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Evolutionaarinen muutoskäsitys ja 
itseuudistumisen kapasiteetti 

Käsitteellistä perustaa etsimässä

Markku Sotarauta

Johdanto1. 
Tämän työpaperin tehtävänä on a) haarukoida yleisellä tasolla osaamis- ja innovaatioperustaisen 
aluekehittämisen seuraavan vaiheen suuntia ja b) nostaa esille ja taustoittaa Self-Renewal Capacity 
of Clusters –projektin1 (Sere-projekti) keskeisiä käsitteitä. Sere-projektin lähtökohtana on ajatus 
siitä, että vaikka Suomi on täyttynyt erilaisista innovatiivisuutta edistävistä ohjelmista, strategiois-
ta ja projekteista, kehittämistoiminta ei saisi jäädä muusta toiminnasta irralliseksi pintakuohuksi. 
Pitkällä aikavälillä Suomen kaupunkien taloudellinen menestys ei voi rakentua vain erillisten ohjel-
mien ja projektien varaan (vaikka niitäkin tarvitaan), vaan olennaista on juurruttaa innovatiivisuus 
osaksi jokapäiväistä toimintaa. Aiempien tutkimustemme pohjalta Sere-projektin ydinkäsitteeksi 
on nostettu itseuudistumisen kapasiteetti (ks. erityisesti Lester & Sotarauta 2007), jota lähestytään 
kaupunkiseudun ja miniklusterin näkökulmasta. 

Sere-projektin tehtävänä on a) tunnistaa itseuudistumisen kapasiteetin avainprosessit ja b) ana-
lysoida itseuudistumisen kapasiteetin  avainprosessien kytköksiä toisiinsa ja valittujen klustereiden 
ja niihin kuuluvien yritysten innovatiivisuuteen. Tutkimustehtävän taustalla on kaksi yleistä tutki-
muskysymystä: a) miten kaupunkien kehittämisessä on mahdollista stimuloida innovatiivisuutta ja 
b) millainen on strategisen intention ja emergentin kehityskulun välinen suhde kaupunkiseudun 
kehittämisen kontekstissa. Etsimme siis vastauksia sellaisiin kysymyksiin kuin mitkä ovat klustereiden 
uudistumista vauhdittavat tekijät, miten ne linkittyvät kaupunkiseutujen kehitykseen, miten itseuu-
distumisen kapasiteettia on mahdollista tietoisesti vahvistaa ja miten emergenttejä kehityskulkuja on 
mahdollista suunnata. Tässä työpaperissa ei suoraan vastata edellä esille nostettuihin kysymyksiin, 
vaan jatketaan Saarivirran (2007) ja Kostiaisen (2007) aloittamaa käsitteellistä työtä.

Sere-projektin perusoletuksena on, että sellaiset keskustelua ja toimintaa hallinneet käsitteet 
kuin kilpailukyky, klusteri ja innovaatiojärjestelmä ovat jatkossakin sekä tutkijoiden että kehittäjien 
työkalupakissa, mutta samalla oletus on, että niiden taustalla oleva kehitysnäkemys on osin haas-

1  ks. Sere-projektin nettisivut: http://www.sjoki.uta.fi/sente/sere/sere_perus.htm
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tettava ja uudistettava. Tämä raportti rakentuu siten, että ensin tarkastellaan lyhyesti klusterin ja 
kilpailukyvyn käsitteitä, minkä jälkeen luodaan pikakatsaus evolutionaariseen muutoskäsitykseen 
vastapainoksi klusteripolitiikan muutoskäsitykselle. Tämän jälkeen huomio käännetään innovaa-
tiojärjestelmän käsitteeseen. Luvussa neljä esitetään tämän hetkistä tutkimusta ja kehittämistyötä 
hallitseva malli, jonka jälkeen etsitään ko. mallille täydennyksiä ja uusia painopisteitä evolutionaa-
risen muutoskäsityksen ja avoimen innovaation muodostamalta perustalta. Lopuksi esitetään lyhyt 
yhteenveto uuden esille nousemassa olevan kehittämismallin lähtökohdista sekä tutkimuksen että 
käytännön kehittämistyö näkökulmasta.

Klustereita Ja KilpailuKyKyä2. 
Kuten niin monien muidenkin projektien, myös Sere-projektin lähtökohtana on, että informaatio 
ja tieto ovat tärkeimpiä tuotannontekijöitä ja oppiminen on tietämystalouden tärkein prosessi. Näin 
olemme tuhannesti kuulleet ja kyllästymiseen asti hokeneet. Vaikka ”tietämystalouden” perusteet 
ja dynamiikka ovat vielä monelta osin kiistanalaisia, tutkijat ovat jotakuinkin yksimielisiä tiedon 
merkityksestä taloudellisen lisäarvon tuojana. Benneworthin (2004) mukaan tutkijat ovat erimielisiä 
lähinnä siitä, miten tieto tuo lisäarvoa ja kilpailuetua aluekehityksessä (Temple 1998; Armstrong, 
2001). Parin viime vuosikymmenen kehityskulut ovat tiedon lisäksi korostaneet paikallisten tuo-
tanto- ja yrityskeskittymien ja samalla paikallisen innovaatioympäristön merkitystä. (Asheim yms. 
2006.) Innovatiivisuuden ja innovaatioiden keskeinen rooli globaalissa taloudessa on tunnustettu 
yleisesti ja innovaatiopolitiikka on noussut korkealle yhteiskunnallisen kehittämisen agendalle. 

Innovaation lisäksi nykyaikaisen aluetutkimuksen käsitearsenaalista löytyy yhä edelleen 1990-lu-
vun loppupuolen suosikkikäsitteeksi noussut oppiminen. Vaikka oppivista alueista, oppivasta talou-
desta tai oppivista organisaatioita ei enää keskustellakaan yhtä innokkaasti kuin vajaa vuosikymmen 
sitten (Florida 1995; Morgan 1997; Oinas & Virkkala 1997), oppiminen prosessina on tuskin 
menettänyt merkitystään osaamisvetoisessa taloudessa. Oppiminen ja innovaatiot ovat alueiden 
kilpailukyvyn tärkeimpiä dynaamisia elementtejä (Linnamaa 2004; ks. alueiden kilpailukyvystä 
myös mm. Sotarauta & Mustikkamäki 2001; Kostiainen 2002; Turok 2003; Boschma 2004). Vaikka 
innovatiivisuus ja muut dynaamiset tekijät ovat nousseet alueiden kilpailukyvyn ytimeen, ei ole syytä 
unohtaa, että a) myös rakenteellisilla tekijöillä on suuri merkitys alueiden kilpailukyvyssä, ja että b) 
aluekehittämisessä kilpailukyky ja innovatiivisuus eivät ole itsetarkoituksia. Niiden avulla pyritään 
viime kädessä edistämään asukkaiden elämänlaatua ja hyvinvointia. Alueen kilpailukyky sulkee 
sisälleen viisi ratkaisevaa tekijää (kolmen ensimmäisen lähde Turok 2003, 1070):

Paikallisten yritysten kyky myydä tuotteittaan (ja palvelujaan ) kilpailuilla markkinoilla (kaupan-•	
käynti)

Näiden tuotteiden ja palvelujen arvo ja niiden tuotannon tehokkuus (tuottavuus)•	

Paikallisten inhimillisten ja muiden resurssien tehokas hyödyntäminen (resurssit ja kyvykkyydet)•	

Paikallisten toimijoiden kyky yhdessä ja erikseen luoda uusia alueen kilpailukykyyn vaikuttavia •	
resursseja (kyvykkyydet ja johtaminen)

Paikallisten toimijoiden kyky kääntää taloudellinen kilpailukyky asukkaiden elinolosuhteita ja hy-•	
vinvointia tukeviksi rakenteiksi ja palveluiksi (hyvinvointi)

Kaikki edellä mainitut tekijät ovat luonteeltaan dynaamisia. Emme koskaan voi varmasti tietää, 
mitkä palvelut ja tuotteet ovat alueen tulevan menestyksen kannalta tärkeitä. Emme myöskään voi 
tarkasti tietää, mitkä tekijät juurruttavat yritykset ja muut tärkeät toiminnot alueelle. 1990-luvun 
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vastauksia tiedon rajallisuuteen ja kilpailukyvyn haasteisiin olivat innovaatiojärjestelmien rakenta-
minen, klusteroitumisen edistäminen ja erilaisten toimijoiden vuorovaikutuksen vahvistaminen. (ks. 
Cooke & Morgan 1998). Yleisenä tavoitteena on ollut tehdä alueista tahmeita (sticky), jotta niiden 
olisi mahdollista juurruttaa tärkeät toiminnot omalle alueelle liukkaassa (slippery) toimintaympäris-
tössä (Markussen 1996). Innovaatioiden, oppimisen ja luovuuden on oletettu olevan tahmeuden ja 
samalla vetovoimaisuuden ytimessä. Koska resurssit ovat Suomessa rajalliset, kilpailukykypolitiikan 
tavoitteena on ollut alueellinen erikoistuminen ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen valittujen 
klustereiden puitteissa. Innovaatiotoimintaa, oppimista ja luovuutta on 1990-luvun alusta alkaen 
tarkasteltu varsin yleisesti porterilaisen klusteriajattelun tarjoamista lähtökohdista.

Tutkimuksessaan kansakuntien kilpailuedusta Porter (1990) kohdisti huomion teollisuuden arvo-
ketjujen muodostamiin kokonaisuuksiin, joita hän kutsui klustereiksi. Vaikka Porterin alkuperäinen 
analyysi kohdistui lähinnä kokonaisiin kansakuntiin, on yksi hänen keskeisistä havainnoistaan, 
että kilpailukykyiset toimialat ja klusterit keskittyvät tietyille seuduille tai tiettyihin kaupunkeihin. 
Porterin mukaan kansakunnan (ja myöhemmissä sovelluksissa myös alueen) kilpailuetu syntyy, kun 
tuotannonalalle kasautuu ajan kuluessa sopiva tuotannontekijöiden, kysyntäolojen, teollisuudenalan 
tukialojen, yritysten strategioiden ja rakenteiden sekä kilpailuolojen yhdistelmä. (Porter 1990.) 
Klusterin käsitteen suosion taustalla lienee se, että se mahdollisti huomion kiinnittämisen yritysten 
resursseihin ja kompetensseihin tuotantoketjujen ja aluetalouksien kontekstissa (Lagendijk 2000). 
Klusterianalyyseissä on myös kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota toimijoiden vuorovaikutus-
suhteisiin ja niiden merkitykseen taloudellisessa kehityksessä. Ero aiempaan teollisuudenaloista ja 
hallinnon sektoreista lähtevään näkökulmaan on ollut selvä. 

Klusterin käsite on juurtunut kehittämistyön ytimeen useissa maissa ja klusteriajattelua on 
sovellettu mitä moninaisimmissa yhteyksissä (ks. Asheim et al. 2006). Se on samalla saanut monia 
merkityksiä riippuen sovelluskohteesta ja soveltajista (Benneworth 2004). Klusterin käsitteen 
nousun alkuvuosia leimasi rajaton innostus sen soveltamiseen käytännön kehittämistyössä, mutta 
kokemusten kartuttua ja tutkimuksen laajennuttua ja syvennyttyä myös kritiikki on lisääntynyt. 
Asheim ym. (2006, 22) ovat kritisoineet Porterin tapaa erotella erilaisia klustereita toisistaan pin-
nalliseksi ja kuvailevaksi. Useissa tapauksissa porterilaisista lähtökohdista tunnistetut ”klusterit” 
ovat verrattain vaatimattomia toimintojen keskittymiä (Gordon & McCann 2000), joissa on 
havaittavissa jonkinlaisia keskittymisen mukanaan tuomia etuja, tuotantopanosten ja tuloksen 
kytköksiä ja sosiaalisia verkostoja, mutta jotka eivät ole klustereita porterilaisessa merkityksessä. 
Asheim ym. (2006) kaipaavat ”ylimarkkinoidun” klusterihuuman rinnalle aiempaa objektiivisempia 
tutkimuksia ja siten käytännön kehittämistyötä paremmin tukevia tutkimustuloksia. Martinin ja 
Sunleyn (2003) mukaan klusterimallit eivät läheskään aina ole tarpeeksi täsmällisiä. Kuten he ovat 
myös todenneet, käsitteen suosio ei vielä takaa sen hyödyllisyyttä. Epätarkkuus heikentää heidän 
mukaansa klusterimallien teoreettista potentiaalia.

Käytännön kehittämistyössä ei läheskään aina ole kovinkaan olennaista onko alueella aitoja 
klustereita vai ei. Klusteriajattelu on tarjonnut kehittäjille heuristisen käsitteen ja mahdollisuuden 
keskustella kehittämisresurssien suuntaamisesta ja strategisista valinnoista juuttumatta yksittäisiin 
yrityksiin tai sektoreihin. Alkuperäisissä analyyseissään Porter näki klusteiden syntyvän markkinavoi-
mien seurauksena, joskin hän tunnusti myös julkisen hallinnon roolin klusterien edellytysten raken-
tajina. Klusteroituminen on kuitenkin kääntynyt useissa maissa ennen kaikkea klusteripolitiikaksi ja 
tietoisiksi pyrkimyksiksi joko luoda klustereita tai vahvistaa niiden kehitystä. Muutostutkimuksen 
näkökulmasta klusterin käsitteen mielenkiintoisin ulottuvuus on sen taustalle kasvanut teleologinen 
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muutoskäsitys. Teleologiset teoriat näkevät tapahtumien ketjun etenevän visiosta, tavoitteiden kautta 
strategiseen suunnitelmaan ja toteutukseen (van de Ven & Poole 1995). Tällöin alueen kilpailukykyä 
yritetään vahvistaa seuraavan logiikan mukaisesti: 1) analysoidaan alueen taloudelliset toiminnot, 
tunnistetaan klusterit, klusterien aihiot ja/tai potentiaaliset klusterit, 2) analysoidaan klusterit ja 
tunnistetaan niiden elinkaaren vaihe ja tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat, 3) asetetaan kunkin 
klusterin kehitykselle tavoitetila, mobilisoidaan toimijat (jos ei ole mobilisoitu jo kohdissa yksi tai 
kaksi) ja luodaan kullekin klusterille räätälöity kehittämisstrategia ja 4) aloitetaan strategioiden 
mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen. 

Kansallisia Ja alueellisia innovaatioJärJestelmiä3. 
Innovaatiojärjestelmän käsite nousi 1990-luvulla klusterin rinnalla keskeiseen asemaan niin tutki-
muksessa kuin kansakuntien ja alueiden kehittämisessäkin. Yhtenä innovaatiojärjestelmän käsitteen 
esiinmarssin alkusysäyksistä pidetään Cristopher Freemanin (1987) havaintoja siitä, että kansakun-
tien institutionaalinen rakenne vaikuttaa merkittävästi yritysten innovaatiotoimintaan. Freema-
nin työn lisäksi Lundvallin (1992) huomiot kansallisen tason systeemisten säännönmukaisuuksien 
vaikutuksista kehityksessä siirsivät huomiota tuottaja-käyttäjä –suhteista laajempiin järjestelmiin. 
Innovaatiojärjestelmän tuottamien säännönmukaisuuksien on nähty vähentävän yritysten markki-
noilla kohtaamia epävarmuuksia ja siten tukevan niiden innovaatiotoimintaa. (Williamson 1975). 
Suomessa kansallisen innovaatiojärjestelmän käsite nousi nopeasti klusterin rinnalle kehittämis-
toiminnan viitekehykseksi ja samalla monien tutkimusten lähtökohdaksi ja kohteeksi (ks. Lemola 
2001; Boschma & Sotarauta 2007). Suomi on tiettävästi ensimmäinen maa maailmassa, joka alkoi 
soveltaa virallisessa kehittämistoiminnassaan innovaatiojärjestelmän käsitettä.

Innovaatiojärjestelmän käsitteellä tarkoitetaan taloudellisesti käyttökelpoisen tietämyksen 
tuottamiseen, levittämiseen ja hyödyntämiseen osallistuvia erilaisia toimijoita ja näiden välisiä 
vuorovaikutussuhteita. (Brazhyk yms. 1998; Autio 1998.) Innovaatiojärjestelmän voi näin tulkita 
koostuvan tietoa tuottavasta ja tietoa hyödyntävästä alajärjestelmästä (Tödling & Trippl 2005). 
Innovaatiojärjestelmien tutkimus on kohdistanut huomion sellaisiin kansallisiin instituutioihin, 
joiden avulla on mahdollista ymmärtää eri maiden teknologisessa ja taloudellisessa suorituskyvyssä 
olevia eroja. Tällöin tutkimus kohdistuu sekä organisationaalisiin että ei-organisationaalisiin insti-
tuutioihin ja niiden puitteissa muun muassa kannustimiin, rahoitusjärjestelmiin, rakenteisiin ja 
kompetensseihin (Patel & Pavitt 1994). 

Kansalliset innovaatiojärjestelmät muokkaavat merkittävällä tavalla alueellisia kehityskulkuja, 
mutta saman maan eri alueiden välillä voi olla hyvinkin suuria eroja innovaatiotoiminnan laadussa 
ja määrässä. Osin tämän huomion varassa erityisesti talousmaantieteessä ja aluetieteessä alettiin 
1990-luvulla tutkia alueellisia innovaatiojärjestelmiä (Cooke ym. 1998). Alueellisten innovaatio-
järjestelmien tutkimus on käyttänyt kansallisten innovaatiojärjestelmien tutkimusta lähtökohtana, 
mutta siirtänyt huomion myös aluetason kysymyksiin. Alueellisten innovaatiojärjestelmien tutkijat 
eivät väitä, etteikö kansallisella tasolla olisi merkitystä alueilla tapahtuvassa innovaatiotoiminnassa, 
vaan että tietyt alueet ovat ratkaisevassa asemassa kansallisista tuotoksista ja että kansallisten insti-
tuutioiden lisäksi myös alueellisilla instituutioilla ja ratkaisuilla voi olla suuri merkitys innovaatio-
toiminnassa. (Scott 1998). 

Cooken ym. (1998) mukaan menestyksellinen alueellinen innovaatiojärjestelmä kannustaa 
toimijoita oppimiseen kaikilla taloudellisen toiminnan tasoilla. Lambooy (2004) lisää tähän, että 
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alueellisen innovaatiojärjestelmän tehtävänä on mahdollistaa alueelliset toimijat hyödyntämään ja 
kehittämään omia kompetenssejaan niin hyvin kuin mahdollista. Lambooy (2004) korostaa myös 
loppukäyttäjien roolia, mutta lähinnä tarpeiden esille nostajina. Alueelliset innovaatiojärjestelmät 
eivät nimestään huolimatta rajaudu alueellisesti, vaan ne ovat kiinnittyneet globaaliin ja/tai kan-
salliseen tietoa tuottavaan ja hyödyntävään järjestelmään tai muihin alueellisiin järjestelmiin, joissa 
tavoitteena on uuden tiedon kaupallistaminen (Cooke yms. 2004). Useissa tutkimuksissa on sovel-
lettu alueellisen innovaatiojärjestelmän tarjoamia lähestymistapoja, mutta kuten MacKinnon ym. 
(2002) ja Kautonen (2006) huomauttavat suurimmassa osassa otetaan alue annettuna viitekehyksenä 
innovaatiotoiminnalle ja unohdetaan toimijoiden näkökulma omaan innovaatioympäristöönsä.

Suomessa ei sanan varsinaisessa merkityksessä ole alueellisia innovaatiojärjestelmiä. Suomalaista 
järjestelmää voisi kutsua kansallispaikalliseksi (Kautonen & Schienstock 1998; ks. myös Sotarauta 
& Kautonen 2007). Kuten Sotarauta ja Kautonen (2007) osoittavat, sekä kansallisen että paikallisen 
tason ratkaisuilla on Suomessa ollut vaikutusta innovaatiojärjestelmien synnyssä ja kehityksessä. 
Yleistäen on mahdollista väittää, että osassa tutkimuksia palvotaan ja idealisoidaan alhaalta ylös 
malleja ja osassa taas ylikorostetaan kansallista roolia ja kansallisten instituutioiden vaikutusta ja 
tietoisesti vähätellään alueellisia toimintoja (Halkier & Sagan 2005). Sotarauta ja Kautonen koros-
tavat, että tutkimuksessa tulisi ylittää ”alhaalta ylös” ja ”ylhäältä alas” ajattelun välinen kuilu ja kyetä 
tutkimaan prosessien kulkua ajassa yli erilaisten rajojen ja tasojen. Pitkällä aikavälillä kansallisen ja 
paikallisen välinen suhde hahmottuu ennen kaikkea pitkän aika välin dynaamisena yhteisevoluutiona 
eikä niinkään mekaanisena toimintana eri tasojen välillä (Sotarauta & Kautonen 2007).

Kaiken kaikkiaan innovaatiojärjestelmän käsite on luonteeltaan hajanainen (Miettinen 2002) 
ja kuten Edquist (1997) on todennut, siihen liittyy monenlaisia epäselvyyksiä. Innovaatiojärjestel-
mien osalta ei ole mahdollista puhua teoriasta, vaan lähinnä väljästä käsitteellisestä viitekehyksestä, 
joka on avoin monenlaisille teorioille, lähestymistavoille ja kehityskuluille. Sekä innovaatio- ja 
aluetutkimuksessa että käytännön kehittämistyössä innovaatiojärjestelmän käsite on kaikessa epä-
määräisyydessään osoittautunut hyödylliseksi. Se on osaltaan siirtänyt huomion lineaarisesta inno-
vaatiomallista, sektoreista ja yksittäisistä yrityksistä toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen ja niihin 
erilaisiin yhteistyöverkostoihin, joissa uutta informaatiota ja tietoa luodaan, välitetään ja sovelletaan. 
Innovaatiojärjestelmän käsite on myös tarjonnut käytännön kehittäjille yhden viitekehyksen, jonka 
avulla on ollut mahdollista sijoittaa aiemmin irrallisina nähdyt toiminnot osaksi kokonaisuutta ja 
keskustella eri toimijoiden rooleista innovaatiotoiminnassa. Lisäksi innovaatiojärjestelmän käsite on 
osaltaan siirtänyt huomion pois lineaarisesta innovaatiomallista ja korostanut innovaatioprosessien 
vuorovaikutteisuutta ja nostettu esille lineaarisen innovaationäkemyksen rajallisuuden. 

Keskustelusta alueellisista innovaatiojärjestelmistä saa ajoittain käsityksen, että olisi olemassa 
jonkinlainen innovaatiojärjestelmän ihannemalli, joka toimisi kaikkialla. Tämä oletus on vailla 
minkäänlaista perustaa. Innovaatiojärjestelmien tulisi heijastella maan ja/tai alueen toimialoja/klus-
tereita, alueen kulttuuria, teollisuudenalojen kehityskaarta ja niin edelleen. Lisäksi on huomattava, 
että alueellinen innovaatiojärjestelmä ei ole kaikille yrityksille samanlainen ja yhtä hyödyllinen. 
Jos asiaa katsotaan toimijoiden näkökulmasta, alue ei ole yksi ja kaikille samanlainen innovaatio-
ympäristö. Usein alue nähdään innovaatioympäristönä, vaikka oikeampaa olisi puhua erilaisten 
toimijoiden erilaisista innovaatioympäristöistä. Esimerkiksi Tampereen kaupunkiseudulla on jokai-
sella osaamiskeskusohjelman toimialalla omanlaisensa innovaatioympäristö, jossa osa toimijoista, 
toimintakulttuuri ja innovaatioprosessit poikkeavat selvästi toisistaan.
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yhteenveto hallitsevan Kehittämismallin perusaJatuKsista4. 
Innovaatioiden ja osaamisen varaan rakentuvassa aluekehittämistoiminnassa on jo jonkin aikaa 
vannottu erikoistuneiden paikallisten osaamis- ja tietoresurssien varaan rakentuvien tietopoolien 
nimiin (Maskell & Malmberg 1999), joiden syntymistä ja kehitystä tuetaan innovaatiojärjestel-
mien avulla. Tietopoolien synnyttämisessä on nähty tärkeäksi vahvistaa yhteyksiä korkeakoulujen, 
yritysten ja julkisen hallinnon välillä (nk. triple helix eli kolmoiskierre, ks. Etzkowitz & Leydesdorff 
1997). Samalla maantieteelliset keskittymät on varsin yleisesti nähty tiedon ja osaamisen synnyn ja 
siirtymisen kannalta tärkeinä. Oletus on, että yritysten on hyvä olla osa maantieteellistä keskitty-
mää, koska niissä ne ovat työvoiman, osaamisen ja muiden resurssien lähellä. Maantieteellisen lähei-
syyden uskotaan siis olevan kehityksen ja innovatiivisuuden perusedellytys, koska se mahdollistaa 
”face-to-face” vuorovaikutuksen, jonka taas on nähty saavan aikaiseksi yhdessä oppimista ja yhdessä 
oppiminen johtaa uusiin innovaatioihin. Vaikka alueellisten innovaatiojärjestelmien tutkimuksessa 
korostetaan usein maantieteellisen läheisyyden merkitystä, ei pelkkä maantieteellinen läheisyys ole 
yksin ratkaisevaa. Läheisyys tulisi nähdä maantieteellisen, kognitiivisen, organisationaalisen, sosi-
aalisen ja institutionaalisen läheisyyden muodostamana kokonaisuutena. (Boschma 2005; ks. myös 
Oinas & Lagendijk 2005.)

Suomen taloudellinen kehitys on 1990-luvun laman ja ensimmäisten kansallisten klusteri-
analyysien (Hernesniemi ym. 1995) jälkeen ollut nopeaa, ja 2000-luvun alussa on havaittu, että 
Suomessa ei oikeastaan enää ole kansallisia klustereita. Suomessa on yhtäältä globaalien klusterien 
osia ja toisaalta pieniä alueellisia tai paikallisia klustereita. Lisäksi globaalit innovaatioverkostot, 
alueellisesti hajautuneet innovaatioverkostot ja yhä useamman monikansallisen yrityksen soveltama 
avoin innovaatiomalli ovat haastaneet näkemykset maantieteellisten keskittymien tärkeydestä ja 
nostaneet niiden todelliset vaikutukset uuteen keskusteluun. Keskustelussa alueiden kehityksestä 
kiinnitetään selvästi aiempaa enemmän huomiota globaaleihin alueelta ulospäin suuntautuvien 
yhteyksien merkitykseen. (Bathelt ym. 2002). Tietoa on entistä helpompaa hankkia maailmalta ja 
toisaalta liiallinen erikoistuminen tekee alueista haavoittuvia. Lisäksi on todettu, että liiallinen lähei-
syys ja liian tiivis yhteistyö voivat aiheuttaa kognitiivisen lukkiutuman, joka saattaa kääntää katseet 
sisäänpäin ja lukita toiminnan menneeseen (Grapher 1993) ja näin maantieteellisen keskittymän 
innovaatiopotentiaali saattaakin kääntyä hitaasti näivettäväksi voimaksi. Maantieteellinen läheisyys 
ei siis johda automaattisesti innovaatioihin, vaan se saattaa olla myös kognitiivisten, rakenteellisten 
ja poliittisten lukkiutumien lähde. (Grapher 1993). 

Vuorovaikutteinen oppiminen, luovuus ja innovaatiotoiminta jossain tietyssä paikassa jonain 
tiettynä aikana saattavat synnyttää positiivisen kierteen, joka kulminoituu Batheltin ym. (2002) mu-
kaan paikalliseen pörinään (local buzz). Heidän mukaansa paikallinen pörinä vetää puoleensa lisää 
toimintoja ja osaavia ihmisiä. Paikallista pörinää synnyttämällä on mahdollista vahvistaa keskittymää 
ja sen houkuttelevuutta (ks. pörinän pidemmälle viety käsitteellistys Sotarauta ym. 2003). Jos pörinä 
jää liian paikalliseksi, toimijoiden kiinnostus yhteistyöhön saattaa laskea vuorovaikutuksen jäädessä 
pyörimään paikallaan. Paikallinen yhteistyö näivettyy pikku hiljaa olemassa olevien uskomusten 
vahvistamiseksi eikä uusia kehityspolkuja synny.

Innovaatiojärjestelmien roolina on ollut systematisoida ne institutionaaliset tekijät ja niiden 
toimijoiden vuorovaikutus, jotka ovat keskeisessä asemassa luovuudessa, innovaatiotoiminnassa 
ja oppimisessa ja erityisesti niille puitteiden luomisessa. Tavoitteena on ollut luoda edellytyksiä 
erilaisten toimijoiden innovatiivisuudelle. Alueet saattavat kuitenkin menestyä myös ilman vahvaa 
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innovaatiokapasiteettia esimerkiksi vahvan imitaatiokapasiteetin avulla (esim. jotkut Kiinan alueet) 
tai yhden yrityksen toimintojen varassa. Nämä alueet ovat toki varsin haavoittuvia toimintaym-
päristön muuttuessa arvaamattomasti. Kuvaan kaksi on tiivistetty osaamis- ja innovaatiovetoisen 
aluetutkimuksen ja –kehittämisen yleinen malli.

KUVA 1. Yksinkertaistettu esitys osaamis- ja innovaatiovetoisen aluekehittämisen hallitsevan ajat-
telun taustalla olevista perususkomuksista (sovellettu Regional Cultural… 2007 pohjalta)

Kuvaan yksi tiivistetty malli on edelleen sinällään hyvä ja käyttökelpoinen, mutta monet tekijät ovat 
haastamassa sen. 

Vaikka uudet aluetaloudelliset teoriat (ml. klusteriajattelu ja innovaatiojärjestelmiin liittyvät 
mallit) auttavat varsin hyvin selittämään, miksi jotkin Silicon Valleyn, Cambridgen tai Bostonin 
kaltaiset alueet ovat menestyneet, niiden avulla on kuitenkin suhteellisen vaikea selittää miksi jotkut 
sellaiset alueet, joilla vaikuttaisi olevan menestyksen edellytykset kunnossa, eivät ole menestyneet. 
MacKinnon ym. (2002) ja Macleod (2001) ovat todenneet, että kukaan ei itse asiassa ole täysin 
aukottomasti pystynyt selvittämään taloudellisesti menestyneiden alueiden menestyksen taustalla 
olevia tekijöitä. Kirjallisuudessa paljon esillä olleita menestystarinoita analysoitaessa on usein pää-
dytty kuvaamaan kehityksen vaikutuksia, kehitysvaiheita ja yleisiä malleja sen sijaan, että olisi päästy 
syvällisiin analyyseihin siitä, miten erilaiset voimat ja tekijät ovat vaikuttaneet kehityksen kulkuun. 
Uusia aluetaloudellisia teorioita on kritisoitu myös siitä, että ne eivät erota riittävän tarkasti yleis-
tettävissä olevia kehittämismalleja ja menestystekijöitä satunnaisista ja kontekstuaalisista ilmiöistä 
(Markusen 1999; Lagendijk & Cornford 2000). Oletuksemme on, että koska kehittämismalleissa 
ja -tutkimuksessa ei ole riittävällä tarkkuudella otettu huomioon esimerkiksi evolutionaarisia pro-
sesseja, institutionaalista muutosta, johtajuutta ja institutionaalista yrittäjyyttä tai niiden puutetta, 
mallien selitysvoima jää rajalliseksi. 

Tutkimusten ja niiden varassa kehitettyjen mallien lisäksi kuvan yksi maailmaa ovat haastamassa 
avautuvat innovaatioprosessit, joiden oletetaan olevan samanaikaisesti sekä aiempaa käyttäjälähtöi-
sempiä että globaalimpia. Palaamme avoimen innovaation haasteeseen luvussa kuusi.

Monien toimijoiden
yhteistyö yli

organisaatio-
rajojen

Taloudellinen menestys

Toteutuu eri tavoin
eri yrityksissä

Hyvinvoinnin perusta

Tieto- ja 
resurssi-
varanto

Innovaatiot ja oppiminen

Alueen kasvu

Alueen sosio-kulttuurinen liima
Jaetut uskomukset, tavat,
normit, arvot ja johtajuus

Alueellinen yritysten ja niiden kehitystä
tukevien muiden organisaatioiden keskittymä

Työvoiman 
keskittymä

Innovaatiojärjestelmä



Markku Sotarauta

8

piKaKatsaus evolutionaariseen muutosKäsityKseen5. 
Yksi Sere-projektin taustalla olevista pääoletuksista on, että innovaatio- ja osaamisvetoisessa talou-
dessa teleologinen muutoskäsitys ei riitä vastaamaan nopeaan teknologiseen kehitykseen ja globaalin 
talouden rytmiin. Yksi tulevaisuuden aluetutkimuksen haasteista on kyetä nykyistä dynaamisempaan 
tutkimusotteeseen. Tähän haasteeseen on jo tartuttu evolutionaarisen talous maantieteen nimissä. 
Alueellisten innovaatiojärjestelmien tutkimuksen taustalla on jo jonkin aikaa ollut evolutionaarisen 
taloustieteen ajatuksia, mutta sen käsitteistöä ei vielä ole laajalti aluetutkimuksissa hyödynnetty (ks. 
Boschma & Martin 2007).

Evolutionaarinen ajattelu perustuu endogeeniseen kehitysnäkemykseen ja evolutionaaristen 
tut kimusten mielenkiinto on erityisesti niissä prosesseissa ja mekanismeissa, jotka vaikuttavat ta-
louden itseuudistumiseen (Witt 2006). Evolutionaariselle tutkimusotteelle on tyypillistä pyrkimys 
ymmärtää ja selittää jonkin ilmiön tai systeemin muutosprosessia eli sitä, miten se on muotoutunut 
juuri sellaiseksi kuin on ottamatta ennalta kantaa evoluutioprosessin päätepisteen hyvyyteen tai 
huonouteen. Evolutionaarinen tutkimusote on siis ennen kaikkea kiinnostunut muutosprosessin 
dynamiikasta. Tavoitteena ei ole luokitella prosessien seurauksia eikä ylikorostaa strategista intentiota 
vaan analysoida itse prosessia. (Aldrich 2001, 35.) 

Klassisen tieteen ja kehittämistoiminnassa vallitsevan kehitysnäkemyksen mukaan epävarmuus on 
eliminoita va. Evolutionaarisessa kehitysnäkemyksessä taas hyväksytään, että inhimilliset systeemit 
koostuvat ihmisistä, jotka eivät aina tiedä mitä he eivät tiedä, eivätkä näin ollen voi myöskään 
tietää miten suhtautuvat siihen sit ten, kun saavat tietää. (Al len 1990, 569; ks. myös Sotarauta 
1996.) Mikä tahansa tarkastelun alle otettava systeemi on siis osittain menneisyytensä muisti (Allen 
1982, 110) ja minkä tahansa ihmisten muodostaman yhteisön evo luutio on jatkuva, epätäydellinen 
oppimisprosessi, jota kannustaa eteenpäin odo tusten ja kokemusten erilaisuus. Evolutionaarisessa 
muutoskäsityksessä menneisyyden nähdään antavan mahdollisuuden moniin erilaisiin nykytiloihin, 
joiden välillä systeemi ”valitsee”. Jokainen evoluu tion vaihe näyttää olevan lopullinen päämäärä, 
johon systeemi on pyrkinyt. Tämä osoittautuu kuitenkin harhaluuloksi, kun siirrytään evoluution 
seuraavaan vaihee seen ja ”lopullinen tila” osoittautuu vain yhdeksi lenkiksi tilojen päättymättömässä 
ketjussa, päämäärättömässä matkassa kohti äärettömyyttä. (Ekeland 1990, 138-139.) 

Kompleksisessa toimintaympäristössä toimijoiden ei ole mahdollista täydellisesti analysoida 
tilannetta ja siltä pohjalta määrittää optimaalista strategiaa. Sen sijaan toimijat sovittavat strategi-
aansa jatkuvasti siihen mikä on toiminut aiemmin, mitä muut toimijat tekevät ja millaisia paineita 
toimintaympäristöstä nousee (Axelrod 1997) sekä omiin ja muiden tulkintoihin menneisyydestä ja 
tulevaisuudesta. Evolutionaarisessa tutkimusotteessa ei automaattisesti oleteta, että tulevaisuus olisi 
tietoisesti muotoiltu tai että ihmiset aina edes pyrkisivät tietoisesti kehittämään yhteisöjä ja niiden 
tulevaisuutta. Evolutionaarisesta näkökulmasta katsottuna sellaiset strategiat, jotka ovat osoittautu-
neet suhteellisen menestyksekkäiksi leviävät, ja sellaiset strategiat, jotka eivät ole tuottaneet tulosta 
katoavat ajan myötä. Aluekehitys näyttäytyy tästä näkökulmasta strategioiden, ideoiden ja intressien 
välisenä vuorovaikutuksena; sekä niiden välisenä kilpailuna että yhteistyönä.

Evolutionaarinen muutoskäsitys poikkeaa selvästi teleologisesta muutoskäsityksestä (ks. van de 
Ven & Poole 1995; Sotarauta 2004.) Nelsonin ja Winterin (1982) innoittamana evolutionaaristen 
tutkimusten keskeisiksi käsitteiksi ovat nousseet variaatio, valinta ja retentio sekä näihin vaikuttava 
kamppailu niukoista resursseista. (Aldrich 2001, 21). Näiden lisäksi viitekehykseen on liitetty myös 
replikaation ja yhteisevoluution käsitteet (esim. Zollo & Winter 2002; Sotarauta & Srinivas 2006.) 
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Evolutionaarinen ote kiinnittää huomion emergenssiin, konvergenssiin, divergenssiin ja muihin 
epäsäännöllisiin kehityskulkuihin, jotka ovat uppoutuneet historiallisiin tapahtumiin. Evolutio-
naarinen tutkimus ei siis etsi säännönmukaisuuksia, jotka johtavat systeemin takaisin tasapainoon. 
Sen sijaan ollaan kiinnostuneita niistä voimista, jotka saavat alueet muuttumaan ja sopeutumaan 
toimintaympäristön muutoksiin, ja jotka synnyttävät, valikoivat ja juurruttavat uudet asiat alueille. 
(Boschma & Martin 2007.) Aluetutkimuksen kontekstissa kysymys on hyvin pitkälle instituutioiden 
muutoksen ja transformaation tutkimuksesta evolutionaarisen ajattelun käsitteitä hyödyntäen.

Evolutionaarinen tutkimusote tarjoaa teleologiselle muutosnäkemykselle vaihtoehdon, koska se 
näkee tulevaisuuden avoimena ja jatkuvasti muotoutuvana. Yhteiskunnallinen kehitys on tämän 
näkemyksen mukaan emergenttiä eikä niinkään suoraa seurausta erilaisten toimijoiden toimin-
noista. Tämä ei silti tarkoita, etteikö johtajuudella, tietoisella kehittämistoiminnalla ja virallisten 
toimijoiden virallisilla päätöksillä olisi merkitystä evoluution suuntautumisessa. Sere-projekti 
kokonaisuudessaan on yksi askel sellaisen teorian luomisessa, joka linkittää nykyistä tiiviimmin 
toimijuuden evolutionaarisiin prosesseihin. 

strategisen intention Ja emergenssin yhteisevoluutio 6. 
Vakiintumassa olleiden mallien taustaoletuksia murentaa se, että emme ole vielä saaneet kuin esi-
makua siitä, mihin tietointensiivinen globaalitalous on meitä viemässä, vai pitäisikö sanoa, mihin 
suuntaan olemme rakentamassa seuraavaa yhteiskunnallista kehitysvaihetta. Tässä raportissa ei edes 
yritetä hahmottaa tulevaa kehitystä, vaan keskitytään pohtimaan millaisilla toimintamalleilla olisi 
mahdollista saada globalisoituva talous työskentelemään meidän hyväksemme. Tietointensiivinen 
globaalitalous joka tapauksessa vaikuttaisi edellyttävän seuraavia yleisiä kykyjä. 

Nopeus•	  - kyky reagoida nopeasti ja ennakoida tapahtumia

Käsitteellistäminen ja merkitykse•	 t - kyky käsitteellistää uudet ilmiöt, löytää niiden merkitykset omassa 
toiminnassa sekä kyky tulkita abstrakteja kehityskulkuja

Linkit•	  - kyky verkostoitua ja hoitaa kumppanuussuhteita

Aineettomuus•	  – kyky luoda taloudellista lisäarvoa palveluista ja elämyksistä

Mielikuvat•	  - kyky ymmärtää todellisuutta moninaisten tulkintojen kentässä

Teknologia•	  - kyky soveltaa uutta teknologiaa omassa toiminnassa

Epäselvyys•	  – kyky hyödyntää monimutkaisia ja avoimia tilanteita uutta luovan jännitteen lähteinä

 (Sotarauta ym. 2007)

Voisiko olla niin, että tietointensiivisessä globaalitaloudessa tärkeämpää kuin laatia uusi strategi-
nen suunnitelma tai linjata toimintapolitiikkoja on löytää sellaisia toimintamalleja, jotka mahdol-
listavat jatkuvan uudistumisen monien ajatusten ja monenlaisen tiedon ristipaineessa. Tällaisissa 
prosesseissa syntyviä asioita ei voi täysin ennakoida eikä kontrolloida, mutta niitä ei myöskään voi 
jättää ennakoimatta, suuntaamatta ja johtamatta. Tässä raportissa liikutaan edelleen intention ja 
emergenssin välisellä kapealla kannaksella (Sotarauta 1996; Sotarauta & Kosonen 2004) eli jat-
ketaan käsitteellisten siltojen rakentamista tietoisten kehittämispyrkimyksen ja esille sukeltavien 
kehityskulkujen välille. (Sotarauta & Srinivas 2006.) Tällä kertaa huomio on kohdistettu erityisesti 
avoimen innovaation hengessä itseuudistumisen kapasiteettiin ja toimijoihin sekä näihin kiinteästi 
liittyviin näkökulmiin. 
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KUVA 2. Yleinen käsitteellinen viitekehys itseuudistumisen tutkimuksessa

Kuva kaksi nostaa aluekehityksen avainkysymykseksi strategisen intention ja emergenssin välisen 
suhteen, joka on mahdollista kääntää kysymykseksi siitä, miten pitkälle on mahdollista visioiden, 
strategioiden, innovaatiopolitiikkojen ja muiden tietoisesti luotujen tahdonilmausten ja linjausten 
avulla suunnata aluekehitystä ja innovaatiotoimintaa ja miten pitkälle pitää hyväksyä yllättävät esille 
sukeltavat ilmiöt ja pyrkiä sopeutumaan niihin ja suuntaamaan niiden kulkua ajassa sekä rakenta-
maan sellaisia kasvualustoja, jotka luovat emergenssille hedelmällisen maaperän. 

Evolutionaarisessa hengessä korostamme Boschman (2004) tavoin institutionaalisen joustavuuden 
merkitystä nykyaikaisessa aluekehittämisessä. Toimintaamme ja valintojamme ohjaavien puitteiden 
tulisi reagoida aiempaa nopeammin maailman muutokseen. Tältä perustalta ja evolutionaariseen 
ajatteluun nojaten on mahdollista esittää neljä yleisen tason hypoteesia. Ensimmäinen hypoteesi 
on, että resilientit, strategiseen sopeutumiseen kykenevät alueet ovat tulevaisuuden menestyjiä, ja 
että juuri tästä syystä kehittämistoiminnassa korostuu itseuudistumisen kapasiteetin vahvistaminen. 
Toinen yleinen hypoteesi on, että alueiden itseuudistumisen kapasiteetti selittää varsin pitkälle aluei-
den kehitystä pitkällä aikavälillä. (ks. Sotarauta & Srinivas 2006.) Strateginen sopeutuminen ei ole 
mahdollista ilman hyvää strategista tietoisuutta, strategisia intentioita ja strategista kehittämisotetta, 
mutta se ei myöskään ole mahdollista ilman hyvää kapasiteettia tunnistaa esille nousussa olevat 
ilmiöt, tarttua niihin ja kääntää ne omaa aluetta tukeviksi kehityskuluiksi. Kolmas oletus on, että 
hajautuneet innovaatioverkostot, avoimet innovaatioprosessit ja kehitysalustat tarjoavat aivan uu-
denlaisia mahdollisuuksia aluekehittämiselle ja innovaatiopolitiikalle. Samalla ne muuttavat monella 
tapaa myös innovaatiojärjestelmille asetettuja odotuksia. Neljäs hypoteesi on, että moninaisuus 
on alueen kehityksen pitkän aikavälin kasvualusta ja erityisen tärkeään asemaan on nousemassa 
itsessään moninaisten toimialojen kietoutuminen yhteen ja toistensa kehitykseen vaikuttaminen. 
Yhteenkietoutunut moninaisuus korostuu (Asheim ym. 2006; Frenken ym. 2007). 

avoin innovaatio paiKallisessa elinKeino- Ja  7. 
innovaatiopolitiiKassa

Alueellisten innovaatiojärjestelmien tutkimuksessa huomio on kohdistettu pääosin organisaatioihin 
ja niiden väliseen vuorovaikutukseen ja toimijat ovat jääneet taustalle. Varsinkin yksilöt on nähty 
varsin suoraviivaisesti järjestelmän osina eikä niinkään aktiivisina toimijoina. Erityisesti kuluttajat 
on nähty pääosin loppukäyttäjinä ja innovaatioprosessien passiivisina osina (kyselyjen kohde, focus 
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group jne.) eikä aktiivisina innovoivina toimijoina. Avoin innovaatio on haastamassa vakiintumassa 
olleen näkemyksen innovaatiosta ja innovaatiojärjestelmistä ja nostamassa yksilöt ja yhteisöt taus-
talta innovaatiotoiminnan ytimeen. Avoin innovaatio vahvistaa emergenttien prosessien maaperää 
entisestään, mutta samalla ne alueet ja organisaatiot, jotka kykenevät hyödyntämään avoimen inno-
vaation kaltaisia ilmiöitä, vahvistavat omaa strategisen sopeutumisen kapasiteettiaan.

Yritysten ulkoistaessa t&k –toimintaansa ja erilaisten yhteisöjen ja yksilöiden innovaatiokyvyn 
vahvistuessa innovaatioprosessien luonne on muuttumassa nopeasti. Näistä lähtökohdista Ches-
brough (2003) on korostanut avoimia innovaatioprosesseja suljettujen sijaan. Niin kutsutussa 
suljetussa innovaatiossa yritykset pitävät strategisen t&k –toiminnan hyvin pitkälle itsellään keskei-
simmän tavoitteen ollessa uuden teknologian liittämisessä erilaisiin tuotteisiin ja siten kilpailuedun 
luominen. Toisena keskeisenä tavoitteena suljetun innovaation mukaisessa ajattelussa on sopeuttaa 
yrityksen tuotteet globaaleille markkinoille. Suljetun innovaation maailmassa suuret yritykset ovat 
hallinneet innovaatiokenttää ja innovaatiotoiminta on ollut suhteellisen tarjontalähtöistä. Avoimessa 
innovaatioprosessissa taas yhdistyy taitava sisäisen ja ulkoisen tiedon käyttö ja hyödyntäminen. 
”Osaajien” ja ”luovan luokan” kulta-aikana on huomattu, että kaikkien alan huippujen ei tarvitse 
työskennellä omassa organisaatiossa tai edes samalla alueella. Innovaatioprosesseissa olennaista on 
linkittyä juuri oikeisiin ihmisiin sekä sisäisesti että ulkoisesti. (Chesbroughta 2003 soveltaen.) Tällöin 
globalisaatiossa ei ole kysymys vain omien tuotteiden sopeuttamisesta maailmanmarkkinoille vaan 
globaaliin lahjakkuusvarantoon kiinnittymisestä ja jatkuvasta oppimisesta yhä monimutkaisemmassa 
maailmassa. Avoin innovaatio ei ole vain suurten yritysten temmellyskenttä vaan myös pk-yritykset, 
julkinen hallinto ja järjestökenttä voivat hyödyntää avoin innovaatio -ajattelua. 

Avointen innovaatioprosessien korostuminen johtuu ainakin seuraavista tekijöistä: a) Isot yritykset 
ovat huomanneet, että myös niiden tutkimuslaboratorioiden ulkopuolella on paljon innovaatiotoi-
minnan kannalta tärkeää tietoa ja osaamista, b) korkeasti koulutettujen työntekijöiden saatavuuden 
paraneminen ja osaajien liikkuvuuden lisääntyminen ovat osaltaan avanneet innovaatiotoimintaa, c) 
tieto ja osaaminen virtaavat joka tapauksessa yhä nopeamman yritysten välillä työpaikkaa vaihtavien 
työntekijöiden viedessä mukanaan taitonsa ja tietonsa, d) kuluttajat ja erilaisten palveluiden ja tuot-
teiden loppukäyttäjät ovat entistä motivoituneempia osallistumaan uusien asioiden kehittämiseen 
ja soveltamiseen (harrastajat ja kuluttajat ovat kehittäneet uusia tuotteita, jotka myöhemmin on 
kaupallistettu), e) uusi informaatio- ja kommunikaatioteknologia on mahdollistanut uudenlaiset 
tavat organisoida innovaatioprosessit ja f ) yritysten kilpailuetu perustuu astetta enemmän uusien 
palvelujen, tuotteiden ja teknologioiden yhteensovittamiseen kuin uuteen teknologiaan, liiketoi-
mintakonsepteihin ja markkinointiin. Avoin innovaatio nopeuttaa innovaatioprosessia ja vahvistaa 
yritysten asiakas- ja käyttäjälähtöisyyttä. (von Hippel 2005; Chesbrough 2003.) Niin yritysten 
innovaatiotoiminnassa kuin alueellisissa innovaatiopolitiikoissakin yhä keskeisempään asemaan on 
nousemassa sellaisten mallien luominen, jotka mahdollistavat erilaisten ihmisten erilaisen tiedon, 
osaamisen ja näkemysten hyödyntämisen hajautuneissa innovaatioprosesseissa. (Chesbrough 
2003.)

Suomalaisen kehittämistoiminnan näkökulmasta katsottuna avoin innovaatio herättää ky-
symyksen, ollaanko Suomen aluekehittämisessä ja innovaatiojärjestelmien rakentamisessa jo 
kypsiä siirtymään institutionaalisesta yrittäjämäiseen innovaatiojärjestelmään. Institutionaaliselle 
innovaatiojärjestelmälle on tyypillistä vahva panostus tutkimus- ja kehittämistoimintaan, runsaat 
julkinen-julkinen –yhteydet sekä toive yliopistojen keskeisestä asemasta tiedon ja teknologian 
lähteenä. Huomio on myös pääosin teknologiassa eikä niinkään asiakkaiden tarpeissa. Yrittäjyy-
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teen perustuva innovaatiojärjestelmä on sen sijaan riskirahoitus- ja asiakasvetoinen ja sen keskeisiä 
ominaisuuksia ovat dynaamisuus, moninaisuus ja variaatiot. Yrittäjämäinen innovaatiojärjestelmä 
on selkeästi institutionaalista järjestelmää herkempi asiakkaiden tarpeille. Jos institutionaalinen 
innovaatiojärjestelmä on teknologia- ja tarjontalähtöinen, yrittäjämäisessä järjestelmässä kaivataan 
laajaa näkökulmaa innovaatioon ja vahvempaa kysyntälähtöisyyttä. (Asheim yms. 2006.) 

Yhteiskunnalliset muutokset ja avoimen innovaation filosofia ja toimintamalli viittaavat siihen, 
että myös paikallisen innovaatio- ja elinkeinopolitiikan prosesseja tulisi avata. Uutta tietoa sekä stra-
tegiatasolla että erilaisissa ohjelmissa ja projekteissa tulisi etsiä ja hyödyntää nykyistä avoimemmissa 
oppimisprosesseissa. Avoin innovaatio –ajattelu ja yrittäjyyteen perustuva innovaatiojärjestelmä 
tarjoavat kaksoishaasteen paikalliselle innovaatio- ja elinkeinopolitiikalle ja yrityksille. Ensinnäkin 
ne haastavat avaamaan entisestään innovaatio- ja elinkeinopoliittisia prosesseja uusille toimijoille. 
Toiseksi avoin innovaatio haastaa yritykset osallistumaan paikallisten innovaatioympäristöjen 
kehittämiseen ja niiden hyödyntämiseen. Jos yhä suurempi osa yritysten innovaatiotoiminnassa 
tarvitsemasta tiedosta ja osaamisesta on niiden ulkopuolella, niin paikallisten innovaatioympäris-
töjen vahvistaminen ja paikallisten toimijoiden linkittäminen globaaleihin tiedonlähteisiin tarjoaa 
luontaisen tavan tukea sekä alueen että siellä toimivien yritysten uudistumista. 

Aluekehittämistoiminnan näkökulmasta hyvin tärkeää on tunnistaa ja tiedostaa, että innovaa-
tioympäristössä syntyviä asioita ei voi ennakoida eikä kontrolloida, mutta innovaatioympäristöä 
eli innovaatiotoimintojen pelikenttiä voidaan tietoisesti rakentaa. Paikallinen innovaatioympäristö 
tukee avoimia innovaatioprosesseja eli 1) jatkuvaa ideoiden keräämistä ja suodattamista, 2) uusien 
ideoiden pitämistä hengissä, 3) ideoiden sovelluskohteiden ja niiden käytännön merkitysten etsimis-
tä ja 4) uusien ideoiden ja asioiden kokeilemista ja testaamista käytännössä. Innovaatioympäristöt 
kulminoituvat avoimen innovaation aikakaudella kehitysalustoille, jotka ovat keskeisessä asemassa 
myös intentioiden ja emergenssin yhteisevoluutiossa.

TAULUKKO 1. Suljettu innovaatio, avoin innovaatio (Chesbrough 2003 ja Avoin innovaatio 
–sivusto) ja avoimen innovaation haaste paikalliselle innovaatiopolitiikalle

Suljetun innovaation 
periaatteita

Avoimen Innovaation periaatteita
Haaste alueelliselle
innovaatiopolitiikalle

Alan huiput työskentelevät 
meillä.

Kaikki alan huiput eivät työskente-
le meidän yrityksessämme. Mei-
dän on työskenneltävä osaavien 
ihmisten niin yrityksen sisältä kuin 
ulkoakin kanssa.

Meidän (=paikallisen innovaatio-
politiikan toimijat) on varmistet-
tava, että tällä kaupunkiseudulla 
on seudulle tärkeiden tai nousussa 
olevien alojen huippuja tai hyvä 
yhteys heihin missä sitten ovatkin.

Hyötyäksemme T&K:stä, 
meidän on keksittävä, kehi-
tettävä ja siirrettävä innovaa-
tiot itse.

Yrityksen ulkopuolinen T&K pys-
tyy luomaan huomattavaa arvoa: 
sisäistä T&K:tä tarvitaan ottamaan 
itselle osuus tuosta arvosta.

Meidän on kyettävä luomaan sel-
lainen kollektiivinen dialogi, jon-
ka avulla voimme auttaa yritysten 
ulkopuolisen T&K –toiminnan 
merkitysten ja lisäarvon löytämi-
sessä.

Jos keksimme sen, saamme 
sen markkinoille ensimmäi-
senä.

Meidän ei ole tarvinnut olla tut-
kimuksen aloittaja hyötyäksemme 
siitä.

Taitavat ja nopeat soveltajat saavat 
usein runsaasti hyötyä muualla 
kehitetyistä ideoista. Meidän pitää 
olla hereillä siitä, mitä maailmalla 
tapahtuu meille tärkeissä asioissa.
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Suljetun innovaation 
periaatteita

Avoimen Innovaation periaatteita
Haaste alueelliselle
innovaatiopolitiikalle

Se yritys, joka on mark-
kinoilla ensimmäisenä, 
voittaa.

Paremman liiketoimintamallin 
rakentaminen on tärkeämpää kuin 
olla ensimmäisenä markkinoilla.

Meidän on autettava yrityksiä 
kehittämään yhdessä ja erikseen 
tapoja hyödyntää uudet ideat ja 
luoda toimivia konsepteja.

Jos luomme eniten alan par-
haita ideoita, voitamme.

Jos luomme parhaan mahdollisen 
yhdistelmän sisäisten ja ulkoisten 
ideoiden käytössä, voitamme.

Jos kykenemme rakentamaan 
avoimen innovaation paikallisia 
siltoja ja poistamaan pullonkaulo-
ja, autamme yrityksiä voittamaan 
ja voitamme myös itse.

Meidän pitäisi kontrolloida 
henkistä omaisuuttamme 
(Intellectual Property), jotta 
kilpailijamme eivät hyötyisi 
ideoistamme.

Meidän pitäisi luoda voittoa sillä, 
että muut käyttävät meidän hen-
kistä omaisuuttamme ja meidän 
pitäisi ostaa sitä toisilta aina kun se 
edistää liiketoimintaamme.

Meidän pitää luoda sellaisia pai-
kallisia yhteisöjä ja prosesseja, 
jotka hunajapurkin tavoin hou-
kuttelevat maailmalta toimijoita 
hyödyntämään ja samalla vahvis-
tamaan henkistä pääomaamme.

Evolutionaarisessa hengessä aluetutkimuksessa on aiempaa vahvemmin painotettu menneen kehi-
tyksen merkitystä tämän päivän päätöksissä ja tulevaisuuden vaihtoehtojen mahdollistajina tai rajoit-
tajina. Polkuriippuvuus ja polkujen luominen ovat keskeisiä käsitteitä evolutionaarisessa tutkimus-
otteessa (Martin & Sunley 2006; ks. myös Fuchs & Shapira 2005). Itseuudistumisen kapasiteettia 
korostava ajattelu perustuu siihen, että yksikään alue ei voi täysin muokata omaa toimintaansa tai 
toimintaympäristöään haluamansa kaltaiseksi, vaan ne ovat aina enemmän tai vähemmän pakotet-
tuja sopeutumaan toimintaympäristön muutokseen. Tietointensiivisen globaalitalouden strategisuus 
ei ole suunniteltua kuin osin. Itseuudistuvan kaupunkiseudun yleiset ominaisuudet on mahdollista 
tiivistää Critical-projektin2 tulosten perusteella seuraavasti:

Avoimuus uusille ulkopuolelta tuleville ideoille ja kyky yhdistää eri suunnista tulevaa tietoa•	

Avoimuus paikallisten yhteisöjen ja yksittäisten ihmisten tiedolle ja osaamiselle – halu aktiivisesti •	
etsiä ja hyödyntää sitä

Uusien asioiden ja uuden tiedon merkitysten löytäminen•	

Uuden etsintään ja erilaisiin kokeiluihin ajan, rahan ja inhimillisten resurssien investoiminen – sekä •	
onnistumisista että epäonnistumisista oppiminen

Innovaatiokulttuurin vahvistaminen ja uudistumista tukevien rakenteiden luominen •	

Ongelmiin ja kriiseihin reagoiminen nopeasti •	

Mahdollisuuksiin tarttuminen nopeasti•	

Yksilöille mahdollisuuksien antaminen kehitysprosessien johtajina, verkostojen koordinaattoreina ja •	
uusien suuntien etsijöinä

Neutraalien monien toimijoiden yhteisten keskusteluareenojen organisoiminen•	

Visioiden välillä oppiminen, toisten toimijoiden ajattelun ja tavoitteiden hahmottaminen•	

(Critical-projektin työseminaarit; ks. Charles 2007)•	

Itseuudistumisen kapasiteetti rakentuu samalla klassiselle jaolle uuden etsintään eli tutkimusmat-
kailuun (exploration) ja olemassa olevien kompetenssien, tiedon ja resurssien hyödyntämiseen (ex-

2  EU:n viidennestä puiteohjelmasta rahoitetussa “City-Regions as Intelligent Territories: Inclusion, Competitiveness and 
Learning” –projektissa tutkittiin oppimisprosesseja Newcastlessa, Dublinissa, Dortmundissa ja Tampereella.
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ploitation), joka on sisäänrakennettu myös innovaatiojärjestelmien tutkimukseen. Innovaatiojärjes-
telmien tutkimuksessa analyysiyksikkönä on yleensä organisaatiot ja niiden välinen vuorovaikutus 
sekä institutionaalisen kokonaisuus, kun taas itseuudistumisen kapasiteetin tutkimuksessa analyy-
siyksiköksi voidaan valita toimija, kehitysalusta ja/tai mikro- ja makrotason prosessien välinen suh-
de. Innovaatiojärjestelmän ja itseuudistumisen käsitteet eivät ole toisensa poissulkevia vaan toisiaan 
täydentäviä. Itseuudistumisen kapasiteetin käsitteen avulla on mahdollista syventää ja terävöittää 
innovaatiojärjestelmien tutkimusta. Innovaatiojärjestelmien tehtäväksi on mahdollista nähdä alu-
eiden itseuudistumiskapasiteetin vahvistaminen ja toimintaympäristön muutoksiin sopeutuminen 
omista lähtökohdista.

Yritysten näkökulmasta itseuudistumista tutkinut Pirjo Ståhle (1998) on todennut, että itse-
uudistumisen kapasiteetti tarkoittaa organisaation kykyä hallita muutoksia omissa strategioissaan, 
toiminnoissaan ja tietoperustassaan. Itseuudistumisen kapasiteetti viittaa siis kaikkien niiden kykyjen 
ja prosessien muodostamaan kokonaisuuteen, joka mahdollistaa jatkuvan uudistumisen. Lisäksi 
itseuudistumisen suuntautuminen alueen kehitystä mahdollisimman hyvin palvelevalla tavalla 
edellyttää jatkuvaa keskustelua kehityksen suunnasta eli strategiaa ja johtajuutta. (Sotarauta 2005.) 
Käyttäen ulottuvuuksina yhtäältä aikajännettä ja toisaalta resurssien ja kompetenssien uutuutta 
on itseuudistavaa kehittämistoimintaa mahdollista tarkastella tutkimusmatkailuna, merkitysten 
antamisena, olemassa olevien resurssien ja kompetenssien hyödyntämisenä sekä rakenteiden ja 
toimintakulttuurin kehittämisenä (ks. kuva 2). 

KUVA 3. Itseuudistumisen kapasiteetin peruselementit (vrt. Sotarauta yms. 2003 esitetty näke-
mys tulkitsevasta kehittämisestä ja Sotarauta 2005)

Itseuudistumisen kannalta tärkeää on, että alueella (tai klusterissa) on riittävästi sellaista toimintaa, 
jossa etsitään uusia pelisääntöjä, uutta tietoa, uusia kompetensseja ja uusia resursseja eikä vain kes-
kitytä hyödyntämään olemassa olevia resursseja ja kompetensseja. Tätä kutsutaan tutkimusmatkai-
luksi (exploration). (March 1991). Kim ja Mauborgne (2005) ovat kutsuneet tutkimusmatkailuun 
perustuvaa otetta suosituksi nousseessa kirjassaan sinisen meren strategiaksi. He korostavat uusien 
markkinoiden synnyttämistä ja kysynnän luomista pikemminkin kuin siihen vastaamista. 

Tutkimusmatkailussa aikajänne ulottuu joko tietoisesti tai tiedostamattomasti pitkälle tulevaisuu-
teen ja keskeisimpänä tehtävänä on luoda uutta tietoa ja uusia ideoita ja siten rakentaa perustaa myös 
ajattelutapojen uudistumiselle. Tutkimusmatkailussa on hyvin olennaista etsiä sellaisia kysymyksiä, 
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joiden olemassaolosta ei edes tiedetä ja joita ei näin ollen ole ennen edes osattu kysyä eikä etsiä. 
Tutkimusmatka on aina etsimistä ja löytämistä, siinä uusi tieto ja oivallukset innostavat kysymään 
ja jatkamaan etsintää. Tutkimusmatkailuun kuuluvat muun muassa yliopistojen tutkimus, suurten 
osaamisintensiivisten yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä muut sellaiset toiminnot, joissa 
etsitään ja luodaan tulevaisuutta ilman selkeitä kysymyksiä. Kaikilla alueilla ei voi kaikissa niille 
tärkeissä asioissa olla vahvaa uuden etsinnän kapasiteettia ja näin ollen yhä tärkeämpään asemaan 
on nousemassa vahvojen yhteyksien luominen oman kehityksen kannalta tärkeisiin osaamiskeskit-
tymiin. On kuitenkin selvää, että yksikään alue ja/tai organisaatio ei voi rakentaa kehittämistään 
vain tutkimusmatkailun varaan. Jos tutkimusmatkailu ylikorostuu, alue ja siellä toimivat yritykset 
eivät koskaan kykene realisoimaan potentiaaliaan. Tutkimusmatkailuun tulee liittyä merkitysten 
antaminen ja vahva kapasiteetti hyödyntää uutta tietoa ja resursseja.

Tutkimusmatkailun tapaan merkitysten antamisessa keskeistä on uuden tiedon luominen ja 
uusien ideoiden tuottaminen, mutta tutkimusmatkailua olennaisempaa on tutkimusmatkoilla 
tunnistettujen (tai muuten esille nousseiden) haasteiden ja ongelmien merkitysten etsiminen lyhyen 
aikavälin näkökulmasta. Merkitysten antamisessa etsitään sekä uuden tiedon merkityksiä että vanhan 
tiedon uusia merkityksiä. Merkitysten antaminen perustuu siihen, että toimijat eivät reagoi suoraan 
toimintaympäristöön. He tulkitsevat tapahtumia ja informaatiota oman kehitysnäkemyksensä läpi 
ja etsivät niiden merkityksiä oman toimintansa kannalta. Merkitysten antaminen on prosessi, jossa 
toimijat havainnoivat toimintaympäristöään ja suhteuttavat havainnointinsa tuloksena syntynyttä 
informaatiota omiin toimintoihinsa tai kiinnostuksen kohteisiinsa. (ks. Weick 1995.)

Merkitysten antamisessa täsmällisyys ei ole yhtä tärkeää kuin mitä olemme johtamisen ja suunnitte-
lun yhteydessä oppineet arvostamaan. Nopeasti muuttuvissa tilanteissa suuresta informaatiomäärästä 
on kyettävä löytämään oleellinen suhteellisen nopeasti. Informaation täsmällisyyteen pyrkiminen 
voisi hukuttaa oleellisen suureen massaan dataa. Lisäksi monia tulkintoja saavista vihjeistä on kyet-
tävä luomaan kokonaiskuva. Jos pyrittäisiin täsmälliseen kuvaan kustakin vihjeestä, kokonaiskuva 
hukkuisi suureen määrään täsmällisiä tulkintoja yksityiskohdista. Täsmällisyyteen voidaankin päästä 
vain hetkellisesti ja rajatuissa kysymyksissä ja mitä laajempi on verkosto, sen vaikeampaa on luoda 
täsmällisiä tulkintoja kaikista vihjeistä. 

Jos tutkimusmatkailu on luonteeltaan etsivää ja jos merkitysten antaminen on tulkitsevaa, niin 
hyödyntäminen on luonteeltaan analyyttistä. Tällöin tavoitteena on hyödyntää olemassa olevia 
resursseja ja osaamista olemassa olevien sääntöjen ja instituutioiden puitteissa. Lienee selvää, että 
mikä tahansa alue tai organisaatio, jossa keskitytään vain olemassa olevan hyödyntämiseen, juuttuu 
aikaa myöten kiinni menneeseen polkuun eikä kykene uudistumaan toimintaympäristön muuttu-
essa. Tutkimusmatkailun ja hyödyntämisen välistä suhdetta ei aluetutkimuksessa tunneta kovinkaan 
hyvin, mutta selvää on, että kehittyäkseen suotuisasti nykyaikainen alue tarvitsee molempia sopivassa 
suhteessa ja juuri sopivan suhteen löytäminen edellyttää hyvää strategisen ajattelun kykyä ja johta-
juutta. Tilanteen tekee haastavaksi se, että ei ole olemassa mitään yleisesti tunnustettua periaatetta 
oikean suhteen löytämiseksi, vaan se vaihtelee sovelluskohteesta ja kehitysvaiheesta riippuen. 

Instituutioilla tarkoitetaan tässä aluekehittämisen ja innovaatiotoiminnan puitteita eli muun 
muassa lainsäädäntöä, ohjeistuksia, tapaa organisoitua ja vakiintuneita toimintatapoja. Instituutiot 
eivät kuitenkaan kerro juuri mitään alueen kapasiteetista uudistua. Ne eivät myöskään kerro mitään 
siitä, miten tehokkaasti erilaiset verkostot ja niissä toimivat organisaatiot kykenevät hyödyntämään 
rakenteen luomat mahdollisuudet. Institutionaalisten tekijöiden tulisi joka tapauksessa olla mah-
dollisimman selkeitä mutta joustavia, jotta ne tukisivat pitkäjänteistä ja johdonmukaista toimintaa, 
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koska nopeasti muuttuvassa ja epävarmassa toimintaympäristössä toimijoiden kokemaa epävar-
muutta ei ole syytä lisätä hallinnollisilla päätöksillä ja toimenpiteillä. 

Kuvaan neljä on tiivistetty itseuudistumisen kapasiteetin, avoimen innovaation, moninaisuuden, 
yksilöiden aiempaa suuremman roolin yhdessä julkisen hallinnon, yritysten ja korkeakoulujen muo-
dostamassa kokonaisuudessa (neloiskierre) ja muiden esille nousemassa olevien ilmiöiden haaste sekä 
tutkimukselle että kehittämiselle. 

KUVA 4. Yksinkertaistettu esitys aluekehittämisen nousussa olevan paradigman perususkomuksista

yhteenveto nousussa olevan Kehittämismallin perusoletuKsista8. 
Evolutionaarista muutoskäsitystä on usein kritisoitu siitä, että se ei ota huomioon toimijoiden stra-
tegioita ja intentioita tai että ne otetaan annettuina. Strategiatutkimuksessa taas on taipumus jättää 
evolutionaariset voimat huomiotta ja ylikorostaa toimijoiden intentioita ja aiottuja strategioita. 
Tämä työpaperi on yksi pieni osa siltojen rakentamisessa strategisen ja evolutionaarisen muutoskä-
sityksen välille. Aluekehittämisessä ja innovaatiojärjestelmien kehittämisessä yleisessä käytössä olevat 
strateginen suunnittelu, ennakointi, ohjelmallinen kehittäminen jne. perustuvat pääosin teleolo-
giseen muutoskäsitykseen, vaikka innovaatiotoiminnan taustalta löytyykin usein evolutionaarisen 
taloustieteen ajatuksia. Itseuudistumisen kapasiteetti perustuu muutoksen viidenteen ulottuvuuteen 
(Sotarauta 2004), jonka ytimessä on erilaisten muutoskäsitysten käsitteellinen yhdistäminen. Itse-
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uudistumisen kapasiteetin avulla on mahdollista rakentaa käsitteellisiä linkkejä emergenssin, johta-
juuden, strategisen intention ja sosiaalisten konstruktioiden välille.

Evolutionaarinen lähestymistapa, itseuudistumisen kapasiteetti ja avoin innovaatio haastavat 
monella tapaa klustereiden ja innovaatiojärjestelmien varaan rakentuneen kehittämisajattelun 
hylkäämättä kuitenkaan niiden perususkomuksia. Tärkeimmät haasteet ovat: a) kehityksen dy-
naamisuuden tunnistaminen, hyväksyminen ja käyttäminen hyväksi eli strategisten intentioiden 
ja emergenssin välisten käsitteellisten linkkien löytäminen, b) sellaisten konseptien rakentaminen, 
jotka yhdistävät nykyistä paremmin uuden etsinnän, olemassa olevan hyödyntämisen, merkitysten 
antamisen ja instituutioiden vahvistamisen toisiinsa ja c) erilaisten kehittämisprosessien avaaminen 
uusille toimijoille. Toimijoiden ja institutionaalisen muutoksen välisen suhteen ymmärtäminen 
nykyistä paremmin edellyttää myös johtajuuden ja institutionaalisen yrittäjyyden syvempää ymmär-
rystä. Strategisen otteen ja emergenssin yhdistämiseen perustuva näkemys aluekehityksestä sisältää 
enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, muuta niinhän se kai tulee ollakin.
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