkin saattavat olla kehittämistyön onnistumisen kannal-
ta tärkeitä. Merkittävyysnäkökulma nostaa muun muassa kehittämistoiminnan
yhteistyöprosesseihin ja toimijoiden oppimiseen liittyvät tekijät entistä selkeäm-
min esiin. Kehittämistoiminta ei tällöin näyttäydy pelkästään erilaisten tavoittei-
den mukaisten kehittämistoimenpiteiden suunnittelu- ja toimeenpanoprosessina
vaan myös aktiivisena ja pitkäjänteisenä institutionaalisen kapasiteetin kehittä-
misenä, missä jaettu strateginen tietoisuus, toimiva vuorovaikutus sekä kyky ak-
tivoida paikallisia resursseja korostuvat.

Oleellista arviointitasojen erittelyssä tuloksellisuuteen, vaikuttavuuteen ja
merkittävyyteen on se, että kehittämistyö saattaa esimerkiksi olla tuloksellista ja
vaikuttavaa, mutta saman aikaisesti se ei välttämättä ole merkittävää laajemmas-
sa kontekstissa. Tällöin esimerkiksi hyvinkin tehokaan hanketoiminnan tulokset
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elävät pitkälti vain ohjelmakauden ajan, mutta alkavat sitten hiipua, koska esi-
merkiksi yhteistyösuhteet ja strateginen tietoisuus toimijoiden välillä eivät ole
kehittyneet. Kehittämistyö ei tällöin ole vakiinnuttanut paikkaansa paikallisessa
toimintaympäristössä eikä toimijoilla tällöin ole kykyä mobilisoida paikallisia
voimavaroja tehokkaasti jatkossa.

Myös esimerkkitutkimuksen kohdealueella Pohjois-Pirkanmaalla tuli arvioin-
nissa esiin eroja arvioinnin eri tasojen välillä. Pohjois-Pirkanmaalla strateginen
ohjelmatyö näyttäisi olleen pääosin tuloksellista ja myös laajemmassa mittakaa-
vassa merkittävää. Ohjelmatyön kautta toteutetuista toimenpiteistä valtaosa on-
nistui melko hyvin ja toisaalta paikallisten toimijoiden kyvykkyys aktivoida ke-
hittämistoiminnan resursseja tulevaisuudessa näyttäisi selkeästi parantuneen oh-
jelmakauden aikana. Sen sijaan toiminnan vaikuttavuus jäi odotetusta eli ohjel-
matyöllä ei kyetty odotetulla tavalla vaikuttamaan seudun kehityksen kannalta
ratkaiseviin ongelmiin. Tällaisessa tilanteessa arviointitavan merkittävimpänä an-
tina on nostaa esiin kysymys siitä, miksi vaikuttavuus ei ole ollut odotetun kal-
tainen. Pohjois-Pirkanmaalla esiin nousivat ainakin kysymykset tulosten puutteel-
lisesta kiinnittymisestä alueelle sekä epäsuhta odotusten ja saatujen tulosten vä-
lillä. Arvioinnin tulosten hyödynnettävyyden kannalta tärkeiksi tekijöiksi nouse-
vat tällöin kysymykset siitä, miten toimijoiden pettymys ohjelmatyön vaikutta-
vuuteen heijastuu kehittämisen toimintaedellytyksiin tulevaisuudessa ja miten
vaikuttavuuteen liittyvät tavoitteet ja odotukset saadaan entistä paremmin tasa-
painoon todellisten ohjelmatyön seudun kehittämiselle tarjoamien mahdollisuuk-
sien kanssa.

Merkittävyysnäkökulman avulla on siis mahdollista tuoda kehittämistyöstä
esiin entistä laajempi ja monipuolisempi kuva. Sen ei ole tarkoitus korvata pe-
rinteistä tuloksia ja vaikutuksia arvioivaa klassista arviointimallia, vaan täyden-
tää tätä tuomalla esille kehittämistyöhön liittyviä erilaisia kommunikatiivisia ja
prosessuaalisia piirteitä, jotka ovat varsinkin jatkuvan pitkäjänteisen kehittämis-
prosessin kannalta hyvin keskeisiä tekijöitä. Paikallislähtöinen ja kokonaisvaltai-
nen merkittävyysnäkökulma keskittyy tukemaan oppimista paikallistasolla ja si-
ten tehostaa kehittämistoimintaa. Kyse on siten korostetusti oppimis- ja tietoi-
suuden kehittämisen prosessista, jossa arviointi ei toimi “tyhjiössä” vaan pikem-
minkin keskeisenä keskustelun ja tiedonvaihdon foorumina.
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1 Johdanto

Olen useissa yhteyksissä verrannut alueellista kehittämistä peleihin. Jotenkin ke-
hittämistoiminta on helpompi hahmottaa erilaisten siirtojen ja vastasiirtojen sä-
vyttämänä pelinä kuin suunnittelun, päätöksenteon, toimeenpanon ja seurannan
rytmittämänä rationaalisena prosessina. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö
kehittämistoiminta olisi rationaalista. Onhan siinä ilman muuta rationaalisia piir-
teitä, siitä on löydettävissä monia erilaisia rationaliteetteja.

Vaikka korostankin tässä yhteydessä alueellisen kehittämisen luonnetta pe-
leinä, en kuitenkaan näe alueellisia kehittämispelejä ”pelurien likaisena kähmin-
tänä”, vaan loputtomana siirtojen ja vastasiirtojen prosessina, jossa useat pelaa-
jat pyrkivät edistämään alueellisia tavoitteita, omia tavoitteitaan ja/tai muutamalle
pelaajalle yhteisiä tavoitteita. Tarkoitan kehittämispelillä kaikkia niitä monien toi-
mijoiden toimenpiteitä ja päätöksiä, joilla on vaikutus ko. alueen kehitykseen.
Kehittämispeleille on ominaista, että pelaajat tarkkailevat ja arvioivat toistensa
siirtoja päättäessään omista siirroistaan. Lisäksi niille on ominaista, ettei niissä
ole siirtovuoroja, kukin pelaaja saa tehdä niin monta siirtoa kuin ehtii riippumat-
ta muiden pelaajien siirroista. Peli on ennen kaikkea metafoora, jonka avulla on
mahdollista tarttua alueellisen kehittämisen moninaiseen luonteeseen ja ymmär-
tää sen tapahtumia.

Erilaisten kehittämispelien sävyttämä alueellisen kehittämisen maailma on
monella tavalla kiehtova. Sen pelikentät ja pelien luonne, toimintaympäristön esille
nostamat haasteet, lupaukset ja pelaajat ovat moninaisuudessaan poikkeukselli-
sen haastava kokonaisuus. Jossain sen keskellä on alueiden kilpailukyvyn kah-
deksas elementti.

Johdannossa nostettiin esille alueiden kilpailukyvyn kahdeksasta elementis-
tä seitsemän. Tämän artikkelin tehtävänä on etsiä alueiden kilpailukyvyn kah-
deksatta elementtiä. Etsintä aloitetaan laajalla alueelliseen kehittämiseen liittyvi-
en tutkimusten päähuomioiden ja ohjelmallisen alueellisen kehittämisen lupaus-
ten haarukoinnilla. Haarukoinnin jälkeen tarkastellaan lyhyesti kehittämispelien
pelaajia, minkä jälkeen kahdeksatta elementtiä etsitään tämän kirjan artikkeleis-
ta. Lopuksi nostetaan esille kahdeksannen elementin perusajatukset.

Markku Sotarauta

Kehittämispelit ja alueiden kilpailukyvyn
kahdeksas elementti
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2 Pelikenttä ja pelien luonne

Maailma on aiempaa globaalimpi, tiedosta on tullut keskeisin resurssi ja talou-
den tärkeimmäksi resurssiksi on noussut oppiminen. Näin meille on vakuutettu
kerta toisensa jälkeen erilaisissa seminaareissa, tv-ohjelmissa, tutkimuksissa yms.
Osaaminen, oppiminen, tieto, teknologia yms. ovat nousseet kehittämisretoriikan
vakiokalustoon. Monet uudet hokemat ja kliseet ovat alkaneet kiertää niin Suo-
mea kuin muitakin kehittyneitä maita viruksen nopeudella.

Uusiin painotuksiin ja uuteen retoriikkaan on mahdollista suhtautua tutkijan
kyynisyydellä; ”eihän niissä hokemissa ole sisältöä lainkaan, samaa pyöritystä
joka puolella”. Monissa yhteyksissä sanat ovatkin jääneet sanoiksi ilman riittä-
vää ymmärrystä niiden todellisesta merkityksestä oman alueen kehitykselle tai
oman organisaation toiminnoille.

Mutta eihän sitä kieltää voi: maailma on muuttunut: talous on yhä globaa-
limpaa, monet taloudelliset ydinprosessit organisoituvat globaalien virtojen ja ver-
kostojen tasolla joko suoraan tai erilaisten verkostojen välityksellä ja eri aluei-
den taloudellinen, kulttuurinen ja teknologinen riippuvuus globaaleista virroista
on lisääntynyt. Talouden logiikka on monilta osin muutenkin muuttunut. Kilpai-
lu on kiristynyt niin yritysten, alueiden kuin kaupunkienkin välillä. Alueet kil-
pailevat keskenään aiempaa enemmän pyrkien jatkuvasti määrittämään uudelleen
taloudellista rooliaan vanhojen toimintojen kadotessa ja uusien syntyessä. Eri-
tyisesti kaupungit etsivät omaa asemaansa osana globaaleja virtoja pyrkien ke-
hittymään merkittäviksi virtojen ja verkostojen solmukohdiksi.

Globalisaatio sekä osaamisen ja innovatiivisuuden korostuminen ovat todel-
lakin merkkejä muuttuneesta toimintaympäristöstä. Niihin ei ole varaa suhtautua
kyynisesti, eikä niiden merkitystä ole varaa jättää analyyttisesti pohtimatta, eikä
niiden todellisia merkityksiä etsimättä suhteessa omaan toimintaan. Hokemien
toisteleminen ei kuitenkaan ole sen paremmin analyyttistä kuin merkitysten etsi-
mistäkään.

Kehityksen uudet puitteet ovat jo muuttaneet erilaisia strategioita ja politiik-
koja. Suomen kaikkein tärkeimmäksi tavoitteeksi on noussut kansallisen kilpai-
lukyvyn kehittäminen ja Suomi onkin ponnahtanut kansainvälisten kilpailukyky-
vertailujen kärkikaartiin. Nokia ja monet muut yritykset ovat omilla tahoillaan
osoittaneet oman kilpailukykynsä. Kehittämistoiminnassa on noussut aiemman
heikkouksien poistamisen filosofian tilalle vahvuuksien vahvistamisen filosofia.
Jos aiemmin yhtenä peruslähtökohtana oli niiden alueiden auttaminen, joilla ei
ole kaikkia luontaisia edellytyksiä selvitä maailman menosta, niin nyt perusläh-
tökohtana tuntuu olevan niiden auttaminen, jotka auttavat itseään, jotka ovat in-
novatiivisia ja luovia. Ja pieni kilpailu pitää virkeänä, se edistää luovuutta ja in-
novatiivisuutta, näinhän sen nykyään nähdään olevan.

Siirtymä kohti uudenlaista kehittämisfilosofiaa ei tietenkään ole sulkenut ai-
empaa filosofiaa kokonaan pois, vaan yhä edelleen pyritään myös poistamaan
heikkouksia ja tukemaan niitä alueita, joilla ei ole luontaisia edellytyksiä menes-
tyä osaamisperustaisessa taloudessa. Painopiste on kuitenkin muuttunut.
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Kehityksen uudenlaisen logiikan esiin nostama haaste pelistrategioille on joka
tapauksessa suuri. Haasteen suuruus heijastuu menestyvien seutujen joukon har-
vuudessa. Lähinnä suurehkot yliopistokaupungit ja/tai elektroniikkateollisuuden
keskittymät ovat menestyneet. Niin maaseudulla kuin monilla pienillä kaupunki-
seuduillakin on vaikeuksia päästä mukaan uuden kehityksen imuun. Ihmiset muut-
tavat sinne, missä tulevaisuuden mahdollisuuksien koetaan olevan, tältä se aina-
kin vaikuttaa. Myös uudet työpaikat ja yritykset syntyvät sinne, missä jo ennes-
täänkin menee hyvin.

Haaste ei kuitenkaan rajoitu vain muuttotappioalueille. Se koskettaa myös
niitä, joilla nyt näyttää menevän hyvin. Menestyvien suurten kaupunkiseutujen
haasteena on pysyä nykyisellä kehitysuralla sekä nousta maailman johtavien kau-
punkien joukkoon. Usein kuulee erilaisissa seminaareissa sanottavan, että kas-
vukeskusten kasvua tulisi rajoittaa, niiden toimintoja tulisi ohjata muualle Suo-
meen jne., mutta mihin suuntaan globaalissa verkostoyhteiskunnassa informaa-
tio-, teknologia- yms. virrat loppujen lopuksi suuntautuisivat, jos esimerkiksi pää-
kaupunkiseudun, Tampereen ja Oulun imua yritettäisiin rajata. Ei ole mitenkään
itsestään selvää, että virrat suuntautuisivat Suomen sisällä.

Esimerkiksi Tampereelle on 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa omi-
naista väestön kasvu, uuden talouden työpaikkojen kasvu, innovaatiotoiminnan
laajeneminen, hyvän imagon vahvistuminen jne. Näistä tekijöistä on syntynyt it-
seään vahvistava prosessi; hyvä imago tukee kaupungin vetovoimaisuuden pa-
rantumista, kaupungin hyvä vetovoima puolestaan tukee imagon kehitystä, mikä
taas vetää puoleensa uusia osaajia, houkuttelee uusia yrityksiä, käynnistää uusia
prosesseja, mikä vahvistaa imagoa jne. Tällaisessa imussa kehittämistoiminnan
on mahdollista perustua perusasioiden ylläpitoon ja kehittämiseen sekä uusien
tulevaisuuden kannalta tärkeiden keihäänkärkien luomiseen eli imua ylläpitävien
voimien vahvistamiseen ja sitä uhkaavien voimien tunnistamiseen ja eliminoi-
miseen. Yksinkertaistaen voisi todeta, että Tampere on innovatiivisen miljöön
kehitysuralla. Mutta sillä pysyminen ei ole mikään luonnonlaki. Sen eteen pitää
tehdä jatkuvasti töitä, koska kukapa sitä tietää, jos perhonen on joskus ilkeällä
tuulella ja pienellä siiven räpäyksellä heittää Tampereen toiselle kehitysuralle.
Paras suoja ilkeää perhosta vastaan lienee jatkuva oman toiminnan ja osaamisen
kehittäminen sekä oppiminen valittujen strategioiden puitteissa. Tällöin kokonais-
valtainen ja keskitetysti johdettu ”virtojen suuntaaminen” olisi vähintäänkin haas-
tava tehtävä.

Virtoja ei kontrolloida, mutta alueellisesta toimintaympäristöstä olisi kyet-
tävä luomaan niin houkutteleva, että se vetää puoleensa alueen kannalta keskei-
siä virtoja kuin kärpäspaperi kärpäsiä. Tällainen kärpäspaperi ei kuitenkaan sur-
maa siihen takertuneita kärpäsiä, se päinvastoin tukee ja vahvistaa niiden kehi-
tystä.

Globaalin verkostoyhteiskunnan luonnetta ja sen esille nostamaa haastetta
on tarkasteltu lukuisissa tutkimuksissa. Niihin ei ole tässä yhteydessä syytä ta-
kertua tämän tarkemmin, mutta joitain ajatuksia on mahdollista nostaa esille sii-
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tä, mikä on tutkijoiden viesti alueille; miten haasteeseen voisi vastata, mitä voi
tehdä, miten pelata…

3 Pelien luonne

Aivan ensimmäiseksi on todettava, että tutkijat eivät luonnollisestikaan ole lä-
hettäneet mitään selkeää ja yhtenäistä viestiä siitä, mihin ja miten kehittämispe-
lien tulisi suuntautua. Sen sijaan he ovat lähettäneet useita erilaisia ja osin risti-
riitaisiakin viestejä, ja hyvä niin. Jos maailma on moninainen ja ristiriitainen, par-
haiten sen kehitystä tukee analyyttinen erilaisia näkökulmia esille nostava kes-
kustelu. Mutta onhan tutkimuksista toki poimittavissa esille yhteisiä nimittäjiä.
Seuraavassa nostetaan esille jotain alueelliseen kehittämiseen ja kehitykseen liit-
tyvissä tutkimuksissa usein esillä olevia ajatuksia siitä, mitä voisi tehdä. Tarkas-
telu ei ole tyhjentävä ja monilta osin se on myös yksinkertaistava.

Yksi suhteellisen selkeä viesti on, että globalisaatio ja informaatioteknolo-
gian kehittyminen muuttavat paikkojen merkitystä. Yhä useammin ja yhä useam-
malle toimijalle globaalit verkostot ja virrat muodostavat sosiaalisen ja taloudel-
lisen toiminnan päivittäiset rakenteet. Tällöin toimintoja ohjaava vuorovaikutus
tapahtuu verkostoissa, jotka informaatioteknologian kehitys on osaltaan tehnyt
mahdolliseksi.

Paikat eivät kuitenkaan katoa mihinkään, mutta niiden logiikka ja merkitys
sulautuvat verkostoihin. Alue- ja paikallistalouksien merkityksen onkin nähty kas-
vaneen verkostoyhteiskunnassa ja paikallisen toimintaympäristön on todettu ole-
van verkostotalouden ydin. Jo 1980-luvulla kehitys alettiin nähdä aiempaa vah-
vemmin alhaalta ylöspäin suuntautuvana ja korostaa sitä, että paikallis- ja alue-
taso on valtiotasoa tarkoituksenmukaisempi kehittämistoiminnan taso. Tämä on
heijastunut mm. uudenlaisten alueellisen kehityksen mallien etsimisenä. Myös
Suomessa alueiden merkitystä on korostettu ja valtaa on siirretty alueille ”oma-
ehtoisuuden hengessä”. Valtio tuntuu kuitenkin pelaavan alueilla samanaikaises-
ti kahta peliä; toisaalta korostetaan paikallisten pelaajien aloitteellisuutta, strate-
gioita ja verkostoja, mutta toisaalta valtio pitää kiinni omasta roolistaan ja tun-
tuu jopa hamuavan kehittämispeleissä itselleen uusia rooleja – puitteiden luoja
ja rahoittaja tuntuu haluavan olla myös eri substanssialojen pelaaja…

Alueiden merkitys on joka tapauksessa korostunut ja tutkimuksissa on nos-
tettu esille menestyneiden alueiden piirteitä ja korostettu alueellisten ratkaisujen
ja toimintamallien merkitystä. Uusista alueellisen kehityksen malleista on käy-
tetty vaihtelevia termejä: innovatiiviset miljööt, uudet tuotannolliset tilat tai alu-
eet, joustavan tuotannon agglomeraatiot, verkostoituneet alueet, oppivat alueet
jne.

Alueiden tulisi joka tapauksessa olla vetovoimaisia erilaisten globaalisti (ja
yhä edelleen myös kansallisesti) ja dynaamisesti liikkuvien virtojen suhteen, nii-
den tulisi kyetä houkuttelemaan oman kehityksensä kannalta tärkeää informaa-
tiota, teknologiaa ja pääomia; niiden tulisi kyetä houkuttelemaan uusia asiantun-
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tijoita, opiskelijoita, turisteja jne. Kehittämistoiminnassa on tullut tavaksi koros-
taa, että alueilla tulisi tällöin kyetä syventämään ja tehostamaan erilaisia kump-
panuussuhteita ja luomaan niiden varassa toimivia verkostoja, joiden avulla py-
ritään uusille markkinoille tai poliittisille areenoille. Alueilla tulisi siis kyetä mo-
bilisoimaan alueen osaaminen ja resurssit mahdollisimman tehokkaasti ja pää-
määrätietoisesti.

Verkostoituminen onkin noussut yhdeksi keskeiseksi organisoitumisen muo-
doksi, toimijoiden välisen keskinäisen riippuvuuden oivaltamisen merkitystä on
korostettu. Varsin yleisesti on tiedostettu, että verkostomaisen toiminnan ja alueel-
lisen kilpailukyvyn luomisen avaintekijöitä ovat oppiminen, kilpailijoita nopeampi
uuden tiedon sekä uusien innovaatioiden luominen ja omaksuminen. Ovatpa jot-
kut tutkijat korostaneet jaettujen visioiden ja niihin sitoutumisen merkitystä. Sa-
malla on tullut tavaksi korostaa monien pelaajien yhdessä laatimia strategioita,
mutta käytännössä strategiaprosessit eivät juuri koskaan ole tasa-arvoisia, vaan
joidenkin pelaajien tulkinnat saavat enemmän sijaa kuin toisten. Verkostojen yleis-
tymisen myötä yhdessä näkemisen tarve ja viettelevien siirtojen merkitys painos-
tavien siirtojen sijaan on korostunut.

Yhdessä näkeminen tarkoittaa kaikkien niiden siirtojen näkemistä ”ker-
ralla”, jotka ovat riippuvaisia toisistaan. Lisäksi se tarkoittaa sen hah-
mottamista, miten yksittäinen siirto vaikuttaa muihin pelaajiin ja heidän
tuleviin siirtoihinsa. Tällöin erilaiset siirrot ja niiden vaikutukset olisi
kyettävä näkemään yhdessä muiden pelaajien kanssa.
Painostava siirto perustuu siihen, että muiden pelaajien on vastattava
pelaajan tekemään siirtoon, ja siihen että siirtoon on vain yksi mahdolli-
nen tapa vastata. Viettelevä siirto taas perustuu siihen, että muiden pe-
laajien ei ole pakko vastata siirtoon, mutta he haluavat vastata siihen,
koska se ottaa huomioon muiden pelaajien strategiat ja tavoitteet.
Painostavan siirron yrittäessä taivuttaa muut pelaajat omaan tahtoon,
viettelevä siirto pyrkii saamaan muut pelaajat yhteistyöhön.

Tutkimuksissa on myös nostettu esille polkuriippuvuuden vaikutus nykyiseen ja
tulevaan kehitykseen. Esimerkiksi oppivien järjestelmien korostaminen on nos-
tanut aiempaa voimakkaammin esille menneen kehityksen merkityksen nykyiselle
ja tulevalle kehitykselle. Ajan kuluessa syntyneet instituutiot, toimijoiden muo-
dostamat koalitiot ja eri ilmiöistä ja toimintatavoista vakiintuneet tulkinnat aset-
tavat rajat kehitykselle ja kehittämiselle. Se mikä on yhdellä alueella mahdollis-
ta ja jopa todennäköistä, saattaa jollain toisella seudulla olla lähes mahdotonta,
koska taakse jääneet polut ovat erilaiset. Tällöin tietoinen menneestä polusta ir-
rottautuminen saa erilaisia muotoja eri alueilla ja edellyttää erilaisia toimia. Alu-
eilla tulisi joka tapauksessa kyetä välttämään liiallinen lukkiutuminen ajattelu-
malleihin, saavutettuihin etuihin sekä toimintamalleihin ja rakenteisiin.
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Useissa tutkimuksissa esille nostettujen ”menestyvien alueiden piirteiden”
taustalla oleva perusviesti on suhteellisen selvä. Alueen kehittämiseksi ...

on luotava yhteinen visio ja yhteiset strategiat ja sitouduttava niihin;
on mobilisoitava niin alueen kuin sen ulkopuolisetkin resurssit toteutta-
maan visiota ja strategioita.
on luotava kumppanuussuhteita, verkostoiduttava, luotettava toisiin toimi-
joihin jne.;
on kommunikoitava, kuunneltava ja ymmärrettävä toisten logiikkaa;
on purettava vanhat lukkiutumat ja suuntauduttava rohkeasti tulevaisuu-
teen;
ja niin edelleen…

Jos olisin aluekehittäjä, minua huimaisi ja minun olisi istuttava hetkeksi alas.
Noinhan sen kaiken tietysti pitäisi mennä, mutta mistä aloitan, miten toimin –
miten luoda jaettu visio, johon kaikki sitoutuvat; miten saada verkosto toimimaan;
miten rakentaa luottamusta jne. Lienee aivan selvää, että edellä esille nostetut
ajatukset ovat hyviä, mutta samalla ne ovat äärimmäisen vaikeita toteuttaa, eikä
tutkimuksissa yleensä juurikaan anneta viitteitä siitä, miten tuo kaikki kaunis saa-
daan aikaiseksi. Silti joillain alueilla monet ko. periaatteista todellakin toimivat
ja näkyvät konkreettisina tuloksina. Toisilla alueilla taas kovastakaan yritykses-
tä huolimatta niitä ei saada toimimaan sitten millään.

Mutta miten uudet periaatteet heijastuvat alueellisessa kehittämistoiminnas-
sa; millainen lupaus maailmalla liikkuvista viesteistä on poimittu virallisen alueel-
lisen kehittämisen agendalle – mitä ”virallinen pelistrategia” meille kertoo…

4 Lupaus

Yritykset ovat 2000-luvun sankareita. Niiden tekemisiä, menestymisen mahdol-
lisuuksia ja mahdollisia ongelmia seurataan, analysoidaan ja pohditaan kaikkial-
la. Niille yritetään luoda mahdollisimman hyvä paikallinen ja kansallinen toimin-
taympäristö, jotta talous kehittyisi ja jotta uusia työpaikkoja syntyisi ja oma alue
vaurastuisi. Ja kaikki tämä on aivan perusteltua. Alueiden kehitys on selvästi aiem-
paa enemmän yksityisen sektorin toimeliaisuuden varassa ja aiempi vahva riip-
puvuus julkisen hallinnon kasvusta on murentunut ja julkisen hallinnon rooli ke-
hittämistoiminnassa on muuttunut. Alueellisessa kehittämisessä on siirrytty 1960-
ja 1970-lukujen teollistavasta aluepolitiikasta aluepoliittisen suunnittelun ajanjak-
son kautta ohjelmaperusteiseen alueelliseen kehittämiseen.

Ohjelmaperusteisen kehittämisen yleisenä päämääränä on osaamisperustai-
sen yhteiskunnan luominen; kehittämisen ydinajatus rakentuu innovatiivisuuden
ja omaehtoisuuden varaan ja alueiden on sanottu nousseen aiempaa vahvemmin
kehittämisen subjekteiksi. Ne eivät enää ole yhtä suoraan suunnittelun objekteja
kuin aiemmin. Monia toimintoja pyritään suuntaamaan ongelmakeskeisten ja alue-
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kohtaisten ohjelmien avulla; strategioita laaditaan, visioita etsitään ja swot-ana-
lyysejä suolletaan tasaiseen tahtiin sekä sitoutetaan toimijoita niiden taakse. Ku-
ten Lakson kanssa toteamme tässä kirjassa, 1990-luvulla yleistyneen kehittämis-
ajattelun taustalla tuntuu olevan vahva usko siihen, että…

kunhan vain kykenemme analysoimaan toimintaympäristön muutoksen, luomaan
yhdessä kuvan halutusta tulevaisuudesta sekä sopimaan yhdessä strategioista ja
keinoista, niin pystymme kääntämään kehityksen kulun meille suotuisaksi.

Ohjelmaperusteisen kehittämistoiminnan taustalla olevat ajatukset, periaatteet ja
tavoitteet ovat hienoja ja tietyiltä osin kannatettavia, jopa yleviä. Käytännössä
ne ovat äärimmäisen vaikeita toteuttaa. Ohjelmaperusteinen kehittäminen sisäl-
tää paljon lupauksia, jotka eivät kuitenkaan ole toteutuneet odotetulla tavalla.
Ohjelmallisuus on joka tapauksessa vienyt suomalaisia käytäntöjä dynaamisem-
paan suuntaan, mutta yhä edelleen alueellisessa kehittämisessä muutos ja kehi-
tys hahmotetaan varsin staattisesti ikään kuin muutos olisi jonkinlainen siirtymä
kahden tilan välillä. Ohjelmallisessa kehittämistoiminnassa ei ole kyetty vastaa-
maan maailman dynaamisuuteen dynaamisuudella. Tämä konkretisoituu hallin-
nollisena kehittämisotteena, usko laajojen kehittämisjärjestelmien voimaan on
edelleen vahva. Sellaiset uudet toimintaperiaatteet kuin kumppanuus, verkostot,
strategisuus yms. on tuotu vahvojen järjestelmien päälle ja sisälle. Kehittämisre-
toriikka ja osin toimintakin on muuttunut, mutta institutionaaliset rakenteet eivät
ole muuttuneet vastaamaan jatkuvasti uudistuvaa toimintaympäristöä eivätkä ne
tue parhaalla mahdollisella tavalla uusien toimintaperiaatteiden ja -mallien syn-
tymistä ja toteuttamista. Uudet toimintaperiaatteet ovat jääneet järjestelmien pu-
ristuksiin eikä niiden todellista potentiaalia ole kyetty hyödyntämään.

Kehittämispelaajien olisikin olennaista oivaltaa, että pelit ovat osa jatkuvas-
ti muuttuvia tilanteita, eikä pelaajien tehtävänä ole johtaa tai olla osa staattisia
rakenteita. Itse asiassa yksi keskeisimmistä tehtävistä olisikin tunnistaa jäätyneet
muodot ja vapauttaa niiden puristuksiin jääneet prosessit. Jäätyneet muodot ovat
sellaisia staattisia hallinnollisia rakenteita ja prosesseja, jotka eivät kykene muut-
tumaan toimintaympäristön muutoksen mukana, vaan lukitsevat sekä pelaajat että
uutta luovat prosessit vanhoihin toiminta- ja ajattelumalleihin sekä saavutettui-
hin etuihin.

5 Pelaajat

Alueellinen kehittäminen on kiehtovaa myös siksi, että se on niin täynnä erilai-
sia ja eritasoisia tavoitteita. Sen kentillä liikkuu kunnianhimoisia omaa etuaan aja-
via saalistajia, jotka pyrkivät hyödyntämään jokaisen esille nousevan mahdolli-
suuden. Siellä liikkuu myös hyvää tarkoittavia idealisteja, joiden keskeisimpänä
tavoitteena on toimia oman alueen puolesta. Pelaajilla on myös erilaisia rooleja
ja pelistrategioita. Kehittämisen pelikentillä liikkuu ainakin teknokraatteja, ver-
kostosukkuloita, visionäärejä, käsityöläisiä, poliittisia eläimiä ja muurinmurtajia.
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Teknokraatit1  kiinnittävät huomionsa ennen kaikkea sääntöihin ja yksityis-
kohtiin. He ovat järjestelmällisiä ja tarkkoja, mutta samalla päättäväisiä ja oman
ajattelunsa sisällä johdonmukaisia. Teknokraatit pysyttäytyvät mielellään vakiin-
tuneissa toimintatavoissa ja he arvostavat jatkuvuutta ja vakautta. Niinpä he kes-
kittyvät luomaan pelien sääntöjä, rakenteita ja erilaisia instituutioita. Teknokraa-
tit näkevät itsensä osana suurta ennalta säädeltyä kokonaisuutta, joka on suhteel-
lisen pysyvä ja jossa toimijoiden roolit ja asemat sovitaan etukäteen. Rajat yksi-
köiden, organisaatioiden ja kuntien välillä luovat turvallisuuden tunteen ja anta-
vat heille tunteen siitä, että tilanteet ja asiat ovat hallinnassa.

Verkostosukkulat ovat verkostomaisen toiminnan logiikan ymmärtäneitä ja
sisäistäneitä pelaajia, jotka on yhteistyöhakuisia, itsensä verkostoissa peliin pis-
täviä, toisten toimijoiden tavoitteet ja sitoutumisen syyt ymmärtäviä henkilöitä.
Verkostosukkulat ovat valmiita keskustelemaan ja etsimään yhteisiä intressejä.
He suhteuttavat koko ajan toimintaansa muiden toimijoiden tekemisiin ja näke-
vät suhdeverkostot dynaamisina ja jatkuvasti muotoaan muuttavina. Heidän ajat-
telussaan verkostot elävät toimijoiden mukana. Verkostosukkulat ovat valmiita
tinkimään omista tavoitteistaan saadakseen verkoston toimimaan paremmin ja
voidakseen siten ajaa oman organisaationsa tavoitteita paremmin pitkällä aika-
välillä. He uskovat omaan osaamiseensa ja luovat kilpailukykyään etsimällä ver-
kostosuhteita toisten kilpailukykyisten toimijoiden kanssa. Verkostosukkulat voi-
vat kuitenkin olla myös opportunisteja, jotka eivät sitoudu oman alueensa pelei-
hin, vaan ovat valmiita jättämään paikalliset verkostot uusien mahdollisuuksien
auetessa muualla. Verkostosukkulat saattavat myös väheksyä sääntöjen ja raken-
teiden merkitystä, koska heidän ajattelussaan menestyminen on omasta osaami-
sesta kiinni eikä heikommat pelaajat mukaan ottavia toimintamalleja tarvitse luo-
da, koska kaikillahan on samanlaiset mahdollisuudet toimia kuin heilläkin.

Visionäärit osaavat irrottautua päivittäisten asioiden tulvasta, heillä on hyvä
mielikuvitus ja he näkevät suuret kokonaisuudet. Visionäärit pitkästyvät helposti
yksityiskohtien parissa. He näkevät rakenteet, säännöt yms. tämän hetken puit-
teet muuttuvina ja joka tapauksessa ennemmin tai myöhemmin uudistuvina. Vi-
sionäärit ovat avoimia kaikelle uudelle. He eivät hahmota vain sitä, mitä pelejä
tulevaisuudessa pelataan ja miten niitä pelataan, vaan he pohtivat myös koko pe-
lien kirjon uudistumista eli sitä, mitä täysin uusia pelejä saattaa nousta esille jne.
Visionäärit saattavat kuitenkin olla pinnallisia ja kärsimättömiä, he nostavat uu-
sia asioita esille ennen kuin vanhojakaan ajatuksia on ehditty tarkemmin pohtia
saati sitten toteuttaa. Itse he eivät useinkaan ole halukkaita tai kykeneviä niitä
toteuttamaan.

Käsityöläiset kiinnittävät huomionsa ennen kaikkea tämän hetken tarpeisiin
ja pyrkivät vaikuttamaan siihen, että erilaiset prosessit sujuvat mahdollisimman
jouheasti. He ovat vastuuntuntoisia, tasapainoisia ja avuliaita. He etsivät toistu-
vasti parhaiden ratkaisujen sijaan toimivia ratkaisuja, joiden avulla prosessit ete-

1 Vrt. järjestelmän vartijat Linnamaan ja Sotaraudan artikkelissa
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nevät ja toiminta on sujuvaa. He ovat omassa toiminnassaan ennakoitavia taus-
tavaikuttajia, jotka kiinnittävät huomionsa pieniin asioihin ja niiden sujuvuuteen.
Käsityöläiset saattavat kuitenkin näyttäytyä muille pelaajille ”nyhertäjinä”, jotka
juuttuvat liiaksi yksityiskohtiin ymmärtämättä kokonaiskuvaa ja tämän hetken ta-
pahtumia tulevaisuuden näkökulmasta.

Poliittiset eläimet ovat kiinnostuneita ennen kaikkea omasta asemastaan ja
tulevaisuudestaan. He ovat luonteeltaan kameleontteja, jotka ovat tarvittaessa vi-
sionäärejä, verkostosukkuloita tai jopa teknokraatteja, kunhan valittu rooli pal-
velee heidän omia tarkoitusperiään. Poliittiset eläimet vainuavat herkästi juuri oi-
keat pelikentät ja hakeutuvat niille ennen kuin teknokraatit ovat havainneet min-
kään pelin edes alkaneen. Poliittiset eläimet saattavat olla kehittämispelejä mu-
rentavia opportunisteja tai todellisia peleille tärkeiden verkostojen solmukohtia.
Heidän toimiaan on vaikea ennakoida. Alueen kehittämiselle heidän toiminnas-
taan koituva hyöty riippuu siitä, miten hyvin poliittisten eläinten omat tavoitteet
kohtaavat alueen kehittämisen tavoitteet.

Muurinmurtajille tärkeintä on saada tavoitteet toteutettua. He ovat hyvin pää-
määrätietoisia ja käyttävät kaikkia mahdollisia keinoja viettelystä, neuvottelujen
kautta pakottamiseen saadakseen tahtonsa läpi; he puhuvat, vakuuttavat, visioi-
vat, verkostoituvat, muuttavat pelien sääntöjä jne. väsymättä. He vihaavat pape-
rille jääviä suunnitelmia, tyhjiä sanoja pyörittäviä  seminaareja ja nopeaa toimintaa
hidastavaa byrokratiaa. Muut pelaajat saattavat kokea heidät ahdistavina öykkä-
reinä, joilta ei saa hetkenkään rauhaa. Samalla muurinmurtajia arvostetaan, kos-
ka heillä on iso rooli siinä, että pelejä myös voitetaan ja suunnitelmat saadaan
toteutettua.

Kehittämispelien kentillä on hyvin monenlaisia pelaajia. Edellä esille noste-
tut ”profiilipelaajien” perustyypit ovat yksinkertaistuksia ja lienee selvää, että
yksittäisellä pelaajalla on yleensä useiden tyyppien ominaisuuksia eikä täysin puh-
taita yhden profiilin pelaajia ole olemassa. Olennaista olisi kyetä kaivamaan pe-
lien tuoksinassa esille kunkin pelaajan parhaat ominaisuudet ja kyetä luomaan
erilaisten taitojen ja kykyjen kirjosta hyvin menestyvä kehittäjäverkosto.

6 Etsintä

Tässä kirjassa esille nostettu alueellisen kehittämisen luonne kilpailukyvyn ele-
mentteineen, verkostoineen, kumppanuussuhteineen, strategioineen, ohjelmineen
jne. tarjoaa periaatteessa hyvän lähtökohdan kehittämistoiminnalle, mutta silti jo-
tain tuntuu puuttuvan. Strategioita laaditaan ja verkostoja kudotaan nykyään kai-
killa Suomen alueilla, siltä ainakin tuntuu, mutta silti ne toimivat joillain alueilla
mutta joillain toisilla taas verkostot ja strategiat sun muut tuntuvat kuivuvan ka-
saan heti kättelyssä. Menestyksekkäiden pelaajien ja joukkueiden ytimessä lie-
nee jotain muutakin. Onko ”se jokin” kahdeksas elementti, onko se löydettävis-
sä tämän opuksen artikkelien rivien välistä…?
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Lakson kanssa kirjoittamassani artikkelissa toteamme, että alueellisissa stra-
tegioissa yleensä ohjelmoidaan jo toteutumassa olevat strategiat ja suunnataan
niihin lisää resursseja. Strategiat vahvistavat valittua linjaa ja tekevät siitä näky-
vän ja keskusteltavan ja strategioiden laadinnasta onkin muodostunut merkittävä
osallistumisen ja keskustelun foorumi, mutta ohjelmien rooli kehittämistoimin-
taa ohjaavana voimana on rajallinen. Kehittämisohjelmat eivät oletuksista huoli-
matta saa riittävästi aikaan sellaista kollektiivista toimintaa ja yhteisiin tavoittei-
siin sitoutumista, joka vaikuttaisi yksittäisten toimijoiden omiin toimintoihin ja
sitä kautta alueen kehitykseen. Toteamme myös, että institutionaalinen alueelli-
nen kehittäminen on liian jäykkää ja hallinnollista ollakseen houkutteleva koko-
naisuus toimijoiden näkökulmasta. Kehittämisohjelmien laadinnan ja toteutuksen
edellyttämään muodolliseen toimintaan suunnataan liikaa energiaa ja prosessien
johtaminen jää taustalle.

Strateginen suunnittelu on jäntevöittänyt alueellista kehittämistä ja tuonut sii-
hen aiempaa tulevaisuussuuntautuneemman otteen. Tästä huolimatta se ei lähes-
kään aina luo riittävää toimintaa generoivaa ja ihmisiä aidosti innostavaa jänni-
tettä nykyisen ja tulevan väliin. Kahdeksannen elementin taustalle nousee  tule-
vaisuuden ja nykyisyyden välisen jännitteen tarve.

Kautonen ja Kolehmainen korostavat omassa artikkelissaan sisäisten kom-
petenssien ja innovaatioiden merkitystä yritysten kilpailuedun syntymisessä. He
toteavat, että yhä oleellisemmaksi on noussut yritysten oman innovaatiokyvyn
parantaminen, jotta ne kykenisivät muokkaamaan resursseista aiempaa tehok-
kaammin uusia kompetensseja ja innovaatioita. He nostavat esille myös kysy-
myksen siitä, miten innovaatiopolitiikassa on mahdollista tunnistaa ja “luotsata”
osaamiskeskittymien kehitystä siten, että keskittymän eri toimijoiden väliset ver-
kostot olisivat tiiviitä ja uudistuisivat tilanteiden mukana. Vaarana on, että kes-
kittyneisyydestä huolimatta verkostot jäävät hajanaisiksi toisistaan irrallisiksi toi-
minnoiksi. He korostavat samalla sitä, että ollakseen innovaatiokyvykkyyttä tu-
kevia verkostojen tulisi pääosin säilyttää avoin, löyhä luonteensa, jotta toimijoi-
den on mahdollista suuntautua monipuolisesti eri tahoille.

Kun Kautonen ja Kolehmainen korostavat muun muassa yritysten innovaa-
tiokyvykkyyden merkitystä, Lähteenmäen kanssa nostimme esille kehittämistoi-
minnasta vastaavien toimijoiden kykyjen ja taitojen kehittämisen merkityksen.
Korostimme muun muassa sitä, että jos visioita ja strategioita ei osata käyttää
taitavasti strategiatyössä on vaara pudota mustaan aukkoon. Kuten Kautonen ja
Kolehmainen osuvasti toteavat: ”innovaatiopolitiikan suunnittelijoiden ja toteut-
tajien osaamisen kehittäminen ja kouluttautuminen nousevat kriittisiksi tekijöik-
si, sillä pelkän aiemman kokemuksen varassa ei uudessa tilanteessa – oppivassa
taloudessa – ole mahdollista toimia.”

Kahdesta kykyjä ja osaamista tarkastelevasta artikkelista on kahdeksannen
elementin taustalle poimittavissa kehittämispolitiikkoja suunnittelevien ja niitä
toteuttavien ihmisten ja organisaatioiden oman osaamisen tason merkitys, kyvyk-
kyys korostuu.
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Kosonen nostaa kykyjen ja taitojen tarkastelun toiselle tasolle korostamalla
institutionaalisen kapasiteetin merkitystä alueellisessa kehittämisessä. Jos alueella
ei ole riittävästi alueen kannalta keskeisten teemojen kehittämiseen panostavia
organisaatioita ja muita instituutioita ja jos niiden välinen vuorovaikutus ei ole
tiivistä, alue on institutionaalisesti ohut, ja sen mahdollisuudet tarttua mahdolli-
suuksiin ja imeä virtoja puoleensa on rajallinen. Kososen artikkelin perusviestin
voi tiivistää kehittämispelien näkökulmasta siten, että pelaajat tarvitsevat mah-
dollisimman hyvän pelikentän kyetäkseen kehittämään omia kykyjään ja vaikut-
taakseen alueen kehitykseen. Linnamaan kanssa jatkoimme Kososen pohdintoja
ja totesimme kehittäjäverkostossa tehtävän yhteistyön laadukkuuden riippuvat
yhtäältä yhteistyön laadusta ja toisaalta instituutioiden ja järjestelmien luomista
puitteista. Verkostojen utopia ja arki eivät kuitenkaan kohtaa toisiaan, koska ver-
kostoajattelu on keskeneräistä ja instituutiot ja järjestelmät puristavat verkostot
omiin muotteihinsa.

Institutionaalisen perustan tulisi olla selkeä ja vankka sekä mahdollisimman
hyvin pelaajien luontaisia prosesseja ja verkostoja tukeva. Kahdeksanteen ele-
menttiin nouseekin pelien dynaamisuuden kaipuu samalla tiedostaen instituuti-
oiden merkityksen pelit koossa pitävinä voimina.

Raunio pohtii asuin- ja elinympäristön laadun merkitystä alueiden kilpailu-
kyvyssä ja toteaa sen olevan keskeinen osa kilpailukykyä. Hän toteaa kuitenkin,
että asuin- ja elinympäristön laadun avulla on vaikea erottua muista alueista eli
luoda kilpailuetua. Raunio nostaa esille luovan ongelmanratkaisuympäristön kil-
pailuetua tuottavana tekijänä. Sen ytimessä voi nähdä olevan haastavuuden ja jat-
kuvan uuden oppimisen. Toisessa artikkelissaan Raunio toteaa, että kaupunki-
seutujen markkinointi ja imagon luominen ovat kasvattaneet jatkuvasti merkitys-
tään kaupunkiseutujen välisen kilpailun kiristyessä ja kansainvälistyessä. Oikeil-
la foorumeilla näkyminen on välttämätön osa kilpailukykyä ja kilpailuedun muo-
dostamista suhteessa muihin kaupunkiseutuihin. Hän nostaa esiin todellisiin ta-
pahtumiin perustuvan profiloinnin merkityksen.

Raunion ajatuksista kahdeksanteen elementtiin on mahdollista poimia ongel-
manratkaisuympäristö, haastavuus ja todellisuuteen juurtuminen.

Viljamaa korostaa, että kehittämistoiminta voi olla merkittävää, vaikkei tu-
loksia olisikaan saavutettu tai kehittäminen ei olisikaan vaikuttanut alueen kehi-
tykseen. Kehittämistoiminta voi olla merkittävää, jos sen avulla on luotu uusia
yhteistyökokoonpanoja, parannettu strategista tietoisuutta, uudistettu institutionaa-
lista perustaa jne. Jos kehittämistoiminta on ollut merkittävää, sen avulla on kyetty
luomaan perusta tulevaisuuden tulosten ja vaikutusten syntymiselle. Viljamaan
artikkelista on mahdollista poimia kahdeksanteen elementtiin pitkäjänteisyys ja
johdonmukaisuus.
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7 Luova jännite

Tämän opuksen taustalla on oletus, että kilpailukyvyn eri elementtien tulee olla
riittävän hyvällä tasolla, tukea toisiaan ja siten luoda vahva perusta alueen kehi-
tykselle. Sen lisäksi alueella tulisi kyetä luomaan jonkun tai joidenkin element-
tien osalta kilpailuetua eli kyetä erottumaan muista samoista asioista kilpailevis-
ta alueista.

Tämän kirjan artikkelit tukevat osaltaan aiempien tutkimusten viestejä kil-
pailukyvyn kehittämiselle, mutta useissa niistä on sisäänrakennettuna toive ai-
empaa dynaamisemmasta ja subjektiivisemmasta eli yksilöiden ja eri organisaa-
tioiden omat tavoitteet paremmin huomioivasta kehittämisotteesta. Näin niiden
taustalta jää ilmaan ajatus, että alueiden kilpailukyvyn kuuden peruselementin ja
imagon takana on jotain muutakin. Niiden taustalla on ainakin jatkuvan uudistu-
misen ja oppimisen kaipuu. Ohjelmallinen kehittäminen ei ole kyennyt vastaa-
maan maailman dynaamisuuteen dynaamisuudella. Se tuntuu muodostuneen lä-
hinnä suureksi suunnittelukoneeksi, joka ei tue oletusten mukaisesti dynaamisia
paikallisia ja alueellisia kehittämisprosesseja. Kehittämisen taustalla olevan hal-
linnollisen koneiston raskauden ja monimutkaisuuden lisäksi ongelmaksi nousee
se, että paikallisella ja alueellisella tasolla ei ole riittävän hyvin osattu johtaa mo-
nitoimijaisia kehittämisprosesseja ja hyödyntää ohjelmien tarjoamia mahdollisuuk-
sia. Strategiatyön mustaan aukkoon ovat pudonneet sekä koneistoa pyörittävät
aluekehittäjät että ohjelmia erilaisten projektien muodossa hyödyntävät paikalli-
set kehittäjät. Kilpailukykyä ei aina ole kyetty luomaan odotusten mukaisesti.

Osittain mustaan aukkoon putoaminen johtuu siitä, että alueellisen kehittä-
misen monien paradoksien2  kanssa ei ole osattu elää: Ohjelmallisessa kehittä-
mistoiminnassa tavoitellaan harmoniaa mutta törmätään konflikteihin; siinä etsi-
tään objektiivisuutta mutta törmätään jatkuvasti maailman subjektiivisuuteen; siinä
etsitään alueen tahtoa mutta toteutetaan omaa tahtoa; siinä pohditaan tulevaisuutta
mutta päädytään toimimaan tässä ja nyt -logiikalla jne. Alueelliseen kehittämi-
seen on ladattu lukuisia paradoksaalisia tilanteita.

Mitä jos alueiden kilpailukyvyn kahdeksas elementti onkin kätkettynä para-
doksaalisiin tilanteisiin? Jospa kahdeksas elementti onkin loputtoman etsinnän,
tulevaisuuden avoimuuden ja epäselvyyden muodostama kokonaisuus, eihän
alueellisessa kehittämisessä ja kilpailukyvyssä voi olla lopullisia totuuksia? Jos-
pa tosiaan paradoksaalisten tilanteiden ja epäselvyyden hallinta ovatkin se ydin,
joka saa ihmiset innostumaan tosissaan, toimimaan kovalla intensiteetillä, ver-
kostoitumaan aidosti jne. Olisikohan tässä kaikessa loppujen lopuksi kysymys
niinkin yksinkertaisesta asiasta kuin ihmisten innostumisesta. Tällöin alueellisessa
kehittämisessä korostuisi muutosprosessien johtaminen, jossa taas keskeiseen ase-

2 Paradoksi viittaa väitteeseen tai asiaan, joka on ilmeisen ristiriitainen tai absurdi, mutta silti
se voi olla tosi. Se voi viitata myös johonkin ihmiseen, olosuhteeseen tai toimintoon, jolla
on näennäisesti ristiriitaisia ominaisuuksia. Paradoksilla voidaan tarkoittaa myös toisilleen vas-
takkaisilta näyttävien asioiden yhtäaikaista läsnäoloa siten, että molemmat ovat tarpeellisia.



205

ALUEIDEN KILPAILUKYVYN KAHDEKSAN ELEMENTTIÄ

maan nousisi paradoksien kanssa eläminen ja paradoksithan on aina ladattu eri-
laisilla jännitteillä. Paradoksit ovat jännitteiden ja haasteiden lähteitä ja siten ne
voivat siis olla kehittämistoiminnan perusenergiaa. Paradokseihin on kuitenkin
ladattu aina myös repivä jännite. Prosessien johtamisessa korostuukin jännitteen
luomisen rinnalla sen kääntäminen luovaksi ja repivien elementtien tasoittami-
nen.

Jos alueellinen kehittäminen on tunkeutumista kohti tuntematonta, olennais-
ta on nykyisen ja tulevan välinen suhde. Varsin usein se hahmotetaan vision ja
toiminnan välisenä kysymyksenä, mutta strategiatyön mustan aukon liepeillä lii-
kuttaessa vision ja toiminnan välinen suhde jää usein latteaksi, siihen ei aina kyetä
luomaan riittävää jännitettä. Visioita ja strategioita käytetään usein taitamattomasti
ja päädytään pyrkimään objektiivisuuteen, harmoniaan ja laajaan sitoutumiseen.
Samalla kuitenkin siivotaan erilaiset jännitteet maton alle ja kyetään luomaan nä-
ennäisen yksimielisyyden ilmapiiri. Lakaistaanko samalla kahdeksas elementti
pois kehittämistoiminnasta…

Jos ihmiset halutaan saada innostumaan aidosti, on kehittämistoiminnalla ol-
tava tämän opuksen perusfilosofian mukaan selkeät mutta samalla dynaamisia
prosesseja tukevat institutionaaliset puitteet, koska kehittämistoiminnassa tärke-
ää on pitkäjänteisyys ja johdonmukaisuus. Alueelliseen kehittämiseen tarvitaan
kuitenkin ennen kaikkea lisää haastetta ja jännitettä. Parhaimmillaan paradoksi-
en puristuksessa syntyy olemassa olevat ajattelu- ja toimintamallit haastava jän-
nite; se voima, jonka varassa kilpailukyvyn elementit elävät ja uudistuvat. Ja jos
jännite saa aikaiseksi jotain uutta, se on luonteeltaan luovaa. Luova jännite nou-
see alueiden kilpailukyvyn kahdeksannen elementin ytimeen.

Luova jännite on ennen kaikkea tila, se ei ole sen paremmin toimintatapa
kuin minkään kilpailukyvyn kuuden peruselementin varsinainen sisältökään. Par-
haimmillaan se on sekä alueen kokonaisvaltaisen kilpailukyvyn ytimessä koko
alueen uudistumiseen vaikuttavana voimana että yksittäisten elementtien kehityk-
seen vaikuttavana voimana. Luovan jännitteen tila saa ihmiset etsimään uusia rat-
kaisuja ja tekemään asiat uudella tavalla ja paremmin kuin aiemmin. Samalla luo-
va jännite tuo alueiden kilpailukykyyn hyvin olennaisella tavalla tulevaisuuden
avoimuuden, jatkuvan muutoksen ja uuden etsimisen, koska luova jännite luo
alueelle sellaisen tilan, josta syntyy jotain uutta ja ennen kokematonta, mutta josta
ei aina voi ennalta tietää, mitä uusi ja ennen kokematon käytännössä on. Luova
jännite voi joskus syntyä itsestään, mutta usein sen synnyttäminen edellyttää pa-
radoksaalisten tilanteiden voiman oivaltavaa johtajuutta.

Kehittämistoiminnan yhdeksi ydinkysymykseksi nousee kaikessa epämääräi-
syydessään, miten luovaa jännitettä on mahdollista saada aikaiseksi ja sen sisäl-
tämää energiaa suunnata. Astetta täsmällisemmin määriteltynä luova jännite mää-
rittyy seuraavasti:
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Jännitteellä tarkoitetaan tässä yhteydessä…
– sellaista tilaa, jolle on ominaista kiihtymys ja haltioituneisuus sekä

samalla odotus siitä, että tulevaisuus tuo mukanaan jotain uutta ja
erilaista ja/tai

– sellaista odotuksen tilaa, jolle on ominaista epävarmuus tulevien ta-
pahtumien ja toimintojen seuraamuksista.

– Jännite syntyy siitä, että samanaikaisesti läsnäolevat toisilleen vas-
takkaiset tai riittävästi erilaiset voimat kyseenalaistavat jollain taval-
la vallitsevat ajattelu- ja/tai toimintamallit sekä vallitsevan tilan. Täl-
löin jännite syntyy kahden tai useamman ilmiön välille. Alueellises-
sa kehittämisessä ko. ilmiöitä voivat esimerkiksi olla organisaatioi-
den väliset suhteet, nykyisen ja tulevan kehityksen välinen ero jon-
kun konkreettisen asian osalta.

Luovaa on…
– tuottaa ennen kokemattomia ja omaperäisiä tuotteita, prosesseja, aja-

tuksia, toimintamalleja jne.
– käyttää informaatiota siten, että syntyy uusia ja erilaisia tapoja nähdä

ja tulkita totutut asiat ja ilmiöt.

KUVA 1. Alueiden kilpailukyvyn kahdeksan elementtiä
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 8 Yhteenveto

Jos olisin aluekehittäjä, istuisin vielä hetken hiljaa paikallani, vetäisin syvään hen-
keä, ahdistukseni haasteen suuruudesta ei hellittäisi lainkaan; vai luovaa jänni-
tettä synnyttämään, miten ihmeessä sen muka saisi aikaan. Jos miettisin asiaa tar-
peeksi pitkään, saattaisin tulla siihen tulokseen, että unohdan koko jutun ja alan
etsiä omaan toimintaani rentoa kiihkoa. Ehkäpä siten voisi syntyä alueelliseen
kehittämiseenkin luovaa jännitettä…

”Kun jazz svengaa kunnolla
– olipa kyse soolopianistista, kvartetista tai big bandista –

vallitsee todellakin kelluvuuden ja noston ilmapiiri.
Kappaleen perussyke … tarjoaa eräänlaisen liikkuvan perustuksen,

kuin joen virtaus.
Kaikki muu

– saksofonimelodiat, pianosoinnut –
kelluu tämän virran pinnalla,
mutta on samalla osa sitä ja

antaa esitykselle eteenpäin nojaavan tunteen,
ajaa sitä eteenpäin uupumatta.

Ja vaikka tämä liike on väkevää ja säälimätöntä,
se on parhaimmillaan myös tavattoman rentoutunutta.

Kuten Profsky sanoi, oleellista on rento kiihko1 .”

1 Jonny King. 2000. Mitä Jazz on? Like. Jyväskylä.
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