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Esipuhe 
 
 
Strategian maailma on kiehtova.  

Alueilla on laadittu visioita, etsitty strategioita ja pohdittu painopisteitä. Kärki-
hankkeet ovat olleet jatkuvassa etsinnässä. Toimijoita on sitoutettu yhteisten strate-
gioiden taakse ja hankkeita suunnattu strategioiden mukaisesti. Strategia on kuiten-
kin monesti törmännyt alueellisen kehittämiseen raadollisiin prosesseihin, jolloin 
monet yritysten strategisesta suunnittelusta poimitut perusoletukset ovat murentu-
neet ja saaneet aivan uudenlaisia merkityksiä. Erityisen kiehtova strategian maailma 
onkin juuri alueellisen kehittämisen moniulotteisilla kentillä. 

Tässä raportissa tarkastellaan strategian maailmaa Etelä-Pohjanmaan maakunta-
suunnittelun näkökulmasta. Päädyimme ottamaan raporttiin mukaan uuden materi-
aalin lisäksi jo aiemmin julkaisemiamme ajatuksia sekä alueiden kilpailukyvystä 
että strategisesta suunnittelusta, koska niiden varassa Etelä-Pohjanmaan kehittämi-
nen ja ohjelmatyö –projekti (EPKO-projekti) varsin pitkälle suunniteltiin. Käytämme 
mm. lyhennelmiä kirjan ”Kaupunkiseutujen kilpailukyky ja johtaminen tietoyhteis-
kunnassa” artikkeleista. Katsoimme tämän perustelluksi, koska ko. kirjaa on tehty 
käytännössä osana tämän raportin projekteja.  

Tämä raportti on laadittu siten, että sen voi lukea kokonaisuutena tai hypätä suo-
raan EPKO-projektin toimintaan ja tuotoksiin.  

 
Monet strategian peruskysymykset nousivat siis jälleen kerran esille. Tällä kertaa 
vastauksia etsittiin monista erilaisista näkökulmista käsin, koska EPKO-projektiin 
osallistui sen eri vaiheissa hyvin erilaisia ihmisiä hyvin monista erilaisista organi-
saatioista. Lopullisia vastauksia emme taaskaan löytäneet, mutta uskon, että niiden 
etsinnässä otettiin aimo harppaus eteenpäin. Tästä on hyvä jatkaa. 

Haluankin kumartaa syvään ja kiittää kaikkia n. 150 ihmistä, jotka käyttivät ai-
kaansa ja energiaansa sekä Etelä-Pohjanmaan strategioiden että uuden toimintamal-
lin etsinnässä. 
 
 

 
Seinäjoella 13.5.1999 
 
 
Markku Sotarauta 
tutkimusprofessori 
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1. JOHDANTO 
 

Markku Sotarauta & Reija Linnamaa 
 
 
Suomen alueellisen kehittämisen yhtenä perusongelmana on pidetty aluepoliittisten 
tavoitteiden, strategioiden ja toimenpiteiden huonoa koordinaatiota. Kehittämistyötä 
on luonnehtinut ministeriöiden ja niiden alueyksikköjen vahva asema, jolloin sekto-
rikohtaiset tavoitteet ovat korostuneet. Uudessa laissa ja asetuksessa alueellisesta 
kehittämisestä on koordinaatio-ongelmaan etsitty ratkaisua siirtämällä vastuuta 
aiempaa enemmän keskushallinnosta alueille ja korostamalla ohjelmallisuutta eri 
toimijoiden toimenpiteiden koordinoimisessa. Uudistuksista huolimatta Suomen 
alueellisen kehittämisen hajanaisuus on säilynyt. Vaikka työvoima- ja elinkeinokes-
kusten perustamisen tavoitteena onkin ollut poistaa valtion toimintojen hajanaisuut-
ta, on alueellinen kehittäminen yhä edelleen luonteeltaan monitoimijaista, siihen 
osallistuu lukuisia sekä julkisia että yksityisiä organisaatioita. Oikein käytettynä 
moninaisuus on kuitenkin alueellisen kehittämisen voimavara, ei haitta. 

Ohjelmallisessa aluepolitiikassa alueen kehittämisstrategiat tiivistetään erilaisiin 
kehittämisohjelmiin. Kehittämisohjelmien avulla on pyritty luomaan systemaattinen 
yhteys erilaisten hankkeiden, toimenpiteiden ja projektien välille ja siten suuntaa-
maan resurssit alueen kehityksen kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. 
Jotta moninaisuus olisi mahdollista hyödyntää kehittämisohjelmien laadinnassa, on 
1990-luvulla alettu korostaa laajan osallistumisen merkitystä. Usein tavoitteena on 
saada mukaan mahdollisimman monien eri alojen näkökulmat ja ajatukset.  

Uudessa kehittämisajattelussa ovat korostuneet myös tieto, osaaminen ja oppimi-
nen. Tutkimus- ja kehittämistyön merkitys on kasvanut, ja samalla yhä suuremmak-
si haasteeksi on noussut koulutuksen ja tutkimuksen yhdistäminen mahdollisimman 
saumattomasti käytäntöön. Näistä lähtökohdista käynnistettiin Etelä-Pohjanmaan 
kehittäminen ja ohjelmatyö –projekti (EPKO–projekti). Sen toimintamalli perustui 
maakuntasuunnittelun, koulutuksen ja tutkimuksen nivomiseen yhteen. Tässä rapor-
tissa esitellään ja arvioidaan EPKO-projektin toimintamalli ja tuotokset yhtenä mah-
dollisena tapana organisoida laaja osallistuminen maakuntasuunnittelussa sekä ni-
voa tutkimus osaksi suunnittelua. Projektin yleisinä tavoitteina oli a) tuottaa ajatuk-
sia ja aineistoa Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmaan, b) tarjota toimijoille 
mahdollisuus kouluttautua strategisessa ajattelussa ja c) luoda uusia suunnittelukäy-
täntöjä (ks. tarkemmin luku 5).  
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EPKO–projekti oli Etelä-Pohjanmaan liiton, Tampereen yliopiston täydennyskou-
lutuskeskuksen Seinäjoen toimipisteen ja Alueellisen johtamisen tutkimusyksikön 
(Sente) yhteisprojekti. Sentessä EPKO-projektia toteutettiin osana Rajaton Etelä-
Pohjanmaa: Johtamis- ja suunnittelumenetelmien kehittäminen hajautuneen vallan 
maailmassa –projektia [HAJA-JOHTO]. HAJA-JOHTO –projektin tavoitteena on a) 
Etelä-Pohjanmaan alueellisen kehittämisjärjestelmän kehittäminen; b) hajautunei-
den järjestelmien luonteen tunnistaminen sekä niihin sopivien johtamis- ja suunnit-
telumenetelmien kehittäminen; c) oppivan ja innovatiivisen alueellisen kehittämis-
järjestelmän luomisen tukeminen; d) alueellisen kehittämisjärjestelmän pullon-
kaulojen tunnistaminen ja ratkaisumallien tarjoaminen; sekä e) alueellisessa kehit-
tämisessä mukana olevien organisaatioiden oppimisen edistäminen.  

 
Ennen kuin tarkastellaan tarkemmin EPKO-projektia, nostetaan lyhyesti esille sen 
taustalla olevat ilmiöt ja käsitteistö eli globalisaatio, tietoyhteiskunta, kilpailukyky 
ja pehmeä strategia. Olemme käsitelleet ko. teemoja aikaisemmissa tutkimuksis-
samme ja tässä yhteydessä niiden käsittely perustuu pääosin aiempien kirjoitusten 
referointiin ja julkaisemiseen uudelleen (ks. tarkemmin erityisesti Sotarauta 1999).  

Tämä raportti rakentuu siten, että ensin luodaan tiivis yleiskuva globalisoitumi-
sen ja tietoyhteiskuntakehityksen muokkaamaan kilpailukykypolitikkaan. Tämän 
jälkeen kuvataan projektin taustalla olevia teoreettisia lähtökohtia eli pehmeää stra-
tegiaa ja siihen liittyen itseohjautuvia ryhmiä. Tämän jälkeen kuvataan sekä Etelä-
Pohjanmaan maakuntasuunnitelman laadintaprosessi että Etelä-Pohjanmaan kehit-
täminen ja ohjelmatyö –projektin prosessi. Neljänneksi arvioidaan luotua toiminta-
tapaa ja viidenneksi esitellään teemaryhmien työn tulokset sekä laaditaan niistä yh-
teenveto strategisten ilmiöiden näkökulmasta. Lopuksi tiivistetään projektista saadut 
kokemukset johtopäätöksiksi ja toimenpidesuosituksiksi. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. KOHTI  
KILPAILUKYKYPOLITIIKKAA1 

 
Markku Sotarauta & Juha Kostiainen 

 
 
Elämme yhteiskunnallista murrosvaihetta tai ainakin sen alkuvaihetta. Näin usko-
taan varsin yleisesti. Vaikka uuden yhteiskunnallisen kehitysvaiheen nimestä, kes-
keisistä kehityskuluista ja/tai muutoksen ajankohdista ei olekaan syntynyt yhtä hal-
litsevaa näkemystä, vallitsee varsin laaja yksimielisyys siitä, että merkittävä muutos 
tai uuden paradigman muotoutuminen on tapahtumassa. Muutoksen suunta hei-
jastuu siinä, että useimpiin uutta kehitysvaihetta kuvaaviin termeihin liittyy ajatus 
informaation, tiedon, teknologian, osaamisen ja oppimisen merkityksen kasvusta.  

Tästä yhteydessä nostetaan lyhyesti esille globalisaatio ja tietoyhteiskunta, koska 
niihin tiivistyvät monet nykyisen kehitysvaiheen olennaisista piirteistä. Niiden myö-
tä myös alueiden kilpailukyky ja alueellinen kehittäminen saavat uusia ulottuvuuk-
sia.  

Usein tietoyhteiskuntakeskustelussa korostuu informaation prosessointi-, varas-
tointi- ja välittämistekniikoiden laaja-alainen soveltaminen. Siihen liittyy myös aja-
tus tiedon valtatiestä, jossa eri informaatioteknologioiden yhdentyminen ja verkos-
toituminen luovat uutta, suorituskykyistä infrastruktuuria. Jos taas tietoyhteiskun-
taan otetaan taloudellinen näkökulma, sen keskeisenä piirteenä pidetään ”informaa-
tiotalouden” vahvaa osuutta kansantaloudessa. Tällöin talouden nähdään kehittyvän 
kohti tietointensiivistä osaamistaloutta, jolloin tiedon nähdään olevan strateginen 
voimavara ja oppimisen nousevan talouden ydinprosessiksi. Jos kehitystä katsotaan 
ammattien näkökulmasta, nähdään tietoyhteiskuntakehityksen etenevän siinä tah-
dissa kuin informaatiotyön ammattien ja työntekijöiden määrä kasvaa. Alku- ja ta-

 
1 Tässä luvussa pohjana on käytetty artikkelia Sotarauta & Kostiainen (1999) 
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varatuotannon ammatit korvautuvat tietoyhteiskunnassa tiedon parissa työskente-
lyyn liittyvillä informaatioammateilla. (Webster 1995.)  

Uuden informaatioteknologian muodostamien verkostojen nähdään mahdollista-
van reaaliaikaiset yhteydet missä tahansa maapallolla sijaitsevien yritysten, koulu-
jen, kotien, kansalaisten jne. välillä. Tietoyhteiskunnan oletetaan siis muuttavan 
myös ajan ja paikan merkitystä. (Webster 1995.) Informaatioteknologian kehittymi-
sen ja globaalien tietoverkkojen laajentumisen on yhtäältä nähty hyödyttävän talou-
dellisesti syrjäisiä alueita luomalla mahdollisuuden päästä myös syrjäisemmiltä alu-
eilta käsin kiinni keskuksissa sijaitsevaan tietopääomaan. Toisaalta on nähty, että 
kehitys kohti tietoyhteiskuntaa hyödyttää erityisesti taloudellisesti kehittyneitä alu-
eita ja kaupunkeja, joiden infrastruktuuri on kehittyneempi, informaation käsitte-
lyyn liittyvien palvelujen kysyntä suurempi ja potentiaali käyttää verkostoja hyväksi 
vahvempi. Lisäksi keskuksissa on innovaatiotoiminnan kannalta tärkeän hiljaisen 
tiedon liikkumiselle maaseutua paremmat edellytykset.  

Tietoyhteiskuntakehitys ei siis välttämättä tarkoita toimintojen hajautumista ku-
ten syrjäisemmillä alueilla usein korostetaan, vaan siinä on sisäänrakennettuna sekä 
keskittäviä että hajauttavia voimia. Tietotekniikka tekee mahdolliseksi etätyön, mut-
ta kuitenkin osaamisintensiiviset yritykset ja työpaikat näyttävät keskittyvän pää-
osin osaamiskeskuksiin. Tämä johtuu siitä, että läheisyys tekee vuorovaikutuksesta 
helpompaa ja halvempaa. Lisäksi hiljaisen tiedon välittäminen edellyttää jaettuja 
arvoja ja kulttuuria (Maskell & Malmberg 1995, 27). Myös tiedon sisältöjen yhä 
kiihtyvä muuttuminen mahdollistaa nopean hyödyntämisen vain niille, jotka ovat 
osallistuneet tiedon luomiseen (Lundvall & Borras 1997, 28).  

Globalisaation ja tietoyhteiskunnan käsitteet kytkeytyvät tiukasti toisiinsa. Jotta 
talouden ydinprosessit voisivat organisoitua globaalisti, täytyy käytössä olla tehok-
kaat globaalit tietoverkot. Jos taas tieto ei olisi keskeinen tuotannontekijä, ei talou-
den ydinprosesseja olisi todennäköisesti tarvetta eikä mahdollistakaan organisoida 
globaalisti jo pelkästään muiden tuotannontekijöiden kalliimman siirrettävyyden 
vuoksi. 

Globalisoitumisen piirteet voidaan jäsentää seuraavasti: 

• Pääomien ja rahoitusmarkkinoiden globalisoituminen - rahamarkkinoiden säänte-
lyn purku ja yhä nopeammat kansainväliset pääomaliikkeet. 

• Markkinoiden ja kilpailustrategioiden globalisoituminen - liiketoimintojen maail-
manlaajuinen integroituminen, globaalien yritysverkostojen muodostuminen sekä 
erilaisten strategisten liittoutumien syntyminen (myös kilpailijoiden välillä). 

• Teknologian, tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä tiedonhankinnan globalisoitumi-
nen - informaatioteknologian nopea kehitys ja globaalit tietoverkot. 

• Elämäntyylien ja kulutustapojen globalisoituminen - elämäntapojen ja kulutustot-
tumusten samankaltaistuminen, globaali kulttuuriteollisuus ja kulttuurihyödykkeet 
sekä kulttuurihyödykkeiden kansainvälisen kaupan sääntely. 

• Sääntelyn ja hallinnan uudet instrumentit - kansallisten parlamenttien ja hallitusten 
tehtävien muuttuminen ja uusien globaalien ja alueellisen hallinnan välineiden syn-
ty ja kehitys sekä uusien poliittisen yhdentymisen muotojen kehittyminen. 
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• Ajattelun, havaitsemistapojen ja tietoisuuden globalisoituminen - uudet sosiaaliset 
ja kulttuuriset prosessit ja yksi yhteinen maailma. Samalla esiintyy myös globaaleja 
alakulttuureja ja liikkeitä. 

(Mannermaa 1998, 45) 

Globaalissa kilpailussa alueet erikoistuvat. Raivola ja Vuorensyrjä ovat hahmotel-
leet osaamisen ja erikoistumisen merkitystä tietoyhteiskunnassa seuraavasti: 

”On muodostumassa globaali jalostusverkko, jossa kunkin yksilön, yrityksen ja alueen 
on paitsi löydettävä ydinosaamisensa myös mahdollisimman tyhjentävästi hyödynnettä-
vä se ja mahdollisimman syvällisellä ja perinpohjaisella tavalla kehitettävä sitä. Ydin-
osaamisella (core competencies) todellisena strategisena vahvuutena tarkoitetaan sel-
laista yksilön, työryhmän, yrityksen tai alueellisen osaamistihentymän jalostusverkkoon 
antamaa kontribuutiota, jonka kyseinen yksilö, työryhmä, yritys tai alueellinen osaamis-
tihentymä hallitsee parhaiten maailmassa.” (Raivola & Vuorensyrjä 1998, 6.) 

Globaalissa taloudessa alueiden ja kaupunkien merkityksen uskotaan kasvavan kan-
sallisvaltioiden kustannuksella ja niiden joutuvan aiempaa kovempaan kilpailuun 
asemastaan. Globaalissa tietoyhteiskunnassa alueiden strateginen asema riippuu yhä 
enemmän kyvystä tuottaa, prosessoida ja vaihtaa tietoa sekä kyvystä löytää oma 
rooli osana kokonaisuutta. Alueilla joudutaan uusiutumaan jatkuvasti vanhojen ra-
kenteiden hävitessä ja kansainvälisen työnjaon muuttuessa. Lisäksi verkostoitumi-
nen toisten alueiden ihmis- ja informaatiovirtoihin tukee kilpailussa menestymistä. 
(Hall 1997, 316-318.) Alueet joutuvat siis kehittämään kilpailukykyään jatkuvasti. 

Tietoyhteiskuntakehitys ja globalisaatio muuttavat alueellisen kehittämisen luon-
netta siirtämällä painopisteen erilaisista interventioista ja subventioista kilpailuky-
vyn kehittämiseen, koska erilaiset informaatio-, teknologia- ja pääomavirrat liikku-
vat dynaamisesti ja ohjautuvat niihin paikkoihin, joissa mahdollisuudet vaikuttavat 
parhailta. Globaalissa taloudessa yritykset eivät sijoitu valtioiden tarjoamien pork-
kanoiden perässä, vaan ne menevät sinne, missä niiden markkinat ovat ja sinne mis-
sä ne voivat parhaiten hyödyntää erilaisia tärkeitä resursseja (Ohmae 1995, 3). Yri-
tyksiä kiinnostaa ennen kaikkea sellainen paikallinen toimintaympäristö, joka tukee 
niiden oman kilpailukyvyn kehittämistä, koska sopiva toimintaympäristö mahdollis-
taa kilpailuedun luomisen ja ylläpitämisen.  

Kilpailukykypolitiikan puolesta puhuu myös kilpailulainsäädännön vahvistumi-
nen sekä kilpailun jalostavan vaikutuksen yleinen tunnustaminen. Uusi suomalainen 
elinkeino- ja teollisuuspolitiikkakin on hyvin pitkälle kilpailukykypolitiikkaa1. 
Myös EU:ssa on siirrytty pitkälti olemassa olevien rakenteiden tukemisesta uuden 
kehittämisen tukemiseen. Yritystukien sijaan tuetaan esimerkiksi t&k-toimintaa se-
kä pyritään luomaan mahdollisuudet aitoon kilpailuun. Vastaavasti myös alueet jou-
tuvat keskittymään tukien sijaan kiinnostavan toimintaympäristön luomiseen vali-
tulle yritystoiminnan tyypille. Itse toimintaympäristöä joudutaan kehittämään sekä 
yrityksen että yksilön näkökulmasta. Onnistumisen kannalta oleellista on, että yri-

 
1 Katso esim. Valtioneuvoston elinkeinopoliittinen selonteko (1996) ja Teollisuuspoliittinen visio 
(1996) 
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tysten ja yksilöiden tarpeet kohtaavat. Tällöin seudun materiaalisen infrastruktuurin 
on oltava kunnossa, innovaatiojärjestelmän on toimittava tehokkaasti ja ihmisille 
tärkeiden hyvinvointipalveluiden kuten lasten päivähoidon ja kulttuuripalveluiden 
tulee olla laadukkaita.  

Globaalissa kilpailussa alueilla joudutaan tekemään selkeitä valintoja. Mikään 
alue ei voi olla kilpailukykyinen monilla aloilla, mutta tärkeää on olla vetovoimai-
nen joillakin aloilla. Se tarkoittaa selvää panostusta kilpailukyvyn kehittämiseen va-
lituilla aloilla. Kilpailukykypolitiikka edellyttää valintoja ja innovaatiokykyä. Inno-
vaatiokyky viittaa organisaation kykyyn… 

• havaita ja tulkita toimintaympäristön muutoksia,  

• muokata yrityksen käytössä olevia resursseja,  
• hankkia uusia resursseja ja tarvittaessa suojella olemassa olevia resursseja1, 
• arvioida omia resursseja sekä  
• yhdistellä niitä siten, että organisaatio kykenee luomaan kuhunkin tilanteeseen so-

veltuvia kompetensseja yrityksen strategian suuntaisesti.  

(vrt. Teece ja Pisano 1998, 537; Rothwell 1994).  

Myös eri organisaatioiden paikallista toimintaympäristöä voidaan tarkastella inno-
vaatiokyvykkyyden käsitteen avulla. Alueellinen innovaatiokyky rakentuu yritysten, 
tutkimus- ja koulutusyksiköiden, kehittäjäviranomaisten ja muiden alueen kannalta 
keskeisten toimijoiden – eli kehittäjäverkoston – kykyyn a) havaita ja tulkita toi-
mintaympäristön muutoksia; b) välittää informaatiota ja muuntaa tietoa laajassa 
verkostossa eli luoda jatkuvasti uutta tietoa ja soveltaa sitä toimintaan; c) muokata 
uuden tiedon pohjalta toimijoiden käytössä olevia resursseja; d) hankkia uusia re-
sursseja ja e) yhdistellä erilaisia resursseja. Lisäksi korostuu kyky kompensoida 
oman seudun innovaatiokyvykkyydessä ja osaamisen perustassa olevia puutteita 
toimivien verkostojen avulla. (ks. tarkemmin Kautonen & Sotarauta 1999.) 

Keskeiset huomiot 
• Kehittyneet taloudet ovat siirtymässä teollisesta yhteiskunnasta jälkiteolliseen yh-

teiskuntaan, jota varsin yleisesti kutsutaan tietoyhteiskunnaksi. Eräs keskeinen tie-
toyhteiskuntaa määrittävä piirre on tiedon muodostuminen tärkeimmäksi tuotan-
nontekijäksi. Yhä yleisemmin kilpailukykyisyyden uskotaan riippuvan kyvystä 
tuottaa, prosessoida ja soveltaa tehokkaasti informaatiota ja tietoa. Näin kilpailuky-
vyn kehittämisen avainteemoiksi ovat nousseet osaaminen, oppiminen ja innovatii-
visuus. Samalla hallinnollisia ja toiminnallisia rajoja ylittävän verkostomaisen yh-
teistyön merkitys on kasvanut. 

• Globalisoituvalle taloudelle on ominaista kansainvälisten, kansallisten ja paikallis-
ten toimintojen limittyminen uudella tavalla. Aiemmin rajat alueiden, instituutioi-
den, sektoreiden ja organisaatioiden välillä määrittivät toimijoiden paikan ja ase-
man. Nyt alueiden ja organisaatioiden aseman määrittää yhä useammin niiden 
osaaminen ja kyky jatkuvasti kehittää omia toimintoja. 

 
1 esimerkiksi immateriaalioikeudet 
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• Alueellisessa kehittämisessä painopiste on siirtymässä erilaisista interventioista ja 
subventioista kilpailukyvyn kehittämiseen. Samalla kilpailukyvyn käsite laajenee 
perinteisestä yritysten kilpailukykyä korostavasta näkökulmasta kokonaisvaltaista 
näkemystä korostavaan suuntaan. Paikallisen toimintaympäristön ja kilpailukyvyn 
merkitys kasvavat. 

• Alueiden strategiseksi haasteeksi nousee oman roolin löytäminen suuria osaamis-
keskittymiä suosivassa maailmassa. Käytännössä haasteena on luoda valituilla 
aloilla sellainen paikallinen toimintaympäristö, joka tarjoaa sekä yrityksille että 
osaaville ihmiselle mahdollisuuksia luoda omaa tulevaisuuttaan. 

• Kaikki alueet eivät voi tarjota samanlaista asuin- ja elinympäristöä kuin suuret kau-
punkiseudut, mutta niiden on mahdollista nostaa esille omat erityispiirteensä ja luo-
da niiden varaan uusia ja ennakkoluulottomia ratkaisuja. Tämä ei tarkoita vain 
luonnon ympäristön korostamista markkinoinnissa, vaan esimerkiksi uudenlaisten 
asumisratkaisujen luomista. 

• Alueilla tulisi kyetä tukemaan teknologisen kompetenssin kehittymistä eli eri orga-
nisaatioiden kykyä hallita ja kehittää juuri niiden omien toimintojen kannalta tärkei-
tä teknologioita. Toiseksi niiden tulisi kyetä tukemaan organisaatioiden kykyä in-
tegroida uudet teknologiat niiden strategioihin ja kolmanneksi tulisi kyetä tukemaan 
oppimiskyvyn kehittymistä eli kykyä jatkuvasti kehittää ja uudistaa toimintoja si-
ten, että uusin informaatio markkinoista ja teknologian kehittymisestä välittyisi 
toimintaan. (Morgan 1997.) 

 
Ø Yksinkertaistaen voisi sanoa, että aiemmin erilaiset rajat ja systeemit ”suojelivat” 

alueiden strategista asemaa, mutta tietoyhteiskunnassa kestävin ”suoja” lienee oma 
osaaminen ja innovaatiokyky. Osaamista ja innovaatiokykyä ei ole syytä liittää vain 
high tech –yrityksiin kuten usein tehdään, vaan kaikessa toiminnassa (järjestöissä, 
kunnissa, yrityksissä jne.) on mahdollista kehittää innovaatiokykyä ja nostaa osaa-
misen tasoa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ALUEEN  
KILPAILUKYVYN ELEMENTIT  

TIETOYHTEISKUNNASSA1 
 

Reija Linnamaa 
 
 

3.2 Kilpailukyky ja kilpailuetu 

Aktiivisen kehittämistyön merkityksen kasvaessa on syytä pohtia, mistä alueet kil-
pailevat, minkä kilpailukykyä vahvistetaan vahvistettaessa alueiden kilpailukykyä, 
mitkä ovat niiden mahdollisuudet vaikuttaa paikalliseen kehitykseen ja minkä ele-
menttien varaan alueiden kilpailukyky rakentuu. 

Kilpailukyky voidaan yleisesti määritellä sellaisiksi toimijan ominaisuuksiksi, 
joiden avulla tämä… 

• pystyy osallistumaan kilpailuun ja  
• omaa sellaista potentiaalia, jonka turvin voi menestyä kilpailussa kilpakumppaneita 

paremmin.  

Kilpailukyvyn saavuttaminen ja säilyttäminen edellyttävät jatkuvaa aiempaa parem-
pien toimintatapojen etsimistä, päättymätöntä oppimisprosessia. Kilpailukykyyn lii-
tetään usein myös kilpailuedun käsite. Kilpailukyvyn määritelmään voidaan tällöin 
lisätä se, että toimija menestyy kilpailussa muita paremmin. Barneyn ja Hesterlyn 
mukaan toimijalla on kilpailuetu, kun sen resurssit ovat… 

• arvokkaita mahdollistaen ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisen 
ja uhkien poistamisen, 

 
1 Tämä luku on lyhennelmä artikkelista Linnamaa (1999) 
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• harvinaisia toimijan nykyisten tai potentiaalisten kilpailijoiden keskuudessa,  
• kalliita jäljitellä ja  
• resursseille ei ole olemassa niitä korvaavia resursseja.  

(Barney & Hesterly 1996, 134). 

3.3 Alueen kilpailukyvyn elementit 

Edellä on jo todettu, että tietoyhteiskunnassa informaation, tiedon, teknologian, 
osaamisen ja oppimisen merkitys kasvaa. Kun tietoyhteiskunta ymmärretään laajas-
ti, se ei ole vain teknologiaa, vaan organisaatio- ja toimintamuotoja muuttava uusi 
yhteiskunnallinen kehitysvaihe. Näin ollen monia ilmiöitä tulisi tarkastella suhtees-
sa tietoyhteiskuntakehitykseen eikä vain toistella tietoyhteiskunnan yleisiä ominai-
suuksia. Myös alueen kilpailukyvyn kehittämistä on peilattava suhteessa tietoyh-
teiskuntakehitykseen.  

Alueen kilpailukyky koostuu yleisellä tasolla kuvan 1 mukaisista elementeistä. 
 

 

KUVA 1. Alueen kilpailukyvyn peruselementit  

Infrastruktuuri  
Infrastruktuurilla kilpailukyvyn osatekijänä tarkoitetaan yritystoiminnalle olennais-
ta alueen fyysistä toimintaympäristöä. Tähän kilpailukyvyn elementtiin kuuluvat 
esimerkiksi liikenneyhteydet (vesi- ilma-, tie- ja junayhteydet, tietoliikenneyhtey-
det), kaavaratkaisut, tontit, toimitilat ja energian saanti. Siihen voidaan katsoa kuu-
luvaksi myös luonnonvarojen ja raaka-aineiden saatavuus ja erilaisia kustannusteki-
jöitä kuten sähkö- ja vesimaksut.  

Infrastruktuurin kehittämisen keinoja ovat esimerkiksi teollisuusalueiden perus-
taminen ja kehittäminen, kunnallistekniikan järjestäminen, liikenneyhteyksien ke-
hittäminen ja päätökset taksojen ja maksujen tasosta. Tietoyhteiskuntakehitys on 
korostanut erityisesti tietoliikenneyhteyksien kehittämistä. 
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Yritykset  
Yrityksillä alueen kilpailukyvyn tekijänä tarkoitetaan alueen yrityskenttää; yritysten 
koko- ja toimialarakennetta, vientisuuntautuneisuutta, osaamisintensiivisyyttä, ali-
hankkijoiden ja muiden yritysyhteistyökumppaneiden läheisyyttä jne. Yritykset-
elementtiin voidaan lukea myös toimialojen kilpailutilanne ja markkinoiden raken-
ne.  

Alueen kilpailukyvyn kehittämisessä yrityksiin kohdistuva toiminta on tyypilli-
sintä ja perinteisintä kehittämistoimintaa. Kilpailukykyä pyritään yleensä etsimään 
ja luomaan alueen vahvuusaloilla. Toisaalta tärkeää on myös luoda ja etsiä uusia 
esille nousemassa olevia aloja ja ennakkoon panostaa niiden kilpailukyvyn kehittä-
miseen. Konkreettisia kilpailukyvyn yrityselementtiin vaikuttavia elinkeinopoliitti-
sia keinoja ovat esimerkiksi suorat rahalliset tuet yrityksille, riskirahoitustoiminnan 
kehittäminen, alkavien yritysten neuvonta ja toimivien yritysten kehittämistyö, joka 
kohdistuu esimerkiksi koulutuksessa, markkinoinnissa, rahoituksen saannissa, kan-
sainvälistymisessä tai tuotekehityksessä avustamiseen.  

Inhimilliset voimavarat 
Yhä useammin korostetaan, että yritysten tärkeimmäksi pääomaksi on nousemassa 
inhimillinen pääoma eli osaava, innovatiivinen ja korkeasti kouluttautunut työvoi-
ma. Inhimillisillä voimavaroilla alueen kilpailukykytekijänä tarkoitetaan laajasti ot-
taen alueella asuvia, siellä opiskelevia ja työssäkäyviä ihmisiä.  

Inhimillisten voimavarojen kehittämisessä on tärkeää alueen koulutusjärjestel-
män toimivuus ja kyky reagoida koulutuksessa nopeasti yritysten muuttuviin tarpei-
siin. Laadukkaat oppi- ja tutkimuslaitokset houkuttelevat opiskelijoita alueelle.  

Asuin- ja elinympäristön laatu  
Asuin- ja elinympäristön laatu -elementti voidaan jakaa neljään osaan: 

• Fyysinen ympäristö  
- Rakennettu ympäristö (asumismahdollisuudet ja asumiseen liittyvä kunnallis-

tekniikka, julkisten tilojen laatu, arkkitehtuuri jne.) 
- Luonnon ympäristö (kasvit, eläimet, maaperä, vesi) 

• Toiminnallinen ympäristö 
- Alueen tarjoamat palvelut (terveydenhuolto, päivähoito, yleissivistävä koulutus, 

viihde- ja kulttuuripalvelut, urheilumahdollisuudet) 

• Taloudellinen ympäristö  
- Elinkustannukset (palveluiden hinnat, asumiskustannukset, veroäyrin hinta jne.) 

• Sosiaalinen ympäristö 
- Toimijoiden välinen vuorovaikutus ja ne sosiaaliset verkostot (koti-, työ-, har-

rastus- ja opiskeluverkostot), joissa ihminen päivittäin toimii.  

Inhimillisten voimavarojen merkityksen kasvaessa yhä keskeisemmäksi tekijäksi 
alueen kehittämisessä noussee palvelujen ja asuinympäristön laatuun panostaminen. 
Panostaminen asuin- ja elinympäristön laatuun ei tarkoita vain peruspalveluiden 
kohtuullista hoitamista. Se edellyttää huomion kiinnittämistä niihin tekijöihin, jotka 
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vaikuttavat alueen kilpailukyvylle keskeisten ”huippuosaajien” viihtyvyyteen alu-
eella. Inhimillisten voimavarojen merkityksen korostaminen ja sen mukana asuin- ja 
elinympäristön merkityksen kasvu ovat tuoneet uuden näkökulman alueen kehittä-
mistyöhön: yrityslähtöisyyden rinnalla kilpailukykyisyyttä tultaneen jatkossa yhä 
enemmän miettimään myös yksilölähtöisesti, yksittäisten työntekijöiden ja heidän 
perheidensä viihtyvyyden näkökulmasta. Lisäämällä huippuosaajien alueeseen si-
toutumista laadukkaalla asuin- ja elinympäristöllä voidaan lisätä myös yritysten si-
toutuneisuutta alueeseen. 

Instituutiot ja toimiva kehittäjäverkosto 
Viime vuosikymmeninä on aluetaloudellisissa tutkimuksissa kiinnitetty huomiota 
instituutioiden merkitykseen kilpailukyvyn luomisessa. Instituutiot voidaan määri-
tellä usealla eri tavalla. Yleisimmillään instituutiot voidaan määrittää toiminnan ja 
valintojen puitteiksi. Tarkemmin eriteltynä instituutiot voidaan jakaa kahteen osaan 
(ks. Maskell 1996): 

• Muodolliset (ennalta suunnitellut) instituutiot  
- Muodolliset organisationaaliset instituutiot on perustettu, kun on nähty tarve 

luoda uusi toimintatapa, jota toteutetaan jonkun tietyn organisaation kautta 
(esimerkiksi maakunnan liitot, T&E –keskukset, yliopistot). Ennalta suunnitel-
tujen instituutioiden institutionaalinen asema voi vahvistua tai heiketä toimin-
taympäristön kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen perusteella 

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

• Epämuodolliset (toimintansa myötä muodostuneet) instituutiot  
- Toimintansa kautta institutionalisoituneet organisaatiot; organisaatio voi institu-

tionalisoitua, jos organisaatio vaikuttaa luomiensa vakiintuneiden käyttäyty-
mismallien kautta merkittävästi sen yhteisön toimintaan, jossa organisaatio toi-
mii ja/tai toimintaympäristö mahdollistaa instituution syntymisen (esimerkiksi 
jonkin alueen pienyritysvaltaisuus mahdollistaa sen, että seudun ainoasta suur-
yrityksestä syntyy instituutio, jonka toiminnan vaikutus ulottuu laajasti yhtei-
söön) 

- Epämuodolliset ei-organisationaaliset instituutiot kuten toistuvat ja vakiintuneet 
toimintatavat.  

Amin & Thrift (1995) käyttävät käsitettä institutionaalinen tiheys (institutional 
thickness) viitatessaan instituutioiden merkitykseen alueen menestymiselle. Institu-
tionaalinen tiheys edellyttää paitsi erilaisten instituutioiden suhteellisen suurta mää-
rää myös tiivistä ja toimivaa yhteistyötä erilaisten (organisationaalisten) instituuti-
oiden välillä. 

Alueen kehittäjäverkostolla viitataan niiden toimijoiden verkostoon, jotka omalla 
toiminnallaan ja keskinäisellä yhteistyöllään vaikuttavat olennaisesti alueen kehi-
tykseen. Tällaiseen verkostoon voivat kuulua erilaiset instituutiot kuten kunnat, 
maakunnanliitot, yliopistot, ammattikorkeakoulut, T&E-keskukset, rahoituslaitok-
set, kauppakamarit, yrittäjäjärjesöt jne. Tällaisten instituutioiden lisäksi kehittäjä-



Alueen kilpailukyvyn elementit tietoyhteiskunnassa 

 25 

verkostoon kuuluu avainyrityksiä ja ”muita kehittäjäorganisaatioita” eli ei-
institutionaalisia tutkimuslaitoksia, teknologiansiirto-organisaatioita, kansalaisjär-
jestöjä jne. Kehittäjäverkoston kiinteys ja verkostomaisuus voi vaihdella suuresti 
alueittain; se on usein löyhästi organisoitunut strateginen verkosto. Termi kehittäjä-
verkosto ei tarkoita, että kaikki verkoston jäsenet olisivat mukana kaikissa kehittä-
mishankkeissa; hankkeisiin osallistujat määräytyvät kulloinkin kyseessä olevan asi-
an perusteella. (Ks. Linnamaa 1998; Sotarauta & Linnamaa 1999.) Näin esimerkiksi 
alueen innovaatiojärjestelmä tai erilaiset tuotantokeskittymät ovat kehittäjäverkos-
ton osia; näihin osallistuu vain osa kehittäjäverkoston jäsenistä. 

Toimiva kehittäjäverkosto kilpailukyvyn elementtinä edellyttää, että … 

• erilaisia instituutioita, ei-institutionaalisia kehittäjäorganisaatioita ja kehittäjäverkos-
toon kuuluvia yrityksiä on riittävästi ja ne ehkäisevät toiminnallaan alueellisten luk-
kiutumien syntyä, 

• kehittäjäverkoston yhteistoimintaprosessien laatu on hyvä ja toimijoiden välinen 
vuorovaikutus on tiivistä ja 

• kehittäjäverkostossa pyritään mobilisoimaan resursseja ja tarttumaan tulevaisuuden 
mahdollisuuksiin. 

Verkostoihin kuuluminen  
Kilpailua voidaan alueiden välillä katsoa käytävän siitä, millaisia yrityksiä, tutki-
muslaitoksia, julkisia organisaatioita jne. alueella on ja millaisiin verkostoihin alu-
een toimijat ovat kiinnittyneet. Tällöin keskeisiksi kysymyksiksi kilpailukyvyn 
vahvistamisessa nousee … 

• missä verkostoissa alueelle sijoittuneet toimijat ovat mukana, 

• mikä on heidän asemansa verkostoissa (ovatko he verkostojen solmukohtia, tärkeän 
lisäarvon tuojia, ”mukana olijoita”), 

• millaisia verkostoja alueelta käsin pystytään luomaan, 

• minkälainen lisäarvo verkostojen kautta välittyy alueelle.  

(Sotarauta 1997) 

3.4 Elementtien yhteenkietoutuneisuus  

Edellä esitetyt alueen kilpailukyvyn elementit ovat riippuvaisia toisistaan, ne voivat 
vahvistaa tai heikentää toisiaan. Alueen kilpailukyvyn kehittäminen edellyttääkin 
kokonaisvaltaista otetta, elementtien välisten riippuvuuksien tunnistamista ja huo-
mioon ottamista kehittämistyössä.  

Jäsennys alueen kilpailukyvyn elementeistä ei ole kaiken kattava; osa kilpailuky-
vyn tekijöistä syntyy usean eri elementin tuotoksena. Edelleen on huomattava, että 
alueen kilpailukyvyn elementteinä usein pidettyjä tekijöitä kuten esimerkiksi rahal-
lisia tukia ei ole tässä yhteydessä huomioitu; niiden katsotaan kuuluvan keinoihin, 
joilla elementteihin vaikutetaan. Lisäksi elementtien jäsentelyssä on keskitytty nii-
hin tekijöihin, joihin alueelta käsin pystytään vaikuttamaan.  
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Eri alueilla kilpailukyky voi koostua eri asioista. Kuitenkin kilpailukyky yhdessä 
tekijässä ei yleensä riitä, koska elementit ovat riippuvaisia toisistaan. Myös keinot, 
joilla elementteihin vaikutetaan, voivat olla hyvin erilaisia ja silti voidaan päästä 
hyvään lopputulokseen. Tärkeintä on keinojen ja strategioiden eläminen tilanteiden 
mukaan.  

• Kilpailukyvyn näkökulmasta alueilla on syytä kysyä:  
- Missä kilpailuissa olemme mukana? 
- Mistä kilpailemme?  
- Keiden kanssa kilpailemme mistäkin asiasta?  
- Onko meillä hyvä kilpailukyky?  
- Mitä sellaisia resursseja meillä on, joiden varaan voimme rakentaa jatkuvan 

kilpailuedun luomisen prosessin? 

- Missä on parannettavaa? 
- Mikä on kilpailukyvyn elementtien tila alueellamme? 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. STRATEGINEN SUUNNITTELU 
ALUEELLISESSA KEHITTÄMISESSÄ1 

 
Markku Sotarauta 

 
 
1990-luvulla strateginen suunnittelu on vakiintunut alueellisen kehittämisen työka-
luksi. Siitä on muodostunut yksi kilpailukyvyn luomisen välineistä. Strategista 
suunnittelua sovelletaan niin paikallisella, alueellisella kuin kansallisellakin tasolla.  

Visioita on laadittu, strategioita etsitty ja painopisteitä pohdittu. Kärkihankkeet 
ovat jatkuvassa etsinnässä. Toimijoita on sitoutettu yhteisten strategioiden taakse ja 
hankkeita suunnattu strategioiden mukaisesti. Kaikesta tästä huolimatta projektien 
laajaa kirjoa ja kehittämisen pirstaleisuutta kritisoidaan varsin yleisesti. Eikö strate-
ginen suunnittelu olekaan ollut hyvä väline, onko sitä käytetty väärin vai onko käy-
tössä ollut väärä lähestymistapa? 

Yksinkertaistaen voisi sanoa, että perusongelma on ollut strategisen suunnittelun 
poimiminen liian suoraan yksityiseltä sektorilta ja toiseksi suunnittelu on perustunut 
liian yksipuolisesti klassisen strategisen suunnittelun malleihin. Olen useissa yh-
teyksissä väittänyt, että strategisessa suunnittelussa tulisi kiinnittää paljon enemmän 
huomiota visioiden, strategioiden, strategisten tavoitteiden ja hankkeiden lisäksi 
myös prosessien laatuun ja monien toimijoiden väliseen kommunikaatioon ja vuo-
rovaikutukseen. Olen etsinyt pehmeän strategian teoriaa.  

Jos joku sattuisi kysymään, kuka soveltaa pehmeää strategiaa, kuka sitä käyttää, 
se olisi perinteisen ”konsulttilähtöisen” strategisen suunnittelun peruskysymyksiä, 
mutta pehmeä strategia ei kuitenkaan ole mikään ”kikkakokoelma”, metodinen lä-
hestymistapa, joka otetaan tarvittaessa käyttöön. Se on laaja-alainen strategianäke-

 
1 Tämä luku on julkaistu aiemmin teoksessa Haveri, A. & Siirilä, S. & Linnamaa, R. (toim.). 1996. 
Puheenvuoroja aluekehityksestä. Tampereen yliopisto, Aluetieteen laitoksen julkaisuja sarja A 18. 
s. 145-164. Tampere. Alkuperäistä artikkelia on lyhennetty ja joiltain osin täydennetty.  
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mys, jonka tehtävä on auttaa ymmärtämään ja yhdistämään strategian kommunika-
tiivisia, prosessuaalisia ja klassisia piirteitä. Sen ydin on siinä, ettei se rakennu min-
kään yksittäisen lähestymistavan varaan, vaan häivyttää eri lähestymistapojen vas-
takkainasetteluja. Pehmeän strategian tehtävä on auttaa ymmärtämään strategian 
piirteitä ja käytännön muotoja eri aikoina eri paikoissa.  

Koska EPKO-projekti perustuu lähtökohdiltaan pehmeään strategiaan, tässä yh-
teydessä käydään läpi joitain sen taustalla olevia perusajatuksia. 

3.5 Kaksi lähestymistapaa strategiseen suunnitteluun 
5.2.2 Klassinen strateginen suunnittelu 

Suomen julkiseen hallintoon (ml. alueellinen kehittäminen) 1980-luvulla tiensä yk-
sityiseltä sektorilta löytänyt strateginen suunnittelu perustuu klassiseen lähestymis-
tapaan1. Sen perusoletukset voidaan yksinkertaistaa2 seuraavasti:  

• Strategian luominen on kontrolloitu tietoinen prosessi. Huomio kiinnitetään suun-
nittelussa tapahtuvaan järkeilyyn eikä niinkään toimintaan, jonka oletetaan seuraa-
van, kunhan strategiat on laadittu. Kun ainutkertaiset, valmiit ja eksplisiittiset stra-
tegiat on laadittu, ne pitää toteuttaa. Toteutus on nähty omaksi vaiheekseen strate-
giaprosessissa. 
-  Heijastuma: Tämä oletus näkyy alueellisessa kehittämisessä mm. siinä, miten 

tietoisilla ja kontrolloiduilla suunnitteluprosesseilla on luotu yhteisiä visioita ja 
aiottuja strategioita, jotka on esitetty kehittämisohjelmissa yms. Niiden avulla 
on pyritty ohjaamaan kehittämistoimintaa. Suunnittelu ja toteutus nähdään alu-
eellisessa kehittämisessä yleensä erillisinä vaiheina. 

- Ongelmat: Useissa tutkimuksissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla on 
todettu, että strategiat eivät läheskään aina synny strategisessa suunnittelussa, 
vaan uusien strategioiden syntyminen on käytännössä hämmentävä, sotkuinen 
ja täynnä erehdyksiä ja yritystä oleva prosessi. Käytännössä suunnittelua ja to-
teutusta on vaikea erottaa toisistaan. Lisäksi analyyttisen strategisen suunnitte-
lun edellyttämä käsitteellinen, ajoittain varsin abstrakti ajattelu tuottaa vai-
keuksia. Tämä näkyy mm. siinä, että alueen ja sen monien toimintojen hahmot-
taminen kokonaisuutena on tuottanut vaikeuksia. Lisäksi asioiden näkeminen 
toisista näkökulmista ei ole osoittautunut helpoksi. Myös asioiden näkeminen 
tulevaisuuden eikä vain nykyisyyden tai menneen valossa on monille vaikeaa. 

• Vastuu strategiaprosessista on johtajalla tai johtoryhmällä. (Tämä oletus heijastelee 
sekä individualismia että sodankäynnistä johdettua käsitystä hierarkian huipulla 
olevasta kenraalista.) 

-  Heijastuma: Tämä oletus näkyy siinä, että vastuu alueellisten strategioiden laa-
dinnasta on annettu jollekin tietylle organisaatiolle, ja siinä miten kehittämisoh-
jelmien laadintaan on pyritty saamaan mukaan mahdollisimman laajasti maa-
kunnan, seudun tai kunnan keskeiset toimijat. 

- Ongelmat: Tämä perusoletus voidaan monissa yhteyksissä kyseenalaistaa (ks. 
mm. Simpson 1998): a) Onko eri organisaatioiden johto kykenevä luomaan yk-
sinään toimivia ja uskottavia kehittämisstrategioita? b) Onko organisaatioiden 

 
1 ks. erilaisista strategisen suunnittelun lähestymistavoista mm. Mintzberg et al (1998); Whittington 
(1993) ja Sotarauta (1996) 
2 ks. tarkemmin Whittington (1993); Mintzberg (1994) ja Sotarauta (1996a) 
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johdon strateginen osaaminen ja ”aivokapasiteetti” parempaa kuin muiden? c) 
Ovatko käytännön hankkeiden suunnittelijat ja toteuttajat valmiita ottamaan 
ylhäällä laaditut strategiat vastaan sellaisinaan? 

- Ongelmat: Kehittäjäverkostossa keskeisten organisaatioiden johto saattaa pää-
tyä keskustelemaan vain toistensa kanssa, jolloin ”kentällä” syntyneet havain-
not ja oivallukset eivät välity strategiaprosessissa eteenpäin. Strategisen johdon 
tehtävänä ei ole antaa valmiita vastauksia, vaan kysyä oivaltavia kysymyksiä, 
luoda ja johtaa kommunikatiivista prosessia, jossa monet toimijat pohtivat 
maakunnan kehittämisen strategisia kysymyksiä. 

• Strategian laadinnan mallin pitää olla yksinkertainen ja epämuodollinen. Aiotut 
strategiat tulee ilmaista täsmällisesti. 
-  Heijastuma: Tämä oletus näkyy siinä, miten tilastojen ja perusanalyysien avul-

la pyritään luomaan mahdollisimman tiivis ja selkeä kehittämisohjelma, jossa 
kehittämisen suunnat pyritään tiivistämään muutamiin selkeisiin linjauksiin, 
joiden avulla resursseja suunnataan. 

- Ongelmat: Jos uskotaan liikaa laadittuun strategiseen suunnitelmaan ja otetaan 
sen yksinkertaistukset annettuna, saatetaan typistää todellisuuden moninaisuus 
liian yksinkertaistetuiksi hokemiksi, jolloin strategioiden sisällöt eivät kehity 
oletetulla tavalla. Näitä ongelmia on usein pahentanut se, että suunnitelman to-
teutumisen kannalta tärkeillä ihmisillä ei ole riittävästi aikaa lukea ja sisäistää 
selvityksiä ja suunnitelmia, saati sitten oivaltaa niiden todellinen merkitys. 

• Strategioiden tulee olla ainutlaatuisia. Parhaat strategiat ovat seurausta luovasta 
suunnitteluprosessista, ja niiden tulee rakentua ydinkompetenssien ympärille. Stra-
tegiat laaditaan suunnitteluprosessissa valmiiksi. 
-  Heijastuma: Nämä oletukset näkyvät siinä, miten lähes aina strategisessa suun-

nittelussa yritetään etsiä ydinkompetensseja ja suhteellista etua muihin maa-
kuntiin, seutuihin tai kuntiin verrattuna sekä siinä, miten strategisessa suunnit-
telussa etsitään erilaisten ideointimenetelmien avulla aiottujen strategioiden 
ydintä.  

- Ongelmat: Varsin usein strategisessa suunnittelussa ei ole kyetty luomaan mi-
tään uutta ja ainutlaatuista, vaan lähinnä kirjataan olemassa oleva tilanne pape-
rille. Kun uutta ja ainutlaatuista strategiaa ei kyetä luomaan, saattaa strategia-
työn taustalla oleva oletus heijastua myös strategiseen suunnitteluun osallistu-
neiden pettymyksenä. Tämä taas saattaa johtaa tehdyn työn vähättelyyn ja laa-
ditun suunnitelman unohtamiseen. 

(Perusoletukset Mintzberg 1994; oletusten arviointi suhteessa alueellisen kehittämi-
sen strategiakäytäntöihin MS) 

Klassinen strateginen suunnittelu on luonteeltaan analyyttista, systemaattista ja las-
kelmoivaa. Sen kirjallisuus on ollut pääosin normatiivista ja menestykseen suuntau-
tuvaa. Huomion kohteena on, miten organisaation tulisi analysoida itseään ja ympä-
ristöään, miten asettaa tavoitteita, etsiä vaihtoehtoja ja miten tulisi tehdä päätöksiä. 
Viesti on usein selvä; mitä pitää tehdä, missä järjestyksessä ja miten. Johnson 
(1987, 14) toteaa, että rationalistisen klassisen strategian taustalla on ajatus, että mi-
tä selkeämpi on näkemys kompleksisuudesta sitä järkevämpiä päätöksiä voidaan 
tehdä. Selkeyteen päästään analysoimalla toimintaympäristöä ja organisaation ase-
maa siinä.  
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Strategian ja toteutuksen välille jyrkän eron tekeminen ei kuitenkaan ole järke-
vää, koska yleensä strategisessa suunnittelussa tartutaan olemassa oleviin kehitys-
linjoihin ja annetaan merkityksiä jo tapahtuvalle. Käytännössä uusien strategioiden 
edellyttämät oivallukset syntyvät usein toiminnan yhteydessä, vähitellen, kuin var-
kain ne kasvavat ja alkavat saada yhä enemmän sijaa yksittäisten ihmisten ja ryh-
mien keskusteluissa. Strategisen suunnittelun avulla niihin on mahdollista tarttua, 
arvioida esille nousseet ja nousemassa olevat oivallukset ja ikään kuin hyväksyä ne 
osaksi virallista kehittämisagendaa ja siten suunnata niihin enemmän resursseja. 
Erilaiset projektit yms. eivät siis yleensä ole vain ”eilen” tehtyjen strategioiden to-
teuttamista, vaan myös ”huomenna” laadittavien strategioiden etsimistä. Huomisen 
oivallukset nousevat usein tämän päivän tekemisestä. Tämän vuoksi on tärkeää, että 
strategiseen suunnitteluun osallistuu mahdollisimman monia ”tämän päivän tekijöi-
tä” eikä vain ammattimaisia strategioiden suunnittelijoita. 

Olennaista on, että klassinen strateginen suunnittelu ei saisi ehkäistä luontaisia 
kehityskulkuja, luontaisten prosessien syntymistä ja kehittymistä.  

5.2.2 Prosessia ja kommunikaatiota korostava lähestymistapa strategiseen 
suunnitteluun 

Klassisen strategisen suunnittelun rinnalle voidaan nostaa lähestymistapa, joka ko-
rostaa strategian prosessuaalisia ja kommunikatiivisia piirteitä. Prosessualistit epäi-
levät klassisistien oletuksia tavoitteiden selkeydestä ja yksiselitteisyydestä tai stra-
tegisen johdon hallitsevasta asemasta strategian muodostumisessa. Johnsonin (1987, 
20-21) mukaan tutkimukset, joissa on seurattu strategisen päätöksenteon prosesseja, 
ovat osoittaneet, että strateginen johto ei käytännössä kontrolloi päätöksentekoa ra-
tionalistisen mallin lineaarisen ihanteen mukaisesti. Strategista päätöksentekoa 
luonnehtii pikemminkin poliittinen sekamelska neuvotteluineen ja eri ryhmien väli-
sine intressikamppailuineen. 

Prosessualistit korostavat, ettei strategia välttämättä ole vain suunniteltu, se voi 
myös olla emergentti. Mintzberg (1989, 31) kutsuu emergenteiksi sellaisia strategi-
oita, jotka nousevat tiedostamattomasti tai muista aikomuksista huolimatta esiin. 
Tällaisessa tapauksessa toiminnot ja tapahtumat yksinkertaisesti vain muodostuvat 
sellaisiksi, että ne alkavat muodostaa tiettyjä käyttäytymisen kuvioita, johdonmu-
kaista toimintaa. Emergenteistä strategioista saattaa myöhemmin tulla tarkoitettuja 
strategioita, kun johto tunnistaa syntymässä olevat kuviot ja legitimoi ne esimer-
kiksi suunnittelun avulla. 

Prosessia korostava lähestymistapa strategiaan vihjaa, että a) strategia voi olla 
heuristista päätöksentekoa, väline jolla yksinkertaistetaan maailma ymmärrettävälle 
ja käsiteltävälle tasolle, b) suunnitelmat voivat olla vain johdon turvaverkkoja, jotka 
tarjoavat yhtä paljon mielenrauhaa kuin ohjaustakin, c) strategia ei ehkä edellä toi-
mintaa, mutta se voidaan havaita takautuvasti, d) strategia ei ole vain markkinoiden 
valitsemista ja toiminnan suuntaamista, vaan myös huolellista sisäisen kompetens-
sin ylläpitoa. (Whittington 1993.) 
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Prosessuaaliseen strategiaan voidaan liittää ajatukset suunnittelun kommunikatii-
visuudesta. Jos klassisen strategisen suunnittelun tavoitteena on laatia hyviin ana-
lyyseihin perustuva hyvä suunnitelma, niin kommunikatiivisen suunnittelun lähtö-
kohtana on hyväksyä päätöksenteon ja suunnittelun poliittisuus1. Tällöin tärkeäksi 
nousee se, että hyväksytään erilaiset tavat nähdä asioita. Healeyn (1992) mukaan 
pyrkimyksenä tulee olla etsiä keinoja ymmärtää ja hyväksyä erilaisia näkökulmia, 
mutta samanaikaisesti tulee olla sellaisten keinojen etsiminen, jotka auttavat ym-
märtämään asioiden mielekkyyttä ja merkityksiä. Kommunikatiivinen suunnittelu 
korostuu. 

Kommunikatiivisen suunnittelun avulla eri organisaatioiden strategiat nivotaan 
tiiviimmin kiinni toisiinsa ja alueyhteisöön, hankitaan palautetta ja etsitään strategi-
oille uusia muotoja tasapainottamalla ja yhteensovittamalla erilaisia strategioita ja 
niiden taustalla olevia intressejä. Kommunikatiivinen suunnittelu korostaa yhteis-
ymmärryksen löytymistä.  

Klassisen strategisen suunnittelun ongelmia on siis pyritty ratkaisemaan kehittä-
mällä strategista suunnittelua vuorovaikutteisempaan ja kommunikatiivisempaan 
suuntaan. Tällöin oletuksena on, että itse suunnitteludokumentin merkitys laskee 
ihmisten itse osallistuessa strategioiden laadintaan. Vuorovaikutteisen strategisen 
suunnittelun yhtenä keskeisenä tausta-ajatuksena on, että alueen monet toimijat yh-
dessä käsittelevät ja jäsentävät alueen strategisia ratkaisuja. Jotta tämä olisi mahdol-
lista, on informaation ja tiedonkulun oltava kaksisuuntaista. Lisäksi aito vuorovai-
kutteisuus ei rajoitu vain suunnitteluvaiheeseen vaan on käynnissä jatkuvasti. 

Aito vuorovaikutteisuus edellyttää, että prosessissa mukana olevat toimijat kuun-
televat toisiaan. Jos kaikki “tietävät” strategioiden todellisen sisällön vaivautumatta 
kuuntelemaan muita osapuolia, on strategisesta suunnittelusta vaara tulla “kuurojen 
dialogia”, samoja näkemyksiä toistetaan rituaalinomaisesti kenenkään haluamatta 
aidosti ottaa selvää eriävien näkemysten taustoista ja sisällöistä. Jos strateginen 
suunnittelu muodostuu kuurojen dialogiksi, laajakaan osallistuminen ei tee siitä ai-
dosti vuorovaikutteista.  

 
Prosessien korostamisessa ja kommunikatiivisessa suunnittelussa on kuitenkin omat 
ansansa. Jos pudotaan prosessuaalisen strategian ansaan, uskotaan liikaa vallitsevan 
järjestelmän hyvyyteen, jolloin sosiaaliset innovaatiot jäävät helposti prosessien jal-
koihin, ja saatetaan sortua näpertelemään yksittäisten asioiden kanssa, eikä nähdä 
kokonaisuuden ja osien välistä suhdetta. Prosessuaalisessa ansassa tulevaisuuden 
ennakoinnin merkitys unohtuu.  

Jos taas pudotaan kommunikatiivisen suunnittelun ansaan, unohdetaan tavoitteel-
lisuus ja prosessin määrätietoinen kuljettaminen haluttuun suuntaan. Kommuni-
katiivisen suunnittelun ansa perustuu liialliseen uskoon siitä, että asiat hoituvat 

 
1 Politiikkaa ei tässä nähdä vain puoluepolitiikkana vaan ensisijassa "yhteisten asioiden hoitamise-
na." 
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kunhan saadaan kommunikaatiokanavat auki ja foorumit luotua. Tällöin käytetään 
helposti liikaa aikaa kommunikaatioon ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, jol-
loin sisältökysymykset ja prosessin määrätietoinen toteuttaminen jäävät taustalle, 
eikä prosessin kuljettamista ja sen osia vastuuteta riittävästi. 

3.6 Alueellinen strategia 

Kun Suomen aluepoliittinen järjestelmä muutettiin vastaamaan EU:n ohjelmallista 
aluepolitiikkaa, strategisen suunnittelun merkitys alueellisessa kehittämisessä kas-
voi. Strateginen suunnittelu heijastuu ohjelmallisen aluepolitiikan pääperiaatteissa, 
joita ovat keskittäminen, kumppanuus, ohjelmallisuus ja täydentävyys. (ks. Mäki-
nen 1995). Maakunnalliset ja seudulliset kehittämisohjelmat SWOT-analyyseineen, 
visioineen ja strategioineen on yleensä laadittu klassisen strategisen suunnittelun 
opein. Strategisesta suunnittelusta on etsitty välinettä keskittämiseen ja oh-
jelmallisuuteen. Kumppanuudella on korostettu sitä, että alueellisten strategioiden 
taustalla on useita organisaatioita, joiden pitäisi omalla panoksellaan ja resursseil-
laan osallistua alueen kehittämiseen ja sitoutua alueellisiin strategioihin.  

Miten sopivat yhteen klassisen strategian perusoletukset ja kumppanuuden ko-
rostamat yhteistyö ja verkostoituminen? Tämän kysymyksen purkaminen on syytä 
aloittaa alueellisen strategian käsitteestä. 

 
Alueeseen kohdistuvalla strategialla tarkoitetaan tässä sitä, että a) strategia perustuu 
useiden organisaatioiden yhteisiin tavoitteisiin (yhteistahtoon), b) strategia ohjaa 
useita toimijoita ja c) strategisissa analyyseissä keskitytään pääosin alueen ominai-
suuksiin ja strategioita toteuttavien organisaatioiden ominaisuudet jäävät taustalle.  

Alueellisissa strategioissa on selkeä pyrkimys yhteisiin tavoitteisiin perustuvaan 
yhteistahtoon, jonka taakse eri toimijoiden uskotaan asettuvan (Karppi 1996, 206-
207). 

Ohjelmallisessa aluepolitiikassa alueen kehittämisstrategiat pyritään tiivistämään 
erilaisiin ohjelmiin. Haveri (1995) toteaa ohjelman olevan systemaatinen yhteys eri-
laisten hankkeiden, toimenpiteiden ja projektien välillä. Alueellisten kehittämisoh-
jelmien ja samalla alueellisten strategioiden taustalla on siis ajatus siitä, että alue-
yhteisö tulisi organisoida, koska ei ole organisaatiota, joka voisi yksin ‘kehittää alu-
een’. 

Jos asiaa katsotaan strategisen suunnittelun menettelytavoista käsin, strategioiden 
alueellisuus näkyy mm. siinä, että lähes kaikkien alueellisten kehittämisstrategioi-
den taustalla olevissa SWOT-analyyseissä analyysin sisäinen osa (vahvuudet ja 
heikkoudet) käsittelee alueen vahvuuksia ja heikkouksia. 

SWOT-analyysin alkuperäisenä oletuksena kuitenkin on, että heikkouksia ja 
vahvuuksia analysoitaessa keskitytään organisaation sisäiseen tilanteeseen, eli stra-
tegioita toteuttavaan yksikköön. SWOT-analyysin alueellisissa sovelluksissa on se 
vaara, että strategioita toteuttavan organisaation (tai organisaatioiden) omat vah-
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vuudet ja heikkoudet unohtuvat. Jo tässä vaiheessa toteutus saattaa irrota suunnitte-
lusta, koska organisaatioilla voi olla sellaisia heikkouksia, jotka estävät strategioi-
den toteuttamisen. Toisaalta niiden vahvuudet saattavat tukea täysin erilaisia strate-
gioita kuin mihin alueellisen SWOT-analyysin perusteella päädyttiin. SWOT-
analyysien alueellisuus saattaa johtaa siihen, että aiotut strategiat jäävät irralleen nii-
tä toteuttavien organisaatioiden sisäisestä tilanteesta. 

Vaikka tässä korostetaan toimijoiden analysoimista, myös alueellisia SWOT-
analyyseja tarvitaan. Suhteellisen yksinkertaisena menetelmänä se tarjoaa hyvän vii-
tekehyksen arvioida alueen tilannetta, kunhan ei tyydytä vain listaamaan yleisiä nä-
kemyksiä alueen tilasta ja unohdeta toimijoita. Lisäksi analyysiin on paneuduttava 
sen edellyttämällä vakavuudella. Huitaisten tehtyjä nelikenttiä on Suomessa aivan 
riittävästi. 

 
Klassisten alueellisten strategioiden taustalla on ajatus siitä, että laajalla osallistumi-
sella suunnitteluvaiheessa on mahdollista luoda jaettu visio ja edistää kollektiivista 
kehittämistoimintaa, ohjata eri toimijoiden toimintaa sekä sitouttaa ne alueen kehit-
tämiseen. Mutta... 

3.7 Onko alueellisilla strategioilla mahdollista ohjata useiden organisaatioi-
den toimintaa? 

Kun klassinen strateginen suunnittelu otetaan alueelliseen käyttöön, nousee esiin 
kysymys siitä, kenen toimintaa strategian tulisi ohjata? 

Jos haluttaisiin täydellisesti hallita jonkun alueen kehitystä ja muutosta, tulisi 
kaikkien tärkeiden toimijoiden olla samaa mieltä ongelmista ja strategioista niiden 
ratkaisemiseksi. Lisäksi niiden tulisi vielä toteuttaa yhteisiä strategioita omalla toi-
minnallaan. Eri toimijoiden toimintaa on yritetty yhdensuuntaistaa alueellisten stra-
tegioiden avulla eli alueellisten strategioiden toivotaan ohjaavan mahdollisimman 
monia alueellisia toimijoita joko suoraan tai epäsuoraan. 

Mitä todennäköisimmin vastaus siis on, että alueellisten strategioiden tulisi ohja-
ta mm. a) aluekehitysviranomaisen eli maakunnallisen liiton toimintaa, b) alueen 
kuntien toimintaa, c) valtion aluehallintoviranomaisten toimintaa sekä ainakin jos-
sain laajuudessa d) ohjelmatyöhön osallistuvien tai erilaisia tukia saavien organisaa-
tioiden toimintaa.  

Jos aiotut strategiat ovat ensisijassa maakunnan poliittisen johdon ja muiden stra-
tegisen suunnitelman laadintaan osallistuneiden tulevaisuutta koskevia strategisia 
aikomuksia, niin ollaanko jälleen tilanteessa, jossa suunnitelmat ja puheet ovat 
täynnä tyhjiä sanoja, hienoja ajatuksia irrallaan ajasta, vailla mahdollisuuksia toteu-
tua? Toimintaympäristöstä tulevat impulssit ovat usein vahvempia kuin poliittiset 
tahdonilmaukset. Mikä siis on strategisen aikomuksen suhde toimintaympäristön 
muutoksiin sopeutumiseen? Jos vain sopeudutaan toimintaympäristöön ulkoisen 
muutoksen ehdoilla, niin aiotut strategiat ja niistä kumpuava poliittinen aikomus ka-
toavat ja ollaan muutoksen armoilla. Jos taas pidetään liian tiukasti kiinni aiotuista 
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strategioista ja poliittisesta tahdosta, ei olla kyllin herkkiä seuraamaan ja ymmärtä-
mään toimintaympäristön muutosta ja alue putoaa kehityksestä. 

Miten siis on mahdollista olla nopeasti reagoiva ja joustava mutta samalla mah-
dollistaa mahdollisimman laaja osallistuminen suunnitteluun? Miten tehdä luovia 
painopisteisiin keskittyviä strategioita useiden toimijoiden muodostamassa neuvot-
televassa kompromissi- ja konfliktiprosessissa?  

Dilemmaa on toistaiseksi ratkottu klassisen strategian lähtökohdista eli yritetty 
luoda sellainen strategisen suunnittelun prosessi, jossa mahdollisimman monet voi-
vat osallistua aiottujen strategioiden laadintaan ja siten sitoutua niihin.  

Kumppanuuden siis oletetaan tapahtuvan alueellisen strategian sisällä, jolloin pyritään 
saamaan mahdollisimman monta toimijaa sitoutumaan alueellisiin strategioihin ja ta-
voitteisiin.  

Alueellisten strategioiden perusajatus siitä, että alueella toimivat keskeiset orga-
nisaatiot toteuttaisivat yhteiseen visioon perustuvia yhteisiä strategioita on erittäin 
houkutteleva. Sehän parantaisi hallittavuutta. Todennäköisempää kuitenkin on, että 
eri organisaatiot joka tapauksessa toteuttavat ensisijaisesti omia strategioitaan.  

 

KUVA 2. Aluetta kehittävä organisaatio ja tavoitteiden ristipaine  

Parhaimmillaan ohjelmat voivat tarjota hyvän foorumin eri organisaatioiden tavoit-
teiden ja toimintojen yhdensuuntaistamisessa, mutta huonoimmillaan ohjelmille on 
vaara käydä kuten niin monille suunnitelmille aiemminkin, jäädä papereiksi pape-
reiden joukkoon. Jokaisella organisaatiolla on omat tulostavoitteensa ja strategiansa, 
jotka ovat ko. organisaatiossa alueellisia strategioita vahvempia.  

Alueellisten strategioiden tulisi ohjata useiden organisaatioiden toimintaa, mutta 
käytännössä näyttää siltä, että eri organisaatiot osallistuvat strategioiden laadintaan 
varmistaakseen oman organisaation ja sen taustaryhmän ajatusten mukaantulon oh-
jelmaan, ja siten turvatakseen omaa reviiriään sekä nähdäkseen mitä ajatuksia stra-
tegioiden laadinnasta vastaavassa organisaatiossa ja muissa sidosryhmissä on pin-
nalla. Alueellinen strateginen päätöksenteko on väistämättä luonteeltaan hajanaista, 
neuvottelevaa ja hidasta. Siihen liittyy usein vielä eriasteisia erimielisyyksiä. 
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Tämä merkitsee sitä, että aiotut alueelliset kehittämisstrategiat ovat ‘kaikkien’ 
mutta eivät erityisesti kenenkään. Tästä syystä ne eivät kiinnity organisaatioiden te-
kemiseen. Tehokkaimmillaan alueellisten strategioiden taustalla ovat eri organisaa-
tioiden omat tavoitteet ja strategiat, jotka tietyllä ajanhetkellä yhtyvät. 

Alueellisilla kehittämisstrategioilla on pyritty organisoimaan alueyhteisön kes-
keiset toimijat alueen kehittämisen ympärille. Oletus on, että alueen kehitys olisi 
riittävä yhteinen nimittäjä pitkäjänteiselle organisoitumiselle yhteisten strategioiden 
avulla. Näyttää kuitenkin siltä, ettei alueen kehitys ole tarpeeksi konkreettinen il-
miö, jotta se saisi aikaan pitkäjänteisen alueen toimijoiden organisoitumisen. Yh-
teiset intressit saattavat löytyä yhteisestä konkreettisesta hankkeesta, jolloin sen 
ympärille on mahdollista hankkeen kestoajaksi organisoitua. Tällainen organisoi-
tuminen saattaa kuitenkin johtaa uusiin hankkeisiin ja organisaatioiden välisen luot-
tamuksen kasvuun, mikä taas saattaa johtaa verkostosuhteen syntymiseen, mikä taas 
saattaa johtaa aitojen alueellisten strategioiden syntymiseen. Näin nähtynä strategiat 
ja niiden avulla organisoituminen elävät tilanteiden mukana.  

3.8 Sitoutumisen ongelma 

Edellä esille nostetut alueellisten strategioiden ongelmat tiivistetään usein sitoutu-
misen puutteeksi. Yleinen kysymys on: “Miten saada eri toimijat sitoutumaan alu-
eellisiin strategioihin?” Vastaus kaikessa raadollisuudessaan lienee useimmiten se, 
että toimijat osallistuvat alueellisten strategioiden laadintaan jos niiden on pakko, 
jos se kuuluu organisaation tehtäviin. Tällöin sitoutuminen saattaa jäädä hyvin 
ohueksi. Toimijat saattavat osallistua strategiaprosessiin myös, jos ne kokevat saa-
vansa siitä omia tavoitteitaan tukevaa hyötyä. 

Yhtä hyvin voisi kysyä ‘miksi eri toimijoiden pitäisi sitoutua alueellisiin strate-
gioihin1’. Tällöin päädytään miettimään sitä, millaisia päämääriä eri organisaatioilla 
on, miten ne voi yhdistää toisiinsa ja alueen tarpeisiin. Tällöin ei oleteta, että alueel-
le laaditut strategiat itsessään ovat sitoutumisen arvoisia. Tällöin päädytään kuunte-
lemaan. 

Strategisen suunnittelun prosessuaalisia ja kommunikatiivisia piirteitä korosta-
vassa lähestymistavassa korostuu kyky kuunnella eri toimijoita, kyky haistella yleis-
tä kehitystä sekä siihen vaikuttavia muutosvoimia ja niiden taustalla olevia arvoja ja 
asenteita. Olennaista on siis nimenomaan kuunnella, ei vain kuulla. Kuunteleminen 
sisältää yrityksen ymmärtää, kuuleminen on pelkkä tapahtuma, rituaali ilman yritys-
tä ymmärtää. Jos halutaan todella kuunnella, ei enää kysytä ‘miksi yritykset eivät 
osallistu alueellisten kehittämisohjelmien laadintaan?’ Tämä kysymys pitää sisäl-
lään ajatuksen siitä, että alueen kehittäminen ja suunnittelu itsessään on niin tärkeää 
ja laadukasta toimintaa, että siihen kannattaa osallistua. Jos halutaan kuunnella, ky-
symys kuuluu: ‘Miksi yritysten kannattaisi osallistua alueellisten kehittämisohjel-

 
1 Tällä kysymyksellä ei ole tarkoitus vähätellä alueellista näkökulmaa, vaan suunnata huomio 
aiempaa voimakkaammin toimijoiden logiikkaan. 
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mien laadintaan’. Tällöin pysähdytään miettimään alueen kehitystä yritysten näkö-
kulmasta, niiden tavoitteista ja strategioista käsin. 
 
Ratkaisu sitoutumisen ongelmaan voisi tietysti olla siinä, että alueellisessa kehittä-
misessä mukana oleville organisaatioille asetettaisiin yhteinen alueellinen tulosta-
voite ja kaikkien organisaatioiden tulos määräytyisi alueen kehityksen mukaan. 
Käytännössä tällaiseen tavoitteenasetteluun ei ole mitään mahdollisuutta, joten lie-
nee parasta hyväksyä alueellinen kehittäminen organisaatioiden näkökulmasta ja 
rakentaa prosessit sen mukaan.  

Strategiaprosessiin osallistuvat organisaatiot katsovat alueen kehitystä ja alueelli-
sia kehittämisohjelmia sekä niiden sisältämiä strategioita aina omasta näkökulmas-
taan. Se on inhimillistä. Strategian taitoa osoittaa se, joka osaa tunnistaa eri organi-
saatioiden päämäärien ja strategioiden yhtymäkohdat sekä alueen kehityksen ja eri 
organisaatioiden strategioiden väliset yhteydet. Taitoa osoittaa myös hän, joka osaa 
tästä verkostosta etsiä sen yhteisen punaisen langan, josta kerimällä päästään konk-
reettisesti yhteiseen tekemiseen. Punaista lankaa ei tällöin etsitä yleisistä ideaaleista, 
vaan toimijoiden omien intressien ja alueen kehityksen tarpeiden väliltä.  

Tällöin olennaista on tunnistaa keskeiset organisaatiot, niiden toimintalogiikka ja 
päämäärät sekä luoda prosessi, jossa etsitään erilaisten organisaatioiden strategioi-
den yhtymäkohtia ja konkreettisia yhteistyön mahdollisuuksia. Näin ollen ei tarvita 
yhteisiä kehittämisstrategioita, joita kaikki toteuttavat, vaan on useita strategioita, 
joilla on mahdollisimman paljon yhtymäkohtia.  

Samalla päädytään pohtimaan sitä, mikä aluekehitysohjelman, suunnitelman roo-
li loppujen lopuksi on, mihin sitä tarvitaan?  

3.9 Kohti toimijalähtöistä kommunikatiivista prosessia 

Edellisiin ajatuksiin nojaten voidaan todeta, että kumppanuus ja klassinen strategia 
eivät kovinkaan hyvin sovi yhteen. Klassisen strategian ideaali ei toimi alueellisessa 
käytössä, koska sen avulla ei ole mahdollista pitkäjänteisesti ja kestävästi yhdistää 
erilaisia toimintalogiikkoja ja niistä nousevia erilaisia strategioita ja tavoitteita. 

Näin ollen kumppanuus ei toteudu alueellisten strategioiden sisällä, vaan kumppanuus 
toteutuu strategioiden välillä. 

Kun kumppanuus toteutuu strategioiden välillä, hyväksytään moninaisuus sekä siitä 
nousevat yhteistyömahdollisuudet ja ristiriidat. Jos kumppanuus toteutuu strategi-
oiden välillä, strategisen suunnittelun teoreettisia perustoja ja käytännön muotoja 
etsivän katse kääntyy kohti strategian kommunikatiivisia ja prosessuaalisia piirteitä. 

Tällöin lähdetään siitä, että alueellinen kehittäminen on luonteeltaan enemmän 
poliittista kuin teknokraattista. Jos tältä pohjalta etsitään alueelliselle strategialle 
määritelmää, se voidaan nähdä... 
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kommunikatiivisena prosessina, jossa useat toimijat etsivät jatkuvasti alueen mahdolli-
sia tulevaisuuksia sekä sellaisia yhtymäkohtia omien päämääriensä, tavoitteidensa ja 
strategioidensa väliltä, jotka mahdollistavat yhteisten hankkeiden käynnistämisen.  

Tällöin kehittämisohjelman laadinnan ja siinä esitettyjen alueellisten strategioiden 
tehtävänä ei ole ohjata suoraan erilaisia toimijoita, vaan toimia itsessään keskustelu-
jen, kamppailujen ja riitojen areenana (ks. Healey 1992). Tällöin strategisessa suun-
nittelussa ei pelätä vaikeiden asioiden esille nostamista, vaan huomio kohdistuu or-
ganisaatioiden välisen yhteistyön kulminaatiopisteisiin. 

Aiempi näkemys korosti, että keskustelu käydään suunnitteluprosessissa, minkä 
jälkeen eri toimijat sitoutuvat suunnittelun tulokseen ja toteuttavat sitä. Toimijaläh-
töisessä lähestymistavassa sitoutuminen saa uuden sisällön. Suunnitteluprosessissa 
luotuihin ajatuksiin ei haeta suoraa sitoutumista, vaan jatkuvasti etsitään sitoutumis-
ta edellyttäviä ja mahdollistavia yhteisiä hankkeita. Samalla strategia jatkuvasti elää 
ja muuttuu tilanteiden mukana. Tavallaan se luodaan jatkuvasti uudelleen.  

Kommunikaatiota ja prosessia painottavat ajatukset nostavat väistämättä esiin 
kysymyksen toiminnan strategisuudesta. Onko tällaista prosessia johdettu lainkaan 
strategisesti, vai onko vain sopeuduttu toimintaympäristön muutoksiin? Onko 
unohdettu visiot ja suuret alueelliset tavoitteet? 

Jos strategiaa lähestytään klassisen mallin mukaan, prosessuaalinen lähestymis-
tapa näyttäytyy lähinnä ajopuuteoriana. Mutta jos hyväksytään strategialle muitakin 
muotoja kuin mitä klassinen lähestymistapa on tarjonnut, niin prosessi voi olla hy-
vinkin strateginen, mutta eri tavalla.  

Tällöin tieto alueen olosuhteista, eri ilmiöiden syistä ja seurauksista, arvoista ja 
estetiikasta ei ole vain asiantuntijoiden etukäteen määrittelemää tieteellisen lähes-
tymistavan mukaista laskelmointia, vaan tietoa luodaan jatkuvasti keskusteltaessa 
näkemyksistä, mielipiteistä ja faktoista. Näin tieto nousee laajasta kokemuspohjasta, 
keskusteluun osallistujien teknisestä, kulttuurisesta ja moraalisesta tiedosta. Voi-
makkaasti eri toimijoiden vuorovaikutusta korostava kommunikatiivinen suunnitte-
lu ei ole edeltäjiensä tavoin tulevaisuutta määrittelevää vaan sitä jatkuvasti etsivää 
ja muokkaavaa. (Healey 1992, 150-158.) Alueellisen kehittämisen punaista lankaa, 
‘alueellisia strategioita’, etsitään ristiriitaisten väitteiden ja niiden perustelujen risti-
paineessa. 

Pohjimmiltaan kommunikaatiosta lähtevä alueellinen kehittäminen on, kuten 
Karppi (1996, 214) toteaa, Bourdieun tarkoittamassa mielessä valintojen ja valinta-
tilanteiden kenttä, jolla käydään “peliä jossa ei ole siirtovuoroja.” Pelin yksityis-
kohdat on jätetty tarkoituksellisesti epämääräisiksi, mutta siitä välittyvä viesti ko-
rostaa sitä, että aina ei ole oleellista millaisesta toimenpiteestä tehdään esitys, vaan 
kuka esityksen tekee ja millaisessa asiayhteydessä. (Karppi 1996, 214.) 

Keskustelun ja vuorovaikutuksen korostumisesta huolimatta alueellisessa kehit-
tämisessä mukana olevien toimijoiden ajattelutapaa hallitsevat rationaalisen suun-
nittelun ja sen nykyaikaisen sovelluksen klassisen strategian ajattelumallit. Ohjel-
mallisessa aluepolitiikassa strateginen suunnittelu on rakennettu palvelemaan klas-
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sisen strategian tärkeinä pitämiä vision hahmottamista, aiottuja strategioita, analyy-
sejä ja painopistealueita. Klassisten suunnittelutarpeiden korostuminen johtunee 
aiemmista suunnittelussa saaduista kokemuksista sekä yleisestä, hallitsevasta strate-
gianäkemyksestä. Kommunikatiivisuuden tarve taas nousee käytännön tilanteista.  

Alueellisissa strategiaprosesseissa ja niiden kehittämisessä on jatkossa oleellista 
tunnistaa a) perinteiset, klassiset suunnittelutarpeet ja b) ihmisten vuorovaikutuksen 
ja kommunikaation asettamat tarpeet sekä suunnittelujärjestelmän kehittäminen tie-
toisena molempien lähestymistapojen asettamista vaateista.  

 
Yksi tämän artikkelin perusargumenteista on, että klassisen strategian lähtökohdista 
kehitetyt sisältö- ja muotopainotteiset lähestymistavat eivät suoraan sovi alueellisen 
kehittämisen monitahoiseen ja monitoimijaiseen kenttään. Tässä artikkelissa vain 
lyhyesti esitetty kommunikatiivinen suunnittelu tarjoaa klassisen strategian rinnalle 
lähestymistavan, joka korostaa myös eri toimijoiden välisiä vuorovaikutussuhteita, 
kommunikaation esteitä ja mahdollisuuksia.  

3.10 Yhteenveto: alueellinen kehittäminen ja pehmeä strategia 

Edellä on väitetty, että klassisen strategian lähestymistavat eivät sellaisenaan toimi 
alueellisessa kehittämisessä oletusten mukaisesti. Vaarana on suuren suunnitteluko-
neen muodostuminen, jonka keskeisiä tuotteita ovat suunnitelma-asiakirjat. Tästä 
huolimatta klassisen strategisen suunnittelun mallit antavat mahdollisuuden laajojen 
kehittämistoiminnan tulevaisuuden linjauksien jäsentämisen. Klassinen strategia on 
keskeinen osa pehmeää strategiaa, mutta olennaista on kuitenkin hyväksyä monien 
toimijoiden mukanaan tuoma moninaisuus ja luopua yhteisen strategian utopiasta. 
Lisäksi olennaista on kehittää strategiatyötä aiempaa vahvemmin myös kommuni-
kaation ja vuorovaikutuksen tarpeista käsin. Samalla monet alueellisen strategiatyön 
perusoletukset saavat hieman aiemmasta poikkeavan sisällön. Taulukossa 1. on esi-
tetty sekä klassisesta strategisesta suunnittelusta nousevat alueellisen strategisen 
suunnittelun perusoletukset että pehmeästä strategiasta johdetut perusoletukset. 

Vaikka nykyiset aiotut alueelliset strategiat ovat klassisen strategian oletusten 
mukaisesti tavoite- ja analyysisuuntautuneita, niin niissä vaikuttavat aina mitä suu-
rimmassa määrin myös kommunikatiiviset piirteet; erityisesti se kuka sanoo ja mitä 
sanoo on tärkeää, mutta myös se, kenelle sanoo tai kenelle ei sano; miten ja milloin 
sanoo, ovat tärkeitä. Vaikka alue tilastollisten keskiarvojen perusteella näyttäisikin 
homogeeniselta, moninaisuus ja pluralistisuus saattavat olla keskeisiä kehittämisen 
ominaisuuksia, jos vain ihmisillä on lupa ja kyky itsenäiseen ajatteluun. Moni-
naisuus on kehittämisen voima, ei haitta. Näin hajautuneen vallan maailmassa alu-
eellinen strateginen kehittäminen perustuu monien strategioiden yhteensovittami-
seen. 
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TAULUKKO 1. Alueellisen kehittämisen perusoletukset strategiatyön näkökulmasta 

Nykyinen perusoletus Pehmeän strategian perusoletus 

Strateginen kehittäminen perustuu yhteiseen 
visioon ja yhteisiin strategioihin - toimitaan 
yhteisten strategioiden sisällä 

Hajautuneen vallan maailmassa alueellinen 
strateginen kehittäminen perustuu monien 
strategioiden yhteensovittamiseen - toimi-
taan monien strategioiden välillä 

Kehittämisohjelman avulla ohjataan useiden 
organisaatioiden päätöksentekoa ja toimin-
taa 

Kehittämisohjelman laadinta on riitojen, 
keskustelujen, erimielisyyksien ja neuvotte-
lujen areena. Se on yhteisen strategisen tie-
toisuuden luomisen ja strategisten aikomus-
ten määrittelyn areena. Strateginen suunnit-
telu on tapa pysäyttää jokapäiväinen puuha 
ja puserrus, ottaa siihen etäisyyttä ja etsiä 
uusia linjauksia 

Nykyinen peruskysymys: “Miksi ne eivät 
sitoudu laadittuihin alueellisiin strategioi-
hin?” 

Pehmeän strategian mukainen kysymys: 
“Miksi niiden pitäisi sitoutua, miksi niiden 
kannattaisi sitoutua alueellisiin strategioi-
hin?” 

Strategisessa suunnittelussa luodaan uudet 
strategiat 

Strategisessa suunnittelussa tunnistetaan 
olemassaolevat strategiat, uusi syntyy 
useimmiten kuin rikkaruohot puutarhassa 

Strategiat laaditaan suunnitteluprosessissa 
valmiiksi - suunnittelu ja toteutus ovat eril-
liset vaiheet 

Strategiat eivät valmistu koskaan - suunnit-
telu ja toteutus nivoutuvat yhteen jatkuvassa 
prosessissa 

 
Moninaisuutta on vaikea nykyaikana hallita yhteisellä strategialla. Tästä huolimatta 
alueellisia strategioita tarvitaan, mutta ne tulee nähdä kommunikaativisina proses-
seina, joissa yhden osan muodostavat klassiset analyysit ja suunnitteluprosessit. 
Parhaimmillaan klassiset strategiat tuovat loistavia tuloksia, huonoimmillaan niillä 
ei ole mitään merkitystä. Olennaista on nähdä ne osina jatkuvaa prosessia, hetkinä 
toiminnan ja kehityksen virrassa. Tällöin klassinen suunnitelman laadinta voidaan 
nähdä riitojen, keskustelujen, erimielisyyksien ja neuvottelujen areenana. Samalla 
se on yhteisen strategisen tietoisuuden luomisen ja strategisten aikomusten määrit-
telyn areena.  

Lisäksi on hyvä huomata, että loppujen lopuksi strategiat kohdistuvat aina jo-
honkin toimijaan sekä siihen mitä toimijan tulee tehdä kehittääkseen toimintaansa ja 
aluettaan. Jos hyväksymme ajatuksen strategian kohdistumisesta organisaatioon yh-
dessä moninaisuuden kanssa, niin samalla hyväksymme erilaiset organisaatiot ja 
ryhmät alueyhteisössä niiden omasta näkökulmasta. Me hyväksymme niiden luon-
teiden erilaisuudet, erilaiset päämäärät ja tavoitteet. Me hyväksymme, että organi-
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saatioilla on omat visiot, tavoitteet ja strategiat. Se on luonnollista. Samalla näemme 
sitoutumisen moninaisuuden, monet syyt sitoutua. 

Ohjelmallinen aluepolitiikka on tuonut uudenlaisen strategisen otteen alueelli-
seen kehittämiseen. Näyttää kuitenkin siltä, että uuden retoriikan alla on entinen us-
ko kehityksen hallittavuuteen ja mahdollisuuteen suunnittelun avulla tunnistaa tule-
vaisuuden kilpailuedut ja innovaatiot. Alueen toimijoiden yhteisen vision luominen 
ja resurssien yhdistäminen kehittämisstrategioiden avulla perustuu ajatukseen kehi-
tyksen hallitsemisesta. Alueellisten kehittämisohjelmien avulla halutaan kontrolloi-
da mahdollisimman useaa alueellisen kehityksen kannalta tärkeää toimijaa. Peh-
meän strategian mukaan alueellinen kehitys ei koskaan ole kenenkään hallinnassa, 
mutta prosessien hallittavuutta pyritään lisäämään vuorovaikutusprosesseja johta-
malla. 

Klassisen strategisen otteen taustalla olevat perusoletukset heijastelevat varsin 
vahvaa uskoa suunnitteluprosessissa vaikuttavien yksilöiden kykyyn tunnistaa ja 
luoda uusia strategioita, tunnistaa uusia kilpailuetuja.  

Tilanne on sikäli mielenkiintoinen, että ohjelmallinen aluepolitiikka on tavallaan 
vienyt alueellista kehittämistä toimijalähtöiseen suuntaan korostamalla kumppa-
nuutta, mutta samalla sen monitasoinen ja byrokraattinen malli pitävät kiinni van-
hasta suunnitteluajattelusta. Ohjelmallinen aluepolitiikka on vanhan ja uuden välis-
sä. Nyt kysymys on pitkälti siitä, miten muotojen sisällä ja takana toimitaan. 

Beningtonin (1994, 33) ajattelua seuraten alueellinen kehittäminen voidaan näh-
dä pluralistisena keitoksena julkisia ja yksityisiä organisaatioita, erilaisia vapaaeh-
tois- yms. järjestöjä sekä erilaisia intressiryhmiä, jotka eivät määräydy institutionaa-
lisista lähtökohdista, vaan ne hakeutuvat yhteisen ilmiön ympärille. Tällöin periaate 
oikeista toimijoista kussakin tapauksessa korostuu ja muodollisten rajojen merkitys 
laskee (ks. Seppälä 1995). Oikeat toimijat eivät valikoidu alueellisesti tai institutio-
naalisesti vaan kulloinkin kyseessä olevan ilmiön pohjalta, jolloin keskeiseksi kri-
teeriksi nousevat yhteiset intressit. Ongelmien ratkaisuun, hankkeiden suunnitteluun 
ja toteutukseen on otettava mukaan ne, joita asia koskee. 

Olennaiseksi nousee kyky nähdä hallintajärjestelmät sekä - että periaatteen nä-
kökulmasta joko - tai periaatteen sijaan. Samalla ajatukset siitä, onko jokin strate-
gia, hanke yms. organisoitu ylhäältä alas tai alhaalta ylös näyttäytyy vanhanaikaise-
na, koska järjestelmä on sekä ylhäältä alas että alhaalta ylös. Se on moniulotteinen 
järjestelmä, jonka muodot nousevat käytännön tarpeesta yhteisten ilmiöiden ympä-
rillä, eikä joko ‘ylhäällä tai alhaalla sijaitsevien instituutioiden’ ympärillä. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa ala-, toiminto- ja tapauskohtaista harkintaa, toimintojen eriyt-
tämistä ja useita erilaisia ratkaisuja riippuen toiminnan luonteesta sekä paikallisesta 
sosiaalisesta ja kulttuurisesta kontekstista. 

Edellä on nostettu esille erilaisia strategian lähestymistapoja ja niiden sovelluksia 
alueellisessa kehittämisessä. Seuraavassa on vielä määritelty keskeisimmät käsitteet 
siten kuin ne on EPKO-projektissa nähty. 
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Peruskäsitteet (ks. tarkemmin Sotarauta 1996a) 

Strateginen ajattelu 
Strateginen ajattelu on yksilön asenne ja kyky, tapa suhtautua todellisuuteen, sen 
subjektiiviseen jatkuvasti muuttuvaan ja kompleksiseen luonteeseen. Strategisella 
ajattelulla pyritään jäsentämään kehitysnäkemystä pitkäjänteiseksi ja johdonmu-
kaiseksi toiminnaksi etsimällä ja antamalla tapahtumille merkityksiä. Samalla uudis-
tetaan ja kehitetään kehitysnäkemystä. 
Strateginen ajattelu on intuition, järjen ja tunteen yhdistämisen taidetta (art). Se on 
yksilön tapa tulkita tapahtumia ja etsiä niiden merkityksiä. Strategisen ajattelijan 
huomio kiinnittyy mm. tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja uhkiin, toimintaympäris-
tön muutoksiin, oman alueen ja/tai organisaation resurssipohjaan, nykyisiin ja poten-
tiaalisiin yhteistyökumppaneihin ja kilpailijoihin. 

Strateginen suunnittelu 
Strateginen suunnittelu on kollektiivista ja organisoitua strategista ajattelua. Se terä-
vöittää strategista ajattelua erilaisilla analyyseillä. Strateginen suunnittelu1 on ryh-
män tapa etsiä ja antaa tapahtumille merkityksiä. 

Strateginen johtaminen 
Strateginen johtaminen on organisaatiokulttuurin, -rakenteen ja strategian so-
vittamista yhteen. Se on jatkuvaa strategiaprosessin johtamista. Jos strateginen ajatte-
lu on taidetta, niin strateginen johtaminen on käsityötä (craft). 

Alueellisessa kehittämisessä strateginen johto ei ole ”hierarkian huipulla” vaan kes-
kellä verkostoja, vuorovaikutteisten prosessien ytimessä. 

Strategia voi olla2… 
- suunnitelma (plan) - haluttu kehityksen suunta ja tarvittavat toimenpiteet 
- "metku" (ploy) - tilannekohtainen manööveri, jolla tartutaan mahdollisuuteen tai 

torjutaan uhka 
- malli (pattern) - yksittäisten päätösten ja toimenpiteiden malli 
- asema (position) - organisaatiota ja sen toimintaympäristöä yhteensovittava teki-

jä 
- perspektiivi (perspective) - tapa hahmottaa maailma ja suhtautua tapahtumiin 
Visio 
Parhaimmillaan visio on selkeä ja täsmällinen tulevaisuudenkuva, mutta kuten Ben-
nis ja Nanus (1985, 89) toteavat, se voi olla myös epämääräinen, unenomainen käsi-
tys johtajien mielissä. Visio on enemmän kuin tavoite. Sitä ei voi ilmaista pelkillä 
numeroilla. Johdonmukainen, todellinen visio auttaa organisaatiota ymmärtämään, 
mitkä muutokset ovat välttämättömiä. Parhaimmillaan visio luo jännitteen nykyisyy-
den ja tulevaisuuden välille paljastaen ongelmia ja ohjaten strategioita. Huonoimmil-
laan se voi olla lattea lista itsestäänselvyyksiä.  

 
1 Strateginen suunnittelu nähdään yleisesti organisoituna suunnitteluprosessina, jonka tuotoksena 
syntyy suunnitteludokumenttiin kirjatut aiotut strategiat. Kun korostetaan prosessuaalista strategiaa 
ja interpretatiivista näkökulmaa, strateginen suunnittelu on vain yksi osa kokonaisprosessia. 
2 Mintzberg (1992, 12-19) 
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Strateginen aikomus 
"Strateginen aikomus asettaa tavoitteita, jotka edellyttävät ponnisteluja ja sitoutumis-
ta ... paino on siinä, että annetuilla resursseilla pyritään lähes tavoittamattomiin pää-
määriin ... perinteinen näkemys strategiaan korostaa resurssien sovittamista kulloi-
siinkin mahdollisuuksiin. Strateginen aikomus luo epäsopivuuden kunnianhimojen ja 
resurssien välille. Johto käyttää strategista aikomusta haastamalla organisaation ka-
ventamaan resurssien ja aikomuksen välistä kuilua luomalla systemaattisesti uusia 
mahdollisuuksia." (Hamel & Pralahad 1989.) Strateginen aikomus voidaan nähdä 
pakkomielteenä olla paras, pakkomielteenä luoda uutta tilaa, joka sopii juuri ko. or-
ganisaation (tai alueen) vahvuuksiin, tilaa, joka on perinteisten mallien ja ajattelun 
ulkopuolella. 

Strateginen aikomus on siis osa aiottuja strategioita, strategioiden luojien ilmaus... 

- halutusta asemasta alueiden joukossa eli missä olemme erityisen hyviä, 
- kriteereistä, joiden avulla toimintaa ja kehitystä voidaan seurata.   
Eräässä mielessä strateginen aikomus muistuttaa visiota, mutta se kiinnittyy voimak-
kaammin toimintaan. Strategisen aikomuksen taustalla oleva suuri kysymys ei ole 
'minkälainen on haluttu tulevaisuus', vaan 'mitä me haluamme olla', 'mitä me teemme 
toisin tänään, huomenna ja ensi vuonna ollaksemme sellaisia kuin haluamme'. 
Strateginen haaste1  

Strateginen haaste on mahdollisuus, vaikeus tai ongelma, jolla on ratkaiseva merkitys 
organisaation toimintaan tai kykyyn saavuttaa haluttu tulevaisuus. Haasteet voivat ol-
la joko sisäisiä tai ulkoisia sekä näiden yhdistelmiä. Haasteen oletetaan olevan stra-
teginen, jos se liittyy päätöksiin tai toimintoihin, jotka puolestaan liittyvät päämää-
riin, toiminnan suuntaamiseen sekä resurssien allokointiin (Ring 1988, 69-70). Stra-
tegiset haasteet kohdistavat huomion nykytilan ja tulevaisuuden välisiin tärkeisiin 
kohtiin. Ringin (1988, 70) mukaan strategisilla haasteilla on kolme lähdettä: ympä-
ristö, rakenteet ja prosessit. Strategiset haasteet kertovat, mihin asioihin pitää kiinnit-
tää huomio, jotta haluttu tulevaisuudenkuva olisi mahdollista toteuttaa. Strategiset 
haasteet ovat tekijöitä, joihin on puututtava, jotta muutokset voitaisiin toteuttaa. Ne 
ovat tavallaan "suuria" asioita tulevaisuuden ja nykyhetken välillä. Strategiset haas-
teet tulee tunnistaa ja pohtia vastausta seuraaviin kysymyksiin.  

- Mikä haaste?  
- Mitkä tekijät tekevät siitä strategisen?  
- Mitä seuraa, jos siihen vastaamisessa epäonnistutaan.  

(Bryson 1988,149.)  

Kun strategiset haasteet on identifioitu, on pohdittava mihin seuraavista kolmesta 
ryhmästä kukin haaste kuuluu: a) haasteet, jotka eivät vaadi toimenpiteitä eivätkä 
huomiota, mutta joita on seurattava jatkuvasti, b) haasteet, jotka voidaan hoitaa osana 
normaalia toimintaa ja c) haasteet, jotka vaativat välittömän vastauksen ja erityistä 
huomiota. 
 

 
1 ks. myös Sotarauta (1990 ja 1996a) 
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Tässä luvussa tarkastellaan ensin edellä käsitellyn teorian ja EPKO-projektin liitosta 
eli vuorovaikutuksen foorumeja ja itseohjautuvien ryhmien periaatteita. Tämän jäl-
keen kuvataan maakuntasuunnitelman laadintaprosessi ja EPKO-projektin etenemi-
nen. Lopuksi kuvataan näiden kahden prosessin välinen vuorovaikutus. 

3.11 Teorian ja EPKO-projektin liitos – vuorovaikutuksen foorumit ja itseoh-
jautuvat ryhmät 

Vuorovaikutteisen strategiatyön peruskysymykset 
Pehmeässä strategiassa keskeiseen osaan nousee yhteisymmärryksen etsiminen. Yh-
teisymmärrykseen pääseminen voi usein olla rationaalisempaa kuin asetettujen visi-
oiden ja tavoitteiden suoraviivainen toteuttaminen. EPKO-projektissa tuskin päästiin 
yksimielisyyteen Etelä-Pohjanmaan kehittämisen strategioista ja keinoista, mutta se 
tarjosi yhden foorumin jäsentää jatkuvasti käynnissä olevaa keskustelua. Pehmeän 
strategian ja Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman välinen yhteys voidaan ki-
teyttää seuraavien Healeyn (1995) esille nostamien kysymysten avulla: 

• MISSÄ keskustellaan? Millä foorumeilla ja areenoilla, miten eri toimijoilla on 
mahdollisuus osallistua keskusteluun? 
- Maakuntasuunnitelman laadinta ja EPKO-projekti ovat itsessään monien toimi-

joiden vuorovaikutuksen foorumeja. Näiden lisäksi Etelä-Pohjanmaan strategi-
oista keskustellaan myös monilla muilla foorumeilla ja areenoilla. 

• MITEN keskustellaan? Millä tyylillä on suurimmat mahdollisuudet avata keskustelu 
ja mahdollistaa mahdollisimman useiden ryhmien osallistuminen? 
- EPKO-projektissa jätettiin teemaryhmille vapaus itse organisoida keskustelu. 

Senten tutkijoiden tehtävänä oli toimia maakuntasuunnittelun ja teemaryhmien 
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välisenä tulkkina, jotta teemaryhmien niiden omista näkökulmista nouseva tapa 
tarkastella asioita ja maakuntasuunnittelu kohtaisivat mahdollisimman hyvin 
toisensa. 

• MITEN valtava nippu asioita, argumentteja ja ideoita voidaan järjestää keskuste-
lussa? 
- Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman laadinnassa kunkin teemaryhmän 

puheenjohtajan ja sihteerin tehtävä oli jäsentää oman ryhmän keskustelua. 
Suunnitelman kirjoittamisen projektiryhmän ja Senten tutkijoiden tehtävä puo-
lestaan oli jäsentää kertynyttä aineistoa kokonaisuuden näkökulmasta. 

• MITEN luodaan strategia, josta syntyy uusi keskustelu siitä, miten asiat järjes-
tetään ja hallitaan? 
- Olennaista on oivaltaa, että laaditut strategiat eivät ole ”lopullinen totuus” 

maakunnan kehittämisen suunnista, vaan niillä tulee olla tilaa elää ja kehittyä 
vuosien varrella. Niiden tulee jättää tilaa uusille oivalluksille ja toiminnan kaut-
ta syntyville kehittämistarpeille. Kaikkea ei voi strategioissa ottaa huomioon 
ennalta. 

• MITEN poliittinen yhteisö voi olla yhtä mieltä strategioista, mutta samalla pitää yl-
lä jatkuvaa kritiikkiä niitä kohtaan? 
- Tämä edellyttää avointa keskustelukulttuuria ja hyvää prosessien laatua. 

Itseohjautuvat ryhmät1 
Uuden kehittäminen ja uusien suuntien etsiminen liittyy ensisijaisesti näkemyksiin 
ja asenteisiin ja vasta toissijaisesti rakenteisiin, rooleihin, hierarkioihin jne. Murta-
essamme vanhoja näkemyksiä ja etsiessämme uusia on kyseessä mitä selkeimmin 
oppimisprosessi. Samalla alueellisesta kehittämisestä vastaavien organisaatioiden 
rooli muuttuu. Ne eivät laadi ja/tai toteuta strategioita yksinään. Niiden tulisi raken-
taa toimintamallia ja keskustelukulttuuria, joiden varassa strategiat elävät ja kehit-
tyvät.  

Jos yritetään saada aikaan strategisia muutoksia ottamatta huomioon asenteellisia 
tekijöitä, voivat aiotut muutosstrategiat jäädä toteutumatta tai muuttua oleellisesti. 
Muutoksen johtaminen voi lähteä vallitsevien näkemysten ja uskomusten kyseen-
alaistamisesta käyttämällä itseohjautuvia ryhmiä osana pehmeää strategiaa. Niiden 
avulla on mahdollista etsiä uusia tapoja nähdä ja toimia. Itseorganisoituminen on 
vieläkin avoimempi toimintamalli suhteessa mahdollisiin tuloksiin.  

Itseohjautuvat ryhmät ovat yhtäältä osa muodollisia rakenteita, mutta toisaalta ne 
saattavat myös korvata tai muuttaa niitä. Itseohjautuvien ryhmien käyttö tarjoaa 
mahdollisuuden ylittää vakiintuneita sektori- ja organisaatiorajoja. Se on varsin 
avoin tapa etsiä uusia kehittämisen suuntia. Itseorganisoituminen vie avoimuuden 
äärimmilleen ja käytännössä pohjan pois institutionaalisen alueellisen kehittämisen 
tarpeelta. Taulukossa 2 on esitelty itseohjautuvien ryhmien perusajatuksia. Samalla 
ne on rinnastettu itseorganisoitumiseen. 

 

 
1 Perustuu Sotarauta (1996) 
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TAULUKKO 2. Itseohjautuvat ryhmät ja itseorganisoituminen (Stacey 1993, 243) 

 Itseohjautuvat ryhmät Itseorganisoituminen 

Asettaminen - ovat pysyviä tai väliaikaisia, mut-
ta aina muodollisesti asetettuja ra-
portointi yms. vastuineen 

- on joustava verkostoitumispro-
sessi, jossa epäviralliset ja hetkel-
liset ryhmät muodostuvat tietty-
jen teemojen ympärillä 

Johdon  
kontrolli 

- johto voi määrätä itseohjautuvien 
ryhmien rakenteen ja säännöt, joi-
den mukaan ne toimivat 

-  johto päättää itseohjautuvien ryh-
mien rajoista ja muodoista 

- johto ei voi kontrolloida itseor-
ganisoituvia prosesseja 

- itseorganisoituvat ryhmät päättä-
vät itse kuka osallistuu toimin-
taan ja kuka ei. Ne päättävät 
myös toiminnan rajoista ja muo-
doista 

Rakenne - itseohjautuvat ryhmät ovat yhtääl-
tä osa muodollisia rakenteita ja 
toisaalta saattavat korvata niitä 

- muodolliset rakenteet rajoittavat 
itseorganisoituvien ryhmien toi-
mintaa ja toisaalta ryhmät pyrki-
vät rikkomaan rajoja 

Valta - jaettu valta johtaa itseohjautuviin 
ryhmiin 

- painoarvojen ja voiman epätasai-
nen jakautuminen antaa itseorga-
nisoituvien ryhmien konflikteille 
energiaa ja samalla rajoittaa nii-
den toimintaa 

Valmiudet - itseohjautuvissa ryhmissä johto 
luo valmiuksia 

- itseorganisoituvissa ryhmissä ih-
miset luovat itselleen valmiuksia 

Kulttuuri - itseohjautuvat prosessit perustuvat 
jaettuun kulttuuriin 

- erilaiset näkemykset sekä provo-
soivat että toisaalta rajoittavat it-
seorganisoituvia prosesseja 

 
Onnistunut itseohjautuvien ryhmien käyttö edellyttää ilmapiiriä, joka tukee avointa 
asioiden kyseenalaistamista ja erilaisten näkökulmien esittämistä. Erilaisten argu-
menttien ja konfliktien kautta hakeudutaan kohti yhteistä näkemystä. Itseohjautu-
vien ryhmien työ on jatkuvaa konfliktien ja konsensuksen välillä tapahtuvaa heilun-
taa. Konsensus ei saa muodostua normiksi, jos etsitään uusia näkökulmia. Liiallinen 
koherenssi saattaa taas johtaa sisäiseen sokeuteen, jolloin ryhmän jäsenet vahvista-
vat toistensa uskomuksia, eikä kukaan kyseenalaista sen paremmin tietoa kuin itse 
prosessiakaan. 

Strategisen johdon tehtävänä on luoda ryhmille sekä materiaalisia että henkisiä 
edellytyksiä ja oikeaa ilmapiiriä. Tämä edellyttää mm. normaalien hierarkioiden 
työntämistä taka-alalle. Ryhmän jäseniä ei valita aseman perusteella vaan tietojen 
ja taitojen perusteella1. Kun hierarkiat jätetään taka-alalle, myöskään johto ei saa 
kiinnittää huomiota muodollisiin asemiin.  

 
1 Erityisesti kursivoidut kohdat olivat EPKO-projektin teemaryhmien toiminnan keskeisiä periaattei-
ta. 
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Jos johto perustaa ryhmän, se ei saisi sortua ohjaamaan sitä johonkin tiettyyn 
suuntaan. Sen sijaan sen tulisi asettaa ryhmä haastavien kysymysten eteen ja ottaa 
riski, että ryhmän esittämät tulokset voivat olla aivan jotain muuta kuin mitä johto 
itse ennakoi. Ryhmiä perustettaessa ei tulisi tyytyä vain maakuntasuunnitelman laa-
dintaan virallisesti osallistuviin henkilöihin, vaan käsillä olevasta teemasta riippuen 
voidaan etsiä erilaisista sidosryhmistä ihmisiä tuomaan ryhmän toimintaan erilaisia 
näkökulmia. 

Kehittäjäverkoston ydin voi asettaa organisaatio- ja sektorirajat ylittävän ryhmän 
jonkin tietyn strategisen haasteen eteen, jolloin ryhmän tehtäväksi jää päättää se, 
miten ja mistä näkökulmasta haasteeseen tartutaan. Ilman selkeitä tavoitteita toi-
mimisen tausta-ajatuksena on provosoida esiin tunteita ja konflikteja, joiden pohjal-
ta voi nousta todella uusia tapoja nähdä ja tehdä asioita. Haasteiden asettamisen tu-
lisi olla kaksisuuntaista siten, että myös johdon tulisi olla avoin alemmalta portaalta 
tuleville haasteille. (Stacey 1993.) 

Jos riskien ottamista ja haasteiden kohtaamista vältellään, paikalleen jumiutumi-
sen vaara kasvaa. Vaikka tulevaisuus on pitkällä tähtäimellä tuntematon, niin suurin 
riski on siitä huolimatta haasteilta suojautumisessa. Johdon olisi tietoisesti altistet-
tava itsensä haastaville tilanteille. 

Uudet strategiset suunnat nousevat, kun ryhmä oppii kyseenalaistamalla syvällä 
olevat uskomukset ja pyrkimällä muuttamaan asenteita ja lähestymistapoja. Uusien 
suuntien etsinnässä tämä on avoimempi ja luovempi tapa kuin uusien suunnittelun 
menettelytapojen ja tekniikkojen opetteleminen. Tämänkaltainen oppimisprosessi 
voi olla yksilöille hyvinkin uhkaava ja aiheuttaa jännitteitä, jotka johtavat ryhmän 
dynamiikan vinoutumiseen. Tämän ongelman voittamiseksi johdon on jatkuvasti 
tutkittava ryhmien sisäistä ja välistä vuorovaikutusta. Tie oppimiseen on itsearvioin-
ti. (Stacey 1993.) 

Uudet strategiset suunnat ilmenevät, kun johdon asenteet ja käyttäytyminen luo-
vat yksittäisen ihmisen aloitetta ja intuitiota kannustavan ilmapiirin. Oppiminen ja 
kompleksiset vuorovaikutussuhteet ovat kovaa työtä. Ne eivät voi toimia ilman riit-
täviä johdon resursseja. Johdolla on oltava aikaa itseohjautuvien ryhmien avulla ta-
pahtuvaan avoimeen strategisten suuntien etsintään. 

Strategiaa ei suunnitella maakunnan eri organisaatioille ja ihmisille, vaan se 
elää heidän kanssaan ja heidän kauttaan. Aiotut strategiat ovat strategioiden laati-
joiden ilmaus halutusta tulevaisuudesta ja kehityksen suunnasta. Historia on kuiten-
kin osoittanut, että monet poliittiset aikomukset eivät toteudu. Ne törmäävät maail-
maan muutokseen. Historia on osoittanut myös, että poliittiset aikomukset voivat 
muuttaa maailmaa, jos niillä on kasvualustaa. Itseohjautuvien ryhmien käyttö on 
kasvualustan luomista. 

EPKO-projektissa itseohjautuvat ryhmät olivat osa maakuntasuunnitelman laadin-
taa. Niiden käyttöä olisi mahdollista jatkaa myös strategioiden toteuttamisen yhtey-
dessä. Näin strategiat saavat tilaa elää ja muuttua, suunnittelun ja toteutuksen raja 
hämärtyy. 



Prosessikuvaukset 

 47 

Esimerkiksi erilaisten tapauskohtaisten ”iskuryhmien” avulla voisi olla mahdol-
lista reagoida nopeammin avautuviin mahdollisuuksiin, tarttua strategioiden keskei-
siin teemoihin ja samalla toiminnan kautta uudistaa strategioita. Iskuryhmien merki-
tys korostuu strategioiden toteuttamisessa ja ennen kaikkea niiden jatkuvassa uudis-
tamisessa. Iskuryhmien lähtökohtana on koota ko. asian parhaat asiantuntijat suh-
teellisen tiiviiksi ryhmäksi ja antaa heille haastava ja itsenäinen tehtävä sekä riittä-
vät resurssit jonkin strategisesti merkittävän hankkeen läpiviemiseksi. Politiikkojen 
ja alueellisesta kehittämisestä vastaavien organisaatioiden johdon tulisi raivata isku-
ryhmille pelitilaa ja tukea tehtävän suorittamisessa eikä kontrolloida tai valvoa. 

3.12 Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman laadinnan prosessi1 

5.2.2 Mitä maakuntasuunnittelu on? 

Strateginen alueellinen kehittämisuunnittelu on aluekehityslakiin ja maankäyttö- ja 
rakennuslakiin perustuvaa yhteensovittavaa suunnittelua2, jota koordinoi alueel-
lisella tasolla maakunnan liitto. Liitot vastaavat työvoima- ja elinkeinokeskuksen, 
muiden aluehallintoviranomaisten ja erilaisten sidosryhmien kytkemisestä ohjel-
mien valmisteluun. Keskushallinnossa ohjelmien valmistelu tapahtuu sisäasianmi-
nisteriön johdolla yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa.  

Maakuntien liittojen lakisääteiseen toimialaan kuuluvat aluekehitysviranomaisen 
tehtävät ja maakuntakaavoitus. Lisäksi liittojen toimialaan kuuluvat maakunnallinen 
edunvalvonta sekä erilaiset vapaaehtoiset tehtävät. Ne pyrkivät ajamaan maakun-
nan, sen kuntien väestön ja elinkeinoelämän etuja sekä tuottavat tutkimuksia, suun-
nitelmia ja selvityksiä. Aluekehitysviranomaisen roolissa liitto vastaa maakunnan 
yleisestä aluepoliittisesta suunnittelusta ja laatii maakunnan kehittämisohjelman. 
Tässä työssä maakunnan liitto… 

• maakunnan kehittämisstrategioiden luominen 
• laatii aluekehittämisohjelmat ja sovittaa yhteen valtion aluehallintoviranomaisille 

kuuluvat aluekehitystoimenpiteet 

• kehittää elinkeinoelämän rakenteita uusien yritysten ja työpaikkojen luomiseksi 
• osallistuu maakunnan talouselämän kaikinpuoliseen vahvistamiseen ja  

• kehittää väestön ammatillista osaamista  

Maakuntasuunnitelma on maakunnan kehittämispoliittinen pitkän aikavälin linjaus. 
Siinä esitettyjä linjauksia konkretisoivat erilaiset kehittämisohjelmat. Maakunnan 
kehittämisohjelmiin kuuluvat Euroopan unionin tavoiteohjelmat, kansalliset ohjel-

 
1 Tämän alaluvun ovat kirjoittaneet Olli Ristaniemi ja Timo Lakso. Ristaniemi on osallistunut Ete-
lä-Pohjanmaan liitossa maakuntasuunnitelman kirjoittamiseen ja Lakson tehtävänä on ollut arvioi-
da suunnitelman laadintaprosessi ja laatia siitä erillinen raportti. Tässä yhteydessä maakun-
tasuunnitelman laadinta kuvataan ilman arviointia.  
2 Vuoden 1994 alussa voimaantulleeseen aluekehityslakiin ei ole sisällytetty maakuntasuunnittelua 
kokonaisuutena. Maakuntasuunnittelu määräytyy ensisijaisesti maankäytön suunnittelulainsäädän-
nön kautta. Maankäytön ja toiminnallisen kehittämissuunnittelun yhtenäistäminen on edelleen 
haaste. 
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mat sekä maankäyttö- ja aluerakenneohjelmat. Eri ohjelmien rahoituksesta sovitaan 
toimijoiden kesken ohjelmasopimusmenettelyllä. Ohjelmasopimusmenettelyn rin-
nalla käytetään työohjelmia. Ne ovat luonteeltaan rahoitusohjelmia hankkeistusta 
varten. 

Maakuntakaavoitus perustuu rakennuslakiin1 ja käsittää yleispiirteisen suunni-
telman alueiden käyttämisestä eri tarkoituksiin. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaa-
voitusta ja muuta maankäytön suunnittelua. Maakunnallinen alueidenkäytön suun-
nittelu on yhteensovittavaa suunnittelua keskushallinnon ja paikallishallinnon välis-
sä. Alueiden käytön suunnittelu sovittaa yhteen mm. elinkeinoelämän ja ympäristön 
suojelun tarpeet.  
 

 

KUVA 3. Strategisen maakuntasuunnittelun elementit (Etelä-Pohjanmaan maakuntasuun-
nitelma 2020:n luonnos14.4.1999) 

 

 
1 Maankäyttö- ja rakennuslaki 1.1.2000 
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TAULUKKO 3. Maakuntasuunnitelman linjauksia toteuttavat ohjelmat 

Ohjelma Vastuutaho 
 
EU-ohjelmat 

Tavoite 2 –ohjelma Etelä-Pohjanmaan liitto 
Leaderiä vastaava yhteisöaloiteohjelma TE-keskus/maaseutuosasto 
Interreg –yhteisöaloiteohjelma Maakunnalliset liitot 
Inhimilliset voimavarat -yhteisöaloiteohjelma TE-keskus/työvoimaosasto 

Kansalliset ohjelmat 

Seinäjoen-Nurmon kaupunkiohjelma Seinäjoki, Nurmo 
Metsätalouden alueellinen tavoiteohjelma 1998-2002 Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus 
Etelä-Pohjanmaan tutkimusohjelma Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyh-

distys 
Seinäjoen elintarvikealan osaamiskeskus Foodwest Oy 
Etelä-Pohjanmaan teknologiapoliittinen ohjelma 2010 Etelä-Pohjanmaan liitto 
Länsi-Suomen ympäristöohjelma Länsi-Suomen ympäristökeskus 
Etelä-Pohjanmaan tietoyhteiskuntaohjelma Etelä-Pohjanmaan liitto 
Etelä-Pohjanmaan alueellinen maaseutusuunnitelma TE-keskus/maaseutuosasto 
Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisohjelma Etelä-Pohjanmaan liitto 
Puhevalta- ja edunvalvontaohjelma Etelä-Pohjanmaan liitto 

Maankäyttö ja aluerakenne 

Maakuntakaava Etelä-Pohjanmaan liitto 
Aluerakennetarkastelut Etelä-Pohjanmaan liitto 

 

5.2.2 Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnittelun 2020 lähtökohdat 

Etelä-Pohjanmaalla käynnistettiin elokuussa 1998 maakuntasuunnitteluprosessi, jos-
sa on pyritty hahmottamaan maakunnan pitkän aikavälin linjauksia. Etelä-Pohjan-
maan maakuntasuunnitelman lähtökohdat ovat seuraavat:  

• maakuntasuunnitelman asema maakunnan kehittämistyössä perustuu 1.1.2000 voi-
maan tulevaan maankäyttö- ja rakennuslakiin  

• Etelä-Pohjanmaalla on ilmennyt tarve luoda pitkän tähtäimen kehittämistavoitteet ja 
toiminnan suuntalinjat 

• luottamushenkilöiden asema maakunnan kehittämisen linjauksissa on ollut häilyvä; 
maakuntasuunnitelma tarjoaa luottamushenkilöille areenan pitkän tähtäimen lin-
jausten tekemisessä 

• EU:n rakennerahastokausien vaihdos sekä uusi maankäyttö- ja rakennuslaki on 
erinomainen tilaisuus tarkastella myös maakunnan pitkän aikavälin kehittämista-
voitteita ja toiminnan suuntalinjoja. 

Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2020:n tausta-aineistona ovat olleet voi-
massa oleva Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma (aluekehitysohjelman tarkis-
tus 1998-1999), erilaiset ohjelmat (mm. osaamiskeskus-, teknologia-, tutkimus- ja 
kaupunkiohjelmat), eri aluehallintoviranomaisten tulossuunnitelmat sekä EPKO-
projektin teemaryhmien tuottama materiaali. Perusta maakuntasuunnitteluprosessil-
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le luotiin jo meneillään olevalla (1995 - 1999) ohjelmakaudella. Toteutettava tavoite 
5b:n ja uusi tavoite 2:n tavoitteisto on heijastunut myös maakuntasuunnitteluun. 
Maakuntasuunnitelma 2020 tukeutuu myös voimassaolevaan Etelä-Pohjanmaan 
seutukaavaan. Materiaalia suunnitelmaan on lisäksi saatu erilaisista neu-
vottelutilaisuuksista ja sidosryhmien esityksistä ja lausunnoista.  

Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2020 on liiton ja maakunnan tärkein 
asiakirja. 

3.13 Maakuntasuunnitteluprosessin organisointi  

Etelä-Pohjanmaalla on elokuun 1998 ja syksyn 1999 välisenä aikana toteutettu sa-
manaikaisesti maakuntasuunnitelmaprosessia, maakuntakaavaprojektia ja Länsi-
Suomen tavoite 2-ohjelmaprosessia sekä Etelä-Pohjanmaan Euroopan unionin ja 
kansallisen aluepolitiikan mukaisia tavoiteohjelmaprosesseja. Maakuntasuunnitel-
man, maakuntakaavaprojektin, EPKO-projektin ja Länsi-Suomen tavoite 2-ohjelman 
tekemiset pyrittiin samanaikaistamaan. 

Etelä-Pohjanmaan liitto otti maakuntasuunnitteluprosessin lähtökohdaksi jatku-
van vuorovaikutuksen sidosryhmien kanssa. Maakuntasuunnitelman luonnoksessa 
(14.4.1999) liitto painottaa huomion kiinnittämistä enemmän itse suunnitteluproses-
siin ja siinä mukana oleviin toimijoihin kuin loppuraporttiin. Tällä on pyritty mah-
dollistamaan eri toimijoiden sitoutuminen aikaisempaa paremmin maakunnan kehit-
tämistyöhön. Käytännössä suunnittelu on toteutettu vuorovaikutuksessa kuntien, 
valtion aluehallintoviranomaisten, osaamisorganisaatioiden ja elinkeinoelämän 
kanssa. Yritykset on pyritty huomioimaan keskustelemalla yrittäjien etujärjestöjen 
kanssa ja osallistamalla yrittäjiä suunnitteluprosessiin EPKO-projektin yrittäjyys-
teemaryhmän avulla.  

Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus ja maakuntavaltuusto ovat määrittä-
neet suunnitelman teemat. Eri toimijoiden kanssa on jatkuvasti keskusteltu suunni-
telman sisällöstä. Verrattuna aiempiin suunnittelukierroksiin uusia elementtejä 
suunnitteluun ovat tuoneet EPKO-projekti ja jatkuvat keskustelut eri sidosryhmien 
kanssa. 

 Käytännössä suunnittelu organisoitiin siten, että maakuntasuunnittelua varten 
perustettiin projektiryhmä, jonka jäsenet olivat Etelä-Pohjanmaan liitosta ja Etelä-
Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksesta. Lisäksi eri alojen eteläpohjalaiset 
asiantuntijat ovat osallistuneet maakuntasuunnitelma-asiakirjan kirjoittamiseen. 
Tekstien yhteensovituksen on tehnyt Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntasuunnitelija. 
Lisäksi projektiryhmään kutsuttiin edustajia sidosryhmistä. Projektiryhmä vastasi 
suunnitteluprosessin koordinoinnista, suunnitelman kirjoittamisesta ja tiedonkulusta 
sekä neuvottelujen organisoinnista. Projektiryhmä jäsensi työnsä maakuntavaltuus-
ton tekemien strategisten linjausten perusteella. 

Alunperin ohjausryhmän oli määrä ohjata projektiryhmän työtä, mutta ohjaus 
päätettiin kuitenkin toteuttaa verkostona. Verkoston avulla prosessin ohjaukseen py-
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rittiin kytkemään keskeisimmät sidosryhmät mukaan. Sidosryhmät olivat prosessis-
sa mukana myös EPKO-projektin kautta, jolloin suunnittelun ohjauksen yhdeksi 
elementiksi tuli maakunnan painoaloille muodostetut itseohjautuvat teemaryhmät. 
Maakuntahallituksen puheenjohtaja, maakuntajohtaja ja projektiryhmän jäsenet 
osallistuivat teemaryhmien työskentelyyn. 

  

 

KUVA 4. Maakuntasuunniteluprosessin organisoiminen Etelä-Pohjanmaalla 
 
Seuraavassa on esitetty maakuntasuunnitteluprosessin keskeiset tapahtumat 

8/98 - Käynnistys 
Maakuntasuunnitelmaprosessi käynnistettiin Etelä-Pohjanmaan liitossa viranhaltija-
valmisteluna elokuun 1998 alussa. Maakuntasuunnitelmaa päätettiin alkaa valmiste-
lemaan aluesuunnittelupäällikön johdolla toimivassa projektiryhmässä, jossa oli jä-
seniä sekä Etelä-Pohjanmaan liitosta että Työvoima ja elinkeinokeskuksesta ja jo-
hon tarvittaessa kutsuttiin eri sidosryhmien edustajia. Projektiryhmän tehtäväksi 
asetettiin suunnitteluasiakirjan kokoaminen ja tärkeimpien sidosryhmien kuulemi-
nen ja sitouttaminen suunnitelmaan. Työvoima ja elinkeinokeskus nimesi viranhal-
tijan työstämään maakuntasuunnitelmaa yhdessä Etelä-Pohjanmaan liiton kanssa. 
Maakuntasuunnitelma päätettiin viedä maakuntahallituksen ja –valtuuston käsitte-
lyyn useaan otteeseen suunnitteluprosessin eri vaiheissa.  
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Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus esitti maakuntavaltuustolle 7.9.1998, 
että maakuntasuunnitelman tekeminen toteutetaan Etelä-Pohjanmaan liiton viran-
haltijoiden esittämällä tavalla ja suunnitellun ajoituksen mukaisesti. Maakuntahalli-
tus päätti, että maakuntasuunnitelman strategiaosan työn käynnistämiseksi maakun-
tavaltuustolle järjestetään seuraavan maakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä 
strategiaseminaari. Maakuntasuunnitelmaprosessi käynnistettiin virallisesti syys-
kuussa 1998: Samassa tilaisuudessa maakuntavaltuutetuille järjestettiin strategiase-
minaari. 

12.10.1998 - Projektiryhmä aloittaa 
Projektiryhmä aloitti varsinaisen työskentelyn 12.10.1998. Alkuvaiheessa käsitel-
tävinä aiheina olivat mm. suunnittelumenetelmät eli vuorovaikutteinen suunnittelu, 
maakuntasuunnitelman rakenne, asiantuntijatahojen kuulemistilaisuuksien järjestä-
minen ja seutukuntakierrosten organisoiminen. Alkuvaiheessa käsiteltiin lähinnä 
suunnitelman rakennetta, sidosryhmien osallistumista ja teemaryhmien tuotosten 
sisällyttämistä suunnitelmaan.  

12/98 - Seutukuntakierrokset 
Joulukuussa 1998 Etelä-Pohjanmaan liitto järjesti tiedotustilaisuudet seutukunnille, 
joissa oli osallistujina lähinnä kuntien viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä. Joulu-
kuun 1998 seutukuntakierros keskittyi maakuntavaltuuston strategiaseminaarin lin-
jausten käsittelyyn. Seutukuntatilaisuuksissa keskusteltiin Etelä-Pohjanmaan maa-
kuntasuunnitelmasta, Länsi-Suomen yhteistyöalueen tavoite 2-ohjelmasta ja Etelä-
Pohjanmaan maakuntakaavaprojektista.  

Seutukuntia kehotettiin toimittamaan Etelä-Pohjanmaan liittoon helmikuun 1999 
loppuun mennessä strategisia linjauksia, mutta sellaiset saatiin vain Järviseudun 
seutukunnasta. 

12/98 – 3/99 – Sidosryhmätapaamiset 
Etelä-Pohjanmaan liitto järjesti joulukuun 1998 ja maaliskuun 1999 välisenä aikana 
useita sidosryhmätapaamisia. Keskustelutilaisuuksissa hahmotettiin keskeisimpien 
sidosryhmien näkemyksiä maakuntasuunnitelmaa varten.  

3-4/99 - Seutukuntakierrokset 
Maalis-huhtikuussa kullakin seutukunnalla järjestettiin maakuntasuunnitelman 
luonnoksen esittelytilaisuus (Suupohjan seutukuntaa lukuunottamatta). 

4-8/99 Maakuntasuunnitelman viimeistely 
Maakuntakaavan viimeistelyssä keskeisellä sijalla olivat EPKO-projektin teemaryh-
mien puheenjohtajien kanssa käydyt keskustelut teemaryhmien tulosten huomioi-
miseksi maakuntasuunnitelmassa sekä kuntien ja eri sidosryhmien lausunnot (maa-
kunnan yhteistyöryhmä).  
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Huhtikuun aikana suunnitelmaluonnos lähti lausunnolle kuntiin ja eri sidosryh-
mille. Kuntien ja sidosryhmien lausunnot olivat myös maakuntahallituksen käsitte-
lyssä. Maakuntahallitus teki edellä olevien selvitysten perusteella tarkennuksia 
suunnitelmaan ja käsitteli sitä iltakoulussaan 7.6. 

Alkuperäisen aikataulun mukaan maakuntasuunnitelma oli tarkoitus hyväksyä 
maakuntavaltuustossa 24.5.1999. Maakuntahallitus siirsi hyväksymisen maakunta-
valtuuston elokuun kokoukseen. Tähän oli useita perusteita: Etelä-Pohjanmaan 
maakuntasuunnitelma 2020 on Etelä-Pohjanmaan liiton ja maakunnan tärkein pitkiä 
kehittämislinjoja hahmottava asiakirja, joten se haluttiin viimeistellä huolella. Myös 
kuntien lausunnot ja EPKO-projektin teemaryhmien työn tulokset haluttiin analysoi-
da tarkasti ja hyödyntää niitä muussakin maakunnan kehittämistoiminnassa (mm. 
tavoite 2-ohjelman laadinnassa). Lisäksi uusien rakennerahasto-ohjelmien käsittely 
EU:ssa on kevään 1999 tietojen mukaan hieman ongelmallista ja monet keskeiset 
asiat olivat auki. Tästäkään syystä maakuntasuunnitelman viemistä maakuntaval-
tuuston käsittelyyn ei ollut syytä kiirehtiä. 

 

KUVA 5. Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmaprosessi aikaperspektiivissä 

Miten tästä eteenpäin? 
Maakuntavaltuuston on määrä hyväksyä Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 
elokuussa 1999. Länsi-Suomen tavoite 2-ohjelmaprosessi sekä Etelä-Pohjanmaan 
omat EU:n ja kansalliset tavoiteohjelmat on määrä saada valmiiksi syksyllä 1999. 
Maakuntakaavaprosessi jatkuu vuoden 2001 loppuun saakka, jolloin maakuntakaa-
van tulee olla valmis.  

Maakuntavaltuusto tulee tarkistamaan maakuntasuunnitelman valtuustokausittain 
tai tarpeen mukaan useammin. Sidosryhmien tuottamat toimintasuunnitelmat muo-
dostavat jatkuvan palautteen suunnitelmaan. Etelä-Pohjanmaalla maakuntasuunni-
telman toteuttaminen perustuu  erilaisiin ohjelmiin sekä ohjelmasopimusmenettelyn 
lisäksi teemaohjelmiin, joita laaditaan maakuntasuunnitelman alaisuuteen tärkeäksi 
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katsotuilla painopistealoilla. Tämän uskoltaan osaltaan edistävän ohjelmien kohde-
ryhmien ja toteuttajien sitoutumista asetettuihin strategioihin.  

3.14 Etelä-Pohjanmaan kehittäminen ja ohjelmatyö -projektin prosessikuvaus 

5.2.2 Lähtökohta 

EPKO-projektin lähtökohtana oli Tampereen yliopiston Täydennyskoulutuskeskuk-
sen Seinäjoen yksikön (TYT-Seinäjoki) vuosina 1995-1996 toteuttama Etelä-
Pohjanmaan maakunnallinen strategiakoulutus. Vuoden 1998 keväällä Etelä-
Pohjanmaan liitto otti esille uuden koulutusjakson tarpeen. Koulutusta suunnitelta-
essa nousi esille ajatus, että koulutus nivottaisiin aiempaa tiiviimmin kiinni maa-
kuntasuunnitteluun. Jo edellisessä koulutuskokonaisuudessa koulutus rakentui ete-
läpohjalaisen reaaliaineiston varaan. Käytännössä se tarkoitti lähinnä Etelä-
Pohjanmaan aluekehittämisohjelmaan tutustumista ja sen arviointia kurssin yhtey-
dessä. Tällä kertaa koulutuksen lähtökohdaksi otettiin pehmeän strategian teoria ja 
koulutus nivottiin yhteen uuden maakuntasuunnitelman laadinnan kanssa. Koulutus 
rakennettiin itseohjautuvien ryhmien, yhteisten seminaarien ja maakuntasuunnitte-
lun välisen vuorovaikutuksen varaan.  

Projektin tavoitteiksi asetettiin: 

• Etelä-Pohjanmaan avaintoimijoiden strategisen osaamisen kehittäminen  

• Maakuntasuunnittelun ja ohjelmatyön kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla 
• Aineiston ja ajatusten tuottaminen Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmaan 
• Strategiakoulutuksen yhdistäminen uudella tavalla yhtäältä maakunnan kehittämi-

seen ja toisaalta tutkimukseen. 

Etelä-Pohjanmaan kehittäminen ja ohjelmatyö -projekti oli siis pohjimmiltaan kou-
lutushanke, mutta samalla se palveli käytännön suunnittelua käsittelemällä Etelä-
Pohjanmaan kehittämisen strategisia linjauksia ja tuottamalla uusia ideoita ja mate-
riaalia maakuntasuunnitelmaa varten. Koulutuksellisen osion perusajatuksena oli, 
että parasta strategisen ajattelun ja suunnittelun koulutusta on se, että ihmiset itse 
pohtivat väljän tehtävänannon puitteissa ”oikeita asioita”. Suunnitteluosio taas to-
teutettiin siten, että projekti nivottiin yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan liiton kanssa 
tiiviisti kiinni maakuntasuunnitelman valmisteluun. Projektille ei asetettu suoraa 
tehtävää laatia maakuntasuunnitelmaa, mutta sille asetettiin haaste: EPKO-projektin 
tehtävänä oli tuottaa niin hyviä linjauksia ja ajatuksia, ettei niitä yksinkertaisesti voi 
ohittaa maakuntasuunnitelmaa laadittaessa. Käytännössä tiivis vuorovaikutus pro-
jektin ja maakuntasuunnitelman laadinnan välillä takasi ajatusten välittymisen kah-
den prosessin välillä.  
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KUVA 6. Etelä-Pohjanmaan ohjelmatyö ja kehittäminen –projektin perusasetelma  

EPKO-projektin eri osiot: 

• Koulutus 

- Maakunnan keskeisille toimijoille tarjottiin mahdollisuus kouluttautua strategi-
sessa ajattelussa ja suunnittelussa käytännön suunnittelutyön yhteydessä. 

- Seminaareissa tarjottiin uusia näkökulmia avaavia luentoja. 

• Maakuntasuunnitelman laadinta 

- EPKO-projektiin osallistuneet haastettiin tuottamaan aineistoa ja ajatuksia Etelä-
Pohjanmaan maakuntasuunnitelmaan ja Etelä-Pohjanmaan tavoite 2 –
ohjelmaan. 

• Tutkimus 
- Projektin taustalla on alueelliseen strategiseen suunnitteluun kohdistunut tut-

kimustyö. 
- Projekti oli luonteeltaan toimintatutkimusta 
- Projektin kuluessa hankittiin aineistoa suunnittelu- ja johtamismenetelmien ke-

hittämiseen osallistuvan havainnoinnin avulla. 

Seuraavassa kuvataan EPKO-projektin eteneminen sekä sen liitos Etelä-Pohjanmaan 
maakuntasuunnitelman laadintaan. Kuvassa 7 on esitetty EPKO-projektin etenemi-
nen vaiheittain. 

5.2.2 Vaihe I – aloitus 

Syksy 1997 ja tammikuu 1998 – Projektin käynnistys  
Projektin johtoryhmässä1 keskusteltiin varsin laajasti projektin tavoitteista ja tarkoi-
tuksesta jo ennen projektihakemuksen laadintaa. Keskustelujen jälkeen päädyttiin 
siihen, että projektin koulutuksellinen osio tulisi liittää aiempaa vahvemmin maa-
kuntasuunnitteluun. Johtoryhmässä tämä todettiin mahdolliseksi, koska sekä EPKO-

 
1 Johtoryhmään kuuluivat Raimo Saunamäki ja Timo Urpala Etelä-Pohjanmaan liitosta, Marjatta 
Jokisuu Seinäjoen TYTistä sekä Markku Sotarauta ja Reija Linnamaa Sentestä. 
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projektin että maakuntasuunnitelman laadinnan aikataulut sopivat hyvin yhteen. 
EPKO-projekti liitettiin samalla kiinteästi yhteen Senten Rajaton Etelä-Pohjanmaa –
projektin kanssa.  

Projektin toimintatavan taustalle päädyttiin ottamaan yleisellä tasolla pehmeän 
strategian teoria, erityisesti itseohjautuvat ryhmät. Projekti päätettiin toteuttaa pro-
sessina, jossa keskeinen osa on itseohjautuvien teemaryhmien työllä.  

TYT-Seinäjoki laati yhteistyössä Senten kanssa Etelä-Pohjanmaan liitolle rahoi-
tushakemuksen syksyllä 1997. Etelä-Pohjanmaan liitto myönsi projektille rahoituk-
sen 19.1.1998. EPKO-projektille myönnetty rahoitus käytettiin projektin juokseviin 
kuluihin. Projektin johdolle, teemaryhmille yms. ei maksettu palkkioita, vaan kaikki 
mukana olleet osallistuivat talkooperiaatteella. 

Projektin käynnistyttyä johtoryhmässä listattiin 12 mahdollista yleisen tason 
teemaa, jotka päätettiin esittää maakuntahallitukselle lopullista valintaa varten. 

16.3.1998 - EPKO-projektin esittely maakuntahallituksen iltakoulussa 
Maakuntahallituksen iltakoulussa projektin johtaja1 esitteli projektin tavoitteet ja 
toimintatavan sekä liitoksen maakuntasuunnitelman laadintaan. Lisäksi maakunta-
hallitus keskusteli maakunnan kehittämisen painopisteistä ja teemaryhmien tee-
moista. Keskustelun perusteella päädyttiin kuuteen teemaan ja samalla siis kuuteen 
ryhmään: Elinkeinot ja yrittäjyys, koulutusjärjestelmä sekä teknologia ja tutkimus; 
maankäytön suunnittelu (infrastruktuuri ja ympäristö); hyvinvointi ja palvelut; maa-
kunnan sisäinen vuorovaikutus ja kulttuuri.  

Ryhmien kokoaminen 
Kullekin ryhmälle kutsuttiin puheenjohtaja ja sihteeri, joiden tehtävänä oli koota 
itselleen ryhmä. Puheenjohtajien ja sihteerien valinnassa kriteereinä korostettiin ko. 
teeman asiantuntijuutta, aktiivisuutta ja valmiutta panostaa aikaa teemaryhmän 
työskentelyyn. Lisäksi tavoitteena oli, että ryhmään tulisi ko. teemaa erilaisista nä-
kökulmista katsovia henkilöitä. Johtoryhmä kommentoi joidenkin ryhmien kokoon-
panoja lähinnä niiden koon osalta. Keskeisenä lähtökohtana oli myös, että teema-
ryhmien vetäjiksi ei kutsuta organisaatioidensa edustajia vaan aktiivisiksi tunnettuja 
ihmisiä.

 
1 Projektin johtajana toimi Markku Sotarauta 
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KUVA 7. EPKO-projektin etenemisen yleinen prosessi 



 

 Yhteistyö Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa 
EPKO-projektiin oli tarkoitus saada myös nuorten näkökulma mukaan toteuttamalla 
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa erikoiskurssi, joka olisi pureutunut maakunnan 
kehittämisen kysymyksiin. Kurssin tavoitteiksi asetettiin a) opiskelijoiden perehdyt-
täminen tulevaisuuden tutkimuksen ja strategiatyöskentelyn tekniikoihin sekä alu-
eelliseen kehittämiseen sekä b) tuottaa nuorten näkemys Etelä-Pohjanmaan tulevai-
suudesta ja antaa nuorille mahdollisuus vaikuttaa alueen kehitykseen. Kurssi joudut-
tiin kuitenkin peruuttamaan liian pienen ilmoittautuneiden määrän vuoksi. ”Alueke-
hityksen tulevaisuus” –kurssi olisi ollut ammattikorkeakoulun opiskelijoille vapaa-
ehtoinen kurssi. Koska Seamk:ssa ei opiskella ko. teemaan liittyviä aineita, on to-
dennäköistä, että kurssi koettiin vieraaksi ja siksi se ei ollut ”houkutteleva” vaihto-
ehto. 

26. – 27.5.1998 - Strategiatyö tutuksi -seminaari Ähtärissä 
Seminaari oli suunnattu eteläpohjalaisille päättäjille, vaikuttajille ja toimijoille kun-
nissa sekä erilaisissa organisaatioissa ja laitoksissa. Seminaarin sisältö oli kohden-
nettu ensisijaisesti uusille luottamus-, virka- ja kehittämistehtävissä toimiville, maa-
kunnalliseen kehittämistyöhön äskettäin mukaan tulleille tai kehittämistyöstä kiin-
nostuneille henkilöille. Seminaari keskittyi strategisen ajattelun ja suunnittelun pe-
rusasioihin ja niiden käytännön sovellutuksiin Etelä-Pohjanmaan kehittämisessä. 

Seminaariin ilmoittautui kuitenkin varsin runsaasti alueellisen strategisen suun-
nittelun ”konkareita”, joten koulutuksessa mentiin alkuperäisiä suunnitelmia sy-
vemmälle strategian maailmaan. Koulutuksen toinen päivä sisälsi pääosin ryhmätöi-
tä ja keskusteluja. Niistä tehdyt johtopäätökset ja huomiot on sisällytetty tässä ra-
portissa esitettyyn yhteenvetoon Etelä-Pohjanmaan strategisista ilmiöistä. 

13.8.1998 - Keskustelutilaisuus teemaryhmien puheenjohtajille ja sihteereille 
Tilaisuudessa keskusteltiin projektin tavoitteista, toimintatavoista, liitoksesta Etelä-
Pohjanmaan maakuntasuunnitelmaan ja ennen kaikkea teemaryhmien työstä ja niille 
asetetuista odotuksista. Erityisesti korostettiin ryhmien vapautta itse rajata teemansa 
eli etsiä teeman tarkastelun näkökulma. Tilaisuuteen osallistui 19 henkilöä. Jokai-
nen ryhmä oli edustettuna. 
 
Teemaryhmien tehtävänanto on esitetty seuraavalla sivulla. 

5.2.2 Vaihe II – Raakaa työtä 

21.9.1998 - Maakuntavaltuuston maakuntastrategiaseminaari Töysässä 
Strategiaseminaarissa maakuntavaltuusto keskusteli Etelä-Pohjanmaan tulevaisuu-
desta ja strategioista EPKO-projektin mukaisissa teemaryhmissä. Reija Linnamaa 
piti maakuntavaltuuston seminaarissa esitelmän vuorovaikutteisesta strategisesta 
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suunnittelusta ja analysoi maakuntavaltuuston keskustelua sekä maakunnan kilpai-
lukyvyn näkökulmasta että EPKO-projektin tavoitteiden näkökulmasta. 

Teemaryhmätyöskentely lokakuun alusta 1998 huhtikuun alkuun 1999 
Työskentelyn aluksi projektin sisäistä tiedottamista varten perustettiin sähköposti-
lista, johon kuuluivat johtoryhmän jäsenet ja teemaryhmien puheenjohtajat ja sih-
teerit. 

Teemaryhmät tekivät itsenäistä työtä oman rytminsä mukaisesti. Osallistumisak-
tiivisuus vaihteli teemaryhmittäin. Aktiivisimmin osallistuttiin elinkeinot ja yrittä-
jyys –ryhmään sekä koulutus, tutkimus ja –teknologia –ryhmään. Eniten motivaatio 
osallistua laski projektin loppua kohti hyvinvointiryhmässä ja maakunnan sisäinen 
vuorovaikutus –ryhmässä. Teemaryhmissä keskustelu oli varsin vilkasta ja kokouk-
sissa käsiteltiin runsaasti myös sellaisia asioita, joita ei otettu mukaan ryhmien lop-
puraportteihin1. Näin ryhmien tuottamat loppuraportit eivät anna koko kuvaa ryh-
mien toiminnasta.  

Teemaryhmät kokoontuivat seuraavasti: 
• Elinkeinot ja yrittäjyys - 5 kokousta 
• Koulutus, tutkimus ja teknologia - 6 kokousta (lisäksi kullakin alaryhmällä muuta-

ma kokous) 
- Ryhmä muodostui alusta pitäen varsin suureksi. Se kokoontui kolme kertaa 

kokonaisuutena, minkä jälkeen se jakaantui kolmeen alaryhmään keskustelun 
terävöittämiseksi ja tiivistämiseksi. Alaryhmät ottivat tarkemman tarkastelun 
alle seuraavat teemat: alueellinen innovaatiojärjestelmä, koulutuksen omavarai-
suus (koulutusrakenteet) sekä verkostoituminen ja yhteistyö. Alaryhmissä ta-
pahtuneen työskentelyn jälkeen pääryhmä kokoontui kolmesti. 

• Maankäyttö - 7 kokousta 
• Kulttuuri - 7 kokousta 
• Hyvinvointi - 6 kokousta 
• Sisäinen vuorovaikutus - 7 kokousta 

Reija Linnamaa osallistui ryhmien toimintaan tutkijan roolissa. Hänen tehtävänsä 
oli välittää ryhmille tietoa projektin tavoitteista, toimintatavoista ja tapahtumista se-
kä ennen kaikkea analysoida teemaryhmissä käytyjä keskusteluja. Lisäksi hänen 
tehtävänsä oli luoda kokonaiskuvaa eri ryhmien tuotoksista sekä analysoida itseoh-
jautuvien ryhmien toimintatapoja. 

 
1 Loppuraporttiin tulevista asioista päätti kukin ryhmä itse. 
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Teemaryhmien tehtävä 

Teemaryhmien tehtävänä on tuottaa ko. teeman näkökulmasta näkemyksiä ja tietoa 
maakuntasuunnitelmaa varten. Ryhmät voivat itse suunnitella sen, miten teemaansa 
lähestyvät, mutta kultakin ryhmältä toivotaan seuraavien asioiden pohdintaa. 
Teeman rajaus 
• Mistä näkökulmasta teemaa tulee lähestyä, mitä asioita sen osalta tulee painottaa? 

SWOT-analyysi rajauksen jälkeen täsmentyneestä teemasta 

• Vahvuudet, joiden varaan voidaan rakentaa  
• Heikkoudet, joista pitäisi päästä eroon 
• Mahdollisuudet, joihin tulisi kyetä tarttumaan  
• Uhat, jotka tulisi kyetä välttämään 
Visio 2017 Etelä-Pohjanmaan tulevaisuudesta ko. teeman osalta  
• Mahdollisimman terävä näkemys siitä, mihin suuntaan ko. alaa pitäisi Etelä-

Pohjanmaalla kehittää. 
• Vision tavoitteena on luoda jännite nykyhetken ja tulevaisuuden väliin. Hyvä vi-

sio herättää keskustelua, se saa osan kannattamaan ja osan vastustamaan siinä 
esille nostettuja asioita. 

Strategiset haasteet  
• Strateginen haaste on mahdollisuus, vaikeus tai ongelma, jolla on ratkaiseva 

merkitys maakunnan tulevaisuuteen tai kykyyn saavuttaa haluttu tulevaisuus ko. 
teeman osalta. Haasteet voivat olla joko sisäisiä tai ulkoisia sekä näiden yhdis-
telmiä. Haasteen oletetaan olevan strateginen, jos se liittyy päätöksiin tai toimin-
toihin, jotka puolestaan liittyvät päämääriin, toiminnan suuntaamiseen sekä re-
surssien allokointiin.  

• Strategisen haasteen tulisi kohdistaa huomio nykytilan ja tulevaisuuden välisiin 
tärkeisiin asioihin – asioihin, jotka joka tapauksessa vaikuttavat ennemmin tai 
myöhemmin maakunnan kehitykseen ko. teeman osalta.  

Ko. teeman kehittämisstrategiat 
Lisäksi kehittämisstrategioita tukevat kärkihankkeet  
Tuotos 
• Tiivis raportti, jossa on käsitelty ryhmän teema yllä olevien asioiden näkökul-

masta. 
Ryhmien tuotokset ja projektissa syntynyt muu aineisto kootaan ja julkaistaan. Sente 
toimittaa raportin. 
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Koska ryhmillä oli vapaus itse suunnitella toimintatapansa ja rajata teemansa, 
ryhmien toiminta poikkesi toisistaan suhteellisen paljon. Seuraavassa on joitakin 
keskeisiä huomioita ryhmien toiminnasta; varsinainen toimintatavan arviointi kehit-
tämisehdotuksineen on luvussa 6. 

Elinkeinot ja yrittäjyys –ryhmässä ryhmän jäsenet alustivat kokouksissa käydyt 
keskustelut. Myös koulutus, tutkimus ja teknologia –ryhmässä kuultiin yhden ryh-
män jäsenen alustus alueellisesta innovaatiojärjestelmästä. Eniten erilaista taustama-
teriaalia jaettiin maankäytön teemaryhmässä, mutta myös hyvinvointiryhmässä sekä 
koulutus, tutkimus- ja teknologia -ryhmässä. Hyvinvointi-ryhmä perusti ensimmäi-
sen kokoontumisensa jälkeen sähköpostilistan, jota käytettiin keskusteluun sekä ko-
kouskutsujen ja –muistioiden lähettämiseen.  

Jokainen ryhmä dokumentoi kokoontumisensa (kokouskutsut, esityslistat, ko-
kousmuistiot/pöytäkirjat). Kokouksista laaditut muistiot tai pöytäkirjat vaihtelivat 
sisällöltään ryhmittäin. Elinkeinot ja yrittäjyys –ryhmässä varsinaisia kokousmuisti-
oita ei laadittu. Kaikissa teemaryhmissä ryhmäläisillä oli jonkin verran ”kotiläksy-
jä” eli kokouksessa sovittiin, että kukin ryhmän jäsen miettii ennen seuraavaa ko-
kousta jotakin yhdessä päätettyä asiakokonaisuutta. Useassa ryhmässä teemaryhmä-
läisten toivottiin myös toimittavan ryhmän puheenjohtajalle tai sihteerille pohdin-
tojensa tulokset kirjallisena. Eniten kotiläksyinä pohdittiin rajattuun teemaan liitty-
vää swot-analyysia, visiota ja strategisia haasteita. Swot-analyysit, visiot ja strategi-
set haasteet työstettiin kotiläksyjen tuotosten pohjalta. 

12.11.1998 - Syysseminaari 
Seminaarissa tarkasteltiin aluekehittämisen tilaa ja Etelä-Pohjanmaan kehittämisen 
strategisia kysymyksiä. Sen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli tarjota virikkeitä ja 
näkökulmia teemaryhmien työhön. Lisäksi kukin teemaryhmä esitteli sen näkökul-
man, jota kautta ryhmä lähestyi omaa aihettaan. Seminaariin osallistui n. 90 henki-
löä. Seminaaria ei kohdistettu vain projektissa mukana oleville henkilöille, vaan se 
oli avoin kaikille.  

9.12.1998 - Mika Mannermaa esitelmöi aiheesta ”Tulevaisuuden haasteet maakun-
nallisen kehittämistyön näkökulmasta” 
Teemaryhmillä oli projektin kuluessa mahdollisuus kutsua maakunnan ulkopuolisia 
asiantuntijoita alustamaan ryhmässä käytävää keskustelua. Maakunnan sisäinen 
vuorovaikutus –teemaryhmä kutsui alustajakseen tulevaisuudentutkija Mika Man-
nermaan. Koska luento tarjosi aineksia myös muissa teemaryhmissä käytävälle kes-
kustelulle, tilaisuus järjestettiin kaikkien teemaryhmien jäsenille avoimena tilaisuu-
tena. Mannermaata oli kuuntelemassa n. 50 henkilöä. 
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5.2.2 Vaihe III – Tiivistys 

11.1.1999 - ”Loppusuoran muistilista”  
Puheenjohtajille ja sihteereille lähetettiin kirje, jossa kerrattiin teemaryhmätyösken-
telyn ohjeistus ja tiedotettiin projektin loppuvaiheen tapahtumista. 

12.2.1999 - Maakuntasuunnitelman luonnos teemaryhmille 
Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman ensimmäinen luonnos lähettiin teema-
ryhmien vetäjille tutustumista varten. 

17.2.1999 – Keskustelutilaisuus Länsi-Suomen tavoite 2-ohjelmasta 
Maakuntajohtaja kutsui teemaryhmät keskustelemaan Länsi-Suomen tavoite 2-oh-
jelman painopisteistä. Kustakin ryhmästä tilaisuuteen osallistui 1-3 edustajaa. Yh-
teensä osallistujia oli 24. Tilaisuudessa keskusteltiin siitä, miten ryhmien työn kulu-
essa esille nousseita ajatuksia ja näkemyksiä voisi soveltaa myös Länsi-Suomen oh-
jelman laadinnassa.  

12.3.1999 - Työseminaari 
EPKO-projektin yksi keskeisimmistä kulminaatiopisteistä oli työseminaari, jossa 
teemaryhmät esittelivät työnsä tuloksia Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 
kirjoittajille ja keskeisille päättäjille sekä muille ryhmille. Työseminaarissa käytiin 
varsin vilkas keskustelu työryhmien esittämistä linjauksista. Seminaariin osallistui 
1–3 henkilöä kustakin ryhmästä. Yhteensä työseminaarissa oli 30 osallistujaa. 

Huhtikuun 1999 alku – ”tulkkaus” 
Ryhmien raportit valmistuivat maalis- huhtikuun vaihteessa ja ne toimitettiin välit-
tömästi Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman kirjoittajille. Maakuntasuunni-
telman kirjoittamisesta projektiryhmässä vastaava Olli Ristaniemi keskusteli kunkin 
ryhmän puheenjohtajan kanssa siitä, mitä kunkin ryhmän tuotoksesta on otettavissa 
maakuntasuunnitelmaan. Ryhmien kanssa käymiensä keskustelujen lisäksi Rista-
niemi kävi kaikkien ryhmien tuotoksen läpi Reija Linnamaan ja Markku Sotaraudan 
kanssa. Käytyjen keskustelujen keskeisin tavoite oli kääntää ryhmien tuotos maa-
kuntasuunnitelmaan soveltuvalle kielelle. 

Käytyjen keskustelujen yhteydessä sovittiin myös siitä, että teemaryhmien tuo-
toksia hyödynnetään maakuntasuunnitelman lisäksi myös Etelä-Pohjanmaan tavoite 
2 -ohjelman laadinnassa.  

3.6.1999 - Päätösseminaari 
Virallisesti projekti päättyi kesäkuun seminaarissa, mutta käytännössä se jatkui ta-
voite 2-ohjelman laadinnan yhteydessä syksyllä 1999. Yhteensä Epko-projektiin 
osallistui sen eri vaiheissa n. 150 henkilöä.  
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3.15 Maakuntasuunnitelman ja EPKO-projektin liitos 

EPKO-projekti liitettiin alusta asti tiiviisti kiinni Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunni-
telman laadintaan. Projektin tehtävänä oli tuottaa maakuntasuunnitelman valmiste-
luun niin hyvää aineistoa ja niin hyviä ajatuksia, että maakuntasuunnitelmasta vas-
taavat tahot eivät voi olla käyttämättä niitä niiden laadun vuoksi. Vaikka virallista 
liitosta ei ollut, kahden prosessin mahdollisimman tiivis yhteistyö varmistettiin seu-
raavasti: 

• Etelä-Pohjanmaan liiton ja TE-keskuksen edustajien osallistuminen teemaryhmien 
työhön 

• Senten tutkijoiden toimiminen ”tulkkeina” kahden prosessin välillä 
- Jatkuva keskusteluyhteys sekä ryhmien että maakuntasuunnitelman kirjoittajien 

kanssa 
• Seminaarityöskentely - erityisesti teemaryhmien töiden esittelyyn perustunut työ-

seminaari 
• Maakuntasuunnitelman kirjoittajien, teemaryhmien puheenjohtajien ja Senten tutki-

joiden palaverit 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 TOIMINTATAVAN ARVIOINTI 
 

Reija Linnamaa & Markku Sotarauta 
 
 

5.2.2 Toimintatavan arviointi 

Menetelmät 
Toimintatavan arvioinnin menetelminä käytettiin osallistuvaa havainnointia ja pos-
tikyselyä. Tutkijan tehtävänä oli osallistuvan havainnoinnin keinoin luoda koko-
naiskuva eri ryhmien tuotoksista ja ennen kaikkea analysoida koko projektin toi-
mintatapaa. Hän myös välitti ryhmille tietoa projektin tavoitteista, toimintatavoista 
ja tapahtumista sekä strategiatyön käsitteistöstä. Lisäksi tutkijan tehtävänä oli ana-
lysoida teemaryhmissä käytävää keskustelua EPKO-projektin kanssa samanaikaisesti 
Sentessä käynnissä olevaa Rajaton Etelä-Pohjanmaa –projektia varten. Tutkijan teh-
tävänä ei siis ollut vaikuttaa teemaryhmien toimintatapaan tai käsiteltäviin asioihin, 
vaan arvioida kunkin ryhmän toimintatapaa ja kerätä aineistoa Etelä-Pohjanmaan 
kilpailukyvyn analyysiä ja suunnittelumenetelmien kehittämistä varten. 

Kaikille teemaryhmätyöskentelyyn osallistuneille (yhteensä 90 osallistujaa) 
suunnatussa postikyselyssä pyydettiin ryhmien työhön osallistuneita arvioimaan it-
seohjautuvia ryhmiä toimintatapana. Postikysely (kyselylomake liitteessä 2) lähet-
tiin 23.3.1999. Ensimmäisen kyselykierroksen jälkeen vastausprosentti oli 61,1 %. 
”Karhukyselyn” jälkeen lomakkeita oli palautettu 73 kappaletta (16.4.1999 mennes-
sä). Tämän jälkeen strukturoiduista kysymyksistä tehtiin tilastolliset analyysit, min-
kä jälkeen tuli vielä 7 vastausta. Näistä arviointiin otettiin mukaan avoimeen kysy-
mykseen annetut vastaukset. Lopulliseksi vastausprosentiksi tuli 88,9 %.  
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Ryhmien jäsenten näkemykset teemaryhmätyöskentelyn onnistuneisuudesta 
Postikyselyyn vastanneista 46 % oli osallistunut ryhmänsä kokouksiin vähintään 5 
kertaa, ja 42 % oli osallistunut kolmeen tai neljään kokoukseen. Yhteen tai kahteen 
kokoukseen osallistuneita oli 10 % vastaajista. Kaksi vastanneista (3 %) ei ollut 
osallistunut kertaakaan teemaryhmänsä kokouksiin. 

 

KUVA 8. Osallistuminen teemaryhmän kokouksiin. 

Vastaajat näkivät itse sitoutuneensa teemaryhmän työhön hyvin; 84 % koki sitoutu-
neensa teemaryhmän työhön erittäin hyvin tai hyvin. EPKO-projektin toimintatapaan 
ja teemaryhmätyöskentelyyn suhtauduttiin pääosin myönteisesti. Valtaosa vastaajis-
ta (91 %) koki EPKO-projektin toimintatavan soveltuvan erittäin hyvin tai hyvin ai-
neiston ja ajatusten tuottamiseen maakuntasuunnitelmaan. Oman teemaryhmänsä 
työskentelyä vastaajista piti erittäin hyvin onnistuneena 19 % ja hyvin onnistuneena 
60 %. (ks. kuvat 9-11.) 

Teemaryhmien toimivuuteen suhtauduttiin positiivisesti. Positiivisimmin koettiin 
teemaryhmän kokoonpanon onnistuneisuus ja omien ajatusten esiin tuomisen help-
pous teemaryhmässä. Toisaalta noin kolmasosa vastaajista koki, ettei kaikkien ryh-
mien jäsenten panos ollut yhtä merkittävä. (ks. kuva 12). 

Teemaryhmän toimintaa piti asiantuntevana 96 % vastanneista. Teemaryhmän 
työskentelyä kuvaavista väittämistä negatiivisimmin suhtauduttiin väittämään ”tee-
maryhmän toiminta oli mielestäni teemaryhmätyöskentelyyn sitoutunutta”. Kuiten-
kin 60 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä tämänkin väittämän 
kanssa. (ks. kuva 13). 
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KUVA 9. Vastaajien näkemykset omasta sitoutumisestaan teemaryhmän työhön 

 

KUVA 10. EPKO-projektin toimintatavan soveltuvuus aineiston ja ajatusten tuottamiseen 
maakuntasuunnitelmaan 

 

 

KUVA 11. Näkemykset teemaryhmätyöskentelyn onnistuneisuudesta 
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KUVA 12. Arviot oman teemaryhmän toimivuudesta 
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Postikyselyssä kysyttiin avoimena kysymyksenä teemaryhmän jäsenten näkemyksiä 
siitä, miten teemaryhmätyöskentelyä voitaisiin tehostaa. Kehittämisehdotukset on 
sulautettu seuraavaan osallistuvaan havainnointiin perustuvaan toimintatavan arvi-
ointiin. Sisennettynä esitetyt kohdat ovat suoria lainauksia postikyselyjen vastauk-
sista. Lisäksi arvioinnissa on käytetty alustavia tuloksia Timo Lakson maakunta-
suunnitelman laadintaprosessin arvioinnista.  

Teemaryhmien kokoaminen ja jäsenten valinta 
Teemaryhmien ensimmäisissä kokoontumisissa ilmapiiri oli innostunut ja EPKO-
projektin toimintaperiaatteisiin suhtauduttiin hyvin myönteisesti. Erityisen positiivi-
sesti teemaryhmissä suhtauduttiin siihen, että ryhmien jäsenten keskeisenä valinta-
kriteerinä oli ollut asiantuntemus eikä alueellinen tai organisationaalinen edusta-
vuus. Totutusta poikennut tapa muodostaa teemaryhmät herätti myös jonkin verran 
kritiikkiä niissä organisaatioissa, joista asiantuntijaa ei ryhmiin oltu kutsuttu. Tässä 
yhteydessä nostettiin esille myös se, että teemaryhmissä ei ollut nk. sosiaalipartne-
reiden edustajia.  

EPKO-projektia kritisoitiin myös epädemokraattiseksi maakuntasuunnitelman 
laadintatavaksi, koska ryhmiä ei koottu edustuksellisuuden periaatetta noudattaen. 
Esitetty kritiikki oli pitkälti seurausta informaation kulun puutteista: EPKO-projektin 
tavoitteet, tehtävät ja toimintatapa olivat joillekin organisaatioille epäselviä. Lisäksi 
osa toimijoista ei oivaltanut EPKO-projektin roolia yhtenä, muttei ainoana, maakun-
tasuunnittelun foorumina, yhtenä monista tavoista toteuttaa laajaa yhteistyötä eri-
laisten toimijaryhmien kanssa. EPKO-projektin rooli maakuntasuunnitelman laadin-

KUVA 13. Teemaryhmien toiminnan “laatu” eri ulottuvuuksilla. 
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nassa korostui liikaa suhteessa muihin maakuntasuunnitelman laadinnan foorumei-
hin (ks. luku 5). Sovellettaessa vastaavanlaista toimintatapaa jatkossa on kiinnitet-
tävä huomiota siihen, että informaatiota projektista välitetään myös niihin organi-
saatioihin, jotka eivät ole projektissa suoraan mukana väärien tulkintojen välttä-
miseksi.  

 
EPKO-projektin teemaryhmät muodostettiin varsin yleisen tason teemojen ympärille 
ja puheenjohtaja ja sihteeri saivat varsin vapaasti valita oman ryhmänsä. Projektin 
ohjausryhmä esitti kuitenkin toiveen, että teemaryhmiin valittaisiin ko. teemaa hie-
man eri näkökulmista tarkastelevia henkilöitä uusien ja innovatiivisten näkemysten 
esille saamiseksi. Tämä toive toteutui osittain. Teemaryhmissä käydyt keskustelut 
jäivät kuitenkin varsin yleisiksi, koska kaikkia teeman käsittelyn kannalta olennaisia 
asiantuntijoita ei ollut mukana.  

Astetta innovatiivisempaan ja syvemmälle teemoihin pureutuvaan tuotokseen 
olisi saatettu päästä lähtemällä liikkeelle ilmiölähtöisestä ja selkeämmin alueen kil-
pailukyvyn kehittämiseen pureutuvista teemaryhmistä. Tällöin esimerkiksi ”elin-
keinot- ja yrittäjyys” teemaryhmän sijaan olisi yksi tai useampia teemaryhmiä, jotka 
olisivat keskittyneet elinkeinoelämän kilpailukyvyn kehittämisen keskeisiin ilmiöi-
hin. Esimerkiksi ”yritysten osaamisen tason nostaminen”–ilmiötä käsittelevään 
ryhmään kutsuttaisiin aiheen parhaita asiantuntijoita korostaen samalla sitä, että il-
miötä tulisi piirittää erilaisista ja toisiaan täydentävistä näkökulmista. Tällöin ”yri-
tysten osaamisen tason nostaminen” ryhmässä voisi olla mukana yrittäjiä, koulutus-
organisaatioiden ja tutkimusyksiköiden edustajia, rahoittajia jne.  

Vastaavasti kulttuuriin liittyvä keskeinen ilmiö voisi olla esimerkiksi ”kulttuuri-
palvelut osana alueen kilpailukyvyn kehittämistä”. Tällaisessa ryhmässä voisi olla 
esimerkiksi kuntien matkailuyhtiön edustaja, maakunnan liiton kulttuuriasioista vas-
taava, hi-tech –yrityksen edustaja kertomassa yrityksensä huippuosaajien kulttuuri-
palveluiden kysynnästä, jonkin taiteenalan edustaja jne. Näin erilaisista näkökulmis-
ta asiaa tarkastelevien asiantuntijoiden yhteistyö saattaisi tuottaa kokonaan uuden-
laisia ajatuksia kulttuuripalveluiden kehittämisestä. Rajatumpi ilmiölähtöinen toi-
mintamalli edellyttäisi huolellista ennakkoanalyysia ja keskustelua siitä, mitkä ovat 
maakunnan kehityksen keskeisimmät ilmiöt. 
 
EPKO-projektissa lähdettiin liikkeelle yleisestä teemasta olettaen, että teemaryhmis-
sä mukana olevilla asiantuntijoilla on suhteellisen selkeä käsitys oman alansa nyky-
tilasta ja kehittämistarpeista eli teemaan liittyvistä maakunnan kilpailukyvyn kehit-
tämisen kannalta keskeisimmistä ilmiöistä. Tällaisten ilmiöiden löytäminen osoit-
tautui kuitenkin oletettua vaikeammaksi. Tämän helpottamiseksi teemaryhmätyös-
kentelyä toivottiin kehitettävän jatkossa niin, että työtä tukemaan jaettaisiin ja esi-
tettäisiin taustamateriaalia (aikaisemmat suunnitelmat, tilastot, lähtötilanneanalyysi 
jne.). 
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”Teemaryhmät toimivat liiankin avoimella toimeksiannolla, joka teki tuotoksista erita-
soisia. Ehkä olisi kannattanut tuottaa ryhmien tueksi ja arvioitavaksi kunnollinen toi-
mintaympäristöanalyysi, jonka pohjalta ryhmät olisivat voineet keskittyä strategioiden 
määrittelyyn (nyt ryhmät käyttivät aikaansa lähinnä toimintaympäristön analysointiin). ” 

”Kiireisten ihmisten työskennellessä päätoimensa ohella ongelmaksi muodostuu valmis-
telu- ja selvitysprosessien puuttuminen. Kaiken aikaa on takaraivossa ajatus, että elääkö 
tämä verbaalinen ideoiva maailma sittenkin omaa elämäänsä, liiaksi irti todellisuudesta. 
Valmisteluresursseja täytyisi järjestää.” 

Taustamateriaalin kerääminen teemaryhmien työn pohjaksi edellyttäisi suhteellisen 
pitkää valmistelujaksoa. Toisaalta taustamateriaalin kerääminen ja alueen kilpailu-
kyvyn lähtötilanteen selvittäminen on välttämätöntä, jos teemaryhmät nimetään ja 
kootaan ilmiölähtöisesti.  

Ryhmien jäsenet olivat teemansa asiantuntijoita; heillä uskottiin olevan selkeä 
kokonaiskuva teemansa nykytilasta ja kehittämistarpeista. Lisäksi heidän oletettiin 
pystyvän tarvittaessa löytämään taustamateriaalia omista lähteistään ryhmän työn 
tueksi. Joissakin ryhmissä näin tapahtuikin. Ryhmien vallitsevana toimintatapana 
oli kuitenkin ”hallinnollinen kokoustaminen”, johon voidaan katsoa kuuluvan vahva 
puheenjohtaja-sihteeri –vetoisuus ja se, että kokousten valmistelusta vastaa sihteeri 
tai jokin muu ryhmään suoraan kuulumaton taho. Tällöin ryhmän jäsenet tulevat 
kokouksiin ikään kuin ”kuulemaan” mihin muotoon aineistoa on muokattu ja anta-
vat sitten aineistosta joko hylkääviä tai puoltavia ”lausuntoja”. 

Asiantuntijaryhmätyöskentelyyn on kaksi yleisen tason näkökulmaa: a) tieto tuo-
daan ryhmään, jossa asiantuntijat käsittelevät sitä tai b) ryhmä hankki itse itselleen 
aineistoa ja/tai tuottaa itse tiedon. EPKO-projektin taustalla oli jälkimmäinen oletus. 
Käytännössä projektissa kuitenkin limittyivät molemmat näkökulmat ja ryhmien 
jäsenet näkivät asiantuntijaryhmätyöskentelyn eri tavoin.  

Teemaryhmät tiiminä 
Teemaryhmien jäsenten valinnassa painotettiin asiatuntemuksen lisäksi myös aktii-
visuutta kehittämistyössä, kiinnostuneisuutta teemaryhmätyöskentelyä kohtaan ja 
valmiutta käyttää siihen aikaa. Näillä perusteilla muodostettujen teemaryhmien toi-
mintaa yhtenäisenä ryhmänä helpotti se, että useimmat ryhmien jäsenistä tunsivat 
toisensa etukäteen. Jokaisella ryhmällä oli kuitenkin omia ongelmiaan innovatiivi-
sena tiiminä toimimisessa.  

”Ryhmäytymistä” hidasti se, että mukana oli uusia toimijoita, joille aluekehittä-
mistyö ei ollut kovinkaan tuttua. Osalle käytetty sanasto ja ”aluekehittämisslangilla” 
argumentointi oli vierasta. Lisäksi kaikissa teemaryhmissä ei ollut selvää kuvaa sii-
tä, mitkä omaan teemaan liittyvät asiat ovat sellaisia, joita on mahdollista viedä 
aluekehittämisen kautta eteenpäin ja mitkä asiat etenevät paremmin muilla fooru-
meilla. Joissakin teemaryhmissä uusien näkökulmien löytymistä vaikeutti se, että 
ryhmässä oli mukana yksittäisiä henkilöitä, jotka hallitsivat omalla asiantuntemuk-
sellaan ja persoonallaan käytyjä keskusteluja antamatta tilaa muiden (usein ns. 
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”pehmeämpiä arvoja tai kentän ääntä” edustavien) ryhmäläisten ajatuksille. Teema-
ryhmissä olisikin kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että jätetään tilaa myös sel-
laisten ajatusten esittämiselle, joita ei välttämättä osata perustella aluekehittämisen 
kielellä tai logiikalla. Lisäksi tulisi hyväksyä, että kaikkien ilmiöiden taustalla ole-
via syy-seuraussuhteita ei pystytä aukottomasti esittämään. Aluekehittämisessä uu-
sien ja oudoltakin kuulostavien ajatusten käsittelyyn tulisi olla valmiuksia. Ryhmis-
sä tulisi paitsi pyrkiä aktiiviseen omien ajatusten esiin tuontiin myös muiden ryhmä-
läisten todelliseen kuuntelemiseen.  

”Omia ehdotuksia ei juurikaan pystynyt miettimään tai esittämään … ryhmässä puhui-
vat vain kovaäänisimmät (usein johtavassa asemassa olevat miehet), jotka eivät ole 
kiinnostuneita muiden mielipiteistä.” 

Luvussa neljä todettiin, että suunnitteluun osallistutaan usein siksi, että voitaisiin 
turvata oman organisaation etu, pystyttäisiin välittämään organisaation omia tavoit-
teita prosessiin ja/tai voitaisiin saada selville millaisia ajatuksia tai strategioita muil-
la organisaatioilla on. ”Aluekehittämisen konkareilla” oli selvästi ”untuvikkoja” 
enemmän taipumusta ajaa teemaryhmissä oman organisaation etuja eikä niinkään 
etsiä koko maakunnan kannalta keskeisiä ilmiöitä ja työstää niihin liittyviä kehittä-
misstrategioita. Tämä voi kertoa siitä, että a) ”konkareilla” on enemmän vastuuta 
omien organisaatioidensa kehittämisessä kuin ”untuvikoilla”, ja siksi tarve nostaa 
oman organisaation asioita esille on suurempi, b) heillä on kokemusta siitä, että 
aluekehittämistyön kautta voi vaikuttaa oman organisaation kannalta keskeisten asi-
oiden eteenpäin menoon tai c) ”konkarit” suhtautuvat ”untuvikkoja” kyynisemmin 
”maakunnan yhteistahtoon” perustuvien yleisten strategioiden merkitykseen. To-
dennäköisesti kaikki edellä esitetyt seikat selittävät osaltaan oman organisaation 
edun ajamista.  

Ryhmien kykyyn toimia innovatiivisena tiiminä vaikutti myös se, että useimmat 
ryhmät omaksuivat toimintatavakseen perinteisen hallinnollisen kokoustavan. Eri 
alojen toimijoiden erilaiset toimintatavat näkyivät ryhmien kokoontumisissa. Muu-
tamissa teemaryhmissä korostui yksityiskohtainen ja ”virallinen” asioiden käsittely 
sekä tarkka yksityiskohtien ja sanamuotojen hionta, kun taas toisissa keskustelu oli 
vapaampaa. Kaiken kaikkiaan teemaryhmien jäsenet toivoivat jatkossa vapaamuo-
toisempaa ja uutta ideoivampaa kokoustapaa. Innovatiivisuutta olisi voinut lisätä 
esimerkiksi käyttämällä erilaisia ideointimenetelmiä. 

Puheenjohtajan ja sihteerin roolit 
Puheenjohtajat ja sihteerit kantoivat päävastuun ryhmän työstä ja tekivät eniten työ-
tä ryhmien hyväksi. Ryhmien puheenjohtajia ja sihteereitä valittaessa olisi kiinnitet-
tävä riittävästi huomiota siihen, että puheenjohtajilla ja sihteereillä on aktiivisuuden, 
asiantuntemuksen yms. tekijöiden lisäksi myös aikaa paneutua tehtäviinsä. Toisaalta 
jos ryhmät toimisivat hallinnollisen kokoustavan sijaan innovatiivisina asiantuntija-
ryhminä, kyettäisiin tehtäviä jakamaan paremmin ryhmäläisten kesken. Tällöin vas-
tuu ryhmän työstä jakaantuisi tasaisemmin.  
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Puheenjohtajilla oli kaikkein keskeisin, näkyvin ja samalla myös haastavin rooli 
teemaryhmien työskentelyssä. Puheenjohtajan tärkeimpinä ominaisuuksina nousi 
esiin kyky toimia tulkkina hyvin monenlaisten esitystapojen välillä, kyky tiivistää ja 
jäsentää hajanaista keskustelua ja kääntää se kehittämiskielelle. Lisäksi kyky palaut-
taa ryhmä tarvittaessa aiheeseen korostui.  

Teemaryhmien jäsenet toivoivat puheenjohtajilta ”sopivaa jämäkkyyttä”, mutta 
kuitenkin kykyä jättää tilaa erilaisille näkemyksille ja mielipiteille. Myös strategia-
työn ja suunnitteluprosessien vetämisen osaamista kaivattiin, mutta toisaalta nähtiin 
hyvänä, että puheenjohtaja on myös teeman asiantuntija. Näin täysin ulkopuolisten 
strategiatyön konsulttien käyttäminen ryhmien vetäjinä ei välttämättä ole paras rat-
kaisu. Teemaryhmätyöskentelyä kehitettäessä olisikin syytä pohtia, pitäisikö pu-
heenjohtajille järjestää lyhyt koulutus itseohjautuvan ryhmän ja strategiaprosessin 
vetämisestä ennen teemaryhmien työskentelyn alkua. 
 
Myös teemaryhmien sihteerien tulisi olla teeman asiantuntijoita, jotta he pystyisivät 
ymmärtämään ja jäsentämään keskusteluja sekä dokumentoimaan ryhmän työtä. 
Teemaryhmien välillä oli eroja dokumentoinnin laadussa. Erot johtuivat osin sihtee-
rien erilaisista mahdollisuuksista käyttää aikaa dokumentointiin. Hyvin jäsennetyn 
muistion merkitystä ryhmän työskentelyn sujuvoittamisessa ei myöskään kaikissa 
ryhmissä täysin oivallettu.  

”Edellisen kokouksen muistio olisi valmisteltava huolellisesti, jotta työ etenisi hyvin ei-
kä aikaa kuluisi kokouksissa vanhan muisteluun.” 

Jatkossa vastaavaa toimintamallia sovellettaessa olisi pohdittava, pitäisikö jokaisen 
teemaryhmän sihteeriksi valita sellainen henkilö, jonka työtehtäviin ko. teeman jä-
sentäminen ja mm. tausta-aineiston kerääminen liittyy muutenkin. Tällöin sihteerei-
tä voisivat olla ko. teeman parissa työskentelevät maakunnallisen liiton työntekijät, 
T&E-keskuksen työntekijät, kunnan viranhaltijat, oppi- tai tutkimuslaitoksissa työs-
kentelevät tms. Tällöin mahdollisuus sitoutua ja käyttää riittävästi aikaa tehtävään 
on todennäköisempää.  

Ryhmän koko ja työskentelyn kesto 
Teemaryhmät vaihtelivat kooltaan kahdestatoista kahteenkymmeneenyhteen jäse-
neen. Isoin teemaryhmä (koulutus, tutkimus ja teknologia) jakaantui kolmeen ala-
ryhmään, koska ryhmän teema oli laaja ja isossa ryhmässä keskustelu oli raskasta. 
Innovatiivisen keskustelun syntymisen edellytykseksi osoittautuikin sopiva teema-
ryhmän koko. Liian pienen ryhmän ongelmana on, että yhteensattumien vuoksi 
poissaolot voivat johtaa siihen, että tapaamiseen saattaa tulla vain muutama osallis-
tuja. Tällöin vaarana on ryhmän toiminnan latistuminen ja osallistumisaktiivisuuden 
laskeminen. Lisäksi liian pienen ryhmän ongelmana saattaa olla, että erilaiset näkö-
kulmat eivät nouse riittävästi esille. Pienryhmät tarvitsevatkin kaikkien ryhmään 
kuuluvien panosta ja sitoutumista toimiakseen hyvin. Parhaimmillaan pieni ja hyvin 
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toimiva ryhmä kuitenkin lisää keskustelujen dynaamisuutta ja toimintaan sitoutu-
mista, koska oma panos koetaan merkittäväksi.  

Suurissa ryhmissä keskustelu vie enemmän aikaa ja puheenvuorojen ”odotusajat” 
venyvät pitkiksi. Suuri ryhmäkoko mahdollistaa kuitenkin parhaimmillaan useiden 
erilaisten näkökulmien nousemisen esille. Teemaryhmien koolle on vaikeaa määri-
tellä yksiselitteistä ihannekokoa: ryhmän toimivuuteen vaikuttaa se, millaisia henki-
löitä ryhmässä on mukana ja kuinka he sitoutuvat ryhmän toimintaan sekä millai-
sesta työvaiheesta on kyse. Erilaisia näkökulmia haravoitaessa suhteellisen iso ryh-
mä on tarkoituksenmukainen mutta loppuraporttia työstettäessä parhaiten saattaa 
toimia vain muutaman hengen tiivis kokoonpano. 
 
Kukin teemaryhmä päätti itsenäisesti omasta organisoitumisestaan. Tähän kuului 
myös kokoontumisajoista ja -tiheydestä päättäminen. Teemaryhmätyöskentelyn tu-
lisi olla sopivan tiiviistä ja säännöllistä, jottei motivaatio ala laskea. Lisäksi palaut-
teessa toivottiin, että ryhmät olisivat pitäneet yhden tai kaksi intensiivijaksoa, jol-
loin teeman parissa olisi työskennelty kokonaisen päivän ajan. Hyvin tiiviin ko-
koontumisrytmin ongelmana on toisaalta monessa mukana olevien ihmisten muu-
toinkin kiireinen aikataulu.  

”Aikataulu olisi päätettävä etukäteen, ja siitä olisi myös pidettävä kiinni. Mahdollisim-
man monen osallistuminen olisi varmistettava, jotta työstä tulisi koko ryhmän työ. 
Kaikki olisi saatava mukaan keskusteluun.” 

Teemaryhmien kokoontumisajat ja työjärjestys olisi mahdollisuuksien mukaan pää-
tettävä jo teemaryhmätyöskentelyn ensimmäisessä kokouksessa. Muutamissa ryh-
mistä näin toimittiinkin. Joissakin ryhmissä osa jäsenistä jäi ns. paperijäseniksi, 
koska teemaryhmien kokoontumisten kanssa oli aina päällekkäin muita tilaisuuksia. 
Aluekehittämiseen kohdistuvasta teemaryhmätyöstä olisikin saatava niin merkittä-
vää ja motivoivaa, että se koettaisiin sellaiseksi asiaksi, jolle kalentereista varattai-
siin aikaa. 

Kokonaiskuvan hahmottuminen 
Lähes kaikissa ryhmissä oli alkuhämmennystä ja epäselvyyttä siitä, miksi teema-
ryhmä on kutsuttu koolle, mikä on EPKO-projektin tausta, tehtävät, tavoitteet, aika-
taulu ja liitos maakuntasuunnitteluun. Näistä asioista välitettiin informaatiota pro-
jektiin kuuluneissa seminaareissa, puheenjohtajille ja sihteereille suunnatussa in-
formaatiotilaisuudessa, projektin ohjausryhmän, puheenjohtajien ja sihteerien säh-
köpostilistan välityksellä ja kirjeitse kaikille teemaryhmien jäsenille. Lisäksi tarpeen 
mukaan teemaryhmätyöskentelyyn osallistunut tutkija pyrki välittämään näitä asioi-
ta koskevaa informaatiota. Teemaryhmiin osallistuneet kokivat kuitenkin projektin 
selkeimmäksi puutteeksi heikon kokonaiskuvan projektista. 

”Voi olla että vähäisestä osallistumisesta johtuen työn tavoite jäi pitkäksi aikaa varsin 
epämääräiseksi. Vielä viimeistä edellisessä kokouksessa oli epäselvää, mikä on työn ta-
voite eli työn lopputuote. Jatkossa tätä pitäisi selkeyttää.” 
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Kokonaiskuvan hahmottomuuden keskeisin syy lienee siinä, että projektin vetäjät 
luottivat liikaa sekä informaation välittymiseen keskitetysti puheenjohtajien ja sih-
teerien kautta että kirjallisesti toimitettuihin ohjeisiin. Paras tapa saada kokonaisku-
va selkeäksi olisi välittää informaatiota kaikille henkilökohtaisesti. Tämän voisi to-
teuttaa esimerkiksi teemaryhmätyöhön osallistuvien yhteisillä seminaareilla teema-
ryhmätyöskentelyn aluksi. Avausseminaarissa tulisi selvittää vielä tarkemmin sekä 
projektin tehtävät ja tavoitteet että yhtymäkohdat maakuntasuunnitelman tekemi-
seen. Kokonaiskuvan hahmottomuus lienee vaikuttanut myös siihen, että sitoutumi-
nen teemaryhmätyöskentelyyn ei ollut kaikilla riittävää.  

Teeman rajaus 
Ryhmien väljä tehtävänanto koettiin sekä myönteisenä että kielteisenä. Teeman ra-
jaaminen osoittautui joka tapauksessa ennakoitua vaikeammaksi. Jokainen teema-
ryhmä kuitenkin rajasi teemaansa jollakin tapaa, osa löyhemmin, osa tiiviimmin. 
Osassa ryhmistä rajaus määrittyi vasta useamman kokoontumisen jälkeen. Osittain 
rajaamisen vaikeutta selittää teemojen laajuus ja ryhmien väljä, totutusta poikennut 
toimeksianto. Teemaryhmätyöskentelyn kehittämiseksi ryhmäläiset toivoivatkin 
tarkempaa tehtävää tai etukäteisrajausta projektin vetäjiltä. 

”Tehtävän selkeämpi rajaaminen voisi tehostaa työtä. Nyt suuri osa ajasta meni yleis-
keskusteluun, jossa etäännyttiin välillä kauaskin annetusta aiheesta.” 
”Aikaa kului ryhmissä aluksi liikaa ”maailman syleilyyn”. Tarkempi tehtävän määritte-
ly olisi ollut asianmukainen käsiteltäessä abstraktia xx-teemaa. Teemaryhmä pääsi suh-
teellisen hyvin lopuksi asiaan kiinni, mutta siihen kului liikaa kallisarvoista työaikaa. 
Tulevaisuudessa olisi hyvä pyrkiä tarkempaan tehtävän määrittelyyn alussa.” 

Asiantuntijaryhmien kokoamisen keskeisenä ideana kuitenkin oli, että ryhmään kut-
sutut asiantuntijat pystyvät ulkopuolisia paremmin määrittämään, mitkä ovat ko. 
teeman keskeisimmät kehittämistarpeet. Jos teemaryhmille annetaan valmiiksi suh-
teellisen pitkälle rajattu tehtävä, on samalla jo tehty strategisia valintoja siitä, mikä 
on tärkeätä ja mikä ei. Käytännössä teemaryhmille annettavan tehtävän rajauksen 
aste riippuu asiayhteydestä. EPKO-projektissa lähdettiin siitä, että koska maakunta-
suunnitelmassa hahmotetaan maakunnan kehittämisen pitkän aikavälin linjoja, on 
teemaryhmille jätettävä riittävästi tilaa maakunnan kehittämisen strategisia ilmiöi-
den etsimiselle.  

Väljän tehtävänannon tietoisena tarkoituksena oli herättää ryhmässä hämmennys-
tä. Toiveena oli, että alkuhämmennys ”mistä tässä oikein on kysymys” ja ”mitä me 
oikein käsittelemme” –kysymyksineen kääntyisi keskusteluksi ryhmän tehtävästä, 
rajauksen merkityksestä ja rajauksesta itsestään. Alkuhämmennyksen herättämisen 
perusajatuksena oli saada ihmiset itse käsittelemään ja oivaltamaan ryhmän tehtävän 
taustalla olevia peruskysymyksiä. Varsin usein valmiit kysymykset ja toimintamallit 
johtavat kaavamaiseen toimintaan ja ennalta arvattaviin tuloksiin. Nämä odotukset 
eivät kuitenkaan täysin toteutuneet. 



Toimintatavan arviointi 
 

 75 

Teemaryhmätyöskentelyä kehitettäessä tulisi joka tapauksessa välittää teema-
ryhmille enemmän informaatiota siitä, miksi rajausta toivotaan asiantuntijaryhmältä 
itseltään. Rajaamisen vaikeuteen vaikutti todennäköisesti myös se, että kokonaisku-
va projektista ei ollut riittävän selkeä. Kaikilla ryhmien jäsenillä ei ollut kokonais-
kuvaa siitä, mihin ryhmän tuotosta lopulta käytetään. Näin voidaan pitää osittain 
epäselvänä, johtuiko rajaamisen vaikeus rajaamisen ongelmallisuudesta itsessään 
vai kokonaiskuvan hahmottomuudesta.  

Rajaamista vaikeutti myös se, että pitkään aluekehittämistyössä tai politiikassa 
mukana olleille oli vaikeaa sisäistää, että teemaa yleensäkin pitäisi rajata jotenkin. 
Usein erilaisten suunnitelmien ja strategiapapereiden laadinnassa päädyttiin otta-
maan mukaan mahdollisimman paljon asioita yleisinä ja riittävän väljinä linjauksi-
na, jotta mitään ei suljettaisi etukäteen pois. Rajaamista vaikeutti myös valintojen 
tekemisen vaikeus, siihen ei välttämättä ollut halua ja/tai valmiuksia. Rajaamisen 
lisäksi ryhmissä tuotti ongelmia myös sovitussa rajauksessa pysyminen:  

”xx-teemaryhmässä ilmeni vaikeuksia sitoutua sovittuun: sen jälkeen kun fokus oli 
sovittu, ilmeni aika ajoin halua puhua xx-teemasta yleisemmin. Osanottajia ”ahdisti” 
sovittu rajaus. Mielestäni kuitenkin ko. rajaus oli välttämätön etenemisen kannalta. Eh-
kä asiaa auttaisi alkukeskustelu, jossa työryhmätyöskentelyn yleisiä ”pelisääntöjä” ker-
rottaisiin. Työskentelyn tulee olla tavoitteellista ja teemoissa pysyvää: ideointi ja luo-
vuuskeskustelutkin tulee sijoittaa paikoilleen.” 

Strategisen suunnittelun työvälineet  
Kultakin ryhmältä toivottiin teeman rajauksen lisäksi rajauksen jälkeen täsmenty-
neestä teemasta SWOT-analyysia, visiota Etelä-Pohjanmaan tulevaisuudesta, strate-
gisia haasteita, teeman kehittämisstrategioita ja lisäksi kehittämisstrategioita tukevia 
kärkihankkeita. Aluekehittämistyössä käytetään yleisesti erilaisia strategisen suun-
nittelun työvälineitä ja valtaosalle projektiin osallistuneista ne olivat tuttuja; niiden 
käyttöön tunnuttiin jopa osin kyllästyneen. Tästä huolimatta strategiatyövälineiden 
käyttö ja strateginen ajattelu osoittautuivat yllättävän vaikeiksi; tuttuudesta huoli-
matta strategiatyövälineiden soveltaminen itsenäisesti paljasti, että vaikka erilaiset 
termit olivat tuttuja, niin välineiden todellinen sisältö ja käyttö eivät olleet täysin 
sisäistyneet.  

Monessa ryhmässä pohdittiin pitkään, mikä visio oikeastaan on, pitäisikö jokin 
ilmiö lukea swot-analyysin heikkouksiin, mahdollisuuksiin, uhkiin vai vahvuuksiin 
ja mitä ovat kärkihankkeet ja strategiset haasteet. Toisaalta tällaiset keskustelut ovat 
olennainen osa strategista suunnittelua, niiden kautta on mahdollista päästä syvem-
mälle käsillä olevaan ilmiöön. Erityisen vaikeaa ryhmissä oli pysyä rajatun teeman 
sisällä; vaikka rajaus oli tehty, rajaus saatettiin välillä unohtaa kokonaan kun mietit-
tiin swotia, visiota, haasteita ja kärkihankkeita. Erityisesti swot-analyysin teossa 
mietittiin helposti koko teeman tai jopa koko maakunnan yleisiä vahvuuksia, heik-
kouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. 
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Projektiin liittyen järjestettiin keväällä 1998 ”Strategiatyö tutuksi seminaari”, 
mutta tämä seminaari ei palvellut riittävän hyvin teemaryhmätyöskentelyä, koska 
ko. koulutus järjestettiin ennen kuin teemaryhmät muodostettiin. Näin koulutukses-
sa oli mukana vain pieni osa teemaryhmätyöskentelyyn osallistuneista. Lisäksi var-
sinaisia strategiatyön työkaluja ei juurikaan seminaarissa käsitelty. Jatkossa voisi 
olla tarkoituksenmukaisinta järjestää ”strategiatyön peruskurssi” teemaryhmien jä-
senille siinä vaiheessa, kun teemaryhmät aloittavat työnsä.  

Vuorovaikutteisuus  
EPKO-projektissa luotiin toimintamallia toivottiin jatkossa kehitettävän vielä vuoro-
vaikutteisemmaksi. Vuorovaikutusta toivottiin lisää erityisesti muiden teemaryh-
mien, elinkeinoelämän ja maakuntasuunnitelman kirjoittajien kanssa. Teemaryh-
mien jäsenet toivoivat projektin alkuun maakuntasuunnitelman kirjoittajilta opastus-
ta siitä, mitkä ovat maakuntasuunnitelman tavoitteet ja minkälaista aineistoa maa-
kuntasuunnitelmaan tarvitaan. Tämä auttaisi erityisesti teeman rajaamisessa. Lisäksi 
maakuntasuunnitelmien kirjoittajien toivottiin osallistuvan teemaryhmien kokoon-
tumisiin.  

”Olisi ehkä ollut viisasta, että jokaisessa ryhmässä olisi ollut mukana myös suunnitel-
man kirjoitustyötä tekevät, jolloin teematyöskentely olisi voinut välittyä suoraan kirjoi-
tustyöhön.” 

Teemaryhmien jäsenet toivoivat myös maakuntahallituksen kytkemistä tiiviimmin 
mukaan, jotta teemaryhmien pohdintojen tulokset otettaisiin riittävän hyvin huomi-
oon maakuntasuunnitteluprosessissa ja rahoituksesta päätettäessä. Nyt teemaryh-
mien jäsenet suhtautuivat varsin epäilevästi järjestetyistä vuorovaikutustilanteista 
huolimatta siihen, miten teemaryhmien tuotokset tulevat näkymään maakuntasuun-
nitelmassa. Teemaryhmien tuotoksen näkyvyyttä voidaan kuitenkin arvioida vasta 
siinä vaiheessa, kun maakuntasuunnitelma ja Etelä-Pohjanmaan tavoite 2-ohjelman 
toimenpideosa on hyväksytty. Lopullinen arviointi edellyttäisi myös tuotosten ja 
maakuntasuunnitelman toteutuksen peilaamista toisiinsa. 

”Uusia ajatuksia silti syntyi, mielestäni suhteellisen paljon. Nyt ratkaisee, onko tällä 
työllä sitten osuutta MASUssa. (maakuntasuunnitelmassa). Vaikutus voi olla välitöntä 
tai välillistä. En ole kovin optimistinen poliittisen prosessin suhteen, mutta uskon välil-
liseen vaikutukseen.” 
”Miten on hoidettavissa yhteys teemaryhmistä Etelä-Pohjanmaan liittoon, jossa maa-
kuntasuunnitelma päätetään? Näen uhkana sen, että poliittiset elimet eivät ota tarpeeksi 
huomioon teemaryhmien tuloksia, koska kaikki päättäjät eivät yksinkertaisesti ymmärrä 
teemaryhmien tuottamaa tekstiä ja ajatuksia. Kaikki tehdään kuitenkin samalla vanhalla 
kaavalla?” 
”Etelä-Pohjanmaan liiton tulisi ”edunsaajana” myös olla kiinnostunut teemaryhmätyös-
kentelystä. Maakunnan kehittämisen tärkeimmät sidosryhmät tulisi sitouttaa selkeäm-
min työskentelyyn. Elinkeinoelämän vaikuttajia tulisi houkutella mukaan jokaiseen 
teemaryhmään. Projektin perusajatus on hyvä. Toivottavasti maakuntasuunnitelman 
valmistelijat ja päättäjät ovat samaa mieltä – mitä suuresti epäilen.” 
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Vuorovaikutuksen tarve teemaryhmien välillä korostui myös siksi, että useimmat 
ryhmät pitivät itseään kaikkein keskeisimpänä teemaryhmänä, muiden teemaryh-
mien työn pohjana tai tuotosten kokoajana, sateenvarjona kaikelle muulle ajatuksel-
la ”jos meidän teemamme ei ole kunnossa niin muukaan ei onnistu”. Ryhmissä ha-
luttiinkin tietää, mitä muissa ryhmissä tehdään, jotta oman teemaryhmän työtä voi-
taisiin miettiä muiden työn pohjalta ja jotta vältyttäisiin päällekkäisyyksiltä.  

Vuorovaikutuksen lisäämistä ei voi EPKO-projektin tyyppisissä hankkeissa kui-
tenkaan lisätä loputtomiin. Ilmiölähtöinen teemaryhmien kokoaminen voisi vähen-
tää tarvetta erillisille vuorovaikutustilanteille, jos ryhmien valinnassa kiinnitettäisiin 
huomiota siihen, että ryhmiin tulee mukaan ilmiötä eri näkökulmista katsovia hen-
kilöitä.  

Projektin heijastevaikutukset 
Vaikka edellä on esitetty kritiikkiä ja kehittämisehdotuksia EPKO-projektin toimin-
tatapaa kohtaan, projektin saaman positiivisen vastaanoton ja postikyselyn tulosten 
perusteella projektia voidaan pitää onnistuneena. Projektin keskeisinä myönteisinä 
heijastevaikutuksina voidaan pitää seuraavia seikkoja:  

• Aluekehittämistyöhön saatiin mukaan uusia toimijoita uusine ajatuksineen jo suunni-
telman laatimisvaiheessa (ei vain lausunnonantajina). 
”Hyvää on se, että teemaryhmätyöskentely veti prosessiin mukaan hyvin ison määrän 
uusia ihmisiä. Maakuntasuunnitelman tekoon osallistuivat näin muutkin kuin vain ne 
viranomaiset, joiden tehtäviin suunnitelman teko kuuluu.” 

• Aluekehittämiseen osallistuvien toimijoiden välinen keskusteluyhteys parani. 
• Projektissa mukana olleiden tietoisuus eri teemojen limittyneisyydestä ja keskinäises-

tä riippuvuudesta lisääntyi; tietoisuus alueen kilpailukyvyn kokonaisvaltaisen kehit-
tämisen tarpeellisuudesta kasvoi.  
- Aluekehittämistyöhön otettiin mukaan myös aiemmin vähälle huomiolle jääneitä 

”pehmeitä” teemoja; samalla ”pehmeiden” teemojen asiantuntijat joutuivat miet-
timään omia aiheitaan alueen kehittämisen näkökulmasta. Vanha vastakkainaset-
telu ”pehmeisiin” ja ”koviin” teemoihin sumeni ainakin osittain ja kokonaisval-
tainen kehittämisnäkemys nousi aiempaa enemmän esille.  

• Ymmärrys aluekehittämissuunnittelun moninaisuutta ja vaikeutta kohtaan kasvoi. 
- Projektissa mukana olleet löysivät vastauksia muun muassa kysymyksiin: miksi 

aluekehittämistä tehdään, mitä aluekehittämisellä voidaan saada aikaan ja miten 
aluekehittämistyö etenee. Projekti lisäsi myös ymmärrystä aluekehittämistyötä 
tekeviä kohtaan. Usein riittämättömään informaatioon ja syy-seuraussuhteiden 
tuntemattomuuteen perustunut kritiikki aluekehittämistyötä kohtaan väheni jon-
kin verran kun suunnittelutyöhön osallistuttiin itse. 

• Keskustelu maakuntasuunnitelmaprosessin organisoitumistavoista yleensä sekä jat-
kuvan vuorovaikutuksen tarpeesta ja muodoista vilkastui. Teemaryhmätyöskentelystä 
ehdotettiin jatkuvaa prosessia, jossa arvioidaan ja kehitetään ohjelmien toteutusta.  
”Tekemällä teemaryhmätyöstä jatkuvaa prosessia, joka arvioi ja kehittää ohjelmien 
toteutusta eri tasoisten toimijoiden yhteistyötä ja näkemyksiä olisi mahdollista tiivis-
tää yhteen teemaryhmien kautta. Tärkeitä teemaryhmiä on paljon. Esim. tutkimus- ja 
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koulutus Etelä-Pohjanmaalla olisi oman jatkuvan teemaryhmän asia. Samoin kuin 
kehittämistyön menetelmät jne.” 

• Teemaryhmissä esiinnousseet uudet näkökulmat käynnistivät projektiin osallistunei-
den omia ajatteluprosesseja teeman kehittämistarpeista. 
- Projektin teemaryhmätyöskentely ja seminaarit toimivat keskustelufoorumeina, 

joiden avulla tietämys erilaisista näkökulmista kasvoi ja toimijoiden näkemykset 
osin lähenivät toisiaan. Jatkossa tämä saattaa näkyä aluekehittämistyössä esi-
merkiksi niin, että erilaisten projektien taakse on helpompaa saada toimijoita. 

Mitä tehtäisiin toisin jos projekti aloitettaisiin nyt? 
Seuraavassa on esitetty kootusti edellä esille nostetuista EPKO-projektin toimintata-
van kehittämisehdotuksista keskeisimmät. Projekti koettiin hyvänä tapana tuottaa 
jatkossakin aineistoa erilaisiin kehittämisohjelmiin. Jotta tehdystä voitaisiin ottaa 
oppia, on syytä miettiä, mitä tehtäisiin toisin jos projekti aloitettaisiin nyt:  

1. Teemaryhmien työn valmistelu 
- Toimintaympäristöanalyysi eli maakunnan kehittämisen kannalta keskeisten 

teemojen lähtötilanteen selvittäminen ja kilpailukyvyn kannalta merkittävimpien 
ilmiöiden tunnistaminen (tilastot, selvitykset yms. ryhmien tueksi) 

2. Teemaryhmien nimeäminen ja kokoaminen ilmiölähtöisesti 
- Ilmiölähtöisten teemaryhmien valinnassa tulisi painottaa asiantuntemuksen li-

säksi myös sitä, että ryhmään valittaisiin ilmiötä eri näkökulmista tarkastelevia 
henkilöitä.  

- Puheenjohtajan valinnassa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota puheen-
johtajan mahdollisuuksiin panostaa aikaansa ryhmän vetämiseen samoin kuin 
puheenjohtajan kykyyn tiivistää keskustelua ja taitoon käyttää strategiatyöväli-
neitä. 

- Sihteereiksi tulisi valita henkilöitä, joiden työtehtäviin ko. teeman jäsentäminen 
ja mm. tausta-aineiston kerääminen liittyy suoraan muutenkin. 

3. Teemaryhmien perusteellinen ohjeistaminen 
- Projektin tehtävistä, tavoitteista, itseohjautuvien asiantuntijaryhmien toimintata-

voista, liitoksesta kehittämisohjelman tekemiseen jne. tulisi jakaa tietoa kaikille 
projektiin osallistuville useilla eri tavoilla ja varsinkin henkilökohtaisesti. 

- Kaikille teemaryhmätyöskentelyyn osallistuville tulisi tarjota mahdollisuus osal-
listua ”strategiatyön peruskurssille”. 

4. Vuorovaikutuksen varmistaminen 
- Projektiin osallistuville tulisi järjestää riittävästi vuorovaikutustilanteita toistensa 

kanssa 
- Projektilla tulisi olla selkeä avausseminaari, jota voitaisiin käyttää teemaryhmien 

ohjeistamiseen ja strategiatyövälineiden käytön koulutukseen 
- Projektin aikana tulisi järjestää riittävän usein vuorovaikutustilanteita kehittä-

misohjelman laatijoiden ja rahoittajien kanssa. 
.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 TEEMARYHMIEN TUOTOKSET 
 
 
Tässä luvussa esitetään teemaryhmien laatimat raportit. Teemaryhmien kokoon-
panot ovat liitteessä 1. 

5.2 YRITTÄJYYS JA ELINKEINOT1 

Etelä-Pohjanmaan elinkeinojen muutospaineet ja niihin vastaaminen 
Maailma Etelä-Pohjanmaan ympärillä on muuttunut 90-luvulla melkoisesti. Liitty-
minen Euroopan unioniin on tuonut mukanaan erilaiset tukiohjelmat, joita pyritään 
käyttämään alueiden hyvinvoinnin lisäämiseen. 

Elinkeinoelämä on kokenut hankepolitiikan pirstaleiseksi. Eri tahot ovat rakenta-
neet omia, pieniä hankkeita, jotka eivät muodosta suuria kokonaisuuksia ja joiden 
hallinnointiin sekä sidosryhmien huomioon ottamiseen kuluu hankkeen hyötyyn 
verrattuna suhteettoman paljon aikaa ja vaivaa. Kuntien samankaltaiset hankkeet 
kilpailevat maakunnallisesta rahoituksesta. Tavoitteena tuleekin olla, että samanlai-
set hankkeet koottaisiin yhteen ja samalla työmäärällä toteutettaisiin koko maakun-
nan aluetta hyödyntävä hanke. Elinkeinot ja yrittäjyys -teemaryhmä esittää yhteisen 
Yrittäjyysohjelman 2000 – 2006 ottamista maakuntaohjelmaan yhdeksi teemaoh-
jelmaksi täydentämään jo olemassa olevia hankkeita. 

Etelä-Pohjanmaan menestystekijöitä voidaan verrata myös menestyvään euroop-
palaiseen alueeseen. Tähän liittyy seuraavia ominaispiirteitä: 

• Vahva alueellinen identiteetti ja oman alueellisen menestysprofiilin tunnistaminen 

 
1 Elinkeinot ja yrittäjyys –ryhmän loppuraportti sisälsi tässä esitetyn lisäksi myös teemaryhmän 
kokouksissa esitetyissä alustuksissa käytettyä materiaalia ja kommentteja teemaryhmätyöskentelys-
tä. Nämä osiot jätettiin pois tästä raportista, koska vastaavaa materiaalia ei ole muilta ryhmiltä. 
Elinkeinot ja yrittäjyys –ryhmän loppuraportti on kuitenkin toimitettu sellaisenaan maakuntasuun-
nitelman kirjoittajille.  
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• Yritysten ja julkisen vallan organisaatioiden syvä ja laaja yhteistyö 
• Korkea yritysten perustamisintensiteetti ja monipuolinen elinkeinorakenne 
• Innovatiivisuus toimintojen kehittämisessä ja alueellista kehitystä tukevat korkeakou-

lut ja tutkimusyksiköt 
• Joustavuus kohdata toimintaympäristön muutospaineet 
• Alueen yritysten tuotannosta viennin osuus huomattava 
• Toimiva yhteiskunnan infrastruktuuri sekä korkea koulutuksen ja osaamisen taso 
• Maakunnan luontaisten resurssien hyödyntäminen (luonnonvarat ja ihminen, sosiaa-

linen pääoma). 

Etelä-Pohjanmaan maakunnan tulevaisuuden kynnyskysymyksiä ovat maatalouden 
muutospaineet ja niiden kääntäminen voitoksi, elintarvikeklusterin vahvistaminen 
puu-, rakennus-, ja metalliklusterin lisäksi ja maakunnan kehittyminen todelliseksi 
yrittäjämaakunnaksi, johon meillä on olemassa vahvat perinteet. Eteläpohjalaiset 
yritykset eivät voi kilpailla maailmalla volyymeillä vaan erikoisosaamisella. Maa-
kunnan menestyminen edellyttää kansainvälistymistä ja viennin kasvattamista. 
Huomisen menestyminen on kiinni oikeista strategisista valinnoista, johon liittyy 
uudenlaisen osaamisen varmistaminen ja osaamisen ylivertaisuutta, jolla korvaam-
me muiden volyymiedun sekä uskallus tehdä valintoja panostuskohteiden suhteen. 
Maakunnan ja sen yrityselämän on pystyttävä hyödyntämään täysimääräisesti tieto- 
ja informaatioteknologiaa. Uusperustannan lisäksi meidän on löydettävä keinot 
”yrittäjävaihtuvuuden alentamiseksi”. Menestyminen edellyttää myös yritysten vä-
listen työnjakomallien kehittämistä ja terävöittämistä. Tämä tarkoittaa voimakasta 
yhteistyön lisäämistä yritysten välillä ja verkostoitumista. Avainasioita on laadun 
kokonaisvaltainen oivaltaminen ja sen käyttöönottaminen, innovaatiojärjestelmien 
luominen, systeemitoimittaja-ajattelun ymmärtäminen ja yritysten riskinottokyvyn 
parantaminen mm. rahoitusjärjestelmiä edelleen parantamalla ja kehittämällä. Yllä 
olevat asiat edellyttävät myöskin korkeakoulutuksen järjestämistä omassa maakun-
nassa.  
 
Ihmisten viihtyvyyden, työllisyyden ja yrityspalvelujen kannalta keskeinen asia on 
laadukkaiden palvelujen tuottaminen. Maakuntakeskuksen vahvistaminen ja seutu-
kuntien riittävän palveluvarustuksen turvaaminen aluekeskuksiin on ehdottoman 
tärkeää. Maakuntaa ahdistava ihmisten apatia on käännettävä positiiviseksi tulevai-
suuden uskoksi ja yritysten kasvuhalukkuudeksi. Vahva yrittäjähenki on jälleen 
käännettävä voimavaraksemme. 

Elinkeinot ja yrittäjyys -teemaryhmän mielestä rajallisista voimavaroista johtuen 
maakunnassa on tehtävä valintoja, joiden ansiosta säilytetään yritystemme kilpailu-
kyky ja sitä kautta koko maakunnan elinvoimaisuus. 
 
Teemaryhmä esittää, että panostamme käsityömäisen yritystoiminnan muuttamisek-
si teolliseksi toiminnaksi. Tämä edellyttää kasvuhakuisten yritysten löytämistä, su-
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kupolvenvaihdosten onnistumista yrityksen elinkaaren saamiseksi pitemmäksi kuin 
on yrittäjän elinkaari sekä innovaatiojärjestelmän tehokkaampaa hyväksikäyttöä. 

Teemaryhmä esittää selkeitä panostuksia elintarvike-, metalli- ja puuklusterien 
vahvistamiseksi. Näihin klustereihin tulisi liittää myös rakentaminen ja logistiikka. 
Tavoite on 5 000 000 mk / klusteri / vuosi. (esimerkkinä FoodWest, Innova Center, 
muotoilu jne.) Tämän lisäksi teemaryhmän mielestä löytyy kapeampia erikoispa-
nostuksen kohteita kuten pellavan tuotanto ja jatkojalostus, joissa on olemassa hy-
vät tulevaisuudennäkymät. 

Teollisen yritystoiminnan ja ihmisten viihtyvyyden kannalta on satsattava myös 
kauppaan ja palveluihin. Teemaryhmä esittää erityisen palvelustrategian luomista. 

Maakunnan voimavaroja tulevaisuudessa täytyy olla myös vahva verkostoitumi-
nen ja ylivertainen osaaminen. Maakunnan monipuolisen kehityksen takaamiseksi 
teemaryhmä esittää maakuntaohjelmaan mukaan otettavaksi yhdeksi teemaohjel-
maksi Yrittäjyysohjelmaa 2000-2006, jotta Etelä-Pohjanmaan asema yrittäjyysmaa-
kuntana on mahdollista varmistaa. 

Visiot 
• Uusiutuvat luonnonvarat ovat kestävällä tavalla hyötykäytössä ja maakunnasta läh-

tiessään lopputuotteina (jalostusaste vähintään: elintarvikkeet 90 %, puu 70%, turve 
40%) 

• Tuotannossa hyödynnetään uusinta tietoa ja telematiikkaa, joka mahdollistaa tuotan-
non sijoittumisen ympäri maakuntaa (Tieto- ja informaatioteknologian täysimittainen 
hyödyntäminen) 

• Osaaminen on kärkitasoa ja koulutus räätälöity jatkuvaksi prosessiksi tuotantotarpei-
den mukaan (osaaminen ylivertaista erikoisosaamista, koska ei volyymietua) 

• Kansainväliset kontaktit ja vierailut ovat arkipäivää (viennin määrä 20 miljardia 
markkaa vuonna 2017) 

• Kaupan ja palvelujen monipuolinen tarjonta on kilpailukykyistä. Maakunnasta löytyy 
myös tasokas ja monipuolinen yrityspalveluja tarjoava yritysverkosto. Nykyisiä jul-
kisia palveluja tuottaa myös yksityinen sektori. Etelä-Pohjanmaalla tiivis yhteistyö 
takaa jokaiselle seutukunnalle monipuolisen palveluvarustuksen. 

• Kasvun tukijalka on menestyvä pk-yrityspolitiikka 
• Maakunta on muuttovoittoaluetta (2017 väkiluku 300 000) 
• Etelä-Pohjanmaalla on toimiva ja verkostoitunut elintarvikealan, mekaanisen puunja-

lostuksen  ja metallin klusterit 
• Maakunnassa oma korkeakoulutus 
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Visiot 2006 
• Muuttotappio pysäytetty, yritykset saavat osaavia ihmisiä töihin 
• Sukupolvenvaihdokset suoritettu onnistuneesti 
• Toimiva toimialakohtainen tuotekehitys / innovaatiojärjestelmä 
• Elintarvikeklusterin vahvistaminen Etelä-Pohjanmaalle, myös EU:n ja Suomen valti-

on tärkeä panostuksen kohde 
• Tieto- ja informaatioteknologian hyödyntäminen on parasta tasoa Suomessa 

Swot-analyysi 
 
Vahvuudet Heikkoudet 
• Elinvoimainen ja osaava alkutuotanto 
• Osaava elintarvikkeiden jalostus 
• Puhdas maaperä ja ilmasto sekä turval-

linen asuinympäristö 
• Yrittäjäominaisuudet ja yrittäjähenki 
• Yritysten lukumäärä ja vahvat toimialat 

sekä toimialakeskittymät 
• Luotettava ja ammattitaitoinen henki-

löstö 
• Maatalouskonesektorilla vahvoja keski-

suuria yrityksiä, hyvä yrityskulttuuri 
• Kaupan ja palveluiden monipuolisuus 
• Hyvä keskiasteen verkosto 
• Pk-yritysten aktiivisuus 
 

• Henkiset tekijät, lannistunut ilmapiiri 
• Kontaktien puute maakunnan ulko-

puolelle ja vähäinen kansainvälisty-
minen 

• Tuotekehitys ja markkinointitaidot 
• Koulutuksen taso / hyvin koulutettu-

jen muuttoliike 
• Yksistään pieniä yrityksiä, veturiyri-

tyksiä liian vähän 
• Vähäinen riskinottokyky 
• Tulevaisuuden kasvualojen kehitty-

mättömyys 
• Innovaatiojärjestelmän puutteellisuus 
• Työvaltaisuus 
• Kasvuhaluttomuus 
• Yhteistyön puute 

Mahdollisuudet Uhat 
• Korkealaatuiset tuotteet ja palvelut 
• Uusiutuvien luonnonvarojen hyödyn-

täminen lopputuotteeksi saakka 
• Ympäristötietoisuuden kasvu 
• Verkostoituminen ja yhteistyö 
• Lisää veturiyrityksiä 
• Innovaatiojärjestelmän luominen ja 

vahvat toimialat 
• Ulkopuolisten kehittämisresurssien 

hyödyntäminen 
• Tieto ja informaatioteknologian yritys-

toiminnan synnyttäminen ja sen avulla 
muunkin yritystoiminnan kilpailukyvyn 
vahvistaminen 

• Laillisten monopolien murtuminen ja 
tuotteiden vapaa markkinointi luo kau-
pan alalle uusia kehitysnäkymiä 

• Hyvä imago 

• Raaka-ainetuotannon loppuminen 
• Väestökato, erityisesti osaavat ihmiset 
• EU ja lähialue 
• Ikärakenne 
• Maaseudun autioituminen 
• Tutkimus- ja kehitystyön pysähtymi-

nen 
• Kilpailukyvyn heikkeneminen 
• Yritysten uusperustannan hiipuminen 
• Yritysfuusiot ja ostot sekä päätösval-

lan siirtyminen muualle 
• Yritysten kehittämistoimintojen siir-

tyminen alueen ulkopuolelle 
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• Tuotantoketjut ovat kehittyneet ja ne on rakennettu toimiviksi kokonaisuuksiksi ja 
verkostoiksi 

Strategiset haasteet: 
• Elintarvikeklusterin osalta Etelä-Pohjanmaan johtavaksi maakunnaksi hyväksyntä ja 

siihen liittyvät maakunnan ulkopuoleltakin saatavat satsaukset. Ratkaiseva tekijä on 
Agenda 2000. Uusiutuvien luonnonvarojen parempi hyödyntäminen ja jalostusasteen 
nostaminen 

• Puu- ja metalliklusterien edelleen vahvistaminen, liitettynä mukaan mm. logistiikka-
klusteri jne. 

• Tieto- ja informaatioteknologian ja siihen liittyvien uusien toimialojen yritystoimin-
nan synnyttäminen. Toimivien ja laadukkaiden yrityspalvelujen lisääminen 

• Osaamistason ja koulutuksen nostaminen 
• Perhe- ja pienyritysten kasvuhalukkuuden nostaminen ja sitä kautta veturiyritysten li-

sääminen. Sukupolvenvaihdosten onnistumisen turvaaminen 
• Toimivan innovaatiojärjestelmän luominen 
• Kilpailukykyisten palvelujen takaaminen ja kehittäminen jokaiseen seutukuntaan. 

Edellyttää omaa kaupan ja palvelun strategiaa, johon liittyy myöskin julkisen sekto-
rin tuottamien palvelujen siirtyminen vaihtoehtoisesti yksityiselle sektorille.  

• Yhteistyön ja verkostoitumisen selkeä paraneminen. 

Tavoitteet  
• Alkutuotannon kilpailukyvyn, osaamisen ja tulevaisuudenuskon kasvattaminen 
• Koko elintarviketalouden tuotekehitys- ja innovointikyvyn ylläpitäminen  
• Käsityönomainen yritystoiminta teolliseksi toiminnaksi 
• Riskirahaa uuden luomiseen 
• Innovaatiojärjestelmä - selvä rahallinen panostus; Satsaus 5 miljoonaa mk/v/klusteri 
• Rahojen uudelleenjako  
• Logistiikalla kaukaisen sijainnin ongelman poistaminen 
• Osaamisen varmistaminen ja vahvistaminen (luonnonvaraisen tiedekunnan perusta-

minen) 
• Verkostoitumisen ja yhteistyön selvä tiivistäminen 
• Keskustojen palveluvarustuksen ylläpitäminen ja parantaminen 
• Kunnallisen, seudullisen ja maakunnallisen elinkeinopolitiikan synergian löytäminen 

ja kaikkien osapuolten sitouttaminen 
• Tehokas elintarviketalousketjuklusteri (myös muut klusterit) 
• Yrittäjyysohjelma 2000 - 2006 runko-ohjelmaksi 

 
 



Teemaryhmät 

 84 

5.3 KOULUTUS, TUTKIMUS JA TEKNOLOGIA  

Työryhmän työn rajaus  
Työryhmä on tarkastellut lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, korkeakou-
lutuksen (yliopistot ja ammattikorkeakoulut) ja aikuiskoulutuksen tilaa Etelä-
Pohjanmaalla. Työryhmä on lisäksi pohtinut tutkimus ja kehittämistoiminnan sekä 
teknologiapolitiikan tilaa ja kehittämismahdollisuuksia. 

Työryhmän työn ulkopuolella on perusasteen (ja esiasteen) koulutus. Työryhmän 
kokoonpano on liitteessä 1. Työryhmässä on ollut sen tehtäväalueen asiantuntijoita 
eri puolilta Etelä-Pohjanmaan maakuntaa. 

Työskentelytapa 
Työryhmä on pitänyt kuusi yhteistä kokousta. Välivaiheessa työryhmä jakautui 
kolmeen alatyöryhmään seuraavasti: 

• alueellinen innovaatiojärjestelmä 
• koulutuksen omavaraisuus 
• verkottuminen. 

Työryhmä on kuullut Jouko Havusen puheenvuoron ”alueellinen innovaatiojärjes-
telmä” (Lapua 2.12.1998). Tätä aihepiiriä sivuavia artikkeleita ja julkaisuja on ollut 
työryhmän käytettävissä. 

Swot-analyysi 
Työryhmä teki työnsä loppuvaiheessa yksilöllisen SWOT-analyysin. Sen pohjalta 
on nähtävissä, että toisaalta vahvuudet ja mahdollisuudet ja toisaalta heikkoudet ja 
uhat nähdään pääosin samansuuntaisina. Analyysissa nousi esille eräitä työryhmän 
sisäisiä jännitteitä, joista merkittävimpiä ovat seuraavat: 

• maakuntakeskuksen kehittäminen vs. aluekeskusten kehittäminen 
• teknologiapainoitteisuus vs. sosiaalisten arvojen painottaminen 
• koulutusvetoisuus vs. yrittäjyysvetoisuus 
• yliopistopainoitteisuus vs. ammattikorkeakoulupainoitteisuus. 

Visio 2017 Etelä-Pohjanmaan tulevaisuudesta koulutuksen, tutkimuksen ja teknolo-
gian osalta 
Etelä-Pohjanmaalla on korkeatasoiset koulutus- korkeakoulu- ja aikuiskoulutuspal-
velut sekä vahva alueellinen innovaatio- ja tutkimusverkosto. Maakunnan keskeis-
ten toimialojen vahvuus perustuu kansainvälistä huippua edustavaan osaamiseen. 
Maakunta on verkostoitunut voimakkaasti niin sisäisesti kuin ulospäin. Maakunnan 
imagotekijöinä korostuvat yrittäjyys, elämän kunnioittaminen ja omaleimainen kult-
tuuri. Etelä-Pohjanmaalla vahvistetaan koulutuksen ja tutkimuksen sekä elinkei-
noelämän liittoa kaikilla tasoilla. 
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Strategiset haasteet 
Etelä-Pohjanmaan keskeiset strategiset haasteet seuraavan kymmenen vuoden aika-
na ovat koulutuksen, tutkimuksen ja teknologian osalta seuraavat: 

• Alueellisen innovaatiojärjestelmän ”tasokorotus” (vahvistaminen ja systematisointi) 
• Yliopistoverkoston vahvistaminen 
• Koulutuksen omavaraisuuden takaaminen 
• Ikääntyvän väestön koulutus- ja kulttuuritarpeisiin vastaaminen 
• Maakunnan sisäinen ja kansallinen verkottuminen 
• Myönteisen mielikuvan vahvistaminen Etelä- Pohjanmaasta. 

Työryhmä on lisäksi arvioinut, että muuttoliikkeen pysäyttäminen ja syrjäytymisen 
estäminen ovat erittäin merkittäviä strategisia haasteita, joissa koulutukseen ja t&k-
toimintaan liittyvillä toimilla on suuri merkitys. Näiden teemojen on arvioitu nou-
sevan esiin muiden työryhmien esityksissä. 

Strategisiin haasteisiin liittyvät kärkihankkeet 
Työryhmä on alustavasti käsitellyt sellaisia toimenpidekokonaisuuksia, jotka ovat 
keskeisimpiä vastattaessa edellä esitettyihin strategisiin haasteisiin. Tällöin tarkoite-
taan toimia - kärkihankkeita - joilla voidaan vaikuttaa toiminnan päämääriin, suun-
taamiseen tai resurssien allokointiin. 

ALUEELLISEN INNOVAATIOJÄRJESTELMÄN VAHVISTAMINEN JA SYSTEMATISOIMINEN 
Haaste: Alueellisen innovaatiojärjestelmän vahvistaminen koulutuksessa, korkea-
koulutuksessa ja t&k-toiminnassa yhteistyössä maakunnan elinkeinoelämän kanssa. 
Sellaisen huippualan edellytysten vahvistaminen, jolla t&k-toiminta on kansainvä-
listä huipputasoa v. 2005 - 2010. 
Kärkihankkeet: 

• Yhden huippualan ja kahden kärkialan valinta, niiden innovaatiojärjestelmän joh-
donmukainen ja pitkäjänteinen tukeminen 
Toimenpiteet:  
- Poliittinen valinta ja sitoutuminen yhden huippualan johdonmukaiseen tukemi-

seen 10/15 vuoden aikajänteellä t&k-toiminnassa (huippuala: elintarviketalous 
/bioteknologia) 

- Valinta kahden muun kärkialan johdonmukaisesta tukemisesta ohjelmakaudella 
(vuoteen 2006 saakka) (kärkialat: mekatroniikka, puuala) 

- Elintarviketalouden alalla luodaan johdonmukaisesti innovaatiojärjestelmää 
(push-malli). Pyritään innovaatiojärjestelmän kaikkien osien vahvistamiseen. Ta-
voitteena kansainvälisen tason huippututkimusyksikön/ryhmän muodostuminen, 
yrityshautomotoiminta, korkeakoulumahdollisuuksien monipuolistaminen jne. 

- Kahdella muulla kärkialalla (puu- ja huonekaluteollisuus, mekatroniikka) vahvis-
tetaan verkottumista ja toimintojen laajentamista (pull-malli eli markkinoiden ve-
toon pohjautuva innovaatiojärjestelmä). Tuetaan uusien palvelujen ja toimijoiden 
syntymistä (mm. alihankintayhteyksiä, yhteisyrityksiä, kehittämisyhdistyksiä ja 
yrityspalveluorganisaatioiden uusia toimintamuotoja). 
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• Kaupallis-teknillisen korkeakoulutuksen vahvistaminen ammattikorkeakoulun ja yli-
opistojen yhteistyönä 
Toimenpiteet:  
- Kaupallis-teknillisen korkeakoulutuksen monipuolistaminen Seinäjoen AMK:ssa 
- Teknillisen korkeakoulutuksen yhteyksien vahvistaminen VaY:sta ja TTKK:sta 

• Maakunnallinen tietoverkko 
Toimenpiteet: 
- Maakunnan korkeakouluyksiköt ja koulutusyksiköt yhdistävän tietoverkon muo-

dostaminen (opetusverkko, tutkimusverkko, kirjastoverkko) 
- Ylimaakunnallinen yhteistyö tietoverkoissa ja uusmediassa. 

YLIOPISTOVERKOSTO 
Haaste: Yliopistoverkoston luominen, jossa tarjotaan perusopetusta ja avoimen yli-
opisto-opetuksen palveluja sekä tehdään merkittävää t&k-toimintaa. 
Kärkihankkeet: 

• Etelä-Pohjanmaan tutkimusverkosto 
Toimenpiteet: 
- Etelä-Pohjanmaan tutkimusohjelman toteuttaminen 
- Perustutkimuksen kehittäminen huippualalla 

• Yliopisto-opetuksen verkko 
Toimenpiteet: 
- Perustutkintokoulutus (maisterikoulutus) 
- Maakunnallinen avoimen yliopiston tarjonta 

• Yliopistoyksikköjen hallinnollinen yhteistyö 
Toimenpiteet: 
- Selvitys eduista ja haitoista nykyisten yliopistoyksikköjen hallinnollisessa yhteis-

työssä. 

KOULUTUKSEN OMAVARAISUUS 
Haaste: Taata koulutuksen omavaraisuus lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulu-
tuksessa, ammattikorkeakoulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa v. 2010. 
Kärkihankkeet: 

• Maakunnallisen koulutusfoorumin luominen 
Toimenpiteet: 
- Maakunnallinen neuvottelufoorumi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen 

koordinaatiota varten Etelä-Pohjanmaan liiton yhteyteen 
• Maakunnallinen opetustarjotin ja uudet oppimiskeskukset 

Toimenpiteet: 
- Selvitetään maakunnallisen opetustarjottimen luomista erikseen nuorisoasteen 

koulutusta (toinen aste) ja aikuiskoulutusta varten. 
- Pilottihankkeet oppimiskeskuksista aikuisväestölle 
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IKÄÄNTYVÄN VÄESTÖN KOULUTUSTARPEISIIN VASTAAMINEN 
Haaste: Vastaaminen ikääntyvän väestön koulutustarpeisiin (”Elämää kunnioittava 
maakunta” v. 2010) 
Kärkihankkeet: 

• Aikuiskoulutuksen vahvistaminen 
Toimenpiteet: 
- Ikääntyvän väestön koulutustarpeiden huomioonotto, pilottiprojektit (Kansalais-

yhteiskuntataidot) 
• Aktiivinen elämä 

Toimenpiteet: 
- Uusien toimintamuotojen kehittäminen aikuisväestölle koulutuksen ja kulttuu-

rielämän yhteistyönä. 

MAAKUNNALLINEN JA KANSALLINEN VERKOTTUMINEN 
Haaste: Tehokas maakunnan sisäinen ja kansallinen verkottuminen maakunnan ve-
tovoimaisuuden vahvistamiseksi. 
Kärkihankkeet: 

• Verkottuminen lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa 
Toimenpiteet: 
- Maakunnallinen neuvottelufoorumi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen 

koordinaatiota varten Etelä-Pohjanmaan liiton yhteyteen. 
- Selvitetään maakunnallisen opetustarjottimen luomista erikseen nuorisoasteen 

koulutusta (toinen aste) ja aikuiskoulutusta varten. 
• Tulomuuttajat 

Toimenpiteet: 
- Tehostettuja toimia tulomuuttajien saamiseksi: työpaikkoja molemmille puolisoil-

le, korkeatasoisia asuntoja, kuntien ja yrittäjien yhteistyötä rekrytoinnissa. 
• ”Ajassa mukana” 

Toimenpiteet: 
- Maakunnan roolin vahvistaminen kokeilu- ja kehittämistyössä, yhteys t&k-

toimintaan. 
- Sosiaalisten innovaatioiden suosiminen. 

IMAGO JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
Haaste: Etelä-Pohjanmaan imagon muuttaminen Etelä-Suomessa ja sen mediassa. 
Maakunnan vahvuustekijöiden nostaminen imagossa etusijalle. 
Kärkihankkeet: 

• ”Tilaa yrittää” / ”Elämää kunnioittava maakunta” 
Toimenpiteet: 
- Pitkäjänteinen imagotyö myönteisten imagotekijöiden vahvistamiseksi elinkei-

noelämän, korkeakouluväen, kuntien ja kulttuurialan yhteistyönä. 
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• Turvallinen asuinympäristö 
Toimenpiteet: 
- Turvallisen asuinympäristön markkinointi tulomuuttajille. 

• Omaleimainen kulttuuri 
Toimenpiteet: 
- Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuripoliittisen ohjelman toteuttaminen. 

Alueellista innovaatiojärjestelmää koskevia artikkeleja ja julkaisuja: 

ALARINTA, J. 1998. Maaseutu innovatiivisena ympäristönä. Verkostot paikallisen elin-
keinopolitiikan toteuttajina. Helsingin yliopiston maaseudun tutkimus- ja koulutuskes-
kus. Seinäjoki. Sarja A:4. 

HAVUNEN, J. 1998. Alueellinen innovaatiojärjestelmä. Muistio 2.12.1998. Lapua (työ-
ryhmän sisäiseen käyttöön) 

KAHILA, P. 1997. Kolme maata ja kolme elinkeinopolitiikkaa: Suomi, Saksa ja Irlanti. 
Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C. Osa 138. 

KAUTONEN, M. & SOTARAUTA, M. 1999. Ei-yliopistokaupunki ja alueellinen inno-
vaatiojärjestelmä. Näkemyksiä Seinäjoen innovaatiokyvykkyydestä. Teoksessa Sotarau-
ta, M. (toim.) Kaupunkiseutujen kilpailukyky ja johtaminen tietoyhteiskunnassa. Suo-
men kuntaliitto. Acta-sarja 106. Helsinki. 

VARMOLA, T. 1999. Näkökohtia suomalaisen aikuiskoulutuksen tulevaisuudesta alueiden 
kannalta. Muistio opetusministeriön aikuiskoulutusneuvostolle. 15.1.1999. 
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5.4 KULTTUURI 

Teeman rajaus: 

Kulttuurin yhteistoiminnan määrätietoinen ja suunnitelmallinen lisääminen ja kehit-
täminen 
Miksi? 

• yhteistyön puute on suurin ongelma 
• yhteistyön määrätietoista ja suunnitelmallista kehittämistä ja verkostoitumista tarvi-

taan 
• maakuntaan tarvitaan kulttuuriyhteistyön jatkuva kehittämisjärjestelmä 
• määrätietoista ja suunnitelmallista yhteistyötä tarvitaan. 

Mitä hyötyä? 
• kulttuuri-identiteetti vahvistuu 
• maakunnan vetovoimaisuus lisääntyy 
• syntyy uusia innovaatioita 
• resurssit ovat tehokkaassa käytössä 
• hanketoiminta tehostuu 
• kulttuurin tuotteistaminen ja tuotekehitys käynnistyy 
• kulttuuri työllistää 
• kulttuurimatkailu lisääntyy 
• syrjäytyminen estyy 
• elinkeinoelämän ja kulttuurin välinen yhteistyö lisääntyy 
• osaamisen taso nousee. 

Kulttuuriyhteistyön kautta… 
• kilpailu kanavoituu positiivisella tavalla 
• erikoistuminen vähentää kateutta ja kuppikuntaisuutta 
• resurssit moninkertaistuvat. 
• Esimerkkejä yhteistyöstä: 

 Eri alat: 
- Kuvataide/matkailu 
- Kuvataide/musiikki/näyttämötaide/elinkeinoelämä 
- Musiikkioppilaitokset/orkesterit/soittajat/musiikkitapahtumat/ oopperayhdis-

tys/E-P:n sinfoniaorkesteri 
Eri tasot: 
- Kunta/seutukunta/maakunta/ylimaakunnallinen/WFA/valtakunnallinen/ kansain-

välinen 
Eri osaamistasot: 
- Kulttuurin kehittämiskeskus/Foodwest/Wincent jne... 
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Kulttuurin yhteistoiminnan strategiset haasteet 
• Kulttuurin kehittäminen aluekehityksen jatkuvana alkuvoimana 
• Kulttuurin kehittämisjärjestelmän luominen maakuntaan 
• Resurssien lisääminen ja olemassa olevien resurssien tehokas käyttö 

Joilla aikaansaadaan: 
• vakiintuneita ja pysyviä yhteistyömuotoja Etelä-Pohjanmaan kulttuuritoiminnan tu-

eksi 
• kehitetään kulttuurituotantoa ja kulttuuriteollisuutta 
• tehostetaan hanketoimintaa 
• kehitetään maakunnan vetovoimaisuutta 
• nostetaan osaamisen tasoa 
• edistetään sosiaalisektorin ennaltaehkäisevää työtä kulttuuriyhteistyön avulla 
• estetään syrjäytymistä. 

Kulttuurin yhteistoiminnan kehittämisstrategia 2017 
• Yhteistoiminnan kehittäminen 
• Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuriyksikön toiminnan vahvistaminen 
• Kulttuurin kehittämiskeskuksen toiminnan vakiinnuttaminen ja toiminnan sisällöl-

linen kehittäminen 
• Kunta/seutukuntakohtaisten kulttuurityöntekijäresurssien vahvistaminen eri keinoin 

Kulttuuritoiminnan yhteistyön SWOT-analyysi 

Vahvuudet Heikkoudet 
• Kulttuuristen toimijoiden runsaus 
• jaksavat ja innostuneet ihmiset 
• kökkähenki 
• vahva identiteetti 

• koordinaatiotahojen ja visionäärien puu-
te 
- tieto ei kasaudu, ei solmukohtia 
- ei voida nähdä yhteisiä tavoitteita 

• kilpailuhenkisyys 
• oman reviirin suojelu 
• pelko toisen hyötymisestä 

Mahdollisuudet Uhat 
• Uusien toimintojen ja tuotteiden synty-

minen erilaisten toimijoiden yhteistyöstä 
= innovaatiot 

• Maakunnan sisäisen yhteistyön tiivistä-
misen kautta yhteistyön kehittäminen ko-
timaisten ja ulkomaisten alueiden ja yh-
teisöjen kanssa = suuremmat (han-
ke)kokonaisuudet 

• Alueellinen ja taidealakohtainen yhteis-
työ mahdollistaa taidekasvatuksen tason 
nousun ja monipuolistamisen = laadun 
kohoaminen 

• Yhteisiä tavoitteita ei kyetä laatimaan ja 
perustelemaan niin, että kaikki voivat ne 
hyväksyä = hyötyjen oikeudenmukainen 
jakautuminen 

• Riittävien yhteistyöruiskeiden puuttumi-
nen koordinaatiohankkeiden edistymät-
tömyyden vuoksi, rahoitus 

• Ilman yhteistyötä omaperäiset eteläpoh-
jalaiset hankkeet jäävät toteutumatta, 
oma kulttuuri näivettyy ja massaviihde 
valtaa alaa, kulttuurin vähättely lisääntyy 
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• Alueellisen taidetoimikunnan saaminen maakuntaan 
• Kulttuurimatkailutuotteiden kehittäminen/tuottaminen Etelä-Pohjanmaan matkai-

lulle 
• Kulttuurin työllistävien mahdollisuuksien edistäminen 
• Median ja tietoverkkojen suunnitelmallinen hyödyntäminen maakunnan vetovoi-

maisuuden lisäämiseksi. 

Visio 2017 Etelä-Pohjanmaan kulttuuritoiminnan yhteistyöverkko 
Kulttuurin rooli maakunnan aluekehitystyössä on vakiintunut. Osaamiskeskittymä-
ajatteluun perustuen maakunnassa on toimiva kulttuuritoiminnan yhteistyöverkosto, 
joka edesauttaa kansalaisten erilaisia ja eritasoisia kulttuuripyrkimyksiä ja virittää 
uutta toimintaa eri elämän alueilla. Yhteistyöverkoston avulla on maakunnan oma-
peräiset kulttuuripiirteet saatu kootuksi yhteen vetovoimaisiksi kokonaisuuksiksi, 
jotka sovellettuna muiden kehittämiskeskusten (Foodwest, Wincent ym.) saavutuk-
siin luovat Etelä-Pohjanmaalle turvallisen, mutta dynaamisen imagon kestävän ke-
hityksen periaattein. 

Yhteistyöverkoston maakunnallisena solmukohtana on Seinäjoella sijaitseva 
kulttuurin kehittämiskeskus, jonka rahoitukseen osallistuvat Etelä-Pohjanmaan liit-
to, kunnat, valtio ja elinkeinoelämä. Kehittämiskeskuksen sijainti Etelä-Pohjanmaan 
liiton ja sen kulttuuriyksikön yhteydessä varmistaa yhteydet maakunnan poliittiseen 
päätöksentekoon ja toisaalta läänin, valtion ja EU:n kulttuurisektoreihin. Etelä-
Pohjanmaan kulttuurilautakunnalla on resurssit ja päätösvalta kulttuurin kehittämis-
tä koskevissa asioissa. Maakunnassa toimii lisäksi oma aluetaidetoimikunta ja maa-
kuntataiteilijajärjestelmä. 

Kehittämiskeskuksen yhteydet maakuntaan on järjestetty kunnallisten/seutukun-
nallisten kulttuurityöntekijöiden ja/tai kulttuurilaitosten ja maakuntataiteilijajärjes-
telmän kautta. Lisäksi keskus toimii yhteistyössä alueen tapahtumien ja eri alojen 
maakunnallisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Kokeilutoimintaa varten kehittä-
miskeskuksella on nykykulttuuriyksikkö. Tutkimuksesta ja koulutuksesta huolehti-
vat maakunnan korkeakoulu- ja yliopistoyksiköt. 

Maakuntaan suuntautuvan yhteistyöverkoston, Etelä-Pohjanmaa liiton poliittisen 
päätöksentekojärjestelmän ja kokeilu- ja tutkimustoiminnan avulla kulttuurin kehit-
tämiskeskus kykenee järjestämään suoraan ja erillisen tuotanto- ja työllisyysyksikön 
kautta matkailu- ym. markkinoiden käytettäväksi omaperäisiä ja korkeatasoisia tuot-
teita ja palveluksia. 

Maakunnallisen paikallistelevisiotoiminnan sekä tietoverkkojen ja muun median 
kautta eteläpohjalainen kulttuuritarjonta on nähtävissä kaikkialla maailmassa. Näin 
vahvistetaan eteläpohjalaista identiteettiä niin maakunnassa kuin sen ulkopuolella. 
Kaupallisen televisiotoiminnan alueellisella markkinoinnilla kehitetään säännölli-
sesti Etelä-Pohjanmaan imagoa muihin maakuntiin ja erityisesti pääkaupunkiseu-
tuun nähden. 
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KUVA 14. Etelä-Pohjanmaan kulttuuritoiminnan yhteistyöverkosto 
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Etelä-Pohjanmaan kulttuuritoiminnan yhteistyöverkoston kehittämisstrategioita tu-
kevat kärkihankkeet 2017 
Kulttuurimaakuntahanke: 

• Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuriyksikön toiminnan vakinaistaminen ja kehittämi-
nen 

• Etelä-Pohjanmaan kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 -koordinaatiohanke 
• Maakunnan keskuksessa sijaitsevan Etelä-Pohjanmaan kulttuurin kehittämiskes-

kuksen toiminnan vakiinnuttaminen ja toiminnan kehittäminen 
• Kokeiluhanke kuntien kulttuurityöntekijäresurssien vahvistamiseksi yhteistyössä 

kuntien ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulun kanssa 
• Maakuntataiteilijajärjestelmän kehittämishanke 
• Nykykulttuuriyksikkö-hanke 
• Kulttuurin tuotanto- ja työllisyysyksikköhanke 
• Alueellisen TV-toiminnan kehittämishanke. 
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5.5 HYVINVOINTI JA PALVELUT 

Teeman rajaus 
• Hyvinvointi on henkilökohtaista … 

- tunnetta oman elämän hallinnasta, 
- elämisen turvallisuutta, 
- tulevaisuuden uskoa; 

• sekä alueellisesti … 
- asuttuna säilymisen perusedellytys 
- muuttoliikettä järkeistävä 
- elinkeinoelämän toimintaa tukeva. 

Teemaryhmän aihepiiri nivoutuu läheisesti kaikkien muiden työryhmien työhön. 
Teeman rajauksessa onkin lähdetty siitä, että työskentelyssä pyritään katselemaan 
aihepiiriä erityisesti kansalaisten oman elämän kautta. Hyvinvointiulottuvuus maa-
kuntasuunnitelmassa on keskeinen, joskin vielä kohtalaisen näkymätön. ”Etelä-
Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2020” luonnoksessa (9.2.1999) on maakunnan 
sosiaalista tilaa käsittelevä osuus, joka voidaan ymmärtää suunnitelman hyvinvoin-
tiosuudeksi, vahvistaa käsitystä maakunnan hyvinvoinnin keskimäärin hyvästä tilas-
ta. Ongelmallista analyysissä on kuitenkin ilmiön tarkastelu maantieteellisesti ”tota-
liteettina” ja vertailuna maan keskimääräisyyteen. Työryhmän työskentelyssä vah-
vistui näkemys hyvinvoinnin alueellisesta sirpaloitumisesta ja maantieteellisesti 
mosaiikkimaisesta rakenteesta. Maakunnan eri osa-alueet ja eri väestöryhmät elävät 
erilaisissa hyvinvoinnin todellisuuksissa. Toisaalta hyvinvoinnin kuvan piirtämises-
sä tilastollinen tarkastelu ansaitsee rinnalleen myös kvalitatiivisen, kansalaisten ko-
kemusperäisen tiedon hyvinvoinnin määrästä ja laadusta. 

Visio 2017 Etelä-Pohjanmaan tulevaisuudesta teeman osalta 
Tulevaisuuden visiona on eteläpohjalainen tasaisesti asutettu maakunta, missä asuu 
eri ikäisiä ja eri sukupolvien ihmisiä luonnollisissa yhteyksissä luontoon ja ympäris-
töönsä. Alueella on sekä siellä ikänsä asuneita että sinne muuttaneita ammattilaisia, 
osaajia ja kansalaisia. Hyvinvointi perustuu jokaisen omaehtoisuuteen ja itsevas-
tuullisuuteen sekä ”kökkähengen” kansalaisvastuullisuuteen. Aluekehitystyössä hy-
vinvointiulottuvuus huomioidaan läpäisevänä tekijänä. 

Hyvinvointia turvaava palvelurakenne on monipuolinen ja kansalaisten tarpeita 
kunnioittava. Sen tuottajana on alueellisesti toimiva, yhteensovitettu palveluntuotta-
jien verkosto, johon kuuluvat julkinen sektori, yksityiset yritykset, järjestöt, yhdis-
tykset ja kylätoimikunnat. Verkoston avulla on turvattu alueellinen tasa-arvo sosiaa-
li- ja terveyspalvelujen saatavuudessa. 
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Kylät ja kaupunginosat ovat toiminnallis-taloudellisia yksiköitä ja niillä on vastuu 
paikallisesta asukkaiden hyvinvointiin liittyvästä kehittämistyöstä. Seutukunnittain 
suunnitellaan ja tuetaan alueen palvelurakenteen, elinkeinorakenteen ja asumisen 
aluerakenteen kehittämistyötä. Sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan seutukunnittain 
kuntien välistä erikoistumista hyödyntäen. Hyvinvointipalvelut (varsinkin päivähoi-
to- ja vanhustenhuoltopalvelut) tukevat paikallista elinkeinopolitiikkaa tuottaen eri-
laistuvia palveluja mm. yritysten erityisosaajien perheille ja tarjoten työllistymis-
mahdollisuuksia esimerkiksi yritysmuotoisesti tuotettuina palveluina. 

Eri viranomaistahot omalla toiminnallaan ja yhteistyöllä mahdollistavat aidon 
kansalaistoiminnan. Asukkailla on välineet ja mahdollisuudet vaikuttaa ja olla itse 
mukana päätöksenteossa. Päätöksenteko ja käytäntö on kansalaisia osallistavaa. So-
siaali- ja terveyspalvelut sekä turvallisuuspalvelut on maakunnassa järjestetty siten, 
että kansalaisilla on turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, joka omalta osaltaan toi-
mii alueellisena vetovoimatekijänä (Etelä-Pohjanmaasta mallimaakunta). 

Strateginen haaste I: sosiaalisen tiedon kumuloituminen ja välittyminen päätöksen-
tekoon 
Alueellisen ja paikallisen sosiaalisen tiedon (sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä turvallisuustiedon) kumuloitumisen ja välittymisen päätöksentekoon (täyden-
tää terveydellistä ja taloudellista tietoa). Tieto sosiaalisesta muodostuu eri työnteki-

SWOT-analyysi rajatusta teemasta 
 

Vahvuudet Heikkoudet 
• kulttuuri ja kulttuuriperinteet, aluera-

kenne, vahvat kylät 
• ”ittellisyys”, rehtiys, rehellisyys, suora-

selkäisyys 
• sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä tur-

vallisuuspalvelujen toimivuus 
 

• hyvinvointiulottuvuus näkymätöntä 
aluesuunnittelussa ja kytkentä päätök-
sentekoon vaillinaista 

• muutosvastarinta 
• tilastollinen tieto vallitseva hyvinvoinnin 

kuvauksessa 
• kuntakeskeinen ajattelu palvelutuotan-

nossa 
• kansalaisvastuullisuuden väljähtyminen 

Mahdollisuudet Uhat 
• usko politiikkaan - yhteisten asioiden 

hoitoon 
• ennaltaehkäisevän työn mahdollisuudet 
• seutukuntayhteistyön hyödyntäminen 
• uudet palvelujen tuottamisen tavat 

• peruspalvelujärjestelmän järkkyminen 
(mm. ikärakenteen vinoutumisen aiheut-
tama palvelutarve, kuntatalouden on-
gelmat, maaltapako) 

• nuorten elämäntilanteiden häiriöt ja epä-
varmuus (mm. arvokeskustelun puute, 
kasvava huumeongelma) 

• poliisipalvelujen keskittyminen (mm. 
aluetuntemuksen katoaminen) 
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järyhmien ammatillisen toiminnan kautta kertyvänä tietona, eri palvelujärjestelmien 
itsensä tuottamana tietona sekä asiakkaiden (kansalaisten) tuottamana vuorovaiku-
tustietona.  

Hyvinvointipalvelujen kohdentamisessa ja kehittämisessä tarvitaan systematisoi-
tua ja reaaliajastettua tietoa asukkaiden palvelutarpeesta ja elämisen ympäristön 
muutoksista. 

Kärkihanke: Sosiaalisen tietämisen ohjelma  
• tiedonkeruun ja raportoinnin tavat 
• tiedonmuodostus/tietotuotanto/tiedon hyödyntäminen 
• sosiaalisten indikaattoreiden luominen ja raportoinnin kehittäminen 
• sosiaalisen vaikuttavuuden analyysi osana päätöksentekoa ja toteutusta 

Strateginen haaste II: Alueellinen erilaistuminen, alueellinen tasa-arvoisuus ja hy-
vinvointipalvelujen tuottamistapojen kehittäminen. 
Maakunnan aluerakenne edellyttää hyvinvointipalvelujen tuotannon osalta toisen-
laista ajattelua vastuun subjektista. Kun yksittäisten kuntien mahdollisuudet jatkos-
sa vastata tarkoituksenmukaisesta hyvinvointipalvelujen tuotannosta (laatu ja mää-
rä) heikkenevät, voidaan toimintaa ajatella selkeämmin seutuyhteistyövetoisena. 
Hyvinvointipalveluiden kokonaisuuden osalta on myös tarkoin pohdittava palvelu-
rakenteen tarkoituksenmukaisuus suhteessa julkisesti tuotettaviin palveluihin. Julki-
sen palvelutuotannon optimointi luo samalla tosiasialliset markkinat kolmannen 
sektorin palvelutuotannolle ja yritysmuotoiselle hyvinvointipalvelutuotannolle. 

Kuntien erilaistuminen hyvinvointipalvelujen tuottamisessa mahdollistaa myös 
seutukunnittaisten miniosaamiskeskusten syntymisen (esim. dementiaosaaminen), 
jotka puolestaan voivat tukea sekä muiden seutukunnan kuntien työtä että toimia 
kolmannen sektorin ja yritysmuotoisen hyvinvointipalvelutuotannon sisällöllisenä 
tukena. 

Kärkihankkeet: 
• Seutuyhteistyön kehittäminen paikallisten erityispiirteiden ja sosiaalisten olojen mu-

kaisten tarpeellisten palvelujen ja optimaalisen palvelurakenteen aikaansaamiseksi. 
- kuntien perustehtävien miettiminen ja peruspalveluiden saatavuudesta huolehti-

minen seutuistumisen näkökulma huomioiden (syrjäytymisen estäminen, alueen 
asuttuna pitäminen) 

- hyvinvointipalvelujen seudullisten markkinoiden luominen ja tuotannon erikois-
taminen ja yhteiskäytön lisääminen  

- hallinnollisten rakenteiden uudistaminen (irti liiasta kuntakeskeisyydestä) 
• Kuntien erikoistuminen palvelujen tuottamisessa - seudullisten miniosaamiskeskus-

ten luominen turvaamaan asiantuntijuutta ja elvyttämään sosiaalipalvelujen yrittä-
jyystoimintaa ja kolmannen sektorin palvelutuotantoa. 
- erityisosaamisen turvaaminen alueella, palvelujen kehitystyön tukeminen 
- kolmannen sektorin vahvistaminen: yhdistysten ja järjestöjen voimavarojen kar-

toitus, yhteistyöverkostojen luominen 
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- myönteisen ilmapiirin luominen palveluyrittäjyydelle: koulutus/neuvonta, talou-
delliset tukimuodot. 

Strateginen haaste III: hyvinvoinnin kansalaislähtöisyyden/kansalaisvastuullisuu-
den voimistaminen 
Hyvinvoinnin turvaamisessa olennainen ulottuvuus on kansalaisista lähtevän vai-
kuttamisen lisääminen ja kansalaisvastuullisuuden kehittäminen. Varsinkin nuorten 
mahdollisuus saada tietoa hyvinvointiin liittyvistä elementeistä ja kehittää omia 
toimintatapoja kansalaisyhteiskunnan toiminnassa turvaavat hyvinvoinnin myön-
teistä kehitystä. Koko maakuntaa ja sen toimintaedellytyksiä ohjaavan päätöksente-
on kansavaltaistaminen voisi toteutua mm. suunnittelutyön arvokeskustelun ja ta-
voitteen asettelun ulottamisena ihmisten luonnollisiin ympäristöihin (tupaillat, jär-
jestö- ja seuratoiminta jne.). 

Kärkihanke: kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien ja -tapojen sekä osallistumi-
sen lisääminen 

• sosiaalinen vastuullisuus oppiaineena läpäisyperiaatteella eri kouluasteiden opetus-
suunnitelmissa (nuorten arvokeskustelut) 

• suunnittelukäytäntöjen kansanvaltaistaminen (real bottom-up). 

Strateginen haaste IV: henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen 
Kuntien taloudessa suurin kustannuslohko on henkilöstömenot. Heikentynyt talou-
dellinen tilanne on pakottanut kunnat tiukkaan henkilöstöpolitiikkaan; sijaisten 
käyttö on minimoitu, työtahti on kiristynyt, paikoin työvoimaa on jopa vähennetty. 
Samalla kuitenkin etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeet ovat lisään-
tyneet mm. väestön ikääntymisestä ja perheiden ja yksinäisten ongelmien monimut-
kaistumisesta johtuen. Näistä syistä sosiaali- ja terveydenhuollon, hyvinvoinnin pe-
ruspalveluiden henkilöstön työssä jaksamisen, työntekijöitten ikääntymisen ja en-
nenaikaisen eläköitymisen varalle tarvitaan toimintaohjelmia. (Tähän liittyvät myös 
ammattitaito, osaamis- ja koulutuskysymykset, jotka sisältyvät koulutustyöryhmän 
raporttiin). 

Kärkihanke: Henkilöstön työkyvyn ylläpitämistä edistävät hankkeet 
• Kokemusta arvostava työkulttuuri, missä nuorten innovatiivinen työtapa yhdistyy 

ikääntymisen mukanaan tuomaan viisauteen ja ymmärrykseen 
• Johtamiskäytäntöjen ja työtapojen uudistaminen ja kehittäminen. 

Strateginen haaste V: turvallisen elinympäristön luominen 
Lisääntyvä vanhuksiin kohdistuva väkivalta ja omaisuusrikokset tekevät yksin-
asuvien olon turvattomaksi. Yleistyvä huumeongelma ja sen mukanaan tuoma rikol-
lisuus luo epävarmuutta. Mielenterveysongelmaisten laitospaikkoja on vähennetty, 
mutta avohuollon toimia ei ole kehitetty tarvetta vastaavasti. Mielenterveysongel-
mat kärjistyvät avun puuttuessa. Poliisipalveluja ollaan keskittämässä, jolloin palve-
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lujen saatavuus heikkenee ja poliisien aluetuntemus vähenee. Turvallisen elinympä-
ristön luominen on hyvinvoinnin perusedellytys. 

Kärkihankkeet: 
• turvallisuuspalvelujen saatavuuden varmistaminen alueella 
• sosiaalisen vastuullisuuden ohjelma (kerhot, koulut, kansalaisopistot jne.) 

- elinkaari- ja sukupolvivastuu - käyttäytymistapojen, yhteisten normien ja sopi-
musten, toisen persoonan ja omaisuuden kunnioittamisen sekä hyväksymisen ja 
erilaisuuden sietämisen välittyminen eri ikäisten kesken 

- sosiaalisen vastuullisuus oppiaineena läpäisyperiaatteella eri kouluasteiden ope-
tussuunnitelmissa (nuorten arvokeskustelut) 

- yhdessä tekeminen eri toimijoiden kesken siten, että toiminnoilla on yhteisesti so-
vitut tavoitteet ja toimintaperiaatteet. 
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5.6 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU  

Teeman rajaus 
Teeman käsittelyssä on keskitytty maakuntakaavoitusprosessin analysointiin ja ke-
hittämiseen. On haluttu luoda kokonaiskuva siitä, minkälaisia asioita maakuntakaa-
vassa pitää esittää, mitä asioita tulee huomioida, miten kaavoitusprosessin tulee 
käytännössä toimia ja miten vuorovaikutus ja yhteistyö kaavoituksessa toteutetaan. 

Ryhmä päätyi tulokseen, että kaavoituksen käynnistämisessä on oleellista 
1.1.2000 voimaan tulevan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman laatiminen. Tämä suunnitelma haluttiin työstää nimenomaan 
ennen kaavoittamisen aloittamista ja mahdollistaa näin aidon vuorovaikutteisen pro-
sessin käynnistyminen maakunnassa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä sen 
SWOT-analyysi ovat osa ryhmän loppuraporttia.  

Etelä-Pohjanmaan visioon 2017 sisältyvät ne asiakokonaisuudet ja kehityssuun-
nat, joita maakuntakaavoituksen keinoin halutaan maakuntaan toteuttaa. Tärkein 
strateginen haaste on maakunnallisen yhteistyön luominen, johon sisältyy osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman toteuttaminen maakuntakaavoituksessa. Lisäksi 
työstetään esimerkinomaisesti kaavan sisältöä koskevia haasteita, kehittämisstrate-
gioita ja kärkihankkeita. 

Visio 2017 
Etelä-Pohjanmaa on omaleimainen, luonnon ympäristöä, lakeusmaisemaansa sekä 
kulttuuriperintöä arvostava maakunta, joka pyrkii osaamisen, yrittämisen ja kan-
sainvälistymisen avulla tarjoamaan asukkailleen viihtyisän ja hyvinvoivan elinym-
päristön. 

Maakunnassa yhdistyvät kaupunkikeskukset, taajama-alueet, kylänauhat ja maa-
seutualueet tasapainoiseksi yhteistyössä toimivaksi verkostoksi, jossa kaikille löy-
tyy työtä, koulutusta sekä vapaa-ajan virkistysmahdollisuuksia ja kulttuuritarjontaa. 
Kaikille on turvattu palveluiden saatavuus ja hyvät liikenneyhteydet maakunnan si-
sällä ja yli maakunnan rajojen. 

Etelä-Pohjanmaa tunnetaan osallistuvista ja yritteliäistä asukkaistaan. Kunnat te-
kevät yhteistyötä monilla eri tasoilla ja seutukuntien yhteistyöverkostot takaavat 
maakunnan kehittymisen. Maakuntakeskus on palvelutarjonnaltaan ja vetovoimai-
suudeltaan tasavertainen muiden maakuntakeskusten joukossa ja houkuttelee uusia 
asukkaita ja yrittäjiä muuttamaan Etelä-Pohjanmaalle. Ylimaakunnallinen yhteistyö 
on lisännyt alueen vaikutusmahdollisuuksia. Etelä-Pohjanmaa on tunnettu koko 
Suomessa ja kansainvälisestikin. 

 
Eteläpohjalaista kulttuurimaisemaa ja luonnon ympäristöä arvostetaan muualla 
Suomessa ja koko EU:n alueella sen talonpoikaiskulttuurin, puhtaiden vesistöjen ja 
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varsinkin jokivarsimaisemien sekä peltolakeuksien ainutlaatuisuuden vuoksi. Maa-
seutu on elävä, maatalous kukoistaa, mutta uudella tavalla kuin ennen: täällä on 
ymmärretty hyödyntää luonnonarvoja kestävän kehityksen keinoin.  

Elintarviketuotanto pohjautuu osittain luonnonmukaiseen viljelyyn ja tuotteiden 
jalostukseen, jotka on kehitetty ammattimaiseksi toiminnaksi. Toisaalta tuotannon 
lähtökohtana ovat eurooppalaisessa mittakaavassa kilpailukykyiset suurtuotantolai-
tokset. Uusia elinkeinoja on kehitetty maataloustuotannosta luontomatkailuun, ter-
veysturvehoitoloihin sekä uudentyyppisiin huvittelu- ja tapahtumakeskuksiin asti. 
Maakunnan asukkailla on hyvä olla ja tänne halutaan tulla muualtakin asumaan, 
käymään ja viihtymään. Yhteistyön ja yritteliäisyyden henki näkyy maisemassa hy-
vin hoidettuina ja omaleimaisina kyläyhteisöinä sekä taajamakeskuksina. 

Palvelutarjonnaltaan monipuoliset kaupunkikeskukset muodostavat maakuntaan 
kattavan verkoston. Kaupunki- ja taajama-alueilla on luotu hyvät edellytykset eri 
kokoisille teollisuus- ja tuotantoaloille perustaa tänne uusia yksiköitä. Viihtyisät 
asuinympäristöt tuovat alueelle kilpailukykyä. Liikenneyhteydet pelaavat yli maa-
kunnan rajojen ja tietoliikenneverkosto luo Etelä-Pohjanmaalle uusia kansainvälisiä 
yhteyksiä.  

Maakunnan tärkeimmät taajamakeskukset ovat kehittyneet omien seutukuntiensa 
erityispiirteiden pohjalta Länsi-Suomen alueen tunnetuiksi kiintopisteiksi, jotka 
houkuttelevat asukkaita Etelä-Pohjanmaalle. Erityisesti monipuolinen yritystoiminta 
ja osaamiskeskittymät sekä koulutustarjonta saavat lähiseudun nuoret ihmiset jää-
mään ja palaamaan tänne. Alueen vahvan kulttuuriperinnön vaaliminen houkuttelee 
varttuneempia ihmisiä palaamaan kotiseuduilleen. Maakunnan kehittämistyössä on 
huomioitu kaikenikäiset ihmiset.  

Liikenneyhteydet pelaavat suorien linkkien välityksellä joka puolelle Euroop-
paan. Lentoliikenne, nopeat junayhteydet ja maantieliikenteen pääväylien kattava 
verkosto mahdollistavat vireän yritystoiminnan ja kasvavat turistimassat. Ehyt ja 
tasapainoinen aluerakenne luo toimivan verkoston myös maakunnan sisäiselle lii-
kenteelle, jossa on löydetty uusia muotoja harjoittaa kestävän kehityksen mukaista 
joukkoliikennettä. 

Liikennesuunnittelussa on otettu lähtökohdaksi kunkin alueen omien erityispiir-
teiden mukainen, käyttäjien tarpeet ja luonnon olosuhteet huomioiva, vaihteleva lii-
kenneverkosto. Siihen kuuluvat nopeat pääväylät henkilö- ja tavaraliikenteelle, hy-
väkuntoinen alemmanasteen tieverkosto palvelemaan maakunnan asukkaiden tar-
peita, erityisesti matkailua tukemaan suunniteltu reitistö virkistyskohteineen sekä 
ekotiet luonnonsuojelualueille. 

Maanläheisyys ja puhdas luonto ovat muuttuneet eksoottisiksi kokemuksiksi ur-
banisoituneille eurooppalaisille. Etelä-Pohjanmaalle halutaan tulla kokemaan perin-
teisiä elämäntapoja ja toisaalta ihastelemaan kehityksen kärjessä olevaa, uusinta 
tutkimustulosta hyödyntävää luomutuotantoa uudenaikaisine menetelmineen. Mat-
kailijat haluavat kokea elämyksiä luontoretkeilemällä marja- ja sienimetsissä, kalas-
telemalla ja tarkkailemalla lintuja ainutlaatuisilla järvi- ja suoalueilla.  
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Täällä on ymmärretty jättää harvinaisia luontokokonaisuuksia koskemattomiksi 
tulevien sukupolvien varalle. Maaseudun elinkeinomahdollisuudet ja asuttuna py-
syminen on turvattu ympäröivää luontoa säästävällä tavalla. Maakuntaan mahtuu 
monen kokoista asutusvyöhykettä: on toimivia kyläryppäitä sekä eri kokoisia kau-
punkikeskuksia koulutusmahdollisuuksineen ja työpaikkoineen. Maakunnan asuk-
kaiden on mahdollista valita oman maakuntansa sisältä itselleen sopiva elämänmuo-
to, eikä tarvitse enää lähteä sitä muualta etsimään. 

Strategiset haasteet 

MAAKUNNALLISEN YHTEISTYÖN LUOMINEN 

Etelä-Pohjanmaalla vallitsee osallistuva, yhteistyöhaluinen ilmapiiri, jossa maakun-
nan asiat todella koetaan omiksi. Yhteistyö on edistänyt maankäytön suunnittelun, 
elinkeinoelämän, kulttuurin, koulutusjärjestelmän sekä palveluverkostojen yhteen-
sovittamista ja luonut hyvinvointia maakuntaan. Ylimaakunnallinen yhteistyö on 
vilkasta. 

LUONNON YMPÄRISTÖT  
Luonnon ympäristöä ja monimuotoisuutta arvostetaan. Maakunnan vahvuus perus-
tuu puhtaaseen luontoon. Maakunta voi ylpeillä puhtailla vesistöillään, ainutlaatui-
silla suoalueillaan, peltolakeuksillaan, Suomenselän vaara-alueilla sekä hyvinvoivil-
la metsillä. Etelä-Pohjanmaalla on sovitettu taitavasti yhteen luonnonvarojen kestä-
vä käyttö ja suojelu. 

ALUERAKENNE JA LIIKENNE 
Aluerakenne on tasapainoinen. Maakuntaan on muodostunut kasvukeskittymien 
verkosto. Maakuntakeskus on kilpailukykyinen muiden maakuntakeskusten kanssa 
ja kaikki seutukunnat ovat vahvoja ja omaleimaisia. Liikenneverkosto on kattava 
koko maakunnan alueella ja maakunnasta on hyvät yhteydet muualle Suomeen ja 
koko Eurooppaan. Liikennesuunnitelmissa on huomioitu ja yhteensovitettu asuk-
kaiden, elinkeinoelämän- ja yritystoiminnan sekä matkailun tarpeet. 

KULTTUURIMAISEMAT 
Eteläpohjalaiset kulttuurimaisemat tunnetaan ja arvostetaan laajasti koko Suomessa 
ja kansainvälisestikin. Alueella yhdistyvät vanhan perinteen kunnioittaminen ja 
maaseudun elinkeinojen turvaaminen kestävän kehityksen keinoin myös nykyajan 
muuttuneissa olosuhteissa. 

YHTEYS ALUEKEHITTÄMISEEN 
Yhteys aluekehittämisen ja maankäytön suunnittelun välillä pelaa saumattomasti. 
Maakuntakaavassa luodaan linjaukset ja kokonaissuunnitelma hankeohjelmien ja 
projektien käynnistämiseksi. Etelä-Pohjanmaalla on hallittu ja vireä hanketoiminta, 
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jonka pysyvät ympäristön hoidolliset ja työllistävät vaikutukset heijastuvat hyvin-
vointina koko maakuntaan.  

ASUIN- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖT  
Etelä-Pohjanmaan kaupungeista, kylistä ja maaseudulta löytyy viihtyisiä ja virik-
keellisiä asuin- ja toimintaympäristöjä. Palvelutarjontaa, koulutusta, työpaikkoja ja 
huippuosaamista löytyy taajamakeskuksista. Puhdas luonto virkistysmahdollisuuk-
sineen tarjoaa heti siinä lähellä mahdollisuuden rentoutumiseen ja vaihtoehtoiseen 
elämänmuotoon. Alueen muuttotappio on kääntynyt vetovoimaisuudeksi.  

Kehittämisstrategiat ja kärkihankkeet 
Tärkein kehittämisstrategia on maakunnallisen yhteistyön luominen. Ryhmä on 
työstänyt maakuntakaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka toteu-
tetaan vuorovaikutteisessa suunnitteluprosessissa. Kärkihankkeena on seutukuntien 
ja kuntien yhteistyön käynnistäminen maankäytön suunnittelussa osana maakunta-
kaavoitusprosessia.  

Maakuntakaavan painopistealoista on poimittu esimerkinomaisesti joitakin kehit-
tämisstrategioita kärkihankkeineen.  

Luonto ja ympäristöarvot 
Luonto ja sen arvot otetaan kaavassa huomioon monella eri tavalla. Maakuntakaa-
vaan sisällytetään kaikki nykyisen seutukaavan suojelualueet, lakisääteiset tulevat 
suojelualueet, esim. naturapäätökset ja lisäksi tutkitaan eriasteisen uuden suojelun 
tarve. Virkistyskäyttöä, retkeilyä ja luontomatkailua varten suunnitellaan pääreitis-
töt, joilla on yhteydet myös naapurimaakuntien reitistöihin. Vesistöjen osalta jatke-
taan käynnissä olevaa vesistöreittien valuma-alueita koskevaa ohjelmasopimusme-
nettelyä. Alueet merkitään nyt myös kaavaan ja suunnitellaan siinä tärkeimmät niitä 
koskevat tulevaisuuden kehittämissuunnat ohjelmasopimusten ja hankkeistuksen 
pohjaksi.  

• Kärkihankkeena jatketaan vesistöjen kuntoonsaattamista. 

Aluerakenne ja liikenne 
Kaavoituksella tasapainotetaan aluerakennetta ja kartoitetaan kasvukeskusvyöhyk-
keet mm. väestö- ja palvelurakennetutkimuksia hyväksi käyttäen. Kaavalla ohjataan 
kuntia huomioimaan yleiskaavoituksessaan maakunnallinen aluerakenne, kestävään 
kehitykseen pohjaava liikenteellinen kokonaissuunnitelma sekä suojeltavien ja her-
kästi vahingoittuvien luontoalueiden ja vesistöjen muodostamat vyöhykkeet. 

• Kärkihankkeina korostetaan Etelä-Pohjanmaalle tyypillistä vaihtelevaa nauhamaista 
asutusrakennetta, joka koostuu taajamakeskittymistä, kyläryppäistä ja peltolakeuksis-
ta sekä valtakunnallisen ja seudullisen runkotieverkoston kehittämisestä. 
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Kulttuurimaisema 
Maakuntakaavassa tehdään aikaisempaa kattavampi suunnitelma erilaisista kulttuu-
rimaisemista ajantasaistaen ja täydentäen seutukaavan kulttuurimaisemavaraukset. 
Suunnitelmissa huomioidaan ja mahdollistetaan myös uusien kulttuurimaisemien 
syntyminen. Kaavassa luodaan tasapainoinen suunnitelma säilytettävien perinteisten 
arvojen ja maaseudun elinkeinoelämän turvaamiseksi. 

• Kärkihankkeena on rakennusperinnön arvostaminen. 

Yhteys aluekehittämiseen 
Maakuntakaavaan laaditaan painopistealojen mukaisesti suunnitelmat, joiden lin-
jausten mukaan laaditaan ohjelmasopimukset ja määritellään tärkeimmät hankkeet 
EU:n tuleville ohjelmakausille. Ohjelmasopimuskokonaisuuksia voidaan muodostaa 
esimerkiksi tärkeimpien tiehankkeiden, vesistöjen valuma-alueiden, kulttuurimai-
semien, arvokkaiden luontokohteiden, luontomatkailureitistöjen sekä maaseudun 
elintarviketuotannon edistämiseksi. 

• Kärkihankkeena luonnonmukaisen rakentamisen alueellinen kehittäminen. 

Asuin- ja toimintaympäristöt 
Kaavoituksessa kiinnitetään erityistä huomiota viihtyisien asuin- ja elinympäristö-
jen suunnitteluun. Tavoitteena on muuttaa maakunnan väestökato vetovoimaisuu-
deksi. Maankäytön suunnittelulla halutaan luoda tilanne, jossa voidaan tarjota kai-
kille maakunnan asukkaille erilaisia vaihtoehtoja valita mieleisensä asuinympäristö 
ja elämänmuoto.  

• Kärkihankkeena maakuntakaavassa luodaan edellytyksiä vaihtelevien ja viihtyisien 
asuin- ja toimintaympäristöjen suunnittelulle. 

5.7 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU –RYHMÄN OSALLISTUMIS- JA 
ARVIOINTISUUNNITELMA  

Kaavoituksen kohde: kaavoituksessa käsiteltävät asiat 
Kaavoitettava alue on Etelä-Pohjanmaan maakunta, johon kuuluu 27 kuntaa. Niistä 
muodostuvat seutukunnat ovat Järviseutu, Härmänmaa, Kuusiokunnat, Eteläiset ja 
Pohjoiset Seinänaapurit sekä Suupohja.  

Maakuntakaavoituksen lähtökohtana on laatia kokonaisvaltainen koko maakun-
taa koskeva uusi suunnitelma nykyisen seutukaavan, olemassa olevien inventointi-
tietojen ja seutukaavamääräyksen pohjalta. Tutkimustieto ajantasaistetaan ja uuden 
tiedon tarve kartoitetaan. Kaavan vahvistamisen yhteydessä nykyiset vaihekaavat 
kumotaan, kuitenkin niin, että mahdolliset sellaisenaan säilytettävät asiakokonai-
suudet, esim. tietyt suojelukohteet siirretään suoraan uuteen maakuntakaavaan. 
Kaikki lakisääteiset asiat mm. valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset luon-
nonsuojeluohjelmat sisällytetään luonnollisesti kaavaan.  
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Kaavoituksessa tulee näkyä eteläpohjalaisuus; on löydettävä asiat ja kehitys-
suunnat, jotka ovat tärkeitä Etelä-Pohjanmaalle. Parhaimmillaan maakuntakaavoitus 
voi vahvistaa maakunnan identiteettiä ja toimia tuotemerkkinä maakunnalle. Maa-
kuntakaavassa on otettava lisäksi huomioon EU:n aluerakenteen ja alueidenkäytön 
(ESDP) tavoitteiden ja suuntaviivojen toteutuminen. Sen tulee tulkita ja täyttää val-
takunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja välittää ne kuntien kaavoitukseen. Lisäksi 
tulee tehdä ylimaakunnallista yhteistyötä Länsi-Suomen liittojen (WFA) välillä. 

Maakuntavaltuusto ja -hallitus päättävät Maakuntasuunnitelma 2020:n linjausten 
ja maakuntakaavaprojektin tuottaman aineiston pohjalta maakuntakaavan visiosta ja 
painopistealueista eli niistä tavoitteista ja asioista, joihin kaavoitus kohdistuu. Maa-
kuntakaavaprojektiin osallistuvat maakunnan kaikki 27 kuntaa valitsemiensa edus-
tajien välityksellä seutukuntien yhteistyöryhmien työskentelyssä. Kukin seutukunta 
valitsee alueensa tärkeimmät kehittämissuunnat ja tuloksesta muodostetaan koko 
maakunnan maankäytön suunnittelua koskevat tärkeimmät tavoitteet. Seutukuntien 
maankäyttöä koskevat kehittämissuunnat tulee yhteensovittaa kyseisten alueiden 
kehittämisohjelmien kanssa. 
 
Maakuntasuunnitelmassa maakuntakaavoituksen kehittämistavoitteet ovat: 

• Maakuntakeskuksen kilpailukyvyn parantaminen suhteessa muihin maakuntakeskuk-
siin 

• Seutukuntien aluerakenteellisen aseman vahvistaminen 
• Eteläpohjalaisen kulttuurimaiseman säilyttäminen 
• Vesistöjen ja pohjavesien tilan parantaminen ja suojelu 
• Liikenteellinen kokonaissuunnitelma 

Maakuntasuunnitelman toiminnan suuntalinjat kohdistuvat lisäksi mm. maaseutu-
alueisiin, yrittäjyyteen ja elinkeinoihin, hyvinvointiin ja palveluihin, koulutukseen, 
teknologiaan ja tutkimukseen, ympäristön tilan parantamiseen, kulttuuriin, tietoyh-
teiskuntaan sekä kansainvälistymiseen. 

Kaavoituksen keskeisimmät vaikutukset ja niiden arviointi työn kuluessa 
Maakuntakaavoituksen ympäristövaikutusten arviointi tehdään käyttäen hyväksi 
maakuntasuunnitelman YVA-menettelyä ja sen yhteydessä muodostettuja asiantun-
tijaverkostoja sekä olemassa olevia ja tehtäviä tutkimuksia. Vaikutusten arviointi 
käynnistyy heti, kun kaavoitustyö käynnistyy. Seuranta jatkuu koko prosessin ajan 
ja vielä kaavan vahvistamisen jälkeenkin. YVA painottuu maakuntakaavan vision ja 
painopistealueiden mukaan ja siinä otetaan ympäristövaikutukset kattavasti huomi-
oon mm. niiden taloudellisia, sosiaalisia, terveydellisiä ja kulttuurisia arvoja myö-
ten. 
 
Maakuntasuunnitelman luonnosvaiheen YVA-ryhmän ydin on muodostunut seuraa-
vista asiantuntijoista:  
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• Veikko Jokela, TE-keskus/maatalouden ympäristöasiat 
• Pirjo Korhonen/Ympäristönsuojelusihteerien edustaja 
• Esko Räsänen, Länsi-Suomen ympäristökeskus YVA-yhdyshenkilö/luonnon moni-

muotoisuus 
• Leena Niemi-Väkeväinen, AMK/sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset  
• Olli Ristaniemi, EPL/luonnonvarat. 

Näitä asiantuntijatahoja pyydetään nimeämään edustajansa virallisesti YVA-
ryhmään. Ryhmää täydennetään maakuntakaavoitusta varten maankäytön suunnitte-
lun sekä mm. kulttuuri- ja luonnonsuojeluasioiden asiantuntijoilla.  
 
Suunnittelun yhteydessä arvioidaan kaavoituksen toteuttamisesta aiheutuvat: 

• Vaikutukset ympäristöön 
Luonnon monimuotoisuus; erityisesti suot, harjut 
Arvokkaat luontokohteet 
Pohjavedet 
Vesistöt 
Kulttuurimaisema-alueet ja kohteet 
Taajamakuvan yhtenäisyys 

• Taloudelliset vaikutukset 
Palvelurakenne 
Maanviljelys 
Liikenneverkostot  
Yhdyskuntatekniset kustannukset  

• Sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset 
Palvelurakenne 
Asutusrakenne 
Kylien elinmahdollisuudet  
Asuin ja elinympäristön viihtyisyys 
Vesistöjen virkistyskäyttö 
Virkistysalueet 
Joukkoliikenne ja liikenneturvallisuus osana liikenneverkostoja 

• Kulttuuriset vaikutukset 
Kulttuurimaisemalliset tekijät 
Eteläpohjalaisuuden tukeminen 
Maakuntakeskuksen kehittäminen 
Kaupunkiseutujen vahvistuminen 
Vahvojen seutukuntien verkosto  
Maaseudun elinvoimaisuus 
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Osallisten määrittely 
Osallisilla tarkoitetaan maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai 
muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä niitä viranomaisia ja yh-
teisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisten määrittelyssä osalliset 
täsmentyvät kaavoituksen aihepiirien mukaan.  

Lähtökohtana on, että koko maakunnan aluetta koskeva kaavoitus vaikuttaa 
maakunnan kaikkiin asukkaisiin. Suunnittelun yleispiirteisyyden vuoksi yksittäisiä 
maanomistajia ei selvitetä vaan vuorovaikutus järjestetään tasapuolisesti seutukun-
tien välityksellä maakunnan kaikkiin kuntiin. Kuntatason tiedotus- ja keskusteluti-
laisuudet kohdistetaan kaikille asukkaille. Lisäksi on huomioitava kaikki muut ta-
hot, yhdistykset ja toimijat, joiden intressiin kaavoitus voi vaikuttaa. 

Maakuntakaavan laadintaa koskee aina yhteydenpito- ja neuvottelumenettelyvel-
vollisuus, sillä kaava sisältää valtakunnallisia ja seudullisia alueidenkäyttötavoitteita 
ja se määrittää muun muassa maankäytön, luonnonarvojen ja kulttuuriympäristön 
kannalta tärkeitä kehittämissuuntia. Valtion ensisijainen vaikuttamiskeino on viran-
omaisneuvottelut. Tarkoituksena on varmistaa, että kaavaa laativa maakunnan liitto 
saa riittävän varhaisessa suunnitteluvaiheessa tietoonsa asiantuntemuksen ja tavoit-
teet, joita valtion ympäristöhallinnolla, kaavan toteuttamiseen mahdollisesti osallis-
tuvilla viranomaisilla tai muilla viranomaisilla on. Alueellinen ympäristökeskus 
osallistuu alueellisena asiantuntijana maakuntakaavaa koskeviin neuvotteluihin. 
Keskeisimmät neuvotteluissa esille tulevat asiat kirjataan, jotta varmistetaan riittävä 
tiedonkulku eri tahojen välillä ja myös kuntien luottamushenkilöille. Neuvotteluun 
on kutsuttava ne viranomaiset, joiden toimialaa asia saattaa koskea.  

Lähtökohdaksi otetaan nykyisen seutukaavan 3. vaiheen lausuntopyyntö- ja tie-
doksiantokohteet. Luettelo täydennetään ajantasalle ja sitä tarkistetaan kaavoituksen 
kuluessa. 
 
Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat: 

• Maanomistajat ja asukkaat 
• Viranomaiset  

Kunnat 
Ympäristöministeriö 
Länsi-Suomen ympäristökeskus 
Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 
Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus 
Etelä-Pohjanmaan maaseutukeskus 
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo 
Tielaitos, Vaasan piiri 
Maanmittauslaitos, Pohjanmaan maanmittaustoimisto 
Kauhavan ilmasotakoulu 
Geologian tutkimuskeskus  
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Pohjanmaan sotilasläänin esikunta  
Maatilahallitus 
Metsähallitus 
Tiehallitus 
Ilmailuhallitus 
Museovirasto 
Rautatiehallitus 
Keskusmetsälautakunta Tapio 
Puolustusministeriö, Kiinteistöosasto 
Merenkulkuhallitus 
Suomen Kuntaliitto 

• Ympäröivät maakunnat 
Keski-Suomen liitto 
Pirkanmaan liitto  
Satakuntaliitto 
Pohjanmaan liitto 
Keski-Pohjanmaan liitto 

• Yhteisöt 
MAKES, Maaseudun tutkimus ja koulutuskeskus 
Etelä-Pohjanmaan Maataloustuottajain Liitto  
Etelä-Pohjanmaan metsänomistajien liitto 
VAPO Oy Energia, Länsi-Suomi 
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri  
Etelä-Pohjanmaan metsänhoitoyhdistysten liitto  
Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari 
Etelä-Pohjanmaan Kalatalouskeskus ry 
Ympäristöyhdistykset 
Kylätoimikunnat ja kyläyhdistykset  
Tiekunnat 
Yrittäjäjärjestöt 
Maa ja metsätalousjärjestöt 
Matkailujärjestöt 
Poliittiset piirijärjestöt 
Nuorisojärjestöt  
Naisjärjestöt 
Mannerheimin lastensuojeluliitto 

Vuorovaikutustavat 
Alueeltaan laajoissa tai vaikutuksiltaan merkittävissä ja useita osallisia koskevissa 
kaavoitusprosesseissa on käytettävä monipuolisia osallistumisen ja vuorovaikutuk-
sen menetelmiä. Oleellista on kytkeä vuorovaikutus riittävän varhaiseen suunnitte-
luvaiheeseen. Keskustelu ja yhteistyö ovat tärkeitä erityisesti tavoitevaiheessa. 
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Osalliset toimivat suunnitteluprosessissa resurssina, sen vuoksi suunnittelun asian-
tuntijoiden on tärkeää kaavaa laatiessaan varmistaa keskustelun kaksisuuntaisuus. 
 
Vuorovaikutustapoja ideoidaan ja kehitetään kaavoitusprosessin kuluessa. Niitä 
voivat olla esimerkiksi: 

• haastattelut 
• kyselyt 
• valmisteluaineiston nähtävilläpito 
• kaavoitukseen liittyvien luonnosten ja niiden vaikutusten esittely 
• yhteinen arviointi 
• yhteissuunnittelu, mm. teemaryhmätyöskentely. 

Osallisilla olisi oltava tilaisuus lausua mielipiteensä kirjallisesti tai suullisesti kaa-
vaa valmisteltaessa. Tiedottaminen, tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen ja muu vuo-
rovaikutus olisi järjestettävä sopivalla tavalla kaavan tarkoituksen ja merkityksen 
edellyttämässä laajuudessa. Tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen tulee lisäksi järjes-
tää tosiasiallisten vaikutusmahdollisuuksien kannalta riittävän aikaisessa vaiheessa. 
Kaavan laatimiseen liittyy erilaisten näkemysten yhteensovittamista. Sen vuoksi 
vuorovaikutus ei aina voi johtaa kaikkien esitettyjen mielipiteiden huomioon otta-
miseen. 

Kyseessä on hyvin laaja ja pitkäaikainen kaavoitushanke, joten on mahdollista 
laatia vain alustava suunnitelma ja periaatteet toimenpiteistä, joilla vuorovaikutus 
järjestetään. Suunnitelmaa tullaan täydentämään ja tarkentamaan suunnittelun kulu-
essa. 

Toimenpiteitä osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämiseksi käytännössä 

LAAJA-ALAINEN VUOROVAIKUTUS MAAKUNNAN TASOLLA 
Maankäyttö- ja rakennuslain keskeisenä tavoitteena on kohdistaa maakuntakaavoi-
tus yleispiirteisiin, ylikunnallisiin alueidenkäyttökysymyksiin. Maakuntakaavan 
kytkentöjä aluekehitystyöhön parannetaan ja se toimii myös kehittämispoliittisen 
suunnittelun välineenä. Kaavaa kehitetään entistä joustavammaksi siten, että sillä ei 
välttämättä ole esim. maanomistajaan kohdistuvia välittömiä oikeusvaikutuksia.  

Maakuntakaavoitushanke käynnistetään maakuntakaavaprojektilla, josta on tie-
dotettu kaikkiin alueen kuntiin kirjeitse sekä seutukunnittain esittely- ja keskustelu-
tilaisuuksissa joulukuussa 1998. Maakuntahallitus päättää maakuntakaavaprojektin 
käynnistämisestä maaliskuussa 1999, ja valtuusto tekee lopullisen päätöksen kaa-
voituksen käynnistämisestä syksyllä 1999. Maakunnan luottamusmiesedustus sitou-
tuu maakuntakaavoitukseen päättämällä Maakuntasuunnitelma 2020:n kaavoitusta 
koskevista linjauksista ja kehittämistavoitteista toukokuussa 1999. 

Ennen varsinaisen kaavoituksen käynnistämistä on järjestettävä viranomaisneu-
vottelu ympäristöministeriön, Länsi-Suomen ympäristökeskuksen, muiden tarvitta-
vien viranomaistahojen ja Etelä-Pohjanmaan liiton kesken. Käytännön kaavoitus-
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työn organisoitumista varten perustetaan ohjausryhmä, johon kutsutaan tarvittava 
viranomaisedustus. Ohjausryhmä huolehtii tarvittavasta yhteydenpidosta ja tiedot-
tamisesta eri viranomaistahoihin. Lisäksi perustetaan projektiryhmä, jossa on edus-
tajat seutukuntien yhteistyöryhmistä, joihin edustajat on puolestaan nimetty kaikista 
kunnista. Projektiryhmä ja sen alaisuuteen perustettavat projektityöryhmät huolehti-
vat tarvittavasta yhteydenpidosta kuntien asukkaisiin ja eri yhteisöihin.  

Yhteistyö Länsi-Suomen liittojen (WFA) kesken huomioidaan erityisesti tiedot-
tamalla kaavoituksen vaiheista ja tekemällä yhteistyötä maakuntien välillä. Kaavoi-
tuksen etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti lehdistölle ja radioon. Perustetaan 
myös ajantasalla pidettävä maakuntakaavan internetkotisivu, jolla aktivoidaan yksit-
täisiä kansalaisia osallistumaan suunnitteluun. Lakisääteiset lausunto- ja kuulemis-
menettelyt hoidetaan kaavoituksen edetessä. Tarkoituksena on osallistaa ja sitouttaa 
eri tahot suunnitteluun jo ennen kuulemis- ja lausuntomenettelyjä.  

VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN ALUETASOLLA 
Lakiuudistuksen yleisten tavoitteiden mukaan kansalaisten osallistumis- ja vaiku-
tusmahdollisuuksia alueidenkäyttöratkaisujen tekemisessä on parannettava. Kaavoi-
tuksesta kehitetään nimenomaan keskeinen ympäristöpolitiikan väline. Haasteeksi 
muodostuu se, miten saada maakuntakaavasta kansalaisten näkökulmasta kiinnosta-
va, osallistumaan motivoiva suunnitteluasiakirja. Maakuntakaava voi joko sisältää 
tai olla ilman maanomistajaan kohdistuvia rakentamisrajoituksia. Vuorovaikutus on 
järjestettävä kaavan sisällön mukaan eri asiakokonaisuuden vaatimalla tavalla ja 
laajuudella. On varmistettava, ettei yksilön oikeusturvaa myöskään maakunnan ta-
soisessa kaavasuunnittelussa loukata.  

Vuorovaikutuksen järjestäminen vastuutetaan käytännössä seutukunnille ja alu-
een kunnille. Koko maakunnassa toteutetaan yhtä laaja osallistaminen; keinot eri 
seutukuntien välillä voivat kuitenkin vaihdella. Kuntia aktivoidaan osallistumaan 
maakunnalliseen suunnittelutyöhön. 
 
Vuorovaikutustapoja voivat olla esimerkiksi: 

• Seutukunnittain ja kunnittain järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia kaavoi-
tuksen etenemisestä.  

• Hyödynnetään eri kyläohjelmien ja projektien yhteistyöverkostoja. 
• Järjestetään ihmisille erilaisia tapoja päästä vaikuttamaan suunnitteluun; kyselyjä, 

haastatteluja, teemaryhmätyöskentelyjä jne.  
• Varmistetaan, että erilaiset ihmisryhmät esim. nuoret, lapsiperheet, vanhukset pääse-

vät osallistumaan.  
• Suunnataan kampanja eri kouluasteille. Samalla voidaan tehdä maakuntaa kokonai-

suutena tutummaksi koululaisille ja opiskelijoille. 

Kaavoituksen vireilläolosta ilmoittaminen 
Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa niin, että osallisilla on mahdollisuus 
saada riittävä tieto suunnitelman sisällöstä. Kaavaehdotus on aina asetettava julki-
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sesti nähtäville ja nähtäville asettamisesta on tiedotettava asian tarkoituksen ja kaa-
van merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Osallisille on varattava tilaisuus esittää 
mielipiteensä asiassa, siis tehdä muistutus. 

Kaavoitusmenettelyn aidon vuorovaikutteisuuden kannalta on tärkeää, että mie-
lipiteensä kaavaehdotuksesta esittänyt saa tietää sen, millä tavalla kaavaa laativa vi-
ranomainen hänen mielipiteeseensä suhtautuu. Lain mukaan niille muistutuksen 
tehneille, jotka ovat kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa, on 
ilmoitettava maakunnan liiton perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.  

Kaavoja valmistelevien viranomaisten on ilmoitettava kaavoituksen vireille tu-
losta sekä osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta riittävästi. Osalliset voivat käyn-
nistää neuvottelun suunnitelman riittävyydestä kunnan, maakunnan liiton ja alueel-
lisen ympäristökeskuksen välillä. Esitys neuvottelun käynnistämisestä on tehtävä 
ennen kuin kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Jos osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma on ilmeisen puutteellinen, on järjestettävä viipymättä neuvottelu 
suunnitelman täydentämiseksi.  

Kaavoituksen eri vaiheista ilmoitetaan paikallisissa sanomalehdissä kuulutuksin 
ja kuuluttamalla kuntien ilmoitustauluilla. Seutukunnille, kunnille, viranomaisille ja 
mahdollisimman monille eri yhteisöille sekä Etelä-Pohjanmaata ympäröiville maa-
kunnille tiedotetaan kirjeitse. 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuu-
det voidaan eritellä seuraavasti: 

HEIKKOUDET  
Laajaa ja yleispiirteistä maakuntakaavaa koskevan osallistumis- ja arviointisuunni-
telman laatiminen on vaikeaa. Osallisia määriteltäessä on vaarana unohtaa joitakin 
tahoja pois, eikä määrittelystä tule näin ollen kattava. Maakuntakaavoituksen osal-
listen määrittely on tehty laajentamalla ja ajantasaistamalla seutukaavan kuulemis- 
ja lausuntopyyntölistat. Kun osallisia listataan näkyviin, on vaarana unohtaa joitakin 
tahoja pois. Toisaalta, jos listauksia ei laadita, on osallisten määrittely liian väljää. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ongelma on ratkaistu laatimalla osallisista 
alustava lista, jota täydennetään suunnittelun edetessä.  

Vuorovaikutteinen suunnittelu maakunnan tasolla on uutta koko Suomessa, eikä 
valmiita malleja tai käytännön kokemusta aiheesta ole saatavilla. Nykyisessä seutu-
kaavoituksessa osallistumismahdollisuutta tarjottiin vasta kuulemis- ja lausunto-
pyyntövaiheessa, kun valmiit suunnitelmat oli jo tehty. Varsinaista osallisten mää-
rittelyä ei tehty lainkaan.  

Osallisten määrittely on puutteellista, sillä sitä ei voida tehdä täysin ennen kuin 
kaavan tavoitteet ja painopistealueet on määritetty. Lisäksi osalliset voivat vaihdella 
kaavoituksen eri aihepiirien mukaisesti. 
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UHAT 
Vuorovaikutteisen suunnittelun toteuttaminen käytännön tasolla on vaativaa. On-
gelmia aiheutuu jo siitä, että kunnilla ja liitossa on pulaa henkilöresursseista. Taval-
lisia kuntalaisia - asukkaita ja maanomistajia - on vaikeaa saada kiinnostumaan 
maakuntakaavoituksesta.  

Maakunnallisesta alueidenkäytön suunnittelusta ei tiedetä tarpeeksi ja lisäksi 
maankäyttö- ja rakennuslain mukanaan tuomat uudistukset pitäisi pystyä informoi-
maan kaikkiin kuntiin. Kyseessä on suuri työmäärä, jonka läpiviemiseen tarvitaan 
kaikkien yhteistyötä ja osallistumista.  

Kuntien yhteistyötahojen asenteet maakuntakaavoitusta kohtaan voivat olla kiel-
teisiä, eikä löydy todellista halua osallistua kaavaprojektiin. Seutukuntien yhteis-
työn toimivuus voi olla ongelmallista. Käytännössä onkin vaarana, että osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman mukaisella suunnitteluprosessilla täytetään lain muodolli-
set vaatimukset, mutta todellista vuorovaikutteisuutta ei silti synny.  

VAHVUUDET 
Nykyiseen seutukaavoitukseen verrattuna uudistusta on, että osallistamisen suunnit-
telu aloitetaan hyvissä ajoin - jo ennen kuin päätös kaavoittamisesta on tehty. Näin 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman SWOT-analyysi 
 
Vahvuudet Heikkoudet 
• ajoitus; suunnitelma on tehty ennen kaa-

voituksen aloittamista 
• eri intressitahojen sitouttaminen suunni-

telmiin alusta asti 
• joustavuus; suunnitelmaa voidaan täy-

dentää ja se mahdollistaa seutukunnittain 
eri menettelytapoja  

• eteläpohjalainen kansanluonne ja toimin-
tatapa 

• osallisten määrittelyn kattavuus 
• kokemuksen puute vuorovaikutteisesta 

suunnittelusta 
• puutteellisuus; suunnitelma täsmentyy 

vasta kaavoituksen kuluessa 

Mahdollisuudet Uhat 
• kytkeä yhteen aluesuunnittelu ja alueke-

hitys 
• onnistua suunnitteluprosessissa 
• osalliset voivat todella vaikuttaa suunnit-

teluun 
• tuloksena on parempi kaava 
• löytää uusia yhteistyön muotoja ja me-

nettelytapoja 

• käytännön toteutus; todellista vuorovai-
kutteisuutta ei synny 

• osallisten kiinnostuksen puute 
• resurssipula kunnissa ja liitossa 
• seutukuntayhteistyön toimivuus 
• kuntien yhteistyötahojen asenteet 
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halutaan tarjota osallisille oikeasti mahdollisuus päästä vaikuttamaan suunnitteluun. 
Samalla eri intressitahot sitoutuvat suunnitelmiin olemalla itse alusta asti mukana 
niistä päättämässä.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on joustava ja sitä voidaan täydentää ja tar-
kistaa kaavoituksen edistyessä. Eri seutukunnat voivat järjestää juuri omalle alueel-
leen sopivia vuorovaikutusmuotoja hyödyntäen jo olemassa olevia verkostoja ja 
toimintatapoja.  

Suunnitelma täyttää uuden maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset. Se on laa-
dittu osana maakunnallisen Etelä-Pohjanmaan kehittäminen ja ohjelmatyö –projek-
tin maankäytön suunnittelu - teemaryhmän työtä. Suunnitelma on tarkoitus alistaa 
avoimen ja kriittisen tarkastelun kohteeksi koko kaavoitusprosessin aikana. 

Eteläpohjalainen kansanluonne on suora ja avoin. Täällä ollaan valmiita osallis-
tumaan ja kommunikoidaan spontaanisti. Toisaalta kansanluonne on herkkä rea-
goimaan ehkä liiankin voimakkaasti, mikä voi puolestaan vaikeuttaa yhteistyötä.  

MAHDOLLISUUDET 
Maakuntakaavassa kytketään yhteen aluesuunnittelu ja aluekehittäminen. Maakun-
takaavaan kirjataan maakunnallinen kehittämissuunnitelma, jonka linjauksia toteu-
tetaan myös projekti- ja hanketasoilla tulevilla EU:n ohjelmakausilla. Tavoitteena 
on löytää uusia, joustavia menettelytapoja tehdä yhteistyötä kaikessa maakunnan 
kehittämistyössä. Tuloksena on hallittu ja vireä hanketoiminta, jonka pysyvät ympä-
ristövaikutukset näkyvät hyvinvointina koko maakunnassa.  

Parhaimmillaan maakuntakaavoituksessa voidaan toteuttaa uudenlainen vuoro-
vaikutteinen suunnitteluprosessi maakunnan tasolla. Eri intressitahoille tarjotaan 
todellinen mahdollisuus osallistua ja sitoutua suunnitteluun. Lopputuloksena saa-
daan näin ollen parempi kaava, kuin mihin ilman vuorovaikutteisuutta olisi päästy.  

Eteläpohjalainen kansanluonne ja toimintatapa mahdollistavat onnistuneen vuo-
rovaikutteisen suunnitteluprosessin. Yhteistyö leviää myös muuhun kanssakäymi-
seen.  
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5.8 MAAKUNNAN SISÄINEN VUOROVAIKUTUS  
Vuorovaikutuksen ongelmakohtia 
Maakunnan sisäistä vuorovaikutusta käsitelleessä teemaryhmässä työskentelyn al-
kuvaiheen keskeisin ongelmakohta kulminoitui kysymyksiin: 

• onko aluekehittämistyössä määräävänä tekijänä kokonaisuus, jossa yksittäiset insti-
tuutiot ja toimijat ovat vain sen osia vai 

• ovatko aluekehittämistyössä määräävinä tekijöinä yksittäiset instituutiot ja toimijat, 
jolloin kokonaisuus jää toissijaiseksi tekijäksi? 

Tässä kysymyksenasettelussa paikallinen ja alueellinen kulttuuri muodostavat 
vyyhdin taustan. Keskeisenä teemaryhmän tehtävänä olikin paneutua työssään to-
delliseen vuorovaikutukseen mahdollisimman havainnollisesti. 

Vuorovaikutuksen määrittäminen ei ollut teemaryhmän työskentelyssä helpoin 
tehtävä. Vuorovaikutus voidaan määritellä maakunnassa toisaalta toimijoiden tai 
toisaalta toiminnan kannalta. Molemmat määritelmät ovat päällekkäisiä eivätkä toi-
siaan poissulkevia. Toimijoille vuorovaikutus merkitsee asioiden käsittelyä yhdessä, 
tiedon ja viestien kulkua kaksisuuntaisesti. Tiedonkulun ei myöskään tulisi pysähtyä 
virallisiin kokouksiin ja neuvonpitoihin. Aidossa vuorovaikutuksessa keskusteluyh-
teys on katkeamaton, jatkuva tiedon välittämisen, omaksumisen ja samalla sulatta-
misen jatkumo. 

Toiminnan kannalta vuorovaikutuksessa on olennaista yhteisen näkemyksen ja 
oivalluksen löytäminen, mikä perustuu toimijoiden hyvään keskinäiseen vuorovai-
kutukseen vuorovaikutuksen polkuja pitkin. Tietoisuus ja käsitys yhteisestä pää-
määrästä, johon yhdessä on toiminnan perusteella tähdättävä, on yleensä vaikein 
saavuttaa. Tällöin edessä on yltäminen vuorovaikutuksen korkeimpaan asteeseen, 
eli toimijoiden sitoutumiseen toimintaan, jonka ensisijaisena perusteena on keski-
näisen vuorovaikutuksen perusteella saavutettu toiminnallinen vuorovaikutus. 

Vuorovaikutusympäristö 
Nykyistä hallinnollista ja poliittista toimintaympäristöä luonnehtii parhaiten hallin-
nollinen ja rakenteellinen monimuotoisuus. Tämä ilmenee yksinkertaisesti sekä jul-
kishallinnollisten yksiköiden että yksityisten toimijoiden suurena määränä alueelli-
sen ja paikallisen kehittämispolitiikan toteuttamisessa. Alueellisella ja paikallisella 
tasolla kehittämispolitiikoiden toteuttaminen ei ole missään tapauksessa tasapainos-
sa. Käytännöt vaihtelevat suuresti alueittain ja toimijoittain. 

Toimintaympäristöä ajatellen oleellisia eivät ole ainoastaan hallinnolliset ja po-
liittiset rakenteet, vaan myös epäviralliset normit, roolit, suhteet ja toiminnalliset 
muodot, jotka ovat niin pysyviä, että niitä voidaan kutsua institutionalisoituneiksi. 
Institutionalisoituminen voidaan siten nähdä edellytyksenä myös vuorovaikutuksen 
mahdollisuudelle eli käytännössä toimivan alueellisen kehittämistyön toteuttamisel-
le. 
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Jos alueellisesti ei ole olemassa institutionaalisia rakenteita, joilla on riittävästi 
toimivaltaa, ei virallinen vuorovaikutus ole mahdollista. Institutionaalinen rakenne 
voi syntyä myös paikallishallinnon ulkopuolelle yksityisten toimijoiden tai vaihto-
ehtoisesti keskushallinnon toiminnan pohjalta. Yksityisen toiminnan (painostuksen) 
kautta voi myös syntyä alueellisen kehittämistyön institutionaaliseen rakenteeseen 
sisältyviä toiminnallisia yksiköitä. Kysymys kulminoituukin laajassa mielessä myös 
vuorovaikutuksen kehityksen kannalta nimenomaan kolmeen seikkaan: 

• Kuinka alueellisen kehittämistyön virallinen ja epävirallinen rakenne heijastelee yh-
teiskunnan niitä perustarpeita ja -arvoja, joita se haluaa kehittämistyössä mukana 
olevien toimijoiden toimeenpanevan? 

• Edistävätkö alueellisessa kehittämistyössä mukana olevat instituutiot itse asiassa yh-
teiskunnan perustarpeita ja -arvoja? 

• Perustuuko alueellisen kehittämisen kannalta nykyinen vuorovaikutus olemassa ole-
viin päämääriin ja pelisääntöihin? 

Periaatteessa näiden kolmen tekijän on ensin toteuduttava, jotta tehokkaan ja hyö-
dyllisen vuorovaikutuksen muotoutumisprosessi olisi mahdollinen. Tähän vaikuttaa 
alueellisessa kehittämistyössä mukana olevien instituutioiden aktiivisuus vuorovai-
kutuksen synnyttämisessä ja edelleen sen tukemisessa. 

Teemaryhmän työn kannalta käytännössä olennaisiksi kysymyksiksi muotoutui-
vat seuraavat seikat: 

• Tulisiko nykyisiä vuorovaikutuksen virallisia muotoja vahvistaa vai luopua niistä? 
• Tulisiko nykyisiä epävirallisia vuorovaikutuksen muotoja vahvistaa ja säännönmu-

kaistaa, sillä ehdolla, että niitä yleensä esiintyy? 
• Tulisiko luoda aivan uusia vuorovaikutuksen muotoja, virallisia tai epävirallisia. 

Vuorovaikutuksen kannalta keskeiset toimijat 
Keskeisiksi toimijoiksi voidaan vuorovaikutuksen kannalta määritellä kunnat ja seu-
tukunnat, kehittäjäyhteisöt, yritykset sekä kehittämishankkeiden toteuttajat. Näiden 
lisäksi tekstissä käsitellään lyhyesti myös maakunnan liiton ja työvoima- ja elinkei-
nokeskuksen (TE-keskus) asemaa vuorovaikutuksessa. Kaikilla toimijoilla vuoro-
vaikutuksen tausta on erilainen. Toimijoiden taustat ovat siinä määrin vaihtelevat, 
että niiden jättämä jälki toiminnalliseen vuorovaikutukseen on toisistaan poikkeava. 

Etelä-Pohjanmaan maakunta on kansainvälisessä ja kansallisessa yhteistyössä 
naapurimaakuntien kanssa toimimalla Länsi-Suomen allianssissa ja Pohjanmaa-
neuvottelukunnassa. Tällä yhteistyöllä on luonnollisesti vaikutusta myös maakun-
nan sisäiseen vuorovaikutukseen. Teemaryhmätyöskentelyssä tarkastelunäkökulma 
rajattiin kuitenkin alkuperäisen tehtävän mukaisesti maakunnan sisäisen vuoro-
vaikutuksen tarkasteluun. 

KUNNAT JA SEUTUKUNNAT 
Seutukunnat ovat muodostuneet alueellisessa kehittämistyössä uudeksi politiikan 
toteutustasoksi vuoden 1994 aluepoliittisen lain muutoksen jälkeen. Hiljalleen niistä 
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on muodostunut uusi ja keskeinen kuntien elinkeinopolitiikan aluetaso. Seutukun-
tien muodostamisen voidaan katsoa tapahtuneen paremminkin ylhäältä alas, sillä 
sisäasiainministeriö ei seutukuntia rajatessaan ottanut huomioon paikallista vuoro-
vaikutusta. Nyt viisi vuotta seutukuntien muodostamisen jälkeen on toiminnallinen 
vuorovaikutus hiljalleen alkanut löytää oman muotonsa seutukunnissa. 

Seutukuntien sisäinen järjestäytyminen on ehkä ollut kunnille vaikein tehtävä. 
Kuntien perinteinen elinkeinopoliittinen vuorovaikutus ei välttämättä tapahtunut 
seutukunnan rajojen mukaisesti, vaan vuorovaikutus oli muodostunut oman kehi-
tyksen perusteella. Monille kunnille seutukunnallinen vuorovaikutus muodostui pa-
konomaiseksi toiminnaksi. Seutukunnallista elinkeinopolitiikkaa ryhdyttiin harjoit-
tamaan tietyssä mielessä osaksi vastenmielisestikin. 

 
Teemaryhmässä tarkasteltiin seutukuntien työskentelyä. Käytännössä erotettiin kak-
si erilaista kokonaisuutta, joihin seutukuntapohjaisessa työskentelyssä tulisi kiinnit-
tää lähemmin huomiota: seutukuntien sisäinen järjestäytyminen ja seutukuntatyön 
sisältö. 

Seutukuntien sisäinen järjestäytyminen on olennainen seikka toimivan vuorovai-
kutuksen kannalta. Ensinnäkin tärkeää on kokoontua mahdollisimman säännöllises-
ti. Järjestäytymisestä sekä kuntien välisestä työnjaosta ja yhteistyöstä on sovittava 
mahdollisimman selväpiirteisesti. Toiseksi tarvittaessa on määriteltävä ja myös tun-
nustettava seutukunnan veturin rooli yhdelle kunnalle. Toiminnallisen vuorovaiku-
tuksen kannalta tällaisen veturin määrittäminen mahdollisimman aikaisessa vaihees-
sa seutukuntayhteistyötä aloitettaessa on ensisijaisen tärkeää. Kolmanneksi seutu-
kuntasihteerin tai vastaavan henkilön asema on rajattava selkeästi. Neljäntenä koh-
tana on käytännössä vaikein toiminnallisen vuorovaikutuksen syvyyteen vaikutta-
van tekijän voittaminen eli kuntien on voitettava pelot vallankatoamisesta ja kunta-
liitoksista. Tämän seikan voittaminen on seutukuntayhteistyössä ehkä vaikeinta, 
mutta toisaalta terveen vuorovaikutuksen muodostumisen takia merkittävintä. 

Seutukuntayhteistyön sisältö on määriteltävä mahdollisimman tarkkaan. Seutu-
kuntien yhteistyössä on mietittävä, mitä yhteistyössä oikein aiotaan tehdä. Vuoro-
vaikutuskin on helpompaa, kun tiedetään, minkä vuoksi ja minkä hyväksi vuorovai-
kutetaan. Yksinkertaisesti tämä tarkoittaa ensinnäkin strategisen näkemyksen lisää-
mistä seutukunnittaisessa yhteistyössä. Erityisen tärkeää on yhteisten tavoitteiden 
muodostaminen, joskin ongelmaksi muodostuu usein yksittäisten kuntien omien ta-
voitteiden sovittaminen laajempaan, yhteiseen kehykseen. Käytännössä kuntien va-
paaehtoisuuteen perustuvassa seutukuntayhteistyössä tulisi kunnilla olla luonnolli-
nen oikeus jäädä koko seutukuntaa koskettavasta hankkeesta yksinkertaisesti pois. 
Vuorovaikutukseen poisjäännin ei tulisi vaikuttaa kielteisellä tavalla. Tilanne voi 
kuitenkin olla tällaisessa tapauksessa päinvastainen. Kuntien tulisi toisaalta sitoutua 
mahdollisimman tehokkaasti seutukuntayhteistyöhön. Toisaalta mahdollista tulisi 
olla myös kuntien välinen yhteistyö seutukuntarajojen yli ilman rajoituksia. Seutu-
kuntayhteistyön kannalta mainittava seikka on myös, onko vuorovaikutus virallista 
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vai epävirallista. Käytännössä patentoitavaa ratkaisua ei ole olemassa, vaan kunkin 
seutukunnan on löydettävä oma ratkaisunsa. 

MAAKUNTAKESKUS 
Etelä-Pohjanmaan keskus on yksiselitteisesti Seinäjoki, joka ylläpitää monia palve-
luja, joita ei muualla maakunnassa ole saatavilla. Seinäjokea on vahvistettava sellai-
senaan, jotta se kykenisi kilpailemaan muiden maakuntakeskusten kanssa. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, että seutukunnat eivät voisi olla vahvoja. Seinäjoen asema 
maakunnassa sisäisen vuorovaikutuksen kannalta on keskeinen osaamisen välittäjä-
nä. Osaamista on maakunnassa kehitettävä niin, että vaikutukset ulottuvat koko 
maakuntaan. Kunnat saavat vuorovaikutuksen välityksellä myönteisiä kasvusysäyk-
siä maakuntakeskuksesta ja ovat samalla vahvoja omalla alallaan. 

Heikko maakuntakeskus ei tue seutukuntia, eivätkä heikot seutukunnat maakun-
takeskusta. Kokonaisuuden on sisällettävä toisaalta myös riittävän selväpiirteisen ja 
alueellista kehittämistyötä edesauttavan erikoistumisen ja työnjaon maakuntakes-
kuksen ja seutukuntien välillä. Maakunnallisten tavoitteiden koskiessa niin maakun-
takeskusta kuin seutukuntiakin tulee maakunnallisesta vuorovaikutuksesta keskei-
nen aluekehittämistyön sisältö. Maakuntakeskuksen ympärille rakentunut vuorovai-
kutusverkko ei toimi ainoastaan seutukuntakohtaisesti vaan luonnollisesti myös 
kuntakohtaisesti. 

MAAKUNNAN LIITTO JA TE-KESKUS 
Etelä-Pohjanmaan liitto huolehtii lakisääteisistä rakennuslaissa määrätyistä alue-
suunnitteluun liittyvistä ja aluepoliittisessa lainsäädännössä määrätyistä alueelliseen 
kehittämiseen liittyvistä tehtävistä. Maakuntasuunnitelman laatimisen lisäksi maa-
kunnan liitto huolehtii aluepoliittisesta suunnittelusta, aluekehittämisohjelmien 
valmistelusta sekä niiden toteutuksen seurannasta. Lisäksi maakunnan liitto vastaa 
aluehallintoviranomaisten aluekehitystoimenpiteiden yhteensovittamisesta. 

Vuorovaikutuksen kannalta maakunnan liiton merkittävimmät tehtävät ovat sen 
vapaaehtoiset tehtävät, joihin kuuluvat maakunnan kehittämisestä ja maakunnan se-
kä sen kuntien edunvalvonnasta huolehtiminen. Etelä-Pohjanmaan liiton tehtävänä 
on myös parantaa maakunnallista yhteenkuuluvuutta ja edistää kuntien, kuntayhty-
mien ja yhteisöjen yhteistyötä. Käytännössä maakunnan liitto toimii maakunnan 
palvelu- ja kehittämiskeskuksena tuottamalla tutkimuksia, selvityksiä ja suunnitel-
mia. 
 
Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) tarjoaa keskitetysti 
tukea ja neuvontaa pk-yrityksille niiden toiminnan eri vaiheissa. Alueelliseen kehit-
tämiseen TE-keskus osallistuu rahoittaen sekä yritysten investointi- ja kehittämis-
hankkeita että elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä parantavia 
kehittämishankkeita. 
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Vuorovaikutuksen kannalta merkittävin seikka TE-keskusten perustamisessa on 
ollut valtion väliportaanhallinnon kokoaminen yhden katon alle. Sekä yksittäisen 
asiakkaan että muiden aluekehitysviranomaisten kannalta myönteistä on monien 
toimintojen sijoittuminen yhteen toimipisteeseen. Monipuolinen palvelu vastaa te-
hokkaasti monipuoliseen kysyntään. Toiminnallisen yhtenäistämisen tuloksena on 
ollut mahdollista tehostaa alueellista vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä valtionhal-
linnon eri yksiköiden että muiden julkisten ja yksityisten instituutioiden välillä. 

KEHITTÄJÄYHTEISÖT 
Kehittäjäyhteisöillä tarkoitetaan tässä yhteydessä erilaisten yksittäisten toimintojen 
edistämiseksi muodostettuja kehittämiskeskuksia tai muita vastaavia instituutioita. 
Lähinnä esimerkkinä Etelä-Pohjanmaalla voidaan mainita Foodwest Oy. 

Keskeistä kehittäjäyhteisöjen muodostamisessa on, että ne ovat muotoutuneet 
vuorovaikutusverkoston pohjalta. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti, että niiden muo-
dostamiseksi tarvitaan jo valmiiksi tietynasteista vuorovaikutusta. Kehittäjäyhteisö-
jen muodostamiseksi tarvitaan itse asiassa varsin pitkälle mennyttä toiminnallista 
vuorovaikutusta, jonka pohjalta kehittäjäyhteisön taustalla olevat toimijat, kuten 
esimerkiksi kunnat, ovat kyenneet saavuttamaan yksimielisyyden kehittäjäyhteisön 
perustamisesta. 

Kehittäjäyhteisön perustamisen jälkeen vuorovaikutuksen luonne muuttuu, sillä 
kehittäjäyhteisöt ryhtyvät tekemään toimintansa vakiinnuttamisen jälkeen itsenäistä, 
hallinnollisista rakenteista riippumatonta kehittämistyötä. Niiden taustalla vaikutta-
vat toimijat eivät välttämättä kykene enää suoraan vaikuttamaan kehittäjäyhteisön 
toimintaan. Tärkeää kuitenkin on, että kehittäjäyhteisöjen taustalla vaikuttavat toi-
mijat eli yleensä lähinnä kunnat pystyvät kokemaan toiminnassaan kehittäjäyhteisön 
työstä saatavan hyödyn. Tarkasteltaessa vuorovaikutusta kehittäjäyhteisöstä on käy-
tännössä muotoutunut uusi vuorovaikutukseen osallistuva alueellinen toimija. 

Käytännössä teemaryhmän työskentelyssä ei päästy "kurkistamaan" erilaisten 
kehittäjäyhteisöjen taustalla vaikuttavaan vuorovaikutukseen. Voidaan kuitenkin 
sanoa, että teemaryhmän työssä kehittäjäyhteisöjä ajatellen korostui kehittäjäyhtei-
söjen myönteinen merkitys alueelliselle kehittämistyölle. 

Alueellisen kehittämistyön eteneminen kehittämisyhteisöjen työn välityksellä 
vaikuttaa myös seutukuntayhteistyön merkitykseen lähinnä maakuntakeskuksen 
kannalta. Kehittäjäyhteisöt eivät omassa työssään ole niin riippuvaisia kunnittaises-
ta kehittämistyöstä kuin maakunnan liitto omassa kehittämistyössään. Kehittäjäyh-
teisöjen vuorovaikutus voi tapahtua suoraan yksittäiseen kuntaan ohi seutukuntara-
kennelmien. Toisaalta uuden kehittäjäyhteisön ei tarvitse välttämättä sijaita maa-
kuntakeskuksessa. Sijainti maakuntakeskuksen ulkopuolella vaikuttaisi vuorovaiku-
tuksen suuntaan uudella tavalla seutukuntien ja maakuntakeskuksen välillä. 

Kehittäjäyhteisöjen merkitys vuorovaikutukselle on mainittava nimenomaan nii-
den hallitsemien voimavarojen vuoksi. Kehittäjäyhteisöjen voimavarat ovat keskit-
tyneet yksittäisen asiantuntijuuden varaan. Tällaista asiantuntijuutta ei ole muilla 
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toimijoilla. Kehittäjäyhteisöjen asiantuntijuus kasvaa jatkuvasti, mikä korostaa nii-
den asemaa toimijoiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Kehittäjäyhteisöjen 
muodostuttua riittävän voimakkaiksi tulee niistä toiminnalliseen vuorovaikutukseen 
kiistattomasti vaikuttavia toimijoita. 

YRITYKSET 
Yritysten merkitystä vuorovaikutukselle voidaan osaksi tarkastella samanlaiselta 
pohjalta kuin kehittäjäyhteisöjenkin. Yritykset edustavat vuorovaikutuksen toteu-
tumisessa läheisintä käytännön tasoa. Ne ovat tosiasiassa irti hallinnollisista rasit-
teista, jotka voisivat vaihtoehtoisesti joko rajoittaa vuorovaikutusta tai toisaalta pa-
kottaa vuorovaikutukseen. Alueellisessa vuorovaikutuksessa yritykset ovat suorassa 
vuorovaikutuksessa ensinnäkin erilaisten kehittäjäyhteisöjen kanssa ja toiseksi kun-
tien kanssa. Kolmanneksi yritykset ovat nykyisin merkittävästi vuorovaikutuksessa 
myös erilaisten kehittämishankkeiden kanssa. Kehittäjäyhteisöjen lukumäärän ja 
merkityksen kasvaessa vuorovaikutus niiden kanssa on yrityksille merkittävämpää 
kuin kuntien kanssa. Voidaankin toisaalta todeta, että vuorovaikutus on painottunut 
kehittäjäyhteisöihin niiden perustamisajatuksen mukaisesti. Yritykset voivat olla 
erilaisten kehittäjäyhteisöjen kanssa joustavammin vuorovaikutuksessa kuin hallin-
nollisista menetelmistä riippuvaisten kuntien kanssa. Toisaalta erilaisten kehittä-
mishankkeiden lukuisuuden vuoksi yritykset voivat tulla nopeasti kyllästetyiksi lii-
allisen vuorovaikutuksen vuoksi. 

Vuorovaikutuksen merkitys yrityksille kulminoituu oikeastaan tiedon ja osaami-
sen välitykseen. Käytännössä tällöin tunnistettavissa ovat yritysten kannalta Etelä-
Pohjanmaalla erilaiset kehittäjäyhteisöt, yliopistolliset yksiköt sekä ammattikorkea-
koulu ja muut koulutusyksiköt. Luonnollisesti yritysten keskinäinen vuorovaikutus 
on myös merkittävä tekijä, mutta siihen on suunnitelmallisesti vaikeampi puuttua 
suoraan julkishallinnollisin toimenpitein. Yritysten välistä vuorovaikutusta voidaan 
kuitenkin välillisesti edistää, jolloin julkisen hallinnon toimenpiteillä voi olla suuri-
kin merkitys. 

KEHITTÄMISHANKKEET 
Ennen uuden aluepoliittisen lainsäädännön voimaanastumista vuonna 1994 erilaiset 
kehittämishankkeet olivat pääasiassa suoraan kuntien järjestämiä. Kuntien elinkei-
nopolitiikka oli pääasiallisesti erilaisiin hankkeisiin perustuvaa kehittämispolitiik-
kaa. Eri toimijoiden vuorovaikutus yksittäiseen kuntaan tapahtui käytännössä joko 
suoraan kuntaan tai vaihtoehtoisesti kuntaan yksittäisen kehittämishankkeen kautta. 

Nyt erilaisten kehittämishankkeiden lukumäärä on ohjelmaperusteisen aluepoli-
tiikan myötä yksinkertaisesti räjähtänyt. Kunnat ovat kehittämishankkeiden rahoit-
tajia, mutta kehittämishankkeet saattavat elää käytännössä omaa elämäänsä. Kehit-
tämishankkeiden toteuttajana on monessa tapauksessa kunnasta riippumaton toimi-
ja, joka ennen on ollut vähän tai ei laisinkaan kunnan kanssa vuorovaikutuksessa. 
Vuorovaikutusverkko on tässä mielessä muuttunut 1990-luvulla täydellisesti. Voi-
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taisiin ajatella, että vuorovaikutus olisi lisääntynyt toimijoiden lukumäärän olennai-
sesti kasvettua. Todellisuudessa vuorovaikutus on muuttunut monimutkaisemmaksi 
ja moninaisemmaksi. Tärkeää olisikin luoda yhtenäisempi muoto tai malli kehittä-
mispolitiikalle, jotta tärkeä vuorovaikutuskin olisi helpompaa. Tällaisia uudenlaisia 
työskentelymuotoja saattaisivat olla esimerkiksi erilaiset kehittäjäyhteisöt. 

Toimiva vuorovaikutus 
Toimivan vuorovaikutuksen vaikutus aluekehittämistyöhön liittyy olennaisesti va-
pauden ja kontrollin keskinäiseen suhteeseen. Täydellistä, ennakkoluuloista vapaata 
vuorovaikutusta rajoittaa se seikka, että aluekehittämistyön kannalta keskeiset toi-
mijat eivät pääse astumaan toiminnallisten lainalaisuuksien ulkopuolelle. Käytän-
nössä toimijat ovat perinteisten vuorovaikutusmallien vankeja. Yhteiskunnan kehit-
tyminen entistä monimuotoisemmaksi vaatii kuitenkin uudenlaista vuorovaikutusta. 
Vapautuminen perinteisistä vuorovaikutuksen malleista ja sopeutuminen uuteen 
toiminnalliseen ympäristöön vaatii uusien toimintamallien oppimista sekä kykyä 
käyttää niitä hyväksi. 

VUOROVAIKUTUKSEN MUOTO 
Uuteen toimintaympäristöön sopeutuminen ja uudenlaisten vuorovaikutusmallien 
oppiminen ei kuitenkaan välttämättä riipu yksilöistä tai erilaisista instituutioista. 
Kysymys on paremminkin toiminnallisten rakenteiden muuttumisesta sellaisiksi 
kokonaisuuksiksi, että uudenlainen vuorovaikutus on mahdollista. Yhden seutukun-
nan sisäisen yhteistyön perustuminen hyvään vuorovaikutukseen jää yksittäisen seu-
tukunnan tasolle, elleivät vuorovaikutuksen edellytykset seutukuntien välillä ja 
maakunnan tasolla ole kunnossa. Maakuntasuunnitelman perustuminen jatkuvaan 
vuorovaikutukseen erilaisten toimijoiden kanssa auttaa hyvän toiminnallisen vuoro-
vaikutuksen syntymistä koko maakunnassa. 

SÄÄNNÖNMUKAISTAMINEN 
Maakuntasuunnitelman tulee toimia tietynlaisena pelisääntönä erilaisille toimijoille 
maakunnassa. Toisaalta maakuntasuunnitelma ei saa olla toimijoita liikaa kahlitse-
va. Riittävä toiminnallinen vuorovaikutus on tavallaan vapaus toimia omien lähtö-
kohtien mukaisesti. Vapauden mainittava rajoittaminen johtaa sen puolustamiseen. 
Tämän seurauksena voi olla kontrollimekanismien luominen. Kontrollimekanismit 
perustuisivat mitä ilmeisimmin perinteisen vuorovaikutuksen malleihin ja olisivat 
siten maakuntasuunnitelman tavoitteisiin nähden askel taakse päin. 

UUDET VUOROVAIKUTUKSEN MUODOT 
Keskeisinä kehittämisen osa-alueita toimivan vuorovaikutuksen kannalta ovat tie-
toisuus aluekehittämistyön sisällöstä ja sitoutuminen sen tavoitteisiin. Kummankaan 
kehittäminen ja oppiminen ei ole yksinkertaista. Toimivan vuorovaikutuksen perus-
teena olevien tietoisuuden ja sitoutumisen kehittyminen on prosessiluonteinen ta-
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Maakuntasuunnitelma 

Pelisäännöt 
-työnjako 
-rahoitus 

 

Kunnat/seutukunnat 
kuntayhtymät 

Maakuntaliitto 
Te-keskus 

Maakuntakeskus 

Kehittäjäyhteisöt 

 
Elinvoimainen maakunta 

Kehittämishankkeet 

Kunnat/seutukunnat 
Kuntayhtymät 

Kehittäjäyhteisöt 

Länsi-Suomen Allianssi 
Pohjanmaa-neuvottelu-
kunta 

3.3..1.1.1.1.1 Poikkitoiminnallinen vuoroPoikkitoiminnallinen vuorovaikutusaikutus 

Yritykset 

Yritykset 

Vuorovai-
kutuksen 

panos 

pahtuma, jonka keskeisenä ohjaajana on maakuntasuunnitelma. Tämän vuoksi maa-

kuntasuunnitelman on sisällettävä selvät, mutta ei liikaa rajoittavat pelisäännöt kes-
keisten toimijoiden väliselle vuorovaikutukselle. Jos tällä hetkellä yhteiset päämää-
rät, joista toimijoiden tulee olla tietoisia ja joihin niiden tulee olla sitoutuneita, eivät 
ole tarkkaan selvillä, pitää maakuntasuunnitelmassa pyrkiä määrätietoisesti niiden 
määrittämiseen. 
 
 
 
 
 
 

KUVA. Vuorovaikutuksen polut 
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KUVA 15. Vuorovaikutuksen polut.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ETELÄ-POHJANMAAN  
KEHITTÄMISEN STRATEGISET ILMIÖT 

 
Markku Sotarauta & Reija Linnamaa 

 
 
Tässä luvussa esitetään yhteenveto teemaryhmien työstä Etelä-Pohjanmaan kehit-
tämisen strategisten ilmiöiden näkökulmasta. Strateginen ilmiö on laaja monien 
strategisten haasteiden muodostama kokonaisuus, jolla on merkittävä ja monisyinen 
vaikutus alueen kehitykseen.  

Yhteenveto perustuu: 
• teemaryhmien loppuraportteihin,  
• seminaareihin ja niissä käytyihin keskusteluihin, 
• teemaryhmissä käytyihin keskusteluihin sekä 
• Rajaton Etelä-Pohjanmaa –projektin tutkimustuloksiin niiltä osin kuin niitä on tätä 

raporttia laadittaessa käytössä. 

Yhteenveto ei ole kaikenkattava analyysi eikä siinä toisteta teemaryhmien tuotoksia. 
Käytössä olevan aineiston perusteella luodaan kokonaiskuva Etelä-Pohjanmaan ke-
hittämisen kaikkein keskeisimmistä ilmiöistä, niihin vaikuttavista voimista ja kehit-
tämistarpeista. Lisäksi nostetaan esille kunkin ilmiön yhteydessä joitakin strategisia 
haasteita ja mahdollisia Etelä-Pohjanmaan kilpailuedun ituja. 

Esille nostettavat ilmiöt ovat: 
• Osaamisen tason nostaminen – harrastajamaisuudesta ammattimaisuuteen 
• Verkostomaisen toimintatavan oppiminen 
• Asuin- ja elinympäristön laadun kehittäminen 
• Kokonaisuuden ja osien tasapainottaminen 

- Tämä ilmiö otetaan esille luvussa ”Strategisen suunnittelun merkitys alueelli-
sessa kehittämisessä”. 
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6.2 Osaamisen tason nostaminen 

 

 

KUVA 16. Osaamisen tason nostaminen, siihen vaikuttavat ulkoiset muutostekijät ja sisäi-
set jarruttavat tekijät 

Perinteisesti on totuttu ajattelemaan, että alueen ja sen erilaisten organisaatioiden 
materiaaliset resurssit ja niiden kehittäminen takaisivat vahvan strategisen aseman. 
Kestävimmäksi resurssiksi on kuitenkin nousemassa korkea osaamisen taso ja inno-
vaatiokyvykkyys. Kuten edellä on jo todettu, osaamista ja innovaatiokykyä ei ole 
syytä liittää vain high tech –yrityksiin kuten usein tehdään, vaan kaikessa toimin-
nassa – järjestöissä, kunnissa, yrityksissä jne. – on mahdollista kehittää innovaatio-
kykyä ja nostaa osaamisen tasoa. Osaamisen tason nostaminen on ilmiö, joka voi-
daan liittää kaikkeen eteläpohjalaiseen toimintaan.  

Strateginen haaste: Laajalla rintamalla harrastajamaisesta toiminnasta ammattimaiseen 
toimintaan siirtyminen. 

Tässä yhteydessä osaamisen tason nostamista tarkastellaan lähinnä elinkeinoelämän 
kehittämisen näkökulmasta. Elinkeinoelämän kehittämisessä se tarkoittaa yritysten 
kansainvälistymisen edistämistä sekä tieto- ja informaatioteknologian osaamisen ja 
hyödyntämisen vahvistamiseen tähtäävien palvelujen tehostamista. Lisäksi korostuu 
yritysten sisäisen uudistumisen tukeminen: sukupolvenvaihdokset, laadun kehittä-
minen, johtamisen kehittäminen, riskinottokyvyn parantaminen jne. 
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Etelä-Pohjanmaan kehityksen pullonkaulana nähdään kasvuhalukkaiden ja inno-
vaatiokyvykkäiden yritysten (ja muiden organisaatioiden) vähäinen määrä. Yksi 
keskeisimmistä kehittämistehtävistä on ensinnäkin tunnistaa innovaatiokyvykkäät ja 
kasvuhalukkaat organisaatiot ja tukea niiden omaa kehittämistoimintaa sekä toisaal-
ta edistää kasvu- ja innovaatiohakuisen ilmapiirin syntymistä.  

Strateginen haaste: Etelä-Pohjanmaan yritysten ja muiden organisaatioiden innovaa-
tiokyvykkyyden nostaminen ja maakunnan yleisen innovaatioilmapiirin kehittäminen. 

Innovaatioiden syntyminen on pitkälti kiinni yritysten innovaatiokyvykkyydestä eli 
siitä, halutaanko ja kyetäänkö yrityksissä havaitsemaan ja tulkitsemaan toimin-
taympäristön muutoksia, hyödyntämään muualla tuotettua tietoa, hankkimaan uusia 
resursseja ja yhdistelemään resursseja niin, että kyetään luomaan uusia osaamisalu-
eita. Etelä-Pohjanmaalla yliopistoyksiköiden yhteistyö tulisi suunnata palvelemaan 
valittua/valittuja keihäänkärkiä joko tiivistämällä organisaatioiden välistä yhteistyö-
tä nykyisen organisaatiorakenteen puitteissa tai harkitsemalla eri yksiköiden yhteis-
työorganisaation perustamista. Tällöin keskeiseen asemaan nousee myös innovaa-
tiojärjestelmän toiminnan laajentaminen ja syventäminen. (ks. myös Vesiluoma & 
Sotarauta 1998 ja Kautonen & Sotarauta 1999.) 

Alueellisella innovaatiojärjestelmällä tarkoitetaan alueen yhteistyömallia, jossa 
erilaiset toimijat ovat säännöllisessä ja tiiviissä vuorovaikutuksessa lisätäkseen alu-
een yritysten innovatiivisuutta. Järjestelmän tarkoituksena on tukea yrityksiä kiris-
tyvässä kilpailussa ja nopeassa teknologisessa muutoksessa. Alueellinen innovaa-
tiojärjestelmä koostuu oppi- ja tutkimuslaitoksista, yliopistoista, teknologiansiir-
toyksiköistä, yrittäjien etujärjestöistä, rahoituslaitoksista, valtion aluehallintoviran-
omaisista jne. Alueelliseen innovaatiojärjestelmään kuuluu myös yksittäisiä yrityk-
siä, yritysverkostoja ja klustereita/toimialakeskittymiä. Alueellisen innovaatiojärjes-
telmän toimivuudelle on keskeistä eri toimijoiden välinen yhteistyö ja kunkin toimi-
jan selkeä rooli osana kokonaisuutta. 
 
Koulutuksessa ja tutkimuksessa osaamisen tason nostaminen tarkoittaa sekä määrän 
että laadun nostamista. Keskeisessä asemassa on Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
kehittäminen ja yliopistoverkoston toiminnan tehostaminen. Tutkimus- ja koulutus-
toiminnan tason nostossa tärkeäksi nähdään liikkeenjohdon osaamiseen, teknologi-
seen osaamiseen ja maakunnan päätoimialojen kehittämiseen kohdistuva toiminta. 

Strateginen haaste: Tutkimustoiminnan määrän ja laadun nostaminen sekä tiiviin yh-
teyden luominen elinkeinoelämän kanssa.  
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6.3 Asuin- ja elinympäristön laadun kehittäminen 

 

 

KUVA 17. Asuin- ja elinympäristön laadun kehittäminen, siihen vaikuttavat ulkoiset muu-
tostekijät ja sisäiset jarruttavat tekijät  

Kuten Kostiainen (1999) toteaa, yritykset sijaitsevat tulevaisuudessa sellaisissa pai-
koissa, joissa yritysten avainhenkilöiden ja yritysten tarpeet kohtaavat sopivalla ta-
valla. Aiemmin työvoima meni sinne missä yritykset olivat. Nyt tästä suhteesta on 
tullut monisyisempi ja ainakin korkeaa osaamista vaativilla aloilla yritykset hakeu-
tuvat niille seuduille, joissa osaava työvoima viihtyy. Asuin- ja elinympäristön laa-
dun merkitys kilpailukyvyn tekijänä korostuu.  

Kaikki alueet eivät voi tarjota samanlaista asuin- ja elinympäristöä laajoine pal-
veluineen kuin suuret kaupunkiseudut, mutta niiden on mahdollista nostaa esille 
omat erityispiirteensä ja luoda niiden varaan uusia ja ennakkoluulottomia ratkaisuja. 
Tämä ei tarkoita vain luonnonympäristön korostamista markkinoinnissa, vaan esi-
merkiksi uudenlaisten asumisratkaisujen luomista. Se saattaa tulevaisuudessa olla 
yksi muuttajien houkuttelun elementeistä. 

Eteläpohjalainen maisema tuskin muodostaa merkittävää kilpailuetua suhteessa 
muihin Suomen maakuntiin, joilla kullakin on omat kulttuuriset ja maisemalliset 
vetovoimatekijänsä. Eteläpohjalainen maisema saattaa kuitenkin olla yksi vetovoi-
matekijä muiden joukossa houkuteltaessa erityisesti eteläpohjalaisia paluumuuttajia.  

 
Maankäytön suunnittelu jää usein irralleen muusta kehittämistoiminnasta. Sen tii-
viimmillä nivomisella kiinni kehittämistoimintaan sekä laajan vuorovaikutteisen 
mallin luomisella on mahdollista nykyistä tehokkaammin luoda houkuttelevia 
asuinympäristöjä. 
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Strateginen haaste: Innovatiivisella ja luovalla maankäytöllä kilpailukykyisten ja per-
soonallisten Etelä-Pohjanmaalle tyypillisten asuinympäristöjen luominen. 

Asuin- ja elinympäristön laadun kehittämiseen voidaan lukea myös uudet toiminta-
tavat, esimerkiksi sosiaaliset innovaatiot mm. palveluiden järjestämisessä. Tällöin 
korostuu hyvinvointipalvelujen uusien järjestämistapojen luominen esimerkiksi te-
hokkaalla työnjaolla ja erikoistumisella sekä luomalla vaihtoehtoisia tapoja tuottaa 
palveluja.  

Usein on noussut esille myös turvallisuus Etelä-Pohjanmaan kilpailuetuna. Tule-
vaisuudessa siitä saattaa muodostua kilpailuetu suhteessa suuriin kaupunkiseutuihin, 
mutta vuosituhannen vaihteessa maakuntien välisessä tarkastelussa turvallisuus tus-
kin nousee merkittäväksi kilpailueduksi. Kansainvälisessä tarkastelussa turvallisuus 
kuitenkin lienee yksi osa kaikkien Suomen alueiden kilpailuetua. 

Asuin- ja elinympäristön laadun kehittämiseen liittyy hyvin olennaisesti myös 
kulttuurin kehittäminen. Kuten kulttuuri –teemaryhmä osoitti, kulttuurin alalla ylei-
nen tason nosto edellyttää maakunnallisen kulttuurin kehittämisjärjestelmän luomis-
ta. Käytännössä se tarkoittaa kulttuurin alalla verkostojen luomista ja hajallaan ole-
vien resurssien kokoamista.  

6.4 Verkostomaisen toimintatavan oppiminen 

Etelä-Pohjanmaalla on pyritty soveltamaan kehittämistoiminnassa verkostomaista 
toimintatapaa sekä suunnitelmien laadinnassa että monien hankkeiden toteuttami-
sessa. Koska verkostomaisessa toimintatavassa on aina mukana monia toimijoita 
omien tavoitteidensa kanssa, yhdeksi keskeisimmistä kysymyksistä nousee, miten 
eteläpohjalaiset oppivat toimimaan monien tavoitteiden välisessä kentässä. Yhteis-
työn laajenemisesta ja verkostomaisen toiminnan yleistymisestä huolimatta avain-
toimijoiden ajattelumallit ja verkostomaisen toiminnan osaaminen eivät ole kehitty-
neet samassa tahdissa toimintojen muutoksen kanssa. Verkostomaisen toimintamal-
lin kehittäminen ja sisäistäminen on pitkäjänteisyyttä ja sitkeyttä vaativa prosessi. 
Se ei onnistu yksittäisillä kikoilla tai kertaratkaisuilla, vaan edellyttää uusien ajatte-
lu- ja toimintamallien syvällistä sisäistämistä. 

Strateginen haaste: Yhteistyön laajenemisesta ja verkostomaisen toiminnan yleistymi-
sestä huolimatta avaintoimijoiden ajattelumallit ja verkostomaisen toiminnan osaaminen 
ei ole kehittynyt samassa tahdissa toimintojen muutoksen kanssa. Yhteistyöhön ja ver-
kostojen johtamisen kouluttautuminen oletettavasti tehostavat verkostomaista kehittä-
mistoimintaa. 
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KUVA 18. Verkostomaisen toimintamallin oppiminen, siihen vaikuttavat ulkoiset muutos-
tekijät ja sisäiset jarruttavat tekijät 

Verkostomaisen toimintatavan kehittämisessä keskeistä on myös institutionaalisen 
perustan kehittäminen. Tämä tarkoittaa huomion kiinnittämistä seuraaviin teemoi-
hin: 

• Kehittämiskonseptin jäsentäminen eli eri organisaatioiden roolin määritteleminen 
osana kokonaisuutta. 
- Eri kehittämisorganisaatioiden profiilin ja ydinosaamisen määrittely suhteessa 

muihin kehittämisessä toimiviin organisaatioihin. Tämä edellyttää sitä, että or-
ganisaatiot eivät luo omaa strategista asemaansa erilaisten reviirien ja saavutet-
tujen etujen varassa, vaan oman osaamisen ja jatkuvan innovatiivisuuden avul-
la. 

• Seinäjoen ja muun maakunnan välisen suhteen selkeyttäminen 
- Etelä-Pohjanmaan kehitys tarvitsee kilpailukykyisen keskuksen, mutta samalla 

on selvää, että palveluvaltainen Seinäjoki on riippuvainen muun maakunnan 
kehityksestä. 

• Kuntien seutuyhteistyön selkeyttäminen 
- Sekä kunnallisten palvelujen turvaaminen että alueellinen kehittäminen edellyt-

tävät kuntien välisen yhteistyön tehostamista ja työnjaon kehittämistä.  
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• Kehittäjäyhteisöjen luominen 
- ”Maakunnan sisäinen vuorovaikutus” -teemaryhmä määritteli kehittäjäyhteisön 

olevan ”erilaisten yksittäisten toimintojen edistämiseksi muodostettu kehittä-
miskeskus tai muu vastaava instituutio”. Kehittäjäyhteisö on näin ollen erään-
lainen verkoston solmukohta, jonka tehtävänä on johtaa jonkin tietyn alan ke-
hittämisessä toimivia verkostoja.  

- Kehittäjäyhteisön keskeisimpänä tehtävänä on sekä materiaalisten että henkis-
ten resurssien etsiminen, suuntaaminen ja organisoiminen jonkun tietyn ilmiön 
kehittämiseksi Etelä-Pohjanmaalla. Foodwest on esimerkki yhdestä tavasta or-
ganisoida kehittäjäyhteisön toiminta, mutta kussakin tapauksessa toimintamalli 
tulisi harkita ko. ilmiön tarpeista lähtien. 

• Koulutuksen, tutkimuksen ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön tiivistäminen 
- Koulutus- ja tutkimuspalveluja tarjoavien yksiköiden tulisi kyetä reagoimaan 

nopeammin elinkeinoelämän tarpeisiin. Se edellyttää ennakointikykyä, herk-
kyyttä sekä kysyntälähtöisempää asennetta.  

Verkostomaisen toimintatavan oppiminen ja todellinen hyödyntäminen korostuvat 
myös elinkeinojen kehittämisessä. Toimialarajat ylittävällä yhteistyöllä on mahdol-
lista tukea maakunnan päätoimialojen kehittymistä luomalla horisontaalisia sektori-
rajat ylittäviä toimintamalleja. Erityisesti informaatioteknologian mahdollisuudet 
tulisi saada tukemaan painoalojen kehittymistä. Informaatioteknologian liittäminen 
lääketieteeseen (telelääketiede) on hyvä esimerkki siitä, minkälaisia mahdollisuuk-
sia aukeaa, kun informaatioteknologiaan liitetään syvällinen substanssiosaaminen. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 STRATEGISEN SUUNNITTELUN MER-
KITYS ALUEELLISESSA  

KEHITTÄMISESSÄ 
 

Markku Sotarauta 
 
 
Vaikka strategisessa suunnittelussa ei juurikaan löydy uusia ajatuksia, ja se on usein 
lähinnä olemassa olevien strategioiden kirjaamista, niin se on joka tapauksessa hy-
vin keskeinen osa alueellista kehittämistä. Strategisen suunnittelun avulla on mah-
dollista: 

• Pysäyttää maailma hetkeksi ja etsiä tapahtumien merkityksiä 
• Luoda kollektiivista strategista tietoisuutta 
• Suunnata resursseja – rahoitusta, projekteja ja muuta kehittämistoimintaa. 

Yleensä päivittäiset rutiinit hallitsevat kehittämistoimintaa. Strategisen suunnittelun 
avulla on mahdollista pysäyttää päivittäinen puuha ja puserrus, ottaa etäisyyttä het-
kessä kiinni oleviin tapahtumiin ja toimintoihin ja pohtia kehittämisen peruskysy-
myksiä. Pysähtymisessä eivät ole tärkeitä vain objektiiviset analyysit, vaan ne mer-
kitykset, joita tapahtumille ja erilaisille näkökulmille asioihin annetaan. Tärkeintä 
on luoda kuva maailmasta, tulkita sitä mitä on tapahtumassa, etsiä tapahtumien 
merkityksiä. Näin luodaan strategista tietoisuutta.  

Strateginen tietoisuus voidaan nähdä ymmärryksenä maakunnan strategioiden 
ytimestä, tietona... 

• strategisista aikomuksista, 
• resurssipohjasta - siihen kohdistuvista mahdollisuuksista ja uhista, 
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• halutusta tulevaisuudesta (esim. visio), 
• nykyisestä kehityksen suunnasta - mihin mennään, jos nykyinen kehitys jatkuu, 
• mahdollisista tulevaisuuksista - sekä ei-toivottavat että toivottavat tulevaisuuden 

vaihtoehdot (esim. skenaariot),  
• tarvittavista muutoksista ja strategisista haasteista - niiden mahdollisuuksista ja 

mahdottomuuksista, 
• maakunnan sisäisestä vuorovaikutuksesta ja sen vaikutuksesta strategian ajoituk-

seen, 
• maakunnan yleisestä tilanteesta ja yleisestä yhteiskunnallisesta tilanteesta ja niiden 

vaikutuksesta ajoitukseen. 

Strateginen tietoisuus syntyy keskusteluissa, jotka pureutuvat edellisiin teemoihin. 
Se ei kuitenkaan ole staattinen tila, vaan jatkuvasti uudistuva ajattelun ja kommuni-
kaation prosessi. Käytännössä klassisen strategisen suunnittelun prosessit ovat vain 
pieni osa kaiken aikaa käynnissä olevia strategiaprosesseja. 

Pysähtymisen ja strategisen ajattelun eräänä perusajatuksena on, että maakunnan 
monet aluekehittäjät - viranhaltijat, yrittäjät, luottamushenkilöt yms. - yhdessä käsit-
televät ja jäsentävät maakunnan strategisia ratkaisuja. Pyrkimyksenä on oivaltaa ja 
sisäistää asioiden todellinen luonne, niiden ongelmakohdat ja ratkaisuvaihtoehdot. 
Sisäistämällä ja oivaltamalla strategioiden tarpeen on todennäköistä, että myös si-
toutuminen niihin kasvaa. EPKO-projektissa strategisen tietoisuuden luomiseen py-
rittiin itseohjautuvien ryhmien avulla.  

Strategisen suunnittelun ydin 
Uudet kehittämisen linjaukset ja ajatukset eivät välity nopeasti laajoissa verkostois-
sa. Ne eivät uppoa suoraviivaisesti osaksi kehittämisen tietopohjaa. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että on jauhettava riittävästi. Sekä alueen kehitykseen vaikutta-
vista ulkoisista ja sisäistä tekijöistä että kehittämisen painopisteistä on keskusteltava 
riittävästi erilaisten ryhmittymien ja toimijoiden kanssa ottaen huomioon näiden 
omat näkökulmat ja tavoitteet.  

Jauhaminen ei ole vain yksi osa aiottujen strategioiden laadintavaihetta, vaan 
keskustelun tulisi jatkua muodossa tai toisessa jatkuvasti. Vain riittävän syvällisen 
ja muodossa tai toisessa jatkuvasti käynnissä olevan kommunikaation kautta kehit-
täjäverkoston toimijat voivat itse oivaltaa, mistä eri ilmiöissä loppujen lopuksi on 
kysymys. Henkilökohtaisen oivalluksen kautta kasvaa ymmärrys siitä, mikä on eri-
laisten strategisten haasteiden todellinen merkitys alueelle. Näin strategiat sisäisty-
vät osaksi prosessia, ne uppoavat riittävän monen toimijan selkärankaan vaikuttaak-
seen siten taustalta toimintaan. Jos kehittäjäverkostossa liikkuva tieto ei sisäisty 
osaksi ”toimijoiden verenkiertoa”, tieto jää helposti ”kellumaan” osaksi kehittämis-
retoriikkaa. Tällöin toistellaan ”oikeita sanoja” ilman riittävää ymmärrystä siitä, mi-
tä ne todella merkitsevät ja edellyttävät. Jos tieto sisäistyy, se saattaa samalla uudis-
taa kehitysnäkemystä. Tämä taas johtaa siihen, että erilaiset asiat ja ilmiöt alkavat 
saada lähes huomaamatta aiemmasta poikkeavia merkityksiä, mikä taas johtaa uu-
siin innovatiivisiin toimintatapoihin ja strategioiden sisältöihin. Olennaista on huo-
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mata, että tämä ei välttämättä tapahdu nopeasti yhden suunnittelukierroksen kulues-
sa vaan hitaasti, askel askeleelta. 

Varsin usein korostetaan laadittuihin strategioihin yms. sitoutumisen merkitystä. 
Jos sitoutuminen ei ehkä osoittaudukaan odotusten mukaiseksi, seuraa yleensä pet-
tymys. Yksi syy huonoon sitoutumiseen on usein siinä, että strategiat jäävät niin 
yleiselle tasolle, että toimija ei ennalta pysty sanomaan mihin hän käytännössä on 
sitoutumassa, jos hän sitoutuu niiden toteutukseen. Ulkoisen, kelluvan tiedon varas-
sa on vaikea sitoutua. Kun toteutuksessa edetään konkreettisiin päätöksiin sitoutu-
misen takana olevat tulkinnat saattavat paljastua hyvinkin erilaisiksi, jolloin sitou-
tuminen murenee. Tässä kirjassa esitetyn näkemyksen mukaan tämä ei kuitenkaan 
ole sitoutumisen perusongelma. Ongelma on siinä, että sitoutumisen odotetaan ta-
pahtuvan liian suoraan. Todellinen sitoutuminen syntyy riittävän jauhamisen, henki-
lökohtaisen oivalluksen ja ymmärtämisen – eli strategioiden sisäistämisen – proses-
sin seurauksena. Ilman strategioiden taustalla olevien ajatusten sisäistämistä todelli-
sen sitoutumisen syntymiselle ei useinkaan ole riittäviä edellytyksiä.  

 

 

KUVA 19. Strategisen tietoisuuden syntymisen ydin  

Maakunnan strategisen suunnittelun kehittäminen dynaamisemmaksi edellyttäisi 
sitä, että aluekehittämisviranomaisten olisi strategioiden avulla palveltava strategi-
oita toteuttavia organisaatioita eikä niinkään hallinnoitava kehittämisohjelman sisäl-
lä kulkevia rahavirtoja. Vielä toistaiseksi institutionaalinen alueellinen kehittäminen 
perustuu varsin pitkälle hallinnointimentaliteettiin eikä luovaan kehittämisotteeseen.  

Varsin usein vieläkin nähdään, että alueellinen strategia on yhtä kuin strategia-
asiakirja. Se on kuitenkin paljon laajempi ilmiö. Oleellista on nähdä se dynaamisena 
prosessina, eikä staattisena hallinnointina ja säännöllisin väliajoin luotavina ohjel-
ma-asiakirjoina. Strategia ei pohjimmiltaan ole suunnitelma vaan jatkuva oppimis-
prosessi, joka elää ja muuttuu tilanteiden mukana. Jatkuvan oppimisprosessin py-
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säyttämisessä ja suuntaamisessa suunnitelmilla ja niiden laadinnalla on oma merki-
tyksensä. 

Strategisen suunnittelun tärkein tehtävä ei ole tuottaa loisteliaita suunnitelmia, 
vaan muuttaa avaintoimijoiden ajattelumalleja. Toiminta ei yleensä muutu oleelli-
sesti ajattelumallien muuttumatta, koska toimintaamme ohjaavat todellisuuden ne 
osat, joita olemme tottuneet pitämään tärkeinä ja kiinnostavina.  

Strategiaprosessit eivät maakunnan monissa verkostoissa palvele jotain ylhäältä 
annettua tavoitetta, vaan ne ovat luonteeltaan enemmänkin tukevia, mahdollistavia 
ja välittäviä. Tällöin erilaisia organisoitumisen muotoja ja kehittämisohjelmia sekä 
niiden laadintaprosesseja tarkastellaan osana jatkuvaa kommunikatiivista prosessia. 
Tällöin keskeinen kysymys on, miten erilaiset organisaatiomallit ja kehittämisoh-
jelmat ja niiden laadinta vaikuttavat prosessiin, toimijoiden strategiseen tietoisuu-
teen, mitä uusia kommunikaatiokanavia aukeaa, miten kommunikaation esteitä 
poistetaan, jne. Kuten Healey et al (1995a, 19) toteavat, strategiat ovat tavallaan 
eräänlaisia koepalloja, jotka heitetään moninaiseen vuorovaikutussuhteiden verkos-
toon. Näin niiden yhtenä keskeisenä tehtävänä on informoida toimijoita mahdolli-
sista tulevaisuuksista ja siten epäsuorasti johtaa eri organisaatioiden strategioita ja 
avata uusia yhteistyökokoonpanoja. Tällöin kriittiseksi menestystekijäksi nousee 
kyky luoda edellytyksiä erilaisten toimijoiden väliselle jatkuvalle ja syvälliselle 
vuorovaikutukselle ja siitä kumpuavalle itse-ohjautumiselle yhteisten intressien (ei-
kä rakenteiden) ympärillä. Tämä korostaa verkostossa olevaa tietoisuutta eri toimi-
joiden osaamisesta, uusista mahdollisuuksista, käynnissä olevista hankkeista jne. 

Tämän kirjan taustalla oleva johtamis- ja strategianäkemys lähtee sitä, että nyky-
ään on yhä vaikeampi sanoa, missä suunnittelu loppuu ja päätöksenteko tai toi-
meenpano alkavat. Suunnittelu ja toimeenpano nivoutuvat yhteen jatkuvassa pro-
sessissa. Valta on yhä selvemmin näiden prosessien ymmärtämisessä ja niiden joh-
tamisessa. Ennen suunniteltiin mitä tehdään ja johtamisella saatiin ihmiset tekemään 
suunniteltuja asioita. Nykyään korostetaan, että ne jotka vastaavat toteutuksesta, 
ovat myös mukana suunnittelussa ja näin suunnittelusta tulee johtamista ja joh-
tamisesta suunnittelua. Tällöin prosessien hyvä laatu on se maaperä, jolle sekä joh-
tajuus että tehokkaat strategiaprosessit rakentuvat. Hyvä prosessien laatu ei kuiten-
kaan vielä takaa mitään, mutta luo edellytykset tehokkaalla kehittämiselle. 

Kuvassa 20. on esitetty strategisen suunnittelu jatkuvana prosessina. 
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KUVA 20. Prosessin eli eri organisaation toimintojen liittyminen alueelliseen klassiseen 
strategiseen suunnitteluun  

Kuvasta 20 päädytään lopuksi ”Maakunnan sisäinen vuorovaikutus” –ryhmän esille 
nostamaan peruskysymykseen: onko aluekehittämistyössä määräävänä tekijänä ko-
konaisuus, jossa yksittäiset instituutiot ja toimijat ovat vain sen osia vai ovatko 
aluekehittämistyössä määräävinä tekijöinä yksittäiset instituutiot ja toimijat, jolloin 
kokonaisuus jää toissijaiseksi tekijäksi? Pehmeän strategian lähtökohdista vastaus 
on sekä että. Tällöin perusajatus on, että kokonaisuus (jota tässä edustaa maakun-
nalliset strategiat) ei kuitenkaan ohjaa suoraan yksittäisten toimijoiden strategioita 
ja toimia. Jos näin olisi, tulisi strategisten analyysien ja strategioiden osua kohdal-
leen vuosiksi eteenpäin. Epäselvässä maailmassa tämä ei kuitenkaan ole kovinkaan 
todennäköistä. Maakunnalliset strategiat ohjaavat välillisesti yksittäisten toimijoi-
den toimintoja, koska ne kertovat yleisestä suunnasta ja ennen kaikkea siitä, mihin 
on saatavissa resursseja.  

Maakunnalliset strategiat eivät kuitenkaan saisi olla poissulkevia eli hyviä toimi-
joiden omista tarpeista ja strategioista nousevia oivalluksia ja ideoita ei tulisi hylkiä 
sillä perusteella, että ne eivät ole strategioiden mukaisten toimintalinjojen sisällä. 
Jos aiotut strategiat sulkevat pois aidosti alhaalta nousevat ajatukset, niin silloin ko-
konaisuus nousee liian hallitsevaan osaan ja strategian laadinnan yhteydessä laadi-
tuille analyyseille asetetaan todella kova haaste osua oikeaan. Nopeasti muuttuvissa 
tilanteissa ja epäselvässä maailmassa todennäköisintä on, että suurin herkkyys tilan-
teiden muuttumisessa ja uusien mahdollisuuksien aukeamisessa on yksittäisillä toi-
mijoilla eikä niinkään kokonaisuuden tarpeista lähtevillä strategioilla, jotka varsin 
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usein katsovat enemmän nykyiseen tai vähän taakse kuin tulevaan. Näin maakun-
nallisten strategioiden tehtävänä on palvella eri toimijoiden omia strategioita ja toi-
mintoja luomalla mahdollisimman toimiva institutionaalinen perusta, infrastruktuuri 
sekä tuomalla lisää resursseja kehittämiseen. Tästä lähtökohdasta alueellisia strate-
gioita toteuttavien organisaatioiden tulisi olla strategioita rahoittavien tahojen kans-
sa tasaveroisia neuvottelukumppaneja eikä ohjeita ja käskyjä vastaanottavia ”ala-
maisia”. 

Näin kokonaisuuden eli tässä tapauksessa alueellisten strategioiden ja osien eli 
eri organisaatioiden omien strategioiden tulisi olla mahdollisimman tiiviissä vuoro-
vaikutuksessa jatkuvasti, ei vain suunnitelmien laadinnan yhteydessä. 

Kuten ”hyvinvointiryhmä” korosti, kehittämisessä tulisi nähdä keskiarvojen ja 
suunnitelmien takaa maakunnan ja sen hyvinvoinnin - ”voimisen” - sosiaalinen mo-
nimuotoisuus. Tulevaisuudessa tieto maakunnan monien toimijoiden ja toimintojen 
mosaiikkimaisesta luonteesta korostuu entisestään. 

 

KUVA 21. Kokonaisuuden ja osien välinen suhde, siihen vaikuttavat ulkoiset muutosteki-
jät ja sisäiset jarruttavat tekijät  

Pehmeän strategian mukainen toimintamalli edellyttää jatkuvaa tilanteen seuraamis-
ta, poliittista harkintaa sekä kokonaisuuden että osien näkökulmasta, tilanteiden ta-
jua ja strategista herkkyyttä – ovatko ne eteläpohjalaisen kehittämistoiminnan omi-
naisuuksia? 
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