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Johdatus alueellisen kehittämisen
näkökulmiin

Sami Kurki ja Reija Linnamaa

Alueellisessa kehittämisessä on viime vuosina tapahtunut monia muutoksia. Muu-
tosten taustalla olevina yhteiskunnallisina prosesseina mainitaan usein globalisoitu-
minen ja samanaikainen alueiden merkityksen kasvu, informaatioteknologian kehi-
tys, taloudellisen toiminnan uusi toimintalogiikka, kiristyvä kansainvälinen kilpailu,
Euroopan yhdentyminen ja julkisen sektorin muuttunut rooli. Alueellisen kehittämi-
sen puitteita ovat uudistaneet ja muovanneet monet uudet organisaatiot kuten TE-
keskukset, ympäristökeskukset, maakunnalliset liitot sekä erilaiset kehittämis-, tek-
nologiansiirto- ja yrityspalveluorganisaatiot.

Samanaikaisesti alueellinen kehittämistyö on muuttunut puhtaan julkissektorive-
toisesta toiminnasta ohjelmallisuuden, yhteistyön, verkostojen ja projektien maail-
maksi. Lisäksi aiemmin painotettujen perinteisten aluepoliittisten keinojen ja tuki-
politiikan sijaan toiminnassa on korostunut omaehtoisuus, vahvuuksien vahvistami-
nen, kilpailukyvyn kehittäminen ja innovatiivisuus.

Alueellisen kehittämistyön muutos asettaa haasteen myös tutkimukselle: Käytän-
nön kysymykset ja ongelmat johtavat aiempaa useammin poikkitieteelliseen kysy-
myksenasetteluun. Samalla kehittämistyön muutokset ovat tuoneet mukanaan lukui-
san joukon uusia kysymyksiä, joihin kaivataan tutkimukselta vastauksia. Toisaalta
muutokset haastavat tutkimuksen esittämään aivan uusia kysymyksiä, luomaan uu-
sia ja tuoreita näkemyksiä, jäsentämään kehittämistyötä. Alueelliseen kehittämiseen
liittyvää tutkimusta tehdäänkin yhä enemmän ja eri tieteenaloilla. Yhteistyö ja koke-
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musten vaihto alan tutkijoiden välillä on kuitenkin ollut suhteellisen epäsäännöllistä
ja sattumanvaraista. Osana Etelä-Pohjanmaan tutkimusohjelmaa Tampereen yliopis-
ton Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö (Sente) ja Etelä-Pohjanmaan korkea-
kouluyhdistys ideoivat keväällä 1999 tutkimuksellisesti painottuneiden aluekehitys-
päivien järjestämistä. Jo suunnittelun alkuvaiheessa tutkimusseminaarille havaittiin
olevan kansallista kysyntää, ja tutkimusseminaaria lähdettiin suunnittelemaan yh-
dessä Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen sekä Vaasan
yliopiston Seinäjoen toimipisteen kanssa. Yhteistyön tuloksena Seinäjoen ensim-
mäiset aluekehityspäivät järjestettiin 3. – 4. marraskuuta 1999 otsikolla Innovatiivi-
nen alueellinen kehittäminen.

Tähän kirjaan on koottu Seinäjoen ensimmäisillä aluekehityspäivillä pidettyjen esi-
telmien pohjalta laadittuja artikkeleita, erilaisia näkökulmia alueelliseen kehittämi-
seen. Kirja kuvaa varsin hyvin alueellisen kehittämisen ja siihen liittyvän tutkimuk-
sen monimuotoisuutta. Samalla se on läpileikkaus niistä teemoista, jotka jo ovat tai
ovat parhaillaan nousemassa aluetutkimuksen keskiöön.

EU:n aluepolitiikan tavoiteohjelmat laadintoineen, hallinnointeineen, toteuttamis-
tapoineen ja arviointeineen on ollut yksi erittäin laaja aluetutkimuksen kohde viime
vuosina. Seija Virkkala tarkastelee artikkelissaan EU:n aluepolitiikan kumppanuus-
periaatetta, jolla hän viittaa rakennerahasto-ohjelmien toteuttamiseen liittyviin hal-
linto- ja päätöksentekojärjestelmiin. Virkkalan mukaan suomalaisessa rakennerahas-
tojen hallinnointijärjestelmässä kohtaavat yhteisöaluepolitiikka ja suomalainen hal-
linnollis-poliittinen järjestelmä. Kahden politiikkaregiimin kohtaaminen on synnyt-
tänyt monimutkaisen ja paljon koordinointia vaativan rakennerahasto-ohjelmien to-
teutusmenettelyn. Virkkalan mukaan hallinto- ja päätöksentekojärjestelmien kehit-
tämiseksi olisi pyrittävä oppimaan muiden kokemuksista ja käytännöistä myös kan-
sainvälisesti.

EU:n aluepolitiikan lisäksi kaupunkeihin liittyvä tutkimus on lisääntynyt huo-
mattavasti viime vuosina. Kirjan toisessa artikkelissa Jussi J. Jauhiainen tarkastelee
kaupunkitutkimuksen vahvistumista ja monimuotoistumista, kaupunkipolitiikan nou-
sua Euroopassa ja Suomessa sekä kaupunkimaantieteellistä tilallisuuteen liittyvää
tutkimusta.

Kaupunkipolitiikan nousun myötä on alettu kiinnittää aiempaa enemmän huo-
miota myös kaupungin ja maaseudun väliseen vuorovaikutukseen. Antti Saartenoja
käsittelee artikkelissaan kaupunki-maaseutu dilemmaa kehittämispolitiikan näkökul-
masta. Saartenojan mukaan kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta kehittävässä
toiminnassa tulisi pyrkiä luomaan kehittämispolitiikkaa, jolla eriytyvää kehitystä voi-
taisiin torjua, välttää kaupunkien ja maaseudun välistä ristivetoa sekä resurssien huk-
kaamista keskinäiseen valtakamppailuun.

Myös Hannu Katajamäki sivuaa kirjan neljännessä artikkelissa kaupungin ja
maaseudun vuorovaikutusta. Katajamäki peräänkuuluttaa laaja-alaista ”uskalluksen”

Kurki & Linnamaa
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maaseutupolitiikkaa, jonka lähtökohtana tulisi olla perinteisten maaseudun työpaik-
kojen vähenemisen hyväksyminen. Katajamäki nostaa uuden vuosituhannen maa-
seutupolitiikan tärkeiksi teemoiksi muun muassa sosiaalisen pääoman kartuttami-
sen, keskusten ja maaseudun taloudellisen vuorovaikutuksen edistämisen sekä han-
ketyön kehittämisen.

Kimmo Kainulainen tarjoaa artikkelissaan kirjan viidennen näkökulman alueelli-
seen kehittämiseen. Hän toteaa, että monimuotoisuus ja omaehtoisuuden tukeminen
ovat nykyaikaisen maaseutupolitiikan peruselementtejä. Toisaalta samanaikaisesti
omaehtoisuuden sosiaalinen perusta on murentumassa alueyhteisyydestä irrottautu-
neiden verkostojen ja yhteisömuotojen sopimuksellisuuden lisääntymisen myötä.
Kainulaisen mukaan maaseutualueiden yhteisöperustan kaventuminen luo kehittä-
jille haasteita, joihin vastaaminen edellyttää organisointikyvyn ohella identiteetin
tunnistamisen silmää. Hän korostaa, että omaehtoinen maaseudun kehittäminen ei
usein ole mahdollista ilman vahvaa alueellista identiteettiä.

Timo Lakso tarkastelee Kainulaisen tapaan toimijalähtöistä alueellista kehittä-
mistyötä. Lakso pohtii artikkelissaan yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden yhteis-
toiminnan elementtejä. Hän nostaa yritysten osallistumisen pullonkauloina esiin muun
muassa aluestrategian ja yritysten tavoitteiden kohtaamattomuuden, elinkeinoelä-
män ja julkisen sektorin toimintatapojen erilaisuuden, informaation kulun ongelmat
ja foorumien jäsentymättömän organisoinnin. Hän painottaa yhteistoimintakulttuu-
rin vahvistamista uusien osallistumismahdollisuuksien organisoimisella, keskinäi-
sen kommunikaation ja informaation vaihdon lisäämisellä sekä vuorovaikutuspro-
sesseja selkeyttämällä.

Myös Ene Härkösen artikkeli liittyy omaehtoisuuden ja toimijalähtöisyyden tar-
kasteluun. Hän esittelee artikkelissaan tutkimusta, jossa analysoidaan erilaisten toi-
mintaryhmien roolia maaseudun omaehtoisina kehittäjinä kuudessa eurooppalaises-
sa maassa. Suomesta tutkimuksessa ovat mukana Leaderiin, Pomoon ja maaseudulla
toimiviin kumppanuusryhmiin liittyviä toimintaryhmiä.

Kehittämistyön aktivoituminen - muun muassa ohjelmallisuuden, projektitoimin-
nan ja laajan yhteistyön korostuminen - on nostanut esiin tarpeen kehittämistyön
vaikutusten arvioinnille. Erilaisten kehittämisohjelmien ja yksittäisten hankkeiden
arviointityö on työllistänyt useita tutkimusyksiköitä. Jari Kaivo-oja antaa artikkelis-
saan kirjan kahdeksannen näkökulman alueelliseen kehittämiseen. Hän kiinnittää
huomiota yhteen alue- ja yhteiskuntasuunnittelun arvioinnin lähestymistapaan, in-
tegroituun sosio-ekonomisten ja ekologisten vaikutusten arviointiin. Hänen mukaansa
erilaisissa suunnittelutilanteissa asioita tarkastellaan edelleen liian sektorikohtaises-
ti, ilman kokonaisvaltaista näkemystä. Tästä syystä suunnittelun lopputulokset eivät
välttämättä ole parhaita mahdollisia.

Kehittämispolitiikkoihin ja kehittämisprosessien vuorovaikutuksen toimivuuteen
kohdistuvien tarkastelujen lisäksi yhtenä merkittävänä kehittämistyön alueena ja alue-

Johdatus alueellisen kehittämisen näkökulmiin
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tutkimuksen kohteena voidaan pitää aluetaloudellista lähestymistapaa. Alueiden kil-
pailukykyisyyden ja innovatiivisuuden kehittäminen ja yritysten toimintaedellytys-
ten parantaminen ovat usein nykypäivänä erilaisten kehittämisohjelmien päähuomi-
on kohteena. Myös aluekehityspäivillä näiden teemojen tutkimus oli selkeästi esillä.
Kati-Jasmin Kosonen erittelee artikkelissaan alueiden kilpailukykyisyyttä ylläpitä-
vän ja kehittävän alueellisen innovaatiojärjestelmän käsitettä. Kosonen pyrkii omassa
tutkimuksessaan muun muassa selvittämään, mitkä ovat ei-yliopistokaupungeille
olennaisia innovaatiotoiminnan avaintekijöitä ja miten innovaatioverkostoihin kuu-
lumisella voidaan edistää innovaatiokyvykkyyttä.

Kirjan kymmenennessä artikkelissa Petri Kahila tarkastelee maaseutukuntia in-
novatiivisina toimintaympäristöinä. Hänen mukaansa maaseutukunnissa innovaatio-
toiminta perustuu usein kokemukseen, perinteeseen ja itse opittuun ammattitaitoon.
Kahila nostaa artikkelissaan esiin myös kuntien elinkeinopolitiikan hoidossa tapah-
tuneen muutoksen kunnallisista toimintamalleista kohti seudullisia ja monimuotoi-
sempia kehittämistoimia. Hän kysyy artikkelissaan, onko elinkeinopolitiikan seu-
dullistuminen tarkoittanut yritysten innovatiivisuutta tukevan toiminnan siirtymistä
kauemmaksi yksilökohtaisesta kehittämistyöstä.

Myös Tapio Varmola sivuaa artikkelissaan alueellista innovaatiojärjestelmää.
Varmolan artikkelin päähuomio kohdistuu kuitenkin aikuiskoulutuksen asemaan alu-
eiden kehitystekijänä. Artikkelissa hahmotellaan alueellisen aikuiskoulutuksen oma-
varaisuusmallia. Toimiva sosiaalinen innovaatiojärjestelmä on hänen mukaansa kä-
site, joka yhdistää kilpailukykyä ylläpitävän ja kansalaisyhteiskuntaa tukevan ai-
kuiskoulutuspolitiikan.

Jaakko Riihimaa käsittelee kahdennessatoista artikkelissa innovatiivisuutta yri-
tysnäkökulmasta. Hän esittelee artikkelissaan tutkimusasetelmaa, jossa tutkimuksen
kohteena on pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuudet tieto- ja kommunikaa-
tiotekniikan hyödyntämisessä Etelä-Pohjanmaalla. Riihimaan mukaan tietoyhteis-
kuntakehitys edellyttää, että myös alueellisessa kehittämistyössä tulisi kiinnittää ai-
empaa enemmän huomiota pk-yritysten tarpeisiin tieto- ja kommunikaatiotekniikan
soveltamisessa sekä yritysten että alueiden kilpailukykyisyyden turvaamiseksi.

Mika Raunio lähestyy alueiden kilpailukykyisyyttä varsinkin kaupunkiseutujen
elinkeinopoliittisissa keskusteluissa paljon esillä olevasta näkökulmasta. Hän poh-
tii, miten hyvän kaupunkiympäristön ja imagon rakentamisen avulla voidaan kohen-
taa kaupunkiseudun kilpailukykyä, houkutella korkeasti koulutettuja ihmisiä ja juur-
ruttaa seudulla jo asuvia “huippuosaajia”, joiden osaamiselle on kysyntää.

Lähes kaikissa kirjan artikkeleissa korostetaan vuorovaikutusta, yhteistyötä ja
verkostomaista toimintaa. Verkostoja on jopa totuttu pitämään hyvän yhteistyön
metaforana kuten Seija Virkkala artikkelissaan toteaa. Markku Sotarauta nostaa kir-
jan viimeisessä artikkelissa esiin sen, miten verkostomaisen toiminnan yleistyminen
vaikuttaa vallan luonteeseen. Hänen mukaansa verkostovaltaa voidaan pitää sekä
mahdollisuutena että uhkana. Verkostomaisessa alueellisessa kehittämisessä nousee

Kurki & Linnamaa
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olennaiseksi kysymykseksi se, miten kehittämistyössä pystytään ylittämään yksik-
kökohtaiset intressit ja etsimään ”kolmansia ratkaisuja”.
Seinäjoen ensimmäiset aluekehityspäivät olivat sekä tieteelliseltä anniltaan että osal-
listujamäärältään onnistuneet; ne kokosivat yhteen yli sata tutkijaa, opiskelijaa ja
käytännön kehittäjää. Seminaari oli yksi osoitus aluekehittämisen ympärille muo-
toutumassa olevasta poikkitieteellisestä tutkijayhteisöstä. Toivomme, että tämä kirja
onnistuu välittämään osan tutkimusseminaarin annista myös alan muille tutkijoille
ja käytännön kehittäjille. Kiitämme kaikkia kirjan kirjoittajia yhteistyöstä yhteises-
sä hankkeessamme.

Seinäjoen kaupungin, Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen ja Etelä-Pohjanmaan lii-
ton aito innostus sekä taloudellinen tuki mahdollistivat tutkimusseminaarin järjestä-
misen. Heille kaikille siitä suuri kiitos. Erityisesti haluamme kiittää Seinäjoen kau-
pungin virkamiehiä ja luottamushenkilöitä, jotka isännöivät joukkojamme ja loivat
lämpimän tunnelman marraskuiseen iltaan Törnävän kartanossa.

Tutkimusseminaarin järjestäjien toimituskunnan puolesta

Seinäjoella 7. huhtikuuta

Sami Kurki Reija Linnamaa

Johdatus alueellisen kehittämisen näkökulmiin
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1

Suomalainen sovellutus yhteisöalue-
politiikan kumppanuusperiaatteista

- innovatiivista alueellista kehittämistä?

Seija Virkkala

Tiivistelmä. Kumppanuus on eräs yhteisöaluepolitiikan pääperiaatteista. Kumppa-
nuusperiaatteella viitataan hallinto- ja päätöksentekojärjestelmiin, joilla rakenne-
rahasto-ohjelmia toteutetaan. Artikkelissa tarkastellaan kumppanuusperiaatetta sekä
yhteisöaluepolitiikan osana että ilmauksena yleisestä alueellistumisen trendistä.
Suomalaisessa rakennerahastojen hallinnointijärjestelmässä kohtaavat yhteisöalue-
politiikka ja suomalainen hallinnollis-poliittinen järjestelmä. Kahden politiikkare-
giimin kohtaamisesta on syntynyt monimutkainen toteutusmenettely, joka edellyttää
jatkuvaa tasapainotusta ja koordinointia eri sektoreiden ja tasojen kesken. Suoma-
lainen sovellutus kumppanuusperiaatteesta ilmentää suomalaisen hallintojärjestel-
män piirteitä: vahvaa keskusvaltiota, keskushallinnon ja kuntaperusteisen hallin-
non yhteistyön ja kilpailun asetelmia  sekä hallintojärjestelmän sektoroitumista.
Rakennerahastot ja niiden edellyttämä hallinnointijärjestelmä olivat kimmoke uu-
distuksiin, jotka ovat edistäneet alueellistumista Suomessa. Tällaisia olivat maa-
kuntien liittojen ja TE-keskusten perustaminen sekä maakuntien yhteistyöryhmien
muodostaminen.
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Johdanto

Innovaatio määritellään usein uudistukseksi, joka saa aikaan muutoksia. Innovaatiot
voivat olla paitsi uusia tuotteita ja tuotantoprosesseja, myös sosiaalisia ja organisa-
torisia uudistuksia. Ne voivat olla institutionaalisia muutoksia ja liittyä esimerkiksi
uusiin toimintatapoihin. Innovaatiot ovat uudenlaista toimintaa tietyssä ympäristös-
sä. Myös alueellisen kehittämisen järjestelmä voi olla innovatiivinen, esimerkiksi
uusi instituutio, jolla pyritään vaikuttamaan kehitykseen tai muuttamaan kehityksen
suuntaa. Tässä artikkelissa tarkastellaan erästä Suomessa suhteellisen uutta alueke-
hittämisen järjestelmää, rakennerahastojen hallinnointijärjestelmää.

Suomalainen rakennerahastojen hallinnointijärjestelmä on eräs sovellutus kump-
panuusperiaatteesta. Kumppanuusperiaate puolestaan on paitsi eräs yhteisöaluepo-
litiikan keskeisistä periaatteista myös ilmausta alueellistumisen trendistä. Artikkelin
näkökulma rakennerahastojen hallinnointijärjestelmään on juuri kumppanuusperi-
aate. Järjestelmä näyttäytyisi erilaiselta keskushallinnon, maakuntatason tai ruohon-
juuritason näkökulmasta.

Euroopan unionin jäsenyyttä silmällä pitäen ja sen aikana on Suomessa tehty
aluehallintojärjestelmään suuria muutoksia, joiden yhtenä kimmokkeena on ollut
rakennerahastojen hallinnointiin liittyvät tarpeet ja odotukset. Hallintojärjestelmää
sopeutettiin yhteisöaluepolitiikan ja sitä käytännössä toteuttavien rakennerahasto-
jen vaatimuksiin. Vuoden 1995 jälkeen alueellista kehittämistä ryhdyttiinkin toteut-
tamaan tavoitealueilla rakennerahasto-ohjelmien avulla. Rakennerahastojen hallin-
noinnissa sekä ohjelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa kohtaavat sekä yhteisö-
aluepolitiikka että suomalaisen aluehallintojärjestelmän ja poliittis-hallinnollisen
kulttuurin piirteet.

Rakennerahastojen hallinnointijärjestelmä on ollut eittämättä uutta suomalaises-
sa ympäristössä. Missä määrin se on innovatiivinen? Edistääkö suomalainen raken-
nerahastomalli uusia kehityksen ituja ja mahdollisuuksia vai onko se vain byrokraat-
tinen rakennelma, joka estää uusien innovaatioiden ja uuden elinkeinotoiminnan
kehittymistä?

Innovatiivisuus voidaan määritellä monella tavalla. Tässä yhteydessä innovaatio
nähdään muutoksena olemassa olevaan. Esimerkiksi sektoroituneessa hallintojär-
jestelmässä voi olla innovatiivista kehittää järjestelmiä, joissa ylitetään sektoreiden
välisiä rajoja. Keskushallintovaltaisessa järjestelmässä toimet ja päätökset, joilla
kehitetään aluetason toimijoiden osaamista sektorirajat ylittäen, ovat suuria uudis-
tuksia.

Artikkeli perustuu Tavistock Institutessa vuonna 1998 tehtyyn tutkimukseen, jos-
sa selvitettiin kumppanuusperiaatteen toteuttamista EU:n 15 jäsenmaassa, sekä alle-
kirjoittaneen hankkeessa kirjoittamaan raporttiin kumppanuusperiaatteen sovelta-
misesta Suomessa (Virkkala 1998). Raportin aineistona käytettiin komission ja Suo-
men valtion välisiä neuvotteluasiakirjoja, seurantakomiteoiden ja yhteistyöryhmien
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pöytäkirjoja, valtionhallinnon dokumentteja ja tarkastuskertomuksia sekä arviointi-
tutkimuksia. Lisäksi haastateltiin tavoiteohjelmien hallinnointiin ja toteutukseen osal-
listuvia asiantuntijoita. Tavistock Instituten tutkimuksen ohella tämän artikkeli poh-
jautuu myös Mäkisen (1999) väitöskirjatutkimukseen koskien yhteisöaluepolitiikan
periaatteita ja niiden taustoja.

Koska kumppanuuden käsitteellä viitataan monenlaisiin asioihin, tarkastellaan
ensin käsitteen käyttöä. Tässä yhteydessä kumppanuusperiaate käsitetään osaksi
yhteisöaluepolitiikkaa ja yleistä alueellistumisen trendiä. Suomalainen rakennera-
hastomalli on sovellutus kumppanuusperiaatteesta, mutta se ilmentää myös Suomen
poliittis-hallinnollisen järjestelmän piirteitä. Artikkelissa väitetään, että suomalai-
nen rakennerahasto-ohjelmien hallinnointimalli kehittyy osana yleistä alueellistu-
misen trendiä.

Kumppanuuden käsite ja sen monet tulkinnat

Kumppanuus on hyvin yleinen käsite ja sitä on käytetty monissa yhteyksissä. Käsit-
teellä tarkoitetaan usein erilaisten toimijoiden, henkilöiden ja organisaatioiden yh-
teistyötä sekä uudenlaista yhteistyön asetelmaa. Usein on tavoitteena yhteinen tehtä-
vä, ongelmanratkaisu tai yhteinen politiikka. Kumppanuuden käsite viittaa eri osa-
puolten tasa-arvoon, keskusteluun, yhteistyöhön, yhteistoimintaan ja joskus kump-
paneiden yhteisöllisyyteen. Kumppanit ovat riippuvia toisistaan, mutta eivät kont-
rolloi toisiaan. Kumppanuus voi synnyttää sosiaalista pääomaa (Katajamäki 1999).
Kumppanuuden käsite sisältää ihmisten mielissä positiivisia arvoja. Käsite muistut-
taa hyvin paljon verkostoitumisen käsitettä. Molemmat käsitteet toimivat myös hy-
vän yhteistyön metaforina (vrt. Aro 1998).

Kumppanuudella on viitattu mm. seuraaviin seikkoihin:

1. Yksityisen ja julkisen sektorin välinen kumppanuus (PPP, Public Private Partnership)

Käsite on peräisin 1980-luvun alusta, jolloin teollisen restrukturaation myötä vanhois-
sa teollisuuskaupungeissa ryhdyttiin etsimään uusia elinkeinoja ja keinoja niiden syn-
nyttämiseksi. PPP on projektinomaista yhteistyötä voittoa tavoittelevan yksityisen sek-
torin ja julkisen sektorin välillä. Se on eri muotoista markkinaehtoista yhteistyötä,
jossa olemassa olevia resursseja käytetään tehokkaasti. Taloudellinen riskinotto mer-
kitsee sitoutumista ja uusien verkostojen synnyttämistä. Aluekehittämisessä PPP on
vaihtoehto yritystuille (esim. Ruokangas 1997). Kriitikoiden mielestä PPP on merkki
uusliberalismin ajattelutapojen leviämisestä: alueet, kunnat ja kaupungit ovat siirty-
mässä hyvinvointivaltion byrokraattisesta hallinnosta ja professionalismista manage-
rialismiin (esim. Thrift 1999). Managerialismissa alueyksikkö mielletään yrityksenä,
jota johdetaan yrityksen tavoin.
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2. Kumppanuus ja paikallinen oma-aloitteisuus

Kumppanuudella viitataan paikallistason toimijoiden yhteistyöhön, paikalliseen oma-
ehtoisuuteen sekä paikalliseen aloitteellisuuteen. Uutta toimintaa ja työllisyyttä saa-
daan aikaan monien paikallisten kumppaneiden vuoropuhelun ja yhteistoiminnan kautta.
Kumppaneita ovat tällöin esimerkiksi työnantaja- ja työntekijäjärjestöt, työttömien
järjestöt, seurakunnat, paikalliset viranomaiset, oppilaitokset sekä kansalaisjärjestöt
(Katajamäki 1996). Paikallisissa kumppanuushankkeissa korostetaan usein ruohon-
juuritason aloitteellisuutta ja kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Kumppanuushankkeet
ovat olleet erityisesti kolmannen sektorin toimijoiden aktivointihankkeita. (Hyyryläi-
nen 1997)

3. Kumppanuus kuntien ja alueiden välillä

Kumppanuuden käsitteellä viitataan erityyppisten alueiden väliseen yhteistyöhön, eri-
tyisesti kun halutaan korostaa yhteistyön osapuolten tasavertaisuutta. Esimerkiksi ESPD,
Euroopan aluesuunnittelun ja aluekehityksen suuntaviivat –asiakirja (Euroopan ko-
missio 1999), painottaa maaseudun ja kaupungin välistä kumppanuutta sekä monikes-
kistä aluerakennetta. Kumppanuuden piirteitä ovat tasa-arvo, riippumattomuus, yh-
teistyön vapaaehtoisuus ja yhteistoiminnasta syntyvien vastuiden ja hyötyjen tasapuo-
linen jakautuminen (Hirvonen 1999). Seutukuntayhteistyö on kuntien välistä kumppa-
nuutta (Aronen 1991). Kumppanuuden käsitettä käytetään myös aluekehittämisessä,
kun viitataan monien tahojen yhteistyöhön ja sitoutumiseen.

4. Kumppanuusperiaate EU:ssa

Myös EU:n rakenne- ja aluepolitiikan eräänä periaatteena kumppanuus korostaa eri
osapuolten välistä yhteistyötä. Kumppanuusperiaatteella tarkoitetaan EU:n konteks-
tissa hallinto- ja päätöksentekojärjestelmää, jolla tavoiteohjelmia toteutetaan. Tarkas-
telemmekin seuraavassa kumppanuusperiaatetta osana Euroopan unionin politiikkaa.

Kumppanuusperiaate yhteisöaluepolitiikan osana

Yhteisöaluepolitiikan tavoitteena on taloudellinen ja sosiaalinen koheesio yhtenä
Euroopan integraation osana. Yhteisöaluepolitiikka on harmonisoitu politiikan sek-
tori, joka kuuluu sekä jäsenvaltioiden että komission toimialaan. Yhteisöaluepoli-
tiikka kiteytyy periaatteina, joita ovat ohjelmallisuus, keskittäminen, kumppanuus,
täydentävyys ja läheisyys. Periaatteet ovat aluepolitiikan suuntaviivoja ja painotuk-
sia. Esimerkiksi kumppanuusperiaatteen tausta on EU:n vuosikymmenien takaisissa
asiakirjoissa (Mäkinen 1999).

Nämä periaatteet ohjaavat kansallisten politiikkojen lähentymistä hitaasti ja hie-
novaraisesti. Toisaalta ne ovat väljiä ja tulkinnanvaraisia. Periaatteita tulkitaan eri-
laisissa kansallisissa konteksteissa. Kansalliset instituutiot kohtaavat ja myös muok-
kaavat yhteisöaluepolitiikkaa, jota käytännössä toteutetaan vuonna 1988 perustettu-
jen rakennerahastojen avulla.

Suomalainen sovellutus yhteisöaluepolitiikan kumppanuusperiaatteista
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Kumppanuusperiaate on rakennerahasto-ohjelmien hallinnoinnin ja  päätöksen-
teon pääperiaate. Kumppanuudella tarkoitetaan eri osapuolten yhteistyötä rakenne-
rahasto-ohjelmien suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa. Horisontaalinen
kumppanuus on alueiden eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä. Vertikaalinen kump-
panuus on komission, jäsenmaiden ja alueiden välistä yhteistyötä. Kumppanuus tuo-
tiin EU:n vuonna 1988 ja sitä vahvistettiin vuonna 1993 ja edelleen vuonna 1999.
Rakennerahastoasetuksen 8. artiklan mukaan yhteisön toiminta perustuu kumppa-
nuuteen, jonka osapuolina ovat:

1) komissio

2) jäsenvaltio

3) alue- ja paikallishallintoviranomaiset sekä

4) työmarkkinaosapuolet ja yhteiskuntaelämän osapuolet (sosiaali- ja taloudelliset part-
nerit).

Jäsenmaat valitsevat ja määrittelevät nämä kumppanit itse mahdollisimman laajasti
ottamalla mukaan aina tarvittaessa ympäristöasioiden sekä miesten ja naisten tasa-
arvon edistämisen alalla toimivat elimet. Jäsenmaat myös päättävät, mitkä tahot ovat
päteviä edustamaan viranomaisia sekä millainen sosiaalisten ja taloudellisten part-
nereiden rooli on kumppanuudessa. Eri osapuolilla on erilainen rooli ohjelmatyön
eri vaiheissa. Usein erotetaan strateginen ja operatiivinen päätöksenteko toisistaan.
Strategisella tasolla kumppanuus on laajempaa kuin operationaalisella, päivittäisen
päätöksenteon tasolla.

Kumppanuusperiaate liittyy myös demokratisointiin, toiveeseen sisällyttää raken-
nerahastojen suunnitteluun ja toteuttamiseen mahdollisimman laaja piiri erilaisia
toimijoita ja kansalaisia.

Kaikissa EU-maissa kumppanuusperiaate on ymmärretty ja sitä on sovellettu kan-
sallisessa kontekstissa. Kumppanuusperiaatteen soveltamisessa kohtaavat sekä EU:n
periaatteet että kansalliset ratkaisut. Rakennerahastojen hallinnointi on kahden poli-
tiikkaregiimin kohtaamista, mutta myös periaatteen kehittämistä kansallisissa kon-
teksteissa tai kansallista vaikutusta periaatteiden muotoutumiseen. Aluekehittämi-
sen hallinnointi on eriytynyt ja eurooppalaiset ja kotimaiset traditiot yhdistetään eri
tavoin EU:n jäsenmaissa (Aalbu et. al. 1999, 63). Erilaiset käytännöt ja aluepolitii-
kan muodot voivat olla myös oppimisen perustana.

Konkreettisina kumppanuuden eliminä toimivat seurantakomiteat, joiden rooli
on sama kaikissa EU:n jäsenmaissa. Seurantakomiteoiden rakenne ja toiminta pe-
rustuvat rakennerahastoasetuksiin. Seurantakomiteoiden laajuus, muiden kumppa-
nuuselinten rakenne ja ohjelmatyön käytännöt vaihtelevat suuresti eri jäsenmaiden
kesken. Minimissään kumppanuus on kumppanuuselinten toimintaa, mutta käytän-
nössä paljon laajempaa kuin muodollinen päätöksentekomekanismi edellyttää. Kump-
panuuteen voidaan laajassa merkityksessä katsoa sisältyvän myös epäviralliset ver-
kostot, jotka ovat muodostuneet rakennerahastojen hallinnoinnin ympärille. Kump-
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panuudesta on muodostunut ohjelmien kehittämiseen, hallinnointiin ja toteuttami-
seen liittyvä monimutkainen suhdeverkosto (Tavistock Institute 1998).

Kumppanuusperiaate ja alueellistuminen

Euroopan unioni ja eurooppalainen integraatioprosessi voidaan nähdä vastauksena
ja reaktiona globalisaatioon. EU:n integraatiolla pyritään luomaan tietyn alueen si-
sälle yhteiset markkinat ja pelisäännöt. EU:n muodostuminen on eräs ulottuvuus
alueellistumisen prosessissa. Alueellistumisen käsitteellä viitataan paitsi kansallis-
valtioita suurempien ylikansallisten alueiden muodostumiseen ja eri valtioissa si-
jaitsevien alueiden yhteistyön ja verkostoitumisen kasvuun (esim. Baldersheim &
Ståhlberg 1999), myös valtiota pienemmän aluetason merkityksen nousuun. Alueel-
listuminen voidaan tulkita joko pitkän kehityksen jatkumona tai murroksena, jossa
luodaan uutta poliittista tilaa monella tasolla (esim. Häkli 1999).

Alueellistuminen on sekä taloudellista että hallinnollis-poliittista ja nämä proses-
sit ovat yhteen kietoutuneita. Alueellistumisen taloudellinen juonne liittyy verkosto-
talouden merkityksen kasvuun ja alueiden kilpailukyvyn korostamiseen (esim. Stor-
per 1997). Kumppanuusperiaatteessa korostuvat alueellistumisen poliittis-hallinnol-
liset piirteet. Alueellistumisella tarkoitetaan tässä yhteydessä osaamisen ja vallan
kehittämistä kansallista tasoa alemmilla tasoilla. Aluehallinnon piirteet ja toimivalta
vaihtelevat suuresti valtioittain (esim. Kokkonen & Vartiainen 1993). Alueellistu-
minen on myös seurausta alueiden ja alueellisten toimijoiden  reaktioista Euroopan
integraatioon.

Kuva 1 esittää yhteisöaluepolitiikan periaatteiden ja rakennerahastojen välistä
suhdetta globalisaatioprosessin ja alueellistumisen näkökulmasta. Globalisaatio on
vaikuttanut EU:n integraatioon, mm. yhteisöaluepolitiikan periaatteiden muodostu-
miseen. Periaatteet ilmentävät monitasoisen Euroopan yhteisön muodostumista
(Marks et. al. 1998). Periaatteet taas kiteytyvät konkreettisesti rakennerahastojen
toiminnassa (vrt. esim. Mäkinen 1999).
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KUVA 1. Rakennerahastot ja alueellistuminen

Käytännössä kumppanuusperiaate on rakennerahastojen hallinnoinnin tapa.  Vaikka
periaatteiden avulla pyritään lähentämään eri maiden aluepolitiikkoja toisiinsa, pe-
riaatteet ilmentävät yleistä alueellistumisen trendiä. Tavistock Instituten (1998) tut-
kimuksen mukaan kumppanuusorganisaatioiden  toiminta on vahvistanut omalta osal-
taan jäsenvaltioiden sisäistä alueellistumisen trendiä mm. seuraavilla tavoilla:

1. on perustettu uusia alueellisia instituutioita ja organisaatioita toteuttamaan raken-
nerahastoihin liittyvää ohjelmatyötä kumppanuusperiaatteen edellyttämällä tavalla,

2. on kehitetty aiemmin heikkoja alueellisia organisaatioita,

3. on lisätty paikallis- ja aluehallinnon valtaa ja osaamista sekä

4. on siirretty toimivaltaa ja päätöksentekovaltaa valtionhallinnon sisällä keskushallin-
nosta aluehallintoon.

Alueellistumisen luonne vaihtelee maittain, mutta kaikissa EU:n jäsenmaissa alu-
eellistuminen on yleinen trendi. Alueellistumista kuvaa karkeasti otettuna kaksi piir-
rettä: desentralisaatio ja dekonsentraatio. Desentralisaation myötä kehitetään alue-
ja paikallishallinnon osaamista ja annetaan sille päätöksentekovaltaa. Dekonsent-
raatio on prosessi, jossa aluehallinnon kapasiteettia vahvistetaan ja aluehallinnon
päätöksentekovaltaa lisätään valtion puitteissa. Operationaalista kapasiteettia dele-
goidaan aluetason elimiin ja muuhun valtion aluehallintoon siten, että keskeinen
koordinaatio säilyy valtiolla (Tavistock Institute 1998).
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Rakennerahastoja on neljä.  Euroopan aluekehitysrahasto EAKR:n toimenpiteet
suunnataan pääasiassa tuotannollisten investointien lisäämiseen ja infrastruktuurin
kehittämiseen sekä työllisyyden hoitoon kaikkein ongelmallisimmilla alueilla. Eu-
roopan sosiaalirahasto ESR pyrkii inhimillisten voimavarojen kehittämiseen mm.
koulutuksen ja osaamisen lisäämisen avulla. EMOTR tukee maatalouden rakenne-
muutosta ja tehostaa elintarviketuotannon investointeja ja markkinointia sekä kor-
vaa luonnonolosuhteista koituvia haittoja maataloustuotannossa. KOR tukee kalata-
louden sopeuttamista rakennemuutokseen.

Rakennerahastoista erityisesti Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n toiminta
on edistänyt alueellistumista desentralisaation muodossa. Lisäksi monitavoitteisten
ja monen rakennerahaston kautta rahoitettujen tavoiteohjelmien (tavoite 1, 2, 5b ja
6) toiminta on kehittänyt aluetason toimijoiden osaamista.

Tavoitteiden 3 ja 4 toteutuksen hallinnolliset järjestelyt ovat jäsenmaissa yleensä
olleet keskushallinnon vastuulla, joka on myös kontrolloinut näiden tavoiteohjelmi-
en toimintaa.  Tavoiteohjelmat 3 ja 4 (ja uuden ohjelmakauden tavoite 3)  on rahoi-
tettu ESR:lla ja kansallisella vastinrahalla. Euroopan sosiaalirahaston ESR:n toi-
minta on tukenut dekonsentraatiopyrkimystä, kun yhden tai kahden valtionhallinnon
sektorin sisällä on pyritty siirtämään toimivaltaa keskushallinnosta aluehallintoon
(Tavistock Institute 1998).

Kumppanuuden rakenne Suomessa

Suomen kansallinen hallintojärjestelmä ja poliittis-hallinnollinen kulttuuri vaikutti-
vat olennaisesti tapaan, jolla kumppanuusperiaatetta sovellettiin Suomessa ja myös
rakennerahasto-ohjelmien käytännön toteutukseen. Suomen hallintojärjestelmää
voidaan karkeasti luonnehtia kahtiajakautuneeksi ja sektoroituneeksi (esim. Virkka-
la 1998).

Suomessa on toiminut voimakas valtio ja keskushallinto ja toisaalta kunnat, joilla
on vahva autonomia ja jotka edustavat kehittynyttä paikallista demokratiaa. Suo-
mesta on puuttunut oma maakuntahallinto vaaleilla valittuine maakuntavaltuustoi-
neen, jollainen toimii muissa Pohjoismaissa. Sekä valtion aluehallintoviranomaiset
että kuntayhtymät ovat toimineet aluetasolla, joskus kilpaillen ja joskus hyvässä
yhteistyössä. Valtion ja kuntien väliset suhteet ovat aika ajoin olleet jännitteisiä.
Rakennerahastojen hallinnointi on ollut kimmokkeena sekä kuntayhtymäperustei-
sen  että valtion aluehallinnon uudistuksiin.

Aluetaso on Suomessa ollut noin sata vuotta valtion aluehallinnon ja kuntaperus-
teisten organisaatioiden toiminnan ja kilpailun kenttänä (kuva 2). Vuoden 1993 alue-
kehityslainsäädäntö, jonka suunnittelun eräänä kimmokkeena oli Suomen mahdolli-
nen EU-jäsenyys, oli eräs ratkaisu kilpailuun aluetasolla. Uudistuksessa siirrettiin
aluekehitystehtävät lääninhallituksilta kunnallishallintoon kuuluville kuntayhtymil-
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le, maakuntien liitoille. Lain perusteluissa määriteltiin aluepolitiikan tavoitteiksi alu-
eiden omista tarpeista lähtevä ja alueiden oman tahdon mukainen kehittäminen sekä
tasapainoinen alueellinen kehitys.

KUVA 2. Suomen hallintojärjestelmä

Aluekehityslain tavoitteen saavuttamiseksi turvataan alueiden väestön elinolojen
kehitys ja sen kannalta tärkeiden palvelujen saatavuus, turvataan alueellisen kehi-
tyksen kannalta tarpeellinen perusrakenne, uudistetaan alueiden tuotantorakennetta,
parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja edistetään uusien työpaikkojen synty-
mistä sekä vahvistetaan muutoinkin alueiden taloutta ja väestön osaamista. Menette-
lynä ovat maakunnittain laadittavat ja toteutettavat kehittämisohjelmat, jotka suun-
taavat kuntien, valtion, EU:n ja yksityisiä kehittämistoimenpiteitä.

Maakuntien liitot aloittivat toimintansa vuonna 1994. Maakuntien liitot kytkevät
toimialueensa poliittisen kentän kehittämistyöhön. Niillä on periaatteessa alueensa
asukkaiden valtuutus, vaikkakin edustajien nimeäminen kuntaorganisaatiossa eikä
suoraan asukkaiden valitsemina heikentää tätä valtuutusta ja poliittista subjektiutta
(Mäkinen 1999).

Alueellisen tason järjestelyjen lisäksi kumppanuuden rakenteeseen ja ohjelma-
työhön on vaikuttanut Suomen hallintojärjestelmän voimakas sektoroituminen. Sek-
torihallinnossa on usein hierarkkinen päätöksentekojärjestelmä, joka ilmenee mm.
ministeriön, aluehallintoviranomaisen päätöksenteossa. Sektoriviranomaiset pitävät
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huolta mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksellisesti omasta toimialastaan, mutta
toimialojen välinen ja alueellinen kokonaisnäkökulma jää huomioitta. Sektoroitu-
minen on yhä voimakasta, vaikka toisaalta myönnetään se, että yhteiskunnan moni-
mutkaisuuden kasvaessa sektoreiden välisen koordinaation tarve kasvaa (esim. Mä-
kinen 1999, 155; Hallin & Lindström 1998; Ramfelt 1995).

Sektoroitumisen ja eri hallinnonalojen kiinteän työnjaon voimaa kuvaa valtio-
neuvoston  päätös 27.5.1995, jonka mukaan eri ministeriöiden välistä toimivaltaja-
koa ei Suomessa muuteta rakennerahastojen takia. Tämä päätös vaikutti olennaisesti
kumppanuusrakenteiden muotoon ja ohjelmatyöhön Suomessa. Vastaavan päätök-
sen valtioneuvosto teki myös vuonna 1999 suunnitellessaan lakiesitystä rakennera-
hasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista.

Suomessa alueellisten tavoiteohjelmien hallintorakenteet ovat samankaltaisia.
Jokaisella tavoiteohjelmalla on kumppanuuselin sekä kansallisella että alueellisella
tasolla.

Kumppanuuselimiä on kaksi:

1. Seurantakomiteat, jotka päättävät tavoiteohjelmien suuntaviivoista ja strategioista ja
vain yksi kansallinen ohjelma jokaista tavoiteohjelmaa kohti. Kaikkiaan yhdeksän mi-
nisteriötä on ollut mukana tavoiteohjelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa edelli-
sellä ohjelmakaudella (kuva 3). Ensimmäisellä ohjelmakaudella seurantakomiteoissa
oli komission edustus, mutta kaudella 2000-2006 ne ovat kansallisia elimiä, joissa
Euroopan komission edustajat toimivat vain neuvonantajina. Päätökset tehdään kon-
sensusperiaatteella, mikä on edellyttänyt huolellista valmistelua.

2. Maakuntien yhteistyöryhmät, joiden tehtävänä on tavoiteohjelmien hallinta ja seuran-
ta maakuntatasolla. Maakuntien yhteistyöryhmissä on kuntien, kuntayhtymien, valtion
aluehallinnon sekä sosiaali- ja taloudellisten partnereiden edustus. Niiden roolina on
tehdä strategisia päätöksiä aluekehitysohjelmista sekä päättää ohjelmia toteuttavien
projektien EU-kelpoisuudesta. Ne myös pitävät huolen siitä, että projektit muodosta-
vat ohjelman. Maakuntien liitot toimivat yhteistyöryhmien sihteeristönä.

Näissä elimissä eri tahot ovat laajasti ja monipuolisesti edustettuina, mutta esimer-
kiksi osa yhteistyöryhmien päätösvallasta on delegoitu ohjelmien keskeisille rahoit-
tajille, työryhmille ja yritystukityöryhmille. Yritystukityöryhmissä käsitellään yri-
tyshankkeita, jotka kuuluvat liikesalaisuuden piiriin. Vastuuministeriöillä, eli alu-
eellisten tavoiteohjelmien osalta sisäasiainministeriöllä, on tärkeä rooli tavoiteoh-
jelman kansallisessa hallinnoinnissa. Aluetasolla maakuntien liitot vastaavat ohjel-
mien valmistelusta, hallinnoinnista ja seurannasta. Valtion aluehallintoviranomai-
silla on maakuntien liittojen ja yhteistyöryhmien ohella keskeinen rooli ohjelmien
toteutuksessa (kuva 3).
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KUVA 3. Kumppanuuselimet suomalaisessa hallintojärjestelmässä.

Vaikka maakuntien liitoilla on aluekehitysviranomaisena vastuu rakennerahasto-oh-
jelmien hallinnossa ja seurannassa, valtio tai valtion aluehallintoviranomaiset teke-
vät muutamaa poikkeusta (maakunnan kehittämisraha) lukuun ottamatta viime kä-
dessä lopulliset päätökset hankkeiden rahoituksesta. Maakuntien liittojen aluekehi-
tysvastuu perustuu paljolti motivointiin ja siihen kuinka hyvin ne menestyvät eri
tahojen intressien yhteen sovittajina ja neuvottelijoina.

Rakennerahasto-ohjelmiin perustuva alueellinen kehittäminen ja kumppa-
nuuden toiminta

Kun suomalainen hallintojärjestelmä kohtasi yhteisöaluepolitiikan ja Suomessa ryh-
dyttiin soveltamaan kumppanuusperiaatetta, muodostui monimutkainen aluekehit-
tämisen järjestelmä, eräs EU:n monimutkaisimmista kumppanuuden järjestelyistä
(Tavistock Institute 1998, 111).

Seija Virkkala
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Rakennerahasto-ohjelmien toimeenpano on monivaiheinen prosessi, jonka osia
ovat ohjelmat,  rahoitussuunnitelmat, maakunnallinen toimeenpano, hankevalinta ja
hanketoteutus. Rakennerahastojen tuki on ohjelmaperusteista ja se määräytyy ta-
voiteohjelmissa esitettyjen tarpeiden mukaan, ei hallinnonalakohtaisten tavoitteiden
tai linjausten mukaan. Onnistuakseen ko. prosessi edellyttää usean eri vaiheen yh-
teensovittamista. Toimeenpanoa edistävät ohjelman varoja jakava luonne ja konk-
reettisuus. Ohjelman houkuttelevuutta voi vähentää se, että toimeenpanijoita on useita
ja konkreettiset tavoitteet implikoivat ehdollisuutta jaettavan etuuden saajalle (Ket-
tunen 1998, 4).

Kumppanuuden toimintaa ja rakennerahastoihin perustuvaa kehittämistä luon-
nehtii Suomessa ohjelmatyön kaksitasoisuus sekä ohjelmia toteuttavien hankkeiden
hyväksymiseen liittyvä moniportainen päätöksenteko.

Ensimmäisen rakennerahastokauden 1995-1999 alueelliset tavoiteohjelmat (ta-
voitteet 2, 5b ja 6) valmisteltiin ensin aluetasolla ja koordinoitiin sitten vastuuminis-
teriönä toimineessa sisäasiainministeriössä kansallisiksi tavoiteohjelmiksi. Lopulli-
sen muotonsa ohjelmat saivat keväällä 1995 Suomen valtion ja komission käymissä
neuvotteluissa. Vain kansalliset tavoiteohjelmat hyväksyttiin komissiossa.

Kansalliset tavoiteohjelmat ovat yhdistäviä asiakirjoja, koosteita alueellisista
ohjelmista. Käytännön ohjelmatyö, hankkeistus, on tehty maakunnissa. Ohjelmia on
toteutettu ja seurattu kahdella tasolla: kansallisella ja alueellisella. Ohjelmien to-
teuttaminen on ollut jatkuvaa neuvottelua ja koordinointia eri tasojen, sektoreiden ja
alueiden välillä. Tasapainottelu kansallisten ja alueellisten ohjelmien prioriteettien
ja kansallisten viranomaisten rakennerahasto-osuuksien kesken on tehnyt ohjelmien
rahoituksesta ja toteuttamisesta sangen monimutkaisen järjestelmän. Käytännössä
kansalliset ohjelmat ja niiden prioriteetit ovat vaikuttaneet alueellisten ohjelmien
toteutukseen ja seurantaan. Jopa kansallisten vastuuviranomaisten momentit ja nii-
den riittävyys valtion budjetissa ovat voineet määrittää alueohjelmien toteutumista
(vrt. esim. Kettunen 1998; Virkkala 1998). Monitasoisessa ohjelmatyössä koordi-
nointi ja käytännön rutiinit vaativat aluekehittämistyötä tekeviltä henkilöiltä paljon
aikaa ja energiaa.

Rakennerahastokauden 2000-2006 alueelliset tavoiteohjelmat valmisteltiin vuo-
den 1999 aikana neljällä suuralueella, joihin kuhunkin kuuluu useita maakuntia.
Uudella ohjelmakaudella toteutetaan Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen tavoite 1 -oh-
jelmia sekä Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen tavoite 2-ohjelmia. Näillä suuralueilla,
ns. yhteistyöalueilla, ohjelmia valmisteltiin elimissä, joissa oli eri tahojen laaja edus-
tus. Maakunnallisten tavoiteohjelmien laatiminen vaihtelee alueittain, mutta yleen-
sä ohjelmia on valmisteltu samanaikaisesti suuralueittaisten ohjelmien kanssa. Val-
mistelu yhteistyöalueittain korostaa ylimaakunnallista toimintatapaa. Uudella ohjel-
makaudella tasapainottelu ohjelmien toteutuksen suhteen tapahtuu nyt maakuntata-
son ja ns. yhteistyöalueen tavoiteohjelman välillä.

Suomalainen sovellutus yhteisöaluepolitiikan kumppanuusperiaatteista
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Kaksitasoisesti toteutettavan ohjelmatyön lisäksi suomalainen sovellutus kump-
panuudesta ilmenee projektirahoitukseen liittyvän päätöksenteon moniportaisuute-
na. Jokaisen tavoiteohjelmaa toteuttavan projektin käynnistyminen edellyttää moni-
en rahoituspäätösten tekemistä ja kaikki rahoittajat toimivat viime kädessä omien
intressiensä, resurssiensa ja tavoitteittensa sekä hallintokulttuurinsa mukaisesti. Tär-
keä kysymys monirahoitteisissa projekteissa on se, kuka tekee viimekätisen rahoi-
tuspäätöksen? Suomessa lopullisen päätöksen projektin hyväksymisestä ja  käynnis-
tymisestä tekee yleensä kansallinen sektoriviranomainen. Poikkeuksena tästä sään-
nöstä on sisäasiainministeriön EAKR-rahoitusosuus, josta päättäminen on delegoitu
maakuntien liitoille ja yhteistyöryhmille. Moniportainen päätöksenteko, projektien
koordinointi eri rahoittajien intressien mukaan sekä päätösten odottelu kuormittavat
erityisesti projektien hakijoita ja tekijöitä. Aktiivisimmatkin projektintekijät ovat
alkuinnostuksen jälkeen väsyneet hankkeiden hankaliin haku-, toteuttamis- ja seu-
rantamenettelyihin.

Näissä kahdessa piirteissä korostuu keskushallintovaltainen tapa toteuttaa raken-
nerahasto-ohjelmia, joka juontuu Suomen poliittis-hallinnollisesta historiasta ja kult-
tuurista. Valtiolla oli suuri rooli kansakunnan rakentamisessa; kansallinen integraa-
tio luotiin asutus-, maatalous- ja teollisuuspolitiikan avulla sekä hyvinvointivaltiota
rakennettaessa. Alueet kehittyivät osana kansallista integraatiota ja eri alueiden re-
surssit mobilisoitiin kansallisiin tavoitteisiin. Hyvinvointivaltion rakentaminen vä-
hensi alueiden välistä polarisaatiota antaen kaikille kansakunnan osille ja alueille
saman statuksen ja kaikille kansalaisille samat palvelut (Aalbu et.al. 1999, Marius-
sen & Virkkala 1999, Virkkala 1998).

Vahva keskusvaltio on sektoroitunut ja eri sektoreilla on erilaisia kehittämisint-
ressejä. Sektoroituneisuutta osoittaa mm. valtioneuvoston päätös vuodelta 1995, jonka
mukaan eri viranomaisten toimivaltasäännöksiä ei muuteta EU:n ohjelmatyön vuok-
si. Eri hallinnonaloilla onkin pidetty kiinni niiden omista momenteista. Hallinnonala-
kohtaisen resurssinohjauksen avulla on hahmotettu vain sektorikohtaisia kokonai-
suuksia, monialaisten strategioiden toteuttaminen on ollut vaikeaa. Eri ministeriöi-
den erilaiset säännöt ja toisistaan poikkeavat menettelyt, lukuisat menomomentit
sekä lisäksi vielä EU:n tarkat rahasto- ja momenttikohtaiset ohjeet ja menotavoitteet
ovat hajottaneet  kehittämisohjelmat hanketasolla pieniin, epäyhtenäisiin paloihin
eikä selvistä strategisista painopisteistä ole voitu pitää kiinni. Sektoroitunut järjes-
telmä on aiheuttanut joustamattomuutta ja vaikeuttanut strategisen kehittämisen ra-
kenteellisten edellytysten syntymistä (vrt. Mäkinen 1999, 174).

Sektoroituneen järjestelmän voima ilmenee mm. siinä, että valtioneuvosto teki
jälleen vuonna 1999 uuden päätöksen eri viranomaisten toimivaltasuhteiden muut-
tumattomuudesta rakennerahastojen hallinnoinnin osalta. Päätös tehtiin, kun ryh-
dyttiin suunnittelemaan vuoden 2000-2006 ohjelmakautta ja sen uutta hallintoa.
Lakiesitys rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista (laki 1353/1999)
annettiinkin eduskunnalle marraskuussa 1999 ja laki tuli voimaan vuoden 2000 alussa.

Seija Virkkala
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Uusi laki ei poista sektoroitumista, ei välttämättä vähennä byrokratiaa tai järjestel-
män monimutkaisuutta eikä delegoi toimivaltaa maakuntatasolle. Laki kuitenkin tuo
aikaisemmin vain epävirallisena yhteistyöelimenä toimineet maakuntien yhteistyö-
ryhmät suomalaisen lainsäädännön piiriin. Lain mukaan viranomaisten toimintaa
ohjaa aluetasolla maakunnan yhteistyöasiakirja. Yhteistyöasiakirjassa sovitetaan
yhteen EU-varojen ja vastaavien kansallisten rahoitusosuuksien kohdentuminen
maakunnassa ohjelmaa rahoittaville valtion viranomaisille, maakunnan liitolle ja
muille rahoitukseen osallistuville tahoille. Nähtäväksi jää, missä määrin yhteystyö-
asiakirja helpottaa sektoroituneen järjestelmän aikaansaamaa kitkaa ohjelmien to-
teutuksessa ja rahoituksessa, missä määrin se yksinkertaistaa monitasoista koordi-
nointijärjestelmää ja vähentää projektin tekijöiden taakkaa.

Tavoiteohjelmien toteutuksen päätöksenteko- ja hallinnointijärjestelmän moni-
mutkaisuus on vähentänyt monien arvioitsijoiden mukaan toiminnan tehoa ja pirsto-
nut toteuttamista. Se on myös vähentänyt ohjelmien kykyä tuottaa uutta innovatii-
vista toimintaa ja uudistaa tuotantorakennetta. Järjestelmän toimintaa helpottaisi
evaluattoreiden mukaan mm. se, että tehtäisiin vain yksi käynnistyspäätös hanketta
kohti (esim. FAR 1999).

Kumpaanuus ja alueellistuminen Suomessa

Suomeen ei vuonna  1995 saatu ”global grant” järjestelmää, jossa keskushallinto
olisi delegoinut maakuntien kehittämisresurssit aluetasolle ja maakunnallisten taho-
jen päätettäviksi. Perusteluiksi esitettiin, että  maakunnat olivat liian pieniä ja uusia
eikä maakuntatasolla ollut osaamista. Väitettiin, että vain keskushallinnon sektorit
pystyvät päättämään kehittämisen resurssien allokaatiosta. Valtioneuvoston päätös
vuodelta 1995, ja edelleen vuodelta 1999, stabilisoi tilanteen sektoroituneen keskus-
hallinnon hyväksi, mikä oli pettymys monille maakuntatason toimijoille.

Pettymyksestä huolimatta rakennerahasto-ohjelmien hallinnointijärjestelmän voi-
daan Suomessa nähdä heijastavan ainakin pyrkimystä muuttaa sektorivaltaista ja
keskushallintopainotteista järjestelmää. Rakennerahastojen hallinnointiin luodut ja
sen myötä kehitetyt alueelliset instituutiot ovat olleet Suomessakin osa yleistä alu-
eellistumisen trendiä. Aluetason toimijoiden osaaminen kehittyy vähitellen, kun heille
annetaan sekä tehtäviä että resursseja ja kun toimivaltaa siirretään aluetasolle.

Alueellistumista ovat Suomessa edistäneet mm. seuraavat institutionaaliset muu-
tokset:

1. Aluekehitysvastuun siirtäminen kuntayhtymäpohjaisille maakuntien liitoille vuonna
1994

- Tätä voidaan pitää osoituksena  desentralisaatiosta.

Suomalainen sovellutus yhteisöaluepolitiikan kumppanuusperiaatteista
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2. Alueellisten kumppanuuselinten eli maakuntien yhteistyöryhmien perustaminen vuon-
na 1995

- Tätä voidaan pitää osoituksena pyrkimyksestä vahvistaa alueellisten toimijoiden
keskinäistä yhteistyötä. Periaatteessa maakunnan yhteistyöryhmän  voi päättää, onko
joku hanke EU-kelpoinen ja toteuttaako se alueellista ohjelmaa toivotulla tavalla.
Kun sektoreiden kansallinen rahoitus on vähentynyt säästöjen ja budjettileikkaus-
ten myötä, kumppanuuselimen merkitys ja toimivalta kasvaa erityisesti maakun-
nissa, jotka kuuluvat kokonaan alueellisten tavoiteohjelmien piiriin. Yhä suurempi
osa valtion budjetista menee EU-hankkeiden rahoitukseen.

3.  Alueellisten työvoima- ja elinkeinokeskusten (TE-keskusten) perustaminen vuonna
1997

- TE-keskusten perustamisen eräänä motiivina oli helpottaa rakennerahasto-ohjel-
mien käytännön toteuttamista. TE-keskukset toimivat kolmen eri ministeriön, kaup-
pa- ja teollisuusministeriön, työvoimaministeriön sekä maa- ja metsätalousminis-
teriön, aluehallintoviranomaisina (kuva 2). Kolmeen ministeriöön kuuluvalla val-
tionaluehallintoyksiköllä on yhteinen johtaja, joka ei kuulu minkään sektorin toi-
mialaan. TE-keskukset päättävät suuresta osasta EU-rahoituksesta sekä kansalli-
sesta alueellisesta rahoituksesta. Valtion keskushallinnon sisällä on päätäntävaltaa
koskien käytännön projektitoimintaa pyritty siirtämään ministeriöiltä alueellisiin
TE-keskuksiin. Tämä trendi ilmentää dekonsentraatiota.

Nämä kolme alueellistumista edistävää institutionaalista muutosta ovat lisänneet alue-
tason toimijoiden osaamista ja toimivaltaa. Suomessakin alueellistuminen on tapah-
tunut desentralisaation ja dekonsentraation muodossa. Ne osoittavat myös pyrki-
mystä sektoreiden yli menevään koordinaatioon. Toisaalta reaktioita sektoroitumi-
sen vähentämiseen ovat olleet:

1. Valtioneuvoston päätökset vuosina 1995 ja 1999

2. Maakuntien yhteistyöryhmien toimivallan delegointi työryhmille.

Yhteistyöryhmät ovat delegoineet osan toimivallastaan rahoittajista koostuville työ-
ryhmille, mikä on heikentynyt niiden roolia. Käytännössä hankkeet on pääsääntöi-
sesti valmisteltu työryhmissä jo sovitulla tavalla niiden tullessa yhteistyöryhmän
käsiteltäviksi. Työjaostossa konsensusperiaate tukee käsittelyä, jossa äärimmäisen
harvoin puututaan toisen viranomaisen puoltamaan esitykseen. Työjaosto on keskei-
nen valmisteleva elin ja sen  vahva rooli on puolestaan vähentänyt kehittämisproses-
sin demokraattisuutta, koska sen vuoksi ohjelmatyö on ajautunut muutamien tärkei-
den rahoittajaviranomaisten hallintaan. Lisäksi useissa maakunnissa, esimerkiksi
Etelä-Pohjanmaalla, yhteistyöryhmä on koettu kokoonpanoltaan liian suureksi ja he-
terogeeniseksi kyetäkseen tehokkaaseen päätöksentekoon (Mäkinen 1999, 178; Ket-
tunen 1998; Virkkala 1998). Kuitenkin yhteistyöryhmillä on periaatteellinen mah-
dollisuus luoda ja muokata maakunnallisia strategioita sekä toteuttaa niitä yksittäi-
sistä sektoreista riippumatta. Yhteistyöryhmillä on siihen vuoden 2000 alusta lähti-
en ollut myös lainsäädännöllinen perusta.

Seija Virkkala
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Alueellistumisen ja sektoroitumisen prosessien välillä on Suomessa vallinnut tietty
jännite. Alueellistumista edistäviä institutionaalisia muutoksia ovat seuranneet pää-
tökset, joilla pidetään yllä sektoreiden välistä tasapainoa ja työnjakoa.

Institutionaalisten muutosten, lakien ja valtioneuvoston päätösten lisäksi on otet-
tava huomioon hallinnolliset ja alueelliset käytännöt ja niiden muutokset. Erilaiset
arvioinnit viittaavat siihen, että yhteistyö sektoreiden välillä on sekä kansallisella
että alueellisella tasolla kasvanut, vaikka uusi yhteistoiminnan kulttuuri onkin vasta
muodostumassa (esim. Mäkinen 1999, 192). Kumppanuusperiaatetta on Suomessa
toteutettu laajasti.

Suomen kumppanuusrakenne verrattuna Tanskaan

Tavoiteohjelmien toteutuksen kaksitasoisuus ja moniportainen päätöksentekojärjes-
telmä on seurausta siitä, kun suomalainen hallintojärjestelmä ja sen piirteet kohtasi-
vat yhteisöaluepolitiikan. Rakennerahasto-ohjelmiin liittyvät hallinnolliset järjeste-
lyt eli kumppanuusperiaatteen soveltaminen, kumppanuuden muodot, käytännöt ja
vaikutukset vaihtelevat maittain suuresti (Tavistock Institute 1998). Kansalliset ins-
tituutiot ovat vaikuttaneet kumppanuuden rakenteeseen ja rakennerahasto-ohjelmi-
en toteutukseen. Suurissa EU-maissa saattaa kuitenkin olla toisistaan poikkeavia
hallinnollisia järjestelyjä eri alueilla ja eri tavoiteohjelmissa.

Myös alueellistuminen vaihtelee maittain. Esimerkiksi Tanskassa alueellistumi-
nen on paljon pidemmällä kuin Suomessa. Tanskassa toteutuu se, mitä suomalaiset
maakuntatason toimijat haaveilivat vuonna 1995 eli ns. global grant. Rakennerahas-
to-ohjelmia koskeva päätöksentekovalta on Tanskassa delegoitu vuoden 1997 alue-
poliittisen lain perusteella maakunnille (amt). Laki on perustunut pitkään käytän-
töön, alueiden kokemukseen ohjelmatyöstä sekä näkemykseen, että alueita koskeva
tieto ja osaaminen löytyy alueelta. Alueellinen kehittäminen on keskittynyt alueta-
solle ja vain yhdelle kumppanuuselimelle. Alueiden elinkeinoelämän edustajilla on
keskeinen rooli kumppanuuselimissä.

Miksi sitten alueellistuminen on Tanskassa niin paljon pitemmällä kuin Suomes-
sa tai Ruotsissa ja keskushallinnon sektoriviranomaiset ovat olleet valmiita toimi-
vallan siirtämiseen aluetasolle, yksinkertaiseen ja joustavaan hallinnointijärjestel-
mään sekä aluetason toimijoiden kehittämiseen?

Suomen ja Tanskan erilaiset ratkaisut juontuvat ainakin historiallisista eroista
koskien valtion ja maakuntatason roolia yhteiskunnassa sekä lainsäädännöstä eli
eduskunnan päätöksistä. Ensinnäkin Tanskassa valtion ja keskushallinnon rooli ei
ole ollut yhtä vahva kuin Suomessa. Vanhassa kuningaskunnassa valtio ei ole ollut
kansakunnan rakentaja. Maantieteellisesti pienessä maassa alueellinen integraatio
ei ole ollut valtion tehtävänä. Myös kansalaisyhteiskunta on Suomeen ja Ruotsiin
verrattuna elänyt valtiosta erillään. Liberaali tanskalainen valtio on ollut enemmän
toiminnan, mm. elinkeinotoiminnan, mahdollistaja kuin aktiivinen toimija. Toiseksi
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maakuntatasolla on Tanskassa, kuten myös Ruotsissa ja Norjassa, toiminut pitkään
vaaleilla valittu maakuntahallitus omine organisaatioineen (amt). Maakunnat ovat
kehittyneet paitsi hyvinvointipalvelujen tarjoajina myös pitämällä huolta alueelli-
sesta elinkeino- ja teollisuuspolitiikasta. Ohjelmatyö on myös keskittynyt aluetasol-
le. Kolmanneksi eduskunta on maan poliittista ja taloudellista kulttuuria heijastaen
tehnyt pitkään päätöksiä, jotka ovat suosineet maakuntatasoa ja delegoineet tietoi-
sesti alueellista kehittämistä koskevaa toimivaltaa aluetasolle. Myös valtio on pyrki-
nyt luomaan mahdollisuuksia innovatiiviselle alueelliselle kehittämiselle ja sitä tu-
keville toiminnoille.

Tanskan kehityksessä rakennerahastot ja niihin liittyvä ohjelmatyö ovat toimi-
neet vain kehityksen mahdollistajina, tukien jo olemassa olevaa alueellista elinkei-
no- ja teollisuuspolitiikkaa. Halkierin (1998) mukaan alueellistuminen ei johdu Tans-
kan aluepolitiikan eurooppalaistumisesta, vaan pikemminkin alueellisen kehittämi-
sen politiikasta, joka on pyrkinyt parantamaan alueiden kilpailukykyä. Ohjelmatyön
alkaessa resurssit ja instituutiot olivat jo kehittyneet maakuntatasolle, koska valtio
rajoitti toimintaansa aluepolitiikassa ja antoi sekä resursseja että kehitysmahdolli-
suuksia maakuntatasolle. Alueellistumisen perustana oli alueiden kilpailukyvyn vah-
vistaminen. Taustalla on ollut näkemys alueiden endogeenisesta kehityksestä ja alu-
eellisesta omaehtoisuudesta. Liberaalissa valtiossa on luotettu yksityisen sektorin
rooliin ja alueellisen elinkeinoelämän edustuksella on tärkeä rooli kumppanuuseli-
missä. Käytännössä alueelliset toimijat luotiin vahvoiksi antamalla heille tehtäviä,
resursseja ja vastuuta sekä valtion ja eduskunnan että komission toimesta. Keskus-
hallinto on edistänyt alueellisten toimijoiden osaamisen kehittämistä, minkä myös
rakennerahastot mahdollistivat. Pitempi kehityssuunta institutionalisoitiin lopulta
aluepoliittiseksi laiksi vuonna 1997 (esim. Mariussen & Virkkala 1999; Halkier 1998;
Baldersheim & Ståhlberg 1999).

Suomessa sopeuduttiin rakennerahastoihin luomalla uusia instituutioita ja pyrki-
mällä ratkaisemaan pitkä kiista paikallis- ja valtion hallinnon kesken aluetasolla.
Alueiden rooli on Suomessa määritelty kansallisen integraation puitteissa (esim.
Virkkala 1999). Sekä Suomessa että Tanskassa kumppanuuselimet ovat hyvin laajo-
ja, tosin Suomessa niiden toimivalta on aluetasolla delegoitu rahoittajista koostuvil-
le työryhmille. Kypsempi kumppanuus Suomessa vaatisi institutionaalista kehitty-
mistä aluetasolla ja ennenkaikkea poliittista tahtoa aluetason kehittämiseen.

Johtopäätös

Kumppanuusperiaate on EU:ssa historiallisesti suhteellisen uusi, rakennerahasto-
asetuksiin se kirjattiin ensimmäisen kerran vuonna 1988. Kumppanuuskulttuuri vaatii
aikaa kehittyäkseen ja se institutionalisoituu vähitellen. Laaja kumppanuus on mer-
kinnyt tehokkuutta ja innovatiivisuutta: yhteistyössä on pystytty tuottamaan uusia ja
luovia ratkaisuja (Tavistock Institute 1998, 146).
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Suomalainen sovellutus kumppanuusperiaatteesta ilmentää maan keskusvaltio-
johtoista hallintorakennetta, mikä on tehnyt ohjelmatyöstä käytännössä monimut-
kaisen ja monitasoisen neuvottelujärjestelmän (Tavistock Institute 1998, 111). Vaik-
ka sektoriviranomaiset tekevät yleensä viimekätiset päätökset rakennerahasto-ohjel-
mia toteuttavista hankkeista, on Suomessakin kumppanuusperiaatetta sovellettu alu-
eellistumisen kontekstissa, kun on luotu ja kehitetty maakuntien liittojen tapaisia
uusia alueellisia instituutioita ja pyritty delegoimaan toimivaltaa valtionhallinnon
sisällä alueyksiköille, kuten TE-keskuksille.

Rakennerahastojen hallinnointijärjestelmä oli uusi tilanteessa, jossa se luotiin.
Monimutkaisuudestaan huolimatta järjestelmää voidaan pitää innovatiivisena, kos-
ka se on muuttuva ja saa aikaan muutoksia. Tärkein muutos on pyrkimys kehittää
aluetason toimijoita ja vähentää sektoroitumisesta aiheutunutta kitkaa. Kumppanuu-
den kautta on ensinnäkin saatu uusia toimijoita alueelliseen ohjelmatyöhön. Erityi-
sesti projektien kautta alueellisia tavoiteohjelmia on toteuttamassa laaja joukko toi-
mijoita. Toiseksi aluetason kumppanuuselimellä, maakunnan yhteistyöryhmällä, on
periaatteessa mahdollisuus luoda alueellisen kehittämisen strategioita ja toteuttaa
niitä yksittäisten sektoreiden strategioista riippumatta. Tätä toimivaltaa yhteistyö-
ryhmät ovat tällä hetkellä kuitenkin delegoineet työryhmille. Kolmanneksi innova-
tiivista on ollut se, että yhteistyö ja vuoropuhelu eri sektoreiden toimijoiden kesken
on tavoiteohjelmien väliarviointien mukaan kasvanut sekä alueellisella että kansalli-
sella tasolla. Vaikka toimijoiden arvostukset ja prioriteetit sekä tavat puhua ja hah-
mottaa asioita vaihtelevat, kumppanuus pitää ohjelmatyötä kasassa. Ohjelmatyön
ensimmäiset vaiheet ovat olleet monitoimijaisen hallinnointikulttuurin muodostu-
mista.

Alueelliset toimijat oppivat ja kehittyvät ohjelmatyössä, luodessaan strategioita
ja toteuttaessaan ohjelmia. Oppia voi paitsi omista kokemuksista myös muiden ko-
kemuksista ja käytännöistä. Hyviä käytäntöjä siirretään uusiin asetelmiin. Oppimi-
nen voi olla myös kansainvälistä. Erityisesti  kumppanuusperiaatteen erilaiset sovel-
lutukset ja periaatteen vaihtelu kansallisissa konteksteissa voi olla oppimisen perus-
tana. Havainnot erilaisista ratkaisuista siirtyvät EU:n eri valtioissa sijaitsevien yh-
teistyökumppaneiden välillä. Tanskan sovellutus kumppanuusperiaatteesta, jossa
päätösvalta rakennerahasto-ohjelmien hallinnoinnista ja toteutuksesta on delegoitu
aluetasolle, voisi olla kehittämisen haasteena myös Suomessa: ”global grant”:in avulla
on luotu yksinkertainen, joustava ja innovatiivinen aluekehittämisen järjestelmä.

Suomalainen sovellutus yhteisöaluepolitiikan kumppanuusperiaatteista
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2

Kaupunki, tila ja aluekehitys

Jussi S. Jauhiainen

Tiivistelmä. Kaupungit ovat nousseet tutkimuksen polttopisteeseen 1990-luvulla.
Samalla ovat muuttuneet kaupunkimaantieteen paradigmat. Kaupunkeja voidaan
tarkastella asukkaiden arkikäytäntöinä, institutionaalisen hallinnan kohteina tai dis-
kursiivisena kenttänä. Artikkelissa tarkastelen kaupunkien, tilan ja aluekehityksen
välisiä suhteita, kaupunkimaantieteen kehitystä, kaupunkipolitiikan nousua Euroo-
passa ja Suomessa ja kaupunkitilan käsityksiä. Vanha määritelmä hallinnollisesta
kaupungista ja uudempi kaupunkiseutu rajautuvat alueellisesti eri tavalla, erityi-
sesti kun niitä arvioidaan talouden, sosiaalisen kanssakäymisen, kulttuurin tai mie-
likuvien näkökulmasta. Samalla aluekehitys ei nykyään ole ensisijassa alueiden ke-
hitystä, vaan toimijoiden, instituutioiden ja rakenteiden välistä kamppailua, vuoro-
puhelua ja näihin liittyviä prosesseja. Kaupungit tai pikemminkin kaupunkiseudut
ovat keskeisessä asemassa aluekehityksessä tapahtumien näyttämönä ja niihin ak-
tiivisesti vaikuttavina toimijoina.

Kaupunkimaantieteessä on tärkeäksi noussut kaupunkien tilallisuuden arviointi
niin käsitteellisenä akateemisena tutkimuksena kuin tutkimustiedon soveltamisena
käytäntöön. Tila tai kaupunki eivät ole kapeasti tulkiten ’säiliö’, jossa ihmiset ja
resurssit sijaitsevat. Myöskään relatiivisen tilan tulkinta kaupungista, joka muodos-
tuu kaupunkien välisten tai kaupungin sisäisten suhteiden kautta, ei enää riitä. Kau-
punkeja on myös tulkittava syvällisemmin suhteessa tilaan, viitaten Henri Lefebvren
ajatuksiin (kaupunki)tilan tuottamisesta ja siihen liittyvistä prosesseista. Niitä ovat
tilalliset käytännöt, tilan representaatiot ja representaatioiden tila. Tässä tarkaste-
lulla on merkitystä ajatellen kaupunkien olemusta ja asemaa aluekehityksessä ja -
tutkimuksessa.
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Johdanto

Kaupungit ovat nousseet tutkimuksen polttopisteeseen 1990-luvulla. Samalla ovat
muuttuneet kaupunkimaantieteen paradigmat. Esitän artikkelissani kaupunkimaan-
tieteen viimeaikaisia haasteita kaupungin, tilan ja aluekehityksen välisten suhteiden
tutkimuksessa. Merkittävän kysymyksen asettaa se, että kaupungista ei ole mahdol-
lista tehdä yhtenäistä määritelmää. Aiempina vuosikymmeninä tarkasteltiin kaupun-
keja usein niiden hallinnollisten rajojen kautta, mutta tämän tilalle on noussut 1980-
luvulta lähtien kaupunkiseutujen tarkastelu. Kyse ei ole pelkästään tutkimuksesta,
vaan todellisesta tarpeesta kehittää ja hallinnoida koko kaupunkiseutua. Kaupunki-
seutu koostuu siis useista aluehallinnollisista yksiköistä, kaupungeista ja muista kun-
nista ja niiden osista. Erityisesti on noussut esille kaupungin monimuotoisuus ja
määrittelyn vaikeus, kun sitä tarkastellaan perusmäärittäjien kautta, joita ovat vaik-
kapa talous, politiikka, kulttuuri ja sosiaaliset suhteet.

Lähestyn kaupunkitematiikkaa maantieteellisen näkökulman kautta, joka avautuu
nimenomaan tilallisuuden tarkastelussa. Maantiedettä voidaan ymmärtää kolmen
ulottuvuuden kautta, jotka ovat arkipäivän maantiede, institutionaalinen maantiede
ja diskursiivinen maantiede. Tämä karkean, mutta hyvin selkeän yleistyksen on
esittänyt professori Anssi Paasi (1993). Yleistettynä arkipäivän maantiede tarkoittaa
maantiedettä tietokilpailuvisoissa ja perinteistä paikkojen ja asioiden sijainnin
opettamista kouluissa. Institutionaalinen maantiede tarkoittaa maantiedettä
akateemisena yliopiston oppiaineena, sen alajaotuksina tai tieteellisten seurojen
tutkimus- ja hallinnointikäytännöissä. Diskursiivinen maantiede on akateemista
keskustelua tilallisuudesta ja siihen liittyvien käsitteiden kehittämistä ja analysointia.
Tähän kolmijakoon voidaan liittää myös kaupungit. Ensimmäisenä on arkikäytännön
avulla hahmottuva kaupungin paikallisuus, joka pelkistyy kaupungissa asuville tai
siellä vieraileville jokaisen tilallisen käytännön kautta, vaikkapa kävelemällä
kaupungin katuja pitkin. Toisena on hallinnon ja instituutioiden kaupunki eli käsitys
kaupunkiregiimeistä, jotka ohjaavat kaupunkien kehitystä. Kolmantena ovat
kaupunkidiskurssit, joita muokataan kansainvälisessä teoreettisessa keskustelussa
(Schulman 1998, 11). Tässä artikkelissa tarkastelen lähinnä toista ja kolmatta
ulottuvuutta eli instituutioiden näkökulmaa arikipäivän kaupunkiin sekä teoreettista
keskustelua kaupungista tilallisuuden käsitteellistämisen kautta.

Kaupunkeihin keskittyvä maantieteellinen tutkimus on perinteinen osa maantie-
dettä ja tutkimuksen kirjo on laaja. Samalla kun yhteiskunnallinen kehitys on tullut
yhä monisyisemmäksi, on myös kaupunkien tutkiminen terävöitynyt. Tämä näkyy
maantieteen keskeisessä käsitteessä ’tila’ ja miten sitä on tarkasteltu kaupunkimaan-
tieteessä. Kuvailevan aluemaantieteen valtakaudella kaupunki tai tila olivat ’säiliö’,
jossa ihmiset ja kaupunkien resurssit sijaitsivat. Modernin aluemaantieteen kehitty-
essä 1960-luvulla yleistyi relatiivisen tilan tulkinta kaupungista. Tässä tila muodos-
tuu kaupunkien välisten tai kaupungin sisäisten suhteiden kautta etäisyyksinä ja ka-
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saantumisina. Kaupunkitila on kuitenkin jotakin paljon monimuotoisempaa, saman-
aikaisesti kaupungin tilallinen käytäntö, kaupunkitilan representaatio ja kaupungin
representaatioiden tila. Tämä ’tilojen trialektiikka’ viittaa ranskalaisen yhteiskunta-
filosofi Henri Lefebvren (1991) ajatuksiin (kaupunki)tilan tuottamisesta ja proses-
seista, johon (kaupunki)maantieteilijät ovat tukeutuneet tarkasteltaessa yhteiskun-
nan tilallisia aspekteja.

Artikkelin kolmas teema eli aluekehitys ja siihen vaikuttavien tekijöiden arvioin-
ti on muuttunut oleellisesti 1980-luvun lopusta lähtien. Olennaista tässä ovat laa-
jemmat muutokset yhteiskunnan kontekstissa eli globaalin talouden nousu, poliitti-
nen integraatio läntisessä Euroopassa, kollektiivisten identiteettien pirstoutuminen
pienemmiksi kulttuurin postmodernisaatiossa ja näistä aiheutuvat sosiaalisten suh-
teiden muutokset. Kaupungit tai pikemminkin kaupunkiseudut ovat keskeisessä ase-
massa aluekehityksessä tapahtumien näyttämönä ja niihin aktiivisesti vaikuttavina
tekijöinä. Aluekehitys ei nykyään ole ensisijassa hallinnollisesti rajautuvien aluei-
den kehitystä, vaan toimijoiden, instituutioiden ja rakenteiden välistä kamppailua,
vuoropuhelua ja näihin liittyviä prosesseja tilassa. Kaupunkiseudut ovat alueittensa
’vetureja’, mutta ’junan’ vauhdista ja suunnasta, ’matkustajien’ määrästä ja luokista
ja ’kiskojen’ eteenpäinvetämisestä käydään poliittista keskustelua. Kehityssuunni-
telmissa kaupungit tulkitaan kollektiiveiksi, joiden hallinta tapahtuu vallankäytön
kautta. Kaupungit ovat kuitenkin samanaikaisesti yksilöiden elämänpoluista koostu-
via heterogeenisiä tiloja.

Kaupunkitutkimuksen vahvistuminen ja monimuotoistuminen

Kaupungit ovat olleet merkittävä tutkimuskohde maantieteessä koko 1990-luvun.
Tätä osoittaa se, että pelkästään kaikkein tunnetuimmassa ja maailmanlaajuisessa
maantieteen ’Geo Abstracts’ –hakemistossa on peräti 17997 artikkelia tai tutkimus-
ta, jossa esiintyy hakusana ’urban’ tiivistelmässä (Geo-Abstracts 1999). Hakemisto
käsittää ajanjakson vuoden 1990 alusta vuoden 1999 toukokuuhun ja käsittää eng-
lanninkieliset maantieteen aikakauslehdet ja tutkimukset sekä ne, joissa on englan-
ninkielinen tiivistelmä. Kaikkein useimmin on kansainvälisessä kaupunkimaantie-
teellisessä tutkimuksessa käsitelty talousteemaa (’urban’ ja ’economic’). Sitä seu-
raavat sosiaaliset kysymykset (’urban’ ja ’social’), politiikka (’urban’ ja ’political’ )
ja kulttuuri (’urban’ ja ’cultural’ ) (Kuva 1). Kaupunkipolitiikkaa (’urban policy’)
koskevia julkaisuja on hakemistossa yli kolme tuhatta. Kuvasta 1 ilmenee myös kau-
punkitutkimuksen määrällinen nousu 1990-luvun jälkipuoliskolla.

Suomea (’urban’ and ’Finland’ ) koskevia ’Geo-Abstract’ -hakemiston piiriin
kuuluvia kaupunkimaantieteellisiä tutkimuksia on ilmestynyt 1990-luvulla yhteensä
91. Tässä mielessä voidaan todeta, että kaupunkimaantieteellisen tutkimuksen jul-
kaisukanavat ovat olleet, varsinkin 1990-luvun puoliväliin asti, ennen kaikkea kan-
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sallisia. Todennäköisesti juuri suuret tutkimusprojektit ja koulutusohjelmat 1990-
luvun loppupuolella nostavat Suomea koskevan kaupunkimaantieteellisen tutkimuk-
sen kansainvälistä profiilia. Tähän yhden mahdollisuuden antaa myös Euroopan
unionin tutkimuksen viides puiteohjelma, jossa määritellään yhteisön tutkimuspoli-
tiikan tavoitteet, painopisteet ja volyymi. Osoituksena siitä, että myös Euroopan ta-
solla on vahvistettu kaupunkitutkimusta, on kaupungeille erotettu puiteohjelmassa
oma avaintoiminto nimeltään ’Huomisen kaupunki ja kulttuuriympäristö’.

KUVA 1. Kaupunkimaantieteellisen tutkimuksen perusteemat 1990-luvulla. Kau-
punkimaantieteen kansainväliset julkaisut hakemistossa ’Geo-Abstracts’ vuosina
1990-1998 liittyen teemoihin ’economic’, ’social’, ’political’ ja ’cultural’. (Geo-
Abstracts 1999).

Myös Suomessa on kaupunkitutkimus laajentunut 1990-luvun kuluessa. Taustalla
tässä ovat laajat tutkimusprojektit, esimerkiksi Suomen Akatemian tutkimusohjel-
ma ’Yhdyskuntien tuleva kehitys’, ’Kaupunkiseutujen ekologinen modernisaatio’ ja
vuonna 1998 alkanut erityinen kaupunkitutkimusohjelma ’URBS’. Näistä ohjelmis-
ta on valmistunut kymmeniä laajoja tutkimuksia ja on odotettavissa kymmeniä kau-
punkitutkimuksen ja kaupunkimaantieteen väitöskirjoja 2000-luvun alussa.

Viime vuosien kasvava muuttoliike pääkaupunkiseudulle, niin Suomesta kuin ul-
komailta, on nostanut Helsingin seudun keskeiseen asemaan ajateltaessa kaupunki-
kysymystä Suomessa. Tähän liittyen ovat Helsingin yliopisto, opetusministeriö ja
Helsingin kaupunki yhdessä perustaneet kuusi määräaikaista kaupunkitutkimuksen
professuuria erityisaloina kaupunkimaantiede, kaupunkisosiologia, sosiaalipolitiik-
ka, kaupunkihistoria, kaupunkiekologia ja kaupunkitaloustiede. Näiden professuuri-
en tulokset heijastuvat 2000-luvun alkuun, erityisesti jos niiden välille pystytään
löytämään synergiaetuja. Myös soveltavalla puolella on tutkimuksen tarve havaittu

0

100

200

300

400

500

600

700

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

economic

social

political

cultural

Kaupunki, tila ja aluekehitys



38

Helsingin seudulla. Helsingin kaupungin tietokeskus on merkittävä kaupunkitutki-
muksen yksikkö, jossa on tehty jo pitkään monialaista kaupunkitutkimusta. Kaupun-
kitutkimus on siis ammattimaistunut ja erilaistunut. Tästä on seurannut myös se, että
oppiaineiden välinen ja sisäinen rajanylitys on tullut tavalliseksi sekä tutkimusote
on monipuolistunut (Pakarinen 1999).

Osaltaan kaupunkikysymyksen nousu näkyy myös temaattisina laajoina tutkimus-
hankkeina, joista esimerkkinä on vuonna 2000 alkava Suomen Akatemian rahoitta-
ma ’SYREENI’ eli ’Syrjäytyminen, eriarvoisuus ja etniset suhteet Suomessa’. On
odotettavissa, että Helsinki ja Helsingin seutu tulevat olemaan tärkeässä asemassa
hankkeessa, koska maahanmuuttajien määrä ja suhteellinen osuus Helsingin seudul-
la on suuri. Tässä yhteydessä on mainittava myös sosiaalinen eriarvoistuminen. Sa-
malla nämä hankkeet paikkaavat tilannetta, jossa tutkimustoiminnan tarve on suuri.

Soveltavan kaupunkitutkimuksen kentällä vaikuttava Harri Schulman (1998, 8)
on esittänyt laajan kirjon keskeisistä aiheista suomalaisessa kaupunkitutkimuksessa
1990-luvulla. Niitä ovat olleet kaupunkien hyvinvointia, sosiaalisia ongelmia ja elin-
oloja koskeva monialainen problematiikka; kaupunkiympäristön ekologia, jossa olen-
naisina kohteina kaupunkimaisema, kaupunkiekosysteemit, kaupunkiluonnon bio-
diversiteetti; kaupungin sosiospatiaaliset ulottuvuudet, jossa tärkeinä tutkimuskoh-
teina kaupunki-ilmiöiden levinnäisyys, kaupunkien rakenne ja tilankäyttö kaupun-
geissa; taloudelliset ja hallinnolliset kysymykset, kuten kaupunkien tulopohja, toi-
mijoiden verkostoituminen kaupungeissa ja kaupunkien välillä ja kaupunkiseutujen
hallittavuus; kaupunkeihin liittyvät kulttuuriset ilmiöt ja kulttuurien merkitys kau-
punkien kehityksessä; sekä kaupungistumisprosessin eri ulottuvuudet ja suomalai-
sen kaupunkijärjestelmän kansainvälistyminen.

Kaupunki on siis noussut tutkimuksen polttopisteeseen, mutta varsinkin Suomes-
sa se on pitkään mielletty negatiivikseksi pahan ja turmeluksen tyyssijaksi. Usein
tässä on nojauduttu perinteellisiin Louis Wirthin tai Ferdinand Tönniesin sosiologi-
siin teorioihin, joissa kaupungeissa yhteisöllisyys katoaa ja ihmisestä tulee tuntema-
ton tuntemattomien joukossa. Tämä on näkynyt Suomessa mm. representaatioina,
joiden kautta on esitetty kaupunkia suomalaisissa elokuvissa aina 1990-luvulle asti.
Aitoa suomalaista maisemaa on ollut ennen kaikkea luonnonmaisena ja muutuma-
ton maaseutu. Kaupunki on ollut jotain vierasta, jopa petosta, turmeluutta, turmiota
ja rappiota merkitsevä ympäristö (Tani 1996, 105-107). Viime vuosina keskustelun
sävy on muuttunut, kun lähiösukupolvi on kasvanut kiinni kaupunkiin ja keskustas-
sa asuminen on kokenut renessanssin. On muodikasta tai ainakin haluttua olla suu-
remman kaupungin keskustassa asuva urbaani toimija. Samalla kaupungeista on tul-
lut ’tavallisempia’ yhteiskunnallisen elämän näyttämöjä, katsotaanpa niitä ja erityi-
sesti Helsinkiä vaikkapa Kaurismäen elokuvien kautta. Nykyaikainen käsitys kau-
pungista Suomessa on paljon joustavampi, mutta vieläkin keskustelussa väikkyy taus-
talla kielteisyys, joka purkautuu edelleen keskusteluissa kaupunkiin sidotusta sosi-
aalisesta segregaatiosta suurimpien sanomalehtien palstoilla. Kaupunkien renessanssi
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on näkynyt myös keskusta-alueiden uudistuksessa. Samalla on myös poliittisella ta-
salla havahduttu siihen, että myös kaupunkien kehittämiseen on kohdistettava eri-
tyistä valtakunnallista politiikkaa.

Uuden kaupunkitutkimuksen sisällöllinen nousu on osa modernistisen tiedonihan-
teen kritiikkiä, joka on 1990-luvulla vakiintunut kaupunkimaantieteellisessä tutki-
muksessa. Perinteistä ymmärrystä tutkijan ja tutkittavan erillisyydestä suhteessa
objektiin on kritisoitu voimakkaasti. Aiemmin pyrittiin löytämään yksi ’oikea ja
neutraali’ teoria tai sovellus, minkä avulla selittää tai kehittää kaupunkia. Viime
kädessä totuus kaupungeista löytyisi siis yhdestä ’oikeasta’ teoriasta. Ruth Finnegan
(1998) on kirjassaan ’Tales of the City. A study of the narrative and urban life’
kertonut että tyypillistä kaupunkitutkimukselle ja kaupungin määritelmille ’moder-
nistisena’ kautena oli kaupunkikertomuksen loogillisuus ja uskottavuus. Uskotta-
vassa tarinassa on ajallinen lineaarinen viitekehys, sisäisesti koherentti selittävä ra-
kenne ja yleistävät johtopäätökset yksityisistä tapauksista tai kaupungeista. Lisäksi
kertomuksen on sovelluttava vallitseviin konventioihin tai paradigmoihin suhteessa
lukijaan tai kuulijakuntaan. Tässä mielessä akateemisissa tarinoissakin on noudatet-
tava sovittuja muodon, sisällön ja esittämisen tapoja, kuten Mervi Ilmonen (1998)
toteaa. Kaupunkiteoriat ovat siis tarinoita hyvän ja pahan taistelusta, jossa tavalli-
sesti paha voittaa tai ainakin saa aikaan pahaa jälkeä kaupungeissa. Uudemmassa
lähestymistavassa kaupunkien historian lineaarisesta ’kartoittamisesta’ tilaan sijoi-
tettujen elementtien kautta on siirrytty purkamaan kaupunkien kehityksen tilallista
elementtiä suhteessa aikaan, mitä esittelen myöhemmin tilallisuuden trialektiikan
kautta.

Kaupunkipolitiikan nousu Euroopassa ja Suomessa

’Alueiden Eurooppa’ nousi poliittisen keskusteluun 1980-luvulta lähtien integraati-
on syventyessä silloisen Euroopan yhteisön maiden välillä. Alueet nousivat valtion
rinnalle merkittäviksi tekijöiksi. Monissa tapauksissa ne jopa alkoivat kehittää omaa
ulkomaan- ja talouspolitiikkaa, esimerkiksi Katalonian, Baden-Württembergin, Lom-
bardian ja Rhône-Alppien maakuntien välillä ’Four Motors’ –organisaation kautta.
Itse asiassa näitä maakuntia vetävät niiden suurimmista kaupungeista koostuvat kau-
punkiseudut eli Barcelona, Stuttgart, Milano ja Lyon takamaineen. Samalla teoreet-
tinen keskustelu nosti esiin verkostoitumisen, oppivat alueet ja institutionaalisen
tiheyden alueiden menestystekijöinä. Viimestään tämä kyseenalaisti perinteisen ajat-
telun aluekehityksestä ja kaupunkien ja tilan välisistä suhteista, joka oli pitkään pe-
rustunut ajatukseen siitä, että valtion tasolla voidaan säädellä ja kehittää ’oikein’
alueiden kehitystä. Euroopan tasolla tämä toimi alkuvaiheessa juuri rakennerahasto-
jen politiikan kautta, jossa valtiot hallinnoivat kehitystä. Kumppanuuden periaate
tosin lisäsi vaatimuksia maakunta- ja aluetason sekä yhteiskunnallisten partnerien
mukaanottamiseen.
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Euroopan komissio on pyrkinyt aktiivisesti 1990-luvulla kehittämään kaupunki-
politiikkaa. Jo 1980-luvun loppupuolella kokeiltiin kaupunkiulottuvuuden tarkaste-
lua pilottiprojektien avulla osana Euroopan aluekehitysrahastoa (ERDF Article 10,
Urban Pilot Projects). Merkittävää oli heti 1990-luvun alussa esille noussut kestä-
vän kehityksen käsite, jota tarkasteltiin niin Euroopan komission dokumentissa ’Green
paper on the urban environment’  vuonna 1990 kuin erityisenä kestävän kehityksen
kaupunkien kampanjana (Sustainable Town and Cities Campaign). Komissio julkai-
sikin kaupungistumisen tilannetta 1980-luvulla luotaavan tutkimuksen ’Urbanisati-
on and the functions of cities in the European Community’, jossa esitettiin niitä
haasteita, joihin Euroopan tasolla tulisi vastata vuosikymmenen kuluessa (European
Commission 1992). Alueiden Euroopasta oli tulossa yhä enemmän kaupunkiseutu-
jen Eurooppa, joiden asema nähtiin tärkeäksi  kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä
käsittelevässä julkaisussa ’White Paper: Growth, Competitiveness and Employment’
vuodelta 1993 sekä toisessa aluekehityksen visiossa Europe 2000+ koskien Euroo-
pan integraation tulevaisuutta ja aluekehityksen suuntaviivoja.

Myös poliittisella päätöksentekotasolla alettiin kiinnittää entistä enemmän huo-
miota juuri kaupunkipolitiikkaan, ei ainoastaan osana aluepoliittista rakennerahastoa.
Alueiden Komiteassa aloitti erityinen sisäinen komissio, joka keskittyi kaupunki-
politiikkaan ja Euroopan komissio päätti virallistaa kaupunkeja koskevat pilotti-
projektit URBAN-hankkeen kautta osana komission puolelta tehtyjä aloitteita. Sa-
malla kuitenkin nähtiin, että erillisen kaupunkipolitiikan direktoraatin luominen oli-
si vaikeaa. Vuosikymmenen loppuvuodet olivatkin jo selkeästi kaupunkipolitiikan
sisällön etsimistä. Tämä tuli ilmi komission katsauksessa ‘Towards an Urban Policy
of the European Union’ (European Commission 1997). Siinä kaupungit nähtiin ta-
loudellisen kehityksen moottoreiksi, mutta samalla myös sosiaalisen ja kulttuurisen
kehityksen alkusijoiksi. Tätä seuraavana vuonna ilmestyi eurooppalaisena kaupunki-
poliittisena tiedonantona ’Kaupunkien kestävä kehittäminen Euroopan unionissa:
toimintakehys’ (Euroopan Komissio 1998). Siinä analysoidaan Euroopan kaupunki-
en haasteita ja esitetään toimintaohjelmat talouden, politiikan, hallinnon ja sosiaa-
listen ongelmien ratkaisemiseksi. Tiedonannossa on esitetty kaikkiaan 24 haastetta,
joihin olisi pystyttävä vastaamaan Euroopan laajuudessa (luettelo 1). Myös Euroo-
pan unionin sisäistä uudistamista ja ulkoista laajentamista käsittelevässä Agenda
2000 -raportissa sivuttiin kaupunkipolitiikan teemaa.

Kaupungeilla ja kaupunkiseuduilla on tärkeä asema myös vuonna 1999 hyväksy-
tyssä kolmannessa ’Euroopan aluesuunnittelun ja aluekehityksen suuntaviivat’ do-
kumentissa (European Spatial Development Perspective 1999). Samalla nähtiin, että
kaupunkeja tulee tarkastella kaupunkiverkostoina ja kaupunkiseutuina, erityisesti
ajatellen niiden suhdetta lähiseutuun. Tätä oli käsitelty jo vuoden 1996 Yhdistynei-
den Kansakuntien Habitat II –kongressissa. Osoituksena Komission käsityksestä
kaupunkipoliittisten interventioiden tärkeydestä päätettiin URBAN-ohjelmaa jatkaa
myös Euroopan unionin budjettikaudella 2000-06.
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Euroopan komission (1998) mukaan Eurooppalaisen kaupunkipolitiikan haasteet
ovat seuraavat:

•  Rakennerahastojen tuen selkeä kaupunkisuunnittelu;

• Työllisyyspolitiikan vahvempi kaupunkiulottuvuus;

• Tuki ‘Euroopan tietokeskukset’;

• Kaupunkien välisen yhteistyön edistäminen;

• Houkuttelevan kaupunkiliikenteen edistäminen;

• Taitotiedon kehittäminen ja kaupunkien taloudellista suorituskykyä koskevien koke-
musten vaihto;

• Yhteistyö syrjinnän ja sosiaalisen syrjäytymisen estämiseksi;

• Rakennerahastojen tuki alueisiin perustuvalle toiminnalle kaupunkien uudistamiseksi;

• Toisen tilaisuuden koulut;

• Taitotiedon kehittäminen ja syrjintää, syrjäytymistä ja kaupunkien uudistamista kos-
kevien kokemusten vaihto;

• Nykyisen ympäristölainsäädännön huolellisempi täytäntöönpano kaupunkien tasolla;

• Muu jätteitä, ilman laatua, vettä ja melua koskeva lainsäädäntö;

• Saasteiden valvonnan ja kaupunkien puhdistamisen vahvistaminen;

• Kaupunkiliikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen;

• Kaupunkien kestävä energiahallinto;

• Ilmastonsuojelu;

• Ekotuotemerkkien ja ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS);

• EU:n rakennerahastojen tuki kaupunkiympäristön suojelulle ja kohentamiselle;

• Kaupunkiympäristöä koskevan tietotaidon kehittäminen ja kokemusten vaihto;

• Tietoisuuden lisääminen, kokemusten vaihto ja toimivallan lisääminen kaupunkien kes-
täväksi kehittämiseksi;

• Innovatiiviset kaupunkien kehittämisstrategiat;

• Turvallisuuden lisääminen tukemalla kaupunkien rikollisuuden torjuntaa;

• Kaupunkien oloja käsittelevän vertailevan tiedon parantaminen;

• Jäsenvaltioiden panos ‘Urban Exchange’ –aloitteessa.

Suomessa on jo vuosikymmenten taakse ulottuva perinne alueisiin kohdistuvasta
kehityspolitiikasta. Kaupunkien asema on ollut maaseutupolitiikan varjossa hieman
suomalaisten elokuvien tapaan. Viime vuosina tilanne on muuttunut. Suomessa on
kaupunkipolitiikan kehittäminen on ollut merkittävän keskustelun kohteena 1990-
luvun puolivälistä lähtien, aluksi eri ministeriöiden aloitteesta, mutta myöhemmin
myös itsenäisen akateemisen tutkimuksen kautta. Ympäristöministerön asettama työ-
ryhmä aloitti vuonna 1994 kaupunkipolitiikan määrittelemisen Suomessa, mitä voi-
daan pitää lähtölaukauksena kohti konkreettista kaupunkipolitiikkaa. Sisäministeriö
asetti seuraavana vuonna kaupunkien kehittämistyöryhmän, jonka tavoitteena oli
määritellä kaupunkipolitiikan sisältöä ja tehdä esitys kaupunkien kehittämiseksi.
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Esityksen taustalla oli arvio kaupunkien kehityksestä ja laman seurauksena synty-
neistä ongelmista (kts. Sotarauta 1999). Samaan aikaan määriteltiin kaupunkiver-
kostoja Itämeren seudulla osana kansainvälisiä projekteja, kuten VASAB 2010.

Valtioneuvosto asetti vuonna 1997 erityisen Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän,
joka päätti toimintansa vuonna 1999 ja esitti toimenpide-ehdotukset suomalaiseksi
kaupunkipolitiikaksi. Ohjelmassa kiinnitettiin erityistä huomiota kaupunkiseutujen
kehittämisohjelmiin. Hallituksen tavoitteena oli vahvojen ja kansainvälisillä mark-
kinoilla kilpailukykyisten kasvukeskusten luominen. Samalla tuettiin myös muita
nykyaikaisia kaupunkiyhdyskuntia. Erityisenä kaupunkipoliittisena välineenä alet-
tiinkin vuonna 1997 Suomessa käyttää kaupunkiohjelmia, joita kilpailutettiin eri
kaupunkien välillä. Kaikkiaan 42 kaupungille lähetetystä tiedonannosta 29 kaupun-
kia osallistui hakuun, joista 13 valittiin mukaan ohjelmaan. Konkreettiset ohjemat
ovat keino keskittyä kaupunkien kehittämisen ongelmiin ja samalla viedä eteenpäin
kaupunkipolitiikkaa käytännön tasolla (kts. Kortesoja 1998). Kaupunkiseutujen ke-
hittämistä on siis harrastettu tai tehty vakavastikin jo pitempään. Tässä kontekstissa
on syytä ehkä mainita, että yhtenä kaikkein onnistuneimpana hankkeena on pidetty
Seinäjoki-Nurmon kehittämistä, ainakin tarkasteltaessa sitä kaupunkiohjelmien ar-
vioinnin kautta. Se on perustunut ennen kaikkea tutkimustietoon ja osaamiseen dis-
kursiivisen keskustelun sijasta ja rajattomuuden tarkasteluun niin konkretian kuin
käsitteiden tasolla. Siis vetovoimaisuus, rajattomuus ja yrittäjyys eivät ole vain sa-
nahelinää vaan se on tuonut ’maan pinnalle’ käsitteet osana aluekehitystä kaupun-
gin/kaupunkien kehittämisen kautta (Kortesoja 1998).

• Kaupunkirakenteeseen keskittyvät ohjelmat

- Kajaani; Kemi-Tornion alue; Lahti

• Asukkaiden ja asuinympäristön hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävät ohjelmat

- Kuopio; Hämeenlinna; Pääkaupunkiseudun kaupungit, Uudenmaanliitto ja Yhteis-
työvaltuuskunta

• Tietoyhteiskuntaa varten suunnitellut ohjelmat

- Helsingin Arabianranta; Oulun seutu

• Monialaiset, elinkeinopoliittisia toimia sisältävät ohjelmat

- Kouvola-Kuusankoski; Lohja; Porvoo; Salon kaupunkiseutu ja Somero;Seinäjoki-
Nurmo

(Kortesoja, 1998)

Myös Suomessa on siis havahduttu siihen, että aluekehittämisen keskiössä ovat kau-
punkiseudut. Suomalaisen kaupunkipolitiikan ja kaupunkiohjelmien arviointi tulee
mielenkiintoiseksi, kun sitä tarkastellaan kaupunkitilan käsitteen kautta. Samalla
voidaan arvioida sitä, miten ’tila’ on mielletty ohjelmissa ja mihin tilan käsitteeseen
on kiinnitetty huomiota kaupunkiohjelmia kehitettäessä. Tämä vie kylläkin konk-
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reettista kaupunkipolitiikkaa hieman filosofisempaan suuntaan. Se kuitenkin samal-
la osoittaa niitä aspekteja, joita kaupunkipoliittisessa vallankäytössä pidetään kaik-
kein tärkeimpinä ja mitä siitä jätetään pois.

Tila kaupunkimaantieteessä

Ihmismaantieteen asema yhteiskuntaa tutkivien tieteiden joukossa on vahvistunut
1990-luvulla nimenomaan oppiaineen keskeisten käsitteiden, tilan ja tilallisuuden
(spatiaalisuuden), syvemmän pohdiskelun johdosta. Tähän olen jo edellä viitannut.
Paine teoreettisen pohjan syventämiseen tuli osittain myös ulkoapäin, kun yhteis-
kunta- ja ihmistieteissä alettiin laajemmin pohdiskella tilan ja rajojen merkitystä.
Yksi suunta oli tarkastella tilan eri merkityksiä käsitteellisellä tasolla. Perinteinen
geometrinen ja absoluuttinen käsitys tilasta säiliönä, jossa objektit sijaitsevat hylät-
tiin liian naiivina ja pinnallisena. Myös relatiivinen tila, jossa tilan ja objektien mer-
kitys nousi esille niiden välisestä suhteesta, oli liian kategorinen monimuotoisten
yhteiskuntasuhteiden tarkastelemiseksi. Tilaa tarkasteltiin myös yhteiskuntaan kie-
toutuneessa relationaalisessa suhteessa. Kaikilla näillä kolmella tarkastelutavalla on
oma merkityksensä ja ulottuvuutensa myös kaupunkimaantieteellisessä tutkimuk-
sessa ja ymmärrettäessä kaupunkien asemaa aluekehityksessä. Kaupungit eivät vain
sijaitse ’alueiden päällä’, vaan ovat aktiivisesti muokkaamassa niitä.

Keskeisimpiä maantieteilijöiden tilakäsityksiin vaikuttaneista tutkijoista oli rans-
kalainen yhteiskuntafilosofi Henri Lefebvre (1901-1991) ja hänen tilallisuuden tria-
lektiikka, jota selvitän seuraavassa (kts. Soja 1996; Shields 1998; Jauhiainen 2000).
Lefebvreen (1991) viitaten voidaan puhua tilallisista käytännöistä (engl. spatial prac-
tice, perceived space; ransk. l’espace percu). Tämä on ihmisten arkipäiväinen käy-
tännön tila. Se tuotetaan ja uusinnetaan tilallisissa toiminnoissamme. Kuljemme
kaupungissa paikasta toiseen, tapaamme tuttujamme tietyissä paikoissa ja tarkastel-
lemme kaupunkiympäristön visuaalista ulottuvuutta. Vain harvoin pohdimme omien
tilallisen toimintojemme, vaikkapa kaupungissa liikkumisen laajempia kytköksiä
hallintaan, paikan myytteihin tai imagoihin. Konkreettisen (käytännön) tilan materi-
aalisuuden merkitys ei ole kadonnut informaatioyhteiskunnan tai postmodernismin
tulon myötä. Yhä kansainvälistyvämmässä maailmassa fyysisen tilan läheisyys tai
objektien väliset suorat suhteet eivät enää ole aina ratkaiseva yhteisen identiteetin
määrittelijä, mutta tilallisuudella on edelleen tärkeä merkitys. Konkreettinen tila on
identiteetin luomisen osa, kun tila tuotetaan jokapäiväiseksi (’tavalliseksi’) toimin-
tojemme kautta. Käsitys ’meistä’ ja ’toisista’ muotoutuu rajojen muodostamisessa,
jossa tilalle annetaan eri merkityksiä ja muodostetaan erilaisuuksia. Tässä prosessis-
sa ’yhdentekevästä’ kaupunkitilasta tulee tietyille ihmisille ’merkityksellinen paik-
ka’ kaupungissa juuri mentaalisella tasolla. Tämän prosessin ja paikkojen sosiaali-
sen rakentumisen tulkinta on tärkeää tutkittaessa kaupunkien sisäistä erilaistumista.
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Esimerkkinä voidaan mainita keskustelu globaalin talouden ja paikkakuntien väli-
sistä yhteyksistä. Kapitalismiin pohjautuvassa yhteiskunnassa, strukturalistis-mark-
sistilaisesta lähtökohdasta tarkastellen, toimintaa ohjaa taloudellisen voiton tavoit-
telu ja toiminnasta saatavan ylijäämän uudelleensijoittaminen voiton kasvattami-
seksi. Kaupungit ovat tässä merkittävässä asemassa. Tätä on selittänyt David Har-
vey (1985) tulkitsemalla tilallisia muutoksia kaupunkirakenteessa ja tilallisuuden
merkitystä yhteiskunnan rakenteellisessa kehityksessä. Teollisesta jälkiteolliseen
yhteiskuntaan siirtymisen taustalla on tarve siirtää talouden virtoja alkuvaiheen teol-
lisesta tuotannosta asumiseen ja rakennettuun ympäristöön ja edelleen koulutukseen,
tieteeseen ja teknologiaan: vanhoja teollisuusalueita muutetaan asuinalueiksi ja edel-
leen teknologiakeskuksiksi (Jauhiainen 2000). Jokapäiväisessä elämässämme tuo-
tamme siis tilallisten käytäntöjen kautta käytännön tilaa, usein huomaamattamme.
Tilan materialistisuudella on siis tärkeä merkitys ihmisille.

Toinen Lefebvren (1991) kolmijakoon perustuvista tilallisuuden ulottuvuuksista
ovat abstraktit tilan representaatiot (engl. representations of space, conveived spa-
ce; ransk. l’espace concu). Ne ovat osa tilan tuotannollisia suhteita ja niitä järjestyk-
siä, joita nämä suhteet määräävät eli tieto, merkit ja koodit. Teoriat ja tiedon määrit-
telyt ovat numeeristen suunnitelmien taustalla ja näiden takana kamppailevat ide-
ologiat. ’Tilallisuuden ekspertit’ (aluesuunnittelijat, aluetieteilijät, maantieteilijät,
arkkitehdit, kartoittajat, tilateoreetikot) puristavat jokapäiväisen ympäristömme ja
tilalliset kokemuksemme tilallisten käsitteiden ja tiladiskurssien (engl. ’discourse
on space’) kautta suunnitelmiin. Kun kaavat ja suunnitelmat pannaan täytäntöön,
ovat kaikki kaupungin asukkaat tilan abstrahoinnin vaikutuksen alla (Jauhiainen
2000). Myös kaupunkimaantieteilijät osallistuvat tähän prosessiin omien tutkimus-
tensa kautta, esimerkiksi ’kartoittamalla’ kaupunkitilaa ja sen elementtejä, kuten
rakennuksia ja ihmisiä. Lefebvreen (1991) viitaten voidaan todeta, että abstrakti tila
on yhä tärkeämpi yhteiskunnassa, jossa edellä mainittu ’arkipäiväinen’ konkreetti-
nen kaupunkitila on kolonisoitu byrokratian, kaupallistumisen ja valvonnan keinoin.
Konkreettisen tilan kontrolli tapahtuu osittain juuri tilan abstrahoinnin kautta ja on
osa vallankäyttöä. Tilaan kohdistuvan vallan käyttäjät muokkaavat kaupungin asuk-
kaiden jokapäiväisestä tilasta suunnitelmia, kaavoja ja maantieteellisiä informaatio-
järjestelmiä (GIS). Ihmiset liikkuvat tilallis-ajallisissa ’kansioissa’, joissa heidän toi-
miaan niin rekisteröidään kuin kontrolloidaan valvontakameroiden ja elektronisten
suoritusten kautta. Pessimistisenä tulevaisuuden skenaariona on, että jokaisella on
wap-kännykkään yhdistetty älykortti, joka rekisteröi meidän ajallis-tilalliset liikkeem-
me ja tarvittaessa muistuttaa tai rankaisee ’normaalista’ poikkeamisesta. Jo tietoi-
suus mahdollisista konkreettisen tilan valvontajärjestelmistä, benthamilaiseen van-
kilaan viitaten, ’normalisoi’ käyttäytymistämme.

Yhteiskunnassa, jossa mielikuvilla ja merkityksillä on yhä tärkeämpi asema, ei
edellä esitetty dikotominen tarkastelu konkreettisen ja abstraktin tilan välillä ole
kuitenkaan riitävä. Lefebvreen (1991) nojautuen puhutaan representaation tiloista
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(engl. spaces of representation, lived space; ransk. l’espace vécu), joissa symbolit,
merkit ja merkityksenannot ovat olennaisia luotaessa ja muokatessa ’mahdollisuuk-
sien mielikuvitusten maantieteitä’ (Jauhiainen 2000). Tilallisuuden symboliset ele-
mentit (siis tilan diskurssi, ’discourse of space’) vaikuttavat kokemuksiimme tilasta
ja siihen, miten käytämme tilaa. Konkreettisen tilan merkityksiä ja representaatioita
muokataan koko ajan. Merkittävää on, että representaation tiloissa on mahdollisuus
’refleksiiviseen tilalliseen vastarintaan’. Se kohdistuu ylhäältä alaspäin tapahtuvaa
tilan abstrahointia ja sen kielteisiä piirteitä vastaan. Edellä mainittua pessimististä
visiota ’kännykkäkontrollin kaupungista’ voidaan vastustaa uusien tilallisten käy-
täntöjen avulla. Informaation vaihtoon riittää tapaaminen, liikkuminen kaupungilla
on päämäärähakematonta maleksimista,  kaupunkisuunnittelun kaavoihin vastataan
taiteen mielikuvituksellisella tilallisuudella ja ’tärkeille’ paikoille annetaan absur-
deja ja surrealistia merkityksiä. Tässä jokapäiväisellä tilallisuuden käytännöillä on
tärkeä merkitys. Ne irtaannuttavat meidät siitä tilasta, jonka taustalla on hallinnon
valta ja nakertavat institutionaalisia tilan käytäntöjä sekä tarjoavat meille mahdolli-
suuden realisoida itsemme syvällisesti ja kokonaisina, mutta erilaisina. Tämä tar-
koittaakin monimuotoisuuden ja monikulttuurisuuden monitulkinnallista kaupunki-
tilaa. Tilallisuuden kontekstuaalisessa tulkinnassa otetaan huomioon tilan ja ajan
kompleksinen vyyhti.

Lopuksi

Olen esittänyt edellä näkökulmia kaupunkimaantieteelliseen tutkimukseen, kaupun-
kitutkimuksen ja kaupunkipolitiikan nousuun sekä erilaisia käsityksiä kaupunkiti-
lasta. Tulisi miettiä, minkälaista kaupunkitilaa ja kaupunkiympäristöä poliitikoilla
tuotetaan. Tämän taustalle tarvitaan teoreettisempaa otetta ja käsityksiä kaupunkien
tilallisista ulottuvuuksista. Suomessa on kaupunkiohjelmissa havaittavissa, että mer-
kittävin näkökulma on kaupungin ulkoisen voimakkuuden arviointi eli kaupunkia
tarkastellaan juuri suhteina toisiin kaupunkeihin ja resurssien kasaantumisena, siis
relatiivisen tilan kautta. Olennaista on myös tarkastella, miten suunnitelmat vaikut-
tavat tilallisiin käytäntöihin ja minkälaisia representaation tiloja ohjelmilla tuote-
taan. Kaupunkimaantieteen vahvuutena on juuri tilallisuuden aspektin ja erilaisten
mittakaavojen syvä ymmärrys kaupunki- ja aluekehityksessä.

Kaupunki, tila ja aluekehitys
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3

Kaupunki-maaseutu dilemma kehittämis-
politiikan näkökulmasta

Antti Saartenoja

Tiivistelmä. Artikkelissa tarkastellaan maailmantalouden avautumisen ja laajentu-
misen vaikutuksia alueelliseen ja paikalliseen kehittämispolitiikkaan globalisaatio -
käsitteen kautta. Globaalin ja paikallisen välistä suhdetta jäsennetään world-sys-
tem –teorian avulla, jossa keskeisellä sijalla on alueiden kilpailu asemasta maail-
man taloudellisessa järjestelmässä. Globalisaatio nähdään prosessina, joka on sy-
ventänyt aikaisempien taloudellisten prosessien aikaansaamaa alueiden välistä epä-
tasa-arvoa. Kehityksen epätasaisuus näkyy myös kaupunkien ja maaseudun välisen
polarisaation syvenemisenä. Globalisaatio on siten mahdollisuus tai uhka, riippuen
alueen taloudellisista rakenteista. Kehittämispolitiikassa tämä näkyy keskusten ak-
tiivisina, globalisaatiota hyödyntävinä strategioina ja toisaalta maaseudun passii-
visempina, kehitykseen sopeutumaan pyrkivinä strategioina. Kaupungin ja maaseu-
dun vuorovaikutusta kehittävässä toiminnassa tulisikin ottaa huomioon globalisaa-
tion vaikutukset, ja pyrkiä luomaan toimintoja joilla eriytyvää kehitystä voidaan
torjua.
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Modernin jälkeinen globalisoituva maailma

Viime vuosikymmenet ovat olleet niin maantieteessä, kuin muillakin tieteenaloilla
metodologisen ja tutkimuksellisen hajoamisen aikaa. Lohkoutuminen ja pirstoutu-
minen ei ole kuitenkaan van tieteen piirissä leviävä ilmiö. Samansuuntaista kehitys-
tä on tapahtunut lähes kaikilla yhteiskuntaelämän aloilla. Muutosta on pyritty tulkit-
semaan siten että moderni maailma - sille tyypillisenä sosiaalisena järjestyksenä ja
tietoisuutena - on tullut tiensä päähän. Murroksen ajoittumisesta tai lopullisuudesta
on erilaisia käsityksiä, mutta yleisesti nähdään että vuosituhannen vaihteessa mo-
dernin ajan perusteet ovat muuttumassa. On alettu puhua modernin jälkeisestä, post-
modernista maailmasta (Häkli 1999, 163-164).

Postmodernia maailmaa voidaan tutkimuskohteena kuvata uudeksi muuttuvaksi
yhteiskunnaksi, jota on usein määritelty termeillä jälkiteollinen tai postfordistinen.
Maantieteellisesti ehkä kiinnostavin postmodernin maailman konkreettinen piirre
liittyy globalisaatiokehitykseen (Häkli 1999, 167, 178). Tästä hyvin vapaamielisesti
käytetystä käsitteestä antaa yleiskuvan Raimo Väyrysen (1998, 64) tiivistys, jonka
mukaan: ”globalisaatio viittaa sosiaalisten suhteiden tiivistymiseen ja syvenemi-
seen yli valtioiden rajojen sekä uudenlaisen tietoisuuden esiinnousuun”. Tätä voi-
daan tarkentaa Michael Storperin (1997, 19) määritelmällä: globalisaatio on tava-
roiden, palveluiden, informaation, pääoman ja ihmisten liikettä yli alueellisten ja
valtiollisten rajojen modernissa markkinataloudessa. Liikkeelle panevana voimana
on ensisijaisesti monikansallisten yritysten suvereeni operointi pääomien liikutte-
lussa, tuotannon sijoittelussa ja markkinoinnin toteuttamisessa maailmanlaajuises-
ti. Keskeistä on globalisaation ymmärtäminen prosessina, jonka erittelyssä tulee erot-
taa sen instrumentaaliset (talous ja politiikka) ja kontekstuaaliset (teknologia, kult-
tuuri ja ympäristö) aspektit (Väyrynen 1998, 66-67)

Politiikan näkökulmasta yksi globalisaation keskeisiä piirteitä on siirtyminen val-
tiokeskeisestä politiikasta, joka pyrki erottamaan globaalin tason tapahtumat paikal-
lisista areenoista toimintatapaan, jossa valtio ja paikalliset politiikat tulee ymmärtää
globaalissa kontekstissa. World-system –teorian mukaan tämänkaltainen lähestymis-
tapa perustuu olettamukselle siitä että globaalin tason prosesseilla on suora vaikutus
paikallisella tasolla tapahtuvaan toimintaan (Smith 1994, 58). Teoria tarjoaa struktu-
ralistisen lähtökohdan siitä mitä rakenteet ovat ja miten ne välittyvät yhteiskunnalli-
sissa käytännöissä (Häkli 1999, 102-103).

World-system teoriassa globalisaatio nähdään ennen muuta maailmanlaajuisen
markkinatalouden tuotteena. Markkinatalous ylläpitää valtioiden välistä keskinäistä
riippuvuutta, jossa taloudelliset ja sosiaaliset prosessit yhdessä osassa maailmaa
vaikuttavat systemaattisesti vastaaviin prosesseihin toisaalla. Kapitalistisessa maa-
ilmantaloudessa valtiot ovat ratkaisevassa asemassa tämän järjestelmän ylläpitäjinä.
Tässä mielessä valtiojärjestelmä ja niiden välinen kilpailu voidaan ymmärtää raken-
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teena, jossa valtiot – vaihtelevalla menestyksellä - kilpailevat globaalin maailmanta-
louden sisällä, pitääkseen yllä talouden kasautumiskehitystä (Taylor 1993, 45).

Järjestelmää ylläpitää tavallaan sen epätasainen alueellinen logiikka, joka suosii
tiettyjä alueita toisten kustannuksella. Valtiot on jaettu kolmeen luokkaan suhteessa
niiden asemaan maailmantaloudessa: ytimeen, semiperiferiaan ja periferiaan. Valti-
oiden asema kategorioiden välillä voi kuitenkin eri syistä muuttua. Tämänkaltainen
spatiaalis-taloudellinen differentiaatio ylläpitää ja uusintaa kapitalistista maailman-
taloutta, käyntivoimanaan valtioiden kilpailu suhteellista asemastaan tässä järjestel-
mässä. Kansalaisten taloudellinen hyvinvointi määräytyy sen mukaan, miten valtio
sijoittuu edellä mainitussa luokituksessa (Wallerstein 1979).

Smith (1994, 61-63) kritisoi world-system teoriaa siitä, että se näkee globalisaati-
on liian yksiselitteisesti taloudellisena ilmiönä. Globalisaatio on sisällöltään paljon
laajempi ja moniulotteisempi ilmiö kuin mitä teoria tuo esiin. Ensinnäkin muiden
toimijoiden kuin valtioiden, kuten monikansallisten yritysten ja instituutioiden rooli
globalisaatiossa on suurempi kuin teoria olettaa. Toiseksi valtioiden välisiä kansain-
välisiä suhteita määrittelevät myös muut kun taloudelliset tekijät. Näitä ovat ensisi-
jaisesti valtapoliittiset ja turvallisuustekijät. Kolmanneksi teoria ei riittävällä tavalla
ota huomioon globaalin maailmankulttuurin merkitystä.

Kritiikistään huolimatta teoria on kuitenkin yritys selittää kokonaisvaltaisesti glo-
baalin ja paikallisen välistä riippuvuutta. Vaikka teoriassa puhutaan paikallisen ta-
son vaikutuksista, niin se vaikuttaa suhteellisen valtiokeskeiseltä. Kuitenkin valtioi-
den tapaan myös alueet ja myöskin yksittäiset paikkakunnat kilpailevat asemastaan
osana maailman taloudellista järjestelmää. Alueellisen kilpailukyvyn merkitys on
nähty myös kansallisella tasolla ja sitä on pyritty erilaisin toimenpitein tukemaan.
Tästä lähtökohdasta teoriaa voidaan soveltaa myös valtiota alemmille aluetasoille.

Paikallista ja alueellista elinkeinopolitiikkaa voidaan siis osaltaan tulkita globaa-
lin markkinatalouden ja paikallisten pyrkimysten välisenä vuoropuheluna. Keskei-
nen elementti tässä vuoropuhelussa ovat erilaiset strategiat, joilla pyritään joko tor-
jumaan globalisaation negatiivisia vaikutuksia tai maksimoimaan sen tarjoamia hyö-
tyjä. Toimijat pyrkivät poliittisilla linjavalinnoillaan – esimerkiksi protektionismin
ja vapaakaupan välillä - joko säilyttämään tai vahvistamaan valta-asemiaan. Valit-
tuihin strategioihin vaikuttaa ennen muuta alueen taloudellis-toiminnalliset raken-
teet: toimiminen avoimella / suljetulla sektorilla, ja sitä kautta niiden vahvuus tai
haavoittuvuus suhteessa kansainväliseen kilpailuun. Globalisaation ja alueellisten
strategioiden välinen suhde näyttäytyy myös alueiden kaupunki-maaseutu asetelma-
na, jossa talouden kansainvälistyminen näyttäisi suosivan suuria yksiköitä, kuten
suurkaupunkeja pienten yksiköiden (maaseutu) kustannuksella (Väyrynen1999, 31-
32). Vuorovaikutuksen kannalta keskeinen kysymys on, missä määrin keskuskau-
punkien ja maaseudun poliittiset linjavalinnat poikkeavat toisistaan ja onko kaupun-
kien ja maaseudun välille tästä syystä nousemassa uusia raja-aitoja.

Kaupunki-maaseutu dilemma kehittämispolitiikan näkökulmasta
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Kaupungin ja maaseudun välisen vuorovaikutuksen elementeistä

Perimmältään vuorovaikutus on liikettä (tavaroiden, palveluiden, informaation tai
ihmisten) joka syntyy alueiden erilaisuudesta ja keskinäisestä työnjaosta. Maaseu-
dulla ja kaupungeilla on omat perinteiset vahvuutensa joita ne ovat hyödyntäneet
vaihtelevalla menestyksellä. Vuorovaikutuksen kehittyminen voi olla määrällistä,
jolloin on kysymyksessä kaupungin ja maaseudun välisten virtojen volyymien ja
maantieteellisten ulottuvuuksien muutoksesta, tai laadullista, jolloin maaseudun tai
kaupunkien uudet innovaatiot tai toiminnot synnyttävät aikaisemmasta poikkeavia
tarpeita vuorovaikutuksen käyttövoimaksi. Vuorovaikutuksen sisältö muotoutuu sen
mukaan mikä kaupungissa on maaseudun kannalta lisäarvoa tuottavaa ja päinvas-
toin. Suhteen luonne ei ole aina tasapuolinen. Toinen osapuoli voi hyötyä toista enem-
män. Tässä suhteessa vuorovaikutus eroaa käsitteenä esimerkiksi kumppanuudesta.
Äärimmilleen vietynä vuorovaikutus voi olla jopa toista osapuolta vahingoittavaa.
Esimerkkinä voidaan mainita muuttoliike, joka siirtää maaseudulta osaavinta ja ak-
tiivisinta väestönosaa kaupunkeihin. Vuorovaikutukseen sisältyvä epätasa-arvoisuu-
den mahdollisuus toimii myös erilaisten keskusten ja ympäröivän maaseudun välis-
ten ristiriitojen siemenenä.

Vuorovaikutusta voidaan jäsentää jakamalla se karkeasti kolmeen: 1) taloudellis-
toiminnalliseen, 2) sosiaaliseen ja 3) poliittis- hallinnolliseen ryhmään. Ryhmien
väliset rajat ovat suhteellisen liukuvia, eivätkä ryhmät välttämättä kata kaikkia vuo-
rovaikutukseen liittyviä toimintoja.

Kaupungin ja maaseudun välisen vuorovaikutuksen elementtejä ovat:

• Taloudellis-toiminnallinen

Vuorovaikutuksen syvä pohjavirta

- kauppa (palvelukeskukset)

- työssäkäynti (työpaikkakeskukset vs.etätyö)

- matkailu

- muuttoliike

• Sosiaalinen

- koulutus

- virkistys, kulttuuri

- sukulaisuus- ja ystävyyssuhteet

- maaseutuasunnot: kesämökit, mummonmökit

• Poliittis-hallinnollinen

Kaupunkien ja maaseudun etujen yhteensovittamista alueellisella ja kansallisella ta-
solla

- valtio (vuorovaikutustyöryhmä)

- suuralueet (yhteiset EU:n tavoiteohjelmat)

- maakunnat (maakuntien liitot)

- seutukunnat (seutukunnittaiset elinkeinoyhtiöt)

Antti Saartenoja
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Vuorovaikutuksen syvä pohjavirta muodostuu perinteisistä taloudellis-toiminnal-
lisista elementeistä. Se pitää sisällään niin kaupan, työssäkäynnin, matkailun kuin
muuttoliikkeenkin. Maaseudun rooli on perinteisesti ollut suhteellisen yksipuolinen
raaka-aineiden ja resurssien tarjoaja. Se on kuitenkin monipuolistumassa mm. maa-
seutumatkailun ja maaseudun uusien elinkeinojen kehittymisen myötä. Maaseudun
monimuotoistuminen luo uusia tarpeita ja mahdollisuuksia vuorovaikutuksen kehit-
tymiselle. Kaupungit puolestaan ovat yhä edelleen vahvoja kaupallisia keskuksia.
Myös uusien kasvutoimialojen tuotannolliset työpaikat keskittyvät yhä selkeämmin
keskuksiin, mikä vahvistaa niitä sisäisesti. Kaupan kannalta maaseudun vähenevä
väestöpohja heikentää vuorovaikutusvirtoja. Samalla kuitenkin työpaikkojen kes-
kittyminen keskuksiin sitoo maaseudun vähenevän aktiiviväestön yhä tiiviimmin kau-
punkien vaikutuspiiriin. Vuorovaikutuksen tasa-arvoisuus vaihtelee eri toimintojen
mukaan. Esimerkiksi kauppa hyödyttää enemmän keskuksia, pendelöinti enemmän
maaseutua.

Toinen keskeinen vuorovaikutuksen elementti koostuu sosiaalisista suhteista. Tässä
ryhmässä vuorovaikutuksella ei ole selvää taloudellista tavoitetta, tai ainakin sitä on
vaikea tuotteistaa. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa korostuvat myös kaupunkilai-
suuden ja maalaisuuden kulttuuriset erot. Tältä sektorilta löytyvät mm. erilaiset luon-
toon ja maaseutuympäristöön liittyvät virkistystoiminnot ja toisaalta kaupunkien tar-
joamat julkiset kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut. Myös erilaiset ystävyys- ja sukulai-
suussuhteet ja niiden ylläpito voidaan liittää tähän kategoriaan. Ylipäätään kyseessä
on epävirallisten ja ei-kaupallisten verkostojen muodostuminen kaupunkien ja maa-
seudun välille. Vuorovaikutus on luonteeltaan suhteellisen tasa-arvoista.

Kolmas elementti koostuu kaupunkien ja maaseudun etujen yhteensovittamisesta
poliittis-hallinnollisella tasolla. Poliittisilla areenoilla ajattelua on pitkään leiman-
nut kaupunkien ja maaseudun vastakkainasettelu, tai ainakin yhteisten tavoitteiden
puuttuminen. Vastakkainasettelun juuret lienevät poliittisen päätösvallan ja päätök-
sentekokoneiston sijoittumisesta kaupunkeihin. Aika ajoin vastakkainasettelu saat-
taa leimahtaa myös avoimeksi kiistelyksi. Etelä-Pohjanmaalla on hyvänä esimerkki-
nä sairaanhoitopiiriin kuuluvan sairaalaverkon saneeraustoimiin liittynyt kuohunta.
Lisäksi poliittista vuorovaikutusajattelua on lähes koko sotien jälkeisen ajan lei-
mannut christallerilainen keskus-vaikutusalueajattelu omine rajoitteineen. Viime ai-
koina on kuitenkin pyritty herättelemään keskustelua vuorovaikutuksen ja sen kehit-
tämisen merkityksestä aktiivisen kehittämispolitiikan kohteena. Keskustelussa pe-
rusteena on käytetty juuri alueiden välisen kilpailun kiristymistä eurooppalaisessa
tai maailmanlaajuisessa kontekstissa.

Erikoistuva kaupunkijärjestelmä ja monimuotoistuva maaseutu

Yhteistyön rakentaminen ei välttämättä ole kovin helppoa, koska jälkiteollinen yh-
teiskuntakehitys on kohdellut kaupunkeja ja maaseutua eri tavoin. Globalisaatio on

Kaupunki-maaseutu dilemma kehittämispolitiikan näkökulmasta
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ollut omiaan syventämään aikaisempien kehitysprosessien tuottamia aluellisia kehi-
tyseroja. Vuorovaikutuspolitiikan keskeisenä tavoitteena onkin lähinnä näitten ero-
jen torjuminen tai kaventaminen. Tällöin huomio kiinnittyy muutosta torjuviin ja
muutosta hyödyntäviin strategioihin ja siihen, miten niitä sovelletaan eri ympäris-
töissä.

Kaupunkikehityksessä muutosta on 1990-luvulla kuvattu kansallisen keskusverk-
kohierarkian purkautumiseksi erikoistuvien ja verkottuvien kaupunkien järjestelmiksi.
Uusissa tarkasteluissa painottuu erityisesti kaupunkien ja kaupunkiseutujen toimin-
nallinen näkökulma (esim. Vartiainen & Antikainen 1998). Keskeistä tässä uudessa
näkökulmassa on se, että kaupungit eivät määrity enää suhteessa ympäröivään maa-
seutuun –esimerkiksi, millaisia palveluita ne tarjoavat, vaan suhteessa toisiin kau-
punkeihin, osana kansallista ja kansainvälistä kaupunkihierarkiaa.

Verkostoituvan kaupunkijärjestelmän ongelmaksi muodostuu kompleksinen maa-
seutusuhde. Maaseudun asemaa osana kaupunkiverkkoihin perustuvaa alueraken-
netta ei ole kyetty kovin selkeästi määrittelemään. Etenkin kaupunkiseutujen ulko-
puoliset maaseutualueet näyttäytyvät pääosin ”valkoisina alueina”. Asetelma ei ole
vuorovaikutuksen kehittämisen kannalta hedelmällinen ja ajaa etenkin syrjäistä maa-
seutua entistä marginaalisempaan asemaan. Tilanne on tietyllä tapaa kaksijakoinen.
Kaupunkien toimintaa ohjaavat sekä kasvava alueellinen yhteistyö, että syvenevä
integraatio osana maailmanlaajuista kaupunkiverkkoa. Painotukset näiden kahden
kehityspolun välillä vaikuttavat merkittävällä tavalla siihen, millainen raja kaupun-
gin ja maaseudun välille kehittyy (Kahila & Saartenoja 1998, 17).

Maaseudun keskeisiä tavoitteita puolestaan on ollut sen toimintojen ja elinkeino-
jen monipuolistaminen. Periaatteena on omaehtoisen kehittämispolitiikan tukemi-
nen. Se edellyttää kuitenkin vuorovaikutuksen lisäämistä kaupunkien kanssa maa-
seudun paikallisesta rakenteesta ja omista tavoitteista lähtien (Alarinta 1998, 24).
Maaseudun omat resurssit luoda itsenäisesti uutta kehitystä ovat heikentyneet. Tä-
hän vaikuttavat väestön valikoiva muuttoliike, kuntien heikentynyt taloudellinen ti-
lanne ja kansallisen aluepolitiikan rakenteelliset muutokset. Maaseudun monimuo-
toistuvan ja itsenäisen kehittämispolitiikan luomat tarpeet voivat myös poiketa pe-
rinteisen palvelukeskuksen elinkeino- ja palvelurakenteesta. Tällöin maaseudulla
joudutaan etsimään tarvittavaa kehittämistukea useista eri keskuksista.

Globalisaatio, vuorovaikutus ja politiikat

Osaamiskeskuspolitiikka

Osaamiskeskusohjelmaa on toteutettu Suomessa vuosina 1994 - 1998. Sen avulla on
luotu osaamiskeskusten verkosto, jossa kukin keskus on kansallisesti asetettujen ta-
voitteiden mukaisesti erikoistunut oman ydinosaamisalansa kehittämiseen (Kuva 2).
Alueiden vahvuuksien tunnistamisen ohella ohjelman tavoitteena on alueiden kehit-
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täminen lisäämällä yhteistyötä julkishallinnon, korkeakoulujen ja osaamisintensii-
visen yritystoiminnan välillä. Ohjelman tavoitteena on vahvojen, kansainvälisillä
markkinoilla kilpailukykyisten kasvukeskusten luominen. (Osaamiskeskustyöryhmä
1998). Osaamiskeskusohjelma edustaa selkeästi positiivista strategiaa suhteessa glo-
balisaatioon. Siinä kansainvälinen kilpailu ja markkinat nähdään mahdollisuutena,
jossa kuitenkin vain riittävän vahvat keskukset voivat toimia menestyksellisesti.

”Osaamiskeskusohjelman tavoitteena on

• tunnistaa alueellisia vahvuuksia ja saada aikaan taloudellista kasvua

• lisätä huippuosaamiseen perustuvia kilpailukykyisiä tuotteita, palveluita, yri-
tyksiä ja työpaikkoja,

• lisätä alueiden vetovoimaa erityisesti kansainvälisten investointien ja huip-
puosaajien saamiseksi alueelle sekä

• jatkuvasti vahvistaa ja uudistaa alueilla olevaa osaamista.”

Osaamiskeskusohjelmassa ko-
rostetaan verkostomallia, jossa
tukeudutaan alueen korkea-
koulu-, tutkimuslaitos- ja tekno-
logiakeskusrakenteeseen. Osaa-
miskeskuksella on oltava myös
vahvat yhteydet alueen yritystoi-
mintaan sekä erikoisalallaan
myös kansallisesti ja kansainvä-
lisesti. Osaamiskeskuksen tulee
toimia läheisessä yhteistyössä
alueen kaupunkien, kuntien,
maakuntien liittojen ja valtion
aluehallintoviranomaisten kans-
sa. Ohjelman mukaan alueläh-
töisyyttä edustaa myös ohjelman
hankkeiden toteuttaminen pai-
kallisten yhteistyökumppanei-
den osarahoituksella (Osaamis-
keskustyöryhmä 1998).

KUVA 2. Suomen osaamiskeskukset
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Kaupungin ja maaseudun välisen vuorovaikutuksen kannalta keskeistä on osaa-
misen siirto sekä koulutus. Osaamiskeskusten tutkimus- ja kehittämistoimintojen
hyödyntäminen maaseudun oman elinkeinopolitiikan tueksi on keskeinen kysymys
kehitettäessä vuorovaikutukseen tukeutuvaa politiikkaa. Tässä työssä vaaditaan kui-
tenkin maaseutukunnilta runsaasti omaa aktiivisuutta. Alueellisesta luonteestaan
huolimatta osaamiskeskukset ovat pääsääntöisesti kiinnostuneita omaan erikoistu-
misalaansa liittyvistä toimeksiannoista ja yhteistyösuhteista riippumatta kumppa-
neiden alueellisesta sijainnista. Useimmiten tärkeimmät kumppanit löytyvät osaa-
miskeskuksen välittömästä läheisyydestä ja toisaalta etäämpää kansainvälisiltä aree-
noilta tai muista kaupungeista. Maaseudulla sijaitsevat kumppanit ovat harvassa.

Kaupunkipolitiikka

Uusi suomalainen kaupunkipolitiikka juontaa juurensa ja määräytyy pitkälle yleis-
eurooppalaisten haasteiden kautta. Suomessa kuitenkin pyritään ottamaan huomi-
oon kansalliset erityispiirteet. Keskeinen poikkeus on suomalaisten suurkaupunkien
kiivas kasvu, samalla kun maaseutu ja useat pienet ja keskisuuret keskukset menet-
tävät väestöään. Tästä syystä kaupunkipolitiikka meillä kytkeytyy vahvasti aluepoli-
tiikkaan. Kaupunkipolitiikka kohdentuu toiminnallisille kaupunkiseuduille, koko
työssäkäyntialueelle, ei pelkästään keskuskaupunkiin. Tämä on myös EU:n kaupun-
kipoliittinen lähtökohta. Kaupunkipolitiikan tavoitteena on kaupunkien vahvistami-
nen itse ratkaisemaan ongelmansa sekä vastaamaan haasteisiinsa. Kaupunkipolitii-
kalla tarkoitetaan siten EU:n ja kansallisten hallitusten toimia, jotka auttavat kau-
punkeja toimimaan itse (Holstila & Saijets 1999, 9-10).

Kansallisen kaupunkipolitiikan erityistoimet koskevat osaamiskeskusohjelmia ja
kaupunkiohjelmia. Osaamiskeskusohjelmat tähtäävät tieteeseen ja huippuosaami-
seen perustuvan yritystoiminnan edistämiseen ja kasvukeskusvaikutusten aikaansaa-
miseen. Vuonna 1997 käyttöön otetut kaupunkiohjelmat puolestaan ovat kaupunki-
en ja kaupunkiseutujen kuntien itsensä määrittelemiä, paikallisten tarpeiden mukai-
sia hankkeita sisältäviä kehittämisohjelmia, joiden toteuttamista eri ministeriöt tu-
kevat (Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä 1999, 14-15). Suhteessa osaamiskeskusoh-
jelmaan kaupunkipolitiikka on sisällöltään monivivahteisempaa. Perimmältään kau-
punkiohjelmienkin sisältönä on kuitenkin kaupunkien kehityksen, kilpailukyvyn ja
vetovoimaisuuden parantaminen. Muutamissa kaupunkiohjelmissa (Forssa, Lahti ja
Lappeenranta) on teemaksi otettu kaupungin ja maaseudun välinen vuorovaikutus.
Niissä pyritään keräämään ”best practise” –menetelmällä kokemuksia vuorovaiku-
tushankkeista (Kaupungin ja maaseudun …2000, 5)
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Maaseutupolitiikka

Maaseutupolitiikkaa – siinä muodossa kun se tänä päivänä ymmärretään - on Suo-
messa harjoitettu 1980-luvun puolivälistä lähtien. Tavoitteeksi maaseutupolitiikalle
on asetettu elinvoimaisen maaseudun turvaaminen ja maaseutuväestön elinolojen
parantaminen. Uuden aluekehityslain (1994) mukaisen maaseutuohjelman kautta
maaseudun kehittämistyö on kytkeytynyt entistä tiiviimmin kansalliseen alueelli-
seen kehittämispolitiikkaan (Valtakari 1999, 38-39, 44). Maaseutupolitiikan rooli ja
suhde muihin politiikan aloihin on 1990-luvulla kehittynyt edelleen. Määrittelyissä
maaseutupolitiikka on yhä selkeämmin pyrkinyt määrittelemään oman toiminta-alu-
eensa ja suhteensa muihin politiikan lohkoihin. Toimiva Maaseutu –ohjelmassa
maaseutupolitiikan roolia on linjattu seuraavasti:

”maaseutupolitiikka ei ole sektoripolitiikkaa, vaan luonteeltaan verkostopohjaista, eri
politiikan alueita, asiantuntijajärjestelmien osia ja maaseudun erilaisia toimijoita yh-
teen liittävää ja koordinoivaa politiikkaa. Maaseutupolitiikka ei asetu sektoripolitiikko-
jen yläpuolelle, mutta ei ole myöskään niille alisteinen, vaan rinnakkainen.” (Maaseutu-
politiikan yhteistyöryhmä 1999, 5).

Euroopan unionin rakennerahastotyön kautta on hallinnonrajoja ylittävä yhteistyö
lisääntynyt ja uusia toimijoita on osallistunut kehittämiseen. Ennen kaikkea paikal-
listaso on tullut aktiivisesti mukaan, mm. POMO- ja LEADER –ohjelmien kautta.
Ohjelmatyön pääasiallinen kritiikki on kohdistunut sen pirstaleisuuteen ja aluerajat
ylittävien suurten hankekokonaisuuksien aikaansaamisen vaikeuteen (Maaseutupo-
litiikan yhteistyöryhmä 1999, 8).

Maaseutupolitiikkaa on myös kritisoitu sen kyvyttömyydestä vastata voimakkaan
kaupungistumisprosessin mukanaan tuomiin haasteisiin. Kauko Arosen (1996, 50)
mukaan vanha maaseutupolitiikka ei ole enää sopusoinnussa jälkiteollisen verkosto-
yhteiskunnan myötä esiin kasvaneiden uusien rakenteiden kanssa, joiden keskeinen
piirre on kansainvälisten ja tietopanosten hankintaan liittyvien verkostojen synergi-
syyden nouseminen tärkeiksi kaupungistumistekijöiksi. Maaseudun on tultava toi-
meen enemmän omillaan. Myös Mikko Valtakari (1999, 35) esittää samansuuntaista
kritiikkiä. Hänen mukaansa tarve maaseutupolitiikan uudistamiselle kokonaisvaltai-
sempaan suuntaan on pitkään ollut ilmeinen. Nopeat alueelliset ja yhteiskunnalliset
muutosprosessit ovat heikentäneet maaseudun asemaa suhteessa keskuksiin ja toi-
saalta sektoripolitiikat ovat olleet kyvyttömiä vastaamaan maaseudun yhä syvene-
viin ongelmiin.

Kritiikki osoittaa, että maaseutupolitiikan linjaa pyritään muuttamaan enemmän
suljetusta ja protektionistisesta avoimeen suuntaan. Arosen väite siitä, että maaseu-
dun on tultava toimeen enemmän omillaan pitää kuitenkin paikkansa vain osittain.
Uudistuva maaseutupolitiikka, mikäli sillä pyritään vastaamaan globalisaation haas-
teisiin, tarvitsee entistä enemmän tuekseen keskuksissa sijaitsevaa osaamista, kes-
kusten voimavaroja ja markkinoita ja poliittista yhteisymmärrystä kaupunkien ja
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maaseudun kehittämisen periaatteista. Omillaan maaseudun on tultava siinä mieles-
sä, että sen on itse aktiivisesti hakeuduttava vuorovaikutukseen päästäkseen osalli-
seksi erilaisista kehittämisresursseista.

Politiikat ja vuorovaikutus

Yleisesti voidaan sanoa, että kaupunki-maaseutu vuorovaikutusta on käsitelty huo-
mattavasti enemmän maaseutu- kuin kaupunkipolitiikan piirissä. Tämä periaattees-
sa implikoi sitä että maaseudun merkitys kaupunkiongelmien ratkaisemiseksi ei ole
niin keskeisessä asemassa kuin on päinvastaisessa tilanteessa.

Mm. maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän työssä maaseudun ja kaupungin vuo-
rovaikutus on yhä selkeämmin esillä ja aihekokonaisuus on vahvistumassa. Tähän
uskotaan olevan sekä yhteiskunnallista tarvetta että edellytyksiä. Suomessa on laaja
maaseutu ja kasvavia kaupunkeja, mutta niiden kautta saatava kehitys ei riitä koko
Suomen veturiksi. Osaamiskeskus- ja kaupunkipolitiikan rinnalle halutaan maaseu-
dun ja kaupungin vuorovaikutukseen perustuvia käytännön ratkaisuja. Esimerkkei-
nä mainitaan mm. etätyön ja pendelöinnin edelleen kehittäminen (Maaseutupolitii-
kan yhteistyöryhmä 1999, 71-72). Lisäksi suuri painoarvo annetaan maaseutu- ja
kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmien yhteisen vuorovaikutustyöryhmän työlle. Vuo-
rovaikutustyöryhmä on uusi ilmiö poliittisessa kentässä. Sen työn sisältö ja tulokset
ovat vasta muotoutumassa. Tähän mennessä vuorovaikutustyöryhmä on mm. laati-
nut ehdotuksen kaupunki- ja maaseutujaoksi, sekä määritellyt keskeisiä vuorovaiku-
tukseen liittyviä teemoja ja kehittämistoimenpiteitä.

Kaupunkipolitiikan näkökulmasta vuorovaikutus tarkoittaa lähinnä maaseudun
kehittymistä kaupunkien toimiessa kehityksen vetureina. Maaseutu ei nouse esiin
ylöskirjoitetussa muodossa, vaan vaikuttaa enemmän taustalla. Veturiroolin koros-
tuksella maaseutua käytetään tavallaan legitimoimaan keskuspainotteinen kehittä-
mispolitiikka. Kuitenkaan kaupunkipolitiikassa ei juurikaan pohdita sitä, miten kau-
punkien tulisi käytännössä toimia, että ne voisivat lunastaa asemansa maakuntien ja
maaseudun vetureina. Maaseutu nousee esiin lähinnä pienten ja keskisuurten kes-
kusten kannalta. Näiden keskusten tehtävänä on turvata maaseudun elinehtojen säi-
lyminen. Niiden katsotaan tarvitsevan siten myös omanlaistansa kaupunkipolitiik-
kaa (Mm. Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä 1999, Sotarauta 1999).

Maakuntien aluekehitystoiminta

Eri politiikan tasot ja sektorit saavat alueilla yhteisen ilmiasun maakuntien kehittä-
misohjelmien kautta. Ohjelmista tulisi kuvastua alueiden maaseudun ja kaupunki-
verkon yhteiset kehittämisen tavoitteet ja perusteet vuorovaikutuksen kehittämisel-
le. Uuden rakennuslain myötä viriämässä oleva maakuntakaavoitus tullee myös ot-
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tamaan kantaa vuorovaikutukseen alueiden käytön ja aluerakenteen kehittämisen
näkökulmasta.

Aluelähtöisyyden ohella maakuntien aluekehitysohjelmat perustuvat EU:n mää-
rittelemiin yleisiin tavoitteisiin. Kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta on käsi-
telty mm. ESDP - prosessissa, jossa on määritelty Euroopan aluesuunnittelun ja alue-
kehityksen suuntaviivoja. Asiakirjassa todetaan ensinnäkin maaseudun rakenteiden
ja toimintojen erilaistuminen. Ongelmat keskittyvät yhtäältä seuduille, joihin koh-
distuu uusia kehityspaineita. Näillä tarkoitetaan kehittyvien keskusten läheisiä maa-
seutualueita, joihin kohdistuu muutos- ja laajenemispaineita keskuksista käsin. Toi-
saalta ongelmallisia ovat myös taantuvat maaseutualueet. Alueellisen kehityksen
suuntaviivat tulisi molemmissa tapauksissa vetää kaupungin ja maaseudun välisen
vuorovaikutuksen uudelleen arvioinnin kautta (Euroopan aluesuunnittelun… 1997,
56).

Päättyneen ensimmäisen EU-ohjelmakauden aikana kehitysohjelmien panostus
vuorovaikutukseen on jäänyt varsin vaatimattomaksi. Maininnat ohjelma-asiakir-
joissa ovat vähäisiä. Periaatteessa tavoite 2-ohjelmat ovat olleet luonteeltaan kau-
punkipoliittisia, kun taas tavoite 5b- ja 6-ohjelmat maaseutupainotteisia. Esimerkik-
si Etelä-Pohjanmaan 5b-ohjelmassa (1994) on nähtävissä talouden avautumisen
muodostamat uhat ja sopeutumisen vaikeudet, jotka ovat leimanneet maakunnan
kehittymistä koko 90-luvun ajan. Ohjelman sisältö koostuu rakennemuutokseen so-
peuttavista ja sen vaikutuksia korjaavista toimenpiteistä. Varsinais-Suomen kehittä-
misohjelmassa (1997) puolestaan suhtautuminen kansainväliseen avautumiseen on
selvästi positiivisempaa. Maakuntaa on pyritty kehittämään yhtenä Itämeren alueen
kansainvälisistä keskuksista. Avoimen ja suljetun sektorin hallitsevuus eri maakun-
nissa näkyy siten suoraan niiden valitsemissa kehittämisstrategioissa. Keskeinen ero
on myös siinä, että Etelä-Pohjanmaalla keskuskaupunki on tavallaan sidottu mukaan
maaseutuvetoiseen sopeutumisstrategiaan. Varsinais-Suomessa puolestaan maaseu-
tu on pyritty sitomaan mukaan globalisaatiota hyödyntävään, keskusvetoiseen stra-
tegiaan.

Lopuksi

Globalisaation vaikutuksista alueelliselle ja paikalliselle tasolle käydään jatkuvaa
kiistelyä. Raimo Väyrysen (1999, 7) näkemys, joka kiistää globalisaatiodeterminis-
min, mutta ei myöskään vähättele sen merkitystä, on ehkä hedelmällisin tarkastelta-
essa kehittämispolitiikkaa eri tasoilla. Sen mukaan globalisaatio siis vaikuttaa har-
joitettuun politiikkaan eri tavoin, usein myös välillisesti, mutta poliittisilla toimijoil-
la on kuitenkin mahdollisuuksia vaikuttaa prosessin kulkuun ja sen vaikutuksiin pai-
kallisella tasolla. Globalisaatiolla on siten keskeinen rooli pyrittäessä selittämään
politiikan näkökulmasta jälkiteollisen Suomen kaupunki-maaseutu dilemmaa; kau-
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pungin ja maaseudun välisen eriytyvän kehityksen pulmaa.
Vaikka dilemma näyttäisi yhä useammin ratkeavan kaupunkien, etenkin suurkau-

punkien eduksi, niin tuskin yksikään keskus Suomessa on niin vahva että se olisi
täysin riippumaton ympäröivästä maaseudusta. Maaseutua tarvitaan edelleen, ja tar-
vitaan myös toimivaa ja vilkasta vuorovaikutusta keskusten ja maaseudun välillä
niin taloudellisella, sosiaalisella kuin poliittisellakin tasolla. Poliittisella tasolla tar-
vitaan ennen muuta yhteistä näkemystä siitä millaista strategiaa alueet toteuttavat
suhteessa globalisaatioon ja avautuvaan maailmantalouteen. Tämä auttaisi välttä-
mään kaupunkien ja maaseudun välistä ristivetoa ja resurssien hukkaamista keski-
näiseen valtakamppailuun.
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4

Laadun ja uskalluksen maaseutu

Hannu Katajamäki

Tiivistelmä. Uuden maaseudun toiminnallinen monimuotoisuus perustuu arvoket-
juihin eli klustereihin: suhteellisten harvojen suurten ideoiden varaan synnytetään
monipuolista maaseutuyrittäjyyttä. Erityisen hyvin arvoketjuajattelu soveltuu pieni-
muotoisen elintarvikeyrittäjyyden, mekaanisen puunjalostuksen, bioenergian tuo-
tannon, matkailun, etätyön ja palvelujen edistämiseen. Arvoketjujen syntyminen edel-
lyttää usean maakunnan yhteisiä hankkeita. On synnytettävä laajoja teemallisia ko-
konaisuuksia, joita toteutetaan ja koordinoidaan ylimaakunnallisesti. Tarvitaan jous-
tavat rahoitusjärjestelyt ylimaakunnallisen hanketoiminnan käynnistämiseksi. Ny-
kyinen käytäntö, jossa usean aluehallintoviranomaisen alueella toimiminen edellyt-
tää yhtä monta erillishanketta kuin on mukana olevia aluehallintoviranomaisiakin,
ei tue tehokkaasti maaseudun arvoketjujen muodostumista. On syntynyt suuri mää-
rä  irrallisia hankkeita, mutta maaseudun arvoketjujen kehittymistä tukevaa laaja-
alaisuutta, synergiaa ja jatkuvuutta ei ole kehkeytynyt. Maaseudun arvoketjujen ke-
hittelyissä vuorovaikutus ja yhteistyö kaupunkien kanssa ovat tähdellisiä. Ne liitty-
vät kulloistenkin kehittämisen asetelmien edellyttämiin toimenpiteisiin. Maaseutu-
poliittisesti ajaudutaan kuitenkin sivuraiteelle, jos keskitytään maaseudun ja kau-
punkien vuorovaikutuksen itseisarvoiseen pohdintaan ja unohdetaan maaseudun ke-
hittämisen varsinainen sisältö.
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Maaseudun kehityskuva

Maatilatalouden epävarmuudet

Maatilojen väheneminen jatkuu tasaisena. Tilaluvun hiipumisen kääntöpuolena on
keskimääräisen tilakoon suureneminen. Vuoden 2000 alussa alkaneella EU:n ohjel-
makaudella maataloustuotteiden tuottajahintoja alennetaan entisestään. Vuoden 1999
keväällä Berliinin huippukokouksessa saavutetun neuvottelutuloksen mukaisesti
Suomen maatalous on saamassa täyden kompensaation tulomenetyksistään. Myös
vakavien vaikeuksien tuen maksaminen on  ainakin toistaiseksi mahdollista.

Pahimmillaan tuottajahinnat eivät riitä kattamaan tuotantokustannuksia. Viljeli-
jöiden yrittäjätulo on täysin suoran tulotuen varassa. Tämmöinen tilanne ei houkut-
tele viljelijöitä kehittämään elinkeinoaan: taloudellinen tulos ei ole juurikaan riippu-
vainen siitä, kuinka hyvin tai huonosti työnsä tekee. Epätietoisuutta lisäävät myös
vakavien vaikeuksien tuen maksamisen jatkuvuus ja Suomen maatalouden kohtalo
siinä vaiheessa, kun EU laajenee.

Pohjoisen maataloutemme epävarmuus ja suoran tulotuen yrittäjäidentiteettiä
nakertavat vaikutukset ilmenevät sukupolvenvaihdosten vähäisyytenä. Nuoret näke-
vät tulevaisuuden muualla kuin epävarmassa ja riittämättömästi ammatillisia haas-
teita tarjoavassa maatilataloudessa. Perusmaatalouden kohtalonkysymykseksi on tii-
vistymässä innostuneiden ja yritystoimintaansa vakavasti kehittävien nuorten tilan-
jatkajien löytyminen. Tällä hetkellä heitä ei ole riittävästi: maaseudun nuoret ovat
hakeutumassa keskuksiin, ensin opiskelemaan ja sen jälkeen työskentelemään muis-
sa kuin perinteisissä maaseudun ammateissa.

Kehittämishankkeiden lupaava alku

Maaseudulla käynnistettiin 1990-luvun jälkimmäisellä puoliskolla suuri määrä eri-
laisia kehittämishankkeita. Hankkeiden avulla on etsitty uusia maaseudun mahdolli-
suuksia ja opittu ohjelmaperusteisen projektityön käytäntöjä. Erityisen lupaavia ovat
LEADER- ja POMO- hankkeiden alkuvuosien tulokset. Paikallisyhteisöissä on käyn-
nistynyt monia mielenkiintoisia hankkeita. On saatu välineitä uusien mahdollisuuk-
sien käytännön kokeiluihin.

Myös 5b- ja 6- ohjelma sekä sosiaalirahasto ovat antaneet mahdollisuuksia uuden
kokeiluun. Hankkeita on käynnistetty paljon, mutta niiden välinen vuorovaikutus on
ollut kohtuullisen vähäistä ja muiden matkiminen on ollut yleistä. Hankkeiden hal-
linnoinnin monimutkaisuus on saattanut laimentaa joidenkin toteuttajien intoa.
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62

Maaseutu on liikahtanut

Maaseudulla on totuttu elämään perinteisen maa- ja metsätalouden varassa. Osassa
maaseutua suurten keskusten läheisyys on tarjonnut mahdollisuuksia: monien maa-
seutukuntien kehittämisstrategiaksi on riittänyt tonttien kaavoittaminen lähikaupun-
geista houkuteltavien uusien asukkaiden tarpeisiin. Maaseudulla ei ole ollut suurta
innostusta kehittää uusia elinkeinoja. Vielä kymmenen vuotta sitten pienimuotoisia
maaseutuelinkeinoja pidettiin näpertelynä ja näennäiselinkeinoina. Maatilojen mo-
nitoimisuutta muuhun kuin ulkopuoliseen palkkatyöhön perustuvana pidettiin hai-
hatteluna.

Viime vuosina maaseutu on liikahtanut. Uusien elinkeinojen tarve on oivallettu.
On käsitetty, ettei maaseudun kehitys voi perustua pelkästään perinteiseen maatalo-
uteen ja pendelöintiin. Tarvitaan ensinnäkin uusia itsenäisiä ja  toiseksi maatiloihin
liittyviä uusia elinkeinoja. On mietittävä perusmaatalouden erikoistumisen suuntia,
on tunnistettava monitoimisen maatilatalouden mahdollisuudet, on kehitettävä pai-
kallisia bioenergiaan liittyviä ratkaisuja, on tutkittava matkailun mahdollisuudet, on
kehitettävä suurta elintarviketeollisuutta täydentäviä pienimuotoisen elintarvikeyrit-
täjyyden muotoja ja on selvitettävä tosissaan työn hajauttamisen eli etätyön edelly-
tyksiä.

Oleellisen tärkeys

Maaseudun oleellinen tiivistyy sanoihin laatu ja uskallus. Laatu tarkoittaa markki-
nalähtöistä erikoistumista, osaamisen edistämistä sekä luonnon ja eläinten hyvän
elämän kunnioittamista.  Uskallus tarkoittaa rohkeutta edetä uusiin suuntiin sekä
keskittymistä maaseudun perinteisten elinkeinojen kilpailukykyisten osien kehittä-
miseen. Uskallus on sellaisesta luopumista, jonka ylläpitäminen on yhteiskunnalli-
sesti ja inhimillisesti liian raskasta. Toivoton viivytystaistelu ei ole uskalluksen, vaan
periksi antamisen politiikkaa.

Laatumaaseudun tie

Markkinalähtöisen erikoistumisen idea

Maaseudun perinne on tuotantolähtöisyys. Alueellisen työnjaon asetelmassa maa-
seutu on vastannut raaka-aineista: puista tehtaiden nieluihin sekä viljan, kasvisten,
maidon ja lihan toimittamisesta elintarviketeollisuuden käyttöön. Kansallinen maa-
talouspolitiikka minimoi viljelijöiden yrittäjäriskin.Tämä on nyt muuttumassa. Maa-
seudun yrittäjien on entistä tarkemmin seurattava markkinoita ja tehtävä tuotanto-
päätöksensä markkinoilta tulevien signaalien perusteella. Signaalien virheellisten
tulkintojen seuraukset kohtaavat entistä suoremmin yksittäisiä maaseutuyrittäjiä.
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Yrittämisen riski ja yrittämisen vaatimukset ovat maaseudulla lisääntyneet.
Markkinalähtöinen erikoistuminen perustuu markkinoiden tuntemiseen ja siitä

tehtäviin johtopäätöksiin. Teoriana markkinalähtöinen erikoistuminen on järkeen-
käypä ja selkeä, mutta käytännössä sen toteuttaminen on äärimmäisen vaikeaa.

Lähtökohtana on erilaisten markkinoiden tunnistaminen. Maaseudun näkökulmasta
markkinat voidaan luokitella paikallisiin, maakunnallisiin, kansallisiin, EU:n sisäi-
siin ja globaaleihin markkinoihin. Lisäksi matkailijat ovat maaseudun kannalta oma
erityinen markkinansa.

Paikallisuus ja maakunnallisuus ovat nousevia suuntia.

Paikallisia ja maakunnallisia markkinoita vähätellään turhaan. On totta, että nämä
markkinat ovat rajallisia, mutta mahdollisia ne ovat. Monta kertaa on unohtunut
vanha tarina kolmesta suutarista, joista yksi julisti olevansa maan paras ja toinen
Euroopan paras. Kumpikin menetti asiakkaitaan kolmannelle, joka ilmoitti olevansa
kadun paras suutari.

Hullun lehmän taudin nostattama keskustelu antoi tukea paikallisille ja maakun-
nallisille markkinoille, varsinkin elintarvikemarkkinoille. Ihmiset kokevat lähimark-
kinat turvallisiksi. Lisäksi he haluavat tukea paikallisia ja maakunnallisia yrittäjiä.
Myös maaseutupolitiikassa paljon toistettu teema maaseudun ja keskusten vuoro-
vaikutuksesta liittyy paikallisiin ja maakunnallisiin markkinoihin.

Suomessa on toteutettu useita pilottihankkeita, joissa kaupunkilaisille on tarjottu
mahdollisuutta ostaa lähimaaseudun ruokaa kotiintuotuna sekä torien tai kauppahal-
lien kautta. Näissä hankkeissa on saatu lupaavia tuloksia. Jatkossa Internet tarjoaa
yhä huimempia mahdollisuuksia maaseututuotteiden kaupalle. Maaseudulla asuvat
voivat tarjota kaupunkilaisille myös erilaisia palveluja: kotieläinten hoitoa kaupun-
kilaisten lomaillessa, varastotilaa sekä työskentelytilaa tee-se-itse -miehille ja -nai-
sille.

Kaikki tiedossani olevat merkit viittaavat siihen, että paikallisiin ja maakunnalli-
siin markkinoihin perustuva yritystoiminta on maaseudulla aidosti nouseva suunta.
Erityisesti maakunnallisuus on vahvistumassa. Maaseudulla tehdään viisaasti, jos
hyödynnetään tätä mahdollisuutta ja annetaan oman maakunnan ihmisille mahdolli-
suus omilla ostopäätöksillään tukea maakunnallista pienyrittäjyyttä.

Ehkä on hyvä oivaltaa, että maakunnallisuus vetoaa ensisijaisesti oman maakun-
nan ihmisiin. Monesti halutaan markkinoida oman maakunnan tuotteita muualla asu-
ville. Maakuntien miehillä ja naisilla on tapana mennä tekemään markkinointi-isku-
ja Helsingin senaatintorille. Se on tietysti kannatettavaa pr-työtä, mutta monet maa-
seudun yritykset tarvitsevat ehkä kaikista kipeimmin juuri oman maakuntansa asiak-
kaita. Heidät on huomattavasti helpompi tavoittaa ja vakuuttaa oman maakunnan
tuotteiden ylivertaisuudesta kuin Helsingin tai Pariisin itsetietoiset asiakkaat.
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Kansalliset markkinat : esimerkkinä  elintarvikeyrittäjyys

Suomessa on viisi miljoonaa asukasta. Se on maaseutuyritysten näkökulmasta pal-
jon. Pienille yrityksille viisi miljoonaa asukasta tarjoaa paljon erikoistumisen mah-
dollisuuksia. Suurille yrityksille viisi miljoonaa ihmistä on riittävästi suurten sarjo-
jen tuotannolle.

Suomen perinteinen elintarviketeollisuus on valinnut suuruuden strategian. Tä-
män seurauksena Suomessa on muutamia suuria ruokatehtaita, vähän useampi suur-
meijeri sekä valtakunnallisia leipomoja. Näiden suur- yritysten varassa on paljon:
mikäli ne pitäytyvät kotimaisissa raaka-aineissa, säilyttävät kilpailukykynsä EU:n
sisämarkkinoilla ja vakuuttavat suomalaiset omien tuotteidensa ylivertaisuudesta,
säilyy Suomessa myös maatalous.

Keskittymisestä seurannut tuotevalikoiman väheneminen on elintarviketeollisuu-
dessa avannut mahdollisuuksia pienen volyymin erikoistuotteille. Viime vuosina
Suomessa onkin aloitettu innokkaasti pienimuotoista elintarviketuotantoa edistäviä
hankkeita.

Kokonaisuutena pienimuotoista elintarvikeyrittäjyyttä edistäneiden hankkeiden
tulokset ovat olleet lupaavia. Erikoistuotteille on kysyntää. Ongelmana on alan yrit-
täjien ja myös asiantuntijoiksi itseään kutsuvien huono markkinoiden tuntemus. Vie-
läkään Suomessa ei ole onnistuttu synnyttämään yhtenäistä tuotemerkkiä pienimuo-
toisesti tuotetuille laatuelintarvikkeille. Pakkaukset ovat hutiloituja ja liian usein
epämääräisen tuotemielikuvan synnyttäviä. Alkaneen EU:n ohjelmakauden suuri
haaste on selkeyttää tilanne: syvällisiä markkina-analyyseja on tehtävä, yhtenäiseen
tuotemerkkiin on tähdättävä, tuotekehitystä on tuettava, pakkauksiin ja pakkausma-
teriaaleihin on kiinnitettävä vakavaa huomiota.

Pienimuotoisessa elintarvikkeiden jatkojalostuksessa alkaa tulla todellisia tulok-
sia vasta suurten hankekokonaisuuksien kautta. Seuraavien kymmenen vuoden aika-
na pienimuotoinen elintarvikeyrittäjyys joko vakiinnuttaa asemansa kehittyvänä
maaseutuyrittäjyyden alueena tai suuri mahdollisuus menetetään yhteistyökyvyttö-
myyden, omahyväisyyden ja kehittämisestä vastaavien viranomaisten koordinointi-
kyvyttömyyden vuoksi.

Metsän varassa on edelleen paljon

Maaseudun kannalta keskeistä on metsäteollisuuden menestys EU:n sisämarkkinoil-
la ja globaaleilla markkinoilla. Äärimmäisen tehometsätalouden opit on täällä huo-
noiksi havaittu. Luonnonsuojelun ja metsien taloudellisen hyödyntämisen välisiä
jännitteitä opitaan vähitellen käsittelemään. Tässä asiassa Natura -ohjelmaan liitty-
neet kiperätkin keskustelut alkavat vähitellen näyttäytyä hyödyllisinä.

Suomen on oltava EU:n metsäpolitiikassa hyvin aktiivinen. Mikäli metsäpoliitti-
nen aloite luiskahtaa Keski-Eurooppaan, on odotettavissa EU:n sisäisiä päätöksiä,
jotka eivät ole välttämättä Suomen kansallisen edun mukaisia.
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Välittömässä näköpiirissä ei ole kehityskulkuja, jotka olisivat jäytämässä Suo-
men metsäteollisuuden kilpailukykyä. Oma osaamisemme on maailman kärkeä.
Metsien omistus on kuitenkin  siirtymässä yhä enemmän kaupunkilaisille. Jatkossa
on keskusteltava entistä pontevammin metsien hoidon organisoinnin tavoista. Min-
kälaisia työllistäviä  mahdollisuuksia paikantuu metsien hoidosta sekä hakkuujätettä
hyödyntävästä lämpöyrittäjyydestä?

Viennissä on yllettävä riittävään volyymiin

Maaseudun markkinalähtöisen erikoistumisen kannalta EU:n sisämarkkinat ja glo-
baalit markkinat tarjoavat kutkuttavia mahdollisuuksia. Monet lupaavasti alkaneet
vientiponnistelut ovat tosin tukahtuneet siihen, kun mahdollinen asiakas on näyte-
eräksi pyytänyt usean kuukauden tuotannon määrää.

Kansallisia laajempien markkinoiden hyödyntäminen edellyttää suuria hankkei-
ta, paljon yhteistyötä, tarkkoja markkina-analyyseja ja huomattavia resursseja mark-
kinointiin. Tällaisten hankkeiden toteuttamisessa ovat useiden maakuntien toteutta-
mat yhteishankkeet välttämättömiä.

Mielenkiintoinen suunta EU:n sisämarkkinoilla on erikoisruuan mahdollisuus.
Voisiko luomuruualla ja terveysruuilla olla niin laajat markkinat, että jalostusketjun
ulottaminen Suomesta  Keski-Eurooppaan voisi olla mahdollista? Tässä on jälleen
laajaa yhteistyötä edellyttävä teema.

Hyvin mielenkiintoinen kansainvälinen markkina-alue maaseutuyrittäjille on myös
Venäjä ja erityisesti Pietarin alue. Toistaiseksi Venäjän talouden heilahtelu ja alamä-
ki on salvannut tätä mahdollisuutta. Valmiuksia Venäjän markkinoiden suuntaan on
kuitenkin kehitettävä. Ennen pitkää Venäjän talous alkaa kohentua. Silloin erityises-
ti lähialueilla on mahdollisuuksia. Erityisen tähdellisiä toimialoja ovat elintarvikete-
ollisuus, asiantuntijapalvelut sekä matkailu.

Erikoistuminen edellyttää vahvoja asetelmia

Markkinalähtöinen erikoistuminen on mahdollista toteuttaa, jos on tahtoa ja uskal-
lusta. Lisäksi tarvitaan nykyistä huomattavasti suurempia resursseja sen selvittämi-
seen, mikä on mahdollista ja mikä ei. Tarvitaan ylimaakunnallisia kehittämisen ase-
telmia. Ainoastaan sillä tavoin syntyy markkinalähtöisen erikoistumisen selvittämi-
sen kannalta riittävän vahvoja kokonaisuuksia. Mahdollisuudet eivät toteudu erilli-
sellä, rinnakkaisella ja toinen toistaan kyräilevällä toiminnalla.
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Maaseudun arvoketjut

Monimuotoisuuden nimissä on käynnistettiin vuoden 1999 lopussa päättyneellä EU:n
ohjelmakaudella tuhansittain kehittämishankkeita. Menestystä on myös tullut. Esi-
merkiksi elintarvikkeiden pienimuotoinen jatkojalostus on edennyt, etätyön mah-
dollisuuksia on selvitelty ja maaseudun palveluhankkeita on käynnistetty.

Huolimatta valtavasta hankemassasta ovat tulokset kokonaisuutena jääneet kor-
keintaan lupaaviksi. Uutta toimeliaisuutta ja työpaikkoja ei ole syntynyt tarpeeksi.
Tutkimuksia ei ole tehty, mutta käytännön havaintoihin perustuvana tuntumana mi-
nulla on, että jokaista viittä menetettyä perinteisen maaseudun työpaikkaa kohti on
saatu takaisin hankkeiden kautta kaksi työpaikkaa. Kaikista ponnisteluista huolimat-
ta maaseudun työpaikat ovat jatkuvasti vähentyneet.

On aika terävöittää strategiaa. Myös uudella ohjelmakaudella tarvitaan monimuo-
toisuutta, mutta arvoketjuihin eli klustereihin perustuvaa monimuotoisuutta. Klassi-
nen suomalainen arvoketju on metsän jalostaminen paperiksi. Arvoketjun ympärille
on ryhmittynyt monenlaista yritystoimintaa: metsäkoneiden valmistajia, logistiikas-
ta huolehtivia, paperikoneiden suunnittelijoita ja valmistajia, erikoisaluksien suun-
nittelijoita ja valmistajia, markkinoinnin asiantuntijoita ja lopulta varsinainen pape-
riteollisuus.

Ajatuksena arvoketjuihin perustuvassa monimuotoisuudessa on, että suhteellisen
harvojen “suurten ideoiden” varaan synnytetään monipuolista maaseutuyrittäjyyttä.
Seuraavaksi luonnostelen joitakin maaseudun kannalta tähdellisiä arvoketjuja.

Elintarviketalous

Ensimmäinen elintarviketalouden arvoketju on jo valmis. Se ulottuu perinteisestä
maataloudesta nyttemmin jo varsin keskittyneeseen elintarviketeollisuuteen. Tähän
arvoketjuun liittyvät  EU:n yhteinen maatalouspolitiikka, maatalouskone- ja lannoi-
teteollisuus, kansallinen ja kansainvälinen maatalous- ja elintarviketutkimus sekä
kansalliset ja kansainväliset tuotemerkit. Ensimmäisen arvoketjun menestyminen on
myös jatkossa maaseudun kohtalonkysymys. Pelkästään sen varassa tulevaisuuden
ei kuitenkaan tarvitse olla.

Toinen elintarviketalouden arvoketju liittyy pienimuotoiseen elintarvikkeiden jat-
kojalostukseen ja kolmas luomutuotantoon ja sen jalosteisiin. Molemmat arvoketjut
ovat  alkutekijöissään. Toistaiseksi on käynnistetty suuri joukko molempiin liittyviä
yksittäisiä hankkeita. Ne ovat kuitenkin olleet sattumanvaraisia, toisiinsa liittymät-
tömiä, liian usein keskenään kilpailevia ja melkein aina toisiaan kyräileviä. Kum-
mankaan arvoketjun todellisia markkinoita ei tunneta, viljely- ja tuotantotekniikka
ovat kehittymätömiä, tuotemerkeissä on liikaa kirjavuutta ja tehokkaat markkinoin-
tikanavat puuttuvat. Myös arvoketjuja tukeva tutkimus on heiveröistä ja sattuman-
varaiseen projektirahoitukseen perustuvaa.
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Mekaaninen puunjalostus

Suomessa osataan sahata puuta sekä jalostaa sitä paperiksi. Sellainen puunjalostuk-
sen arvoketju on kuitenkin kehittymätön, jossa puun jalostusarvo nostetaan todella
suureksi. Erityisen tärkeä arvoketju mekaanisessa puunjalostuksessa on vientisuun-
tautunut ja omaleimaiseen muotoiluun perustuva huonekaluteollisuus.  Tämäkään
arvoketju ei synny yksittäisillä hankkeilla. Tarvitaan monen osapuolen sitoutumi-
nen, laaja alueellinen yhteistyö ja koko EU:n uuden ohjelmakauden kestävä moni-
puolinen rahoitus. Niin päästään alkuun.

Bioenergia

Ensimmäinen bioenergian arvoketju liittyy hakkeen käyttämiseen lämmöntuotan-
nossa. Tavoitteena on synnyttää suuri määrä paikallisia lämmöntuotannon ketjuja.
Tarvitaan laaja-alaista näkökulmaa: on arvioitava hakelämmön potentiaali, on tut-
kittava maaseudun asukkaiden valmiudet lämpöyrittäjyyteen, on selvitettävä, mitä
maksaa lämpökattiloiden muuntaminen hakkeelle sopiviksi ja on arvioitava uusien
hakekattiloiden tarve.

Tarvitaan myös hakkeen korjuutekniikan tehostamista, logistiikan kehittelyjä, läm-
pökattiloiden hyötysuhteen parantamiseen liittyviä kokeita sekä laskelmia hajaute-
tun bionergian käytön paikallis- ja aluetaloudellisista vaikutuksista. Edelleen tarvi-
taan useiden maaseutuoppilaitosten yhteistyönä suunnittelema ja toteuttama läm-
pöyrittäjyyden koulutusohjelma.

Toinen bioenergian arvoketju liittyy peltopohjaiseen bioenergiaan. Biodieselin
arvoketjun mahdollisuuksien laaja-alainen selvittäminen olisi erityisesti Etelä-Suo-
men perinteisellä öljykasvien viljelyalueella tähdellistä.

Matkailu

Monien maaseudun matkailuhankkeiden tähänastisena ongelmana on ollut sirpalei-
suus ja kunnianhimottomuus. Hankkeiden toteuttajat ovat kopioineet toinen toisil-
taan. Pettymyksiä on tullut paljon.

Matkailun arvoketjuissa matkailutuotteet synnytetään useiden toimijoiden yhteis-
työnä. Meillä on esimerkkkejä onnistuneista matkailun arvoketjuista. Hyvien käy-
täntöjen erittely ja niihin liittyvien toimintamallien laajentaminen on tärkeä osa
matkailun arvoketjujen vahvistamista. Matkailun kohdalla ei voi liiaksi korostaa
markkinalähtöisen erikoistumisen merkitystä.

Etätyö

Etätyö on maaseudun suuri mahdollisuus. Teknisesti työn hajauttaminen olisi jo täl-
lä hetkellä mahdollista. Suurta läpimurtoa ei ole kuitenkaan tapahtunut. Etätyöhank-
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keet ovat jääneet yksittäisiksi. Usein ne ovat tietotekniikkakeskeisiä. Ongelma ei ole
kuitenkaan tietoteknisen osaamisen puute, vaan työelämän käytännöt: työnantajat ja
työntekijät vierastavat etätyötä. Etätyön edistymisen esteenä ei ole teknisten, vaan
sosiaalisten innovaatioiden puute.

Arvoketjuajattelun soveltaminen etätyöhön tarkoittaa koko etätyön kentän hah-
motusta. Ei riitä, että maaseudulla käynnistetään etätyöhankkeita. Alusta pitäen on
mukana oltava myös työnantajia. Ensin on löydettävä etätyölle aidot markkinat ja
vasta sen jälkeen käynnistettävä käytännön hankkeita.

Palvelut

Maaseudun yksi kohtalonkysymys on palvelujen säilyminen. Palvelujen poistumi-
sen myötä maaseutu menettää lopullisesti kilpailukykynsä vetovoimaisena asuinalu-
eena. Palvelujen tuottamisen perinteinen malli on käymässä liian kalliiksi. Erityises-
ti pienten kuntien taloudelliset resurssit ovat kaventuneet huolestuttavasti. Pienet
kunnat eivät enää kauan jaksa huolehtia edes välttämättömistä peruspalveluista.

On pohdittava yhä painokkaammin maaseutupalvelujen tuottamisen tapoja. Pal-
velujen tuottajien arvoketjuun on liityttävä kuntien kumppaneiksi yrityksiä ja kansa-
laisjärjestöjä. Erityisesti kylien palvelujen organisoiminen uudella tavalla on tärke-
ää. Tässä tarvitaan kylätoimikuntia kuntien kumppaneiksi.

Päättyneellä ohjelmakaudella kehittämisvaroja käytettiin runsaasti erilaisiin kyli-
en rakennushankkeisiin: on korjattu urheilukenttiä, seurojentaloja ja muita yhteisiä
tiloja. Uudella ohjelmakaudella on mietittävä mahdollisuutta suunnata kehittämisra-
hoja nykyistä huomattavasti enemmän kylien palvelujen organisointihankkeisiin.
Kylien infrastruktuuri on tietenkin tärkeää, mutta komeat urheilukentät tuskin loh-
duttavat lapsiperheitä tai vanhuksia, jos kylässä ei ole ala-astetta tai hoivapalvelut
ovat hunningolla.

Uskalluksen maaseutupolitiikka

Säilyttämisen ja edistämisen harmonia

Edellä hahmotellut maaseudun uudet toiminnalliset piirteet eivät synny itsestään.
Tarvitaan laaja-alaista maaseutupolitiikkaa. Toisaalta maaseudun peruselinkeinot ovat
edelleen voimissaan ja niitä tarvitaan myös jatkossa. Ilman perinteisiä maa- ja met-
sätalouden työpaikkoja ei uudesta maaseudustakaan tule mitään.

Pelkkä vanhojen rakenteiden ylläpitäminen ei kuitenkaan jaksa synnyttää uutta
maaseutua. Uskalluksen maaseutupolitiikan lähtökohtana on, että perinteiset työpai-
kat maaseudulla vähenevät ja että tätä kehitystä on vaikea pysäyttää. Vähenevät re-
surssit on kohdistettava perinteisen maa- ja metsätalouden kilpailukykyisten ja uu-
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distushaluisten osien edistämiseen, ei koko vanhan rakenteen itseisarvoiseen ylläpi-
tämiseen.

Toiselta puolen on pystyttävä kohdistamaan nykyistä huomattavasti enemmän
voimavaroja maaseudun uusien toimintojen edistämiseen. Hanketyössä tämä mer-
kitsee sellaisten pyrkimysten tukemista, jotka ovat epäselviä ja tavoitteiltaan utuisia,
mutta uutta tavoittelevia. Hankkeiden rahoittajien on otettava selkeästi nykyistä suu-
rempia riskejä. Varsinkaan EU:n tuomien resurssien tehtävänä ei ole vanhan ylläpi-
täminen ja viivytystaistelu, vaan uusien toimintojen ja käytäntöjen kehittäminen.

Uskalluksen maaseutupolitiikka rohkenee käydä keskustelua vanhan ylläpitämi-
sen ja uuden edistämisen välillä.  Ilman säilyttämisen ja edistämisen rajankäyntiä
maaseudun kehittäminen hapuilee ja perustuu älylliseen epärehellisyyteen.

Sosiaalisen pääoman kartuttaminen

Suomen alueellisen kehityksen kuva on mielenkiintoinen. Suuri suunta on muutto-
liike Etelä-Suomen keskusseuduille. Yleiskuva ei kuitenkaan kerro koko totuutta.
Esimerkiksi kylien tasolla on käynnissä kiintoisa kehitys. Osassa kyliä tapahtuu pal-
jon: hankkeita syntyy, vireyttä kehittyy ja uusia asukkaita muuttaa. Kylien menestys
ei selity sijainnilla, sillä menestyksen paikkoja on yhtä lailla keskusten lähimaaseu-
dulla, ydinmaaseudulla ja syrjäisellä maaseudulla.  Kylän sijainti ja rakenteelliset
ominaisuudet eivät näytä selittävän menestystä tai menestymättömyyttä.

Parhaiten menestyneillä kylillä on kuitenkin tiettyjä yhtäläisyyksiä. Yhteiset piir-
teet liittyvät kylien sisäisiin suhteisiin ja kylien suhteisiin ulkomaailmaan. Menes-
tykseen näyttää ensinnäkin liittyvän monipuolinen kylän sisäinen vuorovaikutus ja
keskinäisen luottamuksen ilmapiiri.

Menestyneiden kylien asukkaat  arvostavat toisiaan ja uskovat yhdessä tekemisen
voimaan. Tämäkään ei vielä takaa menestystä, vaan tarvitaan lisäksi monipuolisia
yhteyksiä ulkomaailmaan. Parhaiten menestyvät kylät seuraavat yhteiskunnallista
kehitystä ja siivilöivät tapahtumien ja mahdollisuuksien virrasta itselleen sopivia
aineksia. Nuo ainekset pystytään sitten soveltamaan käytäntöön omassa kylässä luot-
tamuksen, yhteistyön ja keskinäisen kunnioituksen ilmapiirissä.

Menestyneillä kylillä on sosiaalista pääomaa. Sosiaalinen pääoma karttuu kahta
kautta: yhtäältä kyläläisten keskinäisen luottamuksen ja yhdessä tekemisen ilmapii-
rissä ja toisaalta ulkopuolisten vaikutteiden oivaltavassa soveltamisessa. Sosiaali-
sen pääoman kartuttamisen molempien osatekijöiden on toimittava ennen kuin kylä
alkaa menestyä.

Uuden vuosituhannen maaseutupolitiikan tärkeä teema on sosiaalisen pääoman
kartuttaminen, koska puuttuva sosiaalinen pääoma estää taloudellisen menestyksen.
Jos keskitytään pelkästään talouteen ja unohdetaan sosiaalinen pääoma, etsitään oi-
koteitä eikä pysyviä tuloksia tule.
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Kumppanuus

Kumppanuus on eri osapuolien tasavertaista yhteistyötä. Kumppanuudessa viran-
omaiset, yrittäjät ja kansalaisjärjestöjen edustajat toimivat yhdessä yhteisten pää-
määrien saavuttamiseksi. Toistaiseksi kumppanuus on ollut teknistä. On oltu kump-
paneita, koska hankkeiden toteuttaminen edellyttää tietynnäköistä asetelmaa. Moni-
en motiivina yhteisissä hankkeissa on ollut oman reviirin ja omien etujen varjelu.
Kumppanuuteen on osallistuttu, jotta muut eivät pääsisi uhkaamaan omaksi miellet-
tyä toimintakenttää. Tämmöinen on näennäiskumppanuutta.

Aidossa kumppanuudessa asiat tehdään yhdessä. Siinä syntyy hankkeita, jotka
eivät olisi ilman yhteistyötä olleet mahdollisia. Aidossa kumppanuudessa eri osa-
puolet tarvitsevat toisiaan, eivätkä valvo toistensa tekemisiä kuten nykyisin. Aito
kumppanuus synnyttää sosiaalista pääomaa.

Todellisessa kumppanuudessa myös rahoittajien ja toteuttajien rajat hämärtyvät:
hankkeita toteutetaan yhdessä, ja joidenkin yhteistyöosapuolien tehtävänä on ohjata
toteuttamiseen tarpeelliset resurssit. Viime kädessä on kyse yhteisten resurssien käy-
töstä: julkinen rahoitus perustuu sekä kansallisissa että EU:n hankkeissa suurelta
osin kansalaisten ja yritysten maksamiin veroihin.

Aidon kumppanuuden ideaan ei voi sisältyä viranomaisten vetäytyminen “rahoit-
tajan” rooliin. Erityisesti uusien ja utuisten hankkeiden tukemisessa viranomaisilla
on suuri vastuu. Tällä hetkellä läheskään kaikki aidosti innovatiiviset hankeideat
eivät saa arvoistaan kohtelua, sillä niiden esittäjät eivät ole harjaantuneita rahoitus-
anomusten tekijöitä. Liian helposti rahoitusta saavat vakiintuneiden organisaatioi-
den rutiinihankkeet, jotka ovat hakemusteknisesti korrekteja, mutta sisällöllisesti
vanhan toistamista.

Keskusten ja maaseudun vuorovaikutus

Keskukset ovat vanhastaan maaseudun asukkaiden asiointipaikkoja. Yhä edelleen
Suomessakin toimii perinteinen keskus- ja vaikutusaluejärjestelmä, jossa jokapäi-
väisen elämän tavarat ja palvelut haetaan lähikeskuksista. Harvinaisempia tavaroita
ja palveluksia haetaan suuremmista ja kauempana olevista keskuksista.

Perinteinen vuorovaikutuksen muoto on myös päivittäinen työmatkaliikenne maa-
seudulta kaupunkeihin. Myös kaupunkilaisilla on paljon yhteyksiä maaseudulle, sil-
lä kaupunkilaisilla on siellä satoja tuhansia kesämökkejä. Maaseudun asukkaat mak-
savat veroja, joista osa palautuu takaisin. Kaiken kaikkiaan kaupunkien ja maaseu-
dun perinteinen vuorovaikutuksen synnyttämät rahavirrat ovat vuosittain useita kym-
meniä miljardeja markkoja.

Yksittäiset hankkeet viittavat siihen, että kaupunkilaiset ovat valmiita ostamaan
lähimaaseudun tavaroita ja palveluksia. Uuden maaseutupolitiikan tärkeä teema on
keskusten ja maaseudun taloudellisen vuorovaikutuksen edistäminen. Tähän tarjoaa
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etenkin Internet hyviä mahdollisuuksia. Uusi  maaseutupolitiikka suosii kaupunki-
laisten ja maaseudun pienyritysten elektronisen kaupankäynnin edistämisen hank-
keita.

Toisaalta ei sovi ajatella niin, että maaseudun voima kumpuaa pelkästään vuoro-
vaikutuksesta lähikeskusten kanssa. Nimenomaan sosiaalisen pääoman kartuttami-
nen edellyttää maaseudun näkökulmasta monipuolisia vuorovaikutuksen asetelmia.
Parhaiten menestyvät maaseutualueet valitsevat yhteistyökumppaninsa omien tar-
peidensa eikä fyysisen läheisyyden perusteella. Maaseudun kannalta on vapauttavaa
oivaltaa, että enää ei olla täysin riippuvaisia lähikeskuksesta, vaan vuorovaikutuk-
sen asetelmat määritellään kulloistenkin tarpeiden mukaan.

Uudessa maaseutupolitiikassa on tähdellistä maaseutualueiden välisen vuorovai-
kutuksen rohkaiseminen, sillä maaseutualueet oppivat myös toisiltaan. Eivät kau-
pungit ole ainoa valon lähde. Erityisen tärkeitä ja opettavaisia ovat eri puolilla EU:n
aluetta sijaitsevien maaseutualueiden kokemusten vaihto. Parhaimmillaan tällaises-
ta vuorovaikutuksesta syntyy oivalluksen kipinöitä ja sosiaalisen pääoman lisäänty-
misen käyttövoimaa.

Maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutus on tärkeä teema. Toisaalta on hyvä
muistaa, että vuorovaikutuksen korostamisesta ei saa tulla itseisarvo. Maaseudun
kannalta on itsestään selvää, että uuden edistämiseen tarvitaan ulkopuolisia voima-
varoja ja että useimmiten nuo voimavarat sijaitsevat kaupungeissa. Mielestäni tämä
on myös maaseudulla oivallettu.

Kaikkiin tuntemiini maaseudun menestystarinoihin liittyy vuorovaikutus erityi-
sesti kaupunkien kanssa. Mikäli halutaan kehittää kunnianhimoisesti maaseudun
uudenlaisia arvoketjuja, tarvitaan kaupungeissa olevaa osaamista. Tiedonsiirron
mekanismeja on kehitettävä. Yliopistoyksiköiden vastuulle voitaisiin nykyistä enem-
män antaa maaseudun kehittämisen koordinointia.

Maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutukseen liittyvät käytännön hankkeet ovat
usein pienimuotoisia: luodaan yhteyksiä lähiöiden ja kylien välille, valitaan kummi-
kouluja, perustetaan suoramyyntirenkaita, etsitään kylistä etätyöntekijöille sopivia
vuokra-asuntoja tai tutkitaan kesäasukkaiden tarvitsemien palvelujen kirjoa.

EU:n ja ministeriöidemme linjauksissa kaupunkien ja maaseudun vuorovaiku-
tuksen teema esiintyy erittäin painokkaasti.  Ohjelmatyötä kaitsevien alueviranomais-
ten tehtävänä on viestittää ministeriöiden ja komission edustajille, että vuorovaiku-
tuksen tärkeys on tiedostettu. Samalla on kerrottava, että käytännön maaseutuhank-
keissa vuorovaikutus on jo nyt arkipäivää.

Alueviranomaisten velvollisuutena on vähentää paineita sen suhteen, että kau-
punkien ja maaseudun vuorovaikutuksen teemasta pitäisi väkisin löytyä jotakin mul-
listavaa. Jo nyt olen havainnut eri puolilla turhautuneisuutta:  kun on kehitelty vuo-
rovaikutukseen perustuvia hankkeita, niitä ei arvosteta, koska odotetaan jotakin “suur-
ta”. Suurta ja merkittävää kaupunkien ja maaseudun perinteinen vuorovaikutus on-
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kin. Uudet vuorovaikutuksen asetelmat ovat kuitenkin “pieniä”.  Ellei tätä hyväksy-
tä, syyllistetään tarpeettomasti hankkeiden käytännön toteuttajia.

Suuret sateenvarjot ja ennakkoluuloton rahoitus

Mikäli halutaan edistää arvoketjuihin perustuvaa maaseudun monimuotoisuutta, on
muodostettava suuria kokonaisuuksia: tarvitaan suuria sateenvarjoja. Jos esimerkik-
si halutaan vakavasti  edistää pienimuotoista elintarvikkeiden jatkojalostusta, tarvi-
taan usean maakunnan yhteisiä hankkeita. Tarvitaan laajoja teemallisia kokonaisuuk-
sia, joita koordinoidaan ylimaakunnallisesti.

Nykyinen käytäntö, jossa usean aluehallintoviranomaisen alueella toimiminen
edellyttää niin monta erillishanketta kuin on mukana olevia aluehallintoviranomaisia-
kin, on maaseudun ja hankkeiden toteuttajien kannalta hankala. On syntynyt suuri
määrä irrallisia hankkeita. Laaja-alaisuutta ja jatkuvuutta ei ole kehkeytynyt. Yrittä-
jien ja kansalaisjärjestöjen osallistuminen kehittämishankkeisiin on jäänyt liian vä-
häiseksi.

Ministeriöiden valtataistelu EU:n kehittämisrahojen hallinnoinnista on johtanut
sekavuuteen ja erityisesti yrittäjien sekä kansalaisjärjestöjen näkökulman unohtu-
miseen. Vakiintuneet organisaatiot ovat hakemusteknisesti korrekteilla, mutta sisäl-
löltään rutiininomaisilla hankkeillaan saaneet valtaosan kehittämisresursseista. Tär-
keämpää on ollut miten tehdään kuin mitä tehdään. Uuden ohjelmakauden suuri
haaste on omintakeisten ja laaja-alaisten kehittämisen asetelmien edistäminen. Pel-
kona kuitenkin on, että jäykät hallintokäytännöt jatkuvat ja vaikeuttavat maaseudun
tulevaisuuden kannalta tarpeellisten hankkeiden etenemistä.
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5

Paikallinen aloitteellisuus identiteetin
rakennusaineksena

Kimmo Kainulainen

Tiivistelmä. Omaehtoisuuden tukeminen on nykyaikaisen maaseutupolitiikan kes-
keinen osa-alue. Omaehtoisen kehittämistyön sosiokulttuurinen perusta on yksilöl-
lisen ja alueellisen identiteetin rakentumisessa. Identiteetin kautta ihminen pyrkii
rakentamaan elämälleen ja itselleen koherentin tarkoituksen ja merkityksen. Yksi-
lön kannalta omaehtoiseen kehittämishankkeeseen sitoutuminen on elämänpoliitti-
nen ratkaisu, jonka kautta ihmiset pyrkivät yksilöinä hallitsemaan elämäänsä, kont-
rolloivat sitä sekä toteuttavat itseään. Aluetasolla omaehtoisen yhteistoiminnan pe-
rusta on puolestaan paikallisyhteisön kyvyssä hahmottaa yhteinen merkitystodelli-
suus ja elämänpiiri.

Identiteetin konstruointiin liittyvä aines tulisi ottaa omaehtoisen kehittämistyön
välineeksi ja paikallisten toimijoiden aktivoinnin moottoriksi. Maaseutukylien ke-
hittämistyössä tulisi pyrkiä tunnistamaan, mitkä tekijät ovat paikallisyhteisön asuk-
kaiden identiteettiä vahvistavia piirteitä ja mitkä niitä heikentäviä. Identiteetin tar-
kastelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota alueen ainutlaatuisiin arvoihin (luon-
to, kulttuuri, perinteet, tapahtumat, yhteistoiminnan muodot jne.), joilla on yhteistä
merkitystä alueen asukkaille. Vasta yhdessä koettu ja jaettu uhka, mahdollisuus tai
päämäärä saavat omaehtoisen kehittämistyön liikkeelle.
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Monimuotoisuus ja omaehtoisuus maaseutupolitiikan osa-alueina

Monimuotoisuuden ja omaehtoisuuden tukeminen ovat nykyaikaisen maaseutupoli-
tiikan peruselementtejä. Monimuotoisuudesta puhuttaessa on korostettu, ettei maa-
seutu ole homogeeninen alue, vaan alueellisesti erilainen ja siten aina paikallisten
ominaisuuksien ilmentymä. Erilaisuutta synnyttävinä tekijöinä on tuotu esille mm.
luonnonolosuhteet, rakennettu ympäristö, kulttuuriperinne, olemassa oleva elinkei-
notoiminta, paikalliset arvostukset sekä yhteistoiminnan muodot. Monimuotoisuu-
den tukeminen on edellyttänyt maaseudun kehittämistyöltä alueellisesti erilaistunei-
den kehittämismahdollisuuksien ja –tarpeiden tunnistamista sekä paikallisesti eriy-
tyneitä kehittämistoimenpiteitä. Uusien toimeentulomahdollisuuksien kehittäminen
maaseudulle perustuu näin ollen paikallisten erityispiirteiden ja omaleimaisten ele-
menttien luovaan hyödyntämiseen.

Hyvinvointivaltion rakentuminen, liikkuvuuden lisääntyminen ja teollisuuden
kasvu ovat synnyttäneet maaseudulle perinteisen maa- ja metsätalouden rinnalle uusia
toimeentulomahdollisuuksia; käsityöyrittäjyyttä, pienteollisuutta, matkailuelinkei-
non, osa-aikaviljelyn, palveluyrityksiä, etätyömahdollisuuksia jne. Monimuotoistu-
va maaseutu on tulosta maaseudun toimintaedellytyksiä muovaavien historiallisten
kerrostuminen yhteisvaikutuksesta, jolloin maaseudun uusien elinkeinojen kehitys-
prosessissa yhdistyvät menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus toisiaan täydentävinä
voimavaroina. Toimintojen historialliset kerrostumat viittaavat kehityksen aaltoi-
hin, jotka tuovat mukanaan uusia toimintatapoja ja mahdollisuuksia maaseudun ke-
hittämistyöhön (Oksa 1994). Näiden mahdollisuuksien hyödyntämisessä maaseu-
dun kehittäjäyhteisöjen oma aktiivisuus ja aloitteellisuus ovat avainasemassa. Pai-
kalliset olosuhteet ja toimijat määrittävät sen, mikä tai mitkä osat historiallisista
kerrostumista jäävät alueille elämään ja mitkä historialliset kerrostumat hyödynne-
tään paikallisina voimavaroina.

Paikallisen toimintaympäristön tarjoamissa kehitysmahdollisuuksista kulttuuri on
nousemassa yhä keskeisempään asemaan. Innovatiivisuus ja uusien elinkeinojen luo-
minen maaseudun kehittämisessä merkitsee yhä useammin kykyä tunnistaa ja hyö-
dyntää maaseudun monimuotoista kulttuuria. Kulttuuri on keskeinen osa innovatii-
vista toimintaympäristöä, jonka puitteissa maaseudun eri toiminnot kehittyvät ja laa-
jentuvat.

Suomessa maaseutukulttuuri on ollut juuriltaan talonpoikaiskulttuuria, joka on
syntynyt jokapäiväisen elämäntavan kautta. Se on perustunut luonnon kiertokulkuun
ja työhön sekä niiden rytmittämään arkielämään. Esimerkiksi maaseudun juhlape-
rinne on ollut luonnonrytmin säätelemää ja paikallista. Nykyiset maaseutukulttuu-
riin pohjautuvat elinkeinot rakentuvat vanhalle perustalle, mutta kuitenkin sopeu-
tuen tämän päivän elämän muotoon, tarpeisiin ja arvoihin. Kulttuurin tarjoamia
mahdollisuuksia on hyödynnetty mm. maaseutumatkailussa, jonka uudeksi vetovoi-
matekijäksi on muodostunut ns. uusperinne. Uusperinteen peruselementtejä ovat
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perinteisten arvojen ja henkisyyden korostaminen sekä alkuperäisen luonnon ja kult-
tuurin kokeminen (Hemmi 1993, 136-137). Matkailun vetovoimaisuus on tällöin
liitetty mm. maaseudun kulttuurimaisemaan, rakennettuun ympäristöön, juhlaperin-
teisiin, sisustuskulttuuriin, tapa- ja vaatetuskulttuuriin sekä ruokakulttuuriin (Isotalo
1999).

Omaleimaiseen kulttuuriin tukeutuminen tarjoaa suomalaiselle maaseudulle yhä
merkittävämmän  selviytymisstrategian, sellaisen “suhteellinen edun”,  jonka avulla
maaseutu kykenee kilpailemaan elinehtojen tarjoajana  kaupunkien tai kaupunki-
maisten alueiden kanssa. Suhteellisen edun näkökulma korostaa alueilla olevien re-
surssien ainutlaatuisuuden merkitystä alueiden kilpailukyvyn vahvistajana. Resurs-
sit ovat sitä arvokkaampia, mitä harvemmilla on niitä käytössään (Haveri & Holma
1996, 13).

Maaseudun kehittämisen kannalta suhteellisen edun strategia merkitsee maaseu-
tukulttuurin  erilaisten ilmentymien mahdollisimman omaperäistä, monipuolista ja
tehokasta hyödyntämistä. Keskeistä suhteellisen edun strategiassa on suhteellisen
edun luominen ja ylläpitäminen nimenomaan alueen ihmisten omilla toimenpiteillä.
Maaseudun kehittämisen kannalta tämä merkitsee paitsi aktiivista erilaisten  yhteis-
kunnan tukimuotojen kautta tapahtuvaa kehittämistyötä myös omaehtoisen kehitys-
prosessin vahvistamista. Maaseudun kulttuurivoiman on näin ollen noustava paikal-
lisen kehittäjäyhteisön aktiivisuudesta ja aloitteellisuudesta.

Asukkaiden omatoimisuudella ja yhteistyöllä on Suomessa vankat perinteet. Ne
ovat saaneet ilmauksensa erityisesti talkootyössä ja paikallisessa yhdistystoiminnas-
sa. Talkoot ovat olleet suomalaisen talonpoikaiskulttuurin vanha auttamistapa, jon-
ka avulla on opittu luottamaan omiin voimiin ja jonka avulla on kasvatettu sosiaalis-
ta vastuuntuntoa. Suomen historiassa talkoilla pitkä, syvälle juurtunut kulttuurinen
perinne (Leiponen 1987).

Omaehtoisen toimintaperiaatteen omaksumista on Suomessa helpottanut myös
järjestötoiminnan pitkä historia. Järjestötoiminnan synty ja laajeneminen ovat olleet
lähtökohtana kansalaisyhteiskunnan muotoutumiselle sekä vapaaehtoisuuteen poh-
jautuville omaehtoisuuspyrkimyksille (Hyyryläinen 1994, 16). Erityisesti 1970-lu-
vulla organisoitunut kylätoiminta on luonut pohjaa maaseudun kehittäjien omaeh-
toisuudelle. Kylätoiminnan kehittyminen on ollut monin tavoin sidoksissa kansa-
laisyhteiskunnan ja yhdistystoiminnan muotoutumisen historiaan. Hautamäen (1989,
34) mukaan kylätoiminnan innostunut lähtö on ollut Suomessa mahdollista, koska
suomalaisella maaseudulla on vanhat omatoimisuuden ja yhteistyön perinteet.

Omaehtoisuuden tukeminen on myös tämän päivän maaseutupolitiikan perusele-
mentti. Omaehtoisuus on suomalaisen maaseutupolitiikan keskeinen instrumentti,
jonka avulla ja jota tukemalla on pyritty parantamaan maaseudulla asuvien ihmisten
toimeentuloa, palveluja, yhdyskuntien toimivuutta sekä maaseudun kilpailukykyä
ja vetovoimaisuutta asumisen ja yritystoiminnan sijaintipaikkana (Maaseutuohjel-
ma 1996). Omaehtoisessa maaseutupolitiikassa maaseudun ihmiset nähdään itsenäi-
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syyttä omaavina toimijoina, subjekteina eikä ainoastaan yksipuolisesti hallintokäy-
täntöjen kohteina, objekteina (Katajamäki & Kaikkonen 1991, 163).

Yhteistyön ja yhdistystoiminnan perinteistä huolimatta Suomessa ei ole ollut en-
nen 1990-lukua virallista järjestelmää maaseudun omaehtoiselle kehittämistoimin-
nalle. Paradoksaalista kehityksessä on se, että vasta Euroopan Unionin LEADER -
ohjelmien (joita täydentävät kansalliset POMO -ohjelmat) avulla paikallinen kehit-
tämistoiminta ja omaehtoisuus ovat saaneet virallistetumman aseman ja laajemmat
kehittämismahdollisuudet kuin mitä perinteikkäällä kylätoiminnalla on ollut käytös-
sään (Viljanen 1997, 17).

LEADER I  ja II -ohjelmissa on kokeiltu uutta lähestymistapaa maaseutualueiden
kehittämiseen. Niiden avulla paikallistason asukkaille on annettu uusia taloudellisia
mahdollisuuksia vaikuttaa omien elinolosuhteiden parantamiseen. Ohjelmien tavoit-
teina on ollut nimilyhenteen (Liaison Entre Actions de Développement de l´Economie
Rurale) mukaisesti yhdistää ja kehittää EU:n maaseutualueiden taloudellisia ja sosi-
aalisia olosuhteita paikallisista tarpeista ja olosuhteista käsin. LEADER-ohjelmista
onkin sanottu, että ne ovat antaneet ensimmäistä kertaa paikallistason asukkaille
todellista valtaa vaikuttaa alueensa kehittämistyön suunnitteluun sekä paikallisten
voimavarojen ja kehittämisen painopistealueiden määrittelyyn. (Viljanen 1997, 32).

Paikallinen herkkyys ja identiteetin rakentuminen

Omaehtoisuuden vahvistuminen on merkinnyt maaseudun kehitysprosessien radi-
kaalia demokratisoitumista. Alhaalta ylöspäin tapahtuvat suunnittelukäytännöt ja
kehittämistoimenpiteet ovat kaventaneet ulkopuolisten ‘asiantuntijoiden’ ja alueilla
asuvien ‘amatöörien’ välistä kuilua (Storey 1999, 308). Viime vuosikymmenen ai-
kana omaehtoisuuden nimissä on puhuttu jopa yhteiskunnallisesti unohdettujen ”pai-
kallisyhteisöjen uudesta tulemisesta”.

Omatoimisuus ja kehittämistyön yhteiskunnallinen ohjaus eivät ole kuitenkaan
toisensa poissulkevia vastakohtia (Uusitalo 1994, 49). Pikemminkin maaseudun yh-
teisöissä omaehtoinen toiminta on asukkaiden itsenäistä toimintaa tai heidän alulle-
panemaa toimintaa, jota julkinen valta tukee. Aloitteellisuuden yhteydessä maaseu-
dun kehittämisen retoriikka on painottanut paikallisen kehittäjäyhteisöjen roolia (esim.
LEADER-toimintaryhmät), joiden on katsottu toimivan ruohonjuuritason aloittei-
den ja hallinto-organisaatioiden välittävänä solmukohtana. Paikallisyhteisö ei täl-
löin toimi hallinnollisesti täysin autonomisesti (government by community) vaan pi-
kemminkin hallinnointi tapahtuu kehittäjäyhteisöjen (government through commu-
nity) kautta (Storey 1999, 308-309). Samalla paikallinen kehittämistyö on sidoksissa
poliittisesti, hallinnollisesti ja alueellisesti eri tasoisiin ja rinnakkaisiin prosesseihin.
Lokalismiin, regionalismiin ja eurooppalaistumiseen liittyvät erottautumisen ja yh-
denmukaisuuden ristiriitaiset kehityskulut saavat konkreettisen ilmauksensa paikal-
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listason kehittämistyössä, jolle leimaa antavana piirteenä ovat samanaikainen riip-
puvuus ja riippumattomuus paikallisyhteisön ulkopuolisista toimijoista (Puuronen
1998).

Omaehtoisuudessa korostuu tavoite saada ihmiset mukaan heitä ympäröivien olo-
suhteiden kehittämistoimintaan (mobilization), jonka kuitenkin tulee tapahtua va-
paaehtoisesti ilman ylhäältä alaspäin suuntautuvaa ohjausta. Alhaalta ylöspäin suun-
tautuvan kehityksen onnistuminen edellyttää alueen toimijoiden laajamittaista yh-
teistyötä ja asukkaiden mahdollisimman aktiivista osallistumista alueensa kehittä-
mistyöhön. Ei siis riitä, että alueelle ohjataan varoja, vaan paikallisväestöllä tulee
olla sekä tahtoa että kykyä yhteistyöhön ja paikalliseen kehittämistoimintaan. Kehit-
tämistahdon luominen on edellyttänyt maaseudun kehittäjiltä uudenlaisen paikalli-
sen herkkyyden (local sensitivity) omaksumista samalla kun on pyritty tunnistamaan
paikallisia kehittämistarpeita, -mahdollisuuksia, -esteitä ja voimavaroja (Storey 1999,
308).

Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan paikallisten kehittämishankkeiden tulisi
onnistuessaan täyttää seuraavat ehdot (Rannikko 1997):

1. Hankkeen panevat alulle kyläläiset

2. Hankkeiden taustalla on hyvä idea ja aidot resurssit

3. Hankkeessa on mukana ”tulisieluja”

4. Konfliktit ja vastakkainasettelut vältetään

5. Jo varsin varhaisessa vaiheessa saavutetaan osatavoitteita.

Onnistuneen kehittämishankkeen ja kehittämistahdon synnyn taustalla on aina moti-
voitunut ihminen tai ihmisryhmä. Motivoitumisen taustalla ovat henkilökohtainen
vapaus toimia (kohta 1.), kehitysnäköalojen ja -mahdollisuuksien tiedostaminen (2.),
emotionaalinen kiinnittyminen asettuja päämääriä ja toimintatapoja kohtaan (3.),
paikallistason toimijoiden keskinäinen luottamus ja yhteisten kehittämisintressien
tiedostaminen (4.) sekä hankkeen hyödyllisyyden kokemisen ja tulosten saavutetta-
vuuden näköalat (5.). Mainitut osa-alueet muodostavat yksilöiden ja yhteisöjen hank-
keeseen motivoitumisen perustan kokonaisuuden. Jos yksikin osa-alue pettää, hank-
keen toteutuminen vaarantuu.

Karhio (1997) on eritellyt LEADER-aktivistien motiiviperustaa kolmella esimerk-
kialueella: Suupohjassa, Tornionlaaksossa ja Joensuun seudulla. Tulosten perusteel-
la toimijoiden  LEADER–toiminnan taustalla ovat rakkaus maaseutua kohtaan, halu
vaikuttaa, kutsumus, vastuunotto omasta alueesta, yhteistyön riemu sekä osaamisen
antaminen alueen käyttöön. Kaikki mainitut tekijät edellyttävät henkilökohtaisen
sitoutumisen tunnetta ja hanketoiminnan sosiaalisen merkityksen kokemusta. Motii-
vien taustalla on tunneperäinen kiinnittyminen alueeseen, paikallisyhteisöön ja sen
ihmisiin.

Me-hengen, yhteisen aluetietoisuuden, sitoutumisen tai yhteisen kehittämistah-
don syntyminen eivät ole paikallisten kehittäjäyhteisöjen kannalta itsestäänselvyys.
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Yhteisen tahtotilan kehittyminen ja yhteisen sitoutumisen muodostuminen ovat paitsi
taloudellisia resurssi- ja hallinnointikysymyksiä myös sosiaalisia konstruktioita.
Konstruktionistisen ajattelun mukaan omaehtoisen yhteistoiminnan liikkeelle pa-
nevana voimana toimivat kehittäjäyhteisön yhteiset kokemukset ja tiedot, joiden kautta
alueille on rakentunut paikallisesti jaettuja kehitysnäköaloja. Maaseudun paikallista
aloitteellisuuden syntyä onkin tarkasteltava kehittämistyön resurssien jakoon, ohjel-
matyöhön ja painopistealueisiin liittyvän retoriikan ohella myös kehittäjäyhteisön
emotionaalisen kiinnittymisen ja sosiaalisen sitoutumisen näkökulmista (Storey 1999,
308).

Laajasti ajateltuna omaehtoisuus merkitsee maaseudulla asuvien ihmisten tai yh-
teisöjen tahtoa ottaa alueensa kohtalo omiin käsiin. Tämä edellyttää paikallisilta toi-
mijoilta vastuunottokykyä, osaamista ja luottamusta omiin arvoihin sekä uskoa alu-
een kehittämismahdollisuuksiin. Galtung kuvaa omaehtoisuutta ‘self-reliance’ -kä-
sitteellä, jolla hän tarkoittaa itsekunnioitusta, luottamusta omiin voimiin ja suojau-
tumiskykyä ulkopuolista pakkovoimaa vastaan. Myös omien päämäärien asettami-
nen ja toteuttaminen sekä niitä toteuttavat pienet, itseohjautuvat alueyksiköt ovat
omaehtoisuuden edellytyksiä (esim. Mäki 1993, 12; Rissanen 1997, 40).

Itsekunnioitus sisältää ulkoa tulevan normatiivisen ja ideologisen vallan vastus-
tamisen omiin arvostuksiin ja omaan kulttuuriin kohdistuvan luottamuksen kautta.
Jotta kehittäjäyhteisö kykenee itsenäiseen oman toiminnan säätelyyn, sillä tulee olla
riittävä kunnioitus omia toimintaperiaatteita sekä voimavaroja kohtaan. Ilman luot-
tamusta omiin kykyihin omaehtoinen kehittämistyö ei lähde liikkeelle. Itsekunnioi-
tuksen ja luottamuksen käsitteet viittaavat siihen, että omaehtoisuuden kehittymi-
sessä on viime kädessä kyse pikemminkin mielen psyykkisistä rakenteista kuin ta-
loudellisista tai materiaalista toimintaedellytyksistä. (Galtung ym. 1980).

Omaehtoisuuden liikkeelle panevina voimina toimivat yksilöiden ja yhteisöjen
itsetunto, itsensä toteuttaminen, aluetietoisuus sekä omien vahvuuksien tunnistami-
nen. Itsetunto ja aluetietoisuus ovat yhteydessä alueiden kulttuuriin ja identiteettiin
sekä siellä asuvien ihmisten psykologiseen hyvinvointiin. Aloitteellisuuden synty
pohjautuu täten yksilöiden, yhteisöjen ja paikkojen identiteetin rakentumiseen ja
sitä kautta kehittyvään refleksiivisyyteen. (Ray 1999).

Omaehtoisen kehittämistyön sosiokulttuurinen perusta on yksilöllisen identitee-
tin rakentumisessa, joka saa keskeisen sisältönsä tietoisuuden kautta. Identiteetti viittaa
tässä yhteydessä yleisesti siihen, mitä henkilö ajattelee itsestään ja millaisena hän
pitää itseään. Tietoisuus voidaan puolestaan määritellä henkilökohtaiseksi, yksilöl-
lisyyttä ylläpitäväksi tajunnan tilaksi, joka mahdollistaa asioiden itsenäisen pohdis-
kelun, arvioinnin ja ajattelun (esim. Järvilehto 1996). Sen avulla ihminen pyrkii ra-
kentamaan elämälleen ja itselleen koherentin tarkoituksen ja merkityksen. Tietoi-
suus kohdistaa katseemme ympäröivään maailmaan, itsemme arvottamiseen ja it-
sensä toteuttamiseen. Se on luovuuden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen vuorovaikutuk-
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sen lähtökohta; se kertoo meille kuka minä olen ja keitä muut ovat. Sen avulla yksi-
löt ja ryhmät identifioivat itsensä ympäröivään yhteiskuntaan.

Henkilökohtaisuudesta ja yksilöllisyydestä huolimatta yksilön identiteetin syn-
tyyn vaikuttavat mekanismit ovat intersubjektiivisia, sosiaalisia konstruktioita. In-
tersubjektiivisuus viittaa siihen tosiasiaan, että arkielämämme merkitystodellisuu-
det ja arvotajuntamme eivät synny tyhjiössä, ikään kuin itsestään. Minuus ja arvo-
maailma ovat kulttuurin tuotteita, eivät ihmisen vakiovarusteita, jotka hän saa synty-
essään luonnonlahjana (Niiniluoto 1990, 93-96). Minän kehittyminen on prosessi,
joka rakentuu jokapäiväisen sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. Sosiaalisena konst-
ruktiona minuuden muodostuminen on riippuvainen toisten ihmisten olemassaolos-
ta, heidän toiminnastaan ja ajattelustaan. Heideggerin mukaan olemassaoloa ei it-
sessään ole, koska oleminen tapahtuu toisten kautta. Näkökulmaa voi luonnehtia
relationaaliseksi, koska minän muotoutumisessa ei korosteta minkään systeemin,
rakenteen, toimijan tai yksilön ontologista ensisijaisuutta, vaan nimenomaan sosiaa-
listen suhteiden ensisijaisuutta (Bourdieu 1995, 35-37; Kainulainen 1996).

Yksilö- ja aluetasoilla identifioitumisen lähtökohtana on erottautuminen, jonka
puitteissa ihminen kiinnittyy kulttuurinsa eri tasoihin (persoonallinen, paikallinen,
alueellinen, yhteiskunnallinen ulottuvuus). Identiteetin määritelmän keskiössä on
tällöin yksilöiden ja yhteisöjen suhde alueeseen ja sen kulttuuriin. Paikallinen kehit-
tämistahdon sosiaalinen perusta jäsentyy tällöin samuuden ja yhteenkuuluvuuden
kokemusten kautta. Tarkastelun kohteena on tällöin se, miten yhteisöt muodostavat
“omanlaisensa ykseyden” ja samalla tuottavat toiseuden, vierauden, ei-meidän maa-
ilman. (Knuuttila 1998).

Omaehtoiseen hanketyöhön identifioituminen

Myös omaehtoisuutta ja paikallista kehittämistahtoa ilmentäviä LEADER-hankkei-
ta voidaan tarkastella henkilökohtaisesti merkityksellisen minäprojektin ja alueelli-
sen identiteetin näkökulmista. Monasti vapaaehtoistyön turvin toteutettava LEADER-
hanke edellyttää toimijoiltaan usein aitoa henkilökohtaista identifioitumista ja kiin-
tymistä hankkeen toimintatapoja ja päämääriä kohtaan. Omaehtoisuuteen nojautu-
van LEADER-projektin käynnistyminen edellyttää henkilökohtaista ja yhteisöllistä
vastuunottoa, oman erityisyyden tunnustamista ja identiteetin rakentamista. Vasta
identiteetin yksilöinnin ja oman toiminnan erityisyyden tunnistamisen kautta oma-
ehtoinen toiminta saa mielen ja merkityksen.

Suupohjan (Etelä-Pohjanmaalla) ja Koillis-Savon LEADER II-alueilla suoritetut
haastattelut ovat toimineet paikallisen aloitteellisuuden analyysin empiirisenä hei-
jastuspintana. Vuosina 1998-1999 suoritettujen kenttätöiden aikana haastateltiin
paikallisten LEADER-hankkeiden toteuttajia, niiden vetäjiä tai niissä aktiivisesti
mukana olleita avainhenkilöitä. Hankkeet olivat luonteeltaan joko (1) kulttuuripe-
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rinnön vaalimiseen tai taiteelliseen toimintaan liittyviä, (2) kylien kehittämishank-
keita tai (3) matkailun kehittämiseen painottuneita hankkeita. Kaikkia hanketyyppe-
jä yhdistävinä piirteinä olivat paikalliskulttuurin hyödyntäminen ja kehittäminen eri
muodoissaan. Haastattelujen tavoitteena oli tuottaa kuvauksia siitä, miten paikalli-
suus ja hanketoimintaan aktivoituminen jäsentyvät osaksi itseä ja sosiaalista ympä-
ristöä koskevina puhetapoina identiteetiksi.

Henkilökohtainen vastuunotto hankkeessa ja emotionaalinen kiinnittyminen sen
sisältöihin heijastelivat haastattelujen perusteella kuutta identifioitumisen muotoa:

• kylän tulevaisuuden turvaajan identiteetti

• yhteisön lujittajan identiteetti

• kehittäjän ja organisoijan identiteetti

• muistoihin kiinnittyvän identiteetti

• kasvattajan identiteetti

• taiteeseen eläytyjän identiteetti

Joillekin hankeaktivisteille hankkeessa oli perimmiltään kyse kylän elinvoimaisuu-
den säilyttämisestä. Toimijoiden motiivina ja huolen aiheena oli tällöin pelko kylän
tai asuinalueen tulevaisuudesta ja elinmahdollisuuksien kaventumisesta. Kylän säi-
lyttäminen koettiin henkilökohtaisena velvollisuutena, jonka taustalla oli usein vah-
va alueeseen tai kylään kiinnittyvä emotionaalinen lataus:

”Ihan rehellisesti, kyllä me ihan ittemme takia tätä tehrähän, että tämä kylä säilyys ja
vielä jälkipolvillekin. Ja mä oon sitä mieltä, että jos ei tämä polvi ymmärrä sitä asiaa niin
me saadahan meidän lapset käskiä lähteen täältä. Ei ne tänne mettähän jää…Mutta se on
musta yks hyvä kriteeri, että tämän tekemisen kanssa, että täällä on jotakin tarjota tule-
vallekin sukupolvelle, jotakin näyttää, että kyllä sitä täälläkin voi elää.”

Toisille henkilökohtainen elämyksellisyys kytkeytyi alueen sijasta itse kehittämis-
työhön ja sen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin. Kehittäjänä oleminen antoi toi-
mijalle mahdollisuuden uuden luomiseen, kokonaisuuksien muodostamiseen ja uu-
sien mahdollisuuksien tunnistamiseen yhteistyöverkostossa, jonka osaksi hän itsen-
sä kokee. Kehittäjä-identiteetin omaava oli usein alueelle muualta muuttanut.

”Tää on ollut aika palkitseva hanke matkan varrella sen takia, että täs on saanut toteut-
taa ja viedä eteenpäin tai olla mukana tekemäs semmosta jotakin, mitä ei oo koskaan
aikaisemmin tehty. Täs on se innovatiivisuus ja uuden löytäminen ja keksiminen ja niitten
asioitten nivominen yhteen ja kehitteleminen niin se on ollut koko ajan mahtavaa tou-
hua.”

Myös kyläyhteisön lujittaminen ja kyläläisten aktivointi yhteistoimintaan on toimi-
nut monien paikallisten kehittämishankkeiden käynnistämisen motiivina. Tuolloin
hankkeen keskeisenä tavoitteena ovat olleet kylän yhteishengen kohottamiseen ja
yhteistoiminnan elvyttämiseen liittyvät päämäärät. Kyläyhteisön lujittajat kokivat
vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta asuinalueillaan.
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”No mua kiinnostaa lähinnä se, että me saatais niin kun se kylähenki vielä takaisin, että
se olis se kaikkein tärkein. Sinänsä palvelut on tärkeitä ja mä oon edelleenkin sitä mieltä,
että jos me saadaan kylään muuten toimintaa ja muuten saadaan kylän ilmapiiri hyväksi
niin sieltä kyllä tulee muullakin lailla, me saadaan niitä palveluita… Että mä tykkään
enemmän siitä, että saane ihmiset mukaan toimintaan.”

Kulttuuriperinteen vaalijoiden motiivina oli puolestaan toisaalta omakohtainen ke-
räilijän ja tallentajan riemu, toisaalta huoli alueen kulttuuriperinnön katoamisesta.
Toiminnan motiivien taustalla olivat usein elämänhistoriaan ja lapsuuteen liittyvät
kokemukset ja muistot kehittämisen kohteena olevasta alueesta, jonka kautta kult-
tuuriperinnön merkityksellisyys konstruoitui osaksi minuutta. Hanketyöhön identi-
fioituminen ilmensi nostalgista kaipuuta menneisyyteen.

“No on se [hanke] mielen alla ollut [aiemminkin], kun vuonna -63 on loppunut uitot,
tuommoinen ehkä joskus 3-4 -vuotta sitten ailahti, ja oliko se sitten -96 kuin soitin tuolle
Sepolle ja he kävivät meillä ja lupasivat sen...Siitä alettiin hahmotella…Ite kun on uitto-
mies, siis vähän, enhän minä nyt paljon ole kerennä olla, mutta silloin pikkupojasta läh-
tien oon nähnyt sitä. Yhtään tiliä en ole uitosta saanut, mutta kyllä minä olen sitä seuran-
na kymmenkunta vuotta. Kosken partaalla on näitä uittoon liittyviä asioita.”

”Kyllähän tässä on katoava kansanperinne kysymyksessä, että jos ei nyt viimeistään ru-
veta touhuamaan tällaista silloin kun niitä perinteitä olisi jäljellä, niin sitten ei ole jäljel-
lä sitäkään vähää. Nyt vielä jonkin verran saadaan sitä talteen”

Joillekin hankeaktivisteille taiteilijana eläytyminen ja taiteen kokeminen toimivat
hanketyöhön aktivoitumisen perimmäisenä motiivina. Tällöin hankkeen organisoin-
tiin tai sosiaaliseen toimintaympäristöön liittyvät asiat olivat toteutuksen kannalta
sivuseikkoja. Olennaista oli henkilökohtainen kiintyminen taidetta kohtaan ja tai-
teen tuottamiseen liittyvä intohimo.

“No siinä on se, että mun mielestä on ihana kamppailla niiden ongelmien kanssa mitä
siinä ainakin kuitenkin on verissä se piirtäminen kerta kaikkiaan, niin se on rakasta puu-
haa. Se ei ole pelkästään työ vaan harrastus samalla. Sitten haluan kehittyä koko ajan.”

“...siinä pystyy sitten tuo taiteilija ja taiteenharrastaja kokemaan sitä omaa osaamistaan
ja tämmöstä tekemisen riemua ja antamaan siihen sielunsa”.

Kasvattajan identiteetti ilmeni puolestaan nuorille välitettävän tiedon ja kokemus-
ten kautta. Kasvattaja uskoi toisaalta nuoriin alueen tulevaisuuden pelastajina. Läh-
tökohtana oli ajatus, että investoimalla nuoriin ja nuorten toimintamahdollisuuksiin
myös alueen mahdollisuudet kehittyä ja vahvistua paranevat pitkällä tähtäimellä.
Toisaalta alueen perinteet ja osaaminen haluttiin siirtää nuorille henkisen kasvun ja
elämässä selviytymisen välineiksi. Kasvattaja toimii tällöin alueeseen juurruttajana
ja alueellisen identiteetin vahvistajana.

Kaiken kaikkiaan mielikuvien, kokemusten ja valintojen kautta syntynyt identi-
teetti on yksilölle ainutkertainen ja tosi sekä sellaisenaan yksilön sisään rakentunut,
alitajuisesti tiedostettu toimintaa ja ajattelua ohjaava voima. Identiteetin rakennus-
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aineksena ovat elämänhistorian kautta syntyneet kokemukset, jotka ovat järjestäyty-
neet tajuntaamme merkityksenantojärjestelmäksi. Alfred Schutzin (1970) fenome-
nologisen ajattelun mukaan kokemusten säiliönä ja suodattimena toimii elämismaa-
ilma, joka tajunnallisena kokonaisuutena sisältää kaikki ne kokemukset ja tiedot,
joilla on merkitystä ihmisten jokapäiväisten elämänkäytäntöjen kannalta. Elämis-
maailman ontologia koostuu hierarkisoituneesta arvojärjestelmästä, relevanssiraken-
teesta, johon on konstruoitunut ilmiötä sen mukaan, mikä kulloinkin on tärkeää ja
mikä ei. Arkielämässä nimitämme relevanssistruktuurin osa-alueita projekteiksi,
päämääriksi ja tavoitteiksi.

Elämän mielekkyyden ja valintojen lähtökohtana ovat elämänkulun aikana kehit-
tyneet motiivit ja päämäärät, jotka sitovat yksilöitä paikkoihin, alueisiin ja yhteisöi-
hin. Myöskään omaehtoisen paikalliskulttuurin kehittämiseen tähtäävä hanketyö ei
ole toimijoiden elämänhistoriaan nähden irrallinen osa. Elämänhistorian ja koke-
musten kautta tapahtuva hanketyöhön sitoutuminen heijastelee yksilön pyrkimyksiä
hallita omaa elämäänsä. Elämänhallinta voidaan laajasti ymmärtää erilaisten toi-
mintatapojen, valintojen, merkitysten ja intentioiden koostumukseksi, joiden kautta
elämän mielekkyys ja tarkoituksellisuus muodostuu. On selvää, että elämänhallinta
merkitsee erilaisia asioita eri ihmisille. Edistääkseen omaa hyvinvointiaan ja raken-
taessaan identiteettiään ihmiset pitävät arkielämässä tärkeänä tai merkityksellisenä
erilaisia asioita, ihmissuhteita tai muita aktiviteetteja. Täten yksilöllinen hyvinvoin-
ti ei toteudu yhdenmukaisena tarpeentyydytyksenä vaan erilaisina elämänstrategioi-
na (Keski-Petäjä 1991).

Jordan (1987, 17-18) nimittää elämänstrategioita projekteiksi (projects) ja sitou-
muksiksi (commitments). Projektit ovat pitkän tähtäimen suunnitelmia, joita ihmiset
tekevät elämänsä aikana. Ne eivät ole kovinkaan yksityiskohtaisia, eivätkä ne jakso-
tu välttämättä selviksi vaiheiksi. Projekteja ovat esimerkiksi asumiseen, työhön ja
koulutukseen liittyvät ratkaisut, jotka toisiinsa vaikuttaen edellyttävät yhteensovit-
tavia päätöksiä ja valintoja. Sitoumukset ovat puolestaan yhtenäisyyttä ja johdon-
mukaisuutta edellyttäviä ihmissuhteita (kuten avioliitto ja ystävyys sekä yhdistysten
jäsenyys). Sitoumukset vaihtelevat lapsuuden kiintymyksistä ryhmien, yhteisöjen ja
organisaatioiden statuksiin. Toiset sitoumukset sisältävät etupäässä velvoitteita, toi-
set ovat taas tasa-arvoisempia ja vastavuoroisempia. Sitoumukset vaikuttavat pro-
jekteihin ja päinvastoin.

Myös omaehtoiseen kehittämistyöhön sitoutuminen edellyttää valintojen tekoa ja
vaihtoehtojen punnintaa sekä elämän osa-alueiden keskinäistä yhteensovittamista.
Hankkeeseen sitoutuminen on yksilön kannalta elämänpoliittinen ratkaisu, jonka
kautta ihmiset pyrkivät yksilöinä hallitsemaan elämäänsä, kontrolloivat sitä sekä to-
teuttavat itseään. Elämänpolitiikan käsitteellä on kuvattu elämää koskevien koskevi-
en päätösten politiikkaa, joka kytkeytyy yksilöiden elämänkulkuun ja elämänsuun-
nitteluun (Roos & Hoikkala 1998, 11-12). Vähämäen (1998, 133) mukaan elämän-
politiikka on refleksiivisen subjektin toimintaa, jossa identiteetin luomisesta tulee
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väline kilpailuyhteiskunnassa selviytymiseksi. Tällöin identiteetti, erillisyys ja eri-
laiselta näyttäminen ovat menestyksen avaimia.

Omaehtoisuuden sosiaalisen perustan haurastuminen

Yksilötasolla elämän päämäärät ja sitoumukset voivat sisältää ambivalentteja, epä-
varmuutta aiheuttavia elementtejä, jolloin seurauksena on identiteettikriisi. Rayn
(1999, 261) mukaan identiteettikriisi voi ilmetä myös aluetasolla, joka rajoittaa alu-
een toimintamahdollisuuksia. Aluetasolla kriisiytyminen viittaa kollektiivisen itse-
tietoisuuden heikentymiseen, jonka seurauksena yhteisen alueellisen kehittämisint-
ressin sekä yhteisen tahtotilan rakentumisen perusta murenee.

Paikallisten kehittämishankkeiden, alueellisten kehitysohjelmien ja kehittämis-
stragioiden valmistelussa tulisi huomioida paikallinen toimintakulttuuri ja alueelli-
nen identiteetti omaehtoista toimintaa ohjaavana lähtökohtana. Paasin (1998, 173)
mukaan alueellinen identiteetti on tärkeä avainsana aluesuunnittelun piirissä puhut-
taessa ns. territoriaalisista suunnittelustrategioista. Ihmisen ja alueen sidos on hänen
mukaansa aloitteellisuutta ja ‘ruohonjuuritasoa’ korostavan ajattelun ytimessä. Alu-
eellinen identiteetti on keskeinen omaehtoisuuden käsitteellistämisen lähtökohta, joka
mahdollistaa yhteisöjen erottautumisprosessien ja sisäisen samuuden erittelyn (Ray
1999). Samalla alueellinen identiteetti toimii alueiden ainutlaatuisuuden tuottami-
sen perustana.

“By celebrating the uniqueness of others, one confirms one’s own uniqueness.” (Ray
1999, 262)

Sosiaalisena konstruktiona alueellinen identiteetti on pitkän sosiaalisen, taloudelli-
sen ja psykologisen kehityksen tulos. Sen perustana on samalla alueilla toimivien
ihmisten tai yhteisöjen yhteinen merkityksenanto. Voidaan puhua “kollektiivisesta
elämismaailmasta”, johon on varastoitunut tietylle alueelle tyypillisiä merkitystul-
kintoja erotuksena toisen alueen tulkinnoista. Yhteisen aluetietoisuuden perustana
on yhteinen tieto, tunne ja/tai toiminta. Yhteinen tieto antaa ihmisille kognitiivisen
mahdollisuuden erottaa alue muista alueista, yhteinen tunne kiinnittää ihmisen af-
fektiivisesti alueeseen ja yhteinen toiminta merkitsee puolestaan jaettua toiminta-
valmiutta toimia alueen hyväksi.

Omaehtoisen yhteistoiminnan perusta on paikallisyhteisön kyvyssä hahmottaa
yhteinen merkitystodellisuus ja elämänpiiri. Omaehtoiseen (yhteis)toimintaan pe-
rustuva maaseudun kehittäminen ei ole usein mahdollista ilman vahvaa omaa identi-
teettiä, ilman vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ilman jonkinlaista toisista alu-
eista erottautumisen vimmaa. Omaehtoisen toiminnan yhteydessä ihmiset vahvista-
vat omaa identiteettiään yhteisön jäsenenä sekä toteuttavat omaa maailmankuvaansa
ja tahtoaan. Maaseutualueiden kehittämisen kannalta kulttuurista ja historiasta kum-
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puava omaehtoisuus sekä sitä vahvistava alueellinen identiteetti merkitsevät luovaa
ja rohkeata työtä alueen yhteisten päämäärien hyväksi.

Maaseudun kehittämisen näkökulmasta kylää voidaan pitää asukkaiden alueelli-
sen identiteetin perusyksikkönä. Maaseutukylissä yhteisöllisyys ja keskinäinen yh-
teenkuuluvuus on perinteisesti ollut voimakasta. Aiemmin kyläläisten ja ympäristön
välillä vallitsi kiinteä yhteys, joka ilmeni sosiaalisesti kiinteänä ja paikallisesti ra-
jautuneena yhteisöllisyytenä. Itseohjautuvissa kyläyhteisöissä ihmisten toiminta
määräytyi selkeistä, kaikkien yhteisön jäsenten sisäistämistä tavoitteista. Vanhat
perinteet, tuotannollinen yhteistoiminta sekä naapuruus- ja sukulaisuussuhteet muo-
dostivat vankan pohjan yhteisöllisyydelle. Tämä ei kuitenkaan enää ole itsestään
selvää. (Hautamäki 1989, 15-16).

Nykyaikaisessa ”kyläyhteisössä” harvemmat asiat tai aktiviteetit ovat kyläläisille
yhteisiä, identiteettiä vahvistavia voimavaroja. Muuttoliikkeen voimistuessa ja elin-
keinorakenteen muutoksen seurauksena monet kyläyhteisöt ovat tulleet asukkail-
leen tuntemattomiksi, jolloin myös yhteisen alueellisen “kehityseetokseen” luonne
on hämärtynyt. Tämä on tuonut ristiriitaisia intressejä kyläläisten yhteistyöhön.

Yhteiskunnallisen ja alueellisen työnjaon muuttuessa sekä traditionaalisen yhtei-
söperustan murtuessa kylien identiteetit ovat joutuneet kriittisen uudelleen arvioin-
nin kohteeksi. Maaseudun deinstitutionalisoitumisen (Rannikko 1996) tai yhteis-
kunnan delokalisoitumisen (Sarmela 1989) myötä kylät ovat menettäneet asemaansa
ihmisten jokapäiväisenä elämänpiirinä ja erilaisten tarpeiden tyydyttäjänä. Moder-
nin teollistuneen ja teknologisoituneen yhteiskunnan synty on merkinnyt liikkuvuu-
den lisääntymistä sekä työpaikkojen, harrastusten ja palvelujen siirtymistä pois ky-
listä ja monista muista paikallisyhteisöistä. Samalla maaseudun asukkaiden jokapäi-
väinen toimintapiiri on laajentunut kylien ulkopuolelle kaupunkeihin, kuntakeskuk-
siin, kirkonkyliin ja globalisoituneisiin tietoliikenneverkostoihin.

Maaseudun paikallisen sidoksen haurastuminen on murentanut kylien toiminnal-
lista yhteisöllisyyttä, joka syntyy asukkaiden konkreettisen vuorovaikutuksen kautta
(Kainulainen 1992). Ihmisten arkielämä on levittäytynyt alueellisesti yhä laajemmin
niille toimintakentille, joille he ovat vapaa-ajalla ja työelämässä erikoistuneet. Pai-
kallisyhteisö tai asuinalue eivät sido maaseudun asukkaita sosiaalisesti yhtä vahvas-
ti kuin ennen. Kuten Storey (1999, 309) toteaa:

“Mutuality is not a logical consequence of shared residency.”

Teollisen kapitalismin ekspansio on asettanut perinteiset uskomukset, arvot ja yhtei-
södynamiikan uusille urille. Statusyhteisöjen uusintava vaikutus on vähitellen ro-
muttunut. Traditio, suku, perhe, naapurusto tai työt eivät kiinnitä yksilöä samaan
paikkaan samalla tavalla kuin ennen (Roos & Hoikkala 1998, 10). Samalla tieto,
arvot ja elinehtojen uusintaminen ovat irrottautuneet paikallisista konteksteista (his-
toriasta ja paikasta). Tilalle ovat tulleet kulutuskeskeinen elämäntapa ja verkostojen
maailma, joita säätelee globalisoitunut markkinointijärjestelmä. Sen puitteissa syn-
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tyneet kulutushyödykkeet ja yhteisöt ovat menettäneet paikallista sidostaan ja pai-
kallista merkitysyhteyttään.

Sosiaalista vuorovaikutusta ohjaa yhä voimakkaammin yhteisöjen ja verkostojen
sopimuksellisuus (Lehtonen 1990). Sopimusyhteisöjen autonomisuus ja sitovuus
(normatiivinen ja moraalinen vaikutus jäsenistöön) on perinteisiä yhteisömuotoja
heikompi. Yksilön mahdollisuudet valita ja vaihtaa sopimuskumppaneita ovat suu-
ret ja tästä johtuu, että sopimukselliset vuorovaikutusjärjestelmät ovat jatkuvassa
muutoksen tilassa.

Maaseudulla sopimusyhteisöt eivät useinkaan muodostu alueen perusteella, vaan
jäseniä sitoo toisiinsa symbolinen yhteisyys. Symbolinen yhteisyys ei noudata toi-
minnallisten yhteisöjen rajoja, jolloin se yhdistää epämääräisiä ihmisryhmittymiä ja
saattaa jakaa toiminnallisia yhteisöjä. Yhteisörakenteen toiminnallisen perustan pur-
kautuessa aluetietoisuuden symbolinen kerros on monessa tapauksessa jäänyt elä-
mään heijastumana menneestä osana paikallisyhteisön nykytilaa. Symbolinen yhtei-
syys on toiminnalliseen yhteisöllisyyteen nähden vähemmän ihmisiä paikkoihin si-
tovaa. Se ilmenee ihmisten tietoisuudessa ja tunteissa, elämismaailman merkitysho-
risonteissa. Se voi olla alkuperältään kulttuurista, jolloin se on syntynyt ihmisten
välisessä vuorovaikutuksessa ja käytännöissä. Toisaalta symbolinen yhteisyys voi
olla myös ideologista, jolloin sen uusintamisesta huolehtivat ideologiset koneistot.
(Kainulainen 1992; Rannikko 1996).

Maaseudulla symbolinen yhteisyys ilmenee usein esim. kotiseututunteen ja ih-
misten yhteenkuuluvuuden voimakkuudessa paikallisidentiteettinä, jonka perusta on
tavallisesti menneisyydessä. Riikonen (1997) puhuu “muistinvaraisista alueista”, joka
syntyy yksilöiden menneistä ja nykyisistä muistoista ja kokemuksista. Sen sisältö
uusiutuu ja vahvistuu, mutta saa myös uusien merkityksiä sosiaalisessa kanssakäy-
misessä.

Kaiken kaikkiaan uusi sopimuksellisuuteen, symboliseen yhteisyyteen ja vaihtu-
vuuteen pohjautuva paikallinen sidos on luonut uudenlaisen sosiaalisen perustan
yksilöiden, yhteisöjen ja alueiden identiteetin rakentumiselle sekä omaehtoisen yh-
teistoiminnan kehittymiselle. Rayn (1999) mukaan uudet mahdollisuudet itsen ra-
kentumisessa muodostavat ns. uusia joustavia paikkoja (new flexible places). Niiden
joustavuus kytkeytyy ambivalentteihin merkitysrakenteisiin sekä yksilöiden ja yh-
teisöjen identiteettien rakennusainesten moninaisuuteen. Arvomaailmojen moninai-
suus luo puolestaan pohjaa refleksiivisen subjektiviteetin (reflexive human subjecti-
vity) synnylle, jolloin ihmisellä on kuluttajana tai yksityisenä kansalaisena mahdol-
lisuus entistä suurempaan valinnanvapauteen.

Postmoderni valinnanvapaus luo omaehtoisen yhteistoiminnan kehittymiselle uusia
haasteita ja vaatimuksia. Pluralistinen kulutusyhteiskunta tarjoaa runsaasti valin-
nanmahdollisuuksia, ideologioita ja toimintamalleja. Uudessa sopimuksellisessa ti-
lanteessa omaehtoisen kehittämisprosessin liikkeelle saanti ei ole itsestäänselvyys.
Sosiaalisesta näkökulmasta sen käynnistymisessä on kuitenkin viime kädessä kyse
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yhteisestä merkityksenannosta, joka kytkeytyy yksilöiden ja alueiden identiteettei-
hin. Omaehtoinen kehittämistyö edellyttää näin ollen identiteettiä vahvistavia ja tu-
kevia toimenpiteitä, sosiaalista herkkyyttä sille, mikä koetaan yhdessä tärkeäksi.

On kuitenkin selvää, että nykyajan alueyhteisyydestä irrottautuneita yhteistyö-
muotoja, verkostoja,  leimaa sopimuksellisuus, joiden kestävyys ja kiinteys perustuu
alueellisen identiteetin sijasta yhä enemmän osallistujien keskinäisten hyötyjen ja
etujen punnitsemiseen. Toimijoita yhdistää yhä useammin laskelmoitu kumppanuus,
winwin –periaate, jonka puitteissa kaikilla osapuolilla on mahdollisuus puhua ja
tulla kuulluksi (Niiranen & Kiviniemi 1999). Myöskään uudenlainen vuorovaiku-
tustilanne ja yhteisten etujen tunnistaminen eivät tapahdu itsestään, vaan sitä varten
verkostoon osallistujilta vaaditaan sosiaalista pääomaa. Sosiaalisella pääomalla on
viitattu yleisesti ihmisten kykyyn työskennellä yhdessä yhteisten päämäärien hyväk-
si ryhmissä ja organisaatioissa. Sosiaalisen pääoman luoma kumppanuus perustuu
yhteistoiminnalliseen osaamiseen, joka kehittyy yhteisten arvojen, tavoitteiden sekä
keskinäisen luottamuksen kautta.

Sopimuksellisuudesta ja laskelmoinnista huolimatta sosiaalisen pääoman juuret
liitetään usein kansalaisyhteiskunnan toimintaperiaatteisiin (Niiranen & Kiviniemi
1999). Kansalaisyhteiskunta viittaa omaehtoisiin yhteistoiminnan muotoihin, jotka
syntyvät perheissä sekä erilaisissa vapaaehtoisuuteen pohjautuvissa järjestöissä ja
yhteisöissä. Kansalaisyhteiskuntaa kuvataan usein keskinäisen solidaarisuuden, yh-
teisen arvoperustan ja yhteisvastuun koossapitäväksi voimaksi. Yhteinen vastuu,
yhteiset arvot sekä keskinäinen kunnioitus edellyttävät puolestaan yhteisöihin kiin-
nittyvää identiteettiä, jonka arvoa ei sovi nykyajan verkostojen maailmassa aliarvoi-
da ja väheksyä. Alueellisen identiteetin haurastumisesta huolimatta ihminen ei edel-
leenkään kiinnity ja sitoudu yhteistyöhön aina ainoastaan siitä koituvien ”tuottojen”
tai kilpailuedun perusteella.

Lopuksi

Suomalainen maaseutupolitiikka nojautuu yhä vahvemmin omaehtoisten kehitys-
prosessien tukemiseen samalla kun omaehtoisuuden sosiaalinen perusta on muren-
tumassa. Paikallisen kehittämistahdon synty edellyttää yhteistä merkityksenantoa,
jonka kehittyminen ei ole sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti heterogeeni-
sissa paikallisyhteisöissä itsestäänselvyys. Yhteinen tahdonmuodostus edellyttää
taloudellisten resurssien lisäksi keskinäistä luottamusta, yhteenkuuluvuuden tunnet-
ta, yhteisten kehitysnäköalojen tiedostamista sekä henkilökohtaista sitoutumista toi-
minnan päämääriä kohtaan.

Alueyhteisyydestä irrottautuneet verkostot ja yhteisömuotojen sopimuksellisuus
ovat korvanneet ja haurastaneet omaehtoisuuden sosiaalista perustaa myös paikal-
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listasolla. Verkostoja leimaa identiteettien moninaisuus ja vaihtuvuus samalla kun
niiden toimivuus perustuu edelleenkin yhteisten arvojen ja päämäärien tiedostami-
seen. Yhteisen kehittämistahdon vahvistaminen edellyttää paikallistason verkostoissa
sosiaalista herkkyyttä sille, mikä koetaan yhdessä tärkeäksi.

Henkilökohtainen ja alueellinen identiteetti sekä niiden kautta kehittyvät symbo-
liset elementit toimivat edelleenkin paikallisen aloitteellisuuden keskeisinä käyttö-
voimina. Alueellisen identiteetin ytimessä ovat symboliset koodit, joiden avulla ryh-
miä, yhteisöjä tai alueita voidaan tunnistaa. Kysymys on meidän tai heidän identi-
teetistä, jonka sisältämä kollektiivisuus merkitsee tiettyä arvoihin ja käyttäytymi-
seen pohjautuvaa samankaltaisuutta. Kollektiivinen samuus ei kuitenkaan  välttä-
mättä ole objektiivisin kriteerein havainnoitavissa, vaan viime kädessä kyse “tulkin-
nallisesta itseyskäsityksestä” (Kaunismaa 1997).

Maaseutualueiden yhteisöperustan kaventuminen toiminnallisesta yhteisöllisyy-
destä symboliseen yhteisyyteen on tuonut kylien kehittäjille haasteita, joiden koh-
taaminen edellyttää paitsi käytännöllistä organisointikykyä myös identiteetin tun-
nistamisen silmää. Alueen, paikallisyhteisön tai kylän identiteettiä pidetään kehittä-
mistyössä usein vähäpätöisenä itsestäänselvyytenä tai nykyajasta hävinneenä ilmiö-
nä, jolloin aitoon omaehtoisuuteen pyrkivä kehittämispolitiikka saa vääristyneen läh-
tökohdan.

Kylä- ja paikallistasolla identiteetin konstruointiin liittyvä aines tulisi ottaa oma-
ehtoisen kehittämistyön välineeksi ja paikallisten toimijoiden aktivoinnin mootto-
riksi. Tällöin tulisi pyrkiä tunnistamaan mitkä tekijät ovat paikallisyhteisön asukkai-
den identiteettiä vahvistavia piirteitä ja mitkä niitä heikentäviä. Identiteetin tarkaste-
lussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota alueen ainutlaatuisiin arvoihin (luonto, kult-
tuuri, perinteet, tapahtumat, yhteistoiminnan muodot jne.), joilla on yhteistä merki-
tystä alueen asukkaille. Vasta yhdessä koettu ja jaettu uhka, mahdollisuus tai pää-
määrä saavat omaehtoisen kehittämistyön liikkeelle.
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6

Yrittäjien ja kehittämistyön vetäjien
yhteistoiminta

- haaste alueelliselle kehittämistyölle

Timo Lakso

Tiivistelmä. Alueellisessa kehittämistyössä toimijakohtaiset resurssit halutaan yh-
teistyön hengessä koota yhteen, että pärjättäisiin alueiden välisessä kilpailussa. Jul-
kinen hallinto haluaa kytkeä erityisesti yritykset kehittämistyöhön, koska alueyhtei-
söjen riippuvuus yritysten menestymisestä on kasvanut. Yrityksillä on rooli strategi-
sessa suunnittelussa, strategioiden kohderyhmänä ja strategisten tavoitteiden to-
teuttamisessa. Yritysten menestys on keskeinen edellytys alueelliselle menestykselle
mutta kehitys tapahtuu viimekädessä yksilötasolla.

Yrityksiltä odotetaan ideoita, resursseja ja vastuuta. Yritysten osallistumisen jär-
jestämiselle on kuitenkin syntynyt  erityishaaste, koska aluestrategioilla ei ole suo-
raa ohjausvaikutusta yritysten toimintaan, vaan ne ovat mahdollistavia. Kehittä-
mistyössä korostuukin spontaanin ja vapaaehtoisen yhteistoiminnan merkitys.

Yhteistoiminnan dynamiikan kehittämisen kannalta keskeisiksi tekijöiksi nouse-
vat yhteistoiminnan tarvetekijät, osapuolten ominaisuustekijät, yhteistoiminnan puit-
teet ja kommunikaatio. Tässä artikkelissa on nostettu esiin erityisesti tarve etsiä
uusia kanavia ja toimintatapoja, jotka koetaan yritysten näkökulmasta kiinnostavik-
si ja osallistumisen arvoisiksi. Lisäksi on paneuduttu yrittäjien ja kehittämistyön
vetäjien väliseen kommunikaatioon.
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Johdanto

Vuorovaikutteisuus, yhteistoiminnallisuus, osallistuminen ja toimijalähtöisyys ovat
osa tämän päivän alueellisen kehittämistyön termistöä. Toimijakohtaiset resurssit
halutaan yhteistyön hengessä koota yhteen, että pärjättäisiin alueiden välisessä kil-
pailussa.

Erityisesti yritysten osallistuminen koetaan tärkeäksi. Julkinen hallinto haluaa
kytkeä yritykset kehittämistyöhön, koska alueyhteisöjen riippuvuus yritysten me-
nestymisestä on kasvanut. Aluekehittämistyössä hyvinvointivaltion työnjakoa on
jouduttu ja pyritty määrittelemään uudelleen, koska globalisoituminen ja kilpailun
kiihtyminen ovat aiheuttaneet muutoksia julkisen sektorin rooliin alueellisen hyvin-
voinnin ylläpitäjänä.

Kehittämistyön työkaluina korostuvat vuorovaikutteinen strateginen suunnittelu
ja erilaisia toimijoita kokoava projektitoiminta. Voimmeko kuitenkaan luottaa yrit-
täjien motivaatioon ja haluun osallistua? Entä minkälaiset puitteet yhteistoiminnalle
on järjestetty ja miten kommunikaatio toimii?

Tämän artikkelin keskeisiä teemoja ovat yrityslähtöisten kehittämisstrategioiden
rooli, yhteistoiminnallisten prosessien elementit, kokemukset kehittämistyöstä sekä
haasteiden asettaminen yhteistoimintaprosessien kehittämiselle. Tarkastelen teemoi-
hin liittyviä aikaisempia tutkimuksia ja käsitteistöä. Hyödynnän myös Etelä-Pohjan-
maan kehittämistyöstä hankkimaani osallistuvaan havainnointiin perustuvia koke-
muksia (esim. Lakso 2000).

Alueellinen kehittäminen ja toimijoiden roolit

Alueellisen kehittämistyön linjaukset perustuvat siihen, että alueen asemaa suhtees-
sa toimintaympäristöön, muihin alueisiin tai koko kansakunnan kehitykseen tulisi
kohentaa (Lindström 1997). Kehittämistarve muodostuu siitä, että alue nähdään suo-
rituskyvyltään tai rakenteiltaan heikommaksi kuin muut alueet. Ongelmatekijöitä
ovat esimerkiksi etäisyys markkinoista, kilpailukyvyttömät yritykset, puutteellinen
infrastruktuuri ja puutteellinen osaaminen (Halkier 1999, 8). Kehittämistyön tarve
voi esimerkiksi syntyä:

• kilpailuaseman vahvistamisesta

• kasvun vauhdittamisesta

• hyvinvoinnin parantamisesta

• työttömyyden vähentämistarpeesta

• väestön vähenemisestä

• hitaasta kasvusta

• huonosta tuottavuudesta.

Yrittäjien ja kehittämistyön vetäjien yhteistoiminta
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Alueelliseen kehittämistyön suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuu sekä paikal-
lisia ja alueellisia että kansallisia ja kansainvälisiä toimijoita. Kansainväliset ja kan-
salliset toimijat luovat kehittämistyön puitteita, mutta konkreettinen kehittämistyö
tapahtuu paikallis- ja aluetasoilla. Tässä yhteydessä kehittämistyöllä viitataan pai-
kallisten ja alueellisten toimijoiden oma-aloitteiseen toimintaan. Tällöin alueellises-
sa kehittämistyössä korostuu kolmen eri toimijaryhmän roolit ja organisaatioiden
väliset vuorovaikutussuhteet: poliittiset toimijat, kehittäjäorganisaatiot sekä yrittä-
jät ja muut yksityiset toimijat.

Poliittisilla toimijoilla viitataan aluetason julkiseen hallintoon (kunnat ja valtion
aluehallinto) ja sen sisäisiin areenoihin, jotka määrittelevät kehittämistyön ja -stra-
tegioiden linjaukset ja päätöksenteon puitteet. Kehittäjäorganisaatioilla tarkoitetaan
kehittämistyötä ja strategioita toteuttavia organisaatioita (oppilaitokset, t&k-yksi-
köt, TE-keskus ja kunnat).

Yrityksillä on rooli sekä strategisessa suunnittelussa, strategioiden kohderyhmä-
nä että viimekädessä strategisten tavoitteiden toteuttajana. Kehittämissuunnittelus-
sa yritykset ja muut yksityiset toimijat ovat sidosryhmän ja ideoijan roolissa. Talou-
dellisten arvojen painottuessa yrityksillä on tärkeä rooli sekä kehittämistoimenpitei-
den kohderyhmänä että aluestrategioiden toteuttajana. Kehitys tapahtuu viimekä-
dessä yksilötasolla mutta yritystoiminnan menestys on keskeisin väline tähän pääse-
miseksi (vrt. Mäkinen 1999).

Alueellisen kehittämistyön avulla pyritäänkin mahdollistamaan yritysten tai po-
tentiaalisten yrittäjien kehitys tarjoamalla resursseja yritysten toimintaympäristön
ja yrityskohtaisten hankkeiden edistämiseen, kuten koulutukseen, t&k-toimintaan ja
investointeihin (vrt. Halkier 1999, 21).

Alueita on vaikea mieltää kokonaistoimijoiksi: viimekädessä toimijoita ovat or-
ganisaatiot, ryhmät ja yksilöt. Organisaatiot ja ryhmät koostuvat yksilöistä, joten
keskeisin vuorovaikutussuhde syntyy kehittämistyön vetäjien1 ja yrittäjien2 välille.

Yrityslähtöiset kehittämisstrategiat

Yksi keskeisistä aluekehitykseen vaikuttavista tekijöistä on globalisaatiokehitys.
Muita muutostekijöitä ovat mm. talouden rakenteellinen uudistuminen, teknologiset
ja organisatatoriset muutokset sekä poliittiset muutokset (Asheim 1996; Amin 1998).
Globalisaatio tulee ilmi erityisesti yritysten kansainvälistymisenä ja ylikansallisten
yhteistoimintaverkostojen kehittymisenä. Ajatus yritysten paikallisesta irtaantumi-

1 Kehittämistyön vetäjillä tarkoitetaan sellaisia kuntien, maakuntien liittojen, TE-keskusten, oppilaitos-
ten, T&K –yksiköiden ym. organisaatioiden henkilöstöä ja projektipäälliköitä, jotka vastaavat aluestra-
tegioiden suunnittelusta tai osallistuvat niiden toteuttamiseen.
2 Yrittäjillä tarkoitetaan tässä yhteydessä palkattuja yritysjohtajia ja muuta henkilöstöä, yrityksen omis-
tajia sekä yrittäjiksi aikovia henkilöitä.

Timo Lakso
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sesta on ymmärrettävää, koska niiden riippuvuus kansainvälisistä markkinoista on
lisääntynyt. Globaalin taloudellisen restrukturaation seurauksena alueet ovat joutu-
neet rakentamaan omatoimisesti kehittämisstrategioitaan aluetalouksien kohdatessa
rajat ylittävän kilpailun.

Toisaalta vastakkaisena trendinä on tapahtunut alueellistumista ja paikallistumis-
ta. Yritysten toimintaympäristön maantieteellisten ulottuvuuksien merkitys koros-
taa sitä, että yritysverkostoissa tapahtuva vaihto ei tapahdu useinkaan irrallaan alu-
eellisesta kontekstista, vaan osana sitä. Yritysten lokalisoitumiseen ovat olleet vai-
kuttamassa myös monet edut, joita alueet tarjoavat alueelleen sijoittuville yrityksil-
le. (Hudson 1999.)

Väitetäänkin, että alueen verkostoituneiden rakenteiden, institutionaalisten omi-
naisuuksien, kognitiivisten resurssien ja kulttuurin merkitys painottuu globaalissa
taloudessa. Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että aluetaloudet ovat riippuvaisia sekä
alueen sisäisistä olosuhteista ja prosesseista että globaalista toimintaympäristöstä.
Aluetason toimijoiden vuorovaikutuksen laatua korostetaan yhtenä kilpailuedun läh-
teenä. (esim. Asheim 1996; Amin 1998; Hudson 1999.)

Kilpailun kiihtymisen ja julkistalouden muutosten seurauksena alueyhteisöjen
riippuvuus suoraan tuotannollisesta perustasta - työpaikoista, verotuloista ja talou-
dellisesta kasvusta - on lisääntynyt. Tämä kehityssuunta on merkinnyt sitä, että pai-
kalliset ja alueelliset kehittämisstrategiat ovat tulleet kehittämisvälineistön keski-
öön (esim. Blakely 1994).

Alueellinen kehittyneisyys liitetään useimmiten taloudelliseen edistykseen vaik-
ka viimekädessä on kysymys yksilöjen hyvinvoinnista (vrt. Mäkinen 1999). Talou-
dellisten arvojen korostumisen seurauksena kasvava, uudistuva ja markkinoilla kil-
pailukykyinen yritystoiminta on alueellisen hyvinvoinnin kehittämisessä tärkeä toi-
mijaryhmä. Pitkällä aikavälillä alueellista hyvinvointia voidaan edistää lähinnä yri-
tystoiminnan kautta.

Hyvinvointipalvelujen tuottamisen rinnalla on alettu painottaa elinkeinoelämän
kehittämiseen kohdistuvaa alueellista kehittämisstrategiaa3. Paikallis- ja aluehallin-
to eivät voi pelkästään omilla toimillaan vaikuttaa alueen hyvinvoinnin kehitykseen.
Leitner (1990) käyttää yrityslähtöisiä kehittämisstrategioita painottavista kaupun-
geista käsitettä the entrepreneurial cities. Strategiatyössä korostuu yritysten ja jul-
kisten kehittäjäorganisaatioiden yhteistoiminnallisuus paikallisen ja alueellisen toi-

3 Koska alueellinen kehittämistyö on luonteeltaan mahdollistavaa ja toimintaedellytyksiä luovaa, kehit-
tämisstrategia ymmärretään tässä yhteydessä alueen toimijoiden strategiseksi tietoisuudeksi alueen tar-
peista ja kehittämismahdollisuuksista sekä toimijoiden omien tavoitteiden yhtymäkohdaksi niiden to-
teuttamisessa (vrt.Sotarauta 1996). Esimerkiksi aluestrategian yritystoimintaan kohdistama vaikutus
perustuu vapaaehtoiseen informaation ja resurssien vaihtoon. Strategiset suunnitelmat ovat puolestaan
osallistamisen menetelmiä ja analyysejä. Niitä tarvitaan, koska pelkällä strategisella ajattelulla ei pysty-
tä saamaan otetta monitoimijaisista prosesseista. Lisäksi aluestrategioihin kuuluu poliittinen elementti,
koska viimekädessä päätöksentekijöinä ovat poliittis-hallinnolliset organisaatiot.

Yrittäjien ja kehittämistyön vetäjien yhteistoiminta
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mintaympäristön kehittämisessä. Toimenpiteinä korostuvat esimerkiksi aluemarkki-
nointi, kansainvälistymisen edistäminen sekä yrityksiä palvelevan tutkimus- ja ke-
hittämistoiminnan edistäminen.

Globaali muutos on aiheuttanut heijastuksia myös suomalaiseen aluekehittämis-
työhön: keinot ja ideologia ovat seurailleet talouden muutoksia. Suomessa erilaisia
mutta päällekkäin limittyviä vaiheita ovat olleet teollistamisen, yritystukipolitiikan,
alueellisten hyvinvointipalvelujen rakentamisen ja ohjelmaperusteisuuden aikakau-
det (vrt. Vartiainen 1998).

Yrityslähtöistä kehitystä on vaikea hallita keskusjohtoisesti ja julkishallinnosta
käsin. Nykyisin korostetaan vahvuuksia ja omatoimisuutta korostavaa strategista
kehittämistyötä. Strategioiden sisältökysymyksissä painotetaan yrittäjyyttä. Tämä
todetaan myös aluepoliittisessa laissa (1135/93).

 Vaikka kehitys on vahvasti riippuvainen yritysten menestymisestä kehittämis-
työssä ei kuitenkaan tulisi painottaa pelkästään yritystoiminnan edistämistä perin-
teisen yritystukipolitiikan muodossa, jossa yksittäisille yrityksille tarjotaan mahdol-
lisuuksia ja resursseja kehittämishankkeiden toteuttamiseen.

Hudson (1999, 1) väittää, että menestyneet aluetaloudet Euroopassa ovat riippu-
vaisia sekä alueen sisäisistä olosuhteista ja prosesseista että integroitumisesta glo-
baaliin talouteen. Tämän vuoksi kehittämistyö kohdistuu alueen institutionaalisen
pohjaan ja toimijoiden välisiin verkostoihin, joiden avulla alueista pyritään rakenta-
maan yritystoiminnan näyttämöitä kullekin toimialalle kuuluvassa globaalissa arvo-
ketjussa. Institutionaalisella pohjalla tarkoitetaan yritystoimintaa tukevia toimintoja
ja toimintatapoja. Menestyvien alueiden toimintaperiaatteet ovat osoittaneet, että
yleisen infrastruktuurin (logistinen sijainti, kommunikaatiojärjestelmät tai koulu-
tusjärjestelmät) ylläpitäminen ei ole riittävä lähtökohta alueellisesta kilpailukyvystä
huolehtimisesta. Pk-yritysten verkostojen ja klustereiden on havaittu ylläpitävän
kehittyneiden alueiden yritystoiminnan kehitystä. (Amin 1998; Hudson 1999.)

Kehittämistyössä ei ole keskeistä pelkästään pohtia yritysten tarpeita, vaan alu-
eellista kehittämisstrategiaa, jolla edistetään kilpailukykyisen yritystoiminnan toi-
mintaedellytyksiä. Toimintaympäristön kilpailukyvyn sekä kuntien ja kaupunkien
tavoitteellisten elinkeinostrategioiden uskotaan ohjaavan yritysten sijoittumista.
Yritystoimintaa edistettäessäkin lähtökohtana on alueellinen kehittämisstrategia, joka
pyrkii tukemaan monipuolisesti yrittäjyyden ja yritystoiminnan kehitystä (vrt. Niit-
tykangas 1995).

Yritystoimintaa kehittämällä toteutettavassa aluepolitiikassa hyvät ideat eivät
välttämättä saa tukea ja tule kehitystyön kohteiksi, vaan lähinnä vain sellaiset ideat,
joilla tiedetään olevan markkinoita (Hult 1994, 44). Kehittämistyön hyöty on Hultin
(emt.) mukaan yhteisötasolla suurempi kuin yksittäisten yritysten piirissä, mikä puol-
taisi julkisten varojen sijoittamista tutkimus- ja kehittämistyöhön. Tämän vuoksi
uusia aloja tulee pyrkiä luomaan myös tutkimuksen ja muiden mahdollisuuksien
kuin yritysten varaan.

Timo Lakso
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Esimerkiksi sellaisessa kunnassa, jossa elinkeinojen uudistuminen ei ole ongel-
mallista, suuntaudutaan liian voimakkaasti hyvinvointitehtävien kustannuksella yri-
tyskohtaiseen kehittämistyöhön seurauksena saattaa olla peruspalveluiden  jälkeen
jääminen väestön tarpeista. Kasvava elinkeinoelämä saattaa hyötyä enemmän hy-
vinvointipalveluista kuin suorasta yrityksiin kohdistuvasta kehittämistyöstä.

Kilpailukyvyn kehittämisessä on enemmän kysymys taloudellisten kollektiivien
kehittämisestä ja yksittäisen yrityksen kohdalla on tärkeää puhua kilpailuasemasta
(Kostiainen 1999). Alueellisen kehittämistyön tavoitteena tulisi olla sellaisen toi-
mintaympäristön kehittäminen, joka tukee mahdollisimman hyvin yritysten omia
pyrkimyksiä kehittää kilpailukykyään. Kostiaisen mukaan tämä voi tapahtua luo-
malla sellaisia rakenteellisia ja dynaamisia ominaisuuksia, että ihmisten ja yritysten
tarpeet kohtaavat mahdollisimman hyvin toisensa ja alueen tarjoamat puitteet. Täl-
löin paikallista toimintaympäristöä tulee kehittää sekä yksilön että yritysten näkö-
kulmista.

Yhteistoiminnallisen kehittämistyön elementtejä etsimässä

Kehitystä, jossa yritykset ovat tärkeässä roolissa alueellisen hyvinvoinnin luomises-
sa on vaikea hallita hierarkisesti ja keskusjohtoisesti. Yrityksiltä odotetaan sekä ide-
oita ja resursseja että vastuuta. Aluestrategioilla ei ole kuitenkaan suoraa ohjausvai-
kutusta yritysten toimintaan, vaan ne ovat mahdollistavia.

Tämä aiheuttaa alueiden kehittämistyölle haasteen: olisi huomioitava sekä yritys-
ten omat päämäärät ja toimintatavat että mahdollistettava niiden kytkeytyminen alue-
strategiaan. Käsittelen seuraavaksi lähinnä organisaatio- ja verkostotutkimuksen esille
nostamia yhteistoimintaprosessien elementtejä (esim. Gray 1985 ja 1991; Knoke &
Kuklinski 1991;  Douma & Scheuder 1998) ja pyrin kytkemään ne alueelliseen ke-
hittämistyöhön.

Mahdollisena yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden yhteistoiminnan muotona
voidaan pitää verkostomaista toimintatapaa, koska toimivissa verkostoissa kaikilla
toimijoilla on omat roolinsa ja ne voivat toimia omien strategioidensa mukaisesti.
Verkostomaisesti toimittaessa on mahdollista muodostaa yhteinen päämäärä (Knoke
& Kuklinski 1990, 173). Hierarkiset toimintatavat eivät sovellu yhteistoiminnan
muodoksi koska alueviranomaisilla ei ole päätösvaltaa eikä mahdollisuuksia vaikut-
taa yritysten omaan kehittämistoimintaan. Vastavuoroisesti yritykset eivät voi pel-
kästään omilla päätöksillään vaikuttaa aluestrategiaan. Alueellisessa kehittämistyössä
ei ole kysymys myöskään markkinasuhteesta tai yritysten yhteiskunnallisesta vas-
tuusta.

Sotarauta ja Linnamaa (1997) ovat käyttäneet kehittäjäverkoston käsitettä kuva-
tessaan keskeisten organisaatioiden (yritykset, kunnat, TE-keskus, maakunnan liit-
to, oppilaitokset jne.) vuorovaikutussuhteiden luonnetta aluekehittämiskysymyksen
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muotoilemisessa ja ratkaisemissa (strategioiden ja ohjelmien suunnittelu, niiden to-
teuttaminen ja projektitoiminta). Kehittäjäverkostossa yritykset ja kehittäjäorgani-
saatiot kokoontuvat jonkun yhteisen ongelman ympärille (vrt. Kickert ym. 1997).

Verkostoitumisessa on pohjimmiltaan kysymys kumppanien välisestä vuorovai-
kutustoiminnasta, jonka avulla pyritään saavuttamaan yhteisiä etuja. Vuorovaiku-
tussuhteet syntyvät osapuolten välisen vaihdon seurauksena. Yhteistoiminta voi olla
tällöin satunnaista ja tapahtua olemassa olevien rakenteiden ja toimintatapojen puit-
teissa. Vuorovaikutus on tavallaan yhteistyön esiaste, jossa toimijat pyrkivät lisää-
mään kontakteja ilman pitkäjänteisempää yhteistyötä (Vesalainen & Murto-Koivis-
to 1995). Strategisella kehittämissuunnittelulla tulisi pyrkiä juuri tähän.

Vuorovaikutus voi johtaa yhteistoimintaan jos toimijat havaitsevat keskinäisriip-
puvuuden. Yhteistoiminnan kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä voidaan eritellä
osapuolten ominaisuustekijät ja tarvetekijät sekä puite- ja prosessitekijät (esim. Gray
1985 ja 1991; Tammilehto 1999). Ominaisuustekijöillä tarkoitetaan sellaisia toimi-
jan piirteitä, jotka vaikuttavat yhteistoiminnan kehittymiseen. Tarvetekijät puoles-
taan antavat motivaation yhteistoiminnan etsimiselle ja solmimiselle. Puitteilla tar-
koitetaan yhteistoiminnan institutionaalista kenttää, johon kuuluu sekä organisatio-
naalisia rakenteita että vakiintuneita toimintatapoja. Vuorovaikutusprosessit viittaa-
vat organisaatioiden ja niissä toimivien henkilöiden välillä tapahtuvaan kommuni-
kaatioon.

Onko yhteistoiminnan organisoitumisessa sitten kysymys sosiaalisesta vai talou-
dellisten sekä poliittisten ja hallinnollisten instituutioiden vuorovaikutuksesta? Entä
mitä yleisen yhteistyöhalun ja verkostometafooran taustalla on? Douma & Scheuder
(1998, 2) toteavat, että yleisellä tasolla, esimerkiksi yritysorganisaation sisällä, ih-
misten välisen vuorovaikutuksen organisoitumisessa yhdistyvät sekä sosiologiset ja
psykologiset vuorovaikutustekijät että taloudelliset kysymykset. Ei ole olemassa
puhtaasti taloudellisia mutta ei myöskään sosiologisia, psykologisia ja hallinnollisia
kysymyksiä.

Yritykset ja julkiset kehittäjäorganisaatiot toimivat kuitenkin erilaisissa toimin-
taympäristöissä. Taloudellisen toiminnan sydämessä on vaihtoprosessi, joka perus-
tuu siihen, että kaikille osapuolilla koituu hyötyä. Poliittisessa toiminnassa kollektii-
vinen arvojärjestelmä pyrkii ohjaamaan yhteiskunnan jakamaan resursseja sen jä-
senten kollektiivisten etujen mukaisesti.

Usein julkisen sektorin ja yritysten kumppanuushankkeissa ongelmana on se, että
yritysten uskotaan osallistuvan julkisten tavoitteiden toteuttamiseen julkisten intres-
sien vuoksi. Yhteistoimintaprojektit, joissa nojaudutaan liian vahvasti julkisiin in-
tresseihin, eikä huomioida yritysten tavoitteita ovat usein tuomittuja epäonnistumaan
(Gray 1991, 263). Yhteistyö kariintuu usein myös sen vuoksi, että roolien erilai-
suuksia ei huomioida yhteistyön lähtökohtana. Yritykset voivat osallistua julkiseen
toimintapolitiikkaan (vrt. alueellinen kehittämistyö) silloin kun julkiset intressit ei-
vät ole liian kaukana yrityksen omista intresseistä (Cook & Barry 1993).
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Pitkäsen (1987) mukaan yritysten strateginen suunnittelu on usein lyhytjäntei-
sempää ja kertaluonteisempaa mutta strategisempaa verrattuna julkisiin suunnittelu-
käytäntöihin. Yrityksen suunnittelun tulee olla joustavaa nopeasti muuttuvissa mark-
kinatilanteissa. Teoreettisessa kirjallisuudessa yrityssuunnittelulta odotetaan kyllä
pitkäjänteisyyttä mutta käytännössä nopeasti muuttuvat markkinat aiheuttavat suun-
nitteluun lyhytjänteisyyttä (emt).

Julkiset kehittäjäorganisaatiot ovat taas usein kiinnistuneita pitkän tähtäimen po-
liittisista kysymyksistä, kuten työllisyyden kehityksestä. Julkisen hallinnon poliitti-
set kiinnostuksen kohteet perustuvat siihen, että alueellista kehittämistä ei voida lä-
hestyä pelkästään yksittäisen yrityksen tai muun toimijan näkökulmasta, vaan lähtö-
kohtana on alueen hyvinvoinnin kehittäminen. Siksi kehittämistyön keinojen analy-
soimiseen tarvitaan yleistettävää koko alueen kehitystä edistävää tietoa, jota on esi-
merkiksi työllisyyden, alue-bkt:n ja toimialojen kehityksen mittaaminen. Mitatta-
vuus on osa julkisen sektorin toimintalogiikkaa, jonka avulla alueellisesta kehityk-
sestä tulee “näkyvää” ja voidaan ajatella, että sitä voidaan hallita (Bäcklund 1999,
147).

Alueellisessa kehittämistyössä yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden välinen vuo-
rovaikutuksen elementtejä ovat informaation vaihto yritysten tarpeista ja kehittä-
misstrategioiden taustalla olevista mahdollisuuksista sekä toteuttamisvaiheessa re-
surssien vaihto.

Informaatiota vaihdetaan sekä strategia- että toteuttamisprosesseissa. Paikkoja
joissa informaation vaihto tapahtuu kutsutaan tässä foorumeiksi4. Foorumien orga-
nisoiminen ei merkitse vain sitä, että ryhmä kehittämistyön vetäjiä ja yrittäjiä ko-
koontuu yhteen. Ryhmä tulisi kyetä organisoimaan toimivaksi. Pelkkä osallistumi-
nen ei johda välttämättä tuloksiin. Jos aina aloitetaan alusta osallistuvat yrittäjät
voivat mieltää toiminnan paikallaan pysyväksi. Yhteisistä kokouksista ja neuvotte-
luista tulisi jäädä aina jotain käteen, että seuraavassa kohtaamisessa vuorovaikutus
voisi olla astetta jäsentyneempää.

Syvällisten yhteistoimintasuhteiden perusdellytyksenä voidaan pitää resurssien
vaihtoa (vrt. Douma & Scheuder 1998, 158). Se on myös alueellisten kehittämisstra-
tegioiden toteuttamisen lähtökohta. Resurssipohjaisen talousteorian valossa alue-
strategian taustalla olevat mahdollisuudet voivat toimia yrityksen kilpailuedun läh-
teenä vain jos ne tuottavat yritykselle hyötyä (vrt. emt, 159).

Käytännössä resurssien vaihto voi tapahtua siten, että aluestrategiat tarjoavat
mahdollisuuksia yritysten kehittämishankkeiden toteuttamiseen (koulutus, t&k-toi-
minta, investoinnit), jos ne kohtaavat sekä aluestrategiassa määritellyt että yritysten

4 Foorumeilla tarkoitetaan niitä paikkoja, joissa kehittämistyön vetäjät ja yrittäjät keskustelevat kehittä-
mistyöstä. Foorumien tulisi ”sijaita”aidosti ryhmien välimaastossa, että niillä voitaisiin koota yhteen
erilaisia tavoitteita, toimintatapoja ja –kulttuureja. Yrittäjiä ja kehittämistyön vetäjiä kokoavia fooru-
meita ovat esim. työryhmät, neuvottelukunnat, epäviralliset tapaamiset sekä muut paikat, joissa he koh-
taavat. Foorumit voivat olla virallisia tai epävirallisia.
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omat tavoitteet. Vaihdon onnistumisen edellytyksenä on yritysten osallistuminen stra-
tegioiden määrittelyyn ja tietoisuus mahdollisuuksista.

Vaihtoa valvovat suunnitellut instituutiot5. Yhteistoiminnan kannalta ongelmaksi
saattaa muodostua se, että instituutiot on suunniteltu erityisesti valvontaan ja kont-
rollin suorittamiseen (ei välttämättä tietoisesti ja tarkoituksellisesti), mikä ei välttä-
mättä edistä toimijoiden vuorovaikutusta (vrt. Alasuutari 1999, 172). Aitoon yhteis-
toimintaan liittyy vallan jakaminen ja yhteinen päätöksenteko, koska yhteistoimin-
nassa osapuolet tekevät itse ratkaisunsa toisin kuin säännellyssä vuorovaikutukses-
sa. Osapuolten tulisi itse asettaa kysymykset, päättää painotettavista asioista ja tee-
moista.

Axelrodin (1984, 21-23 viitattu Karppi 1996, 107) mukaan oleellisimmat yhteis-
toiminnan syntyyn ja vakiintumiseen vaikuttavat tekijät ovat yksilöjen ja yhteisön
välinen säännöllinen vuorovaikutus ja yhteistyöosapuolten toiminnan vastavuoroi-
suus. Yhteistyöosapuolten erilaiset strategiat tai niiden erilaiset toimintatavat eivät
vie pohjaa yhteistoimintaverkoston syntymiseltä.

Osallistumisen pullonkaulat ja esteet

Yritysten toiminnan todetaan (esim. Hult 1994, 36) noudattavan yhteiskunnan toi-
mijoista selvimmin synergiaperiaatetta ja vuorovaikutteista toimintatapaa. Alueelli-
siin kehittämishankkeisiin tullut vuorovaikutteinen toimintatapa on itse asiassa yri-
tystoiminnasta peräisin ja on kehittynyt rinnan tulosvastuun ja strategisen suunnitte-
lun sekä muiden yritystoiminnasta tuttujen periaatteiden käyttöönotossa julkisessa
hallinnossa. Yrittäjien kiinnostus toimia yhteistyökumppaneina alueellisissa kehit-
tämishankkeissa ei ole kuitenkaan yhtä helposti perusteltavissa kuin julkisten kehit-
täjäorganisaatioiden kohdalla (vrt. Oinas 1991, 123).

Kysymys yritysten osallistumisesta on noussut esiin esimerkiksi Euroopan unio-
nin aluepolitiikan mukaisen tavoiteohjelmatyön ympärillä (esim. Halkier & Danson
& Damborg 1998, 226). Pullonkauloina on pidetty esimerkiksi yritysten kehittämis-
tarpeiden huomioimatta jättämistä, yrittäjien aikaresurssien puutetta, foorumien huo-
noa organisoimista, yrittäjille vieraita hallinnollisia toimintatapoja ja huonoa infor-
maation kulkua (Konsala 1996; Sotarauta & Linnamaa 1997; Lakso 2000). Yritys-
ten osallistumisen pullonkauloja tarkasteltaessa huomio kiinnittyy yhteistoiminnan
puitteisiin, yrittäjien ja kehittämistyön vetäjien väliseen kommunikaatioon sekä yri-
tysten tarve- ja ominaisuustekijöihin.

Yhtenä ongelmatekijänä voidaan pitää sitä, että kehittäminen on kompleksinen
käsite, jolla on useita dimensioita (Olsson 1998, 217). Alueellisesta kehittämistyös-

5 Instituutioilla viitataan tässä viranomaisten (TE-keskus, maakunnan liitto, kunnat) sääntöihin ja toi-
mintaperiaateisiin.
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tä puhuttaessa emme aina tiedosta tarkoitammeko yksilön, yrityksen vai koko alueen
kehitystä. Käsite merkitsee väistämättä erilaisia asioita julkisille kehittäjäorganisaa-
tioille kuin yrityksille.

Alueellisessa kehittämistyössä eräs yrityksiä ja kehittäjäorganisaatioita erottava
tekijä syntyykin niiden erilaisesta tavasta tarkastella kehittämistoimintaa. Yritykset
ovat usein kiinnostuneita päivänpolttavista kysymyksistä ja kehittäjäorganisaatiot
enemmänkin pitkän tähtäimen polittisesti tärkeistä kysymyksistä kuten työllisyyden
kehityksestä ja alue-bkt:n kasvusta, jotka sinänsä ovat tärkeitä mittareita alueellisen
muutoksen hallinnan kannalta.

Koko alueen tasolla tehtävät strategiamäärittelyt eivät välttämättä vastaa yrityk-
sissä tapahtuvaa kehittämistoimintaa. Esimerkiksi Silander, Tervo ja Niittykangas
(1997, 98) pitävät ohjelma-asiakirjojen sisältöjen perusvirettä yrittäjien näkökul-
masta vanhakantaisina. Yritykset nähdään liian usein stategioiden kohteina: yritys-
ten pitäisi ratkaista kehittämisongelmat ja julkisen sektori tarjoaa tähän resursseja
(Olsson 1998, 218).

Strategisissa suunnitelmissa ei useinkaan ole analysoitu miten halukkaita yrityk-
set ovat käynnistämään kehittämishankkeita. Tämä johtuu siitä, että aluestrategiois-
ta tulee usein vain instrumentaalisia kehittämisen keinoja (vrt. Sotarauta 1996), jol-
loin alue nähdään sekä yhtenäisenä kokonaisuutena että toimijana. Yritysten toimin-
takulttuuriin ja omiin strategioihin ei tällöin kiinnitettä riittävästi huomiota, mikä
vaikeuttaa yritysten osallistumista.

Strategiset kehittämissuunnitelmat eivät välttämättä sisällä sellaisia elementtejä,
joista voisi saada johtolankoja yrityshankkeille. Klassiset tavoitesuunnittelun mene-
telmät voivat olla ongelmien aiheuttajina. Klassisella tavoitesuunnittelulla tarkoite-
taan rationaalista “asiakirjasuunnittelua”, jossa “hyvän” suunnitelma-asiakirjan us-
kotaan sitouttavan yritykset sen toteuttamiseen.

Olsson (1998, 218) on tarkastellut Euroopan unionin aluepolitiikan tavoiteohjel-
mia ja todennut, että ne on rakennettu mahdollistamaan paremminkin taloudellisen
tuen kontrollin kuin alueen omien strategioiden syntymisen. Sotarauta & Linnamaa
(1997) käyttävät tällaisista yhteistoimintajärjestelyistä käsitettä hallinnolliset ver-
kostot. Tällöin yrittäjille suunnattuja projekteja ideoidaan viranhaltijatyönä hallin-
nollisista lähtökohdista ja projektien välitön vaikutus yritysten kehitykseen on vä-
häinen. Tällöin ongelmana on se, että kehittämistyö on liikaa hallintorakenteisiin ja
poliittiseen järjestelmään sitoutunutta ja toiminta tuottaa liikaa paperia.

Usein projektit tarjoillaan yrittäjille valmiina, jolloin ne eivät välttämättä vastaa
yrittäjien sen hetkisiä tarpeita. Projektit ovat usein pieniä, eivätkä vetäjät välttämät-
tä ole kyvykkäitä yhteistoiminnan koordinoijia. Tällöin konkreettiset tavoitteiden
yhtymäkohdat elinkeinoelämään jäävät syntymättä.

Valmiiksi tarjoillut projektit eivät motivoi yhteistoimintaan koska projektitoiminta
edustaa jo syvällistä yhteistyön muotoa. Siinä yhteistyökumppanit määrittelevät yh-
dessä työnjaon ja yhteiset tavoitteet. Projektityyppinen yhteistyö edellyttää organi-
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saatioilta joustavuutta ja toimintatapojen sekä rakenteiden muuttamista projektin
ominaisuuksien mukaan. Yhteistyö on luonteeltaan pitkäjänteistä ja koordinoitua.

Strategiatyöhön liittyviä foorumeja on moitittu tehottomiksi. Usein niissä kes-
kustellaan vain sen vuoksi, jotta kukin taho tulee kuulluksi, eikä yhteisten tavoittei-
den etsimisen ja eteenpäin viemisen vuoksi. Esimerkiksi kuntien ja yrittäjien yhteis-
työfoorumien ongelmana on se, että tällaisilla foorumeilla mukana olevat yrittäjät
ovat yleensä luottamus- tai järjestötehtävissä muutenkin aktiivisesti mukana olevia.
Siksi erilaiset yhteistyöelimet muistuttavat usein hallinnollisesti koottuja yhteistyö-
kokoonpanoja, jolloin niissä ei välttämättä päästä kiinni uusiin innovatiivisiin kehit-
tämisideoihin (Sotarauta & Linnamaa 1997).

Pahimmassa tapauksessa keskusteluyhteyttä yrityksiin ei synny ollenkaan eikä
yhteisiä tavoitteita kyetä muodostamaan. Kehittämistyön vetäjät eivät saa riittävää
informaatiota yritysmaailmassa pinnalla olevista ongelmista ja yrittäjien erilaisista
tarpeista. Yritykset eivät saa tietoa kehittämisstrategioiden taustalla olevista mah-
dollisuuksista. Tällöin ongelmia voi seurata yritysten uskon puute aluekehittämis-
työn tuloksellisuudesta.

Yrittäjien lisäksi myös kehittämistyön vetäjät saattavat pitää yrittäjien osallistu-
mista ongelmallisena. Elinkeinoelämän toimintatavat ovat usein julkisen hallinnon
edustajille vieraita. Osalla yrittäjistä ei koeta olevan valmiuksia strategiatyön edel-
lyttämään abstraktiin ja usein käsitteellisellä tasolla liikkuvaan ajatteluun. Kehittä-
mistyön vetäjät saattavat ajatella, että yritysten mukaansaaminen ja heidän kiinnos-
tuksensa ylläpitäminen on työlästä ja riskialtista. Jos strategiaprosessi epäonnistuu
eikä kaivattua konkretiaa löydetä, jatkossa on vaarana, että osallistuminen kiinnos-
taa yrityksiä vielä vähemmän. (Oinas 1991; Sotarauta & Linnamaa 1997.)

Puitteiden ja kommunikaation lisäksi tarve- ja ominaisuustekijöillä on merkitystä
osallistumisen kannalta. Täsmentymättömät tavoitteet korottavat yritysten osallistu-
miskynnystä, koska taloudellisten hyötyjen saavuttamista pidetään tärkeimpänä yri-
tyksiä julkiseen toimintapolitiikkaan (alueellinen kehittämistyö) motivoivana teki-
jänä. Yritykset pyrkivät saamaan tuottoa varmasti ja suhteellisen lyhyellä aikavälillä
(Cook & Barry 1993).

Yritysten sidokset paikalliseen tai alueelliseen toimintaympäristöön voivat olla
motivaatiota lisäävä tai laskeva tekijä. Kansainvälisen ja paikallisilla markkinoilla
toimivan yrityksen riippuvaisuus alueellisesta toimintaympäristö perustuu erilaisiin
tekijöihin. Myös yrittäjän paikkasidonnaisuus (place attachment) on osallistumista
selittävä tekijä. Paikkasidonnaisuudella tarkoitetaan yrittäjän alueidentiteettiä
(Kooistra 1998, 274).

Yrittäjien asenne kehittämistyötä kohtaan voi myös vaikuttaa yhteistoimintaan.
Esimerkkinä tästä on se, että kaikki yritykset eivät ole kasvu- ja kehityshaluisia.
Yritys saattaa olla tyytyväinen olemassa olevaan tilanteeseen, eikä yrityksen kehit-
tämistoimintaa ja kasvua koeta tarpeelliseksi.
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Yritykset ovat varsin heterogeeninen ryhmä ja niiden strategiat voivat olla hyvin
erilaisia samankin toimialan sisällä. Sekä yritysten kehityshalut että sidos alueelli-
seen toimintaympäristöön voivat vaihdella myös koon ja toimialan mukaan. Osa
yrittäjistä pitää kaikkea julkisen sektorin toimintaa vieraana ja mystisenä, josta on
parempi pysyä erossa (Cook & Berry 1993). On myös mahdollista, että aluestrategi-
an tarjoamat mahdollisuudet eivät yksinkertaisesti tue yksittäisen yrityksen toimin-
taa. Esimerkiksi suurten ja kansainvälisesti toimivien yritysten riippuvuus strategi-
oiden tarjoamista välittömistä ja pienehköistä resursseista on usein vähäinen.

Yhteistoimintakulttuurin rakentamisen haaste

Tarkastelen seuraavaksi yhteistoiminnallisen kehittämistyön mahdollisuuksia. Yh-
teistoiminta edellyttää pelin sääntöjä, toimintakulttuuria. Kehittämistyön vetäjien
rooli korostuu, koska julkisia kehittäjäorganisaatioita edellytetään luomaan alueelli-
sen kehittämistyön puitteet.

Toimintakulttuuri (organisaatiokulttuuri/organisaation toimintakulttuuri) viittaa
sellaisten arvojen, pelin sääntöjen ja kielen luomiseen sekä työnjaosta sopimiseen,
joiden varaan yhteistoiminta voi rakentua. Toimintakulttuuri syntyy kun tavoitteet ja
toimintatavat ovat yhteneväiset ja toimijoiden tietoisuus halutusta päämäärästä on
riittävällä tasolla. (Schein 1992, 12.) Tällöin keskeisiä kysymyksiä ovat:

• Miten voidaan löytää yhtymäkohtia alueellisten strategiapapereiden ja yritysten omi-
entavoitteiden välille?

• Miten kehittämistyön vetäjien tulisi toimia aluestrategian ja yritysten omien tavoittei-
den tulkkina?

• Miten ja missä yhteisistä tavoitteista voitaisiin sopia?

• Minkälaista kieltä tulisi käyttää että yrittäjien ja kehittämistyön vetäjien informaation
vaihto mahdollistuu?

• Miten yhteistoimintafoorumit voisivat toimia itseohjautuvasti?

• Miten yhteistoimintaprojektit voisivat olla mahdollisia ja miten niiden organisoiminen
tulisi tapahtua?

• Minkälaisia yhteisten toimintatapojen tulisi olla?

• Minkälaiset puitteet yhteistoiminnalle tulisi luoda?

Foresterin (1989, 123) mukaan suunnittelun teoriassa tulee aina kiinnittää huomiota
ongelmaan, joka muodostuu suunnittelijoiden (kehittämistyön vetäjien) ja niiden
välillä, joihin suunnitelmalla pyritään vaikuttamaan (yritykset). Siksi strategioiden
ja projektien suunnittelussa ja toteuttamisessa kehittämistyön vetäjien tehtävänä on
aluekehitystä edistävän informaation keräämisen ja suunnan haarukoimisen lisäksi
kommunikoida, etsiä tavoitteiden yhtymäkohtia ja muokata huomiota.

Pelkät strategiapaperit eivät inspiroi yhteistyöhön, koska strategia ei ole käsitteissä
eikä paperilla, vaan strategisen ajattelun ydin on siinä, että strateginen ajattelu ja
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toiminta ovat tärkeitä, ei strateginen suunnittelu (Sotarauta 1996, 191-192). Alue-
strategioissa tarvitaan kuitenkin aina erilaisia menetelmiä ja analyysejä, koska pelkällä
strategisella ajattelulla ei pystytä saamaan otetta kompleksisesta monitoimijaisesta
prosessista. Strategiatyötä ja kehittämistyön hallinnointia ei tulisi kuitenkaan erottaa
toteuttamisesta ja konkreettisesta vuorovaikutuksesta yritysten kanssa.

Osallistumisen lähtökohtana on tavoitteiden yhtymäkohtien löytäminen ja keski-
näisriippuvuuden havaitseminen. Tällöin keskeinen kysymys on: kenen tulisi osal-
listua juuri tähän teemaan? Yhteistyön siemen on yritysten omissa hankkeissa ja
niiden yhtymäkohdissa aluestrategiaan. Aluestrategioiden mahdollisuudet ja yritys-
ten tarpeet eivät ”keskustele” keskenään automaattisesti. Kehittämistyön vetäjien
tulisi informoida juuri sellaisia yrittäjiä, joita asia potentiaalisesti koskee. Yritysten
kehittämistarpeet eivät ole yksinkertaisia ja yleisiä teemoja. Yritysten kanssa toimit-
taessa on kyettävä toimimaan spesifien ja konkreettisten teemojen kanssa sekä ym-
märrettävä toimintatapoja (vrt. Forester 1989, 44).

Kasvattamalla toimijoiden tietoisuutta keskinäisriippuvaisuudesta voidaan kas-
vattaa uutta halua etsiä mahdollisuuksia informaation vaihtoon, joka voisi aikaan-
saada molempia osapuolia hyödyttäviä ratkaisuja. (Gray 1991, 12-15.) Aluekehittä-
mistyössä yhteistoiminnan edellytykset kasvavat silloin kun yritykset ovat tietoisia
kehittämisstrategioiden mahdollisuuksista. Kehittämistyön vetäjien tulisi olla tietoi-
sia aluestrategian ja yritysten tavoitteiden yhtymäkohdista. Kehittämismahdollisuuk-
sia tarjottaessa olisi tunnistettava yritysten ominaisuus- ja tarvekijät, koska yritykset
ovat varsin heterogeeninen ryhmä.

 Ilman tehtävää varten organisoituja foorumeita on vaikea löytää yrityksen roolia.
Yrittäjät eivät useinkaan koe mielekkääksi osallistua hallinnollisten työryhmien toi-
mintaan. Virallisilla foorumeilla (hallinnon sisäiset työryhmät, neuvottelukunnat jne.)
vaikuttavat julkisen toimintalogiikan mukaiset säännöt. Tähän logiikkaan kuuluu
esimerkiksi se, että ollaan valmistauduttu päättämään poliittisesti tärkeistä kysymyk-
sistä kuten yleisistä rahoituskehyksistä ja toimintalinjoista. Yrittäjien kytkeminen
suoraan virallisille ja hallinnollisille foorumeille saattaa aiheuttaa ongelmia. Fooru-
mien toimimattomuus aiheuttaa usein sen, että yhteistoiminta ei johda konkreettisiin
tavoitteisiin. Jos tilaisuus, kokous tai neuvottelu todetaan kerran epämielekkääksi
kynnys osallistumiseen jatkossa laskee.

Virallisten foorumien lisäksi tulisi luoda sellaisia foorumeja, joilla voidaan kiin-
nittää huomiota yritysten omiin kehittämistarpeisiin ja ajankohtaisiin ongelmiin, esille
nousevien uusien ideoiden käsittelyyn ja eteenpäinviemiseen. Käsiteltäviä asioita
tulisi pohjustaa ja tarkentaa yrittäjien ja kehittämistyön vetäjien keskusteluilla en-
nen kuin ne viedään virallisille foorumeille. Jos kehittämistyön vetäjät ja yrittäjät
tuntevat toisensa tai ovat käsitelleet asiaa molempien osapuolten näkökulmasta yh-
teistoiminnalle on olemassa itseohjautuvia edellytyksiä.

Yhteistoiminnan tehokkuuden kannalta on tärkeää se, kuinka hyvin osapuolet tun-
tevat toimintatavat ja miten tavoitteet on onnistuttu tarkentamaan. Olennaista on
henkilökohtaiset kontaktit ja se, miten hyvin kehittämistyön vetäjät ja yrittäjät tule-
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vat toimeen keskenään. Kontaktien avulla etsitään yritysten kehittämistarpeet ja in-
formoidaan mahdollisuuksista. Toimiessaan foorumit mahdollistavat informaation
vaihtamisen yritysten ja aluestrategioiden erilaisista tavoitteista sekä kehittämistyön
vetäjien ja yrittäjien erilaisista tulkinnoista. Itseohjautuvat foorumit mahdollistavat
keskinäisen luottamuksen ja aidon vuorovaikutuksen.

Kehittämistyön vetäjien tulee huolehtia yhteistoiminnan puitteista ja vuorovai-
kutusprosessien laadusta. Esimerkiksi vallan epätasapaino saattaa estää yhteisten
tavoitteiden ja toimintatapojen muodostamisen (Gray 1985, 926). Tämän vuoksi vallan
jakaminen on välttämätöntä. Koska aluekehittämistyö on mahdollistavaa keskeinen
valtatekijä syntyy mahdollisuuksista välittää informaatiota strategioiden mahdolli-
suuksien ja yritysten tarpeiden välillä.

Kehittämistyön vetäjillä on paljon vaikutusvaltaa koska aluestrategioiden mah-
dollisuuksien toteutuminen on riippuvainen siitä, miten strategian takana olevat
mahdollisuudet tuodaan esiin. Tällöin keskeisiä kysymyksiä ovat: miten suunnitte-
lun ja hallinnon kieli muunnetaan yritysten toimintatapoja vastaavaksi, mitä on rele-
vantti informaatio ja missä sitä tulisi jakaa?

Kommunikaatiossa on tärkeää sekä sisältö että konteksti. Tapa, jolla informaatio-
ta jaetaan ja asiat tuodaan esiin vaikuttavat yritysten tulkintaan aluestrategioiden
mahdollisuuksista. Kommunikaation sisältö viittaa sanoman muotoon ja informaa-
tioarvoon (Forester 1989, 144). Ongelmana on usein se, että informaatiota jaetaan
ilman tietoa siitä, mitä se todella merkitsee viestin vastaanottajalle. Esimerkiksi ke-
hittämishanketta suunniteltaessa ei tulisi puhua vain ohjelmien rahoitusmahdolli-
suuksista yleensä, vaan olisi keskusteltava tarkemmin toimijoiden (yritysten) tavoit-
teista ja tarjota mahdollisuuksia spesifien tavoitteiden toteuttamiseen.

Milloin, missä tilanteessa ja kenen kanssa puhutaan viittaa kommunikaation kon-
tekstiin. Perinteisesti kehittämistyön vetäjät toimivat organisationaalis-poliittisen
näyttämön toimijoina. Tullakseen ymmärretyksi ja ollakseen vakuuttava kehittämis-
työn vetäjän on osallistuttava sellaisilla näyttämöille, joilla yrittäjät toimivat. Kehit-
tämistyön vetäjän täytyy olla uskottava, keskityttävä yrittäjän tavoitteiden mukai-
siin asioihin, oltava ymmärrettävä, vakuuttava, innostava ja luotettava.

Yksi keskeisistä ryhmien dynaamisuutta edistävistä tekijöistä on oppiminen. Sitä
pidetään alueiden ja organisaatioiden kestävän yhteistoiminnan, strategiatyön sekä
omatoimisuuden lähteenä. Ilmiöstä käytetään oppivan organisaation ja alueen käsi-
tettä (esim. Asheim 1996).

Oppimisen edellytyksenä on kuunteleminen. Jos kuuntelemme ja vastaamme sekä
”elämme” toimijan maailmassa huolellisesti voimme mahdollistaa toimijan (yrittä-
jän) reagoimisen hänen omien tavoitteidensa näkökulmasta. Epäonnistuessaan ke-
hittämistyön vetäjä voi menettää ”jäsenyytensä” toimijoiden (yrittäjien) omassa
maailmassa. (vrt. Forester 1991, 123.)

Jotta toistuvat viranomaisten ja yrittäjien väliset kokoontumiset, työryhmät ja neu-
vottelut toimisivat niin pitkään, että ne pysyvät koossa tavoitteiden saavuttamiseen
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asti edellytetään ryhmän eri jäsenten toimintatapojen hyväksymistä ja niistä oppi-
mista. Oppiminen on välttämätöntä, että yhteistoiminnalle olisi pitkäaikaiset edelly-
tykset.

Lopuksi

Yrityslähtöisten kehittämisstrategioiden rooli korostuu alueellisessa kehittämistyössä,
koska alueyhteisöt ovat yhä riippuvaisempia yritystoiminnan menestyksestä. Kehit-
tämistyössä ei ole kuitenkaan kysymys pelkästään yritystoiminnan välittömästä edis-
tämisestä, vaan kilpailukyvyn kehittäminen perustuu yritysten toimintaympäristön,
verkostojen ja taloudellisten kollektiivien kehittämiseen.

Aluekehittämistyössä yrityksiltä odotetaan ideoita, resursseja ja vastuuta. Alue-
strategioilla ei kuitenkaan ole suoraa vaikutusta yritysten kehittämistyöhön, vaan ne
ovat mahdollistavia. Tämä aiheuttaa alueen kehittämistyölle haasteen: olisi
huomioitava sekä yritysten omat päämäärät ja toimintatavat että mahdollistettava
niiden kytkeytyminen aluestrategiaan.

Yhteistoiminnan pullonkauloja aiheuttaa mm. aluestrategian ja yritysten omien
tavoitteiden kohtaamattomuus, väljät tavoitteet, yrittäjille vieraat hallinnolliset toi-
mintatavat, huono informaation kulku, yrittäjien aikaresurssien puute ja foorumien
huono organisoiminen.

Yritysten mahdollisuudet ja kiinnostus osallistua julkisen hallinnon foorumeille
on rajoitettua. Strategisissa kehittämissuunnitelmissa keskiössä olevat mittarit (alue-
bkt, työllisyys, hyvinvointi). Niiden suunnittelu ja hallinnointi ovat osa julkisen sek-
torin toimintalogiikkaa, mutta ne eivät vastaa yritysten tavoitteita ja toimintatapoja.
Tämän vuoksi epävirallisen kommunikaation ja kontaktien merkitys korostuu. Ai-
dossa verkostomaisessa toiminnassa korostuu ongelmalähtöisyys: ensin analysoi-
daan tarve ja vasta sen jälkeen kokoonpano.

Yrittäjien ja kehittämistyön vetäjien tulkinnat eivät välttämättä ole konfliktissa
toistensa kanssa, mutta merkitsevät erilaisia arvotuksia yhteistyössä saavutettavia
tuloksia kohtaan, joka saattaa aiheuttaa väärinymmärrystä yhteisten tavoitteiden aset-
tamisessa. Kehittämistyön vetäjillä on tärkeä rooli julkisen hallinnon tarpeista lähte-
vien strategisiin suunnitelmiin sisällytettyjen mittareiden taustalla olevien mahdol-
lisuuksien konkretisoimisessa. Heillä on myös valtaa vaikuttaa informaation välitty-
miseen mahdollisuuksien ja tarpeiden välillä. Kehittämistyön vetäjien tehokkuus ei
perustu siihen, että he asettavat virallisia foorumeja ja muodostavat strategisia suun-
nitelmia, vaan heidän työssään korostuu aikaisempaa enemmän vuorovaikutuksen
organisoiminen. Tässä työssä kehittämistyön vetäjien tulisi:

• etsiä aluestrategian ja yritysten välisten tavoitteiden yhtymäkohtia

• rakentaa yhteisen tavoitteen muodostamiseen ja yrittäjien toimintatavoille soveltuvia
foorumeja
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• mahdollistaa informaation välittyminen

• nostaa mahdollisuudet esiin

• muodostaa konkreettisia ratkaisuja

• rakentaa luottamusta

• etisiä yhteisiä toimintatapoja

• luoda edellytyksiä yhteistoiminnan puitteille

Yhteistoiminnallisen kehittämistyön vetäjä on samanaikaisesti sekä alueellisen ke-
hityksen objektiivinen suunnannäyttäjä että toimijoiden (yritysten) tavoitteiden to-
teutumisen mahdollistaja.

Virallisten areenojen (maakuntahallitus, maakunnan yhteistyöryhmä, kunnanhal-
litukset, valtion aluehallinto) ja foorumien (hallinnon sisällä olevat foorumit, esim.
neuvottelukunnat, hanketyöryhmät) päätöksenteon perustana pitkälle viety yritysten
ja julkisten kehittäjäorganisaatioiden yhteistoiminnallisuus ei voi kuitenkaan toi-
mia, koska alueellinen kehittämistyö on julkista toimintapolitiikkaa.

Keskeisenä kysymyksenä ei olekaan yritysten osallistuminen päätöksentekoon ja
hallinnollisille foorumeille. Yhteistoiminnan kannalta tulisi päinvastoin harkita tark-
kaan ketkä motivoituvat toimintaan keskustelevilla ja hallinnollisilla foorumeilla.
Keskeinen kysymys on se, miten kehittämistyön vetäjät pystyvät toimimaan ohjel-
mien ja suunnitelmien sekä virallisten areenojen ja foorumien ulkopuolisessa maail-
massa etsimässä kosketuspintoja spontaanisti ohjautuviin kehittämistarpeisiin ja il-
miöihin. Virallisten areenojen ja foorumien taustalta tulisi etsiä aitoja yritysten tar-
peita ja niiden yhtymäkohtia aluestrategiaan. Aidot vuorovaikutusprosessit tuovat
uusia vaihtoehtoja, pehmentävät ongelmia ja nopeuttavat muodollisia prosesseja.
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7

Toimintaryhmät maaseudun kehittäjinä
Euroopassa

Ene Härkönen

Tiivistelmä. Euroopan unionin aluepolitiikassa korostetaan omaehtoisen, paikalli-
sen kehittämistyön tärkeyttä. Tätä omaehtoista kehittämistyötä on toteuttamassa he-
terogeeninen joukko toimintaryhmiä, joiden organisoitumismallit ja työskentelyta-
vat poikkeavat toisistaan. Kaikkien toimintaryhmien keskeinen idea on kuitenkin
yhdistää paikallisella tasolla julkisia ja yksityisiä toimia, joilla on yhteinen pää-
määrä.

Tässä artikkelissa luodaan katsaus kansainväliseen tutkimusprojektiin Partner-
ship for Rural Integrated Development in Europe (PRIDE) ja sen tuloksiin, joita on
saatu ensimmäisen kymmenen kuukauden aikana. Kaksivuotinen projekti käynnistyi
helmikuussa 1999.

Tutkimus pähinänkuoressa

PRIDE-projektin tavoitteena on tehdä kriittinen, systemaattinen, empiirinen ja ver-
taileva tutkimus toimintaryhmistä kuudessa Euroopan maassa (Espanja, Iso-Britan-
nia, Italia, Saksa, Ruotsi, Suomi). Tutkimuksessa etsitään tietoa toimintaryhmien
muodostumisesta ja kehityksestä sekä vaikutuksista ja sidoksista oman alueen kehi-
tykseen. Suomessa tutkitaan LEADER-, POMO- sekä maaseudulla toimivien kump-
panuusryhmien toimintaa.
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Hankkeen osatavoitteita ovat:

• Tarkastella sekä EU että ei-EU -rahoitteisia paikallisia toimintaryhmiä ja analysoida
niiden toimintaan vaikuttavia tekijöitä.

• Kuvata yksityiskohtaisesti maaseudun paikallisia toimintaryhmiä, esimerkiksi tausta-
tiedot, perustaminen, kehitys, rakenne (yhteistyökumppanit), yhteydet ja toiminta.

• Seurata toimintaryhmien vaikutuksia oman alueen taloudelliseen ja sosiaaliseen kehi-
tykseen, kulttuuriin, politiikkaan ja ympäristön kehitykseen.

• Tunnistaa paikallisista toimintaryhmistä ne tekijät, jotka vaikuttavat tai rajoittavat maa-
seudun kehitystä.

• Selvittää kausaalisia yhteyksiä toimintaryhmien kehittämistyön ja sen vaikutusten vä-
lillä.

• Ehdottaa toimenpiteitä paikallisten toimintaryhmien työskentelyn edistämiseksi ja sitä
kautta maaseudun kehittämiseksi.

Tutkimushanke on jaettu viiteen vaiheeseen ja parhaillaan on menossa niistä kol-
mas. Ensimmäisessä vaiheessa kerättiin kirjallisuuden pohjalta yhteen kahdeksan
maan (em. lisäksi Irlanti ja Luxemburg) taustatiedot ja kokemukset toimintaryhmien
toiminnasta. Sen pohjalta koottiin julkaisu Local Partnership and Rural Develop-
ment in Europe. A Literature Review of Practice and Theory (Westholm, Erik &
Moseley, Malcolm & Stenlås, Niklas (toim.), Dalarna Research Institute, Sweden in
association with Counryside & Community Research Unit, Cheltenham and Glou-
cester College of Higher Education, UK).

Toisessa vaiheessa lähestyttiin toimintaryhmiä samanlaisella kyselylomakkeella
em. kahdeksassa maassa. Suomessa kysely lähetettiin 74 PRIDE-kriteereihin sovel-
tuvalle toimintaryhmälle. Kolmannessa ja neljännessä vaiheessa perehdytään nel-
jään tapaustutkimukseen, joista Suomessa on mukana 2 LEADER-, 1 POMO- ja 1
kumppanuusryhmä. Viimeinen, viides vaihe koostuu synteesistä ja  johtopäätöksis-
tä, joiden pohjalta kirjoitetaan raportti Hyvän käytännön opas (The Guide to Good
Practice).

Toimintaryhmät Suomessa

Suomen liityttyä EU:hun vuonna 1995 myös aluepolitiikkaa yhdenmukaistettiin EU-
lakien kanssa. Sen myötä Suomeen tulivat EU-yhteisöaloitteet, niiden joukossa mm.
LEADER-ohjelma. Koska kaikki halukkaat eivät päässeet mukaan LEADER-aluei-
siin, perustettiin kansallisen maaseutupolitiikan voimin paikallisen omaehtoisuuden
maaseutuohjelma (POMO). LEADER II-toimintaryhmiä on Suomessa 22 ja POMO-
toimintaryhmiä 26.

Osittain samoilla apajilla liikkuvat myös kumppanuushankkeet. Työministeriö
aloitti 3-vuotisen paikallisen kumppanuuden kokeilun vuonna 1997 ja avoimen haun
kautta mukaan pääsi 24 hanketta. Näiden ohella kumppanuushankkeet ovat virin-
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neet omatoimisesti 12 alueella. Toisin kuin LEADER- ja POMO-toiminta, kumppa-
nuustoiminta ei ole sidottu pelkästään maaseutualueille, joten PRIDE-tutkimukseen
soveltuvia kumppanuusryhmiä on Suomessa yhteensä 26. Näin ollen PRIDE-kritee-
reihin soveltuvia toimintaryhmiä on yhteensä 74.

Kun uusi ilmiö syntyy, siitä tulee useimmiten automaattisesti suosittu tutkimus-
kohde. Näin on myös tässä tapauksessa. Viime aikoina Suomessa on ahkerasti tutkit-
tu kaikkia kolmea ohjelmaa (LEADER, POMO, kumppanuus) ja pyritty selvittä-
mään niiden aikaansaannoksia. Aihetta käsitellään aktiivisimmin Maaseudun Uusi
Aika -aikakausijulkaisussa. Ohjelmia on tutkittu yksitellen (esim. Harjunen 1996,
Hyyryläinen & Luostarinen 1997, Viljanen 1997, Katajamäki 1998, Hyyryläinen &
Kangaspunta 1999) ja samankaltaisuuden takia suosittua näyttää olevan myös LEA-
DER- ja POMO-ohjelmien vertailu (esim. Uusitalo 1998). PRIDE-tutkimus on kui-
tenkin uusi lähestymistapa, sillä siinä vertaillaan keskenään kaikkia toimintaryhmiä.
Sen lisäksi Suomen kokemukset viedään eteenpäin myös kansainväliseen vertailuun.

Toimintaryhmien kokemuksia

Kuten aikaisemmin tuli esille, PRIDE-tutkimuksen toisessa vaiheessa toteutettiin
kysely, joka lähetettiin yhteensä 74 toimintaryhmälle. Lomakkeista palautettiin 65,
mikä tekee palautusprosentiksi erinomaisen 88%. Tässä kappaleessa esitetään tiivis-
telmä kyselyn tuloksista Suomessa.

Tavoitteet

Rahoituksen perusteella suomalaiset toimintaryhmät voidaan jakaa kolmeen ryhmään:
ensimmäisen ryhmän muodostavat EU-ohjelmien mukaiset toimintaryhmät (ts. LEA-
DER–ryhmät), toinen ryhmä ovat kansalliseen maaseutupolitiikkaan perustuvat toi-
mintaryhmät (ts. POMO–ryhmät) sekä kolmantena paikalliseen kumppanuuteen pe-
rustuvat toimintaryhmät.

Suomessa toimivat toimintaryhmät ovat iältään melko nuoria, ne on perustettu
pääsääntöisesti vuosina 1996-1997. Lähes 60 % vastanneista arvioi, että heidän ryh-
mänsä toimiaika rajoittuu 2-5 vuoteen, joskin kolmasosa oli sitä mieltä, että toimin-
taryhmän olemassaolo ei ole sidottu aikarajoitukseen. Toimintaryhmissä työskente-
lee päätoimisesti 1-2 henkilöä ja sen lisäksi puolet vastanneista käyttää osapäivä-
henkilökuntaa.

LEADER- ja POMO-ryhmien tavoitteet ovat samankaltaiset. LEADER-ohjelma
keskittyy työllisyysmahdollisuuksien ja siten elinvoimaisempien maaseutualueiden
kehittämiseen. POMO-ohjelman tavoitteena on LEADER-ajatuksen levittäminen
koko maahan. Paikallisen kumppanuuden toimintaryhmien keskeisin pyrkimys on
rohkaista ja auttaa työttömiä etsimään uusia haasteita.

Ene Härkönen
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Kyselyn perusteella työllistymismahdollisuuksien ylläpito sekä yhteistyön edis-
täminen eri tahojen välillä ovat keskeisiä tavoitteita suurimmalla osalla maaseudun
toimintaryhmistä. Melkein joka toinen vastaaja korosti paikallisen sitoutumisen edis-
tämistä. Joka kolmas toimintaryhmä asettaa tavoitteekseen myös paikallisen elinkei-
noelämän edistämisen ja kehittämisen. Eri toimintaryhmätyyppien kesken ei tavoit-
teissa ollut suuria eroavaisuuksia. Ainoastaan paikallisten ihmisten aktivointi näyt-
tää kiinnostavan enemmän LEADER- ja POMO-ryhmiä kuin paikallisen kumppa-
nuuden ryhmiä.

Talouden uudistaminen, matkailu sekä talouden elvytys ovat toimintaryhmien
yhteisiä intressejä. Toisaalta LEADER- ja POMO-ryhmissä matkailun kehittäminen
koetaan merkityksellisempänä kuin paikallisen kumppanuuden ryhmissä. Kaksi muuta
merkityksellistä tavoitekenttää LEADER- ja POMO-ryhmissä olivat maatalouden
muutos ja kulttuurisen perinnön ylläpito. Paikallisen kumppanuuden ryhmissä em.
toiminnot eivät nousseet tärkeiksi, sillä nämä painottavat työttömyyden hoitoa kes-
keisenä toiminta-alueenaan.

Toiminta

Maaseudun toimintaryhmien keskeisenä ajatuksena on alhaalta ylöspäin tapahtuvan
kehityksen edistäminen. Jokainen toimintaryhmä tekeekin yhteistyötä paikallisten
kuntaviranomaisten kanssa. Kuntien lukumäärä toimintaryhmien partnereina vaih-
teli yhdestä kuuteentoista. Muita merkittäviä yhteistyökumppaneita olivat mm. voit-
toa tavoittelemattomat organisaatiot (esim. kyläyhdistykset, 4H, työttömien yhdis-
tys), julkiset instituutiot (metsähallitus, ympäristökeskus) sekä alueelliset ja kansal-
liset hallintoelimet (TE-keskus, työvoimatoimisto). Partnereiden määrä toimintaryh-
missä on melko suuri. Neljäsosalla vastanneista on 10-20 partneria, neljäsosalla 21-
50 partneria ja edelleen neljänneksellä 51-100 partneria (taulukko 1). Yleisesti suu-
rimpana puutteena koetaan yksityisen sektorin vähäinen kiinnostus toimintaryhmiä
kohtaan.

TAULUKKO 1. Yhteistyökumppaneiden lukumäärä.

Toimintaryhmät maaseudun kehittäjinä Euroopassa

Yhteistyökumppaneiden
lukumäärä

LEADER
(n=21)

POMO
(n=22)

Paikallinen
kumppanuus

(n=22)

Yhteensä
(n=65)

10-20 9 6 9 24 (37%)
21-30 3 2 3 8 (12%)
31-50 2 5 2 9 (14%)
51-70 2 4 1 7 (11%)
71-100 2 3 6 11 (17%)
Yli 100 3 2 1 6 (9%)
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Huolimatta siitä, että toimintaryhmien tehtävät vaihtelevat, yhteisiäkin piirteitä löy-
tyy. Ylivoimaisesti tärkeimmäksi tehtäväksi koettiin paikallisen yhteisön aktivointi.
Keskeiselle sijalle toimintaryhmät asettivat tiedon levittämisen eri ohjelmien tarjoa-
mista mahdollisuuksista, kehittämissuunnitelman tuottamisen sekä erilaisten part-
nereiden välisen koordinoinnin (taulukko 2).

TAULUKKO 2. Toimintaryhmien keskeiset tehtävät (numero osoittaa toimintaryh-
mien erittäin tärkeänä ja tarkeänä pitämät väittämät)

* Tärkeysindeksi kuvaa väittämän tärkeyttä ottaen huomioon myös ”jossain määrin tärkeä” ja ”ei mer-
kitystä” –vastausvaihtoehdot.

Saavutukset

Lyhyestä toimiajasta huolimatta toimintaryhmillä on jo useita keskeisiä saavutuksia.
Koska toimintaryhmien olosuhteet eroavat toisistaan, on luonnollista, että myös
merkittävät saavutukset ovat erilaisia. Keskeiseen asemaan yli puolella kyselyyn
vastanneista toimintaryhmistä nousi kuitenkin kolme eri kategoriaa: yhteistyölink-
kien vahvistaminen, yhteisön aktivointi sekä projektien toteuttaminen. Useat toi-
mintaryhmät korostivat myös laadullisia saavutuksia, kuten uudenlaisen toiminta-
mallin luomista alueelle.

Toimintaryhmien mainitsemat ns. laadulliset saavutukset voidaan jakaa viiteen
eri ryhmään:

• sosiaaliset muutokset (esim. parempi yhteistyö kylien välillä, paikallisen vastuun kas-
vaminen, vahvistunut alueellinen identiteetti ja kasvanut vapaaehtoisen työn määrä),

• organisatoriset muutokset (esim. uudenlainen verkostokulttuuri ja uudet partnerit),

• taloudelliset muutokset (esim. uudet yrittäjät, kasvanut liikevaihto ja parantunut pai-
kallinen tieto-taito),

• poliittiset muutokset (esim. uudenlainen yhteistyö virkamiesten välillä ja asennemuu-
tos LEADER-ohjelmaa kohtaan) ja

• ympäristölliset muutokset.

Ene Härkönen

Keskeiset tehtävät
LEADER

n=21
POMO
n=22

Paikallinen
kumppanuus

n=22

Yhteensä
n=65

Tärkeys
Indeksi*

Paikallisen yhteisön aktivointi 21 22 22 65 183
Tiedon levittäminen 20 20 21 61 164
Kehittämissuunnitelman
tuottaminen

19 19 21 59 163

Koordinointi 19 22 21 62 161
Projektien toteutus 13 18 17 47 135
Kehittämishankkeiden
rahoittaminen

19 18 5 42 119

Palvelujen välittäminen 6 11 13 30 84
Lobbaaminen 5 6 14 25 81
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Vahvuudet ja vaikeudet

Riippuen sijainnista ja monista muista tekijöistä toimintaryhmillä on erilaisia vah-
vuuksia ja heikkouksia (kuvio 1). Paikallinen osallistuminen ja sitoutuminen sekä
yhteistyölle suotuisa ilmapiiri olivat eniten mainittuja toimintaympäristön vahvuuk-
sia. Paikallinen tietämys, perinne, identiteetti sekä avainhenkilöt mainittiin tärkeinä
vahvuuksina kolmasosassa vastauksista. Edellä mainittujen inhimillisten resurssien
lisäksi tärkeinä pidettiin myös olemassa olevia fyysisiä voimavaroja. Eräänä erityi-
senä voimavarana pidettiin myös yhdistelmätukea, joka tarjoaa mahdollisuuden työ-
paikkojen luomiseen lähinnä kolmannella sektorilla.

Toimintaryhmien kokemat vaikeudet puolestaan liittyivät useimmiten taustateki-
jöihin sekä rahoitusongelmiin. Useissa vastauksissa mainittiin lisäksi vanhat, kon-
servatiiviset asenteet sekä luottamuksen ja sitoutumisen puute. Myös toimintaryh-
mien toiminnan tuntemattomuus mainittiin muutamissa vastauksissa.

KUVA 1. Toimintaryhmien kokemat vahvuudet ja vaikeudet.

Koska kyseessä on uusi tapa toimia ja toimintaryhmät ovat edelleen etsimässä sopi-
vaa toimintamallia, on itsestään selvää, että mukautuminen Suomen oloihin edellyt-
tää joitakin parannuksia. Muutokset, joita toimintaryhmät kaipaavat, liittyivät lähin-
nä toimintaryhmän toiminnan tehokkuuden parantamiseen (kuvio 2).

KUVA 2. Toimintaryhmien kaipaamia muutoksia

Joka neljännen vastaajan mukaan toimintaryhmät tarvitsevat lisää inhimillisiä voi-
mavaroja sekä autonomiaa ja vastuuta. Ruohonjuuritason aktivoiminen edellyttää
suoria yhteyksiä toimintaryhmän henkilökunnan kanssa. Koska toimintaryhmien alu-

VAHVUUDET

• paikallinen osallistuminen
• sitoutuminen
• hyvä ilmapiiri
• paikallinen tietämys,

perinne, identiteetti
• avainhenkilöt

VAIKEUDET

• rahoitus
• vanhat asenteet
• luottamuksen puute
• sitoutumisen puute
• toiminnan tuntemattomuus

MUUTOKSIA

• lisää inhimillisiä voimavaroja
• lisää autonomiaa
• lisää vastuuta
• byrokratian vähentämistä
• tavoitteiden selkiinnyttämistä
• parempaa tiedottamista
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eiden laajuus on hyvin vaihtelevaa, 1-2 palkatun henkilökunnan malli ei sovi kaikil-
le. Kun hallinnointi kaikkineen vie paljon aikaa, niin missä vaiheessa toimihenkilö
ehtii solmimaan kontakteja ruohonjuuritasolla?

Joka viides vastaaja taas kaipasi byrokratian vähentämistä, tavoitteiden selkiin-
nyttämistä sekä parempia strategioita tiedon jakamiseksi toimintaryhmien toimin-
nasta. Koska toimintaryhmien toiminta lähti liikkeelle puhtaalta pöydältä, on jatku-
vasti opittu uusia asioita. Näin ollen voidaan väittää, että tehokkaat ratkaisut ja eh-
dotukset ovat muovautuneet käynnistymisprosessin aikana ikään kuin itsestään. Toi-
mintaryhmien tehtävänä taas on viestittää muutosehdotuksia eteenpäin.

Projektin jatko

Projektin kolmas vaihe limittyy yhteen neljännen vaiheen kanssa. Tämä vaihe aloi-
tettiin marraskuussa 1999. Se pitää sisällään perehtymisen 24 tapaustutkimukseen,
joista neljä tutkitaan Suomessa. Suomen osalta tutkimukseen seulottiin seuraavat
toimintaryhmät (kartta 1):

1. Kaustisen Seutukunnan Kumppanuushanke

2. Seinänaapurien kehittämisyhdistys ry.
(LEADER)

3. Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry.

4. Monet Polut ry. (POMO)

KARTTA 1. Tapaustutkimukseen valitut toimintaryhmät

Ene Härkönen
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Tavoitteena on tutustua valittujen toimintaryhmien toimintaan yksityiskohtaisesti
käyttäen sekä sekundaarista aineistoa että eri osapuolten haastatteluja. Tulosten poh-
jalta tehdään sekä kansallinen että kansainvälinen vertailu toimintaryhmien arjesta,
kokemuksista sekä aikaansaannoksista. Koko tutkimushankkeen tavoitteena on koo-
ta yhteen eri maiden kokemukset maaseudun kehittämisestä ruohojuuritasolla ja nii-
den pohjalta kirjoitetaan sekä maakohtainen että EU-tasoinen raportti Hyvän käy-
tännön opas (The Guides to Good Practice).
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8

Integroitu sosio-ekonomisten ja ekolo-
gisten vaikutusten arviointi alue- ja yh-

teiskuntasuunnittelun haasteena

Jari Kaivo-oja1

Tiivistelmä:  Artikkelissa käsitellään seuraavia kysymyksiä:  (1) Mitä integroitu vai-
kutusten arviointi tarkoittaa ja sisältää suunnitteluprosessina?  (2) Miksi IAM voi
olla järkevä ja toimiva lähestymistapa alue- ja yhteiskuntasuunnittelussa? (3) Mitkä
ovat IAM:n mahdolliset menetelmälliset ongelmat alue- ja yhteiskuntasuunnittelus-
sa? (4) Miten aluesuunnittelun simulointimallit liittyvät IA-menettelyyn? ja (5) Mi-
ten osallistuvat menetelmät liittyvät IA-menettelyyn?

 Johdanto

Useille tutkijoilla, alue- ja seutusuunnittelijoille ja maallikoille sana ‘integroitu’ tuo-
nee mieleen abstrakteja mielleyhtymiä. Tyypillinen tapa tulkita termi ‘integroitumi-

1 Kiitän Timothy Carteria, Markku Wileniusta, Jyrki Luukkasta, Jan Rotmansia ja Marjolein van Assel-
tia mielenkiintoisista keskusteluista sosio-ekonomiseen skenaariotutkimukseen liittyen. Tämä artikkeli
liittyy Suomen Akatemian rahoittamaan Finsken-projektiin, joka on osa laajaa globaalimuutoksen FI-
GARE-tutkimusohjelmaa (Finnish Global Change Research Programme, ks. http://figare.utu.fi/finnish/
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nen’ on nähdä se toimenpiteiden joukkona, joiden avulla kaikki mahdolliset asiat
yhdistetään kaikkiin muihin mahdollisiin asioihin ja tämän integrointiprosessin tu-
loksena syntyy jokin uusi tulkinta asioiden tilasta. Huolimatta tästä hieman epämää-
räisestä tulkintamahdollisuudesta, erilaisten asioiden integraatiolla eli asioiden yh-
distämisellä on suuri merkitys yhteiskunnassa ja alue- ja yhteiskuntasuunnittelussa.
Alue- ja yhteiskuntasuunnittelu ei ole mahdollista ilman jonkinlaista asioiden yhdis-
telyä. Suunnittelu edellyttää asioiden kokonaisvaltaista hahmottamista. Nykyään
puhutaan paljon poliittisesta integraatiosta, taloudellisesta integraatiosta ja maahan-
muuttajien integraatiosta jne. Sanaa integraatio on vaikea välttää keskusteltaessa
alue- ja yhteiskuntapolitiikan ajankohtaisista haasteista. Viime vuosina voimistu-
neeseen tietoyhteiskuntakehitykseen liittyvien verkostomaisten toimintatapojen- ja
toimintamallien yleistyminen lisää entisestään integraation tarvetta. Verkostot eivät
toimi ilman integraatiota.

Eräs innovatiivisen alue- ja yhteiskuntapolitiikan haasteista on kehittää sellaisia
uusia suunnittelumenetelmiä, joiden avulla voidaan edistää kestävän kehityksen pe-
riaatteiden mukaista alue- ja yhteiskuntakehitystä. Integroitu arviointimenettely myös
‘pakottaa’ arvioimaan kuntien tai kaupunkien tulevaa kehitystä laajemmasta kuin
pelkästään talous- tai elinkeinopoliittisesta näkökulmasta.

Usein aluesuunnittelun suunnittelukäytännöissä kuntien ja kaupunkien strategiat
ja visiot tahtovat pelkistyä pelkästään taloutta ja elinkeinoelämää koskeviksi kun-
ta-, kaupunki- ja seutustrategioiksi. Tällöin monet tärkeät sosio-kulttuurilliset ja ym-
päristöön liittyvät kysymykset jäävät helposti marginaaliin eri alueita koskevassa
päätöksenteossa. Tässä mielessä integroitu arviointimenettely (IAM) voidaan nähdä
innovatiivisen alue- ja yhteiskuntasuunnittelun tärkeänä - ellei jopa keskeisimpänä -
tulevaisuuden haasteena. IAM voi tarjota kapeaa elinkeinopoliittista näkökulmaa
monipuolisemman näkökulman kuntien, kaupunkien ja seutujen pitkän aikavälin
suunnitteluun, päätöksentekoon ja kehittämisstrategioihin.

Tässä artikkelissa käsitellään integroitua sosio-ekonomisten ja ekologisten vai-
kutusten arviointimenettelyä alue- ja yhteiskuntasuunnittelun haasteena. Tarkoituk-
sena on esittää yleinen kuvaus siitä,

• mitä integroidulla vaikutusten arvioinnilla (integrated assessment, IA) tarkoitetaan,

• miksi sen käyttö on hyödyllistä, ja

• kuinka integroitua vaikutusten arviointia voidaan mahdollisesti soveltaa alue- ja yh-
teiskuntasuunnittelussa.

Mitä integroitu vaikutusten arviointi (IAM) on?

Sekä kansainvälisessä että kansallisissa yhteyksissä on viime vuosina selkeästi ha-
vaittu tarve kokonaisvaltaisempaan alue- ja yhteiskuntasuunnitteluun. Eräs mahdol-

Integroitu sosio-ekonomisten ja ekologisten vaikutusten arviointi
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lisuus vastata tähän ilmenneeseen tarpeeseen on integroidun arvioinnin menetelmi-
en käyttö. Euroopassa onkin ryhdytty edistämään määrätietoisesti integroidun arvi-
oinnin tutkimusta ja menetelmäkehitystä.

Eräänä konkreettisena merkkinä tapahtumassa olevasta kehityksestä on yhteisen
järjestön perustaminen integroidun arvioinnin menetelmien kehittämiseksi ja alan
tutkimustoiminnan edistämiseksi. Järjestön nimi on European Forum for Integrated
Environmental Assessment (EFIEA) ja se toimii läheisessä yhteistyössä Euroopan
Komission kanssa (ks. esim. Sors et al 1997, Tol & Vellinga 1998). Integroidusta
vaikutusten arvioinnista on esitetty useita erilaisia määritelmiä (ks. esim. Rotmans
& Dowlatabadi 1998, Parson 1996b). Yhteistä esitetyille määritelmille ovat seuraa-
vat asiat: (1) moni- ja poikkitieteellisyyden korostaminen sosioekonomisten ja eko-
logisten vaikutusten arvioinnissa, (2) analysoitavan tiedon järjesteleminen uudella
tavalla sekä (3) se, että integroidulla vaikutusten arvioinnilla pyritään tuottamaan
uusia päätöksenteon tuki- ja tietojärjestelmiä.

Rotmans on esittänyt integroidulle vaikutusten arvioinnille seuraavanlaisen mää-
ritelmän:

‘Integrated Assment is a multi- or interdisciplinary process of structuring knowledge
elements from various scientific disciplines in such manner that all relevant aspects of a
social problem are considered in their mutual coherence for the benefit of decision-ma-
king’ eli käännettynä: ‘Integroitu vaikutusten arviointi on moni- tai poikkitieteellinen
prosessi järjestää eri tieteiden aloilta saatavaa tietoa sellaisella tavalla, että kaikki rele-
vantit aspektit yhteiskunnallisista ongelmista voidaan käsitellä samassa yhteydessä tuot-
taen samalla suoraa hyötyä päätöksenteolle’. (Rotmans 1999, 2).

IAM:n eräänä etuna on se, että siinä pyritään kytkemään arviointimenettely kiinte-
äksi osaksi johdon tietojärjestelmää aluesuunnittelun yhteydessä. Tieto ja osaami-
nen ovat muodostuneet organisaatioiden menestymisen kriittisiksi tekijöiksi. Tieto
tai ns. osaamispääoma nähdään ns. ‘neljäntenä tuotannontekijänä’. Tiedon hallinnan
haaste ja alueellisen sosiaalisen pääoman kehittämishaaste koskee erityisesti kuntia,
kaupunkeja sekä seutusuunnittelusta vastaavia suunnitteluorganisaatioita. Teknises-
ti IAM voi periaatteessa muodostaa osan johdon raportointijärjestelmää (MIS), pää-
töksenteon tukijärjestelmää (DSS), ylimmän johdon tieto- ja tukijärjestelmää (EIS
ja ESS) tai aluesuunnittelun asiantuntijajärjestelmää (ES) ja tietovarantojen hallin-
tajärjestelmää (Data Warehouse). Usein alue- ja yhteiskuntasuunnittelun tietojärjes-
telmiä kehitettäessä niiden pohjana ei ole aluetieteellinen tutkimus ja mallinnus,
vaan tiedon kerääminen esimerkiksi eri medioista (ks. Anttiroiko & Kallio 1999, 17,
42).

Metaforana tulkittuna integroitu arviointimenettely (IAM) voidaan nähdä pala-
pelin kokoamisena. Eri asiantuntijat ja tieteenalat näkevät tarkasti palapelin eri osat
ja he  ymmärtävät syvällisesti tiettyjä itse määrittelemiään osia palapelistä, mutta
eivät pysty ‘tarjoamaan’ sitä välttämättä tieteellisesti analysoituna kokonaisuutena
tai ymmärtämään palapelin kokonaisuutta. Tässä mielessä integroitu arviointime-
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nettely muistuttaa enemmän tai vähemmän palapelin kokoamista. Olennaista integ-
roidussa arviointimenettelyssä on se, että sen avulla ei voida tuottaa yksiselitteisesti
optimaalista ratkaisua yhdistämällä eri tieteiden tuottamia näkökohtia kokonaisuu-
deksi. Riippuen valittavasta perspektiivistä, arviointitoiminnassa voidaan tuottaa
erilaisia ‘palapelejä’ kuten esim. YVA- ja SVA -menettelyissä tuotetaan. Tässä mie-
lessä ei ole olemassa yhtä ainoaa standardiratkaisua tehdä ‘optimaalinen integroitu
arviointimenettely’.

On myös syytä muistaa, että erilaisia suunnittelu- ja päätöksentekomenetelmiä
pitäisi käyttää valikoivasti päätöksentekotilanteesta riippuen. Paavola (1993, 96) on
esittänyt seuraavanlaisen arvion arviointimenetelmien käytöstä (Kuva 1):

KUVA 1. Arviointimenetelmien käyttö päätöksenteossa päättäjä-toimija luokitte-
lun perusteella arvioituna (Paavola 1993, 96)

IAM soveltuu suunnittelun ja päätöksenteon apuvälineeksi sekä julkisten hankkei-
den arvioinnin yhteydessä että ympäristöpolitiikan toiminta-alueella. Jossain mää-
rin se tuottaa tietoa myös äänestyskäyttäytymisen perustaksi.

Yleensä julkisia hankkeita ja ohjelmia koskevassa suunnittelussa arviointi voi-
daan tehdä: (1) alueellisen järjestelmän eri systeemitasoilla (kunta-, kaupunki-, seu-
tu- tai valtiosysteemin tasolla, (lähestymistapa A) tai (2) projekti/ohjelmatasolla (lä-
hestymistapa B)

KUVA 2. IAM ja alue- ja yhteiskuntasysteemien suunnittelun lähestymistavat

Lähestymistapa A: Alueellisen
systeemin arviointi/suunnittelu

Lähestymistapa B: Projekti- tai
ohjelmatason arviointi/suunnittelu

Integroitu sosio-ekonomisten ja ekologisten vaikutusten arviointi
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Väärinkäsitysten välttämiseksi on syytä korostaa, että integroitu arviointimenettely
ei ole ‘teoria kaikesta’, vaan heuristinen ajattelutapa arvioida kausaliteetteja, kohe-
renssia ja kommunaliteettia. Tästä metodologisesta peruslähtökohdasta johtuen in-
tegroitu arviointimenettely on yleensä iteratiivinen ja vastavuoroinen prosessi, jossa
tiede/asiantuntijayhteisön kehittämiä integroituja näkökulmia yhdistetään päätök-
sentekijöiden omiin näkökulmiin. Integroidussa arviointimenettelyssä päätöksente-
kijöiden omat näkökulmat ovat aina tärkeitä ja erityisen huomionarvoisia. Tässä
mielessä kaikkien sidosryhmien (stakeholders) huomioiminen ja aktiivinen osallis-
tuminen on tärkeää integroidun arvioinnin onnistuminen kannalta. Onnistunut in-
tegroitu arviointimenettely edellyttää eri sidosryhmien aktiivista panosta suunnitte-
luprosessiin. Tässä mielessä integroitu arviointimenettely muistuttaa voimakkaasti
lähtökohdiltaan yhteistoiminnallista suunnittelua (collaborative planning), jota mm.
Healey on aktiivisesti ollut kehittämässä viime vuosina (ks. Healey 1997). Kuvassa
3 on esitetty yksinkertainen kuva integroidusta arviointiprosessista:

KUVA 3. Integroitu arviointiprosessi (Rotmans 1999, 2)

Kuvassa 3 on esitetty integroidun arviointimenettelyn olennaiset ‘peruselementit’.
Keskeisenä haasteena integroidussa arviointimenettelyssä on pyrkimys tunnistaa
erilaisia epävarmuuden ulottuvuuksia päätöksentekotilanteessa. Healey (1997, 255)
on jakanut aluesuunnittelun perusepävarmuustekijät kolmeen eri ryhmään Friendia
ja Hicklingia (1987) seuraten. Ensinnäkin on olemassa epävarmuustekijöitä, jotka
koskevat suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaavia arvoja. Tällaisia epävarmuuste-
kijöitä ovat (1) epävarmuudet, jotka liittyvät mahdollisuuksiin ohjata politiikkaa, (2)
epävarmuudet, jotka liittyvät toimijoiden tosiasiallisten pyrkimysten selkiyttämiseen,
(3) päätöksenteon prioriteetteja koskevat epävarmuudet sekä (4) toimijoiden todelli-
sia päämääriä koskevat epävarmuustekijät. Käytännön päätöksentekotilanteissa nämä
epävarmuustekijät kiteytyvät kysymykseen:‘Tarvitsemmeko selkeämpiä tavoitteita?’
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Toisaalta Healey (1997, 255) esittää, että on epävarmuuksia, jotka liittyvät infor-
maatioon. Tällaisia epävarmuustekijöitä ovat erityisesti epävarmuudet toimintaym-
päristön suhteen. Informaatioon liittyvät epävarmuudet voivat liittyä käytännössä:
(1) tosiasiallisiin tutkimus- ja selvitysmahdollisuuksiin ja (2) tutkimusmenetelmien
tosiasiallisiin käyttö- ja sovellutusmahdollisuuksiin. Usein tällainen epävarmuus ki-
teytyy kysymykseen: ‘Tarvitsemmeko enemmän informaatiota jostain asiasta?’

Kolmas epävarmuuden ulottuvuus Healeyn esittelemässä luokittelussa liittyy suun-
nittelun koordinaatioon. Suunnittelun koordinaatio-ongelmaan kytkeytyvät epävar-
muudet liittyvät erityisesti: (1) toisiinsa kytkeytyviin päätöksiin, (2) itse suunnittelu-
prosessiin, (3) neuvotteluprosessiin, (4) toimijoiden yhteistyöprosesseihin sekä (5)
suunnittelun asialistan sisältöön ja laajuuteen. Usein tällainen suunnittelu- ja toteu-
tusprosessiin liittyvä epävarmuus kiteytyy kysymykseen: ‘Tarvitsemmeko enemmän
koordinaatiota?’

Integroidussa arviointimenettelyssä joudutaan aina ottamaan jonkinlainen kanta
edellä mainittuihin epävarmuustekijöihin. Yleensä IAM-prosessissa on seuraavia
‘peruselementtejä’, joilla pyritään ‘ottamaan tulevaisuus haltuun’ ja ‘hallitsemaan
organisaatioita koskevaa epävarmuutta’. Yleensä analyysiin liittyy (1) alueellista
systeemiä kuvaava malli, jonka avulla voidaan laskea erilaisia kehitystä kuvaavia
skenaariopolkuja tulevaisuuteen. Toisaalta IA-prosessissa pyritään yleensä esittä-
mään (2) skenaarioihin pohjautuvia arviota epävarmuustekijöistä sekä mahdollisesti
tekemään riskianalyysejä skenaariopolkuihin liittyen sekä (3) osallistuttamaan toi-
mijoita aktiivisesti suunnitteluprosessiin. Näillä keinoilla pyritään estämään enna-
kointiin liittyvät epäonnistumiset, oppimiseen liittyvät epäonnistumiset sekä estä-
mään liian myöhään tapahtuva sopeutuminen mahdolliseen uuteen tilanteeseen. Tär-
keää on myös lisätä ns. hiljaista (tacit knowledge) ja puolihiljaista (semi-tacit know-
ledge) tietoa aluesuunnitteluprosessissa ja sitä toteuttavien toimijoiden piirissä. Puo-
lihiljaisen ja hiljaisen tiedon välittyminen suunnitteluprosessissa vaikuttaa voimak-
kaasti suunnittelukäytäntöihin ja lopulta suunnitelmien toteutumiseen (ks. Turner
1994).

Skenaarioiden avulla pyritään välttämään ns. yhden ennusteen harhaa ja hahmot-
tamaan monipuolisemmin epävarmaa päätöksentekoympäristöä. Skenaariohin pe-
rustuvassa IAM-prosessissa pyritään arvoimaan epävarmuuksien eri ulottuvuuksia
ja epävarmuuden mittakaavaa samoin kuin eri toimenpiteiden ajoitusta (Kuva 4,
Ringland et al 1999). Erityisen tärkeää on yhdistää skenaariotyöskentely päätöksen-
tekijöiden strategiaprosessiin. Tämä on tärkeää sekä yritysten että julkisen sektorin
organisaatioiden kohdalla (ks. Godet 1990, Järvinen & Kaivo-oja 2000).
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KUVA 4. Skenaariot ja ennakointi alue- ja yhteiskuntasuunnittelussa (Ringland et
al 1999, 404)

IAM on menetelmänä lähtökohdiltaan erittäin lähellä tulevaisuudentutkimusta, kos-
ka sen lähtökohtana on yleensä vaihtoehtoiset alueelliset kehitysprosessit, joita yleensä
pyritään hahmottamaan skenaarioiden avulla. Aluetieteessä on kehitelty ja sovellet-
tu arviointitekniikkoja tulevaisuudentutkimuksen pohjalta monissa eri yhteyksissä.
(ks. esim. Hautamäki 1984, Juslén & Halmari 1984, Mannermaa 1985, Mannermaa
1986, Sneck 1985, Seppälä 1986, Seutusuunnittelun keskusliitto & NESTE 1989,
Luukkanen 1994, Ympäristöministeriö 1995, Kaivo-oja 1996, Kaivo-oja 1998, Kai-
vo-oja 1999, Batty & Cole 1997, Isard 1997, YTV & Uudenmaan liitto 1997). Tule-
vaisuudentutkimuksen menetelmiä voidaan soveltaa hyvin monella eri tavalla arvi-
oitaessa yhteiskunnan ja alueiden muutosta (ks. esim. Makridakis 1990, Linstone &
Mitroff 1994, Malaska 1995, Bell 1997, Rubin & Kaivo-oja 1999).

Suunnittelun kannalta keskeisenä perusideana skenaarioihin perustuvassa alue-
ja yhteiskuntasuunnittelussa on laajentaa organisaatioiden aika- ja tilaperspektiiviä.
Jos esimerkiksi kunnan tai kaupungin suunnittelu perustuu yksinomaan vuosittain
laadittaviin operatiivista suunnittelua palveleviin budjetteihin, kunta/kaupunki on
varmasti haavoittuvaisempi ulkopuolisille - eri alueilta tuleville shokeille ja yllätyk-
sille (tilaperspektiivi) - samoin kuin tulevaisuudessa mahdollisesti toteutuville sho-
keille ja yllätyksille (aikaperspektiivi). Laajentamalla suunnittelun aika- ja tilaulot-
tuvuuksia skenaariotyöskentelyn avulla organisaatio voi pyrkiä suojautumaan mah-
dollisimman hyvin yllätyksiltä ja shokeilta.
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KUVA 5. Skenaarioperustainen suunnittelu ja varautuminen shokkeihin ja yllätyk-
siin kunnassa (muunneltu versio, Ringland et al 1999, 404)

 ‘Ajattelijat’ ja ‘tekijät’ alue- ja yhteiskuntasuunnittelussa

Todellisuudessa merkittävänä käytännön ongelmana alue- ja yhteiskuntasuunnitte-
lussa on se, että eri tieteiden edustajat eivät kommunikoi kovin aktiivisesti keske-
nään. Vuorovaikutus eri asiantuntijoiden välillä voi joskus jäädä hyvin pinnallisek-
si. Tässä mielessä edellytykset integroidulle vaikutusten arvioinnille eivät ole par-
haat mahdolliset. Tiedeyhteisö on jakaantunut ‘ajattelijoihin’ ja ‘tekijöihin’ (Rot-
mans 1999). Näyttää siltä, että valtaosa luonnontieteilijöistä on ns. ‘tekijöitä’ ja val-
taosa ns. ‘ajattelijoista’ on ihmis- ja yhteiskuntatieteilijöitä. Luonnontieteilijät nä-
kevät mielellään itsensä ns. ‘kovina tieteilijöinä’ (‘hard scientist’) ja he näkevät mie-
lellään ihmis- ja yhteiskuntatieteilijät ns. ‘pehmeinä tieteilijöinä’ (‘soft scientists’).
Lisäksi on olemassa professioita (kuten ekonomistit ja konsultit), jotka eivät kuulu
erityisen selvästi kumpaankaan ryhmään. ‘Ajattelijat’ eivät aina välttämättä kom-
munikoi aktiivisesti ‘tekijöiden’ kanssa. Näin yhteiskunnalliseen keskusteluun ja
toimintaan aktiivisesti osallistuvien toimijoiden (‘ajattelijat’) ja ‘tekijöiden’ pyrki-
mykset eivät elä kovin hedelmällisessä vuorovaikutuksessa.

Monet nykyajan alue- ja yhteiskuntasuunnittelun ongelmat kytkeytyvät heikkoon
vuorovaikutukseen ‘ajattelijoiden’ ja ‘tekijöiden’ välillä. Tämä johtaa siihen, että
kommunikaation laatu ei ole paras mahdollinen. ‘Ajattelijat’ saattavat pitää IA -
menetelmiä kehitteleviä ‘tekijöitä’ teknokraattisina puuhastelijoina, jotka tuottavat
vain vaikutusten arvioijien omia arvoja heijastelevia raportteja. Toisaalta ‘tekijät’
saattavat nähdä yhteiskunnallisten osallistumismenetelmien käytön hyödyttömänä
ajanhukkana, joka ei tuota mitään lisäarvoa ‘kovalle tieteen tekemiselle’.
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Aluetieteellisessä tutkimuksessa tämä vuorovaikutusongelma näkyy usein kitka-
na kulttuurimaantieteen ja ns. luonnonmaantieteen harjoittajien yhteystyössä. Lop-
putuloksena tästä ‘kommunikatiivisesta kitkasta’ on usein disintegroituja alue- yh-
teiskuntasuunnitteluprosesseja, jotka tuottavat laadullisesti huonoja lopputuloksia,
ja joita usein joudutaan myöhemmin korjailemaan eri tukitoimenpitein. Vaikka ‘mei-
dän’ on väitetty elävän ‘tietoyhteiskunnassa’, aina ei kaikkea olemassa olevaa infor-
maatiota ja tietoa osata hyödyntää alue- ja yhteiskuntasuunnittelussa. Eräs mahdol-
linen syy tähän ‘informaation ja tiedon hukkaamisen’ ilmiöön on disintegroitu suun-
nittelukäytäntö. Tällöin olemassa oleva informaatio ja tieto hukkuvat suunnittelu-
prosessin aikana johonkin ‘mustaan aukkoon’. Toisaalta tiedon ja informaation määrän
räjähdysmäinen lisääntyminen aiheuttavat sen, että kaikkea informaatiota ja tietoa
ei kyetä hyödyntämään aluesuunnittelussa ja -kehittämisessä. Aluesuunnittelupro-
sesseihin osallistuvat toimijat voivat jopa uupua liiallisen informaatiovirran puris-
tuksessa. Uhkana on ns. infoähkyilmiö (ks. Koski 1998). Tietoyhteiskuntakehityk-
seen sisältyy sellainen paradoksi, että elämme yhä voimallisemmin ‘räjähdysmäisen
tietämättömyyden yhteiskunnassa’. Meidän jokaisen oma tietovarantomme ja infor-
maatiomme suhteessa jo olemassa olevaan tietovarantoon ja informaatioon käy yhä
pienemmäksi.

Eräs keskeinen haaste tulevaisuuden alue- ja yhteiskuntasuunnittelulle on kuroa
umpeen  ‘ajattelijoiden’ ja ‘tekijöiden’ välistä kuilua. Tiedeyhteisön eri jäsenten
välisessä vuorovaikutuksessa olisi edelleen paljon kehitettävää. Integroitu vaikutus-
ten arviointi ei tule edistymään, ellei näiden ryhmien välillä saada aikaan tehokasta
vuorovaikutusta. Tähän mennessä vain suhteellisen pieni joukko tietoyhteisön jäse-
nistä on pyrkinyt rikkomaan ‘ajattelijoiden’ ja ‘tekijöiden’ välistä kuilua. Usein vuo-
rovaikutuskuilun tosiasiallista olemassaoloa ei välttämättä edes tunnisteta.

IAM ja alue- ja yhteiskuntasuunnittelu

Integroitu arviointimenettely ei ole intuitiivisena prosessina mikään uusi asia. Voi-
daan esittää, että jo tuhansia vuosia sitten maanviljelyä harjoittaneet egyptiläiset
käyttivät integroitua arviointimenettelyä hyväkseen. He yhdistelivät maanviljelytek-
niikan inventoiviin säänennustamismenetelmiin. Termiä ‘integroitu arviointimenet-
tely’ (integrated assessment) käytettiin jo 1970-luvun alussa, erityisesti Yhdysval-
loissa ja Euroopassa. Tällöin uusi asia suunnittelussa oli ns. integroitujen suunnitte-
lumenetelmien käyttö, joilla tarkoitettiin lähinnä  teoreettisten mallien ja tietokone-
simulaatiomallien hyväksikäyttöä. Integroitujen arviointimenetelmien käytön yhdis-
täminen ympäristösuunnitteluun tapahtui ensiksi väestö- ja ympäristösuunnittelun
yhteydessä (Udo de Haes 1984). 1980- ja 1990-luvulla monia integroituja ympäris-
tösuunnittelumalleja kehitettiin Euroopassa (ks. Hafkamp 1984, Hordijk 1991, Rot-
mans 1990, Rotmans & de Vries 1997). Yhdysvalloissa integroitu arviointimenette-
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ly on liittynyt enemmän kustannus-hyötyanalyysin ja kustannus-vaikuttavuus ana-
lyysin kehittelyyn. (ks. esim. Pearce 1993, Layard & Glaister 1996). Yleislinja in-
tegroidun arviointimenettelyn käytössä on ollut se, että Yhdysvalloissa integroituja
arviointimenetelmiä on kehitetty taloudellisten vaikutusten (kustannus-hyötyanalyysi)
ja vaikuttavuuden arvioinnin (kustannus-vaikuttavuusanalyysin) yhteydessä. Euroo-
passa integroitujen arviointimenetelmien kehittelyssä painopiste on ollut selvästi
ihmisen aiheuttamien ympäristövaikutusten arvioinnissa ja indikaattoritutkimukses-
sa.

Integroitua arviointimenettelyä on viime vuosina kehitetty voimakkaasti alue- ja
yhteiskuntasuunnittelun yhteydessä mm. Euroopan Komission rahoittamassa VISI-
ONS-projektin yhteydessä. Projektissa laaditaan skenaariotyöskentelyn pohjalta pit-
kän aikavälin kaupunkikehittämisohjelmia Venetsialle, Hollannin läntiselle ‘Vihre-
älle sydänalueelle’ (Green Hearth) ja Iso-Britanniassa ns. North-West-alueelle, jo-
hon kuuluvat mm. Manchesterin ja Liverpoolin kaupungit (ks. http://www.icis.
unimaas.nl/visions/) .

Integroitu arviointimenettely liittyy olemassa oleviin tutkimusaloihin (ks. kuva
6) kuten teknologia-arviointiin, riskianalyysiin ja politiikka-analyysiin (Geurts 1993,
Thissen 1993). Kyseessä on siis suunnittelumenetelmä, jolla pyritään tuomaan riski-
yhteiskunnan erilaiset ongelmat selkeämmin mukaan poliittiseen päätöksentekoon.
IAM voidaan jopa nähdä eräänä keinona politisoida riskiyhteiskunnan eri toimintoja
ja riskejä (ks. Ericson & Haggerty 1997, osat I-III). Olennainen ero suhteessa näihin
arviointimenetelmiin on se, integroidussa arviointimenettelyssä pyritään yhdistele-
mään tietoa a-priori lähtökohdista.

KUVA 6 . Tutkimusalueet, jotka ovat yhteydessä integroituun arviointimenettelyyn
(Rotmans 1999, 5)

Integroidun arviointimenettelyn lähtökohtana pidetään yleensä holistista, kokonais-
valtaista tutkimusotetta, eikä reduktionismia, joka periaatteellisena ajattelumallina
olettaa, että korkeamman tason hierarkkiset systeemit voidaan redusoida alhaisem-
man tason systeemin tasolle. Reduktionistisessa ajattelumallissa syy-seuraus suh-
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teet voidaan nähdä yksisuuntaisina, eikä systeemien välillä tunnisteta vuorovaiku-
tussuhteita kuten holistisessa ajattelumallissa. Holistisessa ajattelumallissa ja IA -
ajattelussa lähtökohtana on systeemien kompleksisuus ja se, että syy- ja seuraussuh-
teet oletetaan monitahoisemmiksi kuin reduktioon perustuvassa ajattelumallissa. Myös
eri systeemien välillä oletetaan olevan palautemekanismeja. Yleensä IA -menette-
lyssä ei käytetä redusoituja lineaarisia malleja, vaan pyritään arvioimaan dynaami-
sia prosesseja ja eri systeemien kompleksisuutta. (Rotmans 1999, 5-6).

Integroidun arviointimenettelyn yhteydessä korostetaan nykyään voimakkaasti
osallistumismenetelmien käyttöä. Osallistumismenetelmien kehittelyssä vaikutteita
on viime aikoina haettu postmodernista ajattelusta ja sosiaalisesta konstruktionis-
mista. Totuutta ja varmuutta käsitellään integroidun arviointimenettelyn yhteydessä
suhteellisina asioina. Lähtökohtana tutkimuksessa on se, että yhä enemmän myön-
netään, että tieteellinen tieto on epätäydellistä, mutta epävarmuus ei ole sama asia
kuin tiedon puute. Epävarmuus liittyy elimellisesti kaikkeen inhimilliseen toimin-
taan. Vaikka tietoa ja luotettavaa informaatiota on tarjolla, epävarmuuksia esiintyy
ja erilaiset lähestymistavat riskien hallintaan voivat olla perusteltuja ja legitiimejä.
Integroidussa arviointimenettelyssä ei pyritäkään löytämään universaaleja totuuksia
ja vastauksia, vaan näkemään kokonaisuus laajemmassa yhteydessä ja arvioimaan
todellisuutta tästä epävarmuuden näkökulmasta käsin.

Miksi IA -menettely? Mahdollisuudet ja menetelmälliset ongelmat

Maailma on muuttumassa yhä integroituneemmaksi ja verkottuneemmaksi uuden
informaatioteknologian kehityksen myötä. Sekä reaalitalous että finanssimaailma
muodostavat yhä voimakkaammin integroidun kokonaisuuden. Globaalissa mitta-
kaavassa toimiva ‘lentokenttäeliitti’ ohjaa monia toimintoja ajassa ja tilassa. Globa-
lisaatio ja kaupungistuminen ovat selkeitä trendejä maailmantaloudessa (ks. Borja
& Castells 1996, Väyrynen 1998).

Aluetieteellisessä keskustelussa painotetaan yhä voimakkaammin ns. informatio-
naalisten alueiden merkitystä (Anttiroiko 1999). Monet perinteiset fyysiset ja kult-
tuurilliset raja-aidat ovat häviämässä valtioiden ja alueiden välillä. Kasvava komp-
leksisuus eri systeemien sisällä ja systeemien välisen vuorovaikutuksen muuttumi-
nen yhä monimutkaisemmaksi merkitsee sitä, että todellisuutta on yhä vaikeampaa
arvioida pelkästään yhden tieteenalan, yhden ministeriön, yhden valtion tai yhden
kulttuurin näkökulmasta. Integroitumisesta voidaan nähdä seuraavan se, että asioita
on syytä tarkastella yhä laajemmin eri osasysteemien näkökulmasta. Suunnittelun
mittakaava (element of scale-enlargement) on muuttumassa isommaksi ja samalla
vaikeammin hallittavaksi. Nämä muutostrendit lisäävät tarvetta integroiduille arvi-
ointimenettelyille.

Toisaalta teknologisen kehityksen tuottamat uudet innovaatiot kuten Internet näyt-
tävät edistävän yhä voimakkaampaa alueellista verkottumista ja eri systeemien vuo-
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rovaikutusta. Yksittäiset ihmiset ja organisaatiot voivat saada yhä helpommin uutta
tietoa ja toimia myös verkkojen kautta. Kysyntä ja tarjonta markkinoilla voivat koh-
data virtuaalisissa yhteisöissä. Samoin ihmiset voivat rakentaa virtuaaliympäristös-
sä ystävyyssuhteita ja verkostoitua uudella tavalla eri organisaatioiden kanssa. Ai-
kakäsitykset ovat muutostilassa. Eri kulttuureilla on omia aikakäsityksiä.

Yhä enemmän keskustellaan ajan kiihtymisen (time acceleration) ja tiedon li-
sääntymisen (knowledge increase) vaikutuksista sosiaalisiin ja taloudellisiin kehi-
tysprosesseihin.

Nämä muutokset vaikuttavat myös yhteiskuntasuunnitteluun ja yhteiskuntasuun-
nittelun piirissä käytettäviin toimintamalleihin. Traditionaalinen suunnittelu on edel-
lyttänyt professionaalisen erikoistietämyksen, tieteellisen tiedon ja hyvin selkeästi
määriteltyjen tavoitteiden yhdistämistä yhtenäiseksi  järjestelmäkokonaisuudeksi.
Muuttuvassa maailmassa traditionaalinen suunnittelu on muuttumassa yhä ongel-
mallisemmaksi, jos ja kun asioita arvioidaan jo tapahtuneiden muutosten näkökul-
masta. Tässä uudessa tilanteessa on olemassa selvä tilaus integroidun arvioinnin
menetelmille ja toimintamalleille. Tarvitaan uusia työkaluja ja lähestymistapoja pe-
rinteisten menetelmien rinnalle. Erityisesti tarvitaan menetelmiä, jotka yhdistävät
objektiivista ja arvosidonnaista tietoa, määrällistä ja laadullista arviointia sekä var-
maa ja epävarmaa tietoa. Integroidun arvioinnin menetelmien avulla pyritään vas-
taamaan uuden muutoksen haasteeseen. Yleisenä tavoitteena on ymmärtää parem-
min yhä monimutkaisemmaksi muuttuvaa maailmaa. Uudessa tilanteessa olisi us-
kallettava koota ‘koko palapeli’.

Integroidun arviointimenettelyn periaatteelliset vastustajat voivat esittää, että in-
tegroitu arviointimenettely ei ole nykytilanteessa riittävän ‘kypsä’ toimintatapa vas-
tata yhteiskuntasuunnittelun haasteisiin, ja että integroitujen arviointimenettelyiden
käyttö voi johtaa ‘vääriin johtopäätöksiin’. Toisaalta voidaan esittää, että traditio-
naalisen suunnittelun lopputulokset eivät ole olleet siinä määrin laadukkaita, etteikö
uusien menetelmien käytöllä voitaisi saada aikaan laadullista edistystä yhteiskunta-
suunnittelun lopputulosten suhteen. Pessimistisesti integroituun arviointimenette-
lyyn suhtautuvat voivat myös esittää, että integroidun arvioinnin avulla ei voida riit-
tävän hyvin tunnistaa eri sosio-kulttuuristen, taloudellisten ja ympäristöön liittyvien
alisysteemien välistä vuorovaikutusta ja koherenssia. Tämä kritiikki voi olla joissa-
kin tapauksissa perusteltua, mutta samalla voidaan esittää, että myös eri alisysteemi-
en sisäisen toiminnan suhteen esiintyy melkoista epävarmuutta. Siksi eri alisystee-
mien toiminnan integroitu arviointimenettely kokonaisuutena on perusteltua.

Integroitu arviointimenettely ei merkitse sitä, että tieteenalojen tai tutkimusohjel-
mien omaa sisäistä tietämystä ryhdytään aliarvioimaan. Päinvastoin - integroitu ar-
viointimenettely voi periaatteessa merkitä sitä, että tieteenalojen saavuttamat tulok-
set voidaan paremmin huomioida alue- ja yhteiskuntasuunnittelussa. Hyvin pitkälle
sektoroitunut ja tiedealoittaisesti eriytynyt ajattelu voi johtaa siihen, ettei tieteen
saavuttamia keskeisiä tuloksia koskaan huomioida yhteiskuntasuunnittelun käytän-
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nöissä. Myös ihmismaantiede on pirstoutunut moniin eriytyneisiin osa-alueisiin (Häkli
1999, 162-174), mikä saattaa johtaa tiedon ‘hukkaamiseen’, jos tieteellistä keskuste-
lua käydään pirstoutuneiden osa-alueiden sisällä. Integroidun arviointimenettelyn
toteuttaminen merkitsee intensiivistä kommunikaatiota arvioinnin suorittajien ja tie-
teilijöiden välillä. Periaatteessa se tieto, joka voidaan saada tieteenharjoittajilta, on
korvaamattoman arvokasta arviointimenettelyn onnistumiselle. Ideaalisessa tilantees-
sa integroidun arvioinnin tuottamat tulokset voivat edistää ja rikastuttaa eri tieteiden
omaa tiedealatutkimusta.
Integroidulla arviointimenettelyllä on useita etuja. IAM voi auttaa...

1) yhdistämään monimutkainen ongelma laajempaan kontekstiin ja ongelmakokonaisuu-
teen,

2) tuottamaan innovatiivisia vastauksia monimutkaisiin alueellisiin ongelmiin,

3) arvioimaan erilaisten toimenpiteiden todellista kustannus-hyöty-suhdetta ja kustannus-
vaikuttavuus-suhdetta,

4) tunnistamaan, mitoittamaan ja selkiyttämään erilaisia epävarmuustekijöitä, jotka liit-
tyvät syy-seuraus-suhteisiin ja päätöksentekoon,

5) muuntamaan epävarmuuksia koskeva arvio eriytyneeksi riskianalyysiksi, joka auttaa
päätöksentekijöitä tekemään päätöksiä vaikeissa päätöksentekotilanteissa,

6) asettamaan prioriteetteja tutkimusaiheita valittaessa, koska integroidun arvioinnin avulla
tunnistetaan tietämyksessä olevia aukkoja.

On selvää, että integroidun arviointimenettelyn avulla voidaan periaatteessa saada
aikaiseksi hyödyllistä alue- ja yhteiskuntasuunnittelua. On kuitenkin syytä korostaa,
että IAM -menetelmien kehittelyssä on vielä paljon metodologisia haasteita ja avoi-
mia kysymyksiä, jotka vaativat aktiivista panostusta ja tieteellistä kehittämistoimin-
taa. IAM ei ole yhteiskuntasuunnittelun ‘ihmelääke’, vaan lähestymistapa, jota ke-
hittämällä voidaan parantaa alue- ja yhteiskuntasuunnittelun laatua pitkällä aikavä-
lillä. Erityisinä ongelmina integroidun arviointimenettelyn kehittämisessä on, että
usein on vaikeaa löytää tasapainoa spesifisyyden ja käytännön hyödyllisyyden suh-
teen, aggregoinnin ja disaggregoinnin suhteen, kompleksisuuden ja yksinkertaisuu-
den suhteen sekä luonnon ilmiöiden ja yhteiskunnallisten ilmiöiden suhteen. Jokai-
sessa arviointiprosessissa joudutaan tekemään jonkinlaisia kompromisseja.

Integroidun arvioinnin käytännön toteutuksessa voidaan välttää näitä ongelmia
(1) pyrkimällä yhdistämään lyhyen aikavälin prosessit pitkän aikavälin prosessei-
hin, (2) pyrkimällä yhdistämään korkeamman mittakaavan prosessit matalamman
mittakaavan prosesseihin sekä (3) pyrkimällä yhdistämään tasapainoprosessit epäta-
sapainoprosesseihin. Eräs iso ongelma integroidun arvioinnin suorittamisen kannal-
ta on, että kirjallisuudessa ei ole olemassa yksiselitteistä ohjetta, kuinka aggregoin-
tiongelma (ts. alueellinen skaalaus) tulisi ratkaista. Toinen iso ongelma on, että in-
tegrointi voi johtaa asioiden liialliseen yksinkertaistamiseen. Tieteessä ei ole yhte-
näistä teoriaa siitä, kuinka eri tieteenalojen eriytyneet palapelin ‘osat’ tulisi yhdistää
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yhtenäiseksi ‘palapeliksi’. Tämä ‘tieteiden yhteistyöongelma’ koskettaa kaikkea alue-
ja yhteiskuntasuunnittelua.

Rotmans (1999, 10) on esittänyt peukalosääntöjä, joiden avulla ‘palapelin koko-
aminen’ voi onnistua. Hänen esittämänsä peukalosäännöt ovat seuraavia:

1) Yritä ensiksi arvioida, voidaanko ongelmaa käsitellä integroidun arviointimenettelyn
avulla,

2) Käytä ns. triangulaarista näkökulmaa (taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön kohdis-
tuvat vaikutukset) apuna,

3) Käytä systeemiajattelua peruslähtökohtana arvioinnissa,

4) Käytä vähintään kolmea eri lähestymistapaa (perspektiiviä) analysoitaessa keskeistä
suunnitteluongelmaa,

5) Ota huomioon arviointia tehtäessä keskeiset toimijat, sektorit ja tuotannontekijät,

6) Arvioi skaalatekijöitä ajan ja spatiaalisen tilan suhteen, sekä

7) Arvioi aggregaatiotasoa huolellisesti suunnitteluongelman lähtökohdat huomioiden.

Integroitua arviointimenettelyä ei voida toteuttaa vain yhdestä lähtökohdasta käsin.
Tarvitaan monia eri lähestymistapoja kuten analyyttisia metodeja (esim. simulointi-
malleja ja ekonometrisia malleja) ja osallistuttavia metodeja (kuten pilotti- ja de-
monstraatio-ohjelmia)  sekä hallinnollisia politiikkaohjelmia.

Uusien yhteiskuntasuunnittelun menetelmien kehittämisen tarve on tullut aika
selvästi esille mm. kaupunkipolitiikan sisältöä arvioitaessa. Suomessa integroidun
arviointimenettelyn menetelmien kehittely ja käyttö tulevaisuuden haasteena ei ole
kuitenkaan tullut erityisen selvästi esille esimerkiksi Kaupunkipolitiikan yhteistyö-
ryhmän julkaisuissa (ks. Kortesoja 1998, Sotarauta 1999).

IAM-malleista

Integroidun arvioinnin mallit ovat yleensä tietokonesimulaatiomalleja, joiden avulla
pyritään kuvaamaan tutkittavaa systeemiä kvantitatiivisesti olettaen että olennaiset
syy-seuraus-suhteet systeemiin liittyviin ilmiöihin tunnetaan. Ensimmäisiä IAM -
malleja olivat 1970-luvun alussa Rooman klubin toimesta julkaistut mallisimulaati-
ot ja ‘The Limits to Growth’ -raportti (Meadows et al. 1972). Samassa yhteydessä
kehitettiin ensimmäinen globaali tietokonesimulaatiomalli World3-malli. Tämä malli
rohkaisi muita mallittajia kehittelemään omia mallejaan, joiden avulla arvioitiin re-
surssien tulevaa ehtymistä, väestökysymystä ja saastumisongelmia.

Seuraava IAM -mallisukupolvi kehiteltiin lähinnä ympäristökysymyksien analy-
sointia varten. Erittäin keskeisiä IAM-malleja tässä suhteessa olivat Nordhausin
(1979) perusmalli ja Edmonsin & Reillyn (1985) malli. Samaan aikaan Euroopassa
kehiteltiin myrkyllisten aineiden leviämistä arvioiva RAINS -malli (Alcamo et al
1990).
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Ilmastonmuutosproblematiikka on inspiroinut mallien kehittäjiä voimakkaasti
1980- ja 1990-luvuilla. Ensimmäisiä mallittajia olivat Mintzer (1987), Lashof &
Tirpak (1989) sekä Rotmans (1990). On esitetty arvio, että 1990-luvun lopussa oli
kehitetty jo 40 erilaista ilmastonmuutosmallia (van der Sluys 1997). Koska ilmas-
tonmuutosmalleista on julkaistu hyviä katsausartikkeleita (ks. Rotmans & Dowlata-
badi 1998, Schneider 1997), niiden tarkastelu tarkemmin tässä yhteydessä ei ole
perusteltua. Ilmastonmuutostutkimus on selvästi lisännyt kiinnostusta IAM-meto-
dologian kehittämiseen. Ilmastonmuutostutkimus on vaikuttanut mm. uusien GIS-
pohjaisten evaluointisovellutusten lisääntymiseen. Erilaisia laskennallisia skenaari-
oita voidaan esittää karttamuodossa. Ns. integroitu IPCC-lähestymistapa on eräs konk-
reettinen esimerkki maailmanlaajuisesta tutkimustoiminnasta, joka osaksi kytkey-
tyy IAM-metodologian kehittämiseen (ks. Parry & Carter 1998).

Weyant et al (1996) on luokitellut IAM-mallit kahteen ryhmään: (1) politiikkaop-
timointimallit ja (2) politiikan evaluointimallit. Politiikkaoptimointimalleilla pyri-
tään yleensä optimoimaan joidenkin avainmuuttujien arvoa pyrittäessä tiettyihin ta-
voitteisiin. Tyypillisiä malleja ovat mallit, joiden avulla pyritään maksimoimaan
hyvinvointi harjoitettaessa ilmastopolitiikkaa tai minimoimaan ilmastopolitiikan
kustannukset. Joitakin malleja voidaan käyttää sekä toimintojen optimoinnissa että
politiikan evaluoinnissa. Rotmans & Dowlatabadi (1998) ovat luokitelleet IAM- mallit
kahteen ryhmään: (1) makroekonomiset mallit ja (2) biosfäärimallit. Makroekono-
miset mallit ovat yleensä yksinkertaisia, tiettyihin parametreihin perustuvia neoklas-
sisia tasapainomalleja, kun taas biosfäärimallit ovat kattavia, prosessiorientoituneem-
pia kuvauksia ekologisista ongelmista. Biosfäärimallit on yleensä systeemiajatte-
luun perustuvia malleja, joista kuitenkin puuttuu sosio-ekonominen ulottuvuus. Tyy-
pillinen esimerkki tasapainoajatteluun pohjautuvista makromalleista on DICE -mal-
li (Nordhaus 1992, 1994), kun taas tyypillinen esimerkki biosfäärimalleista on IMA-
GE -malli (Rotmans 1990, Alcamo 1994). Näiden mallien lisäksi on olemassa ns.
hybridimalleja, joissa pyritään yhdistämään makro- ja biosfäärimalleja. Tällaisia
malleja ovat ICAM (ks. Dowlatabadi 1995), GCAM (Edmonds et al 1994) ja TAR-
GETS (Rotmans & de Vries 1997). Kaupunkisuunnittelun tarpeisiin on myös kehi-
tetty erilaisia malleja. Hyvä kansainvälinen esimerkki on Iso-Britanniassa North-
West -alueella toteutettu VISIONS-projektin osakokonaisuus, jonka yhteydessä on
kehitetty useita IAM-malleja kuten QUEST (karttaperustainen IAM-malli), ISCAM
(skenaariolaskentamalli), NAIVE (monimuuttajamalliin perustuva päätöksentekoa
tukeva malli) ja STELLA (ns. platform-malli aluekehityksen suunnitteluun). (ks.
Ravetz 2000 ja http://www.art.man.ac.uk/Planning/sustain/visions.html#methods).
Alue- ja kaupunkisuunnittelun yhteydessä pyritään yhä enemmän erilaisten suunnit-
teluvaihtoehtojen visualisointiin ja ymmärrettäväksi tekemiseen. Näin toimien voi-
daan myös tavalliset kansalaiset saada paremmin mukaan suunnitteluprosessiin jo
suunnittelun alkuvaiheessa, jos niin halutaan (ks. esim. Klosterman 1992). Aika usein
asiantuntijoiden ja ns. maallikoiden välisessä kommunikaatiossa esiintyy epäselvyyk-

Jari Kaivo-oja



131

siä. Näitä mahdollisia epäselvyyksiä voidaan vähentää ymmärrettävillä suunnittelu-
dokumenteilla ja visualisoinnilla. Mallien käytön etuina ovat seuraavat asiat:

1) Niiden avulla voidaan tutkia vuorovaikutussuhteita ja eri alisysteemien palautteita.

2) Simulaatiomallit ovat joustavia ja nopeita simulaatiotyökaluja.

3) Mallien avulla voidaan luoda yhdenmukaisia viitekehyksiä ymmärtää tieteellisen tie-
don epävarmuutta.

4) IAM -mallit ovat kommunikaatiovälineitä, joiden avulla voidaan välittää tietoa moni-
mutkaisista tieteellisistä ongelmista.

Mallien käytön huonoina puolina ovat:

1) Korkea integraation taso, joka jättää huomiotta erilaisia tärkeitä mikrotason ilmiöitä.

2) Epävarmuuksien epätarkka käsittely on useiden mallien sisäänrakennettu ominaisuus.

3) Stokastisen käyttäytymisen puuttuminen malleista, koska malleissa on usein pelkkiä
deterministiä ominaisuuksia ja malleista puuttuu systeemikuvauksia, jotka voisivat
tuottaa stokastisia prosesseja/arvioita tulevasta kehityksestä.

4) Puutteet validisoinnissa ja kalibroinnissa.

5) Useista malleista puuttuvat palautemekanismit, oppimista koskevat prosessit ja kaoot-
tisten prosessien mahdollisuus.

Yleinen trendi IAM -mallittelussa on pyrkimys rakentaa disaggregoituja malleja alu-
eellisen kehityksen arvioimiseksi. Ongelmana disaggregoiduissa malleissa on yleensä
se, että alueiden kehityksen dynamiikan mallittaminen (väestö, taloudellinen kehi-
tys, resurssien käyttö jne.) on puutteellista tai dynaaminen näkökulma kehitykseen
puuttuu kokonaan. Usein kunnissa ja kaupungeissa pitäydytään pelkästään oman
kunnan tai kaupungin kehitystä koskevassa tarkastelussa ja kaikki muu ‘ulkopuoli-
nen’ kehitys rajataan tarkasteluiden ulkopuolelle. Jo em. tapa suunnitella lisää riske-
jä ja voi johtaa siihen, että joitain epävarmuustekijöitä ei tunnisteta alue- ja yhteis-
kuntasuunnittelussa.

Osallistuttavat menetelmät ja IAM

Osallistuttavien menetelmien käyttö integroidun vaikutusarvioinnin yhteydessä on
eräs mahdollisuus käyttää IAM-menetelmiä. Osallistumista tukevien menetelmien
käyttöä IAM -menetelmien käytön yhteydessä ehdotti jo vuonna 1986 Brewer (1986).
Osallistuttavien menetelmien käytön yhteydessä osallistumisella tarkoitetaan poliit-
tisten päättäjien, sidosryhmien ja tavallisten kansalaisten osallistumista päätöksen-
tekoon. Osallistumismenetelmien käyttö yhteiskuntasuunnittelussa ei ole uusia asia.
Esimerkiksi paljon käytettyä Focus Group -menetelmää käytettiin jo 1970-luvulla
markkinoinnin yhteydessä (Higginbotham & Cox 1979). Samoin konsensuskonfe-
rensseja ja -asiantuntija- ja maallikkoseminaareja on käytetty pitkään teknologian
ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen piirissä (Platform for Science and Ethics
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1995, Street 1997, Bell 1997, 298-317). Peliteoriaan perustuvia osallistumismene-
telmiä on käytetty  myös pitkään mm. armeijan ja liike-elämän eräänä keskeisenä
koulutusmenetelmänä. Peliteorian avulla voidaan arvioida erilaisten päätöksenteko-
tilanteiden luonnetta ja toimijoiden vuorovaikutusta (Hausrath 1971, Perla 1990,
Dixit & Nalebuff 1996). Rotmans & van Asselt (1998) ovat jakaneet osallistumis-
menetelmät kolmeen eri ryhmään: (1) dialogimenetelmät, (2) politiikkakokeilut ja
(3) keskinäisen oppimisen menetelmät.

Dialogimenetelmillä tarkoitetaan menetelmiä, joiden yhteydessä osallistujat tuot-
tavat informaatiota, joka on välttämätöntä arvioinnin tekemiseksi. Dialogimenetel-
mien käyttö voi liittyä arvioinnin tiettyihin vaiheisiin tai koko arviointiprojektiin.
Dialogiin osallistuvat voivat olla arviointimallin kehittäjiä (co-designer) tai testaajia
(test-group). Lisäksi osallistujien roolina voi olla arviointikriteerien tuottaminen (user-
platform).

Politiikkakokeilut (policy experiments) voidaan rakentaa simulaatiopelien tutki-
mustradition varaan. Politiikkakokeilu voi olla joustava prosessi, jossa päätöksente-
kijät ja tiedeyhteisön jäsenet toimivat yhteistyössä (ks. esim. Toth 1988, Parson
1996a). Politiikkakokeiluprojekteissa voidaan käyttää konsultaation apuna tietoko-
nemallitukea tai muuta päätöksenteon tukijärjestelmää. Keskeisenä huomion koh-
teena politiikkakokeiluissa on yleensä neuvotteluprosessi ja sen eteneminen. Poli-
tiikkakokeilumenetelmä eroaa muista osallistuttavista menetelmistä seuraavalla ta-
valla: (1) osallistujat eivät suoraan ota osaa arviointimenettelyyn ja (2) osallistujat
pelaavat tiettyä roolia prosessissa. Politiikkakokeilumenetelmällä pyritään saamaan
uutta tietoa ihmisten käyttäytymisestä ja politiikkapreferensseistä. Tätä tietoa voi-
daan hyödyntää integroitua arviointia toteutettaessa. Tällaisia menetelmiä on käy-
tetty mm. ilmastopolitiikkaa koskevissa arviointimenettelyissä, joiden tukimalleina
on ollut mm. CCAM- ja TARGETS -mallit (Edmonds et al 1994, Parson 1996b).

Keskinäisen oppimisen menetelmien käytön yhteydessä on tärkeää pyrkiä rikas-
tuttamaan arviointiprosessia sidosryhmien ja maallikkojen arvioilla. Keskinäisen
oppimisen menetelmien käytön yhteydessä voidaan käyttää ns. Focus Group -lähes-
tymistapaa tai integratiivista lähestymistapaa. Focus Group -lähestymistavassa käy-
tetään tiedeyhteisön jäseniä lähinnä tarkkailijoina tai keskustelun tukijoina (ks. esim.
Durrenberger et al 1997, Kasemir et al. 1997). Integratiivista lähestymistapaa käy-
tettäessä tiedeyhteisön jäsenet osallistuvat itse prosessiin kuten muutkin osallistujat
(Rotmans 1997).

Etuna osallistuttavien menetelmien käytössä on se, että niiden avulla voidaan
yhdistää kvalitatiivista ja kvantitatiivista tietoa. Laadullista tietoa on muuten vaikea
liittää IAM - lähestymistapaan. Osallistuttavat menetelmät ovat tässä mielessä komple-
mentaarisia menetelmiä suhteessa integroidun arvioinnin menetelmiin. Osallistutta-
vien menetelmien käytöllä pyritään myös luomaan todella toimivaa dialogia mallit-
tajien ja tavallisten kansalaisten välillä. Esimerkiksi kestävän kehityksen politiikka-
ratkaisuja on vaikea toteuttaa elleivät tavalliset kansalaiset anna moraalista tukea
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kestävän kehityksen politiikkaohjelmien toteuttajille (Ravetz 1997, 1998a, 1998b).
Osallistuttavien menetelmien voidaan nähdä myös tukevan demokratiaa (Kasemir et
al. 1997). Eräs haastavimmista IA -menettelyn haasteista on kehittää toimivia osal-
listumismenetelmiä (Schneider 1997).

Yhteenveto ja kriittisiä huomioita

Tässä artikkelissa on esitetty yleiskuvaus siitä, mitä integroitu sosio-ekonomisten ja
ympäristövaikutusten arviointimenettely on. Tarkoituksena on ollut esittää ajankoh-
tainen arvio IA -menetelmien kehityksen nykyvaiheesta ja menetelmäkehityksen tuo-
masta uudesta haasteesta alue-ja yhteiskuntasuunnittelulle. IAM -menetelmien ke-
hittelyssä ollaan selvästi pääsemässä uuteen mielenkiintoiseen kehitysvaiheeseen.
Tämä luo voimakkaita odotuksia integroidun arvioinnin menetelmien edelleen ke-
hittelyn suhteen. On selvää, että yhteiskunnassa on olemassa voimakas tarve kehit-
tää kokonaisvaltaisempia yhteiskuntasuunnittelun menetelmiä. Suomessa tämä tar-
ve on tullut selvästi esille mm. kaupunkisuunnittelun uusien haasteiden arvioinnin
yhteydessä.

On selvää, että jo olemassa olevia arviointimenetelmiä tulisi kehittää edelleen.
Menetelmäkehityksessä tulisi tietoisesti välttää liiallista teknokraattista lähestymis-
tapaa ja korostaa käyttäjälähtöisiä toimintamalleja. Tärkeää olisi myös kehittää vuo-
rovaikutusta ns. ‘ajattelijoiden’ ja ns. ‘tekijöiden’ välillä. Tiedeyhteisön sisäisessä
kommunikaatiossa on vielä paljon kehitettävää.

Integroitujen arviointimenettelyiden dokumentaatiota tulisi parantaa. Erilaisten
alueellisten pilottihankkeiden ja kokeilujen tulokset jäävät vieläkin hyvin pienen
asiantuntijapiirin tietoon. Myös käytettyjen mallien validisointi ja testaaminen tulisi
olla kurinalaisempaa. Myös mallien dokumentaatiota ja käyttäjäystävällistä esitte-
lyä tulisi kehittää. Usein monien suunnittelumallien käyttö on vaikeaa ja mallien
tulosten tulkinta erittäin työlästä.

Osallistuttavien menetelmien käyttö IA -menetelmien käytön yhteydessä on vielä
harvinaista. Sellaisten osallistumiskokeilujen edistäminen, joissa käytetään erilaisia
simulaatiomalleja, olisi tärkeää IA -menetelmien jatkokehityksen kannalta. On il-
meistä, että pelkät olemassa olevat osallistumismenetelmät eivät ole riittäviä, vaan
tarvitaan mm. teledemokratiakokeiluja ym. uusia sosiaalisia innovaatioita, jotka edis-
tävät kokonaisvaltaisempaa suunnitteluotetta ja osallistumista yhteiskuntasuunnit-
telussa.

IAM -menetelmien kysynnän ja tarjonnan välillä on selvästi olemassa kuilu kuten
mm. Funtowicz & Ravetz (1994) ovat todenneet. Toistaiseksi IAM -arvioinnissa
painopiste on ollut tarjontapuolella eikä kysyntäpuolella. Yhteistyön tiivistäminen
erilaisten sidosryhmien ja kansalaisjärjestöjen kanssa voisi edistää IA -menettelyi-
den yleistymistä. Asenteiden muuttaminen sekä käyttäjien ja menetelmien kehitteli-
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jöiden piirissä voisi myös edistää aikaisempaa laadukkaampaa yhteiskuntasuunnit-
telua.

Eräs tapa kehittää IA -menetelmiä tulevaisuudessa olisi kehittää laatukriteerit
hyvälle IAM -prosessille. Laatukriteereihin tulisi kuulua analyyttiset kriteerit, joilla
varmistetaan käytettyjen mallien validisointi, datan laatu ja riittävien kalibrointites-
tien toteutus. Lisäksi tarvitaan metodologiset kriteerit laadukkaalle IAM -prosessil-
le. Metodologisiin kriteereihin tulisi aina kuulua epävarmuutta koskevat arviot, rele-
vanttien systeemien kokonaisvaltainen tarkastelu ja suunnitteluprosessin läpinäky-
vyys suhteessa kansalaisiin. Kolmantena laatukriteerinä tulisi olla käytettävyyskri-
teeri eli arvio siitä, missä määrin IAM -arvio on todellisuudessa ollut hyödyllinen
käytännön päätöksenteolle. Liiallinen ekstrapolatiivisuus ja heuristisuus ovat käy-
tännön ongelmia modernissa alue- ja yhteiskuntasuunnittelussa. Näistä ongelmista
voidaan ehkä päästä eroon laatukriteerejä kehittelemällä ja niitä kurinalaisesti nou-
dattamalla. Toisaalta tulisi välttää ns. giljotiiniefektiä, jotta lupaavan IAM- lähesty-
mistavan jatkokehittely olisi käytännössä mahdollista. Uusien menetelmien kehitte-
lyssä törmätään aina yllättäviin ongelmiin, joita ei voida täysin ennakoida ryhdyttä-
essä käytännön tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Toistaiseksi IA -menettelyä on käytetty määrätietoisimmin ilmastonmuutosta ja
ympäristöongelmia koskevissa arviointimenettelyissä. IA -menettelyn soveltaminen
on kytkeytynyt voimakkaasti mallipohjaisiin arviointeihin ja osallistuttavien mene-
telmien käyttö on toistaiseksi ollut liian vähäistä mallien käytön yhteydessä. Eräs
tulevaisuuden haaste onkin yhdistää IAM ja osallistuttavien menetelmien käyttö.
Tulevaisuudessa olisi syytä kehittää IAM -malleja mm. liikenneongelmien ratkai-
suun, infrastruktuurin suunnitteluun, terveydenhuoltoalalle, teknologisen kehityk-
sen arviointiin, energiasektorille, vesisektorille ja kaupunkisuunnitteluun (Rotmans
1998). Usein näitä eri ‘sektoreiden’ tai ‘toimialojen’ asioita suunnitellaan täysin
eriytyneesti suhteessa ‘muuhun maailmaan’. Siitä johtuen suunnittelun lopputulok-
set eivät ole välttämättä parhaita mahdollisia. Eräs haaste on myös liittää IAM osak-
si alue- ja yhteiskuntasuunnittelun tietojärjestelmiä.

Tällä hetkellä on jo olemassa kansainvälisiä toimintamalleja IA-menettelyn hyö-
dyntämiseksi erityisesti kaupunkisuunnittelussa (ks. esim. Ravetz 1998a, 1998b,
2000). Näiden alue- ja yhteiskuntasuunnittelun uusien menetelmien teoreettinen edel-
leen kehittely ja käytännön soveltaminen Suomessa voidaan nähdä merkittäväksi
alue- ja yhteiskuntasuunnittelun haasteeksi 2000-luvun alussa. Toivottavasti tähän
haasteeseen kyetään vastaamaan, koska uusien aluesuunnittelumenetelmien tutki-
mus ja kehittely on olennainen osa innovatiivista alue- ja yhteiskuntapolitiikkaa.
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9

Innovaatiojärjestelmät ei-yliopistokau-
punkien kilpailukyvyn ylläpitäjinä ja

kehittäjinä

Kati-Jasmin Kosonen

Tiivistelmä. Yritysten ja muiden toimijoiden kilpailukyvyn keskeisiksi tekijöiksi nou-
sevat tieto, osaaminen ja oppiminen sekä edelleen kyky etsiä, luoda ja hakea uutta
tietoa toiminnan kehittämiseksi. Hinta-, laatu- ja toimitusaikakilpailusta painopiste
on muuttumassa kilpailuksi tuotteiden ja palvelujen innovatiivisuudesta (Kautonen
1997).

Uuden tiedon eli innovaatioiden aikaansaamiseksi ja toimintaan välittymiseksi
tarvitaan innovaatiokyvykkyyttä. Organisaatioiden sisäisen innovaatiokyvykkyyden
lisäksi niiden toimintaan vaikuttaa toimintaympäristön kyky kannustaa innovaatioi-
den synnyttämiseen ja hyödyntämiseen eli alueellinen innovaatiokyvykkyys. Tulok-
sena on monien toimijoiden välinen uutta luova ja välittävä paikallinen vuorovaiku-
tusjärjestelmä eli innovaatiojärjestelmä. Innovaatiojärjestelmällä tarkoitetaan ta-
loudellisesti käyttökelpoisen tietämyksen tuottamiseen, levittämiseen ja käyttöön osal-
listuvia erilaisia toimijoita sekä näiden välisiä vuorovaikutussuhteita (Kautonen 1997,
Kautonen & Sotarauta 1999).

Innovaatioiden syntyä edesauttavat järjestelmät ja -verkostot rakentuvat usein
yliopistojen, tiedekorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten ympärille. Ei-yliopistopaik-
kakuntien on vaikeampi suoraan luoda uutta tietoa synnyttävää ja välittävää toi-
mintaympäristöä kuin yliopistokaupunkien.
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Johdanto

Globalisoituminen on muuttanut taloudellista kehityskulkua. Taloudellista kehitystä
määrittelee ensisijaisesti globaali tai kansainvälinen yhdentyminen ja kilpailu. Glo-
balisoituminen on muuttanut erityisesti yritysten kilpailuolosuhteita ja samalla me-
nestystekijöitä huomattavasti. Hinta-, laatu- ja toimitusaikakilpailusta painopiste on
muuttumassa kilpailuksi tuotteiden ja palvelujen innovatiivisuudesta (Kautonen
1997). Yhteiskunnallinen rakenne on muuttumassa julkissektorivetoisesta ja kansal-
lisesti rakentuneesta palvelu- ja teollisuusyhteiskunnasta kohti kansainvälistyvää ja
avointa, virtoina mieltyvää tietoteollista yhteiskuntaa (Suomen Kuntaliitto 1999).

Yritysten ja muiden toimijoiden kilpailukyvyn keskeisiksi tekijöiksi nousevat tieto,
osaaminen ja oppiminen sekä edelleen kyky etsiä, luoda ja hakea uutta tietoa toimin-
nan kehittämiseksi. Yritysten ulkoisten ja sisäisten kilpailukykytekijöiden rinnalle
nousee yhä useammin se, millainen yritysten sijaintikohteena oleva alue on innovaa-
tioympäristönä eli kuinka hyvin alue toimintaympäristönä tukee yritysten innovaa-
tiotoimintaa.

Kaupunkiseudut kilpailevat sekä itse että alueensa toimijoiden kautta (Sotarauta
& Linnamaa 1997). Sotaraudan ja Linnamaan mukaan kilpailu on yksinkertaisim-
millaan pyrkimystä suoriutua paremmin kuin muut. Kilpailu ei kuitenkaan kohdistu
aina suoraan kaupunkeihin ja kaupunkiseutuihin vaan epäsuorasti yritysten, tutki-
muslaitosten, teknologiansiirtoyksiköiden, kuntien, järjestöjen, yms. kaupunkiseu-
dun toimijoiden verkostojen kautta. Näin kaupunkiseudun kilpailukyky riippuu yh-
täältä sen toimijoiden kilpailukyvystä ja toisaalta kaupunkiseudun kyvystä luoda
sellaiset olosuhteet, jotka auttavat kaupunkiseudun toimijoita ylläpitämään ja kehit-
tämään kilpailukykyään ja esim. kiinnittymään lisäarvoa tuottaviin paikallisiin, kan-
sallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin.

Suomen viimeaikaisia menestyjäseutuja (eli kaupunkiseutuja, jotka ovat menes-
tyneet kilpailussa osaavasta työvoimasta, asukkaista, yrityksistä, pääomista ja inno-
vaatioista) luonnehtii hyvä asema tietoteollisuudessa, korkeat panostukset tutkimus-
ja kehittämistoimintaan, kyky houkutella erilaisia virtoja, hyvät ylikansalliset ja pai-
kalliset yhteydet sekä kyky verkostoitua. Menestyvälle seudulle ei enää riitä olla
vahva paikallinen, maakunnallinen tai kansallinenkaan hallinto- ja palvelukeskus,
vaan seutujen täytyy kyetä yhtäältä verkostoitua ylikansallisesti ja houkutella erilai-
sia kansainvälisiä virtoja sekä toisaalta kyetä verkostoitumaan paikallisella tasolla
paikallisten ratkaisujen ja aloitteellisuuden edistämiseksi. Useimmat 1990-luvulla
Suomessa menestyneistä kaupunkiseuduista lukeutuvat suurehkojen yliopistokau-
punkien joukkoon (Suomen Kuntaliitto 1999).

Yliopistopaikkakuntien etuna on se, että innovaatioiden syntyä edesauttavat jär-
jestelmät ja -verkostot rakentuvat usein yliopistojen, tiedekorkeakoulujen ja tutki-
muslaitosten ympärille. Kun seudulla ei ole tiedon hakemiseen ja etsimiseen eri-
koistuneita itsenäisiä yksiköitä, joutuvat seudun toimijat hakemaan tarpeellista tie-
toa ja tietämystä muista lähteistä ja muilla tavoin. Tällaisilla alueilla ei ole yleensä

Innovaatiojärjestelmät ei-yliopistokaupunkien
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yksikköjä, joiden varaan innovaatioiden hakemisen ja etsimisen yksi osatekijä, tut-
kimus voisi nojautua. Ei-yliopistopaikkakuntien toimijat pyrkivät siten korvaamaan
tiedeyliopiston tai -korkeakoulun puutetta jollakin tavalla, esim. verkostoitumalla
muualla sijaitsevien yliopistojen kanssa.

Kysymys kuuluukin, mitkä ovat ne keinot, joita nimenomaan ei-yliopistokaupun-
kiseuduilla on ylläpitää ja edistää toimijoidensa ja laajemmin alueensa kykyä syn-
nyttää innovaatioita ja ottaa käyttöön uutta tietoa? Tutkimukseni “Innovaatiojärjes-
telmät ei-yliopistokaupunkien kilpailukyvyn ylläpitäjinä ja kehittäjinä“ tarkastelee
juuri tätä kysymystä. Tämä artikkeli esittelee tutkimusaihetta ja aiheeseen liittyvää
käsiteympäristöä.

Innovaatiot, innovaatioverkostot ja innovatiivinen toimintaympäristö

Uuden tiedon toimintaan välittymisen ilmentymiä ovat erilaiset innovaatiot, jolloin
tärkeällä sijalla on erityisesti taloudellisesti käyttökelpoisen tiedon tuottaminen, le-
vittäminen ja käyttäminen. Innovaatio voidaan nähdä taloudellisesti käyttökelpoise-
na muutoksena aiempaan nähden eli taloudellisen aseman paranemista edistävänä
uudistumisena. Innovaatiot sisältävät sekä keksimisen ja tiedon uudistamisen että
sen soveltamisen käytäntöön. Ne voidaan jakaa radikaaleihin tai merkittäviin inno-
vaatioihin (uusia tuotteita tai merkittäviä kesksintöjä koskevat innovaatiot), mukau-
tuviin (huomattaviin parannuksiin nykyisiin tuotteisiin tai tuotantotapoihin) sekä vä-
hittäisiin eli inkrementaalisiin (jonkinasteiset muutokset tuotteeseen, tuotantotapaan
tai palveluun) innovaatioihin (Alarinta 1998, 26-29).

Radikaalit innovaatiot ovat näistä huomattavasti harvinaisempia kuin vähittäiset
tai mukautuvat. Radikaalit perusinnovaatiot kattavat eräiden arvioiden mukaan (Ala-
rinta 1998, 26) 10 % kaikista innovaatioista. Valtaosa innovaatioista on muita inno-
vaatioita kuin aivan uuden tiedon luomista ja käyttöönottamista uusien tuotteiden tai
tuotantotapojen aikaansaamiseksi. Sekä radikaalit innovaatiot että vähittäiset inno-
vaatiot voidaankin nähdä kilpailukeinona, jolla saavutetaan toimijoiden kilpailuym-
päristössä jotakin strategista etua (Kautonen & Sotarauta 1999). Strategista etua on
saavutettavissa mm. seuraavilla tavoilla:

Kati-Jasmin Kosonen

Innovaation ominaisuus Strateginen etu

Uutuus *Tarjota jotakin, mihin muut eivät (vielä) kykene
Kompetenssien muuttaminen *Ennakoimaton toiminta
Monimutkaisuus *Muodostaa markkinoille pääsyyn korkean kynnyksen

sisällön vaativuuden takia
Selkeä ja vahva design *Vähentää kustannuksia, koska perusmallia voi hyödyntää

pitkään, luo markkinaimagoa
Jatkuva vähittäinen innovointi *Muuttaa kustannus-/suorituskykyä, muuttaa kilpailun

sääntöjä
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Innovaatioiden aikaansaamiseksi ja toimintaan välittymiseksi nykyisissä kilpailu-
olosuhteissa tarvitaan innovaatiokyvykkyyttä, joten pelkät resurssit eivät riitä, vaan
tarvitaan myös kykyä käyttää niitä. Innovaatiokyvykkyydellä tarkoitetaan organi-
saation kykyä (Kautonen & Sotarauta 1999):

• havaita ja tulkita toimintaympäristönsä muutoksia

• kykyä muokata jo olemassa olevia resursseja ja hankkia uusia resursseja

• tarvittaessa suojella olemassa olevia resursseja

• arvioida omia resursseja sekä yhdistellä niitä siten että syntyy uusia kuhunkin tilantee-
seen sopivia kompetensseja.

Organisaatioiden sisäisen innovaatiokyvykkyyden lisäksi niiden toimintaan vaikut-
taa toimintaympäristön kyky kannustaa innovaatioiden synnyttämiseen ja hyödyntä-
miseen. Yritykset ja toimijat eivät innovoi tyhjiössä, erilaiset ympäristöt vaikuttavat
innovaatioprosesseihin. Innovaatioiden syntyä tukeva ympäristö edistää toimijoiden
välistä yhteistyötä sekä organisaatioiden välisiä että organisaatioiden sisäisiä oppi-
misprosesseja. Alueellinen innovaatiokyvykkyys muodostuu Kautosen ja Sotaraudan
(1999) mukaan yritysten, tutkimus- ja koulutusyksiköiden, kehittäjäviranomaisten
sekä muiden innovaatioiden synnyn kannalta keskeisten alueen toimijoiden kyvys-
tä:

• havaita ja tulkita toimintaympäristön muutoksia

• välittää informaatiota ja muuntaa tietoa laajassa verkostossa

• muokata uuden tiedon pohjalta toimijoiden käytössä olevia resursseja

• hankkia uusia resursseja

• yhdistellä erilaisia resursseja.

Tuloksena on monien toimijoiden välinen uutta luova ja välittävä alueellinen vuoro-
vaikutusjärjestelmä eli alueellinen innovaatiojärjestelmä. Innovaatiojärjestelmällä
tarkoitetaan taloudellisesti käyttökelpoisen tietämyksen tuottamiseen, levittämiseen
ja käyttöön osallistuvia erilaisia toimijoita sekä näiden välisiä vuorovaikutussuhtei-
ta (Kautonen 1997, Kautonen & Sotarauta 1999).

Innovaatiojärjestelmä- lähestymistavassa korostuvat vuorovaikutussuhteiden sys-
teemisyys sekä erilaiset oppimisprosessit. Myös yritystoiminnan tukena olevien or-
ganisaatioiden merkitys korostuu. Tällaisia tukiorganisaatioita voivat olla tutkimus-
laitokset, kehittämisyksiköt, teknologiansiirto-organisaatiot, oppilaitokset, innovaa-
tiotoiminnan rahoittajat sekä alueen taloudelliseen kehittämiseen liittyvät muut int-
ressiryhmät ja toimijat.

Innovaatiojärjestelmät ei-yliopistokaupunkien
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KUVA 1. Alueellisen innovaatiojärjestelmän osatekijät (Boekholt 1996, lainattu
Kautonen 1997)

Innovaatioverkoston tai innovaatiojärjestelmän muodostavat julkiset, yksityiset ja
puolijulkiset organisaatiot. Tähän järjestelmään vaikuttavat erilaiset normit, rutiinit
ja toimintatavat, joilla on suuri merkitys uusien toimintamallien omaksumiselle, käyt-
töönotolle ja tuloksellisuudelle (Kautonen 1997). Nämä tekijät nimittäin joko hidas-
tavat tai vauhdittavat uusien innovaatioiden siirtymistä toimijoiden käyttöön.

Kautosen ja Schienstockin (1997) mukaan suomalaiset innovaatiojärjestelmät eivät
ole niinkään alueellisia kuin paikallis-kansallisia. Alueen sisäinen innovatiivisuus ja
mahdollisen innovaatiojärjestelmän toimivuus ei riitä takaamaan uutta tietoa syn-
nyttävän ja välittävän toimintaympäristön syntyä, vaan lisäksi tarvitaan kykyä lin-
kittää alueen toimijat laajempiin kansallisiin ja kansainvälisiin innovaatiojärjestel-
miin.

Lähellä alueellista innovaatiojärjestelmän käsitettä ovat erilaiset oppivien aluei-
den ja innovatiivisten alueiden teoriat. Maillat (1995) käyttää innovaatioihin yllyttä-
västä alueesta tai toimintaympäristöstä nimitystä innovatiivinen miljöö (innovative
milieu). Hänen mukaansa innovatiivinen miljöö on sellainen alueellinen järjestel-
mä, missä innovatiiviset prosessit tapahtuvat ja käynnistyvät. Maillat´n mukaan in-
novatiiviselle miljöölle on ominaista:

• Miljöö on avoinna ulkopuoliselle maailmalle, eikä ole eristäytynyt.

• Resurssit ovat organisoidut, koordinoidut ja yhdistetyt toisiinsa taloudellisten, kult-
tuuristen ja teknologisten rakenteiden avulla tarkoituksena mahdollistaa uudenlaisia
tuotannon muotoja. Tämä tapahtuu innovatiivisten verkostojen avulla.

YRITYKSET

YRITYSVERKOSTOT

ALUETALOUS

MARKKINOIDEN JA TEKNOLOGIAN SEURANTA

ALUEKEHITYS,

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
TEKNOLOGIANSIIRTO

INNOVAATIOTOIMINNAN

RAHOITUS

TUTKIMUS

KOULUTUS
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Innovaatioprosessi vuorovaikutusprosessina

Alueellisten järjestelmien teoriat painottavat oppimisprosessien merkitystä toisaalta
yritysten ja toisaalta niiden sijaintialueiden kehittymiselle. Hallin ja Malmberg (1996)
kiinnittävät huomiota alueen sisäisiin voimavaroihin, erityisesti alueen yritysten ja
muiden toimijoiden kykyyn innovoida, kohottaa tietotaidon tasoa ja toimia yhteis-
työssä. Tällöin oppiminen ja tietämyksen tason nostaminen ovat avainasemassa.
Paikallisen innovaatiojärjestelmän osatekijät tukevat yritysten innovaatiotoimintaa
juuri siinä nimenomaisessa ympäristössä, missä yritykset sijaitsevat ja toimivat.

Innovaatioprosessi on sosiaalinen vuorovaikutusprosessi, jossa oppimisprosessi-
en merkitys on suuri. Oppimisprosessi on kollektiivinen tapahtuma, jonka kautta
luodaan, levitetään ja käytetään uutta tietoa ja teknologiaa. Sotarauta ja Linnamaa
(1997) määrittävät oppimisen innovaatioiden yhteydessä uusien tietojen ja taitojen
hankkimiseksi ja toimintaan sulauttamiseksi opiskelemalla sekä hyödyntämällä ai-
empia kokemuksia ja/tai neuvoja.

Oppimisprosesseja voidaan erotella erilaisia (Kautonen 1997, Kautonen & Sota-
rauta 1999). Erityyppiset innovaatiot (radikaalit, mukautetut, vähittäiset) myös syn-
tyvät erilaisten oppimisprosessien tuloksena. Pääasialliset oppimisprosessit yrityk-
sissä ovat:

Oppiminen ja innovaatiot eivät siis tukeudu pelkästään tutkimuslaitoksiin ja yritys-
ten tuotekehitysyksiköihin. Tällöin kaikilla yrityksen toiminnan osa-alueilla tapah-
tuva uudistuminen voidaan käsittää vähittäisinä innovaatioina, liittyi se sitten tuot-
teisiin, niiden markkinointiin, tuotantoteknologiaan, yritysorganisaatioon ja johta-
miseen tai yrityksen ja sen toimintaympäristön välisiin suhteisiin. Valtaosalle yri-
tyksiä tuottamalla oppiminen ja hakeminen ovat keskeisimpiä innovaatioprosesseja.

Innovaatiotoiminta voidaan siten määritellä monensuuntaiseksi oppimisproses-
siksi, jolloin niin yritysten että muidenkin organisaatioiden jokapäiväisten toiminto-
jen eri vaiheissa ja muiden kanssa tehtävässä yhteistyössä tapahtuvat vähittäiset ke-
hittymisprosessit ovat tärkeitä. Näin organisaatioiden henkilöstön oppimis- ja muun-
tumiskyky sekä yhteistyökumppanit nousevat merkittäväksi uudistumisen lähteeksi.

Tuottamalla oppiminen

• oppiminen tapahtuu tuotantoprosessien yhteydessä

• tekemällä oppiminen

• käyttämällä oppiminen

• vuorovaikutuksessa oppiminen

Hakeminen ja uuden etsiminen

• hakeminen: päämäärätietoisesti etsitään, valitaan ja yhdistetään olemassa olevaa tie-
toa uusien tuotteiden ja prosessien kehittämiseksi

• uuden tiedon etsiminen: suoraan uusiksi teknologioiksi muutettavan uuden tiedon tuot-
taminen

Innovaatiojärjestelmät ei-yliopistokaupunkien
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Innovaatiotoimintaan liittyvissä oppimisprosesseissa korostuu erityisesti vuorovai-
kutuksessa tapahtuva kommunikaatio.

KUVA 2. Oppimisprosessien osa-alueet (Schienstock ym.1997, viitattu Kautonen
1997)

Kaupunkiseudun kehittymiseen liittyviä innovaatio- ja oppimisprosesseja tapahtuu
niin seudun yrityksissä kuin yrityksiin vaikuttavissa yhteistyöverkostoissa. Kauto-
sen (1997) mukaan yksittäiset yritykset (usein suuryrityksiä) pystyvät tietoisesti pa-
nostamalla resursseja etsimään ja hakemaan uutta tietoja ja edelleen kaupallista-
maan innovaatioita. Kuitenkaan innovaatiota ei tule käsittää pelkästään kaupallistet-
tuna keksintönä. Määrittelyä voidaan laajentaa niin, että se koskee niin yrityksissä,
alueen instituutioissa että yhteistyöverkostoissa tapahtuvaa kaikentasoista uudistu-
mista. Merkityksellistä on, jos toimijat pystyvät oppimaan oppimista (learning to
learn) (Hudson 1996, viitattu Amin 1998). Myös kaupunkiseudun kehittymiselle li-
säarvoa tuottavien yhteistyöverkostojen synty sinänsä voidaan käsittää innovaatio-
na. Verkostot ovat oleellisia kaupunkiseutujen kilpailukyvyn kannalta.

Verkostot voidaan määritellä eriasteisiksi ja eri tavoin vakiintuneiksi sosiaalisiksi
suhteiksi toisistaan riippuvaisten toimijoiden välillä. Nämä toisistaan riippuvat toi-
mijat ovat organisoituneet yhteisen ongelman, tavoitteen tai resurssipohjan ympäril-
le. Tällöin verkostoissa tapahtuva yhteistoiminta perustuu toisiaan lähellä oleviin
intresseihin ja toimintamalleihin, jotka ovat jollakin tasolla yhteisesti hyväksyttävi-
en normien ilmentämiä. Verkostoissa toimiminen edellyttää toimijoilta vastavuoroi-
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suutta, luottamusta, oppimista ja oppimiskykyä sekä kumppanuutta. (Sotarauta &
Linnamaa 1997.)

Maillat’lle (1995) innovatiivinen verkosto on sellainen pysyväisluontoinen yh-
teistyömuoto, jossa on enemmän kuin kaksi toisiinsa luottavaa yhteistyökumppania,
ja jossa pääasiallinen tavoite on jokin innovaatio. Verkostot muodostuvat taloudel-
listen toimijoiden yhteistyötarpeesta, jolloin toimijat ovat yhteistyössä toistensa kanssa
innovaatioiden mahdollistamiseksi ja resurssien käytön maksimoimiseksi. Kauto-
sen (1997) mukaan verkostot sopivatkin hallintamuotona usein markkinoita parem-
min tilanteisiin, joissa luodaan ja vaihdetaan tietoa. Pitkäaikaisissa verkostomaisis-
sa suhteissa tiedon vaihto onnistuu paremmin kuin lyhyissä markkinatapahtumissa,
sillä tiedon vaihto verkostoissa tapahtuu vastavuoroisuuteen ja keskinäiseen sitoutu-
miseen perustuen.

Alarinnan (1998) mukaan verkostojen rakentaminen erityisesti yritysten osalta
perustuu yhteisten etujen tavoitteluun. Toimimisesta menestyvässä verkostossa hyö-
tyvät verkoston kaikki osapuolet asiakkaita myöten. Asiakkaat ovatkin verkoston
tulosten saannille ja kehittymiselle tärkeä osapuoli. He kehittävät vaatimuksillaan
verkoston osaamista ja lisäävät näin verkostossa tapahtuvaa oppimista ja edelleen
kilpailukykyä. Myös Porter (1991) painottaa valistuneiden asiakkaiden merkitystä
tuotannonalan kehittymiselle.

Innovaatiojärjestelmät ei-yliopistokaupunkien kilpailukyvyn ylläpitäjinä ja
kehittäjinä

Ei-yliopistokaupunkien on usein vaikeampi luoda uutta tietoa synnyttävää ja välittä-
vää toimintaympäristöä kuin yliopistokaupunkien. Tällöin seudulla ei välttämättä
ole sellaisia yksiköitä, joiden varaan tutkimus ja tuotekehitys voisivat nojautua. Jos
seudulla ei ole tiedon hakemiseen ja etsimiseen erikoistuneita itsenäisiä yksiköitä,
joutuvat seudun toimijat hakemaan tarpeellista tietoa ja tietämystä muista lähteistä
ja muilla tavoin. “Innovaatiojärjestelmät ei-yliopistokaupunkien kilpailukyvyn yllä-
pitäjinä ja kehittäjinä“-tutkimus tarkastelee juuri tätä asiaa.

Kaupunkiseututarkastelu on yksittäisiä kaupunkeja käyttökelpoisempi tarkaste-
lu, sillä yritysten innovaatiokyvykkyyteen vaikuttavat tekijät eivät rajaudu keskus-
kaupungin hallinnollisiin rajoihin, vaan ovat laajemman alueen yhteisiä piirteitä ja
toimintamalleja sekä laajemmilla alueilla toimivia yhteistyöverkostoja. Kaupunki-
seutujen innovaatiokyvykkyyteen vaikuttavat seikat ovat yhä enenevässä määrin yli-
kunnallisia, joten myös tutkimuksenkin on laajennettava näkökulmaansa yksittäis-
ten kuntien ja kaupunkien alueelta seudulliseksi, maakunnalliseksi, kansalliseksi ja
kansainväliseksi.

”Innovaatiojärjestelmät ei-yliopistokaupunkien kilpailukyvyn ylläpitäjinä ja ke-
hittäjinä” –tutkimuksen tehtävänä on tutkia, miten ei-yliopistokaupungit tukevat,

Innovaatiojärjestelmät ei-yliopistokaupunkien
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ylläpitävät ja luovat seudun yritysten ja muiden toimijoiden innovaatiokyvykkyyttä
edistäviä verkostoja ja järjestelmiä sekä edelleen minkälaisia keinoja ei-yliopisto-
kaupunkiseutujen toimijoilla on kiinnittyä kilpailukykyisyyttä edistäviin laajempiin
kansallisiin ja kansainvälisiin innovaatioverkostoihin.

Tutkimuksen tavoitteena on:

• tunnistaa ei-yliopistokaupungeille olennaiset innovaatiotoiminnan avaintekijät, jotka
tukevat seudun ja yleisemmin ympäröivän maakunnan yritysten innovaatiotoimintoja.

• tunnistaa ne oppimis- ja tiedonvaihtoprosessit sekä innovaatioverkostot, jotka ei-yli-
opistokaupungeissa ylläpitävät ja edistävät alueen toimijoiden innovaatiokyvykkyyt-
tä.

• määrittää ei-yliopistokaupunkien kyky luoda paikallinen innovaatiokyvykkyyttä edis-
tävä vuorovaikutusjärjestelmä sekä kyky kiinnittyä laajempiin kansallisiin ja kansain-
välisiin innovaatioverkostoihin

• luoda erityisesti ei-yliopistokaupungeille sopivia lähestymistapoja, uusia ajattelu- ja
toimintamalleja innovaatiojärjestelmien ja -verkostojen kehittämiseen.

Oletuksena on, että yhtenä keinona ja lähteenä uuden tiedon hakemiseen ja synnyt-
tämiseen ei-yliopistopaikkakunnilla on yritysten keskinäinen verkostoituminen sekä
yritysten ja muiden organisaatioiden kuten esim. teknologiansiirtoyksiköiden väli-
nen verkostoituminen. Alarinta (1998, 171) tuo esille sen seikan, että paikallisilla
yhteistyökumppaneilla ja niiden verkostoilla on huomattavaa merkitystä yrityksille
uuden oppimisessa, ongelmien ratkaisemisessa sekä edelleen kilpailukyvyn kasvat-
tamisessa. Hänen mukaansa paikallisen ympäristön merkitys on sitä suurempi, mitä
pienemmästä yrityksestä on kyse. Yrityksen koon tai yritystoiminnan erikoistumis-
asteen kasvaessa taloudellinen vuorovaikutus pelkästään paikallistasolla vähenee ja
vuorovaikutus paikallistason ulkopuolelle kasvaa. Ympäristön sosiaalinen ja insti-
tutionaalinen merkitys kuitenkin säilyy edelleen vähintään työntekijöiden, paikallis-
ten alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden kautta.

Tässä esitettyyn viitekehykseen pohjautuva tutkimus toteutetaan laadullisen tut-
kimuksen keinoin, ja se perustuu kirjallisen ja haastatteluaineiston perusteella tehtä-
vään tarkasteluun. Tutkimuksen case- kaupunkiseutuina on kolme keskenään eri-
laista ei-yliopistokaupunkiseutua eli kaupunkiseutua, jolla ei ole itsenäistä yliopis-
toa tai tiedekorkeakoulua. Kaupunkiseudulla tarkoitetaan paikallisesta työmarkki-
na-alueesta ja seudun toiminnallis-taloudellisesta kaupunkialueesta muodostuvaa
kokonaisuutta. Tutkittavat kaupunkiseudut ovat Porin seutu (teollisuuden rakenne-
muutoskaupunki), Seinäjoen seutu (maaseudun palvelukeskus) ja Salon seutu (yh-
den high-tech toimialan varassa oleva pikkukaupunki).

Kirjallisuusanalyysien ja haastattelujen avulla pyritään tunnistamaan avainteki-
jät ei-yliopistokaupunkiseutujen innovaatiojärjestelmien ja -verkostojen arkkiteh-
tuurissa. Innovaatiojärjestelmien arkkitehtuurilla tarkoitetaan julkisten, yksityisten
ja puolijulkisten organisaatioiden muodostamaa järjestelmää, jossa oleellisena osa-
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na ovat yritykset, tutkimus- ja koulutusyksiköt, rahoittajatahot, aluekehitysyksiköt
sekä teknologiansiirtoyksiköt. Tällaiseen järjestelmään vaikuttavat erilaiset seudul-
la vallitsevat institutionaaliset normit, rutiinit ja toimintatavat.

Erityisesti kiinnostuksen kohteena ovat innovaatiotoimintaan vaikuttavat oppi-
misprosessit ja yhteistyöverkostot. Tällöin huomion kohteeksi nousee erityisesti ei-
yliopistokaupunkiseutujen kyky luoda paikallinen innovaatioiden syntyä tukeva ja
oppimiseen kannustava vuorovaikutteinen järjestelmä sekä kyky muodostaa ja yllä-
pitää erilaisia innovaatioverkostoja. Ei-yliopistokaupunkiseutujen innovaatiokyvyk-
kyyttä ei tiettävästi ole Suomessa aiemmin tutkittu, joten tutkimuksella saadaan ar-
vokasta tietoa ei-yliopistokaupunkien innovaatiojärjestelmien kehittämisen pohjak-
si.
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10

Innovatiivisen toiminnan erot maaseutu-
kunnissa - sattumaa vai politiikkaa?

Petri Kahila

Tiivistelmä.  Innovaatioiden merkitys taloudelliselle toiminnalle on nähty selvä-
piirteisenä  teollisuusalueiden kehittymisessä. Maaseutukuntien innovatiivisen toi-
mintaympäristön tutkimus on ollut suhteellisen vähäistä. Maaseutu nähdään kau-
pungeille takapajuisena ja kehittymättömänä vastinparina, yksinkertaisesti tasaise-
na ja kehittymättömänä alueena.

Innovaatio pelkästään ei ole tärkeä, vaan olennaista on ymmärtää se tapa ja
muoto, miten innovaatiot ilmenevät eri alueilla. Maaseutukunnissa yritysten lisäksi
ratkaisevaan asemaan nousevat Pelle Pelottomat, joiden innovatiivinen toiminta
perustuu kokemukseen, perinteeseen ja itse opittuun ammattitaitoon. Yrityskohtai-
sen kehittämistyön lisäksi tarvitaan yksilökohtaista kehittämistyötä. Olennaista on
antaa ihmisille tukea kaikenlaisessa yritystoiminnan aloittamiseen liittyvissä sei-
koissa.

Keskeinen kysymys on, miksi tietyt kunnat ovat selvästi elinvoimaisempia kuin
toiset yhtä syrjäisellä alueella sijaitsevat kunnat. Kysymyksessä voi olla tietoinen ja
systemaattinen kehittämispolitiikka tai sattuma.
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Johdanto

Innovaatioiden merkitys taloudelliselle toiminnalle on nähty selväpiirteisenä teolli-
suusalueiden kehittymisessä. Innovaatioita ja uusien teollisuusalueiden kehittymis-
tä on yhtäältä pidetty selvänä syy-seuraussuhteena, mutta toisaalta niiden rinnasta-
mista toisiinsa ei ole pidetty yksiselitteisenä. Taloudellisen toiminnan muotoutumi-
seen vaikuttavat myös muut toimintaympäristön kannalta olennaiset rakenteelliset
ja toiminnalliset tekijät. Maaseutualueilla innovatiivisen toimintaympäristön vaiku-
tusta taloudelliseen kehittymiseen on teollisuusalueisiin nähden tutkittu suhteellisen
vähän (Alarinta 1998).

Innovaatio voidaan määritellä yksittäisen tuotteen tai tuotantoprosessin syntymi-
sen lisäksi alueelliseksi ilmiöksi. Tällöin on kyse innovaatioprosessista, joka on sel-
västi tiettyyn alueeseen ja sen ominaispiirteisiin liittyvä kokonaisuus. Innovaatio-
prosessin syntymiselle alueelliset tekijät ovat olennaisia, eikä näitä tekijöitä voida
helposti siirtää tai toistaa muualla. Siten innovaatiot ovat aina tuotettu erilaisin ta-
voin eri alueilla, riippuen lähinnä yritysrakenteesta ja vallitsevasta teollisuuden toi-
mialasta, innovaatioiden kehittämistä tukevista instituutioista sekä vaihtelevista so-
siaalisista ja kulttuurisista piirteistä.

Perinteisen käsityksen mukaan kaupungit ovat erikoistuneen työvoiman ja osaa-
misen keskuksia. Maaseutu nähdään kaupungeille takapajuisena ja kehittymättömä-
nä vastinparina, jonka kehitysedellytykset ovat tasaisesti vähenemässä. Kärjistetysti
sanoen maaseutua pidetään yksinkertaisesti tasaisena, kehittymättömänä alueena,
jonka ainoat mahdollisuudet ovat kaupunkien läheisessä sijainnissa. Mitä kauempa-
na kaupungista maaseudulla ollaan, sitä toivottomammaksi tilannetta arvioidaan.

Maaseutualueilla kuntien väliset kehittyneisyyserot ovat kärjistyneempiä kuin
kaupunkialueilla. Tietyt kunnat ovat selvästi elinvoimaisempia kuin toiset yhtä syr-
jäisellä alueella sijaitsevat kunnat. Tavanomaiset taloudellisen toiminnan elinvoi-
maisuutta määrittelevät tekijät kuten työvoiman saanti, riittävä pääoma tai pääsy
markkinoille tuskin ovat riittäviä tekijöitä selittämään näitä eroja. Viime aikainen
alueellista innovatiivisuutta koskeva tutkimustoiminta on korostanut alueellisen toi-
mintaympäristön, kuten sosiaalisten tekijöiden, organisatoristen verkkojen ja julki-
sen hallinnon merkitystä innovaatioiden synnylle. Tällainen tutkimus on suuntautu-
nut pääsääntöisesti kaupunki- ja teollisuusalueiden tarkasteluun. Maaseutualueiden
innovatiivisuuden tutkiminen on ollut suhteellisen vähäistä.

Innovaatio yksistään ei ole tärkeä. Olennaista on ymmärtää se tapa ja muoto,
miten innovaatiot ilmenevät eri alueilla. Vain siten on mahdollista muodostaa ja
toteuttaa innovaatioiden syntymistä ja kehittymistä tukevaa ja alueiden olosuhtei-
siin soveltuvaa aluepolitiikkaa. Maaseutualueet tarvitsevat omaa erityistä innovaa-
tio- tai osaamispolitiikkaa (Alarinta 1998). Maaseutua koskevan oman innovaatio-
politiikan kehittäminen on haaste tulevaisuudessa, mutta ensin maaseudun innovaa-
tioista on saatava ote.
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Taustaa

Tämä artikkeli liittyy Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuk-
sessa käynnissä olevaan kansainväliseen tutkimushankkeeseen “The Role of Regio-
nal Milieux in Rural Economic Development”. Tutkimusta tehdään neljän maan
yhteistyönä. Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen Sei-
näjoen yksikön lisäksi tutkimusryhmään kuuluvat Uumajan yliopiston Maantieteen
laitos, Scottish Agriculture College Aberdeenistä sekä Norjaa edustava Nordic Centre
for Spatial Development (NORDREGIO) Tukholmasta.

Tutkimushankkeen tavoitteena on tarkastella, mihin perustuvat kehittyneissä maa-
seutukunnissa niiden menestystekijät. Kyseessä voi olla sattuma. Toisaalta kyseessä
voi olla pitkän ajan systemaattinen kehittämispolitiikka yksittäisessä kunnassa. Sat-
tumien summakin tarvitsee kuitenkin syntyäkseen ja toteutuakseen jonkinasteisen
innovatiivista toimintaa tukevan politiikan. Tutkimushankkeen keskeisenä kysymyk-
senä on, millaisen politiikan yksittäinen maaseutukunta tarvitsee tukeakseen inno-
vaatioita.

Tässä artikkelissa lähestytään innovaatioita toimintaympäristön perusteella. In-
novaatiota ei käsitellä artikkelissa määritelmänä tai käsitteenä. Varsinainen sisältö
käsittelee toimintaympäristön ja innovatiivisen toiminnan välistä suhdetta.  Mielen-
kiinto kohdistuu varsinkin alueellisen hallinnon erilaisiin järjestelyihin innovatiivi-
sen toiminnan tukemiseksi. Tutkimushanke päättyy vuonna 2000 syksyllä, jolloin
siitä kirjoitetaan loppuraportti myös suomeksi. Tässä artikkelissa käydään enem-
mänkin keskustelua innovatiivisesta toimintaympäristöstä, sillä varsinaisia tuloksia
ei tutkimuksesta ole vielä mahdollista esittää.

Toimintaympäristö ja vuorovaikutus

Toimintaympäristö

1980- ja varsinkin 1990-luvulla monet taloustieteilijät ja sosiologit ovat korostaneet
globalisaatiota talouden ja yhteiskunnan rakenteiden mainittavana muokkaajana.
Samalla paikallisten kehitysprosessien merkitystä on arvioitu aiempaa pienemmik-
si. Maailmantalouden kehitys on vallitsevan tulkinnan mukaan ensisijaisesti riippu-
vainen tiettyyn paikkaan sitoutumattomien tekijöiden kehittymisestä. Yrityksen si-
jainnilla ei tässä yhteydessä ole merkitystä sen menestymiselle. Toisaalta viime vuo-
sina on kiinnitetty enemmän huomiota alueisiin, ja on korostettu niiden merkitystä
taloudellisen ja sosiaalisen toiminnan perustana (Storper 1995). Taloudellinen toi-
minta on keskittynyt tietyille yksittäisille alueille ja aivan uusia erikoisosaamisen
keskittymiä on syntynyt toisille alueille. Selityksenä ei välttämättä ole suhteellinen
tai kilpailukykyyn perustuva etu, vaan taloudelliselle toiminnalle myönteinen toi-
mintaympäristö.
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Paikallista toimintaympäristöä ja verkostoitumista on tutkittu viime vuosina suh-
teellisen paljon. Huomiota on kiinnitetty toimintaympäristöön (esim. Maillat 1991),
oppiviin alueisiin (esim. Jessop & Kastendiek & Nielsen & Pedersen 1991; Simmie
1997) sekä alueellisiin innovaatiosysteemeihin (esim. Lundvall 1992). Kaikille tut-
kimuksille on yhteisenä tekijänä ollut eri tieteenalojen kokonaisuudet ylittävä kirjoi-
tustapa.

Tämä tarkoittaa paikallisen toimintaympäristön tarkastelua kiinnittämällä huo-
mio mahdollisimman laajasti sen eri osatekijöihin. Näkökulmat ovat sisältäneet:

• Sosiaalisen pääoman ja paikallisten resurssien tarkastelun (esim. kulttuuri, koulutus,
yrittäjyyshenki, yhteisöllisyyden tunteen voimakkuus jne.)

• Instituutioiden välisen yhteistyön tarkastelu

• Näkymättömät vuorovaikutussuhteet (esim. yritysten ja organisaatioiden keskinäiset
ja omat verkostot, koulutusorganisaatiot)

Käytännössä näkökulma on laajentunut yksittäisen yrityksen tasolta laajemmaksi
kokonaisuudeksi, joka sisältää alueellisen ja kansallisen innovaatiojärjestelmän tar-
kastelun. Innovaatiosta on tutkimuksissa pyritty muodostamaan prosessi, johon kaikki
paikalliset ja alueelliset toimijat ovat jollakin tavalla kiinnittyneitä.

Keskeiset vuorovaikutuksen osapuolet

Keskeisiksi toimijoiksi voidaan innovatiivisen toiminnan edistämistyön kannalta
määritellä kunnat ja seutukunnat, kehittäjäyhteisöt, yritykset sekä kehittämishank-
keiden toteuttajat. Lisäksi maakunnan liittojen sekä työvoima- ja elinkeinokeskus-
ten (TE-keskus) asema vuorovaikutuksessa on mainittava. Kaikilla toimijoilla vuo-
rovaikutuksen tausta on erilainen. Toimijoiden taustat ovat siinä määrin vaihtelevat,
että niiden jättämä jälki toiminnalliseen vuorovaikutukseen on toisistaan poikkeava.

Kunnat ja seutukunnat

Seutukunnat muodostettiin vuoden 1994 aluepoliittisen lain muutoksen jälkeen uu-
deksi politiikan toteutustasoksi. Hiljalleen niistä on muodostunut uusi ja keskeinen
kuntien elinkeinopolitiikan aluetaso. Toiminnallinen vuorovaikutus on hiljalleen viisi
vuotta seutukuntien muodostamisen jälkeen löytänyt oman muotonsa. Tärkeimpänä
ensimmäisen työvaiheen sisältönä on ollut keskinäisen luottamuksen ja yhteisen
näkemyksen löytäminen seutukuntaan kuuluvien kuntien kesken alueensa kehittä-
misestä.

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-
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konomaiseksi toiminnaksi. Seutukunnallista elinkeinopolitiikkaa ryhdyttiin harjoit-
tamaan tietyssä mielessä osaksi vastenmielisestikin.

Yksittäisten kuntien tavoitteiden sovittaminen laajempaan, koko seutukunnan
kattavaan kehykseen voi olla seutukuntapohjaisessa yhteistyössä varsin vaikeaa.
Käytännössä sitoutumisen tulee olla mahdollisimman vahvaa, ja toisaalta yksittäi-
sellä kunnalla tulee olla myös mahdollisuus jättäytyä yksittäisen kehittämishank-
keen ulkopuolelle. Rajoituksia kuntien väliselle yhteistyölle seutukuntarajojen yli ei
pidä asettaa. Vuorovaikutuksen poisjäänti tai yhteistyö seutukunnan rajan yli ei pidä
vaikuttaa kielteisesti. Patentoitavaa ratkaisua seutukuntayhteistyön järjestämiseksi
ei ole olemassa, vaan kunkin seutukunnan on löydettävä oma ratkaisunsa.

Innovaatioita edistävä kehittämispolitiikka on elinkeinopoliittisen yhteistyön kan-
nalta ongelmallinen. Yksittäisten kuntien usein hyvin vahvoja omia etuja on vaikea
sovittaa yhteen innovaatioita kehitettäessä. Maaseudulla innovaatioiden syntyminen
on käytännössä paikallinen tapahtuma eli kuntakeskeinen. Harvemmin sitä tarkas-
tellaan seutukuntatasolla, sillä yksilöityminen tiettyyn kuntaan on varsin voimakas
tunne. Alarinta (1997) toteaa, että yhteisen tahdon muodostaminen ja vuorovaiku-
tusjärjestelmien kehittäminen poliittisella tasolla sekä paikallisesti että valtakunnal-
lisesti on tärkeä innovatiivisen aktiivisuuden edistämisen kannalta. Käytännössä
kuntien välisellä seutukuntayhteistyöllä on tässä yhteydessä tärkeä tehtävä, sillä sitä
kautta on mahdollista edistää myös julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyö-
tä. Innovaatioiden edistämisen kannalta tällaisella yhteistyöllä on mainittava vaiku-
tus.

Vahva keskus

Maaseutualueiden innovatiivisuuden kehittämistä käsiteltäessä keskeisessä asemas-
sa on maakuntakeskus, joka ylläpitää monia teknisiä ja kaupallisia palveluja. Maa-
kuntakeskukset kilpailevat kahdessa sarjassa. Ensinnäkin ne kilpailevat kansallisel-
la tasolla muiden maakuntakeskusten kanssa, ja toiseksi maakuntasarjassa oman
maakunnan seutukuntakeskusten kanssa. Maakuntakeskuksen asema osaamisen vä-
littäjänä on keskeinen, mutta toisaalta maakuntakeskuksen ohikin voivat seutukun-
takeskukset olla yhteistyössä maakunnan ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Seutu-
kunnatkin voivat olla vahvoja maakuntakeskuksen rinnalla. Kehittämistoimintaa aja-
tellen tärkeää on kuitenkin, että kilpailu ei ole maakunnissa sisäistä. Maakuntakes-
kuksen ja seutukuntien välillä on luonnollisesti aina kilpailua, mutta on pidettävä
huolta, että kilpailu on myönteistä ja vahvistavaa koko maakunnan kannalta. Kes-
keinen seikka tässä mielessä on täydentävyys ja tietoisuus, eli terve vuorovaikutus.
Kunnat saavat vuorovaikutuksen välityksellä myönteisiä kasvusysäyksiä maakunta-
keskuksesta ja ovat samalla vahvoja omalla alallaan.

Heikko maakuntakeskus ei tue seutukuntia, eivätkä heikot seutukunnat maakun-
takeskusta. Kokonaisuuden on sisällettävä toisaalta myös riittävän selväpiirteisen ja
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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 kun-
takohtaisesti.

Alueelliset viranomaiset

Maakuntien liitot huolehtivat aluepoliittisessa lainsäädännössä määrätyistä alueelli-
seen kehittämiseen ja lakisääteisistä rakennuslaissa määrätyistä aluesuunnitteluun
liittyvistä tehtävistä. Aluekehittämisohjelmien valmistelu sekä niiden toteutuksen
seuranta ja aluepoliittinen suunnittelu kuuluvat maakuntasuunnitelman laatimisen
lisäksi maakuntien liittojen tehtäviin. Ne vastaavat myös aluehallintoviranomaisten
aluekehitystoimenpiteiden yhteensovittamisesta. Vuorovaikutuksen kannalta maa-
kuntien liittojen merkittävimmät tehtävät ovat sen vapaaehtoiset tehtävät, joihin kuu-
luvat maakunnan kehittämisestä ja maakunnan sekä sen kuntien edunvalvonnasta
huolehtiminen. Käytännössä maakuntien liitot toimivat maakunnan palvelu- ja ke-
hittämiskeskuksena tuottamalla tutkimuksia, selvityksiä ja suunnitelmia.

Maakunnalliset TE-keskukset tarjoavat keskitetysti tukea ja neuvontaa pk-yrityk-
sille niiden toiminnan eri vaiheissa. TE-keskukset osallistuvat alueelliseen kehittä-
miseen rahoittaen sekä yritysten investointi- ja kehittämishankkeita että elinkeino-
toiminnan toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä parantavia kehittämishankkeita. Vuo-
rovaikutuksen kannalta merkittävin seikka TE-keskusten perustamisessa on ollut
valtion väliportaanhallinnon kokoaminen yhden katon alle. Sekä yksittäisen asiak-
kaan että muiden aluekehitysviranomaisten kannalta myönteistä on monien toimin-
tojen sijoittuminen yhteen toimipisteeseen. Monipuolinen palvelu vastaa tehokkaas-
ti monipuoliseen kysyntään. Toiminnallisen yhtenäistämisen tuloksena on ollut mah-
dollista tehostaa alueellista vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä valtionhallinnon eri
yksiköiden että muiden julkisten ja yksityisten instituutioiden välillä.

Kehittäjäyhteisöt

Kehittäjäyhteisöillä tarkoitetaan tässä yhteydessä erilaisten yksittäisten toimintojen
edistämiseksi muodostettuja kehittämiskeskuksia tai muita vastaavia julkisia ja/tai
yksityisiä instituutioita. Keskeistä kehittäjäyhteisöjen muodostamisessa on, että ne
ovat muotoutuneet vuorovaikutusverkoston pohjalta. Kehittäjäyhteisöjen muodos-
tamiseksi tarvitaan itse asiassa varsin pitkälle mennyttä toiminnallista vuorovaiku-
tusta. Sen perusteella kehittäjäyhteisön taustalla olevat toimijat kuten kunnat ja yri-
tykset, ovat kyenneet saavuttamaan yksimielisyyden kehittäjäyhteisön perustami-
sesta.
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Kehittäjäyhteisön perustamisen jälkeen vuorovaikutuksen luonne muuttuu, sillä
kehittäjäyhteisöt ryhtyvät tekemään toimintansa vakiinnuttamisen jälkeen itsenäis-
tä, hallinnollisista rakenteista riippumatonta kehittämistyötä. Niiden taustalla vai-
kuttavat toimijat eivät välttämättä kykene enää suoraan vaikuttamaan kehittäjäyhtei-
sön toimintaan. Tärkeää kuitenkin on, että kehittäjäyhteisöjen taustalla vaikuttavat
toimijat eli yleensä lähinnä kunnat ja yritykset pystyvät kokemaan toiminnassaan
kehittäjäyhteisön työstä saatavan hyödyn. Tarkasteltaessa vuorovaikutusta kehittä-
jäyhteisöstä on käytännössä muotoutunut uusi vuorovaikutukseen osallistuva alu-
eellinen toimija.

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

Yritykset

Yritykset ovat vuorovaikutuksen toteuttamisessa lähinnä käytännön tasoa. Ne ovat
tosiasiassa irti hallinnollisista rasitteista, jotka voisivat vaihtoehtoisesti joko rajoit-
taa vuorovaikutusta tai toisaalta pakottaa vuorovaikutukseen. Alueellisen vuorovai-
kutuksen toteutuksessa yritykset ovat suorassa vuorovaikutuksessa ensinnäkin eri-
laisten edellä kuvailtujen kehittäjäyhteisöjen kanssa ja toiseksi kuntien kanssa. Kol-
manneksi yritykset ovat nykyisin entistä enemmän vuorovaikutuksessa myös erilais-
ten kehittämishankkeiden kanssa. Kehittämishankkeiden kautta yritykset ovat käy-
tännössä epäsuorassa vuorovaikutuksessa kuntien ja kehittäjäyhteisöjen kanssa.
Kehittäjäyhteisöjen lukumäärän ja merkityksen kasvaessa vuorovaikutus niiden kans-
sa on yrityksille merkittävämpää kuin kuntien kanssa. Vuorovaikutus on painottunut
kehittäjäyhteisöihin niiden perustamisajatuksen mukaisesti.

Yritysten näkökulmasta vuorovaikutus ja sen merkitys kulminoituu mainittavasti
tiedon ja osaamisen välitykseen. Luonnollisesti yritysten keskinäinen vuorovaikutus
on tärkeä tekijä, mutta mahdollisuus puuttua siihen julkisen hallinnon toimenpitein
on vaikeampaa. Yritysten keskinäistä vuorovaikutusta voidaan välillisesti edistää
kehittäjäyhteisöjen sekä kuntien toimenpitein lähinnä erilaisilla kehittämishankkeil-
la. Tässä mielessä julkisen hallinnon toimenpiteillä voi olla suurikin merkitys.

Kehittämishankkeet

Ennen uuden aluepoliittisen lainsäädännön voimaanastumista vuonna 1994 erilaiset
kehittämishankkeet olivat pääasiassa suoraan kuntien suunnittelemia ja toimeenpa-
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nemia. Kuntien elinkeinopolitiikka oli pääasiallisesti erilaisiin hankkeisiin perustu-
vaa kehittämispolitiikkaa. Eri toimijoiden vuorovaikutus yksittäiseen kuntaan tapahtui
käytännössä joko suoraan kuntaan tai vaihtoehtoisesti kuntaan yksittäisen kehittä-
mishankkeen kautta. Yrittäjien ja kunnan välinen vuorovaikutus arvioitiin elinkei-
nopolitiikan toteutuksessa yhdeksi kulmakivistä. Tällä hetkellä yrittäjien ja kunnan
välinen vuorovaikutus ei enää liity niinkään yrittäjyyden edistämiseen vaan kunnan
yleisimpiin tehtäviin toimintaympäristön tarjoajana.

Uuden ohjelmaperusteisen aluepolitiikan myötä erilaisten kehittämishankkeiden
lukumäärä on kasvanut moninkertaiseksi. 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-
taisiin ajatella, että vuorovaikutus olisi lisääntynyt toimijoiden lukumäärän olennai-
sesti kasvettua. Todellisuudessa vuorovaikutus on muuttunut monimutkaisemmaksi
ja moninaisemmaksi.

Innovaatiot ja yrittäjyys

Yrittäjyyden ja innovaation välillä on nähtävä selvä ero. Innovaatio viittaa yleisesti
uuden tuotteen tai palvelun tuottamiseen tai tuotantoon liittyvän prosessin muuttu-
miseen. Yrittäjyys taas viittaa yleisesti uuden yritystoiminnan syntymiseen. Yrityk-
sen perustamiseen liittyy läheisesti kolme keskeistä osatekijää: 1) itsensä työllistä-
minen, 2) yrityksen toiminnan jatkaminen tai vaihtoehtoisesti lopettaminen sekä 3)
menestyminen yritystoiminnassa (Bates 1993). Innovaatio liittyy olennaisesti näihin
kaikkiin osatekijöihin. Innovaation voidaan käytännössä ajatella edellyttävän riittä-
vän rakenteen olemassaolon, eli innovaatio tarvitsee toteutuakseen todelliseksi tuot-
teeksi yrityksen.

Innovaatioiden syntyminen ja kehittyminen on käytännössä epälineaarinen pro-
sessi, joka vaatii muitakin kuin perinteisiä teknilliseen kehittämiseen liittyviä teki-
jöitä (esim. Lundvall 1992). Tuotteen suunnittelu, koetuotanto ja -markkinointi, pa-
tenttien lunastaminen, lisenssien ostaminen, investoinnit uusiin koneisiin jne. muo-
dostavat monisäleisen kokonaisuuden, johon ovat liittyneitä monet yritysten ulko-
puoliset tekijät. Innovaatioprosessin monimuotoisuus ja monimutkaisuus on synnyt-
tänyt idean systeemi- tai verkostomalleista innovaation syntymisen ymmärtämisek-
si. Innovaatioprosessi sisältää uuden teknologian leviämisen, mutta sitä luonnehtii
parhaiten monimutkainen, yhteisöllinen prosessi, jossa erilaisten toimijoiden yhteis-
työ, koordinointi ja vuorovaikutus korostuu uusien tuotteiden ja tuotantomenetelmi-
en kehittämisessä ja levittämisessä (Landau & Rosenberg 1986).
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Innovaatio tapahtuu yleisesti yritysten ja erilaisten toimijoiden välisen yhteistyön
perusteella. Tätä kokonaisuutta kutsutaan tai kuvataan tavallisesti innovaatiosystee-
miksi, joka sisältää yritysten lisäksi erilaiset alueelliset ja kansalliset toimijat. Käy-
tännössä innovaatiosysteemi koostuu sekä tuotannollisista että institutionaalisista
osapuolista ja niiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Tuotannolliset osapuolet ovat
lähinnä yrityksiä ja institutionaaliset osapuolet julkisia kehittämis- tai koulutusorga-
nisaatioita. Jokaisella alueella on luonnollisesti erilaiset yhteydet ja rakenteet mo-
lempien osapuolten suhteen. Innovaatiosysteemien tutkimus ja mallintaminen on tullut
varsin suosituksi innovaatioita koskevassa tutkimuksessa (Lundvall 1992).

Innovaatioiden tarkastelu erilaisten systeemien tai rakenteiden perusteella pai-
nottaa vuorovaikutusta. Kyseessä on nimenomaan monimuotoinen ja kiinteä vuoro-
vaikutus monien henkilöiden ja ympäristöjen välillä. Vuorovaikutuksen kiinteys on
suoraan suhteessa eri toimijoiden kokemukseen sekä niiden pääsyyn tiedon lähteil-
le. Käytännössä vuorovaikutuksen perusteella on mahdollista rakentaa siltoja, sillä
innovaatioprosessi syntyy ja kehittyy yhteistyön pohjalta. Innovaatioprosessia luon-
nehtii usein epävarmuus sen oikeasta sisällöstä, etenemisvauhdista ja varsinkin hyö-
dynnettävyydestä. Innovatiivisen toiminnan edistäminen ei vaadi ainoastaan tekni-
sen ympäristön kehittämistä yrityksissä. Sen on sisällettävä myös yritysten taloudel-
lista ympäristöä koskeva kehittämistyö.

Innovaatioprosessi ei ole yksistään tekninen vaan myös sosiaalinen prosessi, joka
korostuu erityisesti pienimuotoisessa kehittämistyössä. Tilanne korostuu sosiaalista
ympäristöä painottavaksi tarkasteltaessa innovaatioprosessia erityisesti esimerkiksi
pienissä maaseutukunnissa. Toisaalta käytännössä on tunnistettavissa varsin vähän
sellaisia mekanismeja tai prosesseja, jotka ovat mahdollistaneet innovaatioiden syn-
tymisen nimenomaan maaseutumaisissa olosuhteissa (Alarinta 1997).

Luottamus ja yksimielisyys eri toimijoiden välillä ovat edellytyksiä toimivan yh-
teistyön syntymiselle. Innovaatioprosessit syntyvät ja kehittyvät yleensä jo olemas-
sa olevien yhteyksien, tietojen ja taitojen perusteella. Paikallisesti ja alueellisesti on
havaittavissa valmiita yhteyksien, tietojen ja taitojen polkuja, joiden perusteella in-
novaatioprosessi voi syntyä ja kehittyä. Toisaalta ulkopuolinen tieto voi toimia in-
novaatioprosessin alullepanijana. Soveltaminen perustuu kuitenkin aina paikallisuu-
teen ja/tai alueellisuuteen sekä toimivaan yhteistyöhön sosiaalisessa ympäristössä.
Tekninen innovaatio on yhä enemmän sosiaalisen innovaatioprosessin tuote, joka
syntyy ja kehittyy sekä alueiden sisäisen että ulkopuolisen toiminnan tuloksena hel-
pottaen yritysten erilaistumista ja kehittymistä paikallisten toimijoiden tehdessä edel-
leen todellisen soveltamistyön (Camagni 1991).

Innovaatiot ja alueellisuus

Alueelliset ja paikalliset olosuhteet luovat pohjan innovatiivisten prosessien
syntymiselle. Innovatiivinen prosessi syntyy ja kehittyy kullakin alueella eri tavalla

Innovatiivisen toiminnan erot maaseutukunnissa



160

riippuen alueiden kehittyneisyyseroista, yritysrakenteesta ja teollisuuden toimialoista.
Julkisten kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden aktiivisuudella on oma
vaikutuksensa lähinnä innovatiivisten prosessien kehittämiselle eikä niinkään
syntymiselle. Innovatiivisen toiminnan oletetaan olevan aktiivisempaa, kun yritykset
sijaitsevat lähellä toisiaan. Pitkäaikaiset, läheiset ja suorat yhteydet yritysten välillä
sekä yhteydet keskeisten toimijoiden kanssa ovat välttämättömyys monimutkaisten
ja erikoistuneiden tuotteiden ja tuotantovälineiden kehittämiselle. Kysymys ei ole
ainoastaan sisäisestä tiedonkulusta. Yhteydenpito mahdollistaa myös ulkoisten
tiedonlähteiden tehokkaamman käytön alueella ja varsinkin paikallisella tasolla.
Valmiit paikalliset ja alueelliset yhteyksien, tietojen ja taitojen polut ovat välineitä,
joiden avulla voidaan hyödyntää ja edistää yritysten innovatiivista aktiivisuutta ja
kilpailukykyä.

Yhteinen toimintaympäristö ja siihen sitoutuminen antavat yrityksille ja keskei-
sille toimijoille mahdollisuuden tavata säännöllisesti ja nopeasti. Tärkeintä toimin-
taympäristön yhteisöllisyydessä on kuitenkin keskinäisen luottamuksen ja kunnioi-
tuksen saavuttaminen, mikä kehittyy vain pitkän ajan kuluessa. Epämuodolliset yh-
teydet sekä yrittäjien keskinäisessä kanssakäymisessä että eri toimijoiden kanssa
ovat kehittyneet alueilla eri tavalla ja luonnehtivat eri alueita aivan eri tavoin. Toi-
mivaa keskinäistä luottamusta ei voida rakentaa yhdessä päivässä, mutta se voidaan
tuhota yhdessä päivässä.

Vuorovaikutusta voidaan luonnehtia yritysten kesken ja eri toimijoiden välillä
Storperin (1997) mukaan ei-kaupalliseksi (untraded interdependencies). Storper to-
teaa, että keskinäisiä luottamuksellisia suhteita ei voi ostaa. Kiinteä vuorovaikutus
johtaa läheiseen yhteistyöhön ja mahdollistaa teknillisen ja organisatorisen oppimi-
sen. Maillat (1995) käsittelee samaa kokonaisuutta, mutta kutsuu termiä ilmastolli-
seksi ulkonaiseksi tekijäksi (atmospheric externalities), joka on peräisin teknisestä
kulttuurista. Kuvaavaa tekijälle on hyvin joustava työmarkkinatilanne, joka helpot-
taa tietojen ja taitojen vaihtoa sekä tekee helpommaksi muodostaa kontakteja yritys-
ten ja ihmisten välille. Joustava työmarkkinatilanne voi toisaalta johtaa yritysten
henkilöstön liian usein tapahtuvaan vaihtumiseen, mikä estää vakiintuneiden vuoro-
vaikutussuhteiden syntymisen.

Pienimuotoiset innovaatiot ja myös itsenäinen kehittämistyö edellyttävät yhteyk-
sien, tietojen ja taitojen polkuja sekä toimivaa yhteistyörakennetta. Varsinkin pie-
nissä maaseutukunnissa toimivat yhteydet yritysten kesken ja eri toimijoiden kanssa
ovat elintärkeitä. Paikallisen toimintaympäristön merkitys korostuu yhteyksien ra-
kentamisessa. Jos tietämys ja taidot ovat käytännössä kiinni koneissa ja laitteissa,
vaarana voi olla niiden siirto helposti toiseen sijaintipaikkaan. Tärkeää paikallisessa
toimintaympäristössä ja varsinkin pienissä maaseutukunnissa on ihmisten tietämyk-
sen ja taidon hyödyntäminen. Ensinnäkin ihmisten tietämys ja taito täytyy saada
selville ja esille, ja toiseksi ihmisten tietämys ja taito täytyy saada käytännössä hyö-
dynnettävään muotoon. Suuri osa tiedoista ja taidoista nimenomaan maaseudulla on
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henkilökohtaisiin kokemuksiin, perinteeseen ja itse opittuun ammattitaitoon perus-
tuvaa, eli ns. kokemusperäistä tietoa (tacit knowledge). Ihmisillä on innovaatioiden
synnyttämiseen ja kehittämiseen tarvittava tieto, mutta ongelmana on tämän tiedon
välittäminen eteenpäin ja soveltaminen käytäntöön. Osa tiedosta voi myös olla yh-
teisöllistä eikä yksilöllistä. Yhteisöllinen tieto ja taito perustuu perinteeseen ja ylei-
sesti tiettyyn elinkeinoon tai teollisuudenhaaran tietyllä alueella. Tällaiset tiedot ja
taidot sisältävät kyvyn ja osaamisen tehdä usein tapahtuvia ja pieniä muutoksia tuot-
teisiin ja tuotantovälineisiin, ratkaista tuotannollisia ongelmia sekä kehittää myös
toimialaan tai elinkeinoon perustuvia uusia tuotteita. Keskeisenä ongelmana on yh-
teisöllisen tiedon ja taidon soveltaminen, jonka ratkaiseminen on pääasiassa tapah-
duttava henkilökohtaisella tasolla.

Innovaatioiden alueellisuutta tarkasteltaessa maaseudun pieniä kuntia koskevan
yhteisöllisen tiedon ja taidon soveltaminen on avainasemassa. Tutkimus- ja kehittä-
mistoiminta perustuu perinteisen käsityksen mukaan pääsääntöisesti suurten yritys-
ten kehittämisyksiköihin. Itsenäinen yrityksissä tapahtuva kehittämistyö arvioidaan
vähäisemmäksi. Alueellisuuden kannalta voidaan kuitenkin todeta, että suurten yri-
tysten systemaattinen kehittämistyö on tärkeää radikaaleja eli aivan uusia tuotteita
tai tuotantovälineitä ajatellen. Pienimuotoiset innovaatiot ja itsenäinen kehittämis-
työ on ratkaisevaa maaseudun pienten kuntien yritysten toiminnalle. Tässä yhtey-
dessä kokemusperäisen ja paikallisen yhteisöllisen tiedon ja taidon merkitys nousee
merkittävämmäksi. Molemmissa tapauksissa alueellisuutta ajatellen yhteydet eri toi-
mijoiden kanssa ovat erittäin tärkeitä.

Innovaatioiden alueellinen syntyminen ja kehittäminen vaativat edellisissä kap-
paleissa esitettyjen ajatusten perusteella kolmen perustekijän toteutumista.

1) Keskinäiseen luottamukseen perustuva yhteistyö ja yhteistoiminta

2) Yritysten ja/tai erilaisten muiden toimijoiden keskinäiset riittävät mekanismit ja ra-
kenteet

3) Kokemusperäisen ja yhteisöllisen tiedon ja taidon painottaminen.

Luottamukseen perustuva yhteistyö sekä yrittäjien kesken että erilaisten toimijoiden
kanssa on avaintekijä innovatiiviselle toiminnalle myönteisen ilmapiirin luomisek-
si. Tämä rohkaisee tiiviiseen yhteistyöhön ja synnyttää uudenlaista yhteistoimintaa.
Riittävät mekanismit ja/tai rakenteet ovat edellytyksiä yhteistoiminnan muodosta-
miselle ja toteuttamiselle. Yksittäisessä tapauksessa välittäväksi mekanismiksi riit-
tää kahdenkeskinen tapaaminen tai neuvottelu, mutta systemaattinen kehittämistyö
edellyttää riittävien rakenteiden olemassaolon. Rakenteet voivat olla yritysten kes-
kinäisiä tai erilaisten muiden toimijoiden kehittämiä ja muodostamia. Kokemuspe-
räiseen ja yhteisölliseen tietoon ja taitoon on kiinnitettävä enemmän huomiota sys-
temaattista kehittämistyötä tehtäessä. Ratkaisuna on tällöin siirtyminen yksilötasol-
le kehittämistyössä.
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Lopuksi

Tutkimuksen keskeisenä kysymyksenä on, voidaanko innovatiivista toimintaa maa-
seudulla tukea systemaattisella politiikalla vai perustuvatko innovaatiot paikallisten
ihmisten itsenäiseen toimintaan. Innovaatioita on tutkittu paljon yritystasolla, mutta
entistä enemmän innovaatiot nähdään yhteisöllisenä ja vuorovaikutukseen perustu-
vana prosessina (Kaufmann & Tödtling 2000). Maaseutualueilla korostuu yhteisöl-
lisyyden lisäksi kehittämistoiminnassa yksilöllisyys eli henkilökohtaiset kokemuk-
set, perinne ja itse opittu ammattitaito. Keskeisellä sijalla ovat yhteydet eri toimijoi-
den kesken sekä paikallisella että alueellisella tasolla. Kansallisella tasolla voidaan
asettaa innovaatiopolitiikalle tavoitteita, mutta varsinainen toteuttaminen tapahtuu
aina paikallisella ja alueellisella tasolla. Maaseudulla yritysten väliset yhteydet ja
nimenomaan yrittäjien väliset yhteydet ovat tärkeitä.

Kunnan asema on kaikista aluekehittämisen toimijoista mainittavimmin muuttu-
nut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Elinkeinopolitiikan painopiste on monessa
kunnassa siirtynyt perinteisen kuntarakenteen ulkopuolelle. Uusia elinkeinopolitii-
kan toteuttajia ovat seutukunnalliset kehittämisyhtiöt sekä muut elinkeinopoliittisia
kehittämishankkeita toteuttavat paikalliset ja alueelliset toimijat. Innovatiivista toi-
mintaa tukevat mekanismit ja rakenteet ovat siten moninaistuneet ja samalla moni-
mutkaistuneet. Voidaan sanoa, että ennen tiedon ja taidon polut olivat selviä, mutta
eivät tarjonneet yhtä monipuolista palvelua tai toiminnallista sisältöä. Mielenkiin-
toista onkin tarkkailla tutkimuksessa, että ovatko nykyiset tiedon ja taidon polut
todella yrityksille monimutkaisia vai selviä. Yritys voi pitää polkua selvänä, jos voi
saada monipuolisempaa palvelua ja yksityiskohtaisempaa toiminnallista neuvontaa.
Ratkaisevana tekijänä on tavallisimmin yrityksen kehittymisaste ja sen tarvitseman
tuen määrä ja laatu.

Maaseutukuntien kehittämistyössä keskeisiä rakenneosia ovat sekä yhteisöllisyys
että yksilöllisyys. Tutkimustulosten selvittyä voidaan vastata kysymykseen, että onko
kunnallisen elinkeinopolitiikan toteutuksen siirtyminen seutukuntapohjaiseen kehit-
tämistyöhön tarkoittanut yksilöllisen painotuksen kärsimistä. Hanketyö on osaltaan
voinut tuoda kehittämistyötä lähemmäksi ihmisiä, mutta onko siirtyminen ollut maa-
seudun todellisten kehittämistarpeiden mukaista. Yritystoiminnan aloittamiseen liit-
tyvät perustiedot ovat yksilökohtaisessa kehittämistyössä mainittavia seikkoja.

Petri Kahila



163

Lähteet

ALARINTA, J. 1998. Maaseutu innovatiisena ympäristönä. Verkostot paikallisen elinkeino-
politiikan toteuttajana. Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. Sar-
ja A:4. Seinäjoki.

BATES, T. 1993. Theories of Entrepreneurship. Teoksessa Bingham, R.D & Mier, R. (toim.)
Theories of Local Economic Development, 248-266. SAGE Publications, London.

CAMAGNI, R. 1991. (toim.) Innovation Networks: Spatial Perspectives. GREMI Group.
Belhaven Press. London.

JESSOP, B. & KASTENDIEK, H. & NIELSEN, K. & PEDERSEN, O. 1991. The Politics of
Flexibility. Restructuring State and Industry in Britain, Germany and Scandinavia. Ed-
ward Elgar. Aldershot.

KAUFMANN, A. & TÖDTLING, F. 2000. Systems of Innovation in Traditional Industrial
Regions: The Case of Styria in a Comparative Perspective. Regional Studies 34:1, 29-40.

LANDAU, R. JA ROSENBERG, N. 1986. The Positive Sum Strategy. Harnessing Techno-
logy for Economic Growth. National Academy Press. Washington.

LUNDVALL, B-Å. 1992.(toim.) National Systems of Innovation. Towards a Theory of Inno-
vation and Interactive Learning. Pinter Publishers. London.

MAILLAT, D. 1991. The Innovation Process and the Role of the Milieux. Teoksessa Berg-
man, Edward M. (toim.): Regions Reconsidered: EC Networks Innovation and Local
Development in Industrial Countries. Mansell, London.

MAILLAT, D. 1995. Territorial Dynamic, Innovative Milieus and Regional Policy. Entrep-
reneurship & Regional Development. 1995:7, 157-166.

SIMMIE, J. 1997. Innovation, Networks and Learning Regions? Regional Studies Associa-
tion. Regional Policy and Development 18. London.

STORPER, M. 1995. The Resurgence of Regional Economies, Ten Years After: The Region
as a Nexus of Untraded Interdependencies. European Urban and Regional Studies 2. p.
191-219.

STORPER, M. 1997. The Regional World : Territorial Development in a Global Economy.
The Guilford Press. New York.

Innovatiivisen toiminnan erot maaseutukunnissa



164

11

Aikuiskoulutus ja alueiden kehitys

Tapio Varmola

Tiivistelmä. Artikkelissa tarkastellaan aikuiskoulutuksen asemaa alueiden kehitys-
tekijänä Suomessa. Oppivien alueiden käsite tuo aluekehityksen tärkeäksi osaksi
alueen kyvyn oppia uutta.

Alueilla on kaksi kehityssuuntaa: ne toimivat kansallisessa ja kansainvälisessä
kilpailussa ja ne luovat edellytyksiä kansalaisyhteiskunnan toteutumiselle. Aikuis-
koulutus on tärkeä osatekijä molemmissa kehityssuunnissa. Menestyäkseen kansal-
lisessa ja kansainvälisessä kilpailussa alueiden on luotava pitkäjänteistä teknolo-
gia- ja innovaatiopolitiikkaa, jossa aikuiskoulutus on tärkeä osa. Alueiden teknolo-
gia- ja innovaatiopolitiikan erikoistuminen on tämän kehityksen suunta.

Kansalaisyhteiskunnan toteuttaminen edellyttää aikuiskoulutukselta myös toisen-
laisia toimia. Erityisesti väestön vanheneminen ja  alueiden sisällä tapahtuva muut-
toliike ovat aikuiskoulutuksen uusia haasteita.

Artikkelissa hahmotellaan alueellisen aikuiskoulutuksen omavaraisuusmallia.
Toimiva sosiaalinen innovaatiojärjestelmä on käsite, joka yhdistää kilpailukykyä
ylläpitävän ja kansalaisyhteiskuntaa tukevan aikuiskoulutuspolitiikan.
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Aluekäsite koulutuspolitiikassa

Tässä artikkelissa tarkastellaan suomalaisen aikuiskoulutuspolitiikan tulevaisuutta
alueiden näkökulmasta. Taustalla on tällöin kaksi yleisempää yhteiskunnallista il-
miötä.

Ensinnäkin; monet tutkijat niin politiikan, historian kuin taloustieteiden alalla
tarkastelevat meneillään olevaa yhteiskunnallista kehitysvaihetta globalisaation ja
lokalisaation käsitteiden pohjalta. Globalisaatiokehityksen nykyinen vaihe on jatku-
vasti esillä ja sen  selkeimpinä esimerkkeinä maailmantalouden viimeaikainen kehi-
tys ja erityisesti pääomamarkkinoiden vapautuminen. Globalisaation toinen päämuoto
on kulttuuriteollisuudessa: maailmanlaajuinen tietoverkko ja sen myötä kehittyvä
internet-kulttuuri ovat tämän kehityksen näkyvä ilmenemismuoto.

Lokalisaatio-käsite viittaa paikallisuuteen. Tässä yhteydessä paikallisuus- ja alu-
eellisuus ovat lähekkäisiä käsitteitä, koska globalisaation vastinparina lokalisaatio
viittaa sellaisiin osiin, jotka on perinteisten kansallisvaltioiden sisällä.

Aluekäsite (region) on tunnetusti ongelmallinen. Kun Suomessa on puhuttu alue-
tasosta, on sillä tarkoitettu yleensä valtion hallinnon osia eli läänejä. Kuusikymmen-
luvulla muodostunut läänijako on ollut suhteellisen lähellä maakuntien käsitettä,
joskin esimerkiksi Savo ja Pohjanmaa kuuluivat useamman läänin alueelle.

Suomen liittyessä Euroopan Unionin jäseneksi on aluekäsite saanut uuden tulkin-
nan. Yhtäältä  on muodostettu maakuntien liitot aluekehitysviranomaisiksi. Maassa
on kaksikymmentä maakuntaa, jotka pääosin noudattelevat kulttuurihistoriallista
maakuntapohjaa. Toisaalta entisistä lääneistä on muodostettu suurläänejä. Kumman-
kin ratkaisun sanotaan vastaavan kehityksen, jota EU:n piirissä mainostetaan käsit-
teellä ”Alueiden Eurooppa”.

Suomalaisessa koulutuspolitiikassa viimeaikainen päälinja on kulkenut suuntaan,
jossa kunnat - ts. paikalliset viranomaiset - vastaavat pääosasta koulutusta. Valtion
monikerroksisista kouluhallintoa on purettu niin opetushallituksessa kuin läänien
kouluosastoilla (Laitila 1999). Ammatillisen aikuiskoulutuksen ohjaus on kulkenut
samaan suuntaan, mutta erilaisin painotuksin. Sen alueellista hallinnointia on vah-
vistettu niin opetushallinnossa (läänien ostotoiminta/omaehtoinen aikuiskoulutus)
kuin työvoimahallinnossa (työvoimapoliittisen koulutuksen hankinta) (Varmola 1996).

Tässä artikkelissa aluekäsitteellä tarkoitetaan lähinnä maakunnallisia alueita. Ne
rakentuvat maakuntakeskuksen ja sitä ympäröivien pienempien kaupunkien ja kun-
tien verkostosta. Tällaisen alueen väestömäärä on tavallisesti 200 000 - 400 000
asukasta. Tarkastelutapa on mahdollinen pääkaupunkiseudun metropolialueen ja
Uudenmaan ulkopuolisessa Suomessa.

Aluekäsite on koulutuspolitiikassa jälleen ajankohtainen kahdessa mielessä. En-
sinnäkin osaamisesta on tullut monien menestyvien alueiden tunnustekijä. Oppivan
alueen käsite on muodostunut aluetutkimuksen ja koulutustutkimuksen yhteiseksi
tutkimuskentäksi. Toiseksi EU-ajan uudessa aluepolitiikassa koulutuksen ja tutki-
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muksen merkitys on koko ajan vahvistumassa. Aikuiskoulutus on tärkeä osa tätä
keskustelua.

Poimintoja suomalaisen aluepolitiikan lähihistoriasta

Suomalaisen hyvinvointivaltion luomisen yksi osa-alue on ollut aluepolitiikka, jon-
ka lyhyt historia voidaan piirtää toisen maailmansodan jälkeiselle ajalle. Suomi on
tuona aikana nopeasti muuttunut maatalousvaltiosta teolliseksi valtioksi. Nyt ele-
tään kautta, jota monesti  kuvataan jälkiteolliseksi kaudeksi. Yhdeksänkymmenlu-
vun lopun suuri muutos on tietoteollisuuden erittäin nopea kehitys maan merkittä-
vimmäksi teollisuuden alaksi.

Aluepolitiikan tutkimuksessa yksi linja on ollut kaupunki - maaseutu akseli (ur-
ban - rural). Modernisaatio - ”kehitys” -  on merkinnyt kaupungistumista. Ensim-
mäinen maaltamuuton suuri aalto osui kuusikymmenluvun loppupuolelle. Sen vas-
tapainoksi syntyneessä kehitysaluepolitiikassa koulutuspoliittisilla toimilla, jotka
koskivat niin korkeakoulumaailmaa kuin ammatillista koulutusta,  oli suuri merki-
tys.

Aluepolitiikan painopiste on vaihdellut seitsemänkymmenluvun lopulta lähtien.
Kasvukeskuspolitiikka tai kaupunkipolitiikka edustaa näkökulmaa, jossa suositaan
vahvojen kaupunkikeskusten muodostumista. On puhuttu ”valtakunnanosakeskuk-
sista” (1970-luvulla) ja ”maakuntakeskuksista” (1990-luvulla). Sisäministeriön mo-
net aktiviteetit - milloin kaupunkipolitiikan, milloin osaamiskeskushankkeiden  muo-
dossa - ovat osa tätä keskustelua 1990-luvulla.

 Kaupunkipolitiikan vastinparina on viime vuosina ollut maaseutupolitiikka. Sil-
lä tarkoitetaan ”kaikkien yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkastelua maaseudun näkö-
kulmasta ja muutoksen ohjaamista tavalla, joka vahvistaa maaseudun kehittämise-
dellytyksiä” (Maaseutuohjelma 1996). Näkökulma on siis laaja-alaisempi kuin pe-
rinteisessä, maatalouspolitiikkaan liittyneessä ajattelussa. Kyse on maaseudun elin-
voimaisuuden lisäämisestä, luonnonarvojen säilyttämisestä sekä rakenneongelmien
lievittämisestä.

Liittyminen EU:n jäseneksi on tuonut aluepolitiikkaan kokonaan uusia element-
tejä. EU:n lähtökohtana sanotaan olevan Unionin alueellisten erojen tasapainottami-
nen, mikä näkyy taloudellisesti mittavina rakennerahastojärjestelyinä. EU:n budje-
tista noin 37 % käytetään niin sanottuihin rakennetoimiin, joista merkittävimpiä ovat
rakennerahasto- ja koheesiorahastot (Rehn 1998)

EU pyrkii ohjelmakaudella 2000-2006 supistamaan rahastojen määrää sekä sitä
aluetta, jota rahastot koskettaisivat. Suomessa tämä linjaus tarkoittaa sitä, että Itä- ja
Pohjois-Suomen alueet ovat uuden jaottelun mukaista 1- aluetta. Pääosa maantie-
teellisestä Länsi-Suomesta on tukialuetta 2, ja Etelä-Suomi on pääosin näiden alue-
kehitysrahastojen ulkopuolella. Suomen  1- ja 2-tukialueet kattavat alueen, jossa
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asuu noin 48 % maan väestöstä. Rahastoja 1 ja 2 täydentää Euroopan sosiaalirahas-
ton tuki (3-tuki), joka kattaa koko maan.

Vaikka Suomi on ollut vasta muutaman vuoden EU:n jäsen, on tämä merkinnyt
aluepolitiikan apparaattien selvää muutosta. On siirrytty aikaan, joka voidaan pel-
kistää käsitteeseen  ”hankemaailma”. Alueellisen kehityksen stimulaattoreina on (tai
ainakin tulisi olla) erilaiset kehityshankkeet, joilla edistetään alueiden elinkeinoelä-
mää, koulutusta, teknologiaa sekä lievitetään rakenteellisia ongelmia. Keinovalikoi-
ma on periaatteessa selkeä, mutta EU-rakennerahastoista on kuitenkin muodostunut
- ainakin alkuvaiheessa - varsin monikerroksinen ja byrokraattinen alueellisten toi-
mijoiden kannalta. Syyt ovat yhtä lailla kansallisia kuin Unionin toimintaan liitty-
viä.

Aluekäsite ja koulutus: kaksi näkökulmaa

Metropolit ja niiden reuna-alueet

Aluetutkimuksessa käsiteparin urban-rural rinnalle on nousemassa käsitepari metro
- non -metro. Metropolialueiden kehittyminen on myös taloustieteen kiinnostukse-
na. Tällöin viitataan toisaalta siihen, että alueeltaan suurissa maissa on metropoli-
alueita, joita ”reunustavat” non-metropolialueet. Näillä alueilla  on  suuri merkitys
metropolialueen talouden vaihdannassa (Ehrensaft 1997).

Anderssonin mukaan (1995) nopeimmin kasvavia taloudellisia alueita Euroopassa
ovat suurkaupunkiseudut, joissa yhdistyy neljä C-tekijää (modern communication,
cultural facilities, creative organisations, education of cognitive skills). Useimpia
näistä alueista voinee kutsua metropolialueeksi.

Suomessa pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueen kasvu herättää kysymyk-
sen, onko meille muodostumassa metropolialue, joka rakenteeltaan - mahdollisuuk-
sineen ja ongelmineen - poikkeaa kokonaan muusta maasta. Pitäisikö aluepolitiikan
uudeksi viitekehykseksi ottaa käsitekolmikko (kasvava) metropolialue - (vahvat)
kaupunkikeskukset - (vielä elävä) maaseutu?

Suomen pääkaupunkiseutu on toisaalta kansainvälisessä vertailussa väkiluvul-
taan suhteellisen pieni (noin yksi miljoona asukasta). Sen kasvu on 90-luvulla ollut
kuitenkin eurooppalaisittain hyvin nopeaa. Joka tapauksessa pääkaupunkiseudun
koulutuspolitiikkaa on monessa suhteessa erityistapaus Suomen muihin osiin verrat-
tuna. Suomessa voidaan tuskin puhua laajoista koulutusmarkkinoista muualla kuin
Helsingin seudulla on sitten kyse lukiokoulutuksesta, korkeakoulutuksesta tai ai-
kuiskoulutuksesta.
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Oppivat alueet

Aluetutkimuksen piirissä on nykyisin paljon esillä oppivien alueiden (learning regi-
on) käsite (Maskell & Malmberg 1995; Andersson 1995; Maskell ym. 1998). Tällä
tarkoitetaan sitä, että pitkällä aikavälillä alueiden kyky oppia, muuttua ja mukautua
on niiden tärkein menestystekijä. Tällaisilla innovatiivisilla alueilla useat eri osa-
puolet – niin yritykset kuin julkiset yhteisöt – toimivat samansuuntaisesti. Oppivat
ja luovat alueet ovat sekä ehto että edellytys alueiden menestykselle. Nykyaikainen
aluetutkimus korostaa tällaista näkemystä aktiivisena resurssitekijänä.

Käyttäytymistieteellisen käsitteistön uudesta sovellusalueesta kertoo sekin, että
aluetutkimuksessa puhutaan usein alueiden ”hiljaisesta” tiedosta (tacit knowledge),
jonka vastakohtana on universaali tieto (Maskell & Malmberg 1995). Alueilla on
osaamista joka välittyy sukupolvelta toiselle non-formaalin oppimisen kautta. Esi-
merkiksi käyvät monet ammatilliseen osaamiseen, taitamiseen liittyvät osaamisalat
(esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla puusepäntaito) tai asenteisiin liittyvä perinne (yrit-
täjyysasenne Etelä-Pohjanmaalla). Kolikon toinen puoli on se, että alueillakin pitäi-
si tapahtua ”poisoppimista”. Monille alueille vuosisatainen historia voi olla tilan-
teesta riippuen joko niiden kilpailukykyä vahvistava tai heikentävä tekijä.

Oppivien alueiden käsitteeseen liitetään usein korkeakoulutuksen ja alueen väli-
nen suhde. Tällöin puhutaan menestyvistä alueista tai nopeasti teollistuvista alueista
(Godard 1999; Mitra & Formica 1997). Menestyvien alueiden  tunnuspirteiksi mai-
nitaan yhteenliittyminen, suurtuotanto, luottamus sekä pienyritysten ja tuki-instituu-
tioiden verkostot (Godard 1999, 26). Nopeasti teollistuvilla alueilla on merkityksel-
listä luottamus, paikallisen koodin tuntemus ja pitkäjänteisyys korkeakoulu- ja elin-
keinoelämäsuhteissa (Mitra & Formica 1997, 28).

Menestyvien alueiden käsite on maantieteelliseltä pohjaltaan ja ehkäpä muuten-
kin horjuva. Nykytutkijat viittaavat usein yhtä hyvin Modenan alueeseen (Reggio
Emilia) Italiassa tai Silicon Valleyn alueeseen Yhdysvalloissa. Voidaan puhua myös
yksittäisistä kaupungeista, kuten Onda Valenciassa Espanjassa tai kehityskäytävistä,
joihin liittyy useita kaupunkeja (Maskell ym. 1998, 59).

Laajempi näkökulma oppivien alueiden käsitteeseen korostaa  alueen kokonaise-
dellytyksiä (localised learning, localised capabilities). Pohjoismaisessa aluetutkimuk-
sessa tarkastelu siirtyy tällöin kansallisvaltion tasolle. Edellytyksiä alueiden kehitty-
miselle luodaan kansallisella innovaatiojärjestelmällä  (Maskell ym. 1998).

Suomessa ajankohtaisen katsauksen  oppivan alueen käsitteeseen on esittänyt
Lyytinen (1999). Hän pohtii käsitteen sovellettavuutta uusiin suurlääneihin ja tote-
aa, että ongelmana on alueidentiteetin horjuvuus. Maakunnittainen tarkastelu voisi
tältä osin johtaa parempaan tulokseen. Monilla alueilla sisäinen luottamus tai eri
toimijoiden samansuuntaisten toimintojen puute voivat kuitenkin olla este oppivan
alueen kehitykselle.

Tapio Varmola



169

Kaksi kehityssuuntaa aikuiskoulutuksessa

Miten aikuiskoulutus liittyy aluetutkimuksen uuteen käsitteistöön ja aluekehityk-
seen? Alueiden kehitystä voidaan tarkastella seuraavan jaottelun pohjalta:

• Alueet kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa:

- alueiden innovaatiojärjestelmä

- alueet ja teknologian muutos

• Alueet ja kansalaisyhteiskunta

- alueelliset hyvinvointipalvelut

- alueet ja väestön ikääntyminen

- aluerakenteen säilyttäminen

Kummassakin näkökulmassa yhdistävänä koulutuspoliittisena kysymyksenä voidaan
pitää sitä,  mikä on koulutuspalvelujen omavaraisuus alueilla (kuinka vahvistaa tai
säilyttää sitä). Kansalliseen ja kansainväliseen kilpailuun tähtäävä alueiden kehittä-
minen painottaa korkeakoulutuksessa myös vahvaa t&k-politiikkaa. Siihen voidaan
liittää pyrkimys keskittää saman teollisuudenalan yrityksiä samalle maantieteellisel-
le alueelle. Eräs aluekehityksen keskeisiä teemoja EU:ssa on, voidaanko kehitystä
alueiden väliseen erikoistumiseen tuotannollisessa toiminnassa tietoisesti edistää.

 Kansalaisyhteiskuntaa vahvistava koulutuspolitiikka hakee painopisteitä myös
muualta kuin hyötytavoitteisesta koulutuksesta. Hyvinvointipalvelujen ja alueraken-
teen säilyttäminen ovat varsin tuttua aluepolitiikkaa, mutta väestön ikääntymiseen
vastaaminen on uusi haaste aluekehitykselle. Myös  aikuiskoulutuksella on merki-
tystä vastattaessa näihin haasteisiin.

Alueiden innovaatiojärjestelmät ja aikuiskoulutus

Aikuiskoulutuksella on tähän asti ollut vain marginaalinen rooli alueiden innovaa-
tio- ja teknologiapolitiikassa Suomessa. Tämän taustalla on ilmeisesti se, että tekno-
logia- ja innovaatiopolitiikan ajatellaan nojautuvan korkeakoulutettuihin (nuoriin)
ihmisiin ja nopeasti uusiutuviin tutkimus- ja kehitystoiminnan resursseihin. Oppi-
vien alueiden käsite sisältää kuitenkin ajatuksellisesti tätä enemmän.
Alueelliseen innovaatiojärjestelmään kuuluvat:

Innovaatiokulttuuri:

• tekijät, joiden avulla innovaatioita syntyy ja luodaan, sekä

Innovaatioiden tuotteistaminen (innovation management):

• tekijät, joiden avulla innovaatioiden kehittely ja kaupallistaminen tapahtuu

(Havunen, 1998.)
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Innovaatiokulttuurissa on kyse siitä, onko alueella edellytyksiä uusille tuotteille ja
hankkeille. Yrittäjyyttä mahdollistavan toimintakulttuurin luominen on eräs edelly-
tys vahvalle innovaatiokulttuurille. Menestyvällä alueella pelkät tekniset innovaati-
ot tai vahva yrittäjyyskulttuuri eivät riitä, vaan tarvitaan myös sosiaalisia innovaati-
oita (Havunen 1998; Niemi 1997).

Innovaatioiden tuotteistamisen tukemisessa tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan
verkosto on avainasemassa. PK-yritysten kannalta kyse on ketjusta, joka muodostuu
yritysten omista teknologiayksiköistä ja laboratorioista, alueellisista teknologiakes-
kuksista, yrityshautomoista ja muista korkeatasoisista yrityspalveluista. Suurilla yri-
tyksillä on paremmat edellytykset hyödyntää ennen muuta yliopistojen tutkimus- ja
tuotekehityspalveluja. Kansallinen innovaatiojärjestelmä, jonka ytimiä on perustut-
kimus, korkeakoulutus, soveltava tutkimus ja tuotekehitystoiminta, suosinee tällä
hetkellä suuryrityksiä. Ainakin se jää pienten ja keskisuuriksi kasvavien yritysten
tavoittamattomiin (Paasio 1998).

Alueelliseen innovaatiojärjestelmään kuuluu vielä innovaatiotoiminnan rahoitus
(TE-keskukset, Tekes, riskirahoitusyhtiöt) ja innovaatioprosessin osaamisresurssit
(mm. yliopistot, ammattikorkeakoulut, julkiset ja yksityiset yrityspalvelut). Nykyi-
sin esiintyy yhä yleisemmin näkemyksiä, joiden mukaan innovaatiotoiminnan rahoi-
tus ei ole enää keskeisin pullonkaula maassamme.

Alueellisessa innovaatiojärjestelmien kehittämisessä avainasemassa on se, että
alueen teknologinen ja sosiaalinen innovaatiojärjestelmä toimii samansuuntaisesti.
Sosiaalinen innovaatiojärjestelmä ei synny sen enempää ”ylhäältä” kuin ”alhaalta”.
Pidän todennäköisenä, että oikea suunta on kuitenkin mieluummin alhaalta ylös-
päin: alueen elinkeinoelämän, hallinnon, korkeakouluosaamisen ja kulttuurielämän
tulisi toimia samansuuntaisesti ja niillä tulisi olla jatkuva keskinäinen vuoropuhelu
alueiden kehittämisessä. Kaikkia näitä tulisi tässä keskustelussa myös kuunnella.

Alueellisen innovaatiokulttuurin luominen ei ole yksin ”maakuntapoliitikkojen”
tehtävä. Innovaatiokulttuuri ei myöskään synny alueille valtionhallinnon tai EU-hal-
linnon jatkeena. Niillä on kuitenkin hallussaan resursseja, joiden turvaamisesta alu-
eellisessa innovaatiojärjestelmässä on kyse.

Alueiden teknologisessa innovaatioverkostossa voidaan pyrkiä tietyntasoiseen
omavaraisuusajatteluun. Jokaisella alueella tulisi olla:

• teknologia- ja yrityspalvelukeskukset yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhtey-
dessä

• yrityshautomot teknillisten korkeakoulujen tai ammattikorkeakoulujen yhteydessä

• pk-yritystoiminnan koko tukijärjestelmä (TE-keskusten palveluverkko, uusyrityskes-
kukset, riskirahoitusjärjestelmä jne.)

Tätä tulisi täydentää suorat, monipuoliset yhteydet ulkomaille, joissa siinäkin kor-
keakouluilla on ainakin pk-yritysten kannalta suuri tukimahdollisuus.
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Tässä esitetty hahmotelma alueiden teknologisesta innovaatioverkosta ei tarkoita
suinkaan laaja-alaisia uusia teknologiainvestointeja, vaan korkeatasoisen teknis-kau-
pallisen koulutuksen profiloimista kunkin alueen erityisosaamisen mukaan ja niiden
uudet kasvusuunnat huomioon ottaen. Alueilla tulisi olla mahdollisuus ottaa tekno-
logisessa innovaatiojärjestelmässä riskejä: samalla niillä tulisi olla myös poliittista
vastuuta mahdollisista epäonnistumisista.

Tällaisen ajattelun ongelma on se, että toimiakseen alueellinen innovaatioverkos-
to tarvitsee systemaattisen organisoitumisen ja mahdollisuuden luoda tiukasti kehit-
tämiseen sitoutunut yhteistyöverkosto. Keskeistä on tutkimus- ja kehitystoiminnan
rooli, tuotannon innovatiivisuuden nostaminen ja toimivat yhteistyöverkostot niin
yritysten välillä kuin yritysten ja palveluorganisaatioiden välillä (Alarinta 1998).

Aikuiskoulutuksen rooli alueellisessa innovaatioverkossa voi olla monimuotoinen.
Aikuiskoulutus voi ensinnäkin luoda edellytyksiä innovaatiokulttuurille niin tekni-
sessä kuin sosiaalisessa mielessä. Aikuiskoulutus voi edistää poisoppimista ja uu-
den oppimista. Kontekstisidonnaisten tietojen ja taitojen välittäminen on aikuiskou-
lutuksen tärkeä tehtävä.

Aikuiskoulutuksella voi olla suuri merkitys myös pk-yritystoiminnan vahvista-
misessa. Pk-yrittäjien koulutustaso on yleensä suhteellisen matala. Yrittäjien on hel-
pompi lähestyä ammattikorkeakouluja ja ammatillisia oppilaitoksia, joissa he usein
ovat oppinsa saaneet, kuin yliopistoja. Aikuiskoulutusorganisaatiot ovat osa inno-
vaatiojärjestelmää, jonka pitäisi tukea pk-yrityksiä kahdessa tärkeässä tehtävässä.
Ne voivat auttaa pieniä yrityksiä kasvamaan keskisuuriksi. Toinen tehtävä on  auttaa
pk-yritysten siirtymistä hallitusti sukupolvelta toiselle. Hallittu kasvu ja sukupol-
venvaihdoskysymykset ovat pk-yrittäjyyden keskeisiä haasteita.

Aikuiskoulutus on myös työvoiman tuottaja ja uusintaja. Erityisesti alueilla, joil-
la teollisuuden tai palvelualojen kasvu on nopeaa, ei kasvua voida rakentaa jatku-
vasti uusiutuvien nuorten ikäluokkien varaan.

Aikuiskoulutus ja kansalaisyhteiskunta

Aikuiskoulutuksen roolia kansalaisyhteiskunnan  vahvistajana on harvoin pohdittu
alueellisesta näkökulmasta. Monet tekijät, jotka liittyvät aluerakenteen säilyttämi-
seen ja hyvinvointipalvelujen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen, voisivat liittyä myös
aikuiskoulutukseen.

Maaseudun kannalta väestön ikääntyminen merkitsee kahdenlaista muuttoliiket-
tä. Vanheneva väestö muuttaa usein kuntakeskuksiin tai maakuntakeskuksiin, lähem-
mäs monipuolisia kauppa- ja terveyspalveluja. Tapa, jolla vastataan väestön ikään-
tymisestä aiheutuviin ongelmiin, on eräs kansalaisyhteiskunnan - tai oikeammin si-
vistysyhteiskunnan - tason mittari.
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On vielä huomautettava, että yksityisen kansalaisen kannalta aluekäsitteen tul-
kinta vaihtelee. Yhdelle eteläpohjalaisuus on tärkeä tunnuspiirre asuupa siellä tai ei,
toiselle uusmaalaisuus ei merkitse mitään, mutta ”stadilaisuus” voi olla kantahelsin-
kiläiselle läpi elämän kova juttu. Ihmiset kiinnittynevät tavallisesti paikalliseen yh-
teisöönsä eli lähiyhteisöönsä. Kun Suomessa kunnilla on hyvin suuri peruspalvelu-
jen tuotantovastuu, on asuinkunta useimmille suomalaisille tärkeä paikallisyhteisö.
Paikallisuuden ja alueellisen sekoittuminen on yksi osa niin palvelujen tuottamista
kuin ihmisten kokemaa yhteisöllisyyttä.

Mielestäni olennaista on se, että kansalaisyhteiskuntakäsite edellyttää aikuiskou-
lutukselta kokonaan uutta julkilausuttua tavoitetta: Aikuiskoulutuksen legitiimiksi
tavoitteeksi on tunnustettava viihtyminen ja rentoutuminen. Tämän voi sanoa toisin-
kin: tavoitteena on tutkintotavoitteeton, mutta hauska oppiminen.

Toimivassa kansalaisyhteiskunnassa jokaisella työikäisella ja vanhemmallakin
tulee olla mahdollista:

• saada tietoyhteiskuntavalmiuksia paikallisessa yhteisössä

• vahvistaa ja ylläpitää sosiaalisia taitoja (vuorovaikutustaidot, kommunikaatiovalmiu-
det jne.)

• kokeilla korkeakouluopintoja avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkea-
kouluopetuksessa.

Tärkeää on, että tässä ajattelussa aikuisopiskelusta riisutaan perinteinen kansansi-
vistyksellinen rooli: sehän on riisuttu aikaa sitten Yleisradiolta ja nyttemmin kirjas-
tolaitokseltakin. On myös luovuttava ”opinnollisuuden” ja sarasvuomaisen, hengäs-
tyttävän itsensä kehittämisen pakkopaidasta, ja tunnustettava, että kansalaisyhteis-
kunta voi tarjota aikuiskoulutuksen kautta uuden legitiimin viihtymisen  ja yhdessä-
olon alueen aikuisille.

Tämä ei tarkoita luopumista aktiivisesta, toiminnallisesta mallista aikuiskoulu-
tuksen toteuttamisessa. Tärkeintä olisi, että koulutuspolitiikan päättäjät vapauttaisi-
vat aikuiskoulutuksen toteuttajia uudella sanomalla: aikuiskoulutus saa olla haus-
kaa, vaikka se voi olla vaativaa.

Nyky-yhteiskunnassa kouluttautuminen on osallistumisen tae (Niemi-Väkeväi-
nen 1998). Työelämän ja opiskelun rajat liudentuvat niillä, jotka ovat työelämässä.
Työelämän ulkopuolella oleville kouluttautuminen on mahdollisuus kuulua arvos-
tettuun yhteisöön. Tämä koskee työttömiä, mutta myös eläkkeelle siirtyneitä. Kou-
lutus on myös emansipaation mahdollisuus, esimerkiksi maaseudulla asuville naisil-
le.

Maaseutuyhteisöt ovat monien samansuuntaisten rakennemuutosten seurauksen-
sa muuttuneet asioimisyhteisöiksi. Kyliltä käydään kuntakeskuksessa tai kauempa-
na asioimassa. Maaseudun elinvoimaisuuden takaamisesssa kansalaisopistoilla on
hyvin suuri merkitys. Ne ovat avainasemassa viihtymisen ja yhdessäolon aikuiskou-
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lutuksessa. Tämän roolin omaksuminen saattaa olla vaikeaa, koska opinnollisuus tai
sivistyksellisyys on niiden perinteen tärkein osatekijä (Leistevuo 1998).

Jotta kansalaisopistojen opetustarjonta voisi olla monipuolista ja virikkeellistä ja
jotta niissä voitaisiin vahvistaa sosiaalisia elementtejä, tulisi niiden verkottua, esi-
merkiksi seutukunnittain, maakuntakeskusten ulkopuolella. Tätä kehitystä tulisi ope-
tushallinnon toimin tukea.

Sosiaalisen innovaatiokulttuurin käsite on silta, joka mielestäni sitoo yhteen alu-
eellisessa tarkastelussa kansalaisyhteiskunnan ja alueellisen teknologiakulttuurin
käsitteet. Toimivassa kansalaisyhteiskunnassa myös niillä, jotka ovat aktiivisen työ-
elämän ulkopuolella, on oltava mahdollisuus vaikuttaa paikallisen yhteisön tai alu-
een kehittämiseen. Toisaalta menestyvä alueen teknologinen innovaatiokulttuuri
edellyttää yksityisten ja julkisten toimijoiden samansuuntaisia toimia.

Lopuksi: Kansalaisyhteiskunnan eräs tunnusmerkki on se, että tarjoaa kaikille
mahdollisuuden opiskella ja antaa mahdollisuuden aikuisiässä  korjata tai täydentää
nuoruusiän opintoja. Toinen tunnusmerkki on kuitenkin se, että se ei tee kouluttau-
tumisesta aikuisiässä pakollista. On oltava mahdollisuus jäädä koulutusputkien ul-
kopuolelle. Uskon, että viihtymisen ja rentoutumisen legitimisoiminen toisi vähitel-
len aikuiskoulutukselle lisää käyttäjiä myös niistä, jotka ovat nyt formaalin aikuis-
koulutuksen ulkopuolella. Suurin potentiaalinen ryhmä lienee yli 40-vuotiaat mie-
het niin kaupungeissa kuin maaseudulla.

Aikuiskoulutuksen kysyntä ja tarjonta alueilla

Aikuiskoulutuksen alueellissa tarkastelussa on pohdittava sen kysyntää ja tarjontaa.
Kummassakin näkökulmassa voidaan puhua alueellisen aikuiskoulutuksen omava-
raisuudesta.

Alueellisen aikuiskoulutuksen omavaraisuusmalli tarjonnan kannalta

Seuraavassa esitetään osin hypoteettinen kuvaus siitä, millaisia palveluja jokaisella
suomalaisella alueella voi aikuiskoulutuksessa olla 2000-luvun ensimmäisellä nel-
jänneksellä. Tällöin lähdetään siitä, että eri alueille vahvistetaan koulutustarjonnan
monimuotoisuus verkottamalla eri organisaatioiden toimintaa.
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• Alueen keskuskaupungissa

- monialaiset yliopistotason täydennyskoulutuspalvelut

- monialainen ammattikorkeakoulu

- korkea-asteen aikuisten opiskelukeskus (Learning Center)

- monipuolinen, “täyden palvelun” ammatillinen aikuiskoulutuskeskus

• Muu aikuiskoulutusverkko alueella

- kansalaisopistot seutukunnittain verkostoituneena

- aikuisten ammatillinen peruskoulutus seutukunnittain verkostoituneena

Tämä malli kuvaa aikuiskoulutuksen tarjontaorganisaatioita, joista pääosa on nykyi-
sin olemassa. Alussa esittämäni aluepohja (200 000 - 400 000 asukasta) riittänee
sellaiseen aikuiskoulutuksen kysyntään, jossa tällaiselle verkolle on pohjaa. Mallin
osiin esitän joitakin täydentäviä kommentteja:

Monialaisilla yliopistotason täydennyskoulutuspalveluilla tarkoitan yliopistopaik-
kakuntien ulkopuolella täydennyskoulutuskeskusten sivuyksikköjä. Jotta niiden pal-
velut voivat säilyä monipuolisina, tulisi koko maassa  edistää useamman yliopiston
yhteistyötä ja verkottumista - ei näennäistä kilpailua - yliopistopaikkakuntien ulko-
puolella.

Ammattikorkeakoulujen monialaisuusehto toteutuu kaikissa Helsingin seudun
ulkopuolisissa maakuntakeskuksissa. Niiden aikuiskoulutuksen erikoistumisalueita
on tarpeen vahvistaa suhteessa alueen elinkeinoelämän osaamistarpeisiin.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä tulisi luoda aikuiskoulutuk-
seen korkeatasoisia opiskelukeskuksia. Niihin olisi luotava itseopiskelumahdolli-
suuksia, etäopiskelumahdollisuuksia, tietoverkkopalveluja jne. Niihin olisi resurs-
soitava monenlaisia osaajia tukihenkilöstöksi: aikuisopettajia, informaatikkoja, opis-
kelumahdollisuuksien ”roudareita” jne. Opiskelukeskukset luodaan maakuntakes-
kukseen ja niiden tulee olla alueen aikuisopiskelijoiden tavoitettavissa iltaisin ja
viikonloppuisin. Näiden keskusten tärkeä rooli on kansainvälisen oppimateriaalin ja
opiskelumahdollisuuksien välittäminen.

Maakuntakeskuksessa toimii vahva, ”täyden palvelun” ammatillinen aikuiskou-
lutuskeskus, jolla on merkittävä rooli aikuisen ammatillisten perustutkintojen järjes-
tämisessä. Aikuiskoulutuskeskus on tärkeä toimija työvoimapoliittisessa koulutuk-
sessa ja yritysten henkilöstökoulutuksessa.

Aikuiskoulutuskeskukset, ammattikorkeakoulut ja yliopistojen täydennyskoulu-
tusyksiköt kehittävät aikuiskoulutuksen metodista osaamista yhteistyössä yliopisto-
jen aikuiskasvatuksen laitosten kanssa.

Maakunnallisen keskuksen aikuiskoulutuspalvelujen tarjontaan voi kuulua myös
yksityiset aikuiskoulutuspalvelut, erityisesti kansainvälistyvää elinkeinoelämää  var-
ten.
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Kansalaisopistot ovat edelleen tärkein osa aikuiskoulutuksen peruspalveluja. Nii-
den uutta roolia hahmoteltu kohdassa ”aikuiskoulutus ja kansalaisyhteiskunta”.
Monipuolisten palvelujen turvaaminen edellyttää niiden verkottumista seutukunnit-
tain.

Seutukunnittaista yhteistyötä tarvitaan myös aikuisten ammatillisen peruskoulu-
tuksen alalla. Tässä toimijoina voivat olla monialaiset ammatilliset oppilaitokset (ml.
kauppaoppilaitokset ja muut toisen asteen oppilaitokset) sekä aikuiskoulutuskeskuk-
set.

Aikuiskoulutuksen kysyntä alueilla

Aikuiskoulutuksen kysynnästä alueittain on olemassa hajanaisia tietoja. Ne seuraa-
vat aikuiskoulutuksen kysynnän yleisiä linjoja. Erityisesti pitkäkestoiseen aikuis-
koulutuksen hakeutuvat muita useammin ne aikuisopiskelijat, jotka ovat saaneet
nuoruusiässään hyvän yleissivistävän koulutuksen ja ammatillisen peruskoulutuk-
sen jollakin koulutusalalla. Aikuiskoulutuksen on hyvin vaikea tavoittaa yli 45-vuo-
tiaita miehiä ja naisia, jos heidän peruskoulutuksensa on kansakoulu/kansalaiskoulu
tai keskikoulu ja ammatillinen peruskoulutuksensa vähäinen.

Väestön yleinen koulutustaso vaikuttaa koulutukseen hakeutumiseen. Esimerkik-
si ammattikorkeakoulujen aikuisopiskelijoiden määrä tutkintotavoitteisessa koulu-
tuksessa on  suuri Uudenmaan ja vähäinen Kainuun, Etelä-Pohjamaan ja Kymen-
laakson alueilla suhteessa 25-54 vuotiaiden ikäluokkaan. Koulutustarjonnan osalta
näiden alueiden välillä ei ole merkittävää eroa suhteessa aikuisikäluokan kokoon.

Nykyinen koulutustarjonta pystynee kattamaan pääosan aikuisten koulutustarpeista
niin vapaan sivistystyön kuin ammatillisen aikuiskoulutuksen alueilla. Myös yritys-
johdon koulutuksessa pääosa voidaan toteuttaa alueellisesti yliopistojen, ammatti-
korkeakoulujen ja yksityisten koulutusyritysten toimesta. Yritysten huippujohdon
koulutuksessa alueelliset koulutuspalvelut eivät kuitenkaan riitä. Kansainvälisessä
kilpailussa mukana olevat yritykset hakevat johdon koulutuspalvelut joko Suomen
metropolialueelta tai ulkomailta.

Johtopäätöksiä suomalaiseen aikuiskoulutuspolitiikkaan

Suomalaisessa koulutuspolitiikassa joudutaan käymään syvällinen keskustelu ny-
kyisten koulutuspoliittisten toimien yhteydestä maan sisäiseen muuttoliikkeeseen.
Sen voima on yllättänyt useimmat asiantuntijatkin. Korkeakoulutettujen merkittävä
osa – erityisesti yliopistotason kaupallisen ja teknisen koulutuksen saaneista –  on
90-luvulla sijoittunut muutamaan kasvavaan kaupunkiin, ennen muuta Helsingin,
Tampereen ja Oulun seuduille.

Aikuiskoulutus ja alueiden kehitys
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Muutos perustuu ensi sijassa yksityisten tietoteollisuuden alan yritysten nopeaan
kasvuun. Koulutettu väki seuraa työpaikkojen kehitystä. Kansainvälisellä markki-
noilla toimivat yritykset johtavat Suomen koulutusmarkkinoiden kehitystä, ja julki-
nen valta mukautuu kehitykseen.

Kaikki Suomen alueet voivat tuskin olla tietoteollisuuden ydinalueita, vaan tieto-
teollisuuden osaaminen keskittyy muutamille alueille. Tämän rinnalla maan sisällä
koulutuksen ja tutkimus- ja kehitystoiminnan resursseja tulisi suunnata pitkäjäntei-
sesti alueellisen teknologia- ja innovaatiopolitiikan vahvistamiseen. Valinnat tekno-
logia- ja innovaatiopolitiikassa merkitsevät tietynasteista erikoistumista alueiden
välille.

Menestyvän alueellisen koulutus- ja teknologiapolitiikan taustalla on alueen elin-
keinoelämän, hallinnon, korkeakoulujen ja kulttuurielämän vuoropuhelu. Tällainen
vuoropuhelu on edellytys sosiaalisen innovaatiokulttuurin vahvistumiselle.

Suomen opetus- ja tiedehallinnossa opetusministeriöllä ei nykyisin ole modernia
alueellista toimijaa. Ministeriö on vetäytynyt suurläänien kammioihin ja Helsingin
metropolialueelle. Ministeriö on ollut sivustaseuraaja, kun uusia aluekehityksen inst-
rumentteja on EU-aikana sovellettu Suomen maakunnissa.

Vaihtoehto jota pidän perusteltuna on se, että työvoima- ja elinkeinokeskusten
yhteyteen perustettaisiin ”teknologia- ja innovaatiopolitiikan osastot”, johon koot-
taisiin rakennerahastojen alueellinen päätöksenteko ja aikuiskoulutuksen hankinta-
toiminta niin työministeriön kuin opetusministeriön aloilta. Ammattikorkeakoulu-
jen päätöksenteosta osa voitaisiin siirtää lähivuosina näiden osastojen yhteyteen.

Aikuiskoulutuksella on tässä kehityksessä monta roolia. Menestyvä alueellinen
teknologia- ja innovaatiopolitiikka edellyttää alueen kaikkien resurssien hyväksi-
käyttöä. Työssäkäyvät aikuiset ovat tärkeä resurssi kilpailukykyä turvaavassa uudel-
leen – ja jatkokoulutuksessa.

Aikuiskoulutus on toimivan sosiaalisen innovaatiojärjestelmän osa. Hyvä sosiaa-
linen innovaatiojärjestelmä tarvitsee aikuisia, jotka voivat toimia niin alueiden kil-
pailukykyä kuin kansalaisyhteiskunnan kehitystä turvaavilla areenoilla.

Aikuiskoulutus on myös osa alueiden kansainvälisten yhteyksien vahvistamises-
sa. Monipuoliset suorat kansainväliset yhteydet vahvistavat alueiden henkistä elin-
voimaisuutta – tapahtuupa yhteyksien kehittäminen sitten kilpailukyvyn tai kansa-
laisyhteiskunnan vahvistamisen suunnassa.
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12

Informaatio- ja kommunikaatioteknolo-
gia tuotannollisten pk-yritysten innovaa-

tiona –tutkimusasetelma

Jaakko Riihimaa

Tiivistelmä. Artikkelissa käsitellään pienten- ja keskisuurten yritysten mahdolli-
suuksia hyödyntää tieto- ja kommunikaatiotekniikkaa tietoyhteiskunnan kontekstis-
sa, sekä tähän aiheeseen liittyvän tutkimuksen suuntaviivoja tietojenkäsittelytieteen
näkökulmasta. Etelä-Pohjanmaa on pk-yritystoiminnan laboratorio, joka tarjoaa
näköalan empiiriaan. Tietoyhteiskunnan pk-yrityksille asettamia vaatimuksia tar-
kastellaan lähtökohtana Manuel Castellsin näkemykset. Artikkelissa esitellään Keco-
tutkimusryhmän (Knowledge Exploration in Context) määrittelemä viitekehys, muu-
tamia aiempia tutkimustuloksia sekä ehdotus KECO-kehyksen hyödyntämiseksi jat-
kotutkimuksessa.

Tieto taloudellisen toiminnan perustana

Yritysten toimintaympäristö on viime vuosina kokenut suuria muutoksia. Informaa-
tioteknologian 1970-luvulla alkanut murros ja jatkuva kehittyminen on nopeasti joh-
tanut tietoyhteiskunnasta esitettyjen teorioiden konkretisoitumiseen ja globalisaati-
oon. Samanaikaisesti Suomessa liittyminen EU:n on heijastunut yritysten
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toimintaympäristössä kehittämisehtojen ja -muotojen muuttumiseen – suorasta tu-
kemisesta on siirrytty ohjelmaperustaiseen, kokonaisvaltaista kehittämistyötä koros-
tavaan toimintaan.

Tietoyhteiskunta ei käsitteenä ole mikään selkeästi määritelty kokonaisuus. Tällä
hetkellä huomattavin sen kuvaaja Manuel Castells lukeutuu ns. ”Jälkikapitalismin
teoreetikkoihin” yhdessä David Harveyn, Peter F. Druckerin ja Krishan Kumarin
kanssa. He korostavat tietoyhteiskunnan olevan suora jatke modernille kapitalismil-
le (Mannermaa & Ahlquist 1998).

USA:sta 1990-luvun alkupuoliskolla alkunsa saanut tietoyhteiskunnan ulottuvuuk-
sien esiin nostaminen ja tulo strategioiden laatimisen kohteeksi  on yleismaailmalli-
nen ilmiö. EU:ssa tämä tapahtui Suomen liittymisprosessin aikoihin, ns. Valkoisen
kirjan1 ja sitä seuranneen Bangemanin raportin (Bangeman 1994) kautta. Näissä fo-
kus asetettiin erityisesti tuotanto- ja palvelusektorin yritysten kilpailukyvyn kasvat-
tamiseen. EU:ssa onkin käytetty tietoyhteiskuntakäsitettä kuvaamaan yhteiskuntaa,
jossa tieto on taloudellisten ja sosiaalisten aktiviteettien avaintekijä. Eri foorumeilla
korostetaan liiketoiminnan mahdollisuuksia, etätyötä jne. USA:n vastaavat strategi-
set linjaukset liittyivät ehkä enemmänkin suuren viihdeteollisuuden jakelukanaviin,
ns. tiedon valtatie –käsitteen ja NII -ohjelman (National Information Infrastructure)
muodossa. Suomessa kansallinen tietohallintostrategia laadittiin valtiovarainminis-
teriön toimeksiannosta ns. TIKAS-ryhmässä 1994 ja tätä työtä täydensivät LkM:n ja
OpM:n linjaukset.

Kaiken edellä kuvatun strategisen tason työn voidaan katsoa olevan reagointia
kiihtyneeseen tietoteknologiseen kehitykseen. Mielenkiintoisin piirre onkin tiedon
määrän kasvaminen suuremmaksi kuin koskaan aikaisemmin sekä tiedon ja osaami-
sen merkityksen kasvu taloudellisessa toiminnassa. Siitä on tullut merkittävin kil-
pailukykyä säilyttävä ja lisäävä tekijä.

Castells’n tietoyhteiskunnan tulkinta ei lupaa välttämättä mitään paratiisia. Päin-
vastoin siihen sisältyy suuri vaara sosiaalisen eriarvoistumisen kasvusta. Castells
puhuu kehittymättömien seutujen ”vajoamisesta neljänteen maailmaan”. Tämä maa-
ilma ei ole maantieteeseen sidottu, sillä hänen mukaansa esimerkiksi USA:ssa elää
köyhyysrajan alapuolella n. 15-20 % ihmisistä. (Castells 1996.)

Pienet- ja keskisuuret yritykset talouden osana

Taloudessa pienten ja keskisuurten (pk-) yritysten merkitys on huomattava. Sellai-
siksi luokitellaan alle 250 henkilöä työllistävät yritykset. Pienten yritysten kautta
työllistyy Euroopassa työntekijöistä valtaosa. Enemmän kuin 90 % EU:n yritysluku-
määrästä on pieniä, ja ne vastaavat liikevaihdoltaan 25 %:n osuutta kokonaisuudesta

1 Commission of the European Communities, White Paper on Growth, competitiveness and employment
– The challenges and ways forward into the 21st century, Brussels, 1993.
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(Dutta & Evrard 1999). Myös tutkimustoiminnan kohteena pk -yritysten arvostus on
viime vuosina merkittävästi kasvanut.

Suomessa Etelä-Pohjanmaata voidaan pitää pk-, ja erityisesti pienyritystoimin-
nan laboratoriona – paitsi lukumääräisesti, myös kulttuurisesti. Yrityksiä alueella on
n. 12.000, vain 43 näistä on yli sata henkilöä työllistäviä. Pk-kentän merkittävyys
tunnustetaan myös aluekehityssuunnitelmissa. Keskeisiksi kohteiksi Etelä-Pohjan-
maalla on yleensä määritelty puuala, etenkin huonekaluteollisuus, metalliala sekä
elintarviketeollisuus, eli hyvin perinteiset, tuotannolliset toimialat. Yrityksiä Etelä-
Pohjanmaalla toimii puualalla n. 630 (mihin sisältyy huonekaluteollisuuden 355 yri-
tystä), metallissa n. 700 (sisältäen sähkötekniikan 50 yritystä) sekä elintarvikealalla
n. 160 yritystä.

Vuosina 1988-90 tehtiin Vaasan läänin alueella aluekehitystyön tueksi selvitys
teollisuuden rakenteista, paikallisista keskittymistä ja kehittämisnäkymistä. Sen poh-
jalta luotiin Tekpo 2000 –kehittämisohjelma, jossa jo viitattiin mm. yritysten tieto-
huollon kehittämiseen, tuolloin pinnalle nousseen verkostotalouden merkitykseen
sekä uuteen teknologiaan. Tekpon varsinainen konkretisoituminen jäi monilta osin
toteutumatta. Se kuitenkin kiinnitti omalta osaltaan huomiota pk-kentän tietotekno-
logisiin tarpeisiin, ja on siten ollut yksi merkittävä päänavaaja. Etelä-Pohjanmaan
alueella ohjelmaa ovat seuranneet monet alueelliset kehittämissuunnitelmat ja pro-
jektit, esimerkiksi hakemus yrittäjyyden osaamiskeskuksesta (1994) sekä myöhem-
mät toimialakohtaiset osaamiskeskushakemukset, joista elintarvikealan hakemus johti
1998 vuoden lopulla Seinäjoen elintarvikealan osaamiskeskuksen statuksen saami-
seen vuosille 1999-2006.

Toimialakohtaisia tarkasteluja laaja-alaisemmin etelä-pohjalaisten pk-yritysten
tilannetta on kuvattu mm. 1997-98 Vaasan läänin klusteri- ja teknologia-analyysissä
(Tuominen & al. 1998). Siinä sovellettiin toimialoittaiseen tarkasteluun ns. Porterin
klusteriajattelua. Tietoyhteiskunta on ollut alueellisena teemana laajimmin esillä
Länsi-Suomen allianssin Paraddis –projektin loppuraportissa (WFA, 1998). Projek-
tit ja aluekehityssuunnitelmat eivät kuitenkaan tarkastelultaan ole tieteellisiä, mitä
vaadittaisiin syvemmän näkökulman saamiseksi.

Tieto tietojenkäsittelytieteen näkökulmasta

Miten sitten olisi tieteen keinoin tutkittava tietoyhteiskunnan kehitystä? Osaamisen
ja taloudellisen kilpailukyvyn problematiikka koskettaa monia tutkimusaloja, kuten
innovaatio- ja diffuusioteorioita, kasvatustiedettä, aluetiedettä, talous- ja organisaa-
tiotieteitä jne. Castellsin (1996) esittämissä visioissa yhdentyvät poliittinen, sosio-
loginen ja teknologinen perspektiivi. Tässä artikkelissa kysymystä pyritään tarkaste-
lemaan tietojenkäsittelytieteen näkökulmasta.

Tietojenkäsittelytiede tutkii automaattiseen tietojenkäsittelyyn liittyviä ongelmia.
Vaikka sitä saatetaan pitää pelkästään matematiikan kaltaisena ”kovana” tieteenä, se
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kattaa laajan variaation erilaisia tutkimusotteita ja näkökulmia. (Näistä esim. Järvi-
nen 1999). Sillä on rajapintoja moniin muihin tieteenaloihin, ja erityisesti pohjois-
maisessa traditiossa yhteiskuntatieteisiin. Yritysmaailmaa tietojenkäsittelytieteessä
on perinteisesti tutkittu systeemityön alueella sekä systeemiteoreettisista lähtökoh-
dista.

Laajemminkin voidaan todeta, että tietojenkäsittelytieteessä on tapahtumassa siir-
tymää pelkistä teknologisista kysymyksistä kohti organisatorisia ja hallinnollisia
kysymyksiä. Samoin kasvaa kiinnostuu kvalitatiivisten menetelmien soveltamiseen.
Monipuolisesta traditiostaan johtuen tietojenkäsittelytieteen keinoilla on mahdolli-
suudet luoda laadukkaita tarkastelukulmia myös tietoyhteiskuntaan. Tarkasteluun
liittyvä monimutkaisuus ja moniarvoisuus on syytä kuitenkin tiedostaa.

Yhden sekaannuksen mahdollisuuden antaa eri tieteiden peruskäsitteiden tulkin-
ta. Tietojenkäsittelytieteessä ”tieto” on merkitystä vailla olevaa ”raaka-ainetta” kun
taas ”informaatio” on tietoa, jolla on vastaanottajalleen tai käyttäjälleen jokin erityi-
nen merkitys. Muissa tieteissä merkitykset ovat juuri päinvastaiset.

Keskeinen käsite tietojenkäsittelytieteessäkin on ”knowledge”. Se voidaan suo-
mentaa useilla tavoilla, tavallisimmin sillä tarkoitetaan ”tietämystä”, ”tietoutta” taikka
kokemukseen perustuvaa tietoa. Tietämykseen liitettävä laaja-alainen termi, joka
viime aikoina on myös kaupallistunut ja muuttunut jopa muotiasiaksi, on tietämyk-
sen hallinta (knowledge management). Tieteellisesti tarkasteltuna termi on vielä jä-
sentymätön, ja sillä ymmärretään eri yhteyksissä useita erilaisia asioita.

Tietämyksen hallinta ei sinänsä ole mikään uusi asia. Siihen liittyneitä, yrityselä-
män kannalta merkittäviä tutkimusalueita ovat olleet mm. organisaation oppiminen,
yrityksen ydinkompetenssit ja ydinprosessit, partnership taikka strategiset allianssit.
Viime aikoina painotus on siirtynyt asiakkuuden hallintaan (Customer Relationship
Management) sekä luovuuden  ja innovaatioiden hallintaan (Creativity and Innova-
tion Management).

Tieteenalojen itsenäistyminen ja pyrkimys eriytymiseen on yleensä johtanut ka-
peiden erikoisalueiden syntymiseen. Vaarana on tällöin ”putkinäköinen perspektii-
vi”, jossa pystytään kertomaan tarkkoja yksityiskohtia jostakin ilmiöstä, mutta ei
pystytä liittämään havaintoja yhteen muun ympäristön kanssa. Tietojenkäsittelytie-
teen sulauttaessa itseensä aineksia useista muista tieteistä, se pystyy tarjoamaan tie-
toon ja sen hyödyntämiseen liittyvissä kysymyksissä laajan ja monipuolisen  tarkas-
teluperspektiivin.

Keco – Knowledge Exploration in Context

Tampereen yliopistossa on keväästä 1999 lähtien toiminut tietojenkäsittelyopin lai-
toksen professoreiden vetämänä usean eri tiedekunnan tutkijoista koostuva Keco-
ryhmä. Nimensä mukaisesti Keco – Knowledge Exploration in Context - tutkii
knowledge –käsitettä eri konteksteissa.
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Englannin “context” suomennetaan yleensä sanalla asiayhteys. Laajemmin ym-
märrettynä kontekstilla voidaan tarkoittaa “yhteyttä, johon asetettuna teksti tai teos
vasta tulee oikein ymmärretyksi”. Konteksti on tavallaan tutkimuksen “ympäristö”,
johon tulkinnassa voidaan rajautua tai tukeutua.

Tieteellisen tiedon muodostamisessa kontekstilla on merkittävä rooli. Se antaa
tutkimukselle merkityksen, suuntaa sitä ja saattaa jopa määrittää sopivien aineiston
keräysmenetelmien valintaa (Järvinen 1999).

Keco -ryhmän tavoitteena on luoda kontekstuaalinen kehysteoria tietoprosesseil-
le, määritellä tähän liittyvät ydinkäsitteet sekä testata kehitettävää teoriaa tietoyh-
teiskunnan eri toimintaympäristöissä. Tarkasteltavat tietoprosessit ovat ylimmällä
abstraktiotasolla tiedon luominen (creation), käyttö (use), varastointi (store) ja hä-
vittäminen  (demolition) – näistä jokainen voi sisältää lukuisia aliprosesseja.

Keco on valinnut Castellsin (1996) “Informationalisaation” makrokehykseksi, jossa
ns. isoja muutoksia voidaan tarkastella. Eri näkökulmat voidaan näin sovittaa yhteen
kontekstiin, jolloin tutkimuksessa voidaan luoda monipuolinen kuvaus eri organi-
saatiokonteksteista. Kehystä ja sen soveltamista pk-yritysten tietojenkäsittelyn prob-
lematiikkaan kuvataan seuraavissa kappaleissa.

Yhteiskunnan tekno-ekonominen paradigma

Castells’n esittämä teorian rooli on Kecossa olla eräänlainen metakonteksti, väljä
yleismaailmallista kehitystä kuvaava malli. Castells puhuu uudesta tekno-ekonomi-
sesta paradigmasta, ”informationaalisesta yhteiskunnasta”. Informationalisaatio tar-
koittaa viestinnän ja tiedonhankinnan kasvavaa riippuvuutta tietoverkoista, eli “Ne-
tistä”, jonka logiikka ylittää kaikki maantieteelliset ja kulttuuriset rajat. Arkipäivän
tavallinen toiminta ja jokaisen oman identiteetin muodostus (”Self”) on kuitenkin
paikallista. Toisaalta on välttämätöntä olla mukana kansainvälisessä toiminnassa,
toisaalta omille toiminnoille on haettava merkitystä paikallisilta viiteryhmiltä. Tästä
ristiriidasta aiheutuu jännite (”Tension”).

Castells erottaa viisi tätä tekno-ekonomista paradigmaa luonnehtivaa tekijää.
Ensimmäinen on tiedon rooli tuotannon ”raaka-aineena” ja tuotteena. Toinen tekijä
on teknologian vaikutuksen ulottuminen kaikkialle. Kolmas ulottuvuus on verkos-
toitumisen logiikka. Neljäs liittyy kaiken tyyppisten rakenteiden, organisaatioiden,
prosessien jne., joustavuuteen. Viidentenä luonnehdintana on teknologioiden sulau-
tuminen kohti integroitunutta systeemiä, joista yksittäiset teknologiat eivät erotu
(Castells 1996).

Pk-yritys toimijana lokaalissa kontekstissa

Pienet yritykset joutuvat Castells’n metakontekstin kuvaamassa tietoyhteiskunnassa
osallistumaan globaaliin, kansainväliseen kilpailuun. Vaikka ne haluaisivatkin toi-
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mia paikallisesti, mahdollistavat tietoverkot ja informationalisaatio kansainvälisen
kilpailun ulottumisen kaikkialle. Tämä on suuri toimintaympäristön muutos, johon
yritysten on pystyttävä sopeuttamaan toimintansa.

Castells varoittaa vajoamisesta ”neljänteen maailmaan”. Jos paikallinen toimija
ei pysty näkemään itseään osana tätä globaalia kokonaisuutta, on vaarana vieraantu-
minen uuden talouden rakenteista, sisäänpäin kääntyminen ja jopa fundamentalis-
mi.

On luonnollista, että pk-yritysten näkökulma on paikallinen. Tämä näkyy esimer-
kiksi toiminnan suuntautumisena maantieteellisesti läheisille alueille ja kotimarkki-
noille. Etelä-Pohjanmaalla keskeisiksi todettujen, tuotannollisten pk-yritysten osal-
ta pidetään ongelmana sitä, ettei niillä yleensä ole osaamista uusista teknisistä inno-
vaatioista. Tämä johtunee paitsi teknologian nopeasta kehittymisestä ja yritysten
resurssien vähäisyydestä myös asenteista ja perinteisistä toimintatavoista. Pieniä
yrityksiä pidetään haluttomina ottamaan käyttöönsä uutta tekniikkaa ja uusia mene-
telmiä.

Yritysten läheisessä toimintaympäristössä yksi viime aikoina tapahtunut muutos
on alueellisten kehittämisorganisaatioiden roolin korostuminen. Ohjelmaperustai-
nen kehittämistyö vaatii uudenlaista paikallisten toimijoiden, kuten poliittisten pää-
töstentekijöiden, kuntien, tutkijoiden ja yritysten vuorovaikutusta. Yksittäisen pk-
yritysten kehitys on aiempaa herkemmin riippuvainen paikallisten kehittämisstrate-
gioiden laadusta ja näkemyksellisyydestä.

Lokaaleille toimijoillekin siis asetetaan vaatimus ymmärtää kokonaisuuksia  ja
kykyä nähdä itsensä osana tietoyhteiskunnan kontekstia. Pk-yritysten ohella myös
muilta toimijoilta edellytetään aktiivista asennetta ja ulospäin suuntautuneisuutta.

Tietoyhteiskunnan pk-yritysten osaamiselle luoma jännite

Globaalin ja lokaalin kontekstin jännitteeseen joutuneen, paikallisesti toimivan pk-
yrityksen tulee purkaa ko. jännite säilyttääkseen elinmahdollisuutensa. Osa tätä pur-
kamista on kontekstin kannalta keskeisen innovaation, informaatio- ja kommunikaa-
tioteknologian (ICT:n) käyttöönotto. Käyttöönottoprosessissa rakentuu yrityksen
ICT:n liittyvä osaaminen ja tietämys.

Kecossa on todettu, että yleensä korostuu kontekstin vaikutus paikallisiin toimi-
joihin. Yhtä hyvin on olemassa toisen suuntainen mahdollisuus. Voidaan puhua pait-
si reaktiivisesta myös proaktiivisesta (toiminta)suhteesta paikallisista toimijoista
kontekstiin päin. Tarvitaan uuden tiedon luontia, tiedon välittämistä ja sen hyväksi-
käyttöä kontekstin muuttamiseksi, tapahtuipa tämä pelkän tiedon, tietävien henki-
löiden, tietotekniikan tai kaikkien näiden resurssilajien avulla. Reaktiivisessa rea-
goinnissa pyritään korjaamaan uusien artefaktien kielteisiä sosiaalisia vaikutuksia.
Artefaktit voivat olla esim. konkreettisia koneita, laitteita, organisaatio- yms. järjes-
telyjä taikka virtuaalisia rakenteita tai hahmotuksia.
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Proaktiivisessa reagoinnissa pyritään ennakoimaan sekä ennalta ehkäisemään
mainittuja kielteisiä vaikutuksia tuottamalla uutta tietoa, organisoimalla ihmisten
oppimista sekä konstruoimalla parempia tietoteknisiä ratkaisuja (Järvinen 1999b).

Tutkimuksen kannalta edellä esitetyllä määrittelyllä on suuri merkitys. Ensiksi-
kin se antaa mahdollisuuden tarkastella paikallisia toimijoita, siis esimerkiksi pk-
yrityksiä, proaktiivisella toiminnallaan tietoyhteiskunnan kontekstia muuttavina yk-
siköinä sen sijaan, että ne nähtäisiin passiivisina, pelkästään muutoksiin reagoivina
olentoina.

Toinen on tietämyksen hallintaan liittyvä näkökulma. Mekanistisimmat tietämyk-
sen hallinnan edustajat uskovat, että pelkästään tieto- ja tietämysvarantoja järjestä-
mällä ja organisoimalla voidaan organisaation toimintaa tehostaa. Useissa teknisissä
ratkaisuissa on kyse siitä, että yrityksen tietovarastoihin tarjotaan käyttäjille liitty-
mää, ts. kyseessä ovat tavallaan intranet –ratkaisut. Verkkojen, intranetin ja interne-
tin, yhdistämistä sinänsä ei voida kuitenkaan pitää varsinaisena tietämyksen hallin-
tana.

Mekanistisen näkemyksen rinnalla on toinen, orgaaninen tietämyksen hallinnan
koulukunta, joka korostaa sitä, etteivät pelkät tekniset ratkaisut riitä. Orgaaninen
koulukunta liittää Kecon lailla tietämykseen ”raakatiedon” ohella myös yksilöiden
ja organisaatioiden kyvyn ymmärtää epämääräistä dataa ja muuttuneita tilanteita.

Edellä kuvatut tutkimuskehyksen osat voidaan pk-yritysten näkökulmasta tarkas-
teltuna koota yhteen tavalla, joka on esitetty kuviossa 1.

KUVA 1. Pk-yritykset  KECO - Knowledge Exploration in Context - viiteke-
hyksessä
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Kehittyminen
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ICT eteläpohjalaisessa yrityksessä 1990-luvun alkupuolella

Seuraavassa tarkastellaan muutaman tapauksen valossa, millaista tutkimustietoa tästä
pk-yritysten tietämysprosessista on.

Helsingin yliopiston maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksessa (Makes) Sei-
näjoella tehtiin 1995 tutkimus eteläpohjalaisen pk-kentän atk-käytöstä (Mäki & Rii-
himaa 1995) kahden merkittävän aineiston perusteella. Tilastokeskus kokosi maa-
kunnallisen aineiston. Neljän mikroyritysvaltaisen kunnan alueelta kerättiin kattava,
tuotannollisia yrityksiä koskeva haastatteluaineisto, jossa käsiteltiin atk:n käytön ti-
laa. Nämä antoivat hyvän, joskaan ei mairittelevan näkymän tuolloisiin Etelä-Poh-
janmaan pk-yritysten tietoteknisiin valmiuksiin.

Tietoverkkojen käytön tuolloista edistymistä arvioitiin kahdella tekijällä - atk:n
peruskäytön tasolla sekä alkeellisten telemaattisten välineiden (yhdistetty tietotek-
niikka ja tietoliikenne) ja palvelujen käytön tiheydellä. Esimerkkinä jälkimmäisestä
oli telefaxin käyttö.

Näiden aineistojen valossa tietoverkkojen hyötykäyttö oli vähintäänkin kaksina-
painen kokonaisuus. Isot yritykset käyttivät tietotekniikkaa tuolloin jo kohtuullises-
sa määrin. Kuva pien- tai oikeammin mikroyritysvaltaisesta kentästä oli täysin toi-
senlainen; verkkoyhteyksiä oli vain muutamilla ja niiden käyttö vähäistä. Atk:n käyttö
mikroyrityskentässä näytti yllättävänkin vähäiseltä, sillä esimerkiksi tekstinkäsitte-
lyä  käytti vain noin viidesosa yrityksistä. Yli yhdeksän hengen yrityksissä tilanne
oli toinen. Niissä eri atk-sovellukset olivat kohtuullisen hyvin käytössä.

Merkillepantavaa oli, että lähes kuudesosa mikroyrityksistä ei nähnyt keinoja,
joilla ne voisivat toiminnassaan paremmin hyödyntää atk:ta.  Tämä kertoi kahdesta
asiasta - toisaalta mikroyrityksistä, joille ei atk todellakaan ollut mielekäs vaihtoehto,
mutta mös negatiivisesta asenteesta atk:n peruskäyttöä kohtaan.

Telemaattisten atk-sovellusten edeltäjänä tutkimuksessa pidettiin telefaxin käyt-
töä. Kahtiajakautuminen näkyi myös siinä. Kaikista kyselyn kohteena olleista yri-
tyksistä vain niukasti yli kolmasosa ilmoitti tuolloin omistavansa faxin, mutta isom-
missa yrityksissä fax oli jo kaikilla käytössä. Telefaxien tiheys tuntui tuolloin häm-
mästyttävän pieneltä. Toisaalta yritykset hankkivat soveltamansa tekniikan hyvinkin
rationaalisesti. Hankkimisjärjestys noudatti järjestystä puhelin-langaton puhelin-te-
lefax-tietokone-tietoyhteydet.

Varsinaisista verkkosovelluksista yleisimpiä olivat pankkiyhteydet, vaikka nii-
denkin lukumäärä oli varsin alhainen. Yhteydet liittyivät lisäksi useimmiten  pelk-
kiin kassajärjestelmiin, sillä muutoin modeemeita oli käytössä huomattavasti alle
10%:ssa yrityksistä.

Mielenkiintoinen oli tietotekniikan käyttöönoton intensiteetistä syntynyt kuva.
Tarkastelussa osoittautui, että eri tyyppiset organisaatiot olivat ottaneet atk:n käyt-
töön eri aikoina, ja hyvin eri tavalla. Varhainen omaksuja oli palvelusektori, jossa
käyttö muuttui nopeasti normaaliksi toiminnaksi. Julkisella sektorilla (kunnat) atk
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              1970                     1980                       1990

1

3

5
Yritykset
Palvelut
Julkinen sektori (kunnat)

oli otettu käyttöön melko lyhyessä ajassa, ja käyttöönoton intensiteetti oli hyvin voi-
makas. Yrityksissä sen sijaan omaksuminen tapahtui hyvin hitaasti, ja  saavutti ”nor-
maalin” käytön tason vasta 1990-luvulla. Omaksumista luonnehtivat käyrät on esi-
tetty kuviossa 2.

KUVA 2. Atk:n omaksumisintensiteetti Etelä-Pohjanmaalla 1965-1995 (Mitä
lähempänä arvoa 1 käyrä on, sen neutraalimpaa omaksuminen on ollut)

ICT eteläpohjalaisessa yrityksessä 1990-luvun loppupuolella

Mäken ja Riihimaan raporttia on seurannut joukko suppeampia selvityksiä (Puisto-
salo 1996a, Puistosalo 1996b, Palm 1997, Rintaluoma 1998, Kortelahti & Nevanpe-
rä 1999). Niiden yhteenvetona voidaan todeta, että yritykset tiedostavat hyvin tieto-
tekniikan kehittymisen, mutta hyödyntämisen valmiudet ja käyttö ovat keskitasoa.
Verkkojen käytön ja viime aikoina merkitystään kasvattaneen elektronisen liiketoi-
minnan hyödyntämisessä ollaan alkuvaiheessa. Sähköpostia käytetään suurimmaksi
osaksi kirjeenvaihtoon ja viestien lähettämiseen. Suurin osa käyttäjistä avaa sähkö-
postinsa vain viikottain (Kortelahti & Nevanperä 99).

Vaasan läänin klusterianalyysissä (Tuominen & al 1998) todettiin kohderyhmänä
olleista, tuotannollisista yrityksistä atk:n hyödyntämisen ja tietoverkkojen käytön
osalta seuraavaa:

”Atk-työkalujen ja -sovellusten käytön kehittämistarpeet painottuvat atk-työka-
lujen ja -sovellusten parempaan hyödyntämiseen toiminnan- ja tuotannon-ohjauk-
sessa ja suunnittelun välineinä (CAD-sovellukset). Tarpeet ovat pitkälti yrityskoh-
taisia ja ratkaistaan yleensä yritysten muiden kehittämisprojektien yhteydessä sekä
yrityskohtaisella henkilöstön koulutuksella yleisillä atk-kursseilla.”

”Tiedonsiirto (mm. sähköposti) on muodostumassa muutaman vuoden sisällä
merkittäväksi ja käyttökelpoisimmaksi kommunikointimuodoksi asiakas-toimittaja-
suunnittelija-alihankkija-tavarantoimittaja -verkoissa.  Perustiedot tietoverkoista ja
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varsinkin niiden hyödyntämismahdollisuuksista ovat hyvin puutteellisia. Tietoverk-
koon liittyvien palveluiden tarjonta yrityksille on puutteellista.”

Valtakunnallista, suhteellisen tuoretta vertailupohjaa havainnoille tarjoaa liiken-
neministeriön koordinoiman ”Verkkokaveri” –kehittämisohjelman raporttina tehty
tutkimus ”Pk-yritykset Internetin hyödyntäjinä” (Berg & Karttunen 1998). Tutki-
muksella kartoitettiin, miten suomalaiset pk-yritykset hyödyntävät Internetiä ja mikä
on Internetin merkitys pk-yritysten liiketoiminnalle nyt ja lähitulevaisuudessa. Vas-
taava tutkimus on tehty kertaalleen edellisenä vuotena. Tutkimuksen on tehnyt oh-
jelmassa mukana oleva Otso Consulting Oy yhteistyössä Taloustutkimus Oy:n kans-
sa. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 960 yritysjohtajaa 5 – 250 henkilöä työllis-
tävistä yrityksistä. Lisäksi yritysjohdon syvähaastatteluihin osallistui 21 pk-yritys-
ten omistajaa tai päättäjää.

Tutkimuksen mukaan Internet-palvelujen käyttö on yleistynyt pk-yrityksissä
vuodesta 1998 ja lisääntyy edelleen nopeasti. Osallistuneista yrityksistä 70 % käytti
Internetiä tiedon etsimiseen, kun vuotta ennen vain puolet oli ottanut Internet-yhteydet
käyttöön. 35 % yrityksistä ilmoitti käyttävänsä Internetiä viranomaisyhteyksien
hoitamiseen ja 22 % etätyöhön. Tuotteiden tai palveluiden tilaamiseen Internetiä
käytti 28 % yrityksistä.

Sähköposti nousi tutkimusvuoden aikana keskeiseksi yhteydenpidon välineeksi
telefaxin, postin ja puhelimien rinnalle. 76 % tutkimukseen osallistuneista yrityksis-
tä käytti sähköpostia yhteydenpitoon organisaation ulkopuolelle, vain 22 % vastaa-
jista ei käyttänyt lainkaan sähköpostia. Vuotta aiemmin sähköposti oli vieras vielä
kolmannekselle vastaajista. Omia Internet-palveluitaan pk-yritykset ovat kehittäneet
ennakoitua hitaammin. Suurin este verkkopalvelujen kehittämiselle on verkkoon
sopivan liikeidean tai toimintamallin puute.

Pk-yritysten jatkotutkimus?

Käytettävissä oleva, informaatiojärjestelmiä ja pk-yrityksiä yhdistävä  tutkimustieto
on suhteellisen kapea-alaista, kvantatiivista tilanteen ja teknologioiden kuvausta.
Kansallisesti ja kansainvälisestikin tilanne on saman kaltainen; ne tutkimusraportit,
jotka yhdistävät ICT:tä ja yrityselämää kohdistuvat yleensä suuriin yrityksiin ja laa-
joihin atk-järjestelmiin.

Jatkossa olisikin kiinnitettävä tutkimuksessa laaja-alaisempaa huomiota myös pk-
yritysten tarpeisiin ICT:n alalla. Tutkimustulosten hyödyntäminen tulisi ulottaa myös
alueelliseen kehittämistyöhön ja kehittämisohjelmiin. Toisaalta tulisi paneutua sii-
hen kokonaisvaltaisuuteen, millä pk-yritykset joutuvat tietojärjestelmiään rakenta-
maan ja käyttämään, toisaalta tarvitaan näkökulman laajentamista teknisistä ratkaisuis-
ta kohti inhimillisiä resursseja, verkostoitumista sekä tietämyksen hallintaa ja pro-
aktiivista reagointia.
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Erään mielenkiintoisen kehikon tarkastella yritysten tietämyksen kehitystä tarjo-
aa Frank Blacklerin artikkeli (Blackler 1995). Se on organisaatiotutkimuksen näkö-
kulmasta tehty, perustavaa laatua oleva katsaus knowledge –käsitteen merkityksiin,
edelleen kehittelyyn sekä käsitettä sivuaviin muihin käsitteisiin kuten ”knowledge
work”, tietäminen, tieto/ tietämys –intensiiviset yritykset, organisaation kompetens-
si, organisaation oppiminen sekä toiminnan teoria (activity theory).

Blackler erottelee organisaatiotutkimuksen kirjallisuuden perusteella viisi eri lä-
hestymistapaa. Niiden esiintuomisella hän haluaa korostaa käsitteen kompleksisuut-
ta sekä sen kaikenkattavuutta – käsite ei yllä vain ”tietotyötä tekeviin”, vaan kaik-
kiin organisaatioihin ja kaikkiin henkilöihin. Näkökulmat ovat seuraavat:

1) Embrained knowledge; mikä liittyy käsitteellistämisen taitoihin ja kognitiiviseen
kykenevyyteen. Vastakohtana tälle on rutiininomainen toiminta.

2) Embodied knowledge; mikä on toimintaorientoitunutta, perehtyneisyyden kautta syn-
tyvää tietämystä (knowledge of acquaintance). Se voi liittyä esim. fyysiseen läsnä-
oloon ja kokemiseen, aistien kautta välittyviin tuntemuksiin jne.

3) Encultured knowledge; mikä viittaa saavutettuun yhteisymmärrykseen, ymmärryksen
syntymisen prosessiin. Kyseessä on mm. kieleen liittyvä sosiaalistuminen ja kulttuu-
rinen ilmiö.

4) Embedded knowledge; on tietämystä, joka on löydettävissä kokonaisvaltaisista rutii-
neista. Tässä oletetaan taloudellisen käyttäytymisen olevan läheisesti riippuvainen
organisaation sosiaalisista ja institutionaalisista järjestelyistä.

5) Encoded knowledge; on symbolien ja merkkien kautta välittyvää informaatiota. Täl-
laisia ovat esimerkiksi manuaalit, kooditukset, kirjat jne.

Blackler on artikkelissaan laatinut myös nelikentän, mihin hän on sijoittanut kirjal-
lisuuskatsaukseensa perustuen luonnehdinnat eri tyyppisesti tietämykseen suhtautu-
vista organisaatioista.
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KUVA 3. Organisaatiot ja tietämykset tyypit  (Blackler 1995).

Kaavioon merkityt nuolet (1. - 4.) kuvaavat tarvetta siirtyä kohti kommunikaatio-
intensiivisiä organisaatioita, joissa kommunikointi ja yhteistoiminta ovat avainpro-
sesseja.

On mielenkiintoista pyrkiä tunnistamaan kaaviosta eteläpohjalaisia, tuotannolli-
sia yrityksiä, sekä pohtia niitä haasteita, mitä siirtymään tarvitaan. Nykyiset yrityk-
set voidaan pitkälti löytää kohdasta 2., mutta myös omalla tavallaan ekspertti-orga-
nisaatioita myös löytyy (1.). Eväitä tähän pohdintaan antavat useat, toistaiseksi ra-
portoimattomat tutkimusaineistot. Niiden kautta on jatkossa tarkoitus tutkia infor-
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maatio- ja kommunikaatioteknologia pk-yrityksen innovaationa ja tietämysproses-
sin osana.
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13

Kauniit kaupungit rohkeille osaajille - eli
kaupunkiympäristö ja imago kaupunki-

seudun kehittämisen välineinä

Mika Raunio

Tiivistelmä. Tämän artikkelin tavoitteena on nostaa esiin kaupunkiympäristön roo-
li kehittämisen voimavarana kaupunkiseudun elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Ai-
hetta sivutaan jatkuvasti mediassa ja erilaisissa tutkimuksissa, mutta keinoja kau-
punkiympäristön konkreettiseksi hyödyntämiseksi ei juurikaan ole esitetty.  Tarkoi-
tuksena on esittää ehkä hieman raadollinenkin näkökulma, jossa hyvän kaupunki-
ympäristön ja hyvän imagon rakentamisen kautta pyritään kohentamaan kaupunki-
seudun kilpailukykyä ja houkuttelemaan uusia ja juurruttamaan vanhoja osaajia eli
niin sanottuja ”hyviä veronmaksajia”. Tarkastelun kohteena ovat siis huippu-
osaajat, asuin- ja elinympäristö sekä kaupungin imago. Artikkeli on tarkoitukselli-
sesti hivenen provokatiivinen, koska näin kärjistettynä se korostaa kaupunkiseudun
kehittämisen monimutkaisuuden selkeyttämisen tärkeyttä. Jos yhdellä toimenpiteel-
lä pyritään tyydyttämään kaikkia osapuolia, vie se helposti toiminnalta sen terävim-
män kärjen. Toimenpiteet on oltava selkeästi kohdistuneita, mutta yhteisymmärryk-
sessä laadittuja, samansuuntaisia ja toisiaan tukevia.
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Jumala, Suomi ja Nokia

Yhteiskunta on jatkuvassa muutosprosessissa, jota yhtäältä ilmentävät ja toisaalta
ohjaavat ihmisen luomat instituutiot. Parhaiten tätä muutosprosessia kuvaakin yh-
teiskunnassa tapahtuvat institutionaalis-rakenteelliset muutokset. Syvällinen, läpäi-
syperiaatteen mukaisesti tapahtuva institutionaalinen muutos muuttaa paitsi yhteis-
kunnan sosiaalisia rakenteita myös niitä periaatteellisia toimintatapoja ja pelisään-
töjä, joiden mukaan ihmiset ja organisaatiot osana yhteiskuntaa toimivat. Tämän
muutoksen pitkän aikavälin tarkastelussa voidaan nostaa esiin kolme murrosta, jot-
ka ovat avainasemassa kaupunkiympäristön muuttuvan merkityksen näkökulmasta.

Ensimmäinen murros tapahtui uskonnon ottaessa valta-aseman yhteiskunnan
muovaajana. Länsimaissa sekä merkitykset että moraali määriteltiin erilaisten kris-
tinuskoon perustuvien koulukuntien näkemyksen kautta. Kirkko ja sen liittolaiset
olivat yhteiskunnan määrääviä instituutioita, joiden ympärille sekä tieto että itse
kaupungit rakentuivat. Toinen suuri muutos oli siirtyminen valistuksen aikaan ja
kansallisvaltioiden kohoaminen yhteiskunnan perusinstituutioiksi tavoitteenaan kan-
sallinen yhtenäisyys ja hyvinvointi. Kansalliset pääkaupungit nousivat uskonnollis-
ten keskusten rinnalle ja ohi ohjaamaan yhteiskunnan toimintaa. Kolmas murros on
parhaillaan käynnissä, ja sitä voidaan kutsua vaikkapa postmodernismiksi tai jälki-
teolliseksi ajaksi, joka korostaa yhteiskunnan moniarvoisuutta ja kansainvälisyyttä.
Tätä vaihetta luonnehtii monikansallisten yhtiöiden nouseminen hallitseviksi insti-
tutionaalisiksi rakenteiksi. Kolmannen murroksen myötä liiketaloudesta peräisin
olevat kilpailukyky ja markkinointi ovat sulautumassa myös muiden yhteiskuntaa
ohjaavien instituutioiden toimintatapoihin. (ks. The Economist 2000; Castells 1997;
Kasvio & Nieminen 1999.)

Yhteiskunnan toimintaa ylläpitävät valtainstituutiot eivät määrittele vain vallitse-
via toimintatapoja ja arvoja, vaan myös kaupunkiympäristön fyysinen rakenne ja
symbolinen merkitys valjastetaan aina kulloisenkin valtainstituution palvelukseen.
Jumalan kunniaa ylistävät kirkot ja kappelit saivat väistyä isänmaallisuutta ja patrio-
tismia uhoavien kansallisten monumenttien tieltä, jotka puolestaan pian joutuivat
peittymään monikansallisten yritysten konttoreiden ja kaupallisten valomainosten
varjoon. (ks. Tuovinen 1992.) Muutos koskettaa siis kaupungin kaikkia elementtejä
fyysisestä ympäristöstä ja symbolisista merkityksistä hallintokulttuuriin saakka. Näin
ollen usein vielä hahmottoman kaupunkipolitiikan realisoituminen kilpailukykypo-
litiikkana voidaan nähdä osana laajempaa yhteiskunnallista prosessia, joka seuraa
yhteiskunnan institutionaalisrakenteellisia muutoksia. Onnistuneen kaupunkipolitii-
kan indikaattorit löytyvät nyt Jumalan sanan sijasta Nokian vuosikertomuksesta.

Lyhyemmällä aikajänteellä ja tarkemmin kaupunkisuunnittelussa pitäytyen voi-
daan viimeisen murroksen nähdä johtavan paradigmojen ja suurten kertomusten ha-
joamiseen pieniksi paikallisiksi tarinoiksi. 1900 -luvun kaupunkisuunnittelu on vuo-
sisadan kuluessa muuttunut maestrojen ajasta pienimuotoisempaan ja paikallisem-
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paan suunnitteluun, joka 2000 –luvulle saavuttaessa on yhdistetty globaaliksi koko-
naisuudeksi lukuisten alueiden ja toimijoiden välisten verkostojen kautta. Jos Suo-
malaisen kaupunkisuunnittelun muutosta halutaan kuvata yksinkertaistaen tämän
vuosisadan alusta loppuun, voidaan paradigmat ja kaupunkiympäristön historialliset
tehtävät kiteyttää seuraavasti:

• 1900 Klassismi – estetiikka

• 1930 Funktionalismi – terveys

• 1950 Jälleenrakennus – asuttaminen

• 1960 Kompaktikaupunki – sosiaalinen

• 1970 Lähiöt – muuttoliike

• 1980 Täydennysrakentaminen – maanarvo

• 1990 Ekologinen kaupunki –ympäristöarvot

• 2000 Kilpailevat kaupungit – verkostot.

(ks. Duffy 1995; Hautamäki ym. 1992; Koskiaho 1997.)

Kaupunkiympäristöllä on aina lukuisia tehtäviä, mutta painotukset vaihtelevat eri
aikoina. Funktionalismin jälkeen varsinaisia paradigmoja ei enää ole ollut, mutta
kaupunkisuunnittelussa painotukset ovat seuranneet moniarvoistuneen yhteiskun-
nan eri aikoina esiin nostamia tarpeita. Viimeisintä eli 2000 –luvun kilpailukykyä
korostavaa ja verkostoihin tukeutuvaa näkökulmaa voidaan selittää yhteiskunnalli-
silla muutoksilla, joita kuvaavat verkosto-, tieto- ja mediayhteiskunnan käsitteet.
Nämä jo puolivuosisataa tuloaan tehneet yhteiskuntatulkinnat perustuvat pitkälti tek-
nologian kehitykseen, talouden globalisaatioon sekä kansallisvaltioiden merkityk-
sen vähenemiseen,  joten ne vaikuttavat voimakkaasti myös kaupunkisuunnittelun
rooliin.

Verkostoyhteiskunta kuvaa tuotantoprosessien, talouden ja vallan siirtymistä pai-
koista virtoihin, jonka pääväylät muodostuvat verkostoyhteiskunnan noodeina toi-
mivien suurkaupunkien välille. Huippuosaajat tai uusi eliitti liikkuvat pääasiassa
näissä virroissa, joihin myös alueiden ja organisaatioiden on siis kytkeydyttävä ha-
lutessaan kontaktin näihin ryhmiin. (Castells 1996.) Mediayhteiskunta korostaa säh-
köisenviestinnän ja maailmanlaajuisen tiedottamisen merkitystä sekä tuotettujen
mielikuvien määrän ja merkityksen kasvamista ihmisten maailmankuvan muodosta-
jina. Kaupunkien itsestään luomat mielikuvat, imagot, tulevat entistä tärkeämmiksi,
kun paikan merkitys taloudelle ohenee ja virtojen merkitys tiedonvälityksen ja tuo-
tannon kanavana kasvaa. Tietoyhteiskunta painottaa tiedon ja osaamisen merkitystä
tuotannontekijöinä, joten myös kaupunkien kehitys on paljolti riippuvainen niiden
kyvystä houkutella ammattitaitoista ja osaavaa työvoimaa alueelleen erilaisia virto-
ja hyväksi käyttäen. Kuten Kostiainen (1999) toteaa, menestyvä kaupunki on sellai-
nen, jossa yritysten ja asukkaiden tarpeet kohtaavat oikealla tavalla. Kaupunkisuun-
nittelun on siis luotava osaajia houkutteleva asuin- ja elinympäristö, liitettävä se
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selkeästi osaksi kaupungin profiilia ja välitettävä tämä viesti tehokkaasti virtoihin,
joissa avainosaajat liikkuvat.

Asuin- ja elinympäristö

Paikkaan sidottu kaupunkiympäristö muodostuu yksilön näkökulmasta asuin- ja elin-
ympäristöstä, joka laajasti käsitettynä muodostaa yksilön päivittäisen toiminta ken-
tän kaikki ulottuvuudet. Tämän kokonaisuuden laadun arviointi on usein hyvin sub-
jektiivinen tehtävä, vaikka joitakin yhteisiä nimittäjiä hyvälle fyysiselle, sosiaalisel-
le ja toiminnalliselle ympäristölle voidaankin osoittaa1. Linnamaan (1999) mukaan
kokonaisuus, jota yksilöt arvottavat pitää sisällään seuraavat elementit:

• Fyysinen ympäristö

- Rakennettu ympäristö (asumismahdollisuudet ja asumiseen liittyvä kunnallistek-
niikka, julkisten tilojen laatu, arkkitehtuuri jne.)

• - Luonnon ympäristö (kasvit, eläimet, maaperä, vesi)

• Toiminnallinen ympäristö

- Kaupunkiseudun 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-, harras-
tus- ja opiskeluverkostot), joissa ihminen päivittäin toimii.

(Linnamaa 1999, 28.)

Linnamaan jako kuvaa hyvin sitä kokonaisuutta, jonka asuin- ja elinympäristö sen
laajimmassa merkityksessä pitää sisällään. Asuinympäristö kattaa lähinnä asunnon
ja sen välittömän ympäristön, kuten piha-alueen ja naapurit. Elinympäristö sen si-
jaan kattaa laajemman päivittäisen toimintaympäristön työmatkoineen ja työtove-
reineen. Linnamaan esittämät ulottuvuudet voidaan käsittää absoluuttisina, mitattui-
na ominaisuuksina tai subjektiivisempina, kokemuksellisina ominaisuuksina. Perin-
teinen kaupunkisuunnittelu kohdistuu pääasiassa vain toiseen eli absoluuttisten omi-
naisuuksien muuttamiseen. Miten paljon mitäkin on tarjolla, missä muodossa ja mil-
lä hintaa? Valinta sen sijaan tehdään subjektiivisen arvottamisen perusteella, mikä
koetaan itselle parhaimmaksi vaihtoehdoksi. Tähän mielikuvaan perinteinen kau-
punkisuunnittelu vaikuttaa lähinnä välillisesti, muuttamalla absoluuttista todellisuutta,
jota yksilö subjektiivisesti arvottaa.

1 Esim. sosiaalinen ympäristö Gehl 1980, toiminnallinen ympäristö Junttila 1995 ja fyysinen ympäristö
Urlich 1985 tai yleisemmin Rapoport 1977
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Ympäristön vaikutus yksilöön on hyvin monitasoinen prosessi ja tämän ymmärtämi-
nen hyvän kaupunkiympäristön suunnittelussa on erittäin tärkeää. Linnamaan esittä-
mät fyysiset, toiminnalliset, taloudelliset ja sosiaaliset kaupunkiympäristön ominai-
suudet tulkitaan yksilön kokemuksen kautta. Esimerkiksi Ittelsonin (1976) mukaan
ympäristö vaikuttaa:

• ulkoisena paikkana ja fyysisenä tilana, erityisesti kun pyritään suunnistautumaan uu-
dessa ympäristössä

• persoonallisuuden osana ja minuuden jatkeena, jolloin muutos ympäristössä koetaan
muutoksena itsessä

• sosiaalisena järjestelmänä ihmissuhteiden ja sosiaalisten verkostojen kautta

• emotionaalisena, voimakkaasti tunnesisältöisenä kokemuksena

• toimintaympäristönä eli miten ympäristö sopii tietyn toiminnon suorittamiseen

(Ittelson 1976 Auran, Horellin & Korpelan 1997 mukaan.)

Vaikka vaikutusten arviointi on hankalaa ja niiden todentaminen kohdistuu parhaim-
millaankin vain yhteen osatekijään kerrallaan, on vaikutus kuitenkin aina läsnä.
Ympäristön kokeminen on jatkuva ympäristön ja ihmisen välinen vuorovaikutus-
prosessi, joka vaikuttaa yksilön välittömään hyvinvointiin ja viihtymiseen alueella
(Aura, Korpela & Horelli 1997; Rapoport 1977). Ympäristön merkitystä pohdittaes-
sa onkin muistettava laadullisen vaikutuksen ohella määrä. Ympäristön eri osateki-
jät vaikuttavat yksilöön 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemän päivää viikossa ja 365
päivää vuodessa. Vaikuttavuuden laatu voi vaihdella, mutta määrä ei.

Se mitä ympäristön osatekijöitä kulloinkin painotetaan, riippuu pitkälti yksilön
subjektiivisista arvoista ja henkilöhistoriasta eli yksilön muodostamista ensisijaisis-
ta preferensseistä. Asuinpaikan valintaan vaikuttavat lopulta yksilön preferenssien
ja laajasti ymmärretyn asuin- ja elinympäristön tarjoamien ominaisuuksien yhteen-
sopivuus. Yksilön preferenssejä muokkaavat monet eri tekijät perhestatuksesta kou-
lutukseen ja kulttuuritaustasta urakehitykseen (Itäpuisto 1999; Kytö 1999). Asuin-
ja elinympäristön ominaisuuksia ovat Linnamaan (1999) listassa esitetyt tekijät, jonka
taloudelliseen ympäristöön voidaan sisällyttää myös työpaikka. Yksilön preferens-
sien ja ympäristön tarjoamien ominaisuuksien väliin tuleva tekijä on kokemus, jossa
yksilö tulkitsee olemassa olevia ominaisuuksia omia preferenssejänsä vasten. Ym-
päristö tulkitaan esimerkiksi Ittelsonin (1976) mukaisesti ulkoisen paikkana, per-
soonallisuuden osana, sosiaalisena järjestelmänä, emotionaalisena kokemuksena tai
toimintaympäristönä. Tulkinta on hyvin subjektiivinen tapahtuma ja painotukset ja
lähestymistavat vaihtelevat eri tilanteissa. Tulkinnan kautta toteutunut kokemus
määrittää lopulta ympäristön hyvyyden tai huonouden. Tulkintaprosessi korostaa
paitsi optimaalisen kaupunkiympäristön saavuttamattomuutta myös sen syvällistä ja
monitasoista vaikutusta yksilöön.
Koska optimaalinen kaupunkiympäristö on saavuttamattomissa, mutta sen vaikutus
yksilöön on kuitenkin merkittävä, on tehtävä rajaus; mikä on segmentti, jota kau-
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punki ensisijaisesti haluaa vetää puoleensa. On myös vastattava kysymyksiin, mitkä
ovat valitun ryhmän ensisijaiset yhteiset preferenssit ja minkä tulkintakehyksen läpi
näitä preferenssejä tulisi tarkastella. Näihin kysymyksiin saadut vastaukset on suh-
teutettava olemassa oleviin kaupunkiympäristön ominaisuuksiin ja paikallisen kau-
punkisuunnittelun tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kyse on kaupunkisuunnittelun kah-
den kehityslinjan, urbanismin ja sääntelyn yhdistämisestä. Urbanismi on ihanteellis-
ten kaupunkimallien luomista, vaihtoehto vallitseville oloille. Sääntely on ajankoh-
taisiin ongelmiin tarttumista ja pyrkimystä ratkaista ongelmat pala palalta. (Schul-
man 1990, 33-38.) Kaupungin on konkreettisia ajankohtaisia ongelmia ratkomalla
pyrittävä vahvistamaan ihanteellista kaupunkimallia, todellistamaan mielikuvaa, jossa
ihmiset haluavat asua ja elää. Valitun kohderyhmän avaintarpeet on konkretisoitava
kaupunkiympäristössä.

Imago ja sen markkinointi

Mediayhteiskunnassa kaupunkisuunnittelu ei kuitenkaan ole sidottu fyysiseen to-
dellisuuteen, vaan se voi kohdistua myös mielikuvatodellisuuden rakentamiseen. Lash
ja Urry (1994) toteavat, että globaalin talouden aikana mikään paikka ei voi olla
olemassa ilman siitä muodostettua mielikuvaa, imagoa. Hyvä kaupunkiympäristö-
kin voidaan valjastaa kehittämisen voimavaraksi, joka kiinnittää jo alueella asuvat
kaupunkiseutuun entistä tiukemmin ja houkuttelee uusia asukkaita alueen rajojen
ulkopuolelta.

Kaupunkiympäristön ja alueen ulkopuolisen kohderyhmän yhteen kytkevä pro-
sessi lähtee liikkeelle kaupungin profiilin määrittelevistä ominaisuuksista. Profiiliin
vaikuttavat kaikki juuri tälle kaupungille luonteenomaiset tekijät, kuten erityinen
historia, toimialarakenne, asukasrakenne, tapahtumat, kaupunkikuva, jne. Näiden
elementtien  kautta kaupunki profiloituu yleisellä tasolla. Profilointi on pitkäjäntei-
nen prosessi, jonka tavoitteena on luoda kaupungista haluttu mielikuva niin, että se
tukee asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja tuloksen tekemistä (Åberg 1988).

Profilointia voidaan edistää ja kohdentaa paikan markkinoinnin keinoin, jota to-
teuttaa tehtävään erikseen luotu yksikkö, kaupungin virkakoneisto ja/tai sen sidos-
ryhmät (Anttiroiko 1991; Kotler, Haider & Rein 1993). Paikan markkinoinnissa käy-
tetään markkinoinnin keinoja välittämään haluttua kuvaa paikasta tietylle kohderyh-
mälle. Tavoitteena on kertoa potentiaalisille käyttäjille alueella olevista todellisista
mahdollisuuksista. Oleellinen ero väljempään profilointiin on toiminnan suunnitel-
mallinen jäsentäminen ja strateginen asemointi osana kaupunkisuunnitteluproses-
sia. Markkinointi on prosessi, joka kohdistuu väljästi rajattuun segmenttiin, kuten
matkailijoihin, potentiaalisiin asukkaisiin, yrityksiin. Prosessia voidaan edelleen tar-
kentaa ja rajata kohderyhmä hyvinkin tarkasti, kuten tässä kaupunkiseudun paino-
pistealan huippuosaajiin.
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Varsinainen imago syntyy edellisen prosessin suuntaamana, mutta ei sen tulokse-
na. Imagoon voidaan kyllä vaikuttaa myös viestinnän keinoin, mutta todellinen ima-
go syntyy aina yksilökohtaisesti henkilöhistoriasta ja arvoista riippuen. (Junttila 1995.)
Muodostuvaa imagoa ei siis voida varsinaisesti rakentaa, mutta sen rakentumista
voidaan ohjata. Itse asiassa Karvosen (1997) mukaan vielä imagokin viittaa viestin-
nälliseen tai esittävään, merkkien ja symbolien tuottamisen puoleen. Vasta mieliku-
va viittaa psykologiseen tai laajemminkin käsitetyn merkityksen aktiiviseen muo-
dostamiseen saatujen tietojen, viestien ja ilmenemisen perusteella, omassa elämän-
tilanteessa ja omien tarpeiden pohjalta. (Karvonen 1997, 32.)

Norasvuon (1994) mukaan potentiaalinen kuntalainen pyrkii toteuttamaan jota-
kin elämäntyyliä ja identiteettiä. Kuntalainen tai potentiaalinen kuntalainen viestii
viiteryhmilleen asuinympäristön valinnan kautta arvostuksistaan. (Norasvuo 1994,
26-27.) Elämäntyyli ja arvostukset ovat ne peruspreferenssit, joita kohdennetun pai-
kan markkinoinnin taustatiedoksi vaaditaan. Lähes puhtaasti tietynlaisen elämän-
tyylin perusteella rakennetut ”aidatut yhteisöt” (gated communities) ovat kasvatta-
neet räjähdysmäisesti suosiotaan USA:ssa viime vuosina. Ne ovat lähinnä valkoisel-
le keskiluokalle suunnattuja yhteisöjä, joiden tarkoituksen on ylläpitää keskiluok-
kaista, konservatiivista ja moniarvoisuutta kaihtavaa elämäntyyliä ja sulkea ulko-
puoliset vaikutteet ja ihmiset tämän yhteisön arjen ulkopuolelle. Vaikka yksityisten
kehitysyhtiöiden rakentamat ”aidatut yhteisöt” on suunnattu lähinnä ”pelokkaalle
keskiluokalle” ja on sinänsä hyvin kyseenalainen ja epätasa-arvoa korostava kau-
punkikehittämisen suuntaus, nostavat ne konkreettisesti esiin valitun elämäntyylin
ja tietynlaisen fyysisen ja sosiaalisen kaupunkiympäristön välillä vallitsevan vahvan
kytköksen.

Kaupunkiympäristön ja siitä syntyneen imagon rakentamisessa on panostettava
tiettyyn teemaan, joka luo mahdollisimman laajasti positiivisen kuvan kaupunkiseu-
dusta ja sen toiminnasta. Tästä perusteemasta on mahdollista nostaa esiin erilaisia
nyansseja, jotka monipuolistavat ja syventävät seudun profiilia. Esimerkiksi kau-
pungin imago syntyy rakennetun ympäristön osalta lähinnä kaupunkikeskustan tai
tiettyjen monumenttien kautta, mutta potentiaalisten asukkaiden kannalta kiinnosta-
vammat nyanssit muodostuvat asuinympäristön tarjoamasta laadusta ja mahdolli-
suuksista. Eri segmenttejä, asukkaita ja yrityksiä ajatellen korkean osaamisen am-
matit ja korkeateknologia tarjoavatkin nykyisin toimivan yhdistelmän, jolle voidaan
rakentaa imago hyvästä paikasta yrittää ja asua. Korkean teknologian  edustaman
”puhtaan teollisuuden” yhdistäminen miellyttävän asuinympäristöön onnistuu pal-
jon luontevammin kuin perinteisen ”savupiipputeollisuuden” kohdalla. (ks. Kotler,
ym. 1993, 27.)

Imagon luomisessa tai profiloitumisessa onkin huomattava tiedon tason ja kohde-
ryhmän välinen yhteys. Avainkysymys imagon vaikuttavuuden kannalta on, onko
kyseessä tietämättömyys, tietoisuus, syvällinen tieto vai jopa väärä tieto alueen omi-
naisuuksista. Markkinointi on väline, jonka avulla kohderyhmän tietämystä alueen
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ominaisuuksista pyritään kasvattamaan tietämättömyydestä kohti tarkoituksenmu-
kaista tietämisen tasoa. Paikan markkinoinnin kautta kohderyhmälle kerrotaan kau-
punkiympäristössä olevan juuri niitä tekijöitä, jotka ovat mainitun ryhmän kannalta
haluttavia. Vaikka tässä ei syvennytä erilaisten ymmärtämistapojen teoreettiseen tar-
kasteluun, on kuitenkin hyvä muistaa imagon todellisuuspohjaisuuden merkitys.
Esimerkiksi pitkänmatkan muuttoa seuraa usein jatkomuutto paikasta saadun väärän
mielikuvan vuoksi (Kytö 1999, 214) Karvosen (1997) mukaan imagon yhteydessä
voidaankin puhua niin sanotuista petollisuus- ja markkinointidiskursseista. Petolli-
suusdiskurssi on vastaanottajan näkökulma ja siihen liittyy epäily todellisuuden ja
esitetyn (imagon) välisestä epäsuhdasta. Markkinointidiskurssi puolestaan pyrkii
tarjoamaan kohderyhmälle mahdollisimman mieluisan mielikuvan, joka vetoaa ih-
misten tarpeisiin ja korostaa palvelua. (Karvonen 1997, 274.)

Imagon on siis perustuttava todellisuuteen ja todennäköisintä on imagon muuttu-
minen on silloin, kun myös toiminta alueella muuttuu. Esimerkiksi Oulu on luonut
mielikuvan korkean teknologian ja innovatiivisen toimintaympäristön kaupunkina
samalla kun sen toiminta on todellisuudessa tällaiseksi muuttunut. Imago perustuu
todellisuuteen ja se tuodaan myös selkeästi esiin kaikissa relevanteissa yhteyksissä.
Hyvän imagon kautta hyvä toiminta synnyttää entistäkin positiivisemman mieliku-
van, mutta huono imago heikentää hyvänkin toiminnan synnyttämää mielikuvaa.
Kysymys on siis todellisuuden ja mielikuvien välisestä prosessista, jota oikealla vies-
tinnällä voidaan painottaa haluttuun suuntaan.

Kilpailukyky, osaajat ja elinympäristö

Sotarauta ja Linnamaa (1997) ovat määritelleet kaupunkiseudun kilpailukyvyn tai-
doksi

• Nivoa kaupunkiseutu toimijoineen mahdollisimman vahvasti kiinni mahdollisimman
hyviin verkostoihin.

• Ylläpitää ja kehittää asukkaiden elämän laadun edellytyksiä (koulutus, palvelut, elin-
ympäristö, jne.).

• Houkutella alueelle uusia omilla markkinoillaan kilpailukykyisiä yrityksiä.

• Luoda sellaiset toimintaedellytykset, että alueella jo toimivien yritysten on mahdollis-
ta ylläpitää omaa kilpailukykyään ja kehittää sitä edelleen.

(Sotarauta ja Linnamaa 1997, 62)

Asuin- ja elinympäristöä kehittämällä ja imagoa luomalla on mahdollista vaikuttaa
kaikkiin kilpailukyvyn osatekijöihin. Imagon ja näkyvyyden merkitys painottuu ver-
kostoihin kiinnittymisen helpottumisena ja konkreettisempi asuin- ja elinympäristö
korostuu asukkaiden elämän laadun edellytyksissä. Näistä molemmista merkitykset
suodattuvat myös alueen yritysten toimintaedellytyksiin sekä potentiaalisesti alueel-
le sijoittuvien yritysten sijaintipäätöksiin. Yleisesti vallalla olevan porterilaisen kil-
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pailukykymallin mukaanhan juuri alueen yritysten kilpailukyky määrittää koko alu-
een  kilpailukykyä (Porter 1991).

Yritysten kilpailukyky on siis avain kaupunkiseudun kilpailukykyyn. Osaava työ-
voima on puolestaan avain kilpailukykyisen yritystoimintaan, mikä kytkee koko kau-
punkiseudun kilpailukyvyn erottamattomasti sen asukkaisiin. Osaavan työvoiman
merkitys on kasvanut paitsi ammatillisten toimenkuvien erikoistumisen, myös tuot-
teiden jatkuvasti lyhenevän elinkaaren ja (osittain) tästä seuraavan tutkimus- ja ke-
hittämistoiminnan merkityksen kasvun vuoksi. Vuosien 1985 ja 1998 välisenä aika-
na yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ovat nelinkertaistuneet Suo-
messa (Tilastokeskus 1999, 3). Osaajat ovat siis avainasemassa yritysten kehittymi-
sessä ja näin ollen myös kaupunkiseudun kehittämisprosessissa, kun pyritään  vah-
vistamaan yritystoiminnan edellytyksiä ja kasvattamaan taloudellisesti omavaraista,
ns. ”hyvistä veronmaksajista” koostuvaa väestöpohjaa alueella.

Osaavan työvoiman saatavuus on tällä hetkellä yksi tärkeimmistä tekijöistä, kun
yritykset pohtivat sijaintipäätöksiään. Osaavasta työvoimasta on jo monilla nopeasti
kasvavilla seuduilla sekä tietyillä toimialoilla puutetta (Mykkänen 1999; Rantala
1999, 69; Silander, Tervo & Niittykangas 1997). Jo nyt yrityksiä hakeutuu pois pää-
kaupunkiseudulta, missä kilpailu osaavasta työvoimasta on kovaa ja sijoittuu maa-
kuntakeskuksiin tai niiden ympäristöön, missä osaavaa työvoimaa on toistaiseksi
helpommin saatavilla. Kun osaavan työvoiman merkitys tuotannontekijänä jatku-
vasti kasvaa, siirtyvät asukkaiden preferenssit vääjäämättä osaksi yrityksen prefe-
renssejä. Grangerin (1993) mukaan työvoimaintensiivisten yritysten sijaintipäätök-
seen vaikuttavat myös elämän laadulla ja kaupunkimaisuudella mitattavat paikalli-
set olosuhteet (Granger 1993). Henkilöiden korostunut merkitys korostaa myös hy-
vän asuin- ja elinympäristön merkitystä kilpailuedun tuottajana.

Kaupungin kannalta pelkkä muuttovoitto sinänsä ei olekaan positiivista kehitys-
tä, vaan myös muuttoliikkeen rakenteelliset tekijät on otettava huomioon. Jos tulo-
muuttajista vain pieni vähemmistö on työllistä työvoimaa, niin muuttoliike ennem-
minkin rasittaa kaupungin taloutta kuin tukee sitä (Aro 1999). Näin ollen talouskehi-
tyksen kannalta on tärkeää pohtia, mitä ryhmiä kaupunki tarvitsee ja miten valittuja
kohderyhmiä on mahdollista kaupunkiin saada. Tärkeimpiä ryhmiä ovat ne, jotka
täyttävät taloudellisen toiminnan kannalta merkittävän vajeen alueen työvoimara-
kenteessa (esim. informaatioteknologian ammattilaiset) tai muuten edistävät alueen
taloudellista toimintaa (T&K- toiminta, yrittäjät). Kohderyhmä ylläpitää ja kehittää
aluetalouden kannalta oleellisia toimintoja ja näin vältetään avaintoimialojen osit-
taista tyhjäkäyntiä tai jopa taantumista.

Osaajan ammattitaidolle on kysyntää laajasti, joten koulutusta vastaava työpaik-
ka on edellytys hänen muuttamiselleen ja useimmiten myös jäämiselleen kaupunki-
seudulle. Ei voida olettaa, että muut vetovoimatekijät riittäisivät vapaaehtoiseen työt-
tömäksi jättäytymiseen tai ammattitaitoa vastaamattoman työn tekemiseen. Toisaal-
ta kaupunkiseudun kannalta osaaja, jolle ei ole tarjolla työpaikkaa ei myöskään kas-
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vata alueen yritysten kilpailukykyä. Lähtökohtana on siis oltava, että alueelle muut-
taville ja siellä asuville osaajille on (ainakin potentiaalinen) työpaikka tarjolla kau-
punkiseudulla. Kun työpaikan oletetaan olevan saatavilla, asuin- ja elinympäristön
merkitys uusien asukkaiden houkuttelijana ja erityisesti vanhojen juurruttajana kas-
vaa merkittävästi (ks. Kytö 1999, 203: Itäpuisto 1999, 113).

Prosessi: kaupunkiympäristö, markkinointi ja imago

Yleensä asuinympäristön laadun kohentamiseksi tehtävä muutto tapahtuu kaupunki-
seudun sisällä ja kohdistuu siis naapurikuntiin. Osaajien tai tilastollisessa luokitte-
lussa lähinnä korkeasti koulutettujen kohdalla muutto kohdistuu kuitenkin usein muita
ryhmiä kauemmaksi. Korkea-asteenkoulutuksen saaneiden maastamuuttajien määrä
on Suomessakin kolminkertaistunut 1990-luvulla (Kytö 1999, 225). Tämä osoittaa
yhtäältä osaajien sitouttamisen tärkeyttä, mutta toisaalta myös mahdollisuutta hou-
kutella muuttoherkkiä osaajia kaupunkiseudun ulkopuolelta. Oleellista on identifi-
oida haluttu ryhmä, selvittää sen tarpeet sekä kartoittaa olemassa olevat voimavarat.
Tämän pohjalta on muodostettava kehitysprosessi, joka korjaa havaitut puutteet ja
tiedottaa olemassa olevista mahdollisuuksista halutulle kohderyhmälle.

Imagon markkinoinnin ei tarvitse olla muusta toiminnasta eriytetty prosessi, vaan
sen tulisi näkyä kaikkien alueen avaintoimijoiden toiminnassa, jolloin siitä muodos-
tuu paitsi totuudenmukainen myös hyvin kohdistettu. Esimerkiksi perinteisten
messutapahtumien ongelmana on usein hukkuminen valtaavaan tarjontaan, vaikka
toki tälläkin areenalla näkyminen on usein perusteltua. Osaajien kohdalla tietoa kor-
kealaatuisesta asuin- ja elinympäristöstä voidaan välittää esimerkiksi työvoimaa rek-
rytoivien yritysten ja aluekehityksestä vastaavien viranomaisten yhteistyönä. Hyvän
työympäristön lisäksi tarjolla olisi hyvä asuin- ja elinympäristö, joka perustuu todel-
lisuuteen ja ennen kaikkea potentiaalisen työntekijän kannalta oikeisiin elementtei-
hin. Jo olemassa olevien asukkaiden sitouttamisesta on esimerkkinä Oulu, missä
tietotyöläisiltä kyseltiin heidän asumistoiveitaan ja tämän pohjalta rakennettiin ns.
”suksiurbanismiin”2 perustuva omakoti- ja paritaloista muodostuva asuinalue (HS
19.1.00). Tämän kaltainen toiminta luo sitä todellisuuspohjaa, jonka varaan imagoa
hyvästä asuinympäristöstä ja asukkaiden tarpeet huomioon ottavasta kaupunkisuun-
nittelusta voidaan vakuuttavasti rakentaa.

2 Kirsi Junttilan mukaan Oulun Korvensuoraan nousevat parisataa kaupunkimaista omakotitaloa edus-
tavat ”suksiurbanismia” eli pihalta pääsee suoraan hiihtoladulle, mutta lumityöt hoidetaan kiireisen
asukkaan puolesta.
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KUVA 1. Päätös sijoittua alueelle olemassa olevan mielikuvan ja todellisten fyy-
sisten, sosiaalisten, toiminnallisten ja taloudellisten ympäristön elementtien puit-
teissa. (Karvosta 2000 mukaillen)

Kuvassa 1 esitetään osaajan valintatilanne, jossa hän joutuu punnitsemaan eri vaih-
toehtoja epätasaisen tiedon vallitessa. Vaikka vaihtoehto 4 vaikuttaa resursseiltaan
parhaalta, sillä ei ole mahdollisuuksia tulla valituksi, koska siitä ei tiedetä eli valitsi-
jan kannalta sitä ei ole olemassa. Todellisten ominaisuuksien vertailu on vaikeaa,
koska eri vaihtoehdoista on eritasoista tietoa saatavilla. Näin ollen vertailu tapahtuu-
kin ensisijaisesti paikasta saatujen mielikuvien, epämääräisten tai hyvinkin täsmäl-
listen, välillä. Tehokas tiedottaminen luo selkeitä ja totuuden mukaisia mielikuvia ja
nostaa esiin paikan vahvuuksia enemmän kuin vain ohut tietoisuus jonkin paikan
olemassa olosta. Vahvuudet on siis oltava, mutta niistä on myös tiedotettava, jos
näiden ominaisuuksien oletetaan uusia asukkaita kaupunkiseudulle vetävän. Itse vah-
vuudet taas on luotava kohderyhmän todellisiin tarpeisiin ja prioriteetteihin perustu-
en.
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Lopuksi

Imagon on siis perustuttava olemassa oleviin ominaisuuksiin, joista viestinnän kei-
noin tehdään todellisia myös mielikuvatodellisuudessa. Mielikuvatodellisuutta voi-
daan muokata profiloinnin ja paikan markkinoinnin keinoin ja pyrkiä luomaan eri
kohderyhmiä houkuttelevia nyansseja hyvän perusimagon oheen. Kun kysymykses-
sä ovat osaajat eli kaupungin asukkaat tai potentiaaliset asukkaat, joille työpaikan
saaminen ei tuota ongelmia, nousee erityisen mielenkiinnon kohteeksi kaupungin
asuin- ja elinympäristön tarjoamat mahdollisuudet. Potentiaalisille muuttajille on
kerrottava tarjolla olevista mahdollisuuksista, jotta ne voitaisiin ottaa huomioon pää-
töksentekoprosessissa, kun taas alueella jo asuville ”imagon luominen” tapahtuu
ensisijaisesti konkreettisena kaupunkiympäristön tuottamisena. Kaupunkiympäris-
tön konkreettinen muuttaminen ja mielikuvien rakentaminen ovat saman prosessin
kaksi eri vaihetta. Ensimmäinen pyrkii rakentamaan hyvää kaupunkiympäristöä ja
toinen nostamaan esiin sen mukaisia positiivisia mielikuvia. Todellisen kaupunki-
ympäristön rakentamisessa ”kauniit kaupungit rohkeille osaajille” -ajattelu ei voi
olla kaupunkisuunnittelua läpäisyperiaatteella ohjaava malli, mutta mielikuvaympä-
ristön rakentamisessa kylläkin.

Kilpailukykypolitiikasta huolimatta kaupunkiseutu ei ole organisaatio tai yritys,
jolla on yksiselitteiset tavoitteet ja päämääränä yksinomaan voiton maksimointi.
Vaikka kaupunkiseudun kehittämiseen sovelletaan yritysmaailmasta lainattuja kä-
sitteitä kuten kilpailukyky, imago ja markkinointi, kyse ei ole yritystoiminnasta.
Käytännössä tämä tarkoittaa kaikkien eri sidosryhmien tarpeiden ja vaatimusten
huomioon ottamista ja demokraattista päätöksentekoa. Kehittämistoiminnassa on
tunnettava sosiaalinen vastuu eli segregoitumista ja asukkaiden  jakamista ensim-
mäisen ja toisen luokan kansalaisiin on vältettävä. Taloudellinen toiminta ja sen
avainhenkilöt ovat tärkeitä aluetalouden kannalta, mutta kyseessä on nimenomaan
aluetalous eli tavoitteena on kehittää koko alueen hyvinvointia, ei vain yhden etuoi-
keutetun kohderyhmän. Kehittämisessä on kuitenkin aina otettava huomioon moni-
en eri intressiryhmien toiveet, miksei siis myös kaupunkiseudun kannalta tärkeiden
huippuosaajien? Vaikka ”kauniita kaupunkeja” ei tule rakentaa ainoastaan ”rohkeil-
le osaajille”, on niitä rakennettava myös heille. Tämä ei ole vain osaajien, vaan koko
kaupunkiseudun edun mukaista.

Imagon luomisessa ja mielikuvaympäristöjen muokkaamisessa lähestymistapa voi
olla huomattavasti todellisuutta elitistisempi. Jos kaupungista luotavan imagon ta-
voitteena on kaupunkiseudun kehityksen edistäminen ja kilpailukyvyn parantami-
nen, ei imagoa  kannata rakentaa ”täällä on työttömän hyvä olla” –tyyppisten mieli-
kuvien varaan, vaikka niillä vankka todellisuuspohja olisikin. Kehittämisnäkökulmasta
katsottuna kaupungin imagon on vedottava erityisesti kehittämistoimintaa tukeviin
voimavaroihin. Yksi ja tällainen voimavara on inhimillinen pääoma eli osaajat.
Osaajien houkuttelemiseksi on korostettava niitä elementtejä, joita he arvostavat.
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Mitä voimakkaampia mielikuvat ovat, sitä pidemmälle ne kantavat. Imagon terävin
kärki voi olla hyvinkin kapea ja juhlava, kunhan se perustuu todellisuuteen ja istuu
luontevasti siihen perusimagoon, jonka kaupunkiseutu itsestään pyrkii välittämään.
Terävimmän kärjen tarkoitus on herättää kiinnostus ja kertoa paikan olemassa olosta.
Tähän tehtävään sopii myös elitistisempi viesti ”kauniista kaupungista rohkeille
osaajille”. Jäsentyneen profiloinnin ja hyvin rakennetun perusimagon tehtävänä on
lunastaa tämän kärjen antama lupaus, kun ensikontaktin perusteella syntynyttä mie-
likuvaa tarkennetaan kasvattamalla tietoutta paikan todellisista ominaisuuksista.

Vaikka mielikuvien merkitys korostuu globaalisti toimivassa mediayhteiskunnas-
sa, on oleminen ja eläminen edelleen sidottu pääasiassa todellisuuteen ja sen tarjo-
amiin mahdollisuuksiin. Imagon tehtävä on kertoa tämän todellisuuden olemassa
olosta ja mahdollisuuksista, ei luoda uusia pseudo-ominaisuuksia. Kun kyseessä on
paikka - kaupunki, kaupunkiseutu tai maakunta - voidaan imago rakentaa paikan
parhaimpien ominaisuuksien varaan ja viestiä paikasta, missä ”kauniit ja rohkeat
kohtaavat”. Koska asuinpaikan valinnassa ei kuitenkaan tehdä ”heräteostoksia”,
väärään tietoon ja katteettomiin lupauksiin perustuva imagon luominen ei alueen
kehitystä edistä. Väärien mielikuvien ja todellisuuden välinen ero paljastuu hyvin
nopeasti ja petetyksi tulemisen kokemus synnyttää lähinnä negatiivisen mielikuvan
paikasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Sen sijaan todellisuuteen perustuvien
positiivisten ominaisuuksien korostaminen ja näin tapahtuva kohderyhmän prefe-
renssien mukaisten ”unelmien” maltillinen ruokkiminen on toimivaa mielikuvato-
dellisuuden rakentamista. Median ja mielikuvatodellisuuden kanssa eläneet ihmiset
osaavat yleensä tehdä eron todellisuuden ja mielikuvien välillä ja useimmat ihmiset
panostavat edelleen todellisuuteen.

”Toiveissani olivat silloin – ja nyt – puuhuvila ja lasikuisti, tuulessa suhisevat koivut ja
lintujen aamulaulu, koiranpentu ja mullantuoksu. Ja tässä olen: toteutin unelmani. To-
teen käynyt haave näyttää vähemmän pitsiltä ja pullantuoksulta, mutta päihittää unel-
man, koska se on täyttä totta.”

(Helsingistä maaseudulle muuttanut nainen, Kytö 1999, 53)
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14

Alueelliset kehittämispelit ja
verkostovalta

Markku Sotarauta

Tiivistelmä. Tässä artikkelissa aluekehittämistä tarkastellaan pelien näkökulmas-
ta. Peleillä tarkoitetaan loputonta siirtojen ja vastasiirtojen prosessia, jossa useat
pelaajat pyrkivät edistämään alueellisia tavoitteita, omia tavoitteitaan ja/tai muu-
tamalle pelaajalle yhteisiä tavoitteita. Kehittämispeleille on ominaista, että pelaa-
jat tarkkailevat ja arvioivat toistensa siirtoja päättäessään omista siirroistaan. Li-
säksi niille on ominaista, ettei niissä ole siirtovuoroja, kukin pelaaja saa tehdä niin
monta siirtoa kuin ehtii riippumatta muiden pelaajien siirroista. Tämän artikkelin
lähtökohtana on oletus, että tulevaisuudessa (ja hyvin pitkälle jo tänään) hyvät pe-
laajat eli ne, joilla on valtaa vaikuttaa pelien tuloksiin, saavat vaikutusvaltansa uu-
denlaisten ominaisuuksien ja keinojen avulla. Artikkelin keskeisin kysymys on, mitä
on vallan luonne verkostoyhteiskunnassa, miten pelaaja saa valtaa? Vallan luon-
teen muuttuminen avaa monille pelaajille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta
mitä tekevät ne pelaajat, jotka eivät opi uusia pelejä ja uusia taitoja. Jäävätkö mo-
net pelaajat täysin erilaisten kehittämispelien ulkopuolelle? Jos vallan luonne on
muuttumassa, mitä vaaroja siihen liittyy? Kysymyksiin etsitään vastauksia tarkaste-
lemalla ensin vallan muuttuvaa luonnetta. Sen jälkeen huomio kohdistetaan pelien
luonteeseen, tsunameilla surffaamisen. Lopuksi tarkastellaan rationaalisuuden ja
vallan välistä suhdetta eli määrittyykö pelaajan hyvyys vallan vai rationaalisten
argumenttien kautta.
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Johdanto

Olen useissa yhteyksissä verrannut aluekehittämistä peleihin. En kuitenkaan näe alu-
eellisia kehittämispelejä ”pelurien likaisena kähmintänä”, vaan loputtomana siirto-
jen ja vastasiirtojen prosessina, jossa useat pelaajat pyrkivät edistämään alueellisia
tavoitteita, omia tavoitteitaan ja/tai muutamalle pelaajalle yhteisiä tavoitteita. Tar-
koitan kehittämispelillä tässä yhteydessä kaikkia niitä monien toimijoiden toimenpi-
teitä ja päätöksiä, joilla on vaikutus ko. alueen kehitykseen. Kehittämispeleille on
ominaista, että pelaajat tarkkailevat ja arvioivat toistensa siirtoja päättäessään omis-
ta siirroistaan. Lisäksi niille on ominaista, ettei niissä ole siirtovuoroja, kukin pelaa-
ja saa tehdä niin monta siirtoa kuin ehtii riippumatta muiden pelaajien siirroista.

Alueelliset kehittämispelit voidaan nähdä kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin
peleissä on kysymys alueiden välisestä kilpailusta asukkaista, yrityksistä, rahoituk-
sesta, maineesta, kunniasta jne. Niissä on myös kysymys siitä, kuka tai ketkä pääse-
vät vaikuttamaan oman alueen tulevaisuuteen, kenen siirroilla on suurin vaikutus
alueen sisäisissä kehittämispeleissä. Käytännössä alueiden väliset ja sisäiset pelit
limittyvät aina toisiinsa.

Pelien hahmottamista uuden vuosituhannen alussa vaikeuttaa liigan ja pelikent-
tien muotoutuminen uudelleen verkostoyhteiskunnassa. Monet pelien kannalta kes-
keiset talouden ydinprosessit organisoituvat globaalilla tasolla joko suoraan tai vä-
lillisesti erilaisten verkostojen välityksellä. Samanaikaisesti tuottavuus ja kilpailu-
kyky perustuvat yhä useammin pelaajien kapasiteettiin tuottaa, prosessoida ja sovel-
taa informaatiota ja tietoa. Uusi liiga on globaali ja informationaalinen. Monet sen
toiminnoista organisoituvat erilaisten virtojen ja verkostojen varassa. Sekä alueiden
että monien kehittämispelaajien riippuvuus globaaleista pääoma-, informaatio-, tek-
nologia- ja symbolivirroista on lisääntynyt. (Castells 1996.) Kostiainen (1999) on
liittänyt kaupunkiseutujen kannalta tärkeisiin virtoihin myös yritys-, asukas-, opis-
kelija- ja matkailijavirrat.

Tämän artikkelin lähtökohtana on oletus, että tulevaisuudessa (ja hyvin pitkälle
jo tänään) hyvät pelaajat eli ne joilla on valtaa vaikuttaa pelien tuloksiin, saavat
vaikutusvaltansa uudenlaisten ominaisuuksien ja keinojen avulla. ”Virtaavassa maa-
ilmassa” myös vallan luonne muuttuu. Mitä on siis vallan luonne verkostoyhteis-
kunnassa, miten pelaaja saa valtaa? Vallan luonteen muuttuminen avaa monille pe-
laajille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta mitä tekevät ne pelaajat, jotka ei-
vät opi uusia pelejä ja uusia taitoja. Jäävätkö monet pelaajat täysin erilaisten kehittä-
mispelien ulkopuolelle? Jos vallan luonne on muuttumassa, mitä vaaroja siihen liit-
tyy?

Kysymyksiin etsitään vastauksia tarkastelemalla ensin vallan muuttuvaa luonnet-
ta. Sen jälkeen huomio kohdistetaan pelien luonteeseen, tsunameilla surffaamisen.
Lopuksi tarkastellaan rationaalisuuden ja vallan välistä suhdetta eli määrittyykö pe-
laajan hyvyys vallan vai rationaalisten argumenttien kautta.

Markku Sotarauta
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Verkostoyhteiskunta ja vallan muuttuva luonne

Alueellisissa kehittämispeleissä vallan voi määritellä olevan pelaajan kyky saada
toiset pelaajat tekemään jotain mitä hän/he eivät muuten tekisi. Hieman tarkemmin
eriteltynä valta voidaan jaotella seuraavasti:

• Valta toimia ja päättää - virallisten toimijoiden suora valta

- Tällaista valtaa antavat mm. asema, status ja/tai tieto jne.

• Valta luoda instituutioita ja virallisia strategioita

- Instituutioiden avulla luodaan kehittämispelien puitteet. Tällöin korostuvat mm.
lait, asetukset, kirjalliset sopimukset, organisationaaliset puitteet, kommunikaati-
on areenat.

- Valta luoda institutionaalisia puitteita on varsin suoraa valtaa, mutta se on joka
tapauksessa astetta hienovaraisempi ja näkymättömämpi vallan muoto kuin valta
toimia ja päättää.

• Sosiaalisen ja taloudellisen toiminnan syvärakenne

- Ilmenee syvällä toimintakulttuurissa ja siten se on epäsuoraa, näkymätöntä ja läpi-
tunkevaa mutta usein hyvin vaikuttavaa.

- Vallaan syvärakenne määrittää usein mihin ilmiöihin tartutaan ja mihin ei, mistä
”saa” puhua ja mistä ei.

(ks. tarkemmin vallaan luonteesta esim. Wrong 1997; Castells 1997; Innes 1998; Fyvb-
jerg 1998.)

Verkostoyhteiskunnassa valtaa on muissakin kuin edellä lyhyesti esille nostetuissa
asioissa. Yksi keskeisimmistä vallan luonnetta muuttavista tekijöistä on, että monet
keskeiset organisaatiot eivät ole yhtä riippuvaisia tietyistä paikoista kuin aiemmin
pyrkiessään toteuttamaan omia tavoitteitaan. Informaatiovirrat ovat jo varsin pitkäl-
le syrjäyttäneet paikat vallan lähteinä. Näin monien organisatioiden on mahdollista
vapautua tiettyyn paikkaan juurtuneesta sosiaalis-toiminnallisesta logiikasta. Ajaak-
seen omia tavoitteitaan ne linkittyvät muihin saman sosiaalisen ja taloudellisen lo-
giikan, arvot ja menestyksen kriteerit jakaviin toimijoihin. (Castells 1999.)

Verkostoyhteiskunnassa informaatiovirrat ovat nousseet keskeiseen asemaan alu-
eellisissa kehittämispeleissä. Parhaiten tietoperustaisessa ja nopeasti muuttuvassa
maailmassa menestyvät ne alueet, joiden toimijat kykenevät jatkuvasti pitämään tun-
tosarvet ulkona, jotka ovat hyviä oppimaan uutta, innovoimaan ja sopeutumaan jat-
kuvasti muuttuviin tilanteisiin. Alueet tarvitsevat uudenlaisia pelaajia, joilla on ver-
kostoyhteiskunnan edellyttämiä taitoja ja uudenlaisen vallan taju. Pelaajien on ai-
van ensimmäiseksi oivallettava, että erilaisia verkostoja ei hallitse joku ulkopuoli-
nen, ulkoa ja ylhäältä vaikuttava toimija. Verkostojen hallintaa on erilaisten toimi-
joiden toisiinsa ja itseensä kohdistama vaikutus. Verkostoyhteiskunnassa valta on
jaettua. Tällöin valtaa on kyky edistää vuorovaikutuksessa yhteisiä ja/tai erillisiä
tavoitteita. (Bryson & Crosby 1992, 13.) Lähtökohtana on siis oletus, että yksikään
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toimija ei yksin kykene kehittämään mitään aluetta tai ratkomaan yhteiskunnallisia
ongelmia. Valta on jakautunut läpi globaalien ja paikallisten verkostojen.

Vaikka verkostoyhteiskunta muuttaakin vallan luonnetta, pelaajat pyrkivät yhä
edelleen saamaan toiset pelaajat tekemään jotain mitä ne eivät muuten tekisi, valtaa
käytetään yhä edelleen. Perinteiset vallan muodot eivät vain toimi verkostoyhteis-
kunnassa yhtä suoraviivaisesti kuin esimerkiksi teollisuusyhteiskunnassa. Pelaaja
saattaa kyllä saada muut pelaajat alistumaan hetkellisesti omaan tahtoonsa, mutta
tuloksia ei synny, koska erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden vapaus itse päättää
monista asioista on suurempaa kuin aiemmin. Suora vallankäyttö saattaa jopa johtaa
päinvastaisiin tuloksiin kuin mitä oli tarkoitettu. Näistä huomioista huolimatta on
selvää, että yhä edelleen virallinen asema ja/tai valta luoda institutioita ovat vallan
lähteitä; tämä artikkeli perustuu oletukseen, että niiden suhteellinen asema suhtees-
sa verkostovaltaan on vähenemässä.

Verkostovalta on nousemassa ratkaisevaan asemaan tapahtumien kulussa. Inne-
sin ja Booherin (1998) mukaan verkostovalta ei ole ase, jonka pelaaja voisi nostaa
toisen pelaajan otsalle saadakseen hänet tekemään mitä itse haluaa. Se on selvästi
epäsuorempi tapa vaikuttaa. Verkostovalta perustuu sarjaan löyhiä ja/tai kiinteitä
linkkejä yksilöiden ja organisaatioiden muodostamien verkostojen välillä. Verkosto-
valta on Innesin ja Booherin mukaan kuin vesi, joka virtaa läpi kommunikaatiover-
kostojen. Tällöin vuorovaikutusprosessien johtaminen, toimijoiden yhteentuominen,
kommunikaation esteiden poistaminen, informaation kulun mahdollistaminen, luot-
tamuksen luominen, erilaisten asioiden kytkeminen toisiinsa jne. korostuvat.

Esimerkiksi Thrift (1996) korostaa inhimillistä vuorovaikutusta informaatio- ja
kommunikaatioteknologian aikakaudellakin. Hänen mukaansa esimerkiksi kansain-
välisessä finanssimaailmassa tuotetaan jatkuvasti niin massiivinen määrä informaa-
tiota, että valtaa saa se toimija, joka kykenee luomaan uskottavimman tulkinnan
hetkestä. Thriftin näkemykseen uskottavimman tulkinnan merkityksestä on helppo
yhtyä. Sen pohjalta voi esittää kysymyksen siitä, onko alueellisissa kehittämispe-
leissä eniten valtaa sillä pelaajalla, joka luo uskottavimman tulkinnan alueen tilasta
ja mahdollisista strategioista ja keinoista. Strategisen suunnittelun teorioissa on tul-
lut tavaksi korostaa monien pelaajien yhdessä laatimia strategioita, mutta käytän-
nössä strategiaprosessit eivät juuri koskaan ole tasa-arvoisia, vaan joidenkin pelaaji-
en tulkinnat saavat enemmän sijaa kuin toisten. Verkostovallan korostumisen myötä
yhdessä näkemisen merkitys korostuu.

Yhdessä näkeminen tarkoittaa kaikkien niiden siirtojen näkemistä ”kerralla”, jotka ovat
riippuvaisia toisistaan. Lisäksi se tarkoittaa sen hahmottamista, miten yksittäinen siirto
vaikuttaa muihin pelaajiin ja heidän tuleviin siirtoihinsa. Tällöin erilaiset siirrot ja nii-
den vaikutukset olisi kyettävä näkemään yhdessä muiden pelaajien kanssa.

Samalla pelaajien olisi kyettävä pelaamaan painostavien siirtojen sijaan yhä useam-
min vietteleviä siirtoja…

Markku Sotarauta
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Painostava siirto perustuu siihen, että muiden pelaajien on vastattava pelaajan tekemään
siirtoon, ja siihen että siirtoon on vain yksi mahdollinen tapa vastata. Viettelevä siirto
taas perustuu siihen, että muiden pelaajien ei ole pakko vastata siirtoon, mutta he halu-
avat vastata siihen, koska se ottaa huomioon muiden pelaajien strategiat ja tavoitteet.
Painostavan siirron yrittäessä taivuttaa muut pelaajat omaan tahtoon, viettelevä siirto
pyrkii saamaan muut pelaajat yhteistyöhön.

Kyetäkseen pelaamaan vietteleviä siirtoja pelaajan tulisi ymmärtää verkostoyhteis-
kunnan ja sen virtojen ja verkostojen dynamiikka selvästi aeimpaa syvällisemmin.
Lisäksi pelaajan tulisi ymmärtää muiden pelaajien logiikkaa ja tavoitteet aiempaa
selvästi syvällisemmin, ”minä suhteessa muihin” -analyysien merkitys korostuu.
Samalla pelaajilla tulisi olla verkostoyhteiskunnan edellyttämä vallan taju eli kyky
ymmärtää informaation, tulkintojen, kommunikaation, mielikuvien yms. luonne val-
lan lähteinä.

Pelien luonne on siis muuttumassa. Alueelliset kehittämispelit alkavat yhä use-
ammin muistuttaa tsunameilla surffausta…

Pelien luonne – tsunameilla surffaamassa

Hawaijilla asuva professori Jim Dator on todennut, ettei hän osaa keksiä tulevai-
suutta varten positiivisempaa metafooraa kuin tsunameilla surffaaminen. Jos Dato-
rin metafooran liittää verkostoyhteiskunnalle niin ominaiseen tarpeeseen jatkuvasti
innovoida ja oppia, päädytään oletukseen siitä, että hyvän pelaajan tulisi olla myös
hyvä surffaaja. Jotenkin tuntuu oudolta liittää surffaaminen ja pelit toisiinsa, mutta
virtaavassa maailmassa jopa urheilusta poimittujen metafoorien rajat sumenevat…

Dator näkee tulevaisuuden lähestyvän meitä jättimäisten tsunamien muodossa,
olemme hänen mukaansa sekä yhteiskuntina että yksilöinä varsin valmistautumatto-
mia niiden kohtaamiseen. Vaikka surffaus on nautittava laji (Datorin mukaan siis),
on se samalla vaarallinen. Sen oppiminen vaatii paljon opiskelua, paneutumista, val-
mistautumista, kuntoa ja rohkeutta, ja olemmepa miten hyvin valmistautuneita ta-
hansa, ja nautimmepa miten paljon tahansa aallon harjalla ratsastamisesta, kukaan ei
loppujen lopuksi koskaan kykene surffaamaan todellisia tsunameja. (Dator 1999.)

Kehittämispeleissä taitava pelaaja, hyvä surffaaja, yrittää pitää vaihtoehdot niin
joustavina niin pitkään kuin mahdollista voidakseen hyödyntää jatkuvasti muuttuvat
tilanteet. Sengen (1990) mukaan meidän olisikin kehityttävä oppiviksi yhteisöiksi
eli Schultzin sovelluksen mukaan tällöin hyvä surffaaja…

• havainnoi eli pitää jatkuvasti silmät auki, tarkkailee herkeämättä heikkoja signaaleja
eli nousussa olevia tsunameja,

• ekstrapoloi eli yrittää arvioida menneen kokemuksen perusteella milloin seuraava aal-
tojen sarja tulee, miten isoja ne ovat jne,

• ennakoi ja asemoi itseään strategisesti eli jos aalto murtuu tuolla, niin minun pitäisi
olla tuolla,

Alueelliset kehittämispelit ja verkostovalta



212

• joustaa, säilyttää dynaamisen tasapainon ja sopeutuu eli pitää polvet hie-
man koukussa, surffausasennon avoimena ja rentona jne.,

• tietää omat resurssinsa ja osaamisensa ja käyttää niitä optimaalisesti eli jat-
kuvasti arvioi omaa kuntoaan ja valitsee oikean laudan tulevia aaltoja var-
ten.

(Schultz 1994)

Surffattaessa tsunameilla kehittämistoiminnan prosessien ja tuotosten välinen suhde
sumenee. Kuten Innes (1998) toteaa, tuotosta ei enää voi erottaa siitä prosessista,
jonka tuloksena se syntyi. Jos prosessi ei ole avoin, inklusiivinen, vastuullinen tai
muuten oikeutettu, ei ole todennäköistä, että tuloskaan saa toimijoiden hyväksyntää,
vaikka se olisikin sisällöllisesti hyvä. (Innes 1998.) Verkostoyhteiskunnassa tulisi
kyetä tuottamaan hyviä vastauksia hyvien prosessien seurauksena. Ei siis riitä, että
selviää aallosta laudalla rähmällään maaten, hyvä pelaaja surffaa tyylikkäästi…

Vallan muuttuva luonne tarjoaa taitaville pelaajille aivan uudenlaisia mahdolli-
suuksia pelata tehokkaasti. Samalla vaarana on, että kehittämispelit alkavat elää ai-
van omaa elämäänsä ilman että suurin osa meistä edes huomaa sitä.

Hyvän pelaajan ydin – rationaalisuus vai valta

Hyvät pelaajat surffaavat tyylikkäästi tsunameilla, he oppivat jatkuvasti uutta, inno-
voivat ja sujahtavat sujuvasti uuden ajan moniin verkostoihin. Heille verkostoyh-
teiskunta on haaste, suuri mahdollisuus. Onko verkostoyhteiskunta lahjakkaiden
yhteiskunta? Mitä tekevät pelaajat, joiden tasapaino ei säilykään tsunamin harjalla,
joiden polvet eivät joustakaan riittävän pehmeästi aallon harjan murtuessa? Onko
heidän osansa seurata syrjästä oppimiskykyisten viiletystä virroissa?

Kuten Castells (1997, 359) toteaa, uusi valta on yhä enemmän kiinnittynyt siihen
informaatioon ja niihin mielikuviin, joiden varassa yhteiskunnat organisoivat insti-
tuutionsa ja joiden varaan ihmisten käyttäytyminen rakentuu. Verkostoyhteiskun-
nassa ihmiset elävät tietyissä paikoissa, mutta valta nousee yhä useammin virroista.
Virtaavaan maailmaan on rakennettu sisään lupaus siitä, että taitava verkostovallan
käyttö antaa alueille ja niiden monille toimijoille mahdollisuuden linkittyä maail-
maa muokkaaviin informaatio-, teknologia- ja pääomavirtoihin ja siten kehittää omaa
aluetta. Samalla se antaa monille teollisuusyhteiskunnassa itsensä järjestelmän van-
geiksi tunteneille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia toteuttaa omia pyrkimyksiä.
Verkostoyhteiskuntaan on samalla rakentunut sisään huoli siitä, että ihmiset menet-
tävät otteen omaan elämäänsä ja oman paikkakuntansa tapahtumiin. Suurin huoli
perustuu siihen, että vallan näkyvät muodot sumentuvat virtojen ja verkostojen dy-
naamiseen maailmaan ja siihen, että vain uuden vallan luonteen oivaltanut uusi surf-
faajien sukupolvi on kykenevä linkittymään globaaleihin verkostoihin ja virtoihin.
Monilla ihmisillä ja asioilla on vaarana jäädä kokonaan pelien ulkopuolelle. (Cas-
tells 1989 ja 1999.)
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Verkostovalta on monille mahdollisuus ja monille se siis saattaa olla uhka. Ovatko
parhaat surffaajat niitä, joilla on eniten valtaa, vai niitä, jotka ovat rationaalisia.
Miten verkostoyhteiskunta muuttaa vallan ja rationaalisuuden välistä suhdetta? Mikä
se ylipäätään on?

Kuten Innes ja Booher ovat todenneet, suunnittelututkimuksissa valta jää usein
jonnekin taustalle ikään kuin se ei olisi merkittävää. Toisaalta vallan merkitys saat-
taa olla niin suuri, että sitä ei edes uskalleta ottaa esille. (Innes ja Booher 1998.)
Hudsonia mukaillen yhä useammin olisi syytä kysyä…

mikä estää verkostovallan sävyttämiä ja esille nostamia voimakkaita taloudellisia intres-
sejä dominoimasta alueiden tulevaisuutta muokkaavia kehittämispelejä? Mikä estää sen,
että ne jotka ovat jo vahvoja, tulevat entistä vahvemmiksi heikompien kustannuksella?
(Hudson 1997, 475.)

Hudsonin kysymykset ovat vaikeampia kuin äkkiseltään voisi kuvitellakaan. Vahvat
vahvistuvat ja kehittävät itseään ollakseen kilpailukykyisiä verkostoyhteiskunnassa.
Ne eivät siis toimi heikkoja vastaan, vaan tekevät töitä oman asemansa vahvistami-
seksi. Kokonaisuuden kannalta ei voi tulla kysymykseenkään vahvuuksien vahvista-
misen hidastaminen sillä oletukselle, että vahvojen kasvun hidastuminen kääntyisi
heikompien hyväksi. Paljon todennäköisempää on, että vahvistuminen siirtyisi ver-
kostoyhteiskunnan toisiin solmukohtiin.

Paljon riippuu siitä, miten erilaiset yhteiskunnalliset instituutiot kykenevät so-
peutumaan virtaavaan maailmaan siten, että vahvojen on mahdollista vahvistua, mutta
myös heikompien on mahdollista päästä peleihin mukaan. Tällöin kysymys on osit-
tain siitäkin, miten pelaajien on mahdollista perustella oma asiansa, millä argumen-
teilla ja miten peliin on ylipäätään mahdollista päästä mukaan. Yksi lähtökohta on
ymmärtää syvemmin verkostovallan luonnetta ja sen vaikutusta ihmisiin ja erilaisiin
tapahtumiin. Samalla on syytä kysyä, vieläkö on mahdollista luottaa rationaalisuu-
teen vai sukeltaako tulevaisuus esille useiden verkostovallan luonteen oivaltaneiden
pelaajien välisistä peleistä. Oli niin tai näin, alueellisissa kehittämispeleissä vallan
ja rationaalisuuden välinen suhde korostuu. Flyvbjerg on todennut, että meidän tuli-
si kiinnittää enemmän huomiota vallan rationaalisuuteen kuin rationaalisuuden
valtaan, koska…

• Valta määrittää rationaalisuuden – valta kohdistaa huomionsa todellisuuden määrit-
tämiseen. Se ei ole kiinnostunut selvittämään, mitä todellisuus todella on. Valta mää-
rittää sen, mitä pidetään rationaalisena ja tietona eli näin ollen sen, mitä pidetään to-
dellisuutena.

• Rationaalisuus on kontekstisidonnaista – valta on rationaalisuuden konteksti. Samalla
valta sumentaa rationaalisuuden ja rationalisoinnin välisen rajan.

• Rationaalisuuden kaapuun puettu rationalisointi on usein vallankäytön päästrategia
–rationaalisuuden ja rationalisoinnin välinen suhde on usein “julkisivun” ja “kulissien
takaisen maailman” välinen suhde. Julkisivu on avoin julkiselle tarkastelulle, mutta se
paljastaa usein vain pienen osan alueellisista kehittämispeleistä. Kulissien takana, pii-
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lossa julkiselta tarkastelulta, valta ja rationalisointi hallitsevat. Rationalisoitu julkisi-
vu ei välttämättä ole epärehellisyyden merkki, koska varsin usein yksilöt, organisaati-
ot ja jopa kokonaiset yhteiskunnat uskovat rationalisointeihinsa.

• Mitä enemmän valtaa, sitä vähemmän tarvitaan rationaalisuutta - yksi vallan etuoi-
keuksista on vapaus määritellä todellisuus ja mitä enemmän pelaajalla on valtaa, sitä
enemmän hänellä on vapausasteita todellisuuden määrittelyssä, ja sitä vähemmän pe-
laajalla on tarvetta ymmärtää miten todellisuus “oikeasti” rakentuu. Tällaisissa tilan-
teissa rationaalisten argumenttien ja faktojen puuttuminen saattaa joskus olla selkeäm-
pi näyttö vallasta kuin ne argumentit ja dokumentit, jotka on laadittu.

(Flyvbjerg 1998)

Flyvbjergin huomiot vallan ja rationaalisuuden suhteesta ovat ajankohtaisia myös
alueellisten kehittämispelien näkökulmasta, koska demokraattisessa yhteiskunnassa
rationaaliset argumentit ovat niitä harvoja keinoja, joita vähemmän lahjakkailla surf-
faajilla vielä on. Kuten Logan (1999) toteaa, alueellisten kehittämispelien luonteen
muuttuessa yhä keskeisempään asemaan nousee kysymys siitä, mitkä asiat on työn-
netty kehittämisstrategioiden ulkopuolelle, kokonaan ulos kehittämispeleistä. Ver-
kostoyhteiskunnassa taitavien pelaajien on mahdollista ottaa peleihin mukaan itsel-
leen tärkeitä asioita ja/tai jättää omasta mielestään vähemmän tärkeät asiat pois il-
man, että muut pelaajat edes huomaavat niin tapahtuneen. Monille pelaajille on yhä
vaikeampaa hahmottaa millä perusteilla ja miten pelaajat ja asiat peleihin valikoitu-
vat. Verkostovalta antaa siis vallan rationaalisuudelle lisää tilaa toimia ja erilaisille
verkostoille ajaa omaa asiaansa.

Verrattaessa verkostoja edustukselliseen demokratiaan yksi keskeisimmistä eroista
on, että verkostoissa toimintatavat, valtasuhteet ja pelien säännöt muuttuvat jatku-
vasti. Verkostoissa valtaa on mahdollista käyttää joustavasti pelaajien ja resurssien
mobilisoimiseksi johonkin mahdollisuuteen tarttumiseksi tai jonkun uhan torjumi-
seksi. Vallan joustavuus on yksi keskeisimmistä kilpailukyvyn luojista ja ylläpitäjis-
tä. Samanaikaisesti se on suuri haaste demokraattiselle päätöksenteolle. Tavallaan
kysymys on vallan ja rationaalisuuden ja toisaalta vallan ja demokratian välisistä
suhteista. Verkostoyhteiskunnassa ko. suhteet muuttuvat jatkuvasti ja niillä pelaajil-
la, jotka ovat sisäistäneet verkostovallan luonteen, on enemmän tilaa pelata kuin
”vallattomilla”, ja samalla heillä on mahdollisuus määrittää miten ko. suhteet mää-
rittyvät, koska valta loppujen lopuksi määrittelee rationaalisuuden omaan konteks-
tiinsa sopivalla tavalla.

Olemme siirtymässä surffajien aikakaudelle, virroissa sujuvasti surffaaville maa-
ilma on avoin ja täynnä mahdollisuuksia. Verkostoyhteiskunta ei kuitenkaan ole vain
mahdollisuuksien liiga. Jos rationaalisuuden mukanaan tuomaa valtaa siirtyy liikaa
virroissa sujuvasti surffaaville taitaville pelaajille, he saattavat muokata globaalit
verkostot ja virrat mieleisikseen muista välittämättä. Ja kun vallan luonne ja pelien
säännöt ovat dynaamisia, niin...
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• mikä estää taloudellisia intressejä dominoimasta liikaa alueiden kehittämistä ja kehi-
tystä? Miten demokratia kykenee vastaamaan virtojen maailman logiikkaan, jos kont-
rolli paikallisista tapahtumista hiipuu?

• miten hyödynnetään verkostoyhteiskunnan ja kilpailukykypolitiikan dynaaminen ote
ilman, että yhteiskunta jakaantuu niihin, jotka osaavat pelata uutta peliä, ja niihin jotka
eivät osaa? Vaarana on, että vain vallan luonteen ymmärtävä “uusi rotu” kykenee lin-
kittymään globaaleihin virtoihin ja verkostoihin.

• vallan näkyvät muodot saattavat sulautua nopeasti muuttuvien virtojen rytmiin. Mikä
siis estää vahvoja tulemasta yhä vahvemmiksi ja heikkojen täydellisen putoamisen
peleistä?

Johtopäätökset

Verkostovalta on sekä mahdollisuus että uhka. Alueellisissa kehittämispeleissä ei
ole yhtä hallitsevaa keskusta, vaan ne rakentuvat useiden toimijoiden keskinäiselle
vuorovaikutukselle. Tällöin jatkuva pyrkimys ylittää sisäänpäin kääntyneet yksik-
kökohtaiset intressit ja “kolmansien ratkaisujen” etsiminen painottuvat. Samalla sekä
yhteisten että erillisten tavoitteiden ymmärtäminen ja toteuttaminen nousee monien
toimintojen keskiöön. Tällöin verkostovaltaa ei tulisi käyttää muita pelaajia vastaan
vaan kokonaisuuden tarpeisiin ja uusien ratkaisujen löytämiseen.

Pelaajien tulisi oppia surffaamaan muutoksen tsunameilla ja kehittyä taitaviksi
muutoksen ja verkostojen johtajiksi. Olennaista tällöin on oivaltaa, että pelaajat ovat
osa jatkuvasti muuttuvia tilanteita, eikä heidän tehtävänsä ole johtaa tai olla osa
staattisia rakenteita. Itse asiassa yksi pelaajien keskeisimmistä tehtävistä on tunnis-
taa jäätyneet muodot ja vapauttaa niiden puristuksiin jääneet prosessit. Jäätyneet
muodot ovat sellaisia staattisia hallinnollisia rakenteita ja prosesseja, jotka eivät
kykene muuttumaan toimintaympäristön muutoksen mukana, vaan lukitsevat sekä
pelaajat että uutta luovat prosessit vanhoihin toiminta- ja ajattelumalleihin sekä saa-
vutettuihin etuihin.

Alueellisilla kehittämispelaajilla on myös oltava hyvä verkostovallan taju, jotta
heidän olisi mahdollista yhtäältä hyödyntää siihen liittyvä potentiaali ja toisaalta
muokata pelejä siten, että niistä ei tule muutamien vahvojen temmellyskenttiä.

Tarkastellaanpa verkostoyhteiskuntaa tai sen vallan muotoja mistä näkökulmasta
tahansa “kehittämispelaaja” saa valtaa…

• pelaamalla yhteen muiden joukkueiden ja pelaajien kanssa sooloilematta liikaa,

• luomalla aitoja ja toimivia verkostoja, jotka perustuvat pelaajien eikä hallinnon tarpei-
siin,

• innostamalla eikä byrokraattisesti hallinnoimalla,

• ymmärtämällä että muutos syntyy usein kokeilujen ja riskien ottamisen kautta eikä
hallinnollisista prosesseista,
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• luomalla sellaisen paikallisen toimintaympäristön, jossa pelaajat voivat kehittää oma
luovuuttaan, innovatiivisuuttaan ja kilpailukykyään. Hyvä pelaaja ei pelaa muiden puo-
lesta,

• visioimalla ja luomalla tulevaisuutta uskomatta liikaa suunnitelmiin,

• luottamalla muihin pelaajiin ja rakentamalla luottamusta kontrolloimatta liikaa,

• luomalla tiimejä luottamatta liikaa yksilöiden saavutuksiin, mutta samalla innostamal-
la yksiköitä yhä parempiin suorituksiin,

• käyttämällä epäselvyyttä hyväkseen pyrkimättä liikaa järjestykseen,

• etsimällä uutta ja luomalla innostuneisuuden ilmapiiriä lukkiutumatta liikaa vanhoihin
uskomuksiin,

• nauttimalla kunnioitusta ideoidensa ja toimintansa eikä niinkään asemansa vuoksi,

• hahmottamalla kokonaisuudet ja tarttumalla mahdottomaan juuttumatta yksityiskoh-
tiin,

• etsimällä kehityksen piilevää potentiaalia keskittymättä liikaa olemassa oleviin resurs-
seihin ja/tai erilaisiin rajoituksiin,

• kuuntelemalla mitä muilla pelaajilla on sanottavana ihastumatta liikaa omiin ajatuk-
siinsa ja niiden esille tuomiseen,

• osaamalla käyttää tarinoita, metafooria ja mielikuvia juuttumatta liikaa faktoihin,

• ymmärtää, että tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että kaikki pääsevät pelaamaan…
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