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1  Lakeus kutsuu . . .

Verkostot ovat nousseet 1990-luvulla keskeiseksi käsitteeksi alueellisessa kehittä-
misessä ja elinkeinopolitiikassa. Verkostoitumista voidaankin pitää yhtenä tämän
vuosikymmenen tärkeimmistä strategiasuosituksista, jonka mukaan paikalliset ja
alueelliset verkostot on kyettävä linkittämään globaaleihin innovaatio- ja tuotanto-
verkostoihin alueen kilpailukyvyn turvaamiseksi. (Sotarauta & Linnamaa 1997, 56.)
Verkostoituminen on myös Seinäjoen kaupungin1 ja monien muiden paikalliseen
kehittäjäverkostoon kuuluvien organisaatioiden tekemä strateginen valinta. Onnis-
tuneen verkostoitumisen odotetaan vahvistavan koko kaupunkiseudun kilpailuky-
kyä. (Seinäjoen-Nurmon kaupunkiohjelma 1998, 14.) Tämän tutkimuksen tavoittee-
na on selvittää Seinäjoen paikallisen kehittäjäverkoston linkittymistä osaksi kansal-
lisia ja kansainvälisiä verkostoja. Miten “lakeuden kutsu” kuuluu globalisaation laa-
jentamalla toimintakentällä? Kuka kutsuu ja vastaako kukaan?

Tässä tutkimuksessa verkostoitumista korostetaan erityisesti toimintatapana ja
samalla nostetaan esiin verkostojen ja erilaisten toimintatapojen monimuotoisuus
käytännön toiminnassa. Tutkimuksessa pohditaan mitä verkostomainen yhteistyö on
ja miten se eroaa perinteisestä yhteistyöstä. Näkökulma on toimijalähtöinen eli tar-
kasteltavat yhteistyösuhteet ovat rihmastoja, jotka sitovat aluekehityksen kannalta
tärkeät toimijat yhteen niiden maakunnan ulkopuolisten kumppanien kanssa. Ana-
lyysi kohdistuu näiden yhteistyösuhteiden toimintatapoihin ja niiden tuottamaan li-
säarvoon alueellisen kehittämisen näkökulmasta.

Aluekehittämisen viimeaikaiset teoriat korostavat oppimisen ja verkostoitumisen
merkitystä tietoyhteiskunnan edellyttäminä kehitysstrategioina. Verkostoituminen

1Ks. liite 1: Seinäjoki pähkinänkuoressa
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nähdään toimintatapana, joka mahdollistaa nopean ja tehokkaan tiedon välittämisen
yhteiskunnassa, jossa tiedon merkitys tuotannontekijänä jatkuvasti kasvaa. Tiedon
ja verkostojen merkitystä alueellisessa kehittämisessä korostavat lukuisat eri lähes-
tymistavat kuten institutionaalinen tiheys, innovatiivinen miljöö, alueellinen inno-
vaatiojärjestelmä, policy-verkosto ja oppiva-alue. Vain painotukset ja fokusointi
vaihtelevat. (ks. esim. Andersson 1994; Kickert, Klijn & Koppenjan 1997; Keeble,
Lawson, Moore & Wilkinson 1998; Marsh 1998; Sotarauta 1999.)

Taloudellisen kehityksen näkökulmasta verkostomaisen toimintatavan merkitys-
tä korostaa erityisesti tiedon kasvanut rooli tuotannontekijänä. Myös aluekehittämi-
sessä vaaditaan yhteistyötä ja voimien yhdistämistä ulkopuolisten kumppaneiden
kanssa, koska yksi toimija tai alue ei voi hallita kaikkea tietoa ja osaamista. Tieto
kulkee verkostosuhteissa huomattavasti nopeammin kuin hierarkioissa tai markki-
nasuhteissa, joten verkostomainen yhteistyö mahdollistaa kehitykselle välttämättö-
män oppimisprosessin tehokkaan toteutumisen. Myös yritysten verkostoituminen
painostaa alueita verkostoitumaan, koska verkostojen yhdistävyys näyttää olevan
yksi uustuotannon lupaavimmista piirteistä (Andersson 1994, 57).

Yhteiskunnassa tapahtuneiden poliittisten ja taloudellisten muutosten myötä kan-
sallisvaltioiden rajat poliittisina ja taloudellisina raja-aitoina ovat menettäneet mer-
kitystään ja alueiden itsensä merkitys alueellisessa kehittämisessä on kasvanut (ks.
Knoke 1990; Mäkinen 1996; 1999.) Alueet eivät kuitenkaan sinällään ole toimijoita,
vaan siihen tarvitaan aina ihmisiä ja organisaatioita eli toimijalähtöisiä alueellisia
kehittämisprosesseja. Näin ollen myös aluestrategioiden ja näiden tausta-analyysien
tulee perustua ensisijaisesti strategioita toteuttavien toimijoiden tilanteeseen, ei toi-
mijoista irralliseen ja abstraktiin alueen yleistilanteeseen. (Mäkinen 1999, 136.) Alue-
kehittämiseen vaikuttavia ylimaakunnallisia yhteistyösuhteita on siis lähestyttävä
toimijatasolla.

Tämä tutkimus on osa Tampereen yliopiston Alueellisen kehittämisen tutkimus-
yksikön (Sente) Etelä-Pohjanmaalla vuonna 1998 käynnistämää tutkimushanketta:
”Rajaton Etelä-Pohjanmaa. Johtamis- ja suunnittelumenetelmien kehittäminen ha-
jautuneen vallan maailmassa”, jossa tarkastellaan erityisesti paikallisen kehittäjä-
verkoston toimintaa. Paikalliset ja alueelliset verkostot eivät kuitenkaan riitä vastaa-
maan nopeasti muuttuvan toimintaympäristön asettamiin haasteisiin, vaan laajempi-
en kansallisten ja kansainvälisten verkostojen olemassa olo on edellytys pitkän aika-
välin alueelliselle kehittymiselle (Keeble ym.1999, 326). Kokonaiskuvan saamisek-
si onkin perusteltua laajentaa verkostomaisen toimintatavan tarkastelu ylimaakun-
nalliseksi, kansalliselle ja kansainväliselle tasolle.



Lakeus kutsuu - kuuleeko kukaan?

11

1.1 Tutkimuksen tavoitteet, aineisto ja menetelmät

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Seinäjoen kaupunkiseudun kehittäjäverkoston
avaintoimijoiden ylimaakunnallisia yhteistyösuhteita. Tavoitteena on selvittää yh-
teistyösuhteiden maantieteellisiä suuntia, niiden organisaatioille tuottamaa lisäar-
voa sekä merkitystä koko kaupunkiseudun kilpailukyvylle. Tässä esiteltävät yhteis-
työsuhteet ovat organisaatioiden itsensä tärkeimmiksi nimeämiä eli ne edustavat yli-
maakunnallisten yhteistyösuhteiden valikoitunutta joukkoa. Yhteistyösuhteiden
merkitys vaihtelee eri aikoina, mutta tärkeimmät kontaktit ovat yleensä melko pitkä-
aikaisia.

Tutkimus ei ole siis pelkkä tuokiokuva, vaan kuvaa yhteistyön pääsuuntia ja -
sisältöjä myös pidemmällä aikavälillä. Tosin kaikki organisaatiot eivät halunneet
ryhtyä erittelemään yrityssuhteitaan, joten niitä käsiteltiin yleisemmällä tasolla suu-
rempina kokonaisuuksina. Tavoitteena ei ole luoda kattavaa kuvausta kaikista toimi-
joiden saati koko kaupunkiseudun ylimaakunnallisista kytkennöistä, vaan keskittyä
toimijoiden ja samalla myös koko kaupunkiseudun kannalta merkittävimpiin suhtei-
siin ja niiden sisältöihin. Tutkimuksen tavoitteet voidaan kiteyttää viiteen perusky-
symykseen:

1. Miten  ylimaakunnalliset yhteistyösuhteet rakentuvat?

2. Mitä lisäarvoja tärkeimmiksi nimetyt ylimaakunnalliset yhteistyösuhteet pääasiassa
sisältävät?

3. Mihin kaupunkeihin ja instituutioihin tärkeimmät ylimaakunnalliset yhteistyösuhteet
suuntautuvat?

4. Miten ylimaakunnalliset yhteistyösuhteet vaikuttavat alueelliseen kehittämistoimin-
taan ja kaupunkiseudun kilpailukykyyn?

5. Onko Seinäjoella strategista ylimaakunnallista toimijaverkostoa?

Tutkimuksen kohderyhmä muodostuu paikallisen kehittäjäverkoston jäsenistä. Pai-
kallinen kehittäjäverkosto on yrityksistä ja julkisen sektorin toimijoista muodostu-
nut kaupunkiseudun sisäinen verkosto, joka

voidaan nähdä löyhästi organisoituneeksi strategiseksi verkostoksi, jonka strateginen pyr-
kimys on vaikuttaa kaupunkiseudun pitkän aikavälin kehitykseen. Vain osalla verkoston
jäsenistä on varsinaisena tehtävänään kaupunkiseudun kehittäminen ja muut osallistuvat
verkoston toimintaan ajaakseen ensisijaisesti omia intressejään. Jälkimmäisen ryhmän
motivaatio vaikuttaa kaupunkiseudun kehitykseen on siis välillinen. (Sotarauta & Linna-
maa 1999, 104).

Tästä joukosta on valittu joukko julkisia tai puolijulkisia toimijoita mukaan varsi-
naiseen tutkimukseen. Kohderyhmän valinta on perusteltavissa viimeaikaisen alue-
kehittämistä koskevan tutkimuksen valossa, missä julkisorganisaatioiden merkitys
kaupunkiseudun kehittämisessä on hyvin keskeisessä asemassa. Julkisorganisaatioi-
den merkitystä korostavat niin innovatiivisen miljöön, institutionaalisen tiheyden,
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oppivan alueen kuin monien muidenkin lähestymistapojen näkökulmat. Kehittämis-
prosessi edellyttää alueen organisaatioiden keskinäistä verkostoitumista sekä laa-
jempiin verkostoihin liittymistä ja näiden yhteyksien kautta synergiaetujen ja lisäar-
vojen tuottamista alueelle. (ks. esim. Keeble, ym. 1998; Kostiainen 1999; Linnamaa
1999; Marsh 1998; Mäkinen 1999; Sotarauta 1999.)

Tutkimukseen mukaan valitut organisaatiot katsottiin Seinäjoen paikallisen ke-
hittäjäverkoston avaintoimijoiksi ylimaakunnallisten yhteistyösuhteiden kannalta.
Valinnan taustalla on Tampereen yliopiston alueellisen kehittämisen tutkimusyksi-
kön (Sente) tutkimushanke: ”Rajaton Etelä-Pohjanmaa. Johtamis- ja suunnittelu-
menetelmien kehittäminen hajautuneen vallan maailmassa”. Rajaton Etelä-Pohjan-
maa -projektissa on tarkasteltu paikallisen kehittäjäverkoston olemusta, muotoa ja
toimintaa, joten se loi hyvän pohjan tässä tutkimuksessa haastateltavien avaintoimi-
joiden valinnalle. Käsillä oleva tutkimus pyrkii osaltaan laajentamaan kuvaa alueke-
hittämisen mahdollisuuksista Etelä-Pohjanmaalla nostamalla esiin ylimaakunnallis-
ten yhteistyösuhteiden merkitykset ja mahdollisuudet aluekehittämisen välineinä.

Tutkimukseen valitut organisaatiot voidaan jakaa karkeasti erikoistuneisiin ke-
hittäjiin ja yleiskehittäjiin. Yleiskehittäjien tehtävänä on tarkastella aluetta ja sen
kehitystä kokonaisuutena. Yleiskehittäjien on kyettävä suuntaamaan resursseja tule-
vaisuuden kannalta tärkeille aloille ja analysoitava kehityksen suuntia koko alueen
näkökulmasta. Erikoistuneiden kehittäjien tehtävänä on kehittää jotakin tiettyä kau-
punkiseudun kannalta tärkeää osa-aluetta. Erikoistuneet kehittäjät syventävät kehit-
tämistoiminnan osaamista ja suuntaavat ja täsmentävät sitä omien strategioidensa
kautta. (Sotarauta 2000, 5).  Erikoistuneet kehittäjät voidaan jakaa edelleen oppi- ja
tutkimuslaitoksiin, teknologiansiirto-organisaatioihin sekä ammatillisiin etujärjes-
töihin. Mukaan valitut organisaatiot sijoittuvat eri kategorioihin seuraavasti (ks. liite
2):

Erikoistuneet kehittäjät:

Teknologiansiirto

• Seinäjoen ammattikorkeakoulun teknologia- ja yrityspalvelukeskus (SeiTek)

• Foodwest Oy

• Wood Innovation Centre (Wincent)

• Etelä - Pohjanmaan telelääketieteen palvelukeskus2 (EPTEK)

• Business and Innovation Centre (Bic Botnia)

Oppi- ja tutkimuslaitokset

• Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Seinäjoki (TyT-Seinäjoki)

• Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Seinäjoki (MAKES)

2 Nykyään LifeIT Oy
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• Vaasan yliopiston Seinäjoen yksikkö

• Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK)

Ammatilliset etujärjestöt

• Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät

• Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

• Etelä-Pohjanmaan Matkailu  Oy

Yleiskehittäjät:

• Etelä-Pohjanmaan liitto

• Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus (TE-keskus)

• Seinäjoen kaupunki

Eri toimijaryhmillä on omat ensisijaiset tehtävänsä ja näin ollen myös omat roolinsa
alueellisessa kehittämisessä. Oppi- ja tutkimuslaitosten ensisijainen tehtävä on tie-
don välittäminen, soveltaminen sekä uuden tiedon tuottaminen. Teknologiansiirto-
organisaatioiden tehtävä voidaan väljästi määritellä uuden teknologian siirtämiseksi
käytännön toimintaan. Ammatilliset etujärjestöt valvovat oman alansa ammattiryh-
mittymän etuja alueella. (Tosin Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n tehtävänä on en-
nemminkin koko toimialan edistäminen kuin tietyn jäsenistön tai yritysryhmän etu-
jen valvominen.) Yleiskehittäjien roolina on ohjata tätä kokonaisuutta ja muuta ke-
hitystä koko aluetta hyödyttäväksi toiminnaksi. Yleiskehittäjät ovat usein myös alu-
eellisia edunvalvojia ja hankkivat rahoitusta kolmansille osapuolille oman toiminta-
periaatteensa kannalta merkittäviin hankkeisiin. Ne linjaavat koko kaupunkiseudun
toimintaa erilaisten suunnitelmien, ohjelmien ja rahoituksen avulla demokratiaan
perustuvien päätösten kautta.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastatteluja, joiden avulla hahmotettiin
mainittujen organisaatioiden ja niiden eri yksiköiden tärkeimpiä ylimaakunnallisia
suhteita ja niiden sisältöä. Haastateltavina olivat yksiköiden johtohenkilöt. Kaiken
kaikkiaan haastatteluja tehtiin syys-lokakuussa 1999 yhteensä 23 kappaletta (liite
3). Haastattelujen kesto vaihteli 25 minuutista lähes puoleentoista tuntiin, jonka ai-
kana yksikön tai organisaation kannalta tärkeimmät ylimaakunnalliset yhteistyösuh-
teet pääpiirteissään nousivat esiin. Kerätty aineisto kirjoitettiin puhtaaksi ja esikar-
sinnan jälkeen siitä kertyi noin 120 sivua esikäsiteltyä aineistoa. Tutkimusraportissa
käytettävät suorat lainaukset perustuvat teemahaastatteluihin ja ne erotetaan muusta
tekstistä lainausmerkeillä ja sisennyksillä.



Mika Raunio

14

1.2 Tutkimuksen rakenne

Tutkimusraportti jakaantuu kahteen pääkohtaan; teoreettispainotteiseen osuuteen
verkostoista ja niiden roolista alueellisessa kehittämisessä sekä varsinaiseen empii-
ristä aineistoa käsittelevään tutkimusraporttiin ja tästä vedettäviin johtopäätöksiin ja
kehittämisehdotuksiin.

Tutkimuksen ensimmäinen osa (luvut 2 ja 3) on kirjallisuuden ja teoreettisten
lähtökohtien kautta rakennettu viitekehys, joka ensisijaisesti kuvaa verkostoitumi-
sen toimintaa ja merkitystä osana kaupunki- tai aluekehitystä. Luvussa kaksi noste-
taan esiin verkosto-käsitteen käyttö kaupunkitutkimuksen yhteydessä ja tehdään ero
kaupunkien välisen verkostomaisen rakenteen ja toimijoiden välisen verkostomai-
sen toimintatavan välille. Kaupunkiverkosto esitellään sekä kaupunkijärjestelmään
viittaavana fyysistoiminnallisena rakenteena että tämän tutkimuksen lähestymista-
van mukaisena toimijoiden välisenä yhteistyösuhteena. Luku kolme tarkastelee yli-
maakunnallisten yhteistyösuhteiden ja verkostojen roolia kaupungin kilpailukyvyn
kannalta. Vaikka ensimmäisessä osassa pääpaino onkin verkostoitumisen teoreetti-
sessa tarkastelussa, pyritään myös tutkimusalue eli Seinäjoen kaupunki sekä tutki-
muksen lähestymistapa asemoimaan osaksi laajempaa kaupunkiverkostokeskuste-
lua.

Tutkimuksen toinen osa (luvut  4-7) keskittyy ylimaakunnallisten yhteistyösuh-
teiden empiiriseen tarkasteluun ja jakaantuu kappaleisiin edellä esitettyjen tutkimus-
kysymysten mukaisesti. Luku neljä kuvaa niitä syitä, joiden vuoksi eri toimijat ovat
solmineet tai tahtovat solmia ylimaakunnallisia yhteistyö- tai verkostosuhteita. Li-
säksi tarkastellaan itse suhteiden syntyprosessia ja prosessin kannalta tärkeimpiä
toimijoilta vaadittavia ominaisuuksia.

Luvussa viisi tarkastellaan ylimaakunnallisia yhteistyösuhteita prosessina, joka
tukee tai on tukematta alueellisen kehittämisen voimavaroja. Pääosassa ovat yhteis-
työsuhteiden tuomat lisäarvot ja niiden kohdistuminen alueellisen kehittämisen kan-
nalta tärkeisiin toimintoihin. Tarkastelussa käytetään hyväksi tutkimusaineiston yh-
teydessä esitettyä organisaatiotyyppien jakoa, jonka kautta selvitetään tiettyjen toi-
minnallisten pääsisältöjen ja organisaatiotyyppien välisiä kytkentöjä. Erityisesti yh-
teistyön prosessinomaisuus ja sen kohdistumisen monitasoisuus nostetaan esiin.
Lopuksi esitellään tärkeimmiksi mainittujen yhteistyösuhteiden maantieteelliset suun-
nat.

Luvussa kuusi yhteistyösuhteiden merkitykset jaetaan operationaalisiin, strategi-
siin ja potentiaalisiin ja tarkastelu liitetään tiiviimmin alueelliseen kehitykseen. Lu-
vussa pohditaan esiteltyjen suhteiden merkitystä kaupungin kehitykselle ja kilpailu-
kyvylle yleensä sekä nostetaan esiin strategisen verkoston roolin tässä yhteydessä.

Luvussa seitsemän esitellään johtopäätökset ja kehittämisehdotuksia, joiden poh-
jalta ylimaakunnallisten yhteistyösuhteiden rakentamisprosessia voitaisiin tehostaa
ja niiden tuottamaa lisäarvoa Seinäjoen tapauksessa lisätä.



2  Kaupunkijärjestelmät ja
yhteistyöverkostot

Kansainvälisessä kirjallisuudessa kaupunkiverkkoja ja -verkostoja lähestytään pää-
asiassa kahdesta eri näkökulmasta; tilastoihin, työnjakoon ja paikallisiin ominai-
suuksiin perustuvina järjestelminä tai jälkiteolliselle taloudelle ja koko yhteiskun-
nalle ominaisena toimintatapana. Nämä erilaiset lähestymistavat tarjoavat tälle tut-
kimukselle paitsi teoreettisia kiinnekohtia myös tilastoihin ja fyysisiin rakenteisiin
perustuvan alueellisen struktuurin, jonka päälle tässä tutkimuksessa käsiteltävät yh-
teistyösuhteet ja verkostomainen toimintatapa voidaan asettaa. Verkosto ei ole siis
vain rakenne, vaan ennen kaikkea vuorovaikutuksen muoto.

Vaikka tässä tutkimuksessa verkosto korostuukin erityisesti toimintatapana, on
silti tarkoituksenmukaista esitellä myös rakenteisiin ja tilastoihin perustuva kaupun-
kiverkko (järjestelmä), joka löytyy toimijoiden välisten yhteistyösuhteiden taustal-
ta. Verkosto tai verkko on käsitteenä vielä tarkentumaton ja saa erilaisia määritelmiä
eri yhteyksissä. Tämän tutkimuksen kannalta ehkä tärkeintä on tehdä ero on tilastol-
listen tuokiokuvien perusteella muodostetun kaupunkiverkon eli kaupunkijärjestel-
män ja ylimaakunnallisten toimijoiden muodostaman yhteistyöverkoston välillä.

2.1 Kaupunkijärjestelmät yhteistyösuhteiden taustalla

Suomalaisessa tutkimustraditiossa kaupunkiverkon avulla on tavallisesti kuvattu
kaupunkien välisten tai kaupunkiin kohdistuvia materiaali-, ihmis- ja rahavirtojen
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volyymiä sekä itse kaupungin tilastollisia ominaisuuksia  (palveluluokitus, keskus-
luokitus). Tavoitteena on usein rakentaa luokittelun avulla hierarkinen kaupunkijär-
jestelmä. Mitattavien ominaisuuksien ja fyysistoiminallisten rakenteiden avulla kau-
punkiverkot voidaan jakaa eri tasoille monen eri tekijän perusteella. Peter Hall on
jaotellut kaupungit seuraavasti:

• Globaalit kaupungit

• Kaupunkiseudut, jotka sijaitsevat globaalien kaupunkien reunavyöhykkeellä tai nii-
den välisillä kehityskäytävillä

• Kansalliset ja alueelliset pääkaupungit

• Etäiset aluekeskukset

• Maakuntakeskukset

• Erikoistuneet palvelukeskukset

(Vartiainen 1995, 13)

Eniten näistä tasoista lienee ollut esillä maailman kaupungit tai globaalit kaupungit,
jotka nähdään vallan ja  kansainvälisen talouden keskuksina. Nämä keskeiset noodit
muodostuvat verkoston ylimmän tason solmukohdista, joiden välillä kaikki olennai-
set valtaan ja talouteen liittyvät virrat liikkuvat. (Sassen 1991, 1994; Castells 1996)
Globaali kaupunki (global cities) ideologian taustalla on tiettyjen kaupunkien kan-
sainvälisyyttä ja taloudellista merkitystä korostavat tilastolliset ominaisuudet sekä
niiden tärkeä rooli kaupunkien välisten virtojen tuottajina ja ylläpitäjinä. Näkemys
globaaleista kaupungeista perustuu siis pääasiassa tiettyihin kansainvälisyyttä osoit-
taviin indikaattoreihin, kaupunkien kokoon ja kaupunkeja verkostoihin kytkevien
kommunikaatiovirtojen tilastolliseen analyysiin. Vaikka globaali kaupunki -ideolo-
gia pitää sisällään oletuksen toimijoiden välisten suhteiden suuresta merkityksestä
kaupunkien kehitykselle, on sen taustalla tilastoihin ja fyysisiin ominaisuuksiin pe-
rustuva näkemys globaalista kaupunkijärjestelmästä.

1990-luvulla Suomessa tehty kaupunkiverkkotutkimus onkin keskittynyt pääasi-
assa kaupunkien väliseen infrastruktuuriin ja työnjakoon (ks. Vartiainen 1995; Haarni
&  Vartiainen 1996; Antikainen & Vartiainen 1998), vaikka toki organisaatioiden
väliseen yhteistyöhönkin perustuvia malleja on esitelty (ks. Andersson 1994, Lind
& Meriläinen 1995). Suunnittelukäytännössä eri alueita erottavana tekijänä käyte-
tään kansainvälisesti hyväksyttyä kaupunkijärjestelmien pääkomponenttia eli toi-
minnallista kaupunkialuetta (functional urban region). Periaatteena on kaupunki-
alueiden hierarkkinen luokittelu valittujen ominaisuuksien perusteella. Toiminnalli-
nen kaupunkialue tarkentuukin usein työssäkäyntialueeksi tai työmarkkina-alueek-
si. Kaupunkiverkon kuvaamisessa työssäkäyntialuetypologia toimii eräänlaisena
apriorisena aluejärjestelmän kuvauskehikkona, jota vasten tarkastellaan eri aluetyyp-
pien ominaispiirteitä. (Vartiainen 1995)  Verkko ei siis perustu eri kaupunkien avain-
toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen, vaan pelkistetyn todellisuuden kautta esi-
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tettyihin paikallisiin ominaisuuksiin, joita erilaiset liikenneväylät maantieteellisesti
yhdistävät.

Alueelliset keskukset ovat saaneet paljon huomiota verkostoitumiskeskustelussa,
kun kansallisten rajojen nähdään ohenevan talouden globalisoituessa ja alueiden
merkityksen kasvavan ylikansallisina toimijoina. Maakuntakeskukset ja niiden pai-
kalliset kehittäjäverkostot ovat avainroolissa alueen verkostojen kehittymisessä ja
niiden liittymisessä laajempiin kansainvälisiin verkostoihin Suomessa aluetasoa edus-
tavat (aluekehitysviranomaisena) virallisesti maakuntien liitot. Seinäjoki edustaa
maakuntakeskusta, joka toimii oman alueensa keskuksena ja eri kaupunkihierarkioi-
den mukaisesti sen tulisi toimia myös alueen kehityksen moottorina.

Seinäjoki on mukana hankkeessa, joka jo 1980-luvun lopulla toi verkostoitumis-
käsitteen suomalaiseen suunnittelukeskusteluun. Kaupunkiseutujen tavoitteellisen
verkostoitumisen pioneerihankkeena voidaan pitää Helsinki-Hämeenlinna-Tampere
–vyöhykkeen kehittämistä. Yhteistyön perusta oli aluksi hyvinkin fyysinen eli valta-
tie 3, päärata, kehittynyt yhdyskuntatekniikan infrastruktuuri sekä yhtenäinen taaja-
maketju. Myöhemmin yhteistyö on laajennut sisällöllisesti elinkeinopolitiikan suun-
taan sekä maantieteellisesti Seinäjoen ja Vaasan suuntaan Via Finlandia hankkeen
yhteydessä. (Haarni & Vartiainen 1996, 11.) Anderssonin mukaan onkin olemassa
ainakin fyysisiä, aineettomia ja organisatorisia verkostoja, mutta alueiden välisen
verkostoitumiskehityksen lähtökohtana ovat lähes poikkeuksetta fyysiset eli lähinnä
liikenneyhteyksien muodostamat verkostot (Andersson 1994, 57). Materiaalivirto-
jen ohella erilaiset tietovirrat (aineettomat) ja sosiaaliset (organisatoriset) suhteet
siirtävät huomion kuitenkin kaupungeista tai alueista itsestään niihin paikallisiin toi-
mijoihin, jotka muodostavat paitsi paikallisia verkostoja, myös linkittävät eri paik-
kakuntia toisiinsa. (Vartiainen 1995, 11.) Kaupunkiverkot tai -järjestelmät muodos-
tuvat siis tiettyjen kaupunkien välille, mutta kaupunkeja yhteen linkittävien kanavi-
en sisältö tuotetaan aina toimijatasolla erilaisina yhteistyöhön perustuvina suhteina.

2.2 Seinäjoki osana kansallista kaupunkijärjestelmää

Vartiaisen ja Antikaisen kaupunkiverkkotutkimus asemoi Seinäjoen osana toimin-
nallista kaupunkiseutujärjestelmää3 ”keskisuurena, suhteellisen yksipuolisena kehi-
tysedellytyksiltään tyydyttävänä kaupunkiseutuna”. He sijoittavat Seinäjoen samaan
sarjaan Rovaniemen ja Mikkelin kanssa. Seinäjoen kaupunkiseutu on toiminnalli-
selta erikoistumiseltaan monialainen, kauppaan ja terveydenhoitoon painottunut ja
kulttuuripalveluiltaan kohtuullinen maakuntakeskus. Osaamisperustaltaan se lukeu-
tuu maan heikoimpiin ja on kansainväliseltä orientaatioltaan olematon. Kaupunki-

3 Toiminnallisen kaupunkiseudun alueellisena rajauskriteerinä käytetään yleensä työssäkäynnin suun-
tautumista, joten alueesta voidaan käyttää myös nimitystä työssäkäyntialue. (Vartiainen 1998, 9.)
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seudun kehityskuva on nettomuuton kannalta negatiivinen (tosin Seinäjoelle ja Nur-
moon suuntautuva nettomuutto on jo pitkään ollut positiivinen), mutta työtilanteen
kannalta positiivinen. Seinäjoen kehityskuva erottuu luokassaan muita parempana.
Vuosien 1990 –1995 välisenä ajanjaksona Seinäjoen seudun teollinen pohja on suh-
teellisesti vahvistunut, mutta samalla julkisen ja yksityisen sektorin palvelutoimin-
not ovat heikentyneet. Samalla ajanjaksolla Seinäjoen asema osana kaupunkiver-
kostoa ei kuitenkaan ole juuri muuttunut4. (Vartiainen & Antikainen 1998). Kuvassa
1 esitellään Seinäjoen asema kartogarafisesti yliseudullisen maaliikenteen osalta.
Seinäjoki nähdään siis vaatimattomana, mutta kehitysedellytyksiltään kohtuullisena
alueena. Tässä ”kaupunkiverkko”-käsite perustuu kaupunkiseutujen hierarkkiseen
luokitteluun tiettyjen tilastollisten muuttujien avulla.

Kaupungin kehityksen kannalta on tärkeää, että sillä on hyvät fyysiset yhteydet
muihin kaupunkeihin. Batten puhuu käytäväkaupungeista ja verkostokaupungeista,
joista käytäväkaupungin kaksi keskusta yhdistyy toisiinsa kommunikaatiokäytävän
kautta ja verkostokaupunki taas muodostuu useammasta keskuksesta ja käytävästä.
Kommunikaatiokäytävät takaavat hyvät lento-, tie- ja rautatieliikenneyhteydet sekä
toimivan telekommunikaation, joiden kautta yhden keskuksen toimijoilla on mah-
dollisuus muodostaa tehokkaat vuorovaikutussuhteet toisissa keskuksissa sijaitse-
viin toimijoihin. Nämä vaatimukset täyttävässä pienessäkin kaupungissa on edelly-
tykset rakentaa innovatiivinen ja luova keskus, joka perustuu tiedon ja osaamisen
vaihtamiseen muiden kaupunkien ja toimijoiden kanssa. (Batten 1995, 317-318.)

Batten siis liittää melko suoraviivaisesti verkostoitumisen ja sen kautta tapahtu-
vaan kehityksen fyysisiin kommunikaatiorakenteisiin, jotka mahdollistavat tuotta-
van yhteistyön syntymisen. Seinäjoen tapauksessa näitä fyysisiä kommunikaatiora-
kenteita voidaan kuvata esimerkiksi Via Finlandian yhteistyön tavoitteiden pohjalta.

• Valtatie 3 liittää Seinäjoen sekä Vaasaan että Tampere-Helsingin suuntiin. Tie yhtey-
det kehittyvät edelleen, kun moottoritietä jatketaan.

• Päärautatieyhteys Suomen halki kulkee samaa reittiä valtatie 3:n kanssa ja pääradan
nopeuksia nostetaan lähivuosina.

• Valtatie 3 ja päärata on henkilö- ja tavaraliikenteen suurin väylä Suomessa.

• Lentoyhteydet ovat keskittyneet valtatie 3:n varrelle, joista Seinäjoelle tärkeimmät
ovat Vaasan, Ilmajoen ja Tampere-Pirkkalan kentät.

• TELE:n ja Puhelinyhtiöiden runkoverkkojen päälinjat seuraavat valtatie 3:n reittiä.

Vaikuttaa siis siltä, että Seinäjoen asema (kuva 1) Battenin tarkoittamien käytävien
suhteen on hyvä erityisesti Vaasan, Tampereen ja Helsingin suuuntiin. Toisaalta on
huomattava, kuten aina suurien kokonaisuuksien tilastollisessa tarkastelussa, että
volyymit painottuvat tiettyyn kohtaan kokonaisuutta, eivätkä jakaudu tasaisesti koko

4 Mitattuna vahvuus-indikaattorin mukaisilla kriteereillä: väestömäärä, teollisen tuotannon jalostusar-
vo tai viennin arvo, majoitus- ja ravitsemistoiminnan tai kuljetuksen liikevaihdon osuus, kaupan liike-
vaihto, poliittis-hallinnollinen asema, korkeakoulupaikkakunta, 500 suurimman yrityksen pääkontto-
rit.



Lakeus kutsuu - kuuleeko kukaan?

19

alueelle. Esimerkiksi tie- ja rautatieliikenteen volyymit ovat Parkano-Seinäjoki vä-
lillä selvästi alhaisemmat kuin Tampere-Helsinki välillä. Tämä on toki itsestään sel-
vää, mutta on syytä ottaa huomioon kolme tähän liittyvää asiaa. Ensinnäkin, tilastol-
liset analyysit yksinkertaistavat totuutta hyvin voimakkaasti ja voivat näin ollen toi-
mia vain tietynlaisena taustakuvana alueellisen kehittämisen käytännöissä. Toiseksi,
volyymit käytävillä ovat suhteessa kaupunkien kokoon, mutta pienemmän  kaupun-
gin on mahdollista kehittyä suuria keskuksia pienemmällä virtojen määrällä.

KUVA 1. Merkittävät yliseudulliset maaliikenneyhteydet (Vartianen 1998, 23).

Kolmanneksi, kun puhutaan kaupungin tai alueen kehittämisestä osaamisintensiivi-
seksi ja omaa kehitystään ohjaavaksi, on kiinnitettävä erityisesti huomiota virtojen
laatuun ei yksistään niiden volyymiin. Voidaankin sanoa, että kaupunkijärjestelmis-
sä ja käytäväajattelussa on sitouduttu vanhan maantieteen paradigmoihin uuden ver-
kostoajattelun kautta. Kun etsitään parhaita kumppaneita yhteisiin kehittämistoimin-
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toihin, ei ole syytä pitäytyä alueissa tai käytävissä, vaikka toimiva infrastruktuuri
toki yhteistyötä suuntaa ja helpottaa. Sen sijaan etsintä on suunnattava ensisijaisesti
kilpailukykyisiin toimijoihin, joiden ydinkompetenssit täydentävät toimijoiden omia
ydinkompetensseja (ks. Sotarauta 2000).

2.3 Yhteistyön organisoituminen ulkoiseksi toimintaympäristöksi:
hierarkiat ja markkinat sekä verkot ja verkostot

Kaupunkijärjestelmien esiin nostamat ominaisuudet ja fyysiset rakenteet muodosta-
vat perustan, jolle toimijoiden väliset yhteistyösuhteet rakentuvat. Toimijoiden väli-
sillä yhteistyösuhteilla on eri ilmenemismuotoja, jotka muodostavat erilaisiin toi-
mintaympäristöihin ja erilaisiin tarkoitusperiin sopivia toimintatapoja. Yhteistyö
toimintatapana voidaan karkeasti jakaa kolmeen kategoriaan eli se voi olla:

• hierarkkista toimintaa,

• markkinaperusteinen osto- ja myyntisuhde tai

• verkostomaista vuorovaikutusta.

Aluksi on kuitenkin määriteltävä, mitä yhteistyö on. Hyyryläisen mukaan yhteistyö
voidaan nähdä osana pitkäjännitteistä ja johdonmukaista (strategista) yhteistoimin-
taa. Yhteistoiminnan muodostavat yhteistyö ja yhteishenki.

• Yhteistyö on sellaista yhdessä tekemistä, jossa toiminnalla on yhteinen kohde. Toi-
minta on lyhytaikaista ja keskittyy konkreettiseen asiaan.

• Yhteishenki muodostuu yhteisistä tavoista ja periaatteista tulkita tapahtumia ja etsiä
merkityksiä. Se on yhteistoiminnan laadullinen ulottuvuus.

(Hyyryläinen 1992, 23)

Yhteishengen merkityksen vuoksi yhteistoimintaa ei voida synnyttää pakkokeinoin.
(Hyyryläinen 1992, 25). Kun yhteistyön organisoitumista tarkastellaan edellä esite-
tyn kolmijaon kautta, hierarkiat ja markkinat istuvat hyvin yhteistyön pelkistetym-
pään määritelmään. Verkostomainen toimintatapa on sen sijaan lähempänä yhteis-
toimintaa, joka sisällyttää yhteistyöhön myös luottamuksen ja pitkäjännitteisyyden
elementit.

Hierarkiat ja markkinasuhteet

Yhteistyösuhteita on perinteisesti kuvattu hierarkioina tai markkinasuhteina. Hie-
rarkkisessa yhteistyösuhteessa toisella osapuolella on selkeästi määräysvalta suh-
teessa toisen osapuolen avaintoimintoihin, päätöksentekoon ja jopa olemassaoloon.
Markkinasuhde perustuu yksinkertaiseen vaihtoon, joka tapahtuu maksamalla tuot-
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teesta tai palvelusta tietty määriteltävissä oleva hinta.
Suoraviivainen ja kertaluonteinen vaihto, jossa ei vaadita tapahtumakohtaisia in-

vestointeja, toteutuu markkinoiden välityksellä. Tapahtumat siirtyvät markkinoilta
hierarkioihin, kun niiden sisältämän tai välittämän tiedon määrä kasvaa. Hierarkias-
sa ennalta aavistamattomat kulut voidaan käsitellä hallintorakenteen sisällä, joten
niitä ei tarvitse osata ”ennustaa”. Myös oman edun tavoitteluun liittyvä petoksen
riski vähenee, kun toimitaan saman katon alla. (Williamson 1975 Powellin 1991,
266 mukaan.) Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että markkinat hoitavat lähinnä yk-
sinkertaiset, irralliset ja kertaluonteiset vaihtosuhteet, kun taas hierarkiat hoitavat
vaihtoa, joka sisältää epävarmuuden, säännöllisen toistuvuuden tai vaatii huomatta-
via toimenpidekohtaisia investointeja. (Cooke & Morgan 1993, 544-545.)

TAULUKKO 1. Taloudessa toimivien organisaatiomuotojen vertailu (Powell
1991, 269.)

Käytännön tasolla markkinoiden ja hierarkioiden erottaminen toisistaan perustuu
pikemminkin akateemiseen mallintamiseen, kuin merkittävien operationaalisten ero-
jen osoittamiseen. Monet ”markkinasuhteet” onkin viime aikoina korvattu organi-
saatioiden välisillä verkostomaisilla yhteistyösuhteilla. Taloudellinen toiminta ta-
pahtuu entistä enemmän pitkäaikaisissa, kompleksisissa, monia osapuolia sisältä-
vissä sopimusluonteisissa suhteissa, joiden toiminta on monilta osin suojattu mark-
kinavoimien vaikutuksilta. Monet näistä organisaation ulkopuolelle suuntautuvista
suhteista ovat kestävämpiä ja henkilökohtaisempia kuin suhteet organisaation sisäl-
lä. (Powell 1991, 268.)

Avainpiirteet Markkinat Hierarkia Verkosto

Normatiivinen perusta Sopimus -
omistusoikeudet

Työsuhde Täydentävät vahvuudet

Kommunikaation keinot Hinnat Rutiinit Suhteet

Konfliktin ratkaisumenetelmä Pilkkominen – lajitellaan
oikeusistuimiin
täytäntöönpanoa varten

Hallinnollinen määräys –
valvonta

Vastavuoroisuuden
normi – huoli
hyvämaineisuudesta

Joustavuus Korkea Matala Keskitaso

Osallistujien sitoutumistaso Matala Keskitasosta korkeaan Keskitasosta korkeaan

Ilmapiiri tai tunnelma Täsmällinen ja/tai
epäluuloinen

Virallinen,
byrokraattinen

Avoin,
molemminpuolinen
hyöty

Toimijan preferenssit tai
valinnat

Riippumaton muista
toimijoista

Riippuvainen muista
toimijoista

Toimijoiden
keskinäisriippuvaisuus

Muotojen sekoittaminen Toistuvat transaktiot Epävirallinen
organisaatio

Statushierarkiat
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Markkinat/hierarkiat -asetelmaa onkin kritisoitu liian kaksinapaiseksi ja riittä-
mättömäksi kuvamaan suurta osaa talouden sisällä tapahtuvista transaktioista. Näitä
usein strategisia ja kumppanuuteen perustuvia yhteistyösuhteita kuvaa paremmin
kolmas yhteistyön muoto eli verkostoituminen. Taulukko 1 kiteyttää markkinoiden,
hierarkioiden ja verkostojen väliset erot yhteistyömuotoina. Luottamus ja intensiivi-
nen vuorovaikutus korostuvat verkostomaisen yhteistyön ihanteellisessa kuvaukses-
sa. Verkostot voidaankin nähdä toimintatapana, jonka perusta on yksityisellä sekto-
rilla markkinaperusteisissa suhteissa ja julkisella sektorilla hierarkioissa.

Verkot ja verkostot

Tämän tutkimuksen kannalta on tarkoituksenmukaista erottaa verkot ja verkostot
toisistaan, vaikka ne usein aihetta käsittelevissä keskusteluissa ja jopa kirjallisuu-
dessa mielletään samaksi tai lähes samaksi asiaksi. Verkko tai verkosto voi kokonai-
suutena muodostua erittäin laajaksi ja yhteistyösuhteiden seuraaminen toimijasta
toimijaan voi paljastaa tuhansia toimijoita käsittävän rihmaston. Yksittäisen toimi-
jan kannalta merkitystä on kuitenkin sen omilla yhteistyösuhteilla eli niillä, joiden
kautta se on vuorovaikutuksessa yhteistyökumppaneihinsa. Tämän tutkimuksen koh-
teena ovat kehittäjäorganisaatioiden yhteistyösuhteet, joten on tarkoituksenmukais-
ta, että myös näkökulma yhteistyöhön, verkkoihin ja verkostoihin on toimijalähtöi-
nen. Ulkoinen toimintaympäristö, verkot ja verkosto lähtevät toimijoista eikä niitä
tarkastella hahmottomina kokonaisuuksina, vaan osina toimijoiden lisäarvoa tuotta-
vaa ulkoista toimintaympäristöä.

Yksittäisten alueiden ja toimijoiden ulkoisen toimintaympäristön muodostavat
siis yhteistyösuhteet, verkot ja verkostot (kuva 2) tai jotkin näistä. Verkostot muo-
dostuvat toimijoiden välisistä yhteistyösuhteista, mutta yhä enemmän on tarjolla myös
valmiita verkkoja (WFA, Eurotowns jne.), joihin toimijat tai toimijaryhmät voivat
liittyä. Yksittäisen toimijan näkökulmasta verkot voidaan erottaa verkostoista seu-
raavasti:

• Tiettyyn tarkoitukseen muodostetuista mutta osittain päällekkäisistä organisaatioiden
välisistä yhteistyöverkoista ja yhteistyösuhteista muodostuu verkosto. (ks. Oinas &
Packalén 1998, 70.)

• Yksittäisten, tiettyä tarkoitusta varten luotujen verkkojen verkostomaista toimintata-
paa noudattavat yhteistyösuhteet ovat siis monitasoisemman verkoston osarakenteita.

• Verkko voi sisältää sekä verkostomaisia että ei-verkostomaisia yhteistyösuhteita.

• Verkon tehtävät ja tavoitteet ovat verkostoja tarkemmin määriteltyjä täyttämään tiet-
tyä tehtävää.

• Yksittäisen toimijan näkökulmasta verkko muodostuu toimijan ja sen kumppaneiden
välisestä yhteistyöstä, jossa kaikilla on jonkinlainen suhde toisiinsa, verkosto sen si-
jaan muodostuu toimijasta ulospäin, eikä verkoston muilla jäsenillä ole välttämättä
mitään yhteyttä toisiinsa.
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Verkot voidaan jaotella niiden välisten toiminnallisten erojen perusteella yhteistyö-
elimiin, projektiyhteistyöhön sekä organisaatioiden sisäisiin verkkoihin. Yhteistyö-
elimissä yhteistyö tapahtuu tiettyyn tarkoitukseen rakennetussa verkossa, joka linjaa
päätöksentekoa ja mahdollisesti päättää toteutuvista projekteista. Yhteistyöelimillä
ei yleensä ole varsinaista toteuttavaa organisaatiota, vaan käytännön toteutuksesta
vastaa tähän tarkoitukseen luotu projektiorganisaatio. Sekä projektiorganisaatiot että
muut yhden konkreettisen hankkeen ympärille rakentuneet yhteistyöverkot voidaan
nähdä erityisenä projektiyhteistyönä, joka ei välttämättä sisällä verkostomaista toi-
mintatapaa. Organisaation sisäinen verkko muodostuu laajan organisaation alayksi-
köistä ja sen tehtävänä on useimmiten laajentaa organisaation toimintaa maantie-
teellisesti tai toiminnallisesti.

Esimerkiksi TE-keskuksen alayksiköt muodostavat organisaation sisäisen ver-
kon, jossa yksiköiden tai joidenkin niiden osastojen väliset yhteistyösuhteet ovat
sekä verkostomaisia (Vaasa-Seinäjoki) että hierarkkisia (Helsinki-Seinäjoki). Lisäk-
si yhteistyösuhteet verkon sisällä vaihtelevat merkitykseltään. Vaasan ja Seinäjoen
TE- keskusten maaseutuosastojen yhteistyö voi olla lisäarvoltaan hyvinkin merkit-
tävää, kun taas sillä, millaista Lapin ja Kainuun TE-keskusten maaseutuosastojen
välinen yhteistyö on, ei ole Seinäjoen maaseutuosastolle mitään merkitystä lisäar-
voa tuottavan yhteistyön näkökulmasta, vaikka kaikki toimijat kuuluvatkin samaan
verkkoon. TE-keskusten verkon luomisella on selkeät yhtenäiset tavoitteet, jotka se
kokonaisuutena pyrkii tavoittamaan. WFA on esimerkki verkosta yhteistyöelimenä.
Myös sen jäsenillä on selkeät yhteiset tavoitteet, mutta myös paljon itsenäisiä, muu-
hun toimintaan liittyviä intressejä ja tavoitteita. Verkko on siis ensisijaisesti rakenne
ja vasta toissijaisesti toimintatapa.

Verkosto sen sijaan voidaan tulkita joko täysin uudeksi toimintatavaksi tai uudek-
si kehitysvaiheeksi perinteisten toimintatapojen kehitysprosessissa. Powell (1991)
esittää verkostoitumisparadigman vaihtoehtona sekä hierarkioille että markkinoille,
mutta Cooke ja Morgan pitävät verkostosuhteita pikemminkin uusina markkinasuh-
teiden muotoina. Heidän mukaansa näissä uuden tyyppisissä markkinasuhteissa suur-
ten organisaatioiden käyttämä valta ja kontrolli pienempiin nähden on vähentynyt,
mutta ei kadonnut. (Cooke & Morgan 1993, 562.) Vastaavan prosessin voidaan näh-
dä tapahtuneen julkishallinnon hierarkkisten suhteiden kohdalla. Verkostomaiset
suhteet peittävät siis alleen jo lähtökohtaisesti rajapinnoiltaan epäselvät hierarkia- ja
markkinasuhteet, joten käytännössä erilaisten yhteistyösuhteiden rajat ovat hanka-
lasti todennettavia.

Vaikka Cooke ja Morgan esittävät verkostojen olevan markkinoista kehittynyt
yhteistyötapa, se ei tarkoita että erilaisia yhteistyötapoja olisi mielekästä tarkastella
vain evolutionarisesta näkökulmasta. Hierarkiat tai markkinat ovat sopiva toiminta-
tapa yhdessä tapauksessa, verkostomainen toisessa. Tässä tutkimuksessa verkkoa ja
verkostoa tarkastellaan yksittäisen toimijan näkökulmasta, jolloin verkko on usean
toimijan organisoitumista yhteisen asian tai teeman ympärille ja verkosto yhden toi-
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mijan verkostomaisista yhteistyösuhteista muodostunut kokonaisuus. Kyse on ta-
vasta jäsentää yhteistyötä eri tarkoituksia varten, ei yhteistyön eri kehitysasteista
sinänsä.

Yhteistyö voi muuttua verkostomaisesta hierarkkiseksi tai päinvastoin ja verkko
voi liittyä kokonaisuudessaan osaksi toimijan verkostoa tai yhteistyösuhteita voi
kuihtua kokonaan pois. Se, onko kehitys positiivista vai negatiivista riippuu täysin
toimijan tavoitteista ja yhteistyön tuomasta lisäarvosta tuon tavoitteen saavuttami-
seksi. Yhteistyösuhteen ja yhteistyön jäsentyminen on siis oltava tarkoituksenmu-
kaista, ei verkostomaista tai hierarkkista tms. sinänsä.

Ideaalimallissa verkostosuhteelle tyypillistä on pitkäaikaisuus, tehokkaan yhteis-
toiminnan mahdollistava informaation vaihto sekä verkostoon osallistuvien toimien
yhteensovittaminen. (Lovio 1992, 110-112.) Verkostot voidaan yksinkertaistaen
määritellä eriasteisesti ja eri tavoin vakiintuneiksi yhteistyösuhteiksi toisistaan riip-
puvaisten toimijoiden välillä, jotka ovat organisoituneet yhteisen intressin ympäril-
le. Yhteistyö perustuu lojaalisuuden, luottamuksen ja keskinäisen tuen luonnehti-
miin yhteyksiin. Huomion kohteeksi nousevat aiempaa vakaampien ja tiiviimpien
yhteistyösuhteiden luominen ja ylläpitäminen monimutkaisten tehtävien hoitami-
seksi. (Sotarauta & Linnamaa 1999, 104.) Verkostomaisia suhteita on kuitenkin eri
tasoisia, toiset tiiviimpiä ja toiset löyhempiä. Kyseessä on dynaaminen prosessi, jos-
sa tarkoituksenmukaisuuden tulisi määritellä yhteistyön muoto ja tiiviys.

Hierarkioista ja markkinoista poiketen verkostoissa transaktiot eivät tapahdu ir-
rallisten vaihtokauppojen tai hallinnollisten määräyksien kautta, vaan yksilöt tai ins-
tituutiot ovat sidottuja vastavuoroiseen, molemminpuolisesti hyödyttävään toimin-
taan. Verkostot ovat kompleksisia ja niiltä puuttuvat sekä markkinoiden selkeät omi-
naisuudet että hierarkian tarkasti organisoidut rutiinit. Perusoletus verkostomaisissa
suhteissa on, että osallistujat ovat vastavuoroisesti riippuvaisia toistensa kontrolloi-
mista resursseista ja että voimavarojen yhdistämisellä saavutetaan myös hyötyjä.
Yksittäiset toimijat nähdään suhteessa toisiin toimijoihin. Hyödyt ja haitat jaetaan
eli täydentävyys ja sopeutuminen ovat menestyksellisen verkoston kulmakiviä. (Po-
well 1990, 78 Cooken & Morganin 1993, 544 mukaan.)

Hierarkian merkitys siis vähenee verkostomaisessa yhteistyössä. Valta-asetelmaa
ohjaavat verkoston toiminnan kannalta avainresursseja hallussaan pitävät toimijat
sekä yhteistyötä rakentavat verkostojen johtajat. Avainresursseja hallussaan pitävät
ja niiden avulla verkoston toimintaa omien intressiensä mukaisesti ohjaavat toimijat
ovat lähinnä verkostojen hyödyntäjiä. Varsinaista verkostojen johtajuutta sen sijaan
ilmentää toiminnan suuntaaminen yhteistyötä rakentamalla. Verkostot eivät ole vail-
la johtajia, mutta valta on enemmän hajautunutta ja valta-asetelmat ilmenevät eri
tavalla kuin perinteisessä hierarkkisessa yhteistyömallissa. Aron (1999) mukaan
kysymys on myös rajaamisesta ja poissulkemisesta. Valta näyttää sijaitsevan ver-
koston sisällä ja kaikki se, mikä jää verkoston ulkopuoliseksi on tätä valtaa vailla.
(Aro 1999, 148.)
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Verkostojen rajojen määrittely voi olla erittäin hankalaa, koska verkosto muodostuu
sekä virallisista että epävirallisista yhteyksistä ja niiden syvyys, sisältö sekä muoto
vaihtelevat huomattavasti. Jos toimijan ulkoinen toimintaympäristö muodostuu hie-
rarkia- ja markkinasuhteista, se ei ole toimintatavaltaan verkosto, vaikka toiminta-
ympäristö rakenteeltaan verkkoa muistuttaisikin. Verkoston määrittely on aina ta-
pauskohtaista ja näyttäytyy hyvin erilaisena yksilön, organisaation tai koko alueen
näkökulmasta katsottuna. Aron (1999) mukaan verkosto muodostuu solmukohdista
ja niitä yhdistävistä linjoista. Verkoston muodossa olennaista onkin laajuus sekä
solmuja yhteen sitovien linjojen tiiviys. Tiiviys voi tarkoittaa paitsi solmujen välisiä
etäisyyksiä, myös solmujen välisten sidosten vahvuutta ja lukumäärää. (Aro 1999,
144.) Verkostolla on siis toimintatavan lisäksi myös muoto.

Laajimmillaan verkosto voi olla kansainvälinen rakenne, joka verkostomaisten
yhteistyösuhteiden kautta linkittää yhteen tuhansia erilaisia toimijoita. Yksittäisen
toimijan kannalta merkittävimmän verkoston osan muodostaa kuitenkin se kokonai-
suus, johon toimija on välittömässä yhteydessä. Yksittäisen toimijan verkosto muo-
dostuu siis sen ulkoisentoimintaympäristön verkostomaisista yhteistyösuhteista (Kuva
2). Aluetasolla ylimaakunnallinen toimintaympäristö muodostuu siellä toimivien
organisaatioiden ylimaakunnallisista yhteistyösuhteista ja organisaatiotasolla siinä
toimivien yksilöiden yhteistyösuhteista. Yhteistyötä voi syntyä myös suoraan orga-
nisaatioiden välille, mutta luottamukseen ja lojaalisuuteen perustuvat verkostomai-
set suhteet muodostuvat usein henkilökohtaisen vuorovaikutuksen kautta yksilöta-
solla.

Kun verkoston määritelmään sisällytetään toimintatavan ohella muoto, voidaan
määritelmää siis tarkentaa niin, että:

• Verkostomainen yhteistyösuhde voi olla olemassa kahden tai useamman toimijan vä-
lillä edellä esitetyin ehdoin.

• Verkosto muodostuu toimijan verkostomaisista yhteistyösuhteista, jotka muodostavat
toimijan ulkoisen toimintaympäristön joko kokonaan tai osittain (Osa ulkoisesta toi-
mintaympäristöstä voi muodostua hierarkkisista tai markkinaperusteisista yhteistyö-
suhteista,  kuva 2.)

Kuvan 2 esittämässä tapauksessa toimija voi olla vaikkapa Foodwest Oy, verkko 1
Osaamiskeskusverkosto ja verkko 2 WFA. Osaamiskeskusverkostossa on mukana
jäseniä, joihin Foodwest Oy:llä on verkostomaiset, luottamukseen perustuvat yh-
teistyösuhteet sekä niitä, joihin suhde perustuu verkkoon kuulumiseen ja näin ollen
lähinnä verkoston perustajan hierarkkiseen määräykseen. Samoin WFA:ssa on toi-
mijoita, joihin Foodwest Oy:llä on luottamukseen perustuvat verkostomaiset yhteis-
työsuhteet, mutta myös jäseniä, joihin yhteistyösuhteet rakentuvat hierarkkisesti,
esimerkiksi projektien toteuttamisen kautta. Yksittäiset suhteet voivat olla verkosto-
maisia, kuten yhteydet niihin yrityksiin, joiden kanssa tehdään kehittämisyhteistyö-
tä tai markkinasuhteita, kuten VTT:en, kun sieltä ostetaan tietoa. Näistä elementeis-
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tä muodostuu Foodwest Oy:n ulkoinen toimintaympäristö, joka luonnollisesti elää
ja muuntuu organisaation tarpeiden ja prioriteettien muuttuessa.

KUVA 2. Yhteistyösuhteet, verkot ja verkostot yksittäisen toimijan tai alueen ul-
koisen toimintaympäristön osatekijöinä

Yksittäisen toimijan näkökulmasta verkostolla on siis melko selkeästi rajattu - vaik-
kakin usein jatkuvasti muuttuva - muoto ja erityinen toimintatapa. On siis ilmeistä,
että samanaikaisesti toimii useampia samankaltaisia verkostoja. Toimiessaan samal-
la kentällä verkostojen voidaan ajatella muodostavan joukkueita, jotka kamppaile-
vat toisia samalla tavalla organisoituneita joukkueita vastaan. (Aro 1999 ,148.) Näin
myös kaupunkiseutujen kehittäjäverkostot muodostavat ylimaakunnallisten yhteis-
työsuhteidensa kautta ylimaakunnallisia “joukkueita”, jotka kilpailevat ja/tai teke-
vät yhteistyötä muiden kaupunkiseutujen vastaavien “joukkueiden” kanssa.

Ulkoisen toimintaympäristön jako yhteistyösuhteisiin, verkkoihin ja verkostoi-
hin kuvastaa osaltaan sitä dynaamisuutta, joka verkostoon tulee liittää. Verkoston
rakentuminen on jatkuva prosessi, missä yksittäisten suhteiden ja valmiiden verkko-
jen merkitykset vaihtuvat toimijoiden tavoitteiden ja ulkoisten olosuhteiden muuttu-
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essa. Verkosto on ulkoisen toimintaympäristön joustava ja dynaaminen osa, joka
tarkoituksenmukaisesti muuttaa painotuksiaan ja muotoaan.

Policy-verkosto

Myös julkishallinnossa poliittiset prosessit ovat paljolti siirtyneet verkostoihin, jois-
sa on mukana paitsi julkisia myös puolijulkisia ja yksityisiä organisaatioita (policy
networks). Cooken (1996) mukaan policy-verkostojen näkökulmasta katsottuna pää-
tökset nousevat pintaan heti julkisen- ja yksityisensektorin toimijoiden sekä asiasta
kiinnostuneiden ja siihen sitoutuneiden instituutioiden välisen vuorovaikutuksen jäl-
keen. Näin ollen mukana ei ole muodollista organisaationaalista hierarkiaa eikä ole-
tusta päätöksen virtaamisesta ylemmäntason päätöksentekijöiltä alaspäin. Tämä lä-
hestymistapa ei myöskään oleta, että sama päätöksentekijäryhmä olisi vastuussa
monista eri toimintakentistä. (Cooke 1996, 33.) Verkostoituminen korostaa asian-
tuntijuuden ja tarkoituksenmukaisuuden lisäämistä aluekehittämisessä murtaen by-
rokraattisen hallintomallin kehitystä ja tiedonkulkua hidastavia dogmaattisia raken-
teita.

Siirtymä hierarkioista verkostoihin on tapahtunut vaiheittain toimijoiden välisten
suhteiden muuttuessa vastaamaan entistä paremmin yhteiskunnan asettamia vaati-
muksia. Kickertin ym. mukaan hallintoa ei enää nähdä ylivertaisena tekijänä muihin
osapuoliin nähden, vaan yhtenä tasavertaisista toimijoista. Julkispolitiikan tekemi-
nen verkostoissa on yhteistyötä tai ei-yhteistyötä keskinäisessä riippuvuussuhteessa
olevien osallistujien välillä. Osallistujilla on erilaisia ja usein konfliktissa olevia
näkemyksiä, intressejä ja strategioita. Policyprosessi on vuorovaikutteinen prosessi,
jossa toimijat vaihtavat tietoa ongelmista, preferensseistä ja keinoista, sekä käyvät
kauppaa tavoitteista ja voimavaroista. Onnistumisen kriteerinä on yhteisten päämää-
rien saavuttaminen ja yhteisten uhkien torjuminen. (Kickert, Klijn & Koppenjan
1997, 9) Verkostoissa yhteistyöstä tulee keskinäisriippuvaisuuteen perustuvaa toi-
mintaa, jolloin yhteistyösuhteen jatkuvuus ja vakaus on toivottavaa molempien osa-
puolten kannalta. Pitkänaikavälin tuottama lisäarvo, luottamuksen ja vuorovaiku-
tuksen laadun kasvaminen ovat lyhyen aikavälin opportunismia tärkeämpiä.
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TAULUKKO 2. Kolme näkökulmaa julkispolitiikan toteuttamiseen ja hallinnointi-
in. (Lähde: Kickert, Klijn & Koppenjan 1997, 10.)

Taulukossa 2 esitellään kolmen eri hallintomallin pääpiirteet. Todellisuus ja toimin-
taprosessit virtaavat näiden kolmen mallin muodostamissa uomissa toisinaan ristey-
tyen ja välistä toisiaan sivuten. Rationaalisuuden mallin rakentamia patoja on mah-
dollista kiertää ohjaamalla kehittämisen resursseja (erityisesti tietoa ja osaamista)
verkostojen muodostamien uusien uomien kautta kohti tarkoituksenmukaisia pää-
määriä.

Käytännössä toimii siis kolme yhteistyön erilaista perusmallia (Taulukot 1 ja 2),
jotka ovat rajapinnoiltaan liukuvia. Aluekehittämisessä virallinen hallintokoneisto
edustaa osittain vielä hierarkkista byrokratiaa, jota se ja sen edustajat käyttävät ainakin
tekemiensä päätösten legitimoimiseen. Päätöksentekomenettely on usein hierarkkinen,
mutta sitä edeltävä arvokeskustelu ja toimintalinjojen suuntaaminen saattavat sisältää
paljonkin verkostomaiselle toimintatavalle ominaisia vuorovaikutuksen piirteitä. On

Näkökulma Rationaalinen
keskusvalta

Useat toimijat Verkosto

Analyysin kohde Keskushallinnon ja
kohderyhmän välinen
suhde

Keskushallinnon ja
paikallisten toimijoiden
välinen suhde

Toimijoiden verkosto

Näkökulma Keskushallinto Paikallinen toimija Vuorovaikutus toimijoiden
välillä

Suhteiden erityispiirteet Autoratiivinen Keskitetty vs
autonominen

Keskinäisriippuvuus

Policy-prosessin
erityispiirteet

Ennalta määrätyn
politiikan neutraali
toteuttaminen

Intressien esittämisen
poliittinen prosessi sekä
ohjeiden ja
voimavarojen
epävirallinen käyttö

Vuorovaikutusprosessi,
jossa tietoa, tavoitteita ja
voimavaroja vaihdetaan

Menestyksen kriteerit Virallisen toimintatavan
tavoitteiden
saavuttaminen

Paikallinen vapaa
harkintavalta ja
voimavarojen saaminen
paikallisten toimijoiden
hyväksi

Kollektiivisen toiminnan
toteuttaminen

Epäonnistumisen syyt Kunnianhimoiset
tavoitteet, liian monet
toimijat, informaation ja
kontrollin puute

Jäykät toimintatavat,
voimavarojen puute,
paikallisten toimijoiden
osallistumattomuus

Kollektiivisen toiminnan
kannustimien puute tai
olemassa olevat tukkeumat

Suositukset
hallinnointiin

Koordinointi ja
keskittäminen

Keskushallinnon
väistyminen paikallisten
toimijoiden hyväksi

Policy-verkostojen
johtaminen:
vuorovaikutusolosuhteiden
parantaminen
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myös tavallista, että policy-verkostossa toimintatapaa linjanneet toimijat eivät kuulu
toteuttamisverkostoon, jolloin yhteys tavoitteiden ja toiminnan välillä katkeaa (Marsh
1998, 192). Tämä on usein seurausta käytännöstä, jossa toimintaa linjaavat verkostot
asettavat erillisen projektiorganisaation toteuttamaan konkreettisia hankkeita.
Verkoston toimijoiden välisen vuorovaikutuksen tulos ei aina välity konkreettista
lisäarvoa tuottavaan projektiorganisaatioon, vaan verkoston ja projektiorganisaation
väliseen suhteeseen syntyy voimakkaasti hierarkkinen tai palvelua ostettaessa
markkinasuhteeseen perustuva asetelma. Näin projektiorganisaatiosta muodostuu
ennalta määrätyn toimintapolitiikan neutraali toteuttaja ilman yhteyttä laajempaan
verkoston läpikäymään policy-prosessiin, joka heijastaa verkoston näkemystä
kokonaisedun toteutumisesta.

2.4 Strateginen yhteistyösuhde, verkko ja verkosto

Sotaraudan ja Linnamaan (1999) mukaan strategisen verkostosta tekee pyrkimys
vaikuttaa kaupungin pitkän aikavälin kehitykseen. Strategisena välineenä verkosto
toimii silloin, kun motiivina on

• yhteinen tahdonmuodostus, päätösten toimeenpano ja legitimointi

• tuotekehitykseen kuluvan ajan pienentäminen

• markkinoille tulon helpottaminen

• kansainvälistyminen

• informaation vaihto

• erikoistuminen tai diversifioituminen

• tuki kolmatta osapuolta vastaan

(Sotarauta ja Linnamaa 1999, 105)

Jos ylimaakunnallinen yhteistyösuhde, verkko tai verkosto palvelee jotakin edelli-
sistä tarkoituksista, on kestoltaan pitkäaikainen ja hyödyttää organisaation ensisijai-
sesti palvelevaa toimijaryhmää (asiakkaita), voidaan puhua organisaation kannalta
strategisesta merkityksestä. Alueen näkökulmasta strateginen ylimaakunnallinen
verkosto muodostuu paikallisen kehittäjäverkoston strategisista ylimaakunnallisista
yhteistyösuhteista ja verkoista, jotka tukevat aluekehityksen kannalta tärkeiden or-
ganisaatioiden avaintoimintoja.

Oinas ja Packalén (1998) määrittelevät strategisen verkon asiakkaita hyödyttä-
väksi eli viime kädessä kilpailukykyä säilyttäväksi verkoksi. Strateginen verkko on
toimintatapa vahvemman kilpailuaseman saavuttamiseksi. (Oinas & Packalén 1998,
70.) Strategiset verkot voidaan edelleen jakaa oppimisverkkotyppisten (luovuusver-
kot ja kehittämisverkot) ja toteuttamisverkkotyyppisten (tehokkuus- ja hallintaver-
kot) yhteistyösuhteiden välillä.
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• Luovuusverkot ovat intensiivisen oppimisen verkkoja, joissa tutkimus- ja tuotekehi-
tysverkostojen kautta pyritään luomaan uutta osaamista ja näin parantamaan kilpailu-
kykyä yhdistämällä eri osapuolten osaamisaloja.

• Kehittämisverkot tavoittelevat myöskin oppimisen lisäämistä, mutta eivät pyri luo-
maan täysin uusia resursseja kuten luovuusverkot, vaan tähtäävät hankittujen voima-
varojen edelleen kehittämiseen.

• Tehokkuusverkko on kilpailuasemaa vahvistava ja sen avulla pyritään toimintojen te-
hostamiseen ja joustavaan koordinointiin esimerkiksi uuden teknologian tai erikois-
osaamisen kautta.

• Hallintaverkot ovat kilpailuasemaa tukevia ja kehittäviä toteuttamisverkkoja, joka ra-
kentuu pääasiassa aiemmin hankitun osaamisen varaan. Päätavoitteena on saada ulko-
puolinen osaaminen ytimen käyttöön usein läheisen mutta kilpailutetun suhteen kaut-
ta.

(Oinas & Packalén 1998, 74-75)

Vaikka jakoa on käytännössä hankala havaita, sen olemassaolon ymmärtäminen on
hyödyllistä erilaisten verkostojen ja niiden vaikutusten hahmottumisen kannalta.
Oppimisverkot luovat uusia resursseja ja toimintaverkot tehostavat jo olemassa ole-
vien käyttötapoja. Tämän tutkimuksen tavoitteena ei ole asemoida yhteistyösuhteita
edellä esitetyn jaon mukaan, vaan käyttää sitä yhtenä lähtökohtana erilaisten strate-
gisten yhteistyösuhteiden tarkastelussa.

Myös strategisuus on siis joustava ja usein dynaaminen käsite, jonka merkitys
muuttuu yhteistyöprosessin eri vaiheissa. Strategisuuteen ei siis ole mielekästä ta-
kertua hetkellisen tuokiokuvan näkökulmasta, vaan on tarkasteltava sen kasvua osa-
na prosessia. Prosessissa voidaan erottaa kolme toisistaan myös ajalliselta merkityk-
seltään poikkeavaa vaihetta. Yhteistyösuhteen painotus voi olla:

• Ylläpitävä

• Strateginen

• Potentiaalinen

Strategisesti merkittävää yhteistyösuhdetta edeltää usein kaksi vaihetta, joiden kaut-
ta suhteen merkitys muodostuu strategiseksi. Aluksi suhde on potentiaalinen eli käyt-
tämätön mahdollisuus, joka tiedostetaan ja jota mahdollisesti aktiivisesti pyritään
kehittämään. Yhteistyösuhteen todellinen lisäarvo on kuitenkin tässä vaiheessa vie-
lä jäänyt saamatta ja odotukset ovat tulevaisuuteen asetetuissa tavoitteissa joko tie-
dostettuina tai tiedostamattomina. Kun potentiaalista suhdetta ryhdytään käytännös-
sä hyödyntämään, siitä tulee operatiivinen tai ylläpitävä eli käytäntöön toimintaan
painottuva. Strateginen suhteesta tulee vasta kun yhteistyötä syvennetään ja se tuot-
taa organisaation kannalta strategisesti merkittävää lisäarvoa. Strategisessa suhtees-
sa tuotettu lisäarvo on tärkeää pitkäntähtäimen toiminnan kannalta ja keskinäisriip-
puvuus ohjaa toimijoiden tavoitteita saamaan suuntaan. Strateginen yhteistyösuhde
on työlästä rakentaa, joten resurssien säästämiseksi on tärkeää ennalta suunnitella
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mitä potentiaalisia suhteita kannattaa luoda ja mitkä niistä kannattaa operationaalis-
taa. Fokusointi ja suunnitelmallisuus ovat yhtä tärkeitä vaiheita yhteistyösuhteiden
luomisessa ja käyttämisessä kuin missä tahansa muussa aluekehittämisen toimin-
nossa.

Camagnin (1993) mukaan verkostojen logiikassa on tärkeätä kaupunkien välinen
yhteistyö, jonka lähtökohtana ovat erikoistuminen tai toistensa täydentäminen tai
samankaltaisten kaupunkien voimien yhdistäminen. Edellisiä hän kutsuu toisiaan
täydentäviksi verkostoiksi ja jälkimmäisiä synergia- ja innovaatioverkostoiksi. (Var-
tiainen 1996, 9). On kuitenkin hyvä muistaa, että kaupungit eivät yhdistä voimiaan –
paitsi ehkä viranomaisina – vaan voimiaan ja resurssejaan yhdistelevät kaupunkien
eri toimijat, viime kädessä henkilöt. Strategisesti merkittävät suhteet nousevat siis
usein yksilöistä, joiden yhteistyöpyrkimyksiä alueen institutionaalinen rakenne tu-
kee (tai on tukematta). Suhde voikin olla strateginen yksilön, organisaation tai alu-
een kannalta riippuen kunkin toimijan strategisista tavoitteista. Luonnollisesti myös
markkina- tai hierarkiasuhde voi olla merkitykseltään strateginen eli verkostomai-
suuden ja strategisuuden välille sinänsä ei voida asettaa yhtäläisyysmerkkiä.



3  Toimijoiden ylimaakunnalliset
yhteistyösuhteet ja kaupungin

kilpailukyky

Alueellisessa kehittämisessä on 1990-luvulla korostunut kilpailukykypolitiikka ja
paikallisen kehittämistoiminnan merkitys. Keeble, ym. (1999) korostavat alueen
kokonaisvaltaisen institutionaalisen tiheyden (institutional thickness) merkitystä to-
teutuvalle kehitykselle. Institutionaalinen tiheys tarkoittaa paitsi alueen kehittämi-
sen kannalta tärkeiden instituutioiden määrää myös niiden halua ja kykyä edistää
alueen kehittymistä organisaatioiden välisen tiiviin yhteistyön kautta. Oppiva-alue
(learning region) lähestymistapa korostaa alueen instituutioiden kykyä oppia uutta
ja soveltaa oppimaansa alueen kehittämiseen. Alueellisen oppimisen ja innovatiivi-
suuden optimointi vaatii paikalliseen kehittäjäverkostoon kuuluvien organisaatioi-
den olemassa oloa sekä niiden välistä synergistä vuorovaikutusta ja pyrkimystä koh-
ti yhteisiä päämääriä. Julkisorganisaatioiden merkitys korostuu myös alueellisen in-
novaatiojärjestelmän (regional innovation system) toiminnassa kohdistuen sekä pai-
kallisen innovatiivisuuden kehittämiseen että alueen verkostoitumiseen. (Keeble, ym.
1999, 328; Amin ja Thrift 1995, 103.) Kilpailukyvyn avaintekijöiksi ovat nousseet
osaaminen, oppiminen ja innovatiivisuus samalla kun alueellinen ja maailmanlaa-
juinen taso ovat ohittaneet kansallisen tason merkityksen (Linnamaa 1999, 18).

Mäkisen (1996) mukaan myös EU:n yhteisöaluepolitiikka tukee periaatteessa
verkostomaista, dynaamista aluerakennetta, missä kehitys lähtee paikallisista toimi-
joista, mutta ylittää alueelliset ja kansalliset rajat aina tarkoituksenmukaisten ver-
kostosuhteiden muodossa. (Mäkinen 1996, 133.) Alueen kilpailukyky ei siis raken-
nu yksistään sen sisäisille verkostoille ja resursseille, vaan yhä enemmän kyvylle
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solmia rajat ylittäviä yhteistyösuhteita ja kyvylle tukea ja täydentää alueen omia
ydinkompetensseja näiden suhteiden kautta.

3.1 Ylimaakunnalliset verkostot ja kilpailukyky

Kaupunkien välisessä kilpailussa on otettava huomioon, että kilpailuun osallistuu
toimijoita, joiden ensisijaisena tehtävänä on alueen kehittäminen sekä niitä, jotka
hyötyvät alueen kehittämisestä välillisesti. Alueen kilpailukyky muodostuu sen toi-
mijoiden kilpailukyvystä ja niiden kyvystä tukea alueen kannalta tärkeitä kilpailu-
kyvyn elementtejä. Kaupunkien väliselle kilpailulle on ominaista kilpailun ja yhteis-
työn limittyminen, jolloin on vaikea sanoa, kuka kilpailee kenen kanssa ja missä
asioissa. Sotarauta ja Linnamaa (1997) ovat määritelleet kaupunkiseudun kilpailu-
kyvyn taidoksi . . .

• 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 mahdollista
ylläpitää omaa kilpailukykyään ja kehittää sitä edelleen.

(Sotarauta & Linnamaa 1997, 62.)

Kun tarkastellaan erityisesti verkostoituneen alueen menestystekijöitä, niihin kuulu-
vat institutionaalinen tiheys, toimivat työmarkkinat, korkea koulutustaso ja siihen
liittyvä ammatillinen koulutus, korkea verkostoitumisaste yritysten välillä, innovaa-
tiokyvykkäät organisaatiot sekä teknologian siirron tehokas toiminta. (Cooke ja
Morgan 1993, 562). Erityisenä kilpailuetuna nähdään pitkäaikaiset ja kehittyvät yh-
teistyösuhteet lyhytaikaisiin tai kertaluonteisiin verrattuna (Lovio 1992, 113). Vaik-
ka yhteistyösuhteet ja verkostoituminen nähdään jo sinänsä kaupungin kilpailuky-
vylle tärkeinä tekijöinä, niiden todellisen merkityksen määrittää vasta se lisäarvo,
mitä erilaisten yhteyksien kautta organisaatiolle tai alueelle kyetään tuottamaan.

Kehityksessä mukana pysymiseen vaadittava tiedon määrä on hyvin suuri ja muu-
tosvauhti nopea, joten mikään organisaatio tai alue ei voi toimia ilman ulkopuolisia
yhteistyösuhteita. Ylimaakunnallisten yhteistyösuhteiden kautta voidaan lisätä alu-
eella olevia kehittämisen resursseja ja vahvistaa tärkeimpiä kilpailukyvyn element-
tejä. Alueen dynaaminen kilpailukyky perustuu toimijoiden väliseen vuorovaikutuk-
seen, kykyyn oppia uutta ja kykyyn luoda uusia innovaatioita yhteistoiminnan kaut-
ta (Linnamaa 1999, 32).

Kilpailukyvyn elementit ovat toimijoiden ominaisuuksia, joiden turvin on mah-
dollista osallistua kilpailuun sekä potentiaalia, jonka avulla voidaan menestyä kil-
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pailussa mahdollisimman hyvin. Kilpailukykyä vahvistavaa toimintaa voidaankin
jäsentää pääsyn (kilpailuun osallistumismahdollisuus) kompetenssin (kyky käyttää
resursseja) sekä motivaation (halu ohjata kehitystä) kautta. Näiden taustalla voidaan
nähdä tietoisuus eli käsitys siitä, miten erilaiset olosuhde- ja kilpailutekijät vaikutta-
vat omaan toimintaan. (Viherä 1999; Linnamaa 1999, 20-21.) Tarkasteltaessa kau-
pungin kilpailuedun kehittämistä verkostoihin kuulumisen kautta keskeiseksi kysy-
myksiksi nousevat . . .

• missä verkostoissa alueelle sijoittuneet toimijat ovat mukana,

• mikä on heidän asemansa verkostoissa,

• millaisia verkostoja kaupunkiseudulta käsin pystytään luomaan,

• minkälainen lisäarvo verkostojen kautta välittyy kaupunkialueelle?

(Sotarauta 1997.)

Ensinnäkin se missä verkostoissa alueelle sijoittuneet toimijat ovat mukana, määrit-
tää hyvin paljon koko kaupungin kehityksen suuntaa. Tässä ”pääsy” on keskeisessä
roolissa eli miten verkostoon on päästy mukaan. Mitkä tekijät tai toimijat mahdollis-
tivat pääsyn mukaan verkostoon? Toiseksi on määriteltävä toimijan asema verkossa.
Kilpailukyvyn näkökulmasta kyseessä on toimijan kompetenssi eli kyky käyttää re-
sursseja ja toimia menestyksekkäästi osana verkostoa. Kompetenssi määrittää toi-
mijan mahdollisuuksia hankkia lisäarvoa verkostosta sekä mahdollisuutta vahvistaa
omaa asemaansa ja painoarvoaan osana verkostoa. Kolmas verkostojen rooliin vai-
kuttava tekijä liittyy alueen toimijoiden kykyyn luoda verkostoja. Tämä on yhtey-
dessä molempiin edellisiin kilpailukyvyn tekijöihin, mutta motivaation merkitys
korostuu. Kun toimija haluaa luoda verkoston kaupunkiseudulta käsin (networking),
on kyseessä enemmän toimijan omista tarpeista lähtevä kehityssuunnitelma kuin
valmiiseen verkostoon liityttäessä. Tavoiteltu vaikutus on paremmin ohjailtavissa
kuin ulkoapäin rakennetuissa verkostoissa. Toimivan verkoston luominen on usein
huomattavasti enemmän aktiivisuutta ja osaamista vaativa toimenpide kuin verkos-
toihin mukaan pääseminen eli verkostojen luominen kertoo myös toimijan vahvasta
motivaatiosta.

Viimeinen kohta eli lisäarvon välittyminen kaupunkialueelle on tavallaan osa
kaikkia edellisiä kysymyksiä. Se kertoo taidosta löytää, hallita ja hyödyntää tarkoi-
tuksenmukaisia verkostoja, oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Taustalla on oltava
tietoisuus eli kyky tunnistaa kilpailuun vaikuttavia tekijöitä ja käsitys  erilaisten ver-
kostoihin kuulumisen ja niissä asemoitumisen vaikutuksesta omaan toimintaan ja
sen kehittämiseen. Pelkkä potentiaalinen verkosto ei vielä kaupungin kilpailukykyä
paranna, vaan siihen on liityttävä aktiivinen toiminta, hallittu vuorovaikutus sekä
tulevaisuuden ennakoiminen, mikä kokonaisuutena tuottaa alueelle merkittävää li-
säarvoa. Kehitystä hyödyttävän lisäarvon tuottamisen edellytyksenä on, että proses-
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sissa toimivalla organisaatiolla on asema, joka jollakin tasolla vaikuttaa kaupunki-
seudun tai sen osan kehittymiseen.

Viime aikoina Suomessa käyty keskustelu aluekehittämisestä on korostanut EU:n
rakennerahastopolitiikkaa ja siihen liittyvää tukipolitiikkaa. Rakennerahastojen mer-
kitys tullee Suomessa kuitenkin olemaan jatkossa entistä vähäisempi, etenkin jos
EU:n laajeneminen Itä- ja Keski-Eurooppaan toteutuu. Yritystoiminnan tukeminen
säilyy kuitenkin tärkeänä alueellisen kehittämisen välineenä, koska yritysten kilpai-
lukyky määrittää pitkälti koko alueen kilpailukykyä (ks. Porter 1991). Kaupunkiseu-
dun institutionaalinen rakenne, ulkopuolelta tuotu rahoitus ja osaaminen vaikuttavat
ratkaisevasti yritysten toimintamahdollisuuksien kehittymiseen kaupunkiseudulla.
Keskeinen kysymys onkin, miten toimijat saadaan kytkettyä niihin ylimaakunnalli-
siin verkostoihin, joiden kautta kehittämisen voimavaroja alueelle tuodaan (ks. Haarni
ja Vartiainen 1996, 9). On myös pohdittava mihin verkostoihin ja toimialoihin alu-
eella panostetaan, koska pienen kaupunkiseudun ei ole mielekästä hajottaa resursse-
ja moneen eri painopistealueeseen. (ks. Kostiainen 1999.) On siis suunniteltava mitä
tehdään (painopistealueet), kenen kanssa tehdään (avaintoimijat) ja miten tehdään
(yhteistyön muoto), ennen tavoitteellisen toiminnan aloittamista.

Pitkän aikavälin aluetaloudellisen kehityksen ja kaupungin kilpailukyvyn yhteyt-
tä laajempiin kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin kuvaa hyvin New Yorkin
kasvu yhdeksi maailman suurimmista kaupunkiseuduista ja tämän hetken ehkä tär-
keimmäksi talous- ja finanssivirtoja ohjaavaksi kaupunkiseuduksi. Kasvua vauhditti
nimenomaan kaupunkiin sijoittuneiden yritysten muodostamat ulkopuoliset yhtey-
det, jotka siirsivät alueen ulkopuolisten talouksien tuottamaa lisä-arvoa alueelle. Nämä
yhteydet ruokkivat edelleen New Yorkin kasvua rahoituspalveluiden keskuksena.
(Batten 1995, 316.) Seinäjoen seudun kilpailukyvyn yksi avaintekijä on siis paikal-
lisen kehittäjäverkoston kyky tuottaa tarkoituksenmukaisia lisäarvoja alueelle yli-
maakunnallisten yhteistyösuhteidensa kautta.

3.2 Verkostot uusien tuotannontekijöiden välittäjinä

Useimpiin yhteiskunnan tulevaa kehitystä tarkasteleviin paradigmoihin liittyy aja-
tus informaation, tiedon, teknologian, osaamisen ja oppimisen merkityksen kasvusta
(Sotarauta ja Kostiainen 1999, 11). Tiedon ja osaamisen tuottaminen ylimaakunnal-
listen yhteistyösuhteiden kautta mahdollistaa korkeatasoisen oppimisprosessin to-
teutumisen alueella myös ilman omaa yliopistoa tai suurta tutkimuslaitosta. Alueen
kilpailukyvyn kannalta ensiarvoisen tärkeä oppimisprosessi on siis mahdollinen,
vaikka alueelta puuttuisivatkin suurten tutkimuslaitosten tai yliopistojen ja tiedekor-
keakoulujen fyysiset rakenteet. Prattin (1997) mukaan oppivan alueen rakentumi-
sessa on tärkeää innovaation ja toimintaympäristön vuorovaikutusprosessi, joka
muotoutuu erilaisten institutionaalisten rutiinien ja yhteiskunnallisten sopimusten
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kautta. Oppiva alue on strategisesti keskitetyn teknologisen tuen sekä oppimisen ja
taloudellisen kehityksen instituutioiden yhdistelmä, joka pystyy hankkimaan tietoa
ja osaamista aluetalouden käyttöön ilman uudelleen sijoittumista alueen ulkopuolel-
le. (Pratt 1997, 128.) Oppiva alue vaatii siis alueen institutionaalisten rutiinien koh-
dentamista niin, että oppimisprosessi toteutuu tehokkaasti olemassa olevien raken-
teiden ja/tai ulkoa tuotujen yhteistyösuhteiden sekä mahdollisten alueellisten filiaa-
lien puitteissa.

Oppimista korostava lähestymistapa on lähtöisin liiketaloudesta. Organisaation
oppiminen tapahtuu sen jäsenten havaintojen, keksintöjen ja arviointien kautta tul-
len näin osaksi organisationaalista muistia. Oppiva alue -lähestymistapa olettaa, että
alueen kilpailukyky perustu alueen kykyyn kehittää voimavaroja, joiden avulla se
erottuu muista alueista. Koska kilpailuympäristö jatkuvasti muuttuu, täytyy resurs-
seja jatkuvasti uusintaa ja kasvattaa, mikä tapahtuu oppimisen kautta. (Linnamaa
1999, 33.) Ylimaakunnallinen verkostoituminen ja informaatiovirrat on osattava
suunnata oikeisiin kohteisiin. Moniarvoinen ja tietoon perustuva toimintaympäristö
on hallittava sekä pystyttävä ylläpitämään sen tuottavuutta ja hyödynnettävä vali-
koiden sen tarjoamia voimavaroja. Tietoon perustuvien tuotannontekijöiden hyö-
dyntäminen vaatii ainakin kolmen tekijän hallitsemista:

• Tieto ja osaaminen5 eli oikeat sisällöt, jotka toimivat kehittämistoiminnan perustana

• Kommunikatiivisuus eli menetelmä, jonka kautta yhteistyösuhteita avataan ja ylläpi-
detään, sekä

• Oppiminen ja innovatiivisuus eli tuotokset, oikein prosessoitujen sisältöjen ja mene-
telmien tuloksena.

Tieto ja osaaminen, oppiminen ja innovatiivisuus sekä kommunikatiivisuus ovat alu-
een dynaamisen kilpailukyvyn osia. Tieto ja osaaminen ilmentyvät lukuisissa yksi-
löiden ja instituutioiden muodostamissa prosesseissa, joista suuri osa tapahtuu alu-
een ulkopuolella. Oppiminen ja innovatiivisuus ovat tuon kehitysprosessin ydin, mutta
prosessin laatu on sidottu siihen syötettävän ja siinä luodun tiedon laatuun. Kommu-
nikaatio on se väline, joka siirtää oikeaa tietoa toimijoilta prosessiin. Kilpailukyvyn
näkökulmasta tiedon ja osaamisen päivittämisen on tapahduttava jatkuvassa vuoro-
vaikutuksessa ulkopuolisten lähteiden kanssa, koska vain ne, jotka ovat mukana tie-
don tuottamisessa voivat käyttää sitä ajoissa kilpailuedun saavuttamiseksi.

Prosessissa hyödynnettävä ja tuotettava tieto voidaan jakaa eksplisiittiseen tie-
toon ja hiljaiseen tietoon (tacit knowledge). Eksplisiittinen tieto on suhteellisen help-
poa esittää ja jakaa sanoina ja numeroina. Hiljainen tieto on henkilökohtaista ja
vaikeasti formalisoitavaa. Hiljainen tieto on subjektiivisia oivalluksia, intuitiota ja
vaistoa, jotka ovat juurtuneet yksilön toimintaan ja kokemuksiin, joten se on myös
vaikeasti vaihdettavissa ja välitettävissä. Hiljaisen tiedon ulkoistaminen toisille toi-

5 Tiedon ja osaamisen välisenä erona voidaan pitää osaamisen toiminnallisempaa merkitystä; osaami-
nen on tiedon soveltamista tekemiseen.
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mijoille on mahdollista, vaikka näin käsitteellistetty tieto jää usein puutteelliseksi ja
hajanaiseksi. Keskustelua jatkamalla voidaan kuitenkin jatkaa uuden tiedon luomis-
ta dialogin ja kollektiivisen reflektoinnin keinoin. (Sotarauta 1999, 139-140.)  Usein
juuri hiljainen tieto on merkityksellisintä innovatiivisuuden tukeman kehityksen
keihään kärkenä, mikä korostaa verkostomaisen yhteistyön roolia toimijoiden väli-
seen syvälliseen ja tiiviiseen vuorovaikutukseen perustuvana yhteistyörakenteena.

Cooken ja Morganin mukaan hiljainen tieto on innovaatioiden ja korkean tekno-
logian kehittymisen kannalta ensiarvoisen tärkeää ja yhteistyömuodoista juuri ver-
kostot välittävät parhaiten tämän kaltaista ei-ekspliittistä tietoa. Kun transaktiot ovat
kompleksisia, epävarmoja ja/tai toistuvia, ovat markkinat huono kanava tiedon le-
viämiselle ja erityisen huono vasta läheisessä vuorovaikutuksessa ilmi tulevan hil-
jaisen tiedon leviämiselle. Tämä heikkous nousee selkeästi esille korkeaan teknolo-
giaan liittyvän vaihdon yhteydessä. Myös hierarkkinen rakenne on huono ratkaisu,
kun kyseessä on perustavaa laatua oleva teknologinen muutos ja markkinoiden epä-
varmuus. (Cooke & Morgan 1993, 544.) Verkostomainen toimintatapa on yleensä
paras yhteistyön muoto tiedon ja osaamisen välittämiseksi.

Hiljaisen tiedon voimavarat on mahdollista valjastaa käyttöön läheisen ja usein
toistuvan vuorovaikutuksen kautta. Pk-sektori on usein riippuvainen ulkoisista in-
formaatio- ja tietolähteistä ja toisaalta innovatiivisuus on hyvin riippuvaista infor-
maatiosta ja tiedosta. Koska tieto ja osaaminen ovat kriittisiä tekijöitä alueellisessa
kehittämisessä, on alueen verkostoitumiskapasiteetti tärkeä menestystekijä, kun tie-
toa siirretään alueen ulkopuolelta potentiaalisille innovaattoreille prosessoitavaksi.
(Huggins 1997, 101-102.) On siis oltava kykyä löytää tietoa, kykyä välittää sitä sekä
kykyä uudelleen luoda tietoa tuottavaan muotoon.

Kommunikaation tehtävä on oikean ja olennaisen tiedon ja materiaalin löytämi-
nen laajasta informaatiovirrasta ja materiaaliresursseista. Kommunikaatio on kaiken
yhteen kutoja ja perusta dynaamiselle prosessille; se rakentaa verkostoja ja määritte-
lee informaation kulun tehokkuuden. Kaupunkiseutujen verkostoissa se, mitä ja mi-
ten tietoa luodaan saa suuren merkityksen kehittämistyön sisältöjen näkökulmasta.
Monien tulkintojen, tavoitteiden ja strategioiden vallitessa yhä keskeisemmälle si-
jalle nousee informaation hallinta ja uuden tiedon luominen. Kyky löytää olennai-
nen informaatio ja kyky tulkita sen merkitys oman toiminnan kannalta korostuvat.
(Sotarauta 1999, 135.)

Verkostoissa toimivien yhteistyösuhteiden merkitys muodostuu hyvin pitkälle sen
mukaan, miten onnistunutta kommunikaatio osapuolten välillä on. Kommunikaati-
on laadun merkitys on erityisen suuri yhteistyösuhteiden syntyvaiheessa, kun henki-
lötason vuorovaikutus vielä esittää pääosaa suhteen käytännön tason kanssakäymi-
sessä. Tietyn asteinen luottamus on pystyttävä synnyttämään, jotta hiljaisen tiedon
vaihtaminen mahdollistuu. Luottamukseen perustuvan ja avoimen suhteen synnyttä-
minen on yleensä pitkän aikavälin prosessi, mutta sitäkin arvokkaampi voimavara
mille tahansa toimijalle. Tiedon ja erityisesti hiljaisen tiedon välittymiseksi ylimaa-
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kunnallisten yhteistyösuhteiden kautta on siis hallittava verkostomainen, luottamuk-
seen ja vastavuoroisuuteen perustuva yhteistyötapa.



4  Ylimaakunnallisten
yhteistyösuhteiden rakentuminen

Seinäjoella

4.1 Verkostojen viehätys eli miksi ylimaakunnallisia yhteistyösuhteita
rakennetaan?

Verkosto-ajattelu on käsitteenä löytänyt tiensä seinäjokelaisiin organisaatioihin ja
tämä ajatusmalli onkin usein ylimaakunnallisten yhteistyösuhteiden rakentamisen
taustalla oleva motiivi. Verkostoitumista ja kansainvälistymistä pidetään edellytyk-
senä organisaation mahdollisuuksille kehittyä ja vaikuttaa. Oman toiminnan on muu-
tuttava yhteiskunnan muutosta ja organisaation sidosryhmien tarpeita vastaavaksi.

”Nää mahdolliset (yhteistyösuhteiden) muutostarpeet ja kehityssuunnat pitäs syntyä siitä,
minkälaisia tarpeita on näillä yrityksillä, jotka tällasia teknologiapanostuksia tekevät ja
minkälaista tukea he osaamis- ja rahoitusmielessä tarvitsevat ja minkälaisella osaamisella
heitä kyetään auttamaan. Jos ajatellaan yritysten liiketoiminnan kehittymistä, niin tuskin
se on tällaseen paikalliseen menossa että enemmänkin se on kansainvälistymässä ja nää
valmiudet täytyy meiltä löytyä.”

Käytännönläheisemmät ja spesifimmät motiivit ylimaakunnallisten yhteistyösuhtei-
den rakentamiselle ja halulle kuulua verkostoihin mukailevat Seinäjoella pitkälti jo
aiemmissa tutkimuksissa todettuja tarpeita. Hurme mainitsee keskittämisen tuomat
tehokkuusedut, oman osaamisen täydentämisen allianssien avulla, näkyvyyden li-
säämisen ja jakeluverkkojen laajentamisen (Hurme 1995, 31-32). Seinäjoella esiin
nousseet syyt voidaan kiteyttää neljään pääkohtaan.

• Oman osaamisen täydentäminen

• Kansainvälistyminen
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• Toiminnan tehostaminen

• Riippumattomuus.

Poikkeuksen Hurmeen listaan muodostaa siis lähinnä riippumattomuuden tavoitte-
leminen verkostoitumisen kautta. Miltei poikkeuksetta eri organisaatiot korostivat,
että kaikki tarvittava osaaminen ei enää löydy oman katon alta, joten verkostoitumi-
nen tietoa ja osaamista tehokkaasti välittävänä toimintatapana on oivallettu. Myös
huippuosaajat joutuvat tuomaan osaamista oman organisaationsa ulkopuolelta. Yh-
teistyötä tehdään niiden kanssa, joilta omaa osaamista täydentävää tietoa saadaan.

” Kyllä se entisestään korostuu, verkostomainen toimintatapa. Vaikka meillä on ollut omaa
asiantuntemusta, niin sellasta substanssiosaamista ei aina löydy. Meidän perustoimintata-
pa on, että haetaan sitä osaamista muualta.”

”Kaikki viisaus mitä yrityksiin pystytään välittään ei löydy aina saman katon alta.”

Myös kansainvälistyminen koettiin usein tärkeäksi tekijäksi, jolla on itseisarvoa si-
nänsä. Vaikka kansainvälistyminen liittyi usein edellisen kohdan osaamisen hankki-
miseen, pidetään sitä myös yhtenä peruslähtökohtana oman toiminnan kehittymises-
sä.

”No nää Keski-Euroopan yhteistyösuhteet on hyvin tärkeitä, ei ihan elinehto, mutta mel-
kein.”

”Kaikinpuolinen avautuminen ulospäin, kansallisesti ja kansanvälisesti, ilman sitä ei maa-
kunta kehity. Kaikki on hyödynnettävä mitä ulkopuolella on.”

”Just tää kansainvälistyminen on tuonut mahdollisuuksia, kun ne ei niin tiedä onko ky-
seessä Peräseinäjoki vai Tampere. Pääasia, että on ihmisiä jotka kommunikoi ja tekee sitä
yhteistyötä.”

Toiminnan tehostaminen on yleinen perustelu ylimaakunnallisille yhteistyösuhteil-
le. Yhteistyö tuo paitsi kustannussäästöjä eli toiminnan taloudellista tehostamista
myös uusia ja tehokkaampia toimintatapoja. Kun kahdella tai useammalla toimijalla
on yhteiset toimintatavat, yhteinen toimintakulttuuri, yhteinen toiminnan kohde sekä
yhtenevät päämäärät, on luontevaa, että yhteistyötä tehdään toiminnan tehostami-
seksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Tämä koskee erityisesti lähialueelle suuntau-
tuvia kontakteja, kuten TE-keskuksen osastojen yhteistyötä Vaasan vastaavien osas-
tojen kanssa. Kun hankkeet kohdistuvat samaan toimijaryhmään, joka sijoittuu mo-
lempien maakuntien alueelle, on yhteistyö perusteltua. Luontevat yhteistyökumppa-
nit löytyvät tulevaisuudessa entistä enemmän yhteisten intressien ja toimintaympä-
ristöjen samankaltaisuuden kautta fyysisen etäisyyden merkityksen vähentyessä.

”Samanlaisten alueiden pitäis löytää toisensa voimakkaammin. Satakunta ja Etelä-Poh-
janmaa, samanlaista osaamista. Vielä pidetään, että Pori ja Seinäjoki on kaukana, mutta
pitäs pystyä löytään omat keskeiset alueensa, missä vois tuoda kokonaisuuteen merkittä-
viä lisäetuja ja muitten pitäis olla tukemassa sitä toimintaa. Voitas jakaa resursseja niin,
että ei tarvis tehdä molemmissa samoja asioita.”
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Riippumattomuutta pidettiin verkostomaisen toimintatavan ehdottomana hyvänä
puolena. Yhteistyösuhteita luodaan toimijoihin, jotka palvelevat suoraan organisaa-
tion omia tarpeita. Julkisorganisaatioidenkin toimintatavat ovat muuttuneet enem-
män verkostomaisiksi, vaikka itse rakenne ja valtasuhteet ovat säilyneet usein hie-
rarkkisina. Hierarkiasuhteen ulkopuolella organisaatiot pyrkivät luomaan verkosto-
maisia suhteita, joissa valtaa ei liiaksi keskitetä yhdelle toimijalle tai luovuteta pois
organisaatiosta.

Monet vastaajista kokivat, että verkostoituminen on huomattavasti perinteistä hie-
rarkiaa tehokkaampi toimintatapa alueellisessa kehittämisessä. Verkostomaista yh-
teistyötä arvostettiin paitsi joustavana toimintatapana, myös hierarkkista sanelupoli-
tiikkaa demokraattisempana ja oikeudenmukaisempana yhteistahdon muodostamis-
prosessina. Toisaalta, jos verkosto nähdään pääasiassa riippumattomuutta, itsemää-
räämisoikeutta ja toimijan valtaa lisäävänä toimintatapana, ovat motiivit tältä osin
ristiriidassa verkostomaisen toimintatavan periaatteiden kanssa.

”Verkostoissa ei ole komentosuhteita, vaan on houkuteltava omaehtoisia toimijoita. Kun-
nat on houkuteltava yhteistyöhön. Yhteistyötä halutaan, kun ittekkin saa jotain, kukaan ei
halua maksaa toisen laskuja tai kuunnella käskyjä.”

Verkostomainen toimintatapa nähtiin siis joissakin organisaatioissa mahdollisuute-
na pohjalaisen ”ittellisyyden” toteuttamiseen, koska se antaa organisaatiolle hierark-
kista järjestelmää suuremman vapauden luoda oma ulkoinen toimintaympäristönsä.
On käytännön realismia olettaa, että toimijoilla on myös “itsekkäät” syyt yhteistyö-
hön ryhtymiselle. Itsekkäät syyt eivät kuitenkaan saa nousta ainoaksi todelliseksi
motivaatioksi muiden yläpuolelle. Verkostomaiseen vastavuoroisuuteen ja luotta-
mukseen perustuva yhteistyö jää helposti toteutumatta, jos ylimaakunnallista yhteis-
työtä rakennetaan verkostomaiseen muotoon markkinasuhdeperusteisen sulle-mulle
-ajattelutavan pohjalta. Jos verkosto-ajattelua sovelletaan liian yksisilmäisesti omi-
en intressien eteenpäin viemiseen, jää verkostojen todelliset mahdollisuudet näke-
mättä ja verkostomaisen toimintatavan sijaan syntyy pelkkä verkostomainen raken-
ne. Keskinäiseen luottamukseen ja pitkän aikavälin strategisten yhteistyösuhteiden
varaan rakentuvat verkostot tuottavat lisäarvoa koko verkostolle ja toimivat yksittäi-
sen toimijan tukena ja voimavarana myös tehtäessä hankalia päätöksiä.

Pitkällä aikavälillä “toisten laskujen” maksaminen voi siis kannattaa, jos näin
kyetään muodostamaan vahva alueellinen yhteistyöverkosto, jonka voimavarat alu-
eellisen kehityksen näkökulmasta ovat enemmän kuin osiensa summa. Tähän pääse-
miseksi hallinnolliset, poliittiset tai organisatoriset rajat on ylitettävä ja juuri tässä
rajojen ylittämisessä voidaan hyödyntää verkostomaista toimintatapaa. Kehityspro-
sessia on tarkasteltava kokonaisuutena ja asemoitava oma organisaatio tässä proses-
sissa suhteessa muihin toimijoihin. Kyse ei ole toisten laskujen maksamisesta tai
vallan luovuttamisesta vieraisiin käsiin, vaan yhteistyöstä, jossa toimijoiden strate-
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gioiden väliltä haetaan yhtymäkohtia oman organisaation pitkän aikavälin menesty-
misen tueksi.

Perusmotiivit ylimaakunnallisten  yhteistyösuhteiden luomiseen vastasivat hyvin
verkostomaisen toimintatavan periaatteita. Joidenkin yleiskehittäjien kohdalla vie-
hätystä lisäsi myös mahdollisuus entistä suurempaan riippumattomuuteen perintei-
sen hallinnollisen hierarkian rakenteista. Verkostoja haluttiin rakentaa myös tiettyi-
hin suuntiin ja monella oli selkeä ajatus siitä, mitä he yhteistyöltä odottivat. Nimet-
tiin jopa yksittäisiä organisaatioita, joiden kanssa yhteistyötä olisi mielekästä tehdä.
Ilman tarvittavia resursseja ja luontevaa kohtaamista on yhteistyö jäänyt kuitenkin
toteutumatta.

4.2 Miten ylimaakunnallisia yhteistyösuhteita syntyy?

Useimmat esiin nousseista yhteistyösuhteista ovat syntyneet Seinäjoelta käsin, joten
“lakeuden kutsua” on kuultu. Yhteistyösuhteet koetaan yleensä itsestään selväksi
osaksi organisaation toimintaa, mutta suhteet eivät kuitenkaan synny itsestään.  Tar-
vitaan vähintään kaksi osapuolta, joilla on saman suuntaiset intressit sekä halua ja
kykyä toimia yhdessä. Yhteistyösuhteet eivät myöskään ole aina suunnitelmallisesti
valikoituja, vaan mukaan mahtuu sekä sattumalta syntyneitä että pitkien prosessien
synnyttämiä ”luonnollisia” kontakteja. Seinäjoella ylimaakunnallisten yhteistyösuh-
teiden syntymisessä avaintekijöiksi nousivat:

• Avainhenkilöt

• Organisaation ikä

• Organisaation koko

• Huippuosaaminen

• Voimavarojen kohdentaminen

• Organisatoriset rakenteet

Avainhenkilöt

Avainhenkilöt ovat selkeästi merkittävin organisaatioiden välistä ylimaakunnallista
yhteistyötä synnyttävä tekijä. Henkilöt luovat verkostoja, joiden ympärille organi-
saatioiden välinen yhteistyö rakentuu. Laajatkin yhteistyösuhderihmastot syntyvät
organisaatioiden työntekijöiden henkilökohtaisen vuorovaikutuksen kautta.

”Hyvin suuri merkitys on, ainakin meidän tapauksessa, kun meille tulee henkilöitä niin ne
tuovat suhteita mukanaan. Mulla on itsellä yritystausta ja valtava sekä kotimainen että
ulkomainen verkosto, että tällä on erittäin suuri merkitys.”

” (Yhteistyö) varmaan vakiintuu kun ihmiset oppii tunteen toisensa. Elää tai kaatuu näit-
ten ihmissuhteitten kautta.”

”Bisneskin toimii aina henkilöitten välillä, että aina tarvitaan henkilökohtasta vaikutusta.
Ihmisten tunteminen on a ja o.”
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Kaikissa organisaatioissa henkilökohtaisen vuorovaikutuksen ja olemassa olevan
henkilökohtaisen kontaktipinnan merkitys tuli hyvin selkeästi esiin. Valtaosa yhteis-
työsuhteista syntyi kahden henkilön välille, jotka jo entuudestaan tunsivat tai tiesi-
vät toisensa. Erityisesti toimintansa alkuvaiheessa organisaatio joutuu turvautumaan
henkilökohtaisiin suhteisiin ulkoisen toimintaympäristönsä rakentamisessa, mutta
sama käytäntö on myös vanhemmissa organisaatioissa, kun uusia yhteyksiä pyritään
avaamaan. Yksittäisten henkilöiden kyky solmia suhteita määrittää hyvin pitkälti
koko organisaation ulkoisen toimintaympäristön toimivuuden ja laajuuden.

Henkilösuhteiden merkitys tekee organisaatioiden yhteistyösuhteista myös en-
nustamattomia. Yhden henkilön ympärille saattaa muodostua odottamattomia yh-
teistyökuvioita, jotka laajenevat nopeasti sekä paikallisesti että ylimaakunnallisesti.

”Lähti ihan yksinkertaisesti siitä, että tuolla kaupanalan yksikössä on argentiinalainen
opettaja, arkkitehti, joka haluaa pitää tietysti suhteita sinne. Ja siihen polkastiin sitten
projekti. Projekti on saanut myös EU-rahaa.”

Nyt yhteistyötä tehdään jo useammassa kohteessa Argentiinassa ja toiminta on laa-
jenemassa myös Brasiliaan. Osallistujapohja on kasvanut myös Seinäjoella ja mu-
kana on jo useita julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita. Yksittäisten ihmisten
suhteet ja kyvyt voivat siis olla va’an kielen asemassa koko alueellisen yhteistyön
suuntautumisessa. Vaikka ylimaakunnallinen yhteistyö ei voi perustua ainoastaan
yksilöiden henkilökohtaisille suhteille, ovat ne kuitenkin usein korvaamaton työkalu
yhteistyön aloittamiseksi. Tätä yhteistyön epävirallista puolta edustavat erityisesti
entiset opiskelu- ja työtoverit sekä yhteiset harrastukset aina tutkimuksen tekemises-
tä hirven metsästykseen saakka.

Kaikki suhteet eivät synny henkilökohtaisten suhteiden ympärille, mutta myös
suoraan organisaatioiden välille syntyvissä yhteistyösuhteissa henkilöillä on erittäin
suuri merkitys. Suhteiden alkuvaiheessa vuorovaikutus on tavallisesti voimakkainta
ja keskustelua käydään paljon  henkilötasolla. Tämä vaihe vaikuttaa voimakkaasti
yhteistyön jatkumiseen ja sen sisällön muotoutumiseen. Avainhenkilöillä on siis
henkilökohtaiset verkostonsa ja/tai hyvät edellytykset luoda uusia yhteyksiä erilai-
siin henkilöihin ja tätä kautta myös erilaisiin organisaatioihin.

Organisaation ikä

Organisaation ikä tavallisesti lisää ylimaakunnallisten yhteistyösuhteiden määrää.
Esimerkiksi Seinäjoen kaupungille on kertynyt paljon yhteistyökumppaneita vuosi-
en varrella. Joidenkin yhteistyösuhteiden toiminnallinen sisältö on ajan kuluessa
ohentunut tai kadonnut täysin, mutta toiset ovat vahvistuneet ja keränneet mukaansa
myös muita toimijoita. Yhtenä kokonaisuutena voidaan mainita vanha ystävyyskau-
punkitoiminta, joka on jatkunut vuosikymmeniä ja saanut ajan kuluessa hyvinkin
erilaisia muotoja.
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Seinäjoen ystävyyskaupungeista Yhdysvalloissa sijaitseva Virginia on jäänyt lä-
hes pelkäksi nimeksi papereihin (osittain toki maantieteellisen sijaintinsa vuoksi),
mutta Pohjois-Saksan Schweinfurtiin yhteistyö on vilkasta ja tapahtuu monella rin-
tamalla yritysten, TE-keskuksen, ammattikorkeakoulun ym. toimesta. Kaupunki itse
saa Schweinfurtista paitsi yhteistyökentän alueensa eri toimijoille, myös mahdolli-
sen partnerin EU-ohjelmiin, kumppanin hallinnon kehittämiseen sekä aisaparin eri-
laisten messujen ja muiden tapahtumien järjestämiseen. Pitkän aikavälin yhteistyö
laajalla rintamalla tekee yhteistyöstä monipuolista ja molemminpuoliseen kunnioi-
tukseen ja luottamukseen perustuvaa:

”Se on ollut kirjottamaton laki, että ei me täältä mitään mustaa-pekkaa lähetä heille esit-
tään eli se yrittäjä jota heille tarjotaan, pystyy myös kauppaa käymään ja toisin päin.
Siihen tulee sitten myös tämmönen (luottamus).”

Vaikka suhteeseen on panostettu jo läänitasolla entisen Vaasan läänin ja Schleswig-
Holsteinin välillä, olennaista on, että pitkällä tähtäimellä ja hitaasti syntynyt yhteis-
työ hakee helposti luonnollisen muotonsa ja kerää ympärilleen muita yhteistyötä
tukevia ja toimintaa monipuolistavia yhteistyösuhteita. Aika on merkittävä tekijä
yhteistyösuhteen luomisessa, luottamuksen saavuttamisessa ja molemminpuolista
mahdollisuuksien ymmärtämisessä.

Organisaation koko

Organisaation koko (tai resurssit) edistävät yhteistyösuhteiden luomista kahdella
tapaa:

• organisaation sisäinen verkko voi olla niin laaja, että se mahdollistaa kansallisen tai
jopa kansainvälisen verko(sto)n luomisen

• organisaatiolla on resursseja rakentaa ja ylläpitää monia ulkoisia yhteistyösuhteita.

Ensimmäisestä tapauksesta ovat esimerkkeinä Tekes ja sen yli 250 erikoistiimin kan-
sallinen verkko, Suomen yrittäjät, joilla on laaja kansallinen kattavuus sekä Seinäjo-
en kauppakamari, jolla on sekä kansallinen ja kansainvälinen verkko käytettävis-
sään. Huolimatta laajoista organisaatioiden sisäisistä verkoista, yksiköiden käytän-
nön yhteistyösuhteet kiinnittyvät lähinnä päämajaan sekä yhteen tai kahteen alueyk-
sikköön.

Tässä mielessä laaja organisaation sisäinen verkko ei kerro vielä mitään yksittäi-
sen toimijan yhteistyösuhteiden laajuudesta tai sen harjoittamasta verkostomaisesta
toimintatavasta. Eli virallinen osallisuus laajassa ”verkostossa” ei juurikaan synnytä
verkostomaisia yhteistyösuhteita, jos niitä ei aktiivisesti rakenneta yksittäisen toimi-
jan toimesta. Yhteistyösuhteita voidaan kuitenkin synnyttää myös systemaattisesti
ja rakentaa näin hyvinkin tehokkaita yhteyksiä tai ”tiimejä”, kuten Tekesin tapaus
osoittaa.



Lakeus kutsuu - kuuleeko kukaan?

45

Tekesin kohdalla oma verkko on jaettu osaamisalueisiin, joiden sisällä tiettyyn
teemaan liittyvät asia käsitellään. Näin verkosta saadaan suurin hyöty, kun tarvetta
vastaava kumppani voidaan etsiä systemaattisesti.

”Jokapäiväinen (yhteys) on Tekesin sisäinen verkosto, noin 250 jäsentä eli Tekesin pääor-
ganisaatio Helsingissä ja muut ympäri maan. Me työskennellään osaamisalueessa  1/8 ja
tiimi, joka toimii risteyskohdassa käsittelee esimerkiksi rahoitushakemukset, työskentely
tälläsen tiimin sisällä onkin tiivistä ja ihan päivittäistä tai viikottaista.”

Myös resurssien saatavuus on samankaltainen mittari kuin organisaation laajuus.
Resurssit mahdollistavat tai rajoittavat, mutta eivät sinänsä synnytä ainuttakaan yh-
teistyösuhdetta. Yleensä on niin, että resurssien vähyyttä syytetään yhteistyösuhtei-
den puuttumisesta ja aika ja raha mainitaan rajoittavina (tai mahdollistavina) teki-
jöinä. Mutta kuten aiemmin jo korostettiin,  myös sopivien henkilöiden puuttuminen
voidaan nähdä rajoittavana tekijänä. Organisaation koko ja resurssit ovat mahdollis-
tava ja (niiden puute) rajoittava reunaehto, joiden puitteissa yhteistyösuhteita toimi-
joiden aloitteesta joko luodaan tai sitten ei.

Voimavarojen kohdistaminen

Voimavarojen kohdistaminen liittyy kiinteästi edelliseen resurssien olemassaoloon.
Tarkoitushakuisella ja jäsennetyllä yhteistyösuhteiden luomisella voidaan rakentaa
hyvinkin laaja yhteistyösuhteiden verkko, jos tahtoa ja osaamista löytyy. Tämän kal-
taisesta yhteistyösuhteiden tavoitteellisesta rakentamisesta on hyvänä esimerkkinä
Seinäjoen ammattikorkeakoulun kaupan alan yksikkö. Se on lyhyessä ajassa luonut
laajan yhteistyöverkon, joka ulottuu Japaniin, Kiinaan ja Kaliforniaan saakka  sisäl-
täen hyvinkin erilaisia toimintoja opiskelija- ja opettajavaihdosta aina yritysten mark-
kinoiden luomiseen.

Tärkeänä tekijänä laajan ja pitkälle ulottuvan kontaktipinnan syntymisessä on
ollut paikallisten kumppanien löytäminen eli yhdessä on saatu vahvempi perusta
kansainväliselle yhteistyölle. Esimerkiksi Tango-markkinoiden organisaation osal-
listuminen Etelä-Amerikan suhteiden luomiseen on tuonut mukanaan hyvin tärkeäk-
si koetun kulttuurielementin. Myös henkilökohtaisia suhteita Argentiinaan ja Kali-
forniaan on voitu käyttää pohjana yhteistyön aloittamiselle. Tärkeintä on kuitenkin
voimavarojen yhdistäminen ja kohdistaminen, mahdollisuuksien näkeminen ja nii-
den hallittu käyttäminen. Tämä osoittaa erityisesti tahdon ja tavoitteiden priorisoin-
nin merkitystä suhteiden syntyprosessissa. Voimavarojen harkittu yhdistäminen ja
kohdentaminen tukevat päämäärähakuista prosessia, jonka lopputuloksena on tar-
koituksenmukainen ja toimiva yhteistyösuhde. Myös SeAmk:n tekniikan alan yksi-
lössä on hyviä kokemuksia tämän suuntaisesta toiminnasta.

”Muutama teku palkkas yhden miehen yhdeksänkymmnetäluvun alussa Saksaan kartotta-
maan saksalaisten ammattikorkeekoulujen tekniikanalan koulutusta. Ja tää tekniikan toh-
tori, joka sinne palkattiin meni kun häkä päähän sakemannille, teki sen myyräntyön ja
sitten me jalkauduttiin. Meni ihan raakalla työllä ilman mitään Eu-ohjelmia.”
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Kun yhteistyötä luodaan heti aluksi selkeistä lähtökohdista käsin ja määritellään
tarkoin sekä omat tarpeet että vastapuolen resurssit, on todennäköistä että yhteistyö
on hedelmällistä myös pitkällä aikavälillä. Näin vältetään myös alkuvaiheen “tyhjä-
käynti”, jota voi myöhemmin olla hankalaa muuntaa käytännön toiminnaksi.

Korkea osaamisen taso

Osaamiseen perustuva yhteistyösuhde, jota on ehdotettu nimenomaan organisaation
korkean osaamisen vuoksi olivat vielä melko harvinaisia tutkimuksen kohdeorgani-
saatioissa. Korkea osaamisen taso toimii kuitenkin houkuttimena kumppaneita etsi-
ville toimijoille ja muutamat seinäjokelaisista organisaatioista ovat saaneet osaami-
seensa perustuvia ja yhteistyöhön johtaneita ehdotuksia maakunnan ulkopuolelta.

”Yhteydenottopyynnöt tulivat Saksasta päin, että he olivat kuulleet meistä.  Olivat hake-
neet Suomesta partneria ja meidän nimi pulpahti esiin ja kävivät täällä ja katsoivat mitä
osasimme ja sanoivat että hyvä, lähtekää mukaan.”

Yleensä ulkoapäin tulevat ehdotukset liittyvät kuitenkin partnerien löytämiseen ra-
hoituksen saamiseksi tai muuten yhteistyökuvion kokoamiseksi. Ulkopäin solmitut
paikalliseen huippuosaamiseen perustuvat yhteistyösuhteet ovat kuitenkin alueen
imagon ja kehityskuvan kannalta erittäin haluttavia, mutta luonnollisesti vaikeasti
saatavia.

Organisatoriset rakenteet

Myös organisatoriset rakenteet ja niiden historiallinen muotoutuminen vaikuttavat
yhteistyösuhteiden syntymiseen. Esimerkki organisaatioiden historiallisen kehitys-
kaaren vaikutuksesta yhteistyösuhteiden muotoutumiseen on Seinäjoen TE-keskuk-
sen työvoimaosaston suhteet Pohjanmaan vastaavaan yksikköön. Ne eivät perustu
pelkästään yksiköiden nykyiseen asemaan, vaan myös organisaatioiden historiaan
eli niiden toimimiseen yhdessä Vaasan läänin työvoimapiirinä. Tältä ajalta ovat pe-
rua vahvat henkilökohtaiset suhteet ja yhteiset toimintatavat. Organisaatioiden ja
henkilöiden välinen yhteinen historia tekee yhteistyöstä luontevaa.

Myös EU on luonut uudet makro-rakenteet. Ohjelmien ja tukialueiden mukanaan
tuomat periaatteet eivät vaikuta organisaatioiden väliseen yhteistyöhön vain sitä ra-
kentavasti, vaan ohjelmien erilaisten hallintokuvioiden kautta myös sitä estävästi.
Kaksi aluekehittämisorganisaatiota, jotka muuten muodostaisivat melko luonnolli-
sen yhteistyökuvion, saattavat vierastaa yhteistyötä erilaisten alueellisten kehittä-
misohjelmien hankalan yhteensovittamisen vuoksi.

”Ongelma on Keski-Pohjanmaa, vaikka talousmaakuntana olis ihan samaa aluetta, pirun-
moinen ongelma on kun siellä on 2, 6 ja 5b aluetta, että hallinnointi on niin vaikeeta, että
siihen ei kukaan ala. Kolme eri ohjelmaa tekee toiminnasta vaikeeta ja toiminta sinnepäin
on vähäistä ja on aina saatananmoinen takku tän paperihomman kanssa. Muuten (yhteis-
työ) olis ihan luontevaa.”
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Yhteistyösuhteet syntyvät siis monien erilaisten, usein päällekkäistenkin ja sattu-
manvaraisten prosessien summana. Rakentumista voidaan luonnollisesti ohjata yk-
sittäisissä tapauksissa, mutta kokonaisten yhteistyöverkostojen syntyminen on sen
sijaan huomattavasti omaehtoisempi prosessi. Yksittäisten suhteiden ohjaaminen
ulkoapäin, esimerkiksi rahoittajien tai poliittisten tahojen toimesta koetaan kieltei-
senä ja epäkiitollisina, koska tällaisten suhteiden ei nähdä kehittävän organisaation
toimintaa ainakaan pitkällä aikavälillä. Lisäksi luonnollinen vuorovaikutus ja ihmis-
ten väliset kontaktit puuttuvat ja näin suhteesta tulee helposti ohut ja virallisluontoi-
nen.

Seinäjoen paikallisen kehittäjäverkoston jäsenten tärkeimmät ylimaakunnalliset
yhteistyösuhteet olivatkin yleensä toimijoiden omaehtoisesti rakentamia, ei ylhäältä
päin ohjattuja, vaikka tällaisia ehdotuksia “yhteistyön oikeista suunnista” olivat jotkin
toimijoista saaneetkin. Usein ylimaakunnallista yhteistyötä tehtiin paikallisen
yhteistyön kautta monien toimijoiden yhdistetyin voimavaroin. Yleiskehittäjien
koettiin ainakin henkisesti tukevan tämän tyyppistä toimintaa, mutta konkreettista
apua ei aina osattu määritellä. Myös SeAMK:n rooli paikallisena, ylimaakunnallisia
yhteistyösuhteita luovana toimijana korostui, vaikka sen roolia ei yleensä suoraan
mainittukaan.



5  Hyvää mieltä ja satunnaista matkailua
vai vankkaa osaamista ja uuden

oppimista?

Tarkasteltaessa tärkeimpien ylimaakunnallisten yhteistyösuhteiden tuottamia lisäar-
voja on syytä korostaa sitä monisäikeistä ja monilta osin yhteenkietoutunutta pro-
sessia, joka lisäarvoja organisaatiolle ja alueelle tuottaa. Onko kyseessä tyhjien ver-
kostorakenteiden tuottama hyvämieli ja lisäarvoton maailman matkailu “verkostoi-
tumisen” nimissä vai kyetäänkö ylimaakunnallisten yhteistyösuhteiden kautta todel-
la tuottamaan alueellista kehitystä tai organisaatioiden omaa toimintaa merkittävästi
tukevia lisäarvoja? Ylimaakunnallisista suhteista lisäarvoa voivat tuottaa niin hie-
rarkkiset, markkinaperusteiset kuin verkostomaisetkin yhteistyösuhteet yksittäisinä
kontakteina, tiettyä tavoitetta palvelevina verkkoina tai kokonaisina verkostomaista
toimintatapaa noudattavina ylimaakunnallisina toimintaympäristöinä eli verkostoi-
na. Näiden erilaisten kanavien kautta tuotetut lisäarvot muodostavat alueelle virtaa-
van kokonaisuuden, josta eri organisaatiot painottavat eri tyyppisiä lisäarvoja ja koh-
distavat niitä oman toimintansa kannalta tärkeisiin toimintoihin ja intressiryhmiin.
Intressiryhmät ovat pääsääntöisesti organisaatioiden ensisijaisesti palvelemia toimi-
jaryhmiä eli “asiakkaita”.

Tässä tutkimuksessa korostuneet yhteistyösuhteiden perussisällöt jakaantuvat
karkeasti kolmeen osaan:

• rahoitus ja rahaliikenne,

• yhteistyösuhteiden rakentaminen sekä

• tieto ja osaaminen.
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Lisäarvot ovat pelkistyksiä ja niiden erottaminen toisistaan lähinnä teoreettinen to-
dellisuutta selkeyttävä väline. Käytännössä eri lisäarvot kietoutuvat usein myös sa-
man yhteistyösuhteen ympärille. Kolmijakoa voidaan tarkentaa lisäarvojen yksityis-
kohtaisemman kohdistumisen kautta. Tässä tutkimuksessa lisäarvot kohdistuivat
ensisijaisesti seuraaviin aluekehittämisen avain- ja tukitoimintoihin:

• T&K –toiminta  (tieto/rahoitus)

• Kansainvälistyminen (yhteistyösuhteiden rakentaminen)

• Verkottuminen (yhteistyösuhteiden luominen valmiisiin verkkoihin liittymällä)

• Koulutus (tieto)

• Edunvalvonta (tieto)

• Yritystoiminnan ja hankkeiden käynnistäminen (rahoitus)

Vaikka toiminnot on tässä eroteltu toisistaan, viimekädessä Seinäjoella haastateltu-
jen toimijoiden yhteinen tavoite ainakin periaatetasolla oli useimmiten yritystoimin-
nan tukeminen ja/tai käynnistäminen alueella. Kansainvälistyminen ja verkottumi-
nen eivät suoranaisesti tuota lisäarvoa alueelle, vaan ovat niin sanottuja tukitoimin-
toja eli toimivat uusien resurssien hankintaa helpottavina toimintoina. Verkottumi-
nen helpottaa yhteistyökumppanien löytämistä ja lisäarvoa tuottavien yhteistyösuh-
teiden luomista ja kansainvälistyminen lisää vastaavia mahdollisuuksia ylikansalli-
sella tasolla. Eri toimintoihin kohdistuvat lisäarvot jakaantuvat edelleen intressiryh-
mien mukaisesti yksilöstä  aluetasolle saakka (kuva 3).

5.1 Yhteistyösuhteet lisäarvojen tuotantoprosessina

Yhteistyösuhteiden syntymistä, toimintaa ja hyödyntämistä voidaan tarkastella pro-
sessina, joka muodostaa kaupunkiseudun kehityksen kannalta tärkeitä lisäarvoja tuot-
tavia virtoja. Kuvassa 3 prosessi lähtee liikkeelle alueen ulkopuolisista resursseista
(1), joita organisaatiot tuottavat alueelle erilaisten yhteistyösuhdemuotojen kautta.
Yhteistyö voi vaihdella löyhästä intensiiviseen ja se voi organisoitua verkostomaise-
na, hierarkkisena tai markkinasuhteena tai näiden välimuotona (2). Monimuotoiset
yhteistyösuhteet toimivat erityyppisten lisäarvojen tuottajina.

Yhteistyösuhteet kietoutuvat yhteen monella tapaa (3). Esimerkiksi samalla kun
on rakennettu yhteyksiä Kaukoitään ja Etelä-Amerikkaan on aihepiiristä tuotettu
tietoa monista ylimaakunnallisista lähteistä, kehitetty koulutusohjelmia sekä kasva-
tettu yritysten kontaktipintaa ulkomaille. Koko prosessin merkitys ja suhteiden kes-
kinäisriippuvuus tuotettujen lisäarvojen kannalta on ilmeinen. Ilman yhteyksiä Ete-
lä-Amerikkaan Madridista tuotetun Etelä-Amerikka-asiantuntemuksen lisäarvo oli-
si erilainen kuin nyt tai ilman SeAMK:n kaupan alan yksikön laajaa kansainvälistä
kontaktipintaa ja aktiivista kansainvälistymispyrkimystä yksittäisen ylikansallisen
suhteen merkitys olisi hyvin erilainen kuin nyt, osana laajempaa kehittymisproses-
sia.



M
ika

 R
a

u
n

io

5
0

KUVA 3. Ylimaakunnalliset yhteistyösuhteet lisäarvoja tuottavana prosessina alueellisen kehittämisen näkökulmasta.
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Yhteistyöstä saaduilla lisäarvoilla on siis paitsi toimijakohtainen roolinsa, myös laa-
jemmin kaikkia yhteistyössä mukana olevia osapuolia hyödyttävä ulottuvuutensa.
Käytännössä esimerkiksi Etelä-Amerikkaan suuntautuvat yhteistyösuhteet kietoutu-
vat yhteen vaikuttaen koulutusohjelmien monipuolisuuteen, henkilöiden ja organi-
saatioiden kansainvälistymiseen, yritysten markkinoille pääsyyn, jne. yhden tuote-
tun lisäarvon tukiessa toisia. Aluekehityksen kannalta ylimaakunnallisessa yhteis-
työssä on siis ymmärrettävä yhden lisäarvon suhde toisiin yhteistyökanaviin ja sii-
hen kokonaisprosessiin, joka lisäarvoja maakunnan ulkopuolelta tuottaa (1-7).

Lisäarvot ovat yhteenkietoutuneita myös saman yhteistyösuhteen sisällä. Yksi
yhteistyösuhde on usein valjastettu pääasiassa yhden lisäarvon tuottamiseen, vaikka
toisen osapuolen tarjoamat resurssit mahdollistaisivat monen muunkin lisäarvon tuot-
tamisen. Yhteistyösuhteen ympärille syntyy siis usein potentiaalisia lisäarvoja, joita
on mahdollista hyödyntää ensisijaisesti tavoitellun lisäarvon ohella. Yleisin ja myös
ehkä aktiivisesti hyödynnetyin yhteistyön sivutuotteena syntynyt lisäarvo on organi-
saation sisäinen kehittäminen6 kahden toisiaan vastaavan organisaation toimintata-
poja ja ominaisuuksia vertailemalla. Potentiaalisia eivät siis ole vain operationaalis-
tamattomat yhteistyösuhteet, vaan myös jo toimivien yhteistyösuhteiden käyttämät-
tömät lisäarvot.

Käytännössä organisaatio painottaa preferenssiensä mukaista lisäarvoa jättäen osan
mahdollisuuksista käyttämättömäksi potentiaaliksi (4). Esimerkiksi yliopistojen ja
SeAMK:n välinen yhteistyö saattaa sisältää opiskelijavaihtoa, mutta tutkimukseen
ja opetukseen liittyvä vuorovaikutus jää vähäisemmäksi. Kaikkia olemassa olevia
mahdollisuuksia ei luonnollisesti voida eikä tulekaan käyttää, mutta potentiaalin ole-
massaolo on hyvä huomata. MAKES on käyttänyt hyväkseen potentiaalisen lisäar-
von liittymällä EU-hankkeesta lähteneen Ecovast-tutkimusverkoston sisälle muo-
dostettuun Ecovast associationiin, jonka tarkoituksena on seurata EU-rahoitusta ja
tiedottaa siinä aukenevista rahoitusmahdollisuuksista. Näin tutkimusyhteistyöstä läh-
tenyt yhteistyösuhde on saanut uuden lisäarvon rahoituslähteistä tiedottavana verk-
kona. Yhteenkietoutuneista lisäarvoista ei luonnollisesti tehdä jakoa vain kuvassa 4
esitettyjen peruslisäarvojen tasolla, vaan käytännössä useimmiten myös näiden si-
sällä.

Yhteistyösuhteidensa kautta tuottaman ja preferenssiensä mukaisesti painottaman
lisäarvon organisaatio kohdistaa oman asemansa kannalta relevanttiin toimintaan
(5/6). Tässä tutkimuksessa nousivat esille erityisesti koulutus, edunvalvonta, t&k -
toiminta sekä yritystoiminnan käynnistäminen, joita voidaan pitää aluekehityksen
avaintoimintoina. Sekä avain- että tukitoimintoja ja niihin kohdistuvia lisäarvojen
virtoja käsitellään tarkemmin tämän luvun seuraavissa kappaleissa. Lopulta tuotettu
lisäarvo kohdistuu joko itse toimintaan tai sen suuntaamiseen, joka edelleen kohdis-

6 Sisäistä kehittämistä toteutetaan toki myös itsetarkoituksena, esim. SeAMK:n hallinto on tehnyt Hä-
meen AMK:N kanssa hallinnollista benchmarking vertailua ja yhdessä Satakunnan AMK:n kanssa on
kehitetty kirjastotointa. TE-keskuksen osastot vertailevat toimintaa vastaavien osastojen kanssa löy-
tääkseen parhaita mahdollisia toimintatapoja tärkemmillä toiminta-aloillaan.
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tuu eri tasoille aina yksilöstä aluetasolle saakka (7). Näin yhteistyösuhteiden kautta
tuotettu lisäarvo asettuu osaksi organisaation toimintaa ja mahdollisesti kasvattaa
myös alueellisen kehittämisen resursseja.

Seuraavien sisältökuvausten tarkoituksena on korostaa ylimaakunnallisesti tuo-
tettujen lisäarvojen avainmerkityksiä paikallisessa kehittämistoiminnassa, ei pyrkiä
tyhjentävästi kuvaamaan kaikkia esille tulleita yhteistyösuhteita ja niiden sisältöjä.
Tarkastelun lähtökohtana on yhteistyösuhteiden erilaisten sisältöjen jakautuminen
lisäarvoiksi ja näiden lisäarvojen kohdistuminen kehittämistoimintaan kuvan 3 mu-
kaisessa prosessissa. Lisäarvoja käsitellään osittain suhteessa niihin organisaatio-
tyyppeihin ja yksittäisiin instituutioihin, joiden ylimaakunnalliset yhteistyösuhteet
selkeästi rakentavat kanavia tietyn tyyppiselle sisällölle7. Tarkastelussa pyritään yh-
täältä löytämään yhteistyösuhteiden tuottama oleellinen lisäarvo ja toisaalta kuvaa-
maan koko prosessin monitasoisuutta ja yhteenkietoutuneisuutta. Empiiriset havain-
not tuovat esiin yhteistyösuhteiden rakentumisen ja kohdistumisen monet mahdolli-
suudet muodostaen kuvan verkostomaisesta toimintaympäristöstä osana organisaa-
tioiden ulkoista toimintaympäristöä. Tässä toimintaympäristössä on nähtävä erilais-
ten yhteistyösuhteiden avaamat mahdollisuudet, tartuttava niihin ja pyrittävä kytke-
mään potentiaali osaksi lisäarvoa tuottavaa toimintaa. Yhteistyö verkostojen raken-
nusvälineenä ei ole tarkasti määriteltävissä oleva työkalu, jota oikein käyttämällä
luodaan hyvä ja toimiva verkosto. Yhteistyö on ennemminkin työkalupakki, josta
löytyy erilaisia välineitä eri tilanteisiin ja joskus hyviäkin työkaluja on muotoiltava
uudestaan, jotta niillä selviää uusista tilanteista.

5.2 Kansainvälistyminen

Kansainvälistyminen nähdään globalisoituvassa maailmassa usein itseisarvona. Alu-
eellisen kehittämisen ja ylimaakunnallisten yhteistyösuhteiden näkökulmasta  sillä
on kuitenkin lähinnä välineellinen arvo. Kansainvälisyyttä voidaan käyttää välinee-
nä, jonka avulla toimitaan ylikansallisella tasolla ja tuotetaan maakunnan ulkopuoli-
sia lisäarvoja mahdollisimman laajalta kentältä. Kansainvälistymistä sinänsä tuke-
vat periaatteessa kaikki ylikansalliset suhteet riippumatta niille asetetuista ensisijai-
sista tavoitteista. Myös Seinäjoella on nähtävissä prosessi, jossa alue, organisaatiot
ja yksilöt pyrkivät voimakkaasti kansainvälistymään. Kansainvälistyminen on alue-
kehittämisen tukitoiminto, joka yleensä vaatii paljon panostamista ja pohjatyötä en-
nen kuin se merkittävästi tukee varsinaisten avainlisäarvojen tuottamista.

”Ollaan panostamassa kansainväliseen yhteistyöhön. Tässä pitää tietysti maksaa oppira-
hoja ennen kuin mitään tapahtuu. Akateemista matkailua, että avartuu maailmankuva aluksi
lähinnä.”

7 Käytetyt organisaatiotyypit ovat siis erikoituneet kehittäjät (opetus ja tutkimus, teknologiansiirto ja
ammatilliset etujärjestöt) sekä yleiskehittäjät.
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Esimerkiksi  useiden organisaatioiden solmimat yliopisto- ja yritysyhteydet Kiinaan,
Japaniin ja Etelä-Amerikkaan kansainvälistävät erityisesti alueen koulutus- ja yri-
tystoimintaa. Suhteet Etelä-Amerikkaan ja Japaniin on perustettu Kiina-yhteistyön
rohkaisemina, joten ne ovat melko uusia ja vielä selkeästi rakenteilla.

Kiina-yhteistyön rakentaminen alkoi jo 1990-luvun puolivälissä ja siinä on saa-
vutettu myös joitakin konkreettista tuloksia. Tietyt yliopistot on saatu vakiinnutettua
yhteistyökumppaneiksi, muutamat vaihto-opiskelijat ovat ryhtyneet harjoittamaan
kauppaa Kiinasta käsin ja sieltä on tehty professori-  ja  virkamiesvierailuja Seinäjo-
elle. Muutamat yhteistyösuhteet on siis saatu vakiinnutettua ja ne toimivat jo selkei-
nä lisäarvon kanavina toimijoiden välillä. Hyvin käynnistynyt yhteistyö on lupaava
alku ja tuotetun lisäarvon voidaan olettaa vielä kasvavan tulevaisuudessa, kunhan
osapuolien resurssit, tarpeet ja toimintatavat opitaan paremmin tuntemaan ja näin
ollen myös entistä tuottavammalla tavalla yhdistämään.

Etelä-Amerikkaan suuntautuvassa yhteistyössä varsinaista substanssia ole vielä
syntynyt8, mutta paikallisten toimijoiden voimien yhdistäminen yhteisen päämäärän
taakse luo hyvät lähtökohdat huomattavia taloudellisia ja ajallisia resursseja vaati-
valle yhteistyölle. Yhteistyöprosessi onkin jo vahvasti käynnissä seinäjokelaisten ja
etelä-amerikkalaisten yritysten, korkeakoulujen ja viranomaisten välillä. SeAMK:n
kaupanalan yksikkö, kauppakamari, kaupunki ja muutamat muut pyrkivät aktiivises-
ti kohdistamaan kansainvälistymisen koskemaan myös alueen yritystoimintaa.

”On olemassa tämmönen liiketoimintapotentiaalin ennakointi –projekti Etelä-Amerikkaan.
Meillä on tässä aika paljon tän tangon varaan rakennettu tätä projektia, tango ja eteläpoh-
jalainen bisnes hakee toisiaan. Siellä oon minäkin kertaalleen käynyt suhteita avaamassa
Argentiinassa ja Brasiliassa. Osittain se on tietysti ammattikorkeekoulun ja sikäläisten
yliopistojen välistä opettaja- ja oppilasvaihtoo, mutta siinä ohessa myös tämmöstä bisnes-
yhteistyötä. Enemmänkin ollut tämmöstä tietojen ja informaation vaihtoo, mutta tulevai-
suudessa olis tarkotus koota sellanen pk-yrittäjien joukko ja lähteä sinne ja viedä joku
ohjelma, lähinnä Argentiinaan mutta myös Brasiliaan. Johkin messuille sinne.”

Yhteyksien rakentaminen paikallisen yhteistyön kautta ohjaa myös yhteistyösuhtei-
den lisäarvon laajalle toimijakentälle. Alueellisen kehittämisen näkökulmasta onkin
kyettävä erottelemaan laajalla rintamalla tapahtuvan yhteistyön erilaiset ja eri ta-
hoille suuntatuvat lisäarvot sekä punnitsemaan niiden merkitystä osana kokonais-
valtaista kehittämisprosessia. Juhlapuheissa paljon viljellyn kansainvälistymisen
muodostamaa verhoa on raotettava ja tarkasteltava itse toimintaa, toimijoita ja niitä
lisäarvoja, joita kanasainvälistyminen taakseen kätkee.

Paikallinen yhteistyö on hyvä lähtökohta alueen kansainvälistymiselle, mutta käy-
tännössä toimijoiden motiivit mukana olemiselle ovat usein hyvin erilaisia. Erilaisia
intressejä on kuitenkin mahdollista sovitella hyvin pitkälle yhteen. Esimerkiksi kou-
lutusorganisaatioihin kuuluvalla SeAMK:n kaupan alan yksiköllä on vahva kytken-
tä yrityskenttään ja sen toiminnan kehittämiseen.

8 Tosin konkreettisia lisäarvoja on kyetty tuottamaan esimerkisi Tangomarkkinat -organisaation koh-
dalla, mutta kokonaisuutena lisäarvot alueellisen kehityksen kannalta ovat vielä melko pieniä.
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”Me pyrimme selkeästi edistämään pohjanmaalaisten yritysten pääsemistä Kiinan mark-
kinoille. Etelä-Amerikka ja Argentiina on tullut kanssa ja taustalla on yritysten vientimah-
dollisuuksien lisääminen. Just saadaan loppuun ESR -hanke, jonka tuotoksena on muun
muassa laaja vientiopas yrityksille, jotka aikovat näille markkinoille.”

Yhteistyö yritysten kanssa tuo mukanaan monia etuja, jotka tukevat SeAMK:n ensi-
sijaisia tavoitteita; opiskelijoiden työllistymistä, työelämäntarpeita vastaavan kou-
lutuksen tarjoamista, opiskelijoiden kansainvälistymistä jne. Juuri tämän kaltainen,
toisiaan vahvasti tukevien mutta ilman aktiivista toimintaa helposti erilleen jäävien
yhteistyösuuntien kansainvälistäminen mielekkäinä kokonaisuuksina on alueellisen
kehittämisen näkökulmasta erittäin hedelmällistä ylimaakunnallista yhteistyötä. Toi-
siaan tukevat yhteistyökanavat helpottavat monia yhteistyöhön liittyviä rutiineja,
jotka erityisesti kansainvälisellä tasolla voivat tehokkaasti jarruttaa yksittäisen toi-
mijan mahdollisuuksia luoda lisäarvoa tuottavia yhteistyökanavia.

Kansainvälistymisen tavoitteena onkin usein Seinäjoen seudun yritysten markki-
na-alueen kasvattaminen tai luominen. Esimerkiksi EPTEK on rakentanut yhteyksiä
sekä Japanin Osakan yliopistoon että alueen yrityksiin. Myös tässä tapauksessa yh-
teistyö tapahtuu siis kahdella toisiaan tukevalla rintamalla. Tavoitteena on aloittaa
oppilaitosten välinen opiskelijavaihto sekä luoda vientimarkkinat Etelä-Pohjanmaalla
koulutuksessa olleille pk-yrityksille, joiden koulutuksen ja näin ollen myös toimin-
nan suuntaamisen EPTEK on pitkälti järjestänyt. Yhteistyösuhteiden rakentaminen
on vielä alkuvaiheessa, mutta siinä näkyy teknologiansiirto-organisaatioille ominai-
nen konkreettisten ja ennalta määriteltyjen lisäarvojen etsiminen selkeänä kohde-
ryhmän ja toiminnan määrittelynä. Toiminta on looginen suunnittelun, koulutuksen
ja markkinoinnin muodostama prosessi, joka perustuu organisaation ja sen tärkeim-
pien sidosryhmien tarpeisiin.

Itse kansainvälistymisen vaatimaa osaamista ja siihen liittyvää hiljaista tietoa tu-
kee erityisesti SeAMK:n harjoittama kansainvälinen oppilas- ja opettajavaihto. Vaihto
on ollut vielä pääasiassa opiskelijavaihtoa ja opettajavaihto on edelleen lähinnä po-
tentiaalinen mahdollisuus, vaikka sitä jonkin verran onkin käytetty. Esimerkiksi
SeAMK:n kaupan alan yksiköllä on tavoitteena saada jopa puolet opiskelijoistaan
suorittamaan osa opinnoistaan ulkomailla. Yksikkö tarjoaa myös kansainvälisen
koulutusohjelman, joka tuo ulkomaalaisia opiskelijoita Seinäjoelle ja toisaalta vie
seinäjokelaisia ulkomaille, joko opiskelemaan tai työharjoitteluun. Vaihto-ohjelmat
kansainvälistävät ensisijaisesti niihin osallistuvia ihmisiä, mutta samalla myös orga-
nisaatioita ja yrityksiä, joissa vaihtoon osallistuvat ihmiset toimivat. Kaikki organi-
saation työntekijät eivät halua tai voi lähteä ulkomaille vaihtoon, jolloin vaihtoehto-
na on ulkomaalaisten työskentely organisaatiossa.

”Lisäarvo on tällasta kansainvälistymistä, että meillä porukka joutuu puhumaan englantia
kokoajan ja oppii vähän näkeen, mitä muualla tehdään ja miten. Eli konkreettisesti kan-
sainvälistymistä, ettei se ole vaan paperilla, vaan ollaan jatkuvassa kanssakäymisessä.”
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Kansainväliset henkilövaihdot kouluttavat kansainvälisiä ihmisiä seinäjokelaisiin
organisaatioihin ja rakentavat henkilösuhteisiin perustuvia kansainvälisiä kontakte-
ja erilaisten yritysten ja organisaatioiden välille. Välitöntä lisäarvoa toiminnasta saa
pääasiassa vaihdossa ollut henkilö, mutta lopullinen lisäarvo määräytyy yksilön hank-
kimien tietojen tai kontaktien käyttämisestä jotakin yritystä tai organisaatiota hyö-
dyttävällä tavalla. Kiinaan jääneet ja Kiinan ja Seinäjoen välillä kauppaa harjoitta-
vat vaihto-oppilaat ovat konkreettinen esimerkki vaihdon ja kansainvälistymisen
kautta saavutetusta lisäarvosta.

Alueellisen kehittämisen kannalta kansainvälistyminen ei vielä ole saavuttanut
kovin suurta roolia resurssien tuottajana. Uusia yhteyksiä on kuitenkin viime vuosi-
na ahkerasti rakennettu ja niitä oikein hyödyntämällä myös konkreettisia lisäarvoja
on odotettavissa. Eri organisaatioiden vaihto-ohjelmat tuottavat myös jatkuvasti ih-
misiä, joilla on oman substanssiosaamisensa lisäksi entistä paremmat valmiudet toi-
mia kansainvälisellä kentällä ja rakentaa yhteistyösuhteita myös tällä tasolla. Tätä
potentiaalia olisi osattava hyödyntää myös alueellisen kehittämisen prosesseissa.

5.3 Verkottuminen

Verkottuminen on tässä erotettu omaksi kokonaisuudekseen kuvaamaan prosessia,
jossa toimijat osana verkostoitumista liittyvät jo osittain tai täysin valmiisiin yhteis-
työrakenteisiin eli aikaisemmin esitellyn määritelmän mukaisiin verkkoihin. Myös
verkottuminen, kuten kansainvälistyminenkin, on välittäjä- tai tukilisäarvo ja liittyy
yleensä joko jonkin toisen lisäarvon tavoitteluun tai tulevaisuuden potentiaalin ra-
kentamiseen. Valmiita verkkoja on hyvin erilaisia ja niiden rajat ovat häilyviä, mutta
kolme jo esiteltyä perustyyppiä nousi esiin myös tässä tutkimuksessa:

• projektiorganisaatiot (projektikohtaiset organisaatioiden väliset verkot)

• yhteistyöelimet (“pysyvät” organisaatioiden väliset verkot)

• organisaatioiden sisäiset verkot

Verkottumisen lisäarvo kohdistuu eri tavoin kaikissa perustapauksissa. Ensimmäi-
sessä projektin toteuttamiseen, toisessa organisaation voimavarojen kasvattamisen
ja edunvalvontaan ja kolmannessa organisaation oman toiminnan tehostamiseen tai
laajentamiseen.

Ylikansalliset yhteistyösuhteet vaativat yleensä tarpeesta lähtevää ja tarkkaan
harkittua rakentamista toimiakseen tehokkaasti. Niinpä EU:n (ja myös monien kan-
sallisten rahoittajien) asettamien kumppanuusvaatimusten vuoksi solmitut projekti-
kohtaiset organisaatioiden väliset verkot eivät aina toimi toivotulla tavalla, vaan
yhteistyö jää helposti rahoitusta lukuun ottamatta merkitykseltään lähinnä potenti-
aaliseksi. Ulkoapäin ohjattu tai muista syistä kuin toimijoiden omista motiiveista
rakennettu yhteistyö jää helposti lisäarvottomaksi yritelmäksi.
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”Yks käynnistymässä oleva (yhteistyösuhde) on Seinäjoen ystävyyskaupunki Schwein-
furtissa, joka ei vaan meinaa käynnistyä, kun ei se ole ihan luonnollinen valinta. Pitäis olla
jollain lailla luonnollinen ja löytyä yhteinen intressi. Ei pelkkä ystävyyskaupunki riitä.
Pitää olla pitkäjänteistä yhteistyötä.”

Se, että kahden alueen välillä on paljon yhteistyötä ei siis tarkoita sitä, että alueiden
kaikkien toimijoiden kannattaisi pyrkiä yhteistyöhön nimen omaan tällä akselilla.
Yhteistyön on oltava tarve- ei aluelähtöistä. Kansainvälisissä verkoissa yhteistyön
ja vuorovaikutuksen toteutuminen voi olla hankalaa monien erilaisten tavoitteiden,
toimintatapojen ja resurssien vuoksi. Kun esimerkiksi tutkimustoiminnassa liitytään
kansainväliseen verkkoon ensisijaisesti rahoituksen saamiseksi eikä tutkimukselli-
sista lähtökohdista, jää organisaation kannalta oleellinen lisäarvo eli tässä tapauk-
sessa tutkimustieto helposti käyttämättömäksi potentiaaliksi. Yhteistyön ylläpitämi-
seen tuhlataan resursseja projektikohtaisen rahoituksen toivossa saamatta toimin-
nasta kuitenkaan varsinaista strategisesti merkittävää lisäarvoa.

”Tää on ollut vähän kivireen vetämistä, kun ei ole löydetty mitä tää yhteistyö olis. Lähinnä
tapaamisten tasolla, joissa esitellään omia juttuja eli vähän löyhää”

Tutkimuslaitosten välinen yhteistyö sisältää paljon merkittävämpiä tutkimuksellisia
mahdollisuuksia kuin yhteisen rahoituksen ja tulosten mahdollisen vertailtavuuden.
Hiljaisen tiedon ja suurelta osin myös eksplisiittisen tiedon välittäminen jää helposti
käyttämättömäksi mahdollisuudeksi, kun yhteistyö perustuu verkostomaisen vuoro-
vaikutuksen sijaan lähes puhtaasti työnjakoon ja saatujen tulosten vertailuun. Yh-
teistyö voi tiivistyä kahden organisaation välillä, mutta kokonaisuutena projektior-
ganisaation muotoon rakennettu verkko jää usein lisäarvoltaan tyhjäksi rakenteeksi.

Yhteistyöelimet ovat projektiorganisaatioita pysyvämpiä rakenteita, mutta myös
niiden kohdalla valmiit verkot tarjoavat helpon tavan “verkostoitua” ja luoda laajoja
yhteistyökanavia alueen ulkopuolelle. Esimerkiksi yleiskehittäjillä on usein melko
paljon valmiisiin verkkoihin liittymisen kautta syntyneitä potentiaalisia yhteistyösuh-
teita. Yhteyksien avaaminen sopimustasolla onkin ensimmäinen askel, mutta varsi-
naisen lisäarvon tuottaminen ei ole aina yhtä helppoa. Esimerkiksi Eurotowns-verk-
ko ja Via Finlandia ovat joidenkin toimijoiden kannalta laajoja ja toimivia verkosto-
ja, mutta Seinäjoen osalta vielä pääosin potentiaalisia mahdollisuuksia. Niiden tuo-
ma todellinen lisäarvo riippuu suurelta osin toimijoiden kyvystä hyödyntää olemas-
sa olevia yhteyksiä. Eurotowns-verkko voi tulevaisuudessa nousta merkittäväksi te-
kijäksi tuomiensa yhteistyömahdollisuuksien kautta tai se voi yhtä hyvin jäädä pa-
peritiikeriksi, joka vain lisätään listaan, aina kun kaupungin kansainvälisiä kontak-
teja esitellään. Usein jäsenyys kansainvälisessä tai kansallisessa verkostossa näh-
dään imagotekijänä.

”. . ne on siinä jossakin kaupunkiverkossa, jossa on Helsinki, Tampere ja Turku, niin tää
(Eurotowns) on siitä seuraava ja mä pidän sitä kansainvälistymisen kannalta haasteena . .
Ollaan Euroopan kaupunki ja saadaan näkyvyyttä. Eihän ne Euroopassa tiedä mikä on
Tampere ja Seinäjoki ja nyt tavallaan päästää siihen samaan rooliin. Näkyvyyttä, että Sei-
näjoesta tulee yks eurooppalainen kaupunki, joka tiedetään jo nimeltä kun me toimitaan”
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Muille toimijoille välitetyt mielikuvat organisaatiosta tai alueesta lisäävätkin toi-
minnan mahdollisuuksia ja tietoisuutta paikan olemassa olosta, mutta vasta itse toi-
minta tuottaa alueen kehitykseen vaikuttavaa konkreettista lisäarvoa. Yhteistyösuh-
teiden rakentaminen asiakirjatasolla nähdään helposti osana prosessia, jossa imagon
luominen ja nimen näkyminen ovat itseisarvoja sinänsä. Todellisen lisäarvon tuotta-
minen vaatii kuitenkin avattujen yhteyksien konkreettista hyödyntämistä. Luodut
mielikuvatkaan eivät saa olla paikasta irrallisia, vaan niiden on perustuttava olemas-
sa olevaan todellisuuteen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Mielikuvat, jotka eivät
perustu todellisuuteen eivät luo potentiaalisia mahdollisuuksia, vaan vääriä ja vii-
mekädessä jopa haitallisia mielikuvia (ks. Karvonen 1997).

Kansallisilla ja kansainvälisillä “pysyvillä” yhteistyöverkoilla voi olla myös tien-
raivaajan rooli. Ne avaavat tietä markkinoimalla itseään ja muodostavat väylän muille
toimijoille, jotka voivat täyttää sen tuottavalla toiminnalla. Monet yleiskehittäjien
muodostamista verkoista kuten, WFA, Via Finlandia, Eurotowns9 tai vanhat ystä-
vyyskaupungit muodostavat toimintakenttiä, joille voidaan sijoittaa erilaisia projek-
teja ja konkreettisia toimenpiteitä. Itse verkon tarkoituksena ei ole suorittaa opera-
tionaalisia toimintoja, vaan tukea sen jäsenten etua palvelevien hankkeiden toteutu-
mista ja varmistaa hankkeisiin tai laajempiin ohjelmiin vaadittavien partnereiden
saatavuus. Verkot tuovat alueelle konkreettisesta lisäarvoa lähinnä erilaisten projek-
tien kautta.

Esimerkiksi WFA:n Paraddis-hanke ja ystävyyskaupunki Schweinfurtin kanssa
tehtävä yhteistyö ovat toimintaa, joka on muuntanut potentiaalin konkreettista lisä-
arvoa tuottavaan käyttöön. Organisaatioiden väliset verkot muodostavat siis raken-
teita, joiden sisällä projektikohtainen yhteistyö voi toteuttaa yksityiskohtaisempia
yhteishankkeita. WFA on hyvä esimerkki verkottumisesta ja siitä, miten yhteistyösuh-
teiden kautta etsitään itselle sopivia konkreettisia lisäarvoja.

”Tehdään yhtäpitävillä päätöksillä yhteistyötä eli ei ole päätöksentekoelintä, vaan liitot
tekee itte päätökset. Ne lähtee mukaan jotka haluaa ja yleensä on lähtenyt kaikki. Tää on
tarkotettu käytännön projektien suuntaan.”

Siinä missä maakuntien liitot ylläpitävät yhteistyön rakenteita ja suuntaavat toimin-
nan tavoitteita, projektiorganisaatiot luovat rakenteille sisältöä. Molemmat ovat vält-
tämättömiä tekijöitä, jotta yhteistyösuhde toimii ja tuottaa lisäarvoa. WFA luo ra-
kenteet, jotka mahdollistavat sisällön tuottamisen eri toimijoiden välisiin suhteisiin.
Yleensä WFA:n kaltaiset yhteistyöelimet ovat rakentuneet tiedonvaihdon ja edun-

9 WFA (West Finland Alliance) eli Länsi-Suomen allianssi on Pirkanmaan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjan-
maan, Keski-Suomen ja Satakunnan maakunnan liittojen muodostama yhteistyöorganisaatio.
ViaFinlandia on Helsingin, Hyvinkään, Riihimäen, Hämeenlinnan, Toijalan, Valkeakosken, Tampe-
reen, Seinäjoen ja Vaasan yhteistyöhanke. jonka tavoitteena on vahvan infrastruktuurin luominen väy-
lälle ja yhteistyön vahvistaminen kaupunkiseutujen välillä.
Eurotowns on pienten eurooppalaisten kaupunkien muodostama yhteistyöverkko.
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valvonnan ympärille. Tällaisten yhteistyöelimien linjanvetoja toetuttavat pääasiassa
tiettyä tehtävää varten perustetut, tarkasti rajatun tehtävän toteuttamiseen keskitty-
vät projektiorganisaatiot.

Ammatillisten etujärjestöjen katto-organisaatioiden rakentamat organisaatioiden
sisäiset verkot muodostavat oman erityisen potentiaaliinsa, joista alueyksiköt voivat
ammentaa voimavaroja. Esimerkiksi Kauppakamarilla on käytössään laaja kansain-
välinen ja Suomen Yrittäjillä lähinnä kansallinen verkko, mutta käytännössä yhteis-
työ keskittyy kuitenkin läheisimpiin alueyksiköihin ja verkko kokonaisuudessaan
jää käyttämättömäksi potentiaaliksi. Tilanne on periaatteessa vastaava kuin organi-
saatioiden välisten verkkojen ja projektiorganisaatioiden kohdalla; pelkät yhteydet
eivät tuo konkreettista lisäarvoa, vaan siihen vaaditaan myös aktiivista toimintaa.
Systemaattisesti organisoitu verkostomainen rakenne ei ole yhteydessä verkostomai-
seen toimintatapaan eikä sinänsä luo muuta kuin potentiaalisen väylän lisäarvoa tuot-
tavan yhteistyösuhteen luomiseen.

Seinäjoella näyttäisi siis olevan melko paljon erilaisia verkkoja, valmiita raken-
teita, joissa on valmiit yhteistyökumppanit ja väljästi tai tarkasti määritellyt toimin-
taperiaatteet. Näiden rakenteiden sisällä ei kuitenkaan aina ole kovinkaan aktiivista
toimintaa, saati verkostomaista vastavuoroisuuteen perustuvaa pitkän tähtäimen ke-
hittämistä. Valmiiden verkkojen osalta olisikin tarkoituksenmukaista pohtia niiden
roolia osana organisaation toimintaa ja organisaation roolia osana verkkoa. Tämän
jälkeen voidaan tehdyt havainnot suhteuttaa osaksi aluekehittämisen prosessia sekä
pohtia verkkojen tarjoamia mahdollisuuksia osana tätä prosessia. Mitä lisäarvoja
kukin kanava voi tarjota ja millä panoksilla?

5.4 Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminta (t&k) on yhä tärkeämpi tekijä myös aluetalouden
kehitykselle tuotettujen hyödykkeiden ja innovaatioiden elinkaaren jatkuvasti ly-
hentyessä. Seinäjoen tapauksessa t&k -toiminta tarjoaa myös hyvän empiirisen ai-
neiston yhteistyösuhteiden  moninaisten toteuttamistapojen selkeyttämiseksi. Samaa
peruslisäarvoa tuottavat ja samaan toimintaan kohdistuvat ylimaakunnalliset yhteis-
työsuhteet on mahdollista toteuttaa monin eri tavoin. Eri organisaatiot tuottavat tut-
kimus- ja kehittämistoimintaa tukevaa osaamista ja tietoa esimerkiksi:

• monien löyhien suhteiden,

• yhden intensiivisen suhteen,

• yhden tai kahden intensiivisen ja monien löyhien suhteiden,

• monien intensiivisten suhteiden,

• yhteistyöprosessin tai

• systemaattisen yhteistyörakenteen kautta.
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Yhteistyölle ei siis ole määriteltävissä erityistä rakennetta, vaan sen määräävät yh-
teistyösuhteelle asetetut tavoitteet sekä vallitseva toimintatapa. Yhteistyö voi olla
myös verkostomaista, markkinasuhteeseen perustuvaa tai hierarkkista tai näiden
yhdistelmä. Oleellista on oikean lisäarvon saavuttaminen valituin menetelmin. Lisä-
arvon merkitys ei kuitenkaan määräydy vain yhteistyösuhteen sisällön mukaan, vaan
myös suhteen asemoituminen osaksi toiminnan muodostamaa kokonaisuutta  ja tar-
kastelijan näkökulma vaikuttavat tulkintaan.

Usein ylimaakunnallisten yhteistyösuhteiden tuottama lisäarvo koostuu monista
pienehköistä virroista, eikä selkeästi tärkeintä suhdetta voida osoittaa. Tämä lisää
vapautta toimia, koska ei olla riippuvaisia vain yhdestä yhteistyökumppanista. Laaja
ulkoinen toimintakenttä antaa organisaatiolle vapauden suunnata toimintaa sinne,
missä organisaatio näkee toiminnalla olevan strategisesti suurimman merkityksen.
Myös vapaus toimia itsenäisesti voidaan nähdä lisäarvona, joka saavutetaan lukuis-
ten riippuvuussuhteiden kautta. Yhteistyösuhteiden muodostamassa toimintaympä-
ristössä on sitä enemmän mahdollisuuksia, mitä enemmän on väljästi kiinnitettyjä
mutta käyttökelpoisia yhteistyösuhteita.

Esimerkiksi MAKES:lla on laaja, mutta melko löyhä tietoa ja osaamista tuottava
yhteistyösuhteiden kokoelma. Se kanavoi alueelle lukuisten tutkija- ja tutkimusryh-
mäkontaktien kautta suuren määrän tietoa, jota sovelletaan tutkimukseen ja projek-
tityöhön. Tuotettu tieto koostuu lukuisista yksittäisistä yhteistyörihmoista ja ver-
koista, eikä edes Helsingin yliopisto emo-organisaationa muodosta organisaatioiden
välistä yhtä, muita vankempaa tiedon kanavaa.

”Mutta varsinaisesti kun mennään hankkeiden sisältöön, no koulutushankkeissa saadaan
jonkin verran opetusvoimaa esimerkiksi Maa- ja metsätieteellisestä tiedekunnasta. Lop-
pujen lopuks ei ole kovin paljon tutkimushankkeita, joissa olis joku toinen Helsingin yli-
opiston laitos mukana. Joissakin jotkin laitokset ovat tehneet jonkun tutkimuksen osan
alihankintana meille ja joissain on ostettu tiettyä asiantuntijuutta. Yhteistyö on löyhää ja
lisäarvo ei mahottoman suuri, enemmänkin henkilökohtaisia suhteita.”

Tutkimuksen osalta suhteet Helsingin, Tampereen, Turun ja Joensuun yliopistoihin
ovat usein projektikohtaisia ja/tai perustuvat yhden tutkijan henkilökohtaisiin suh-
teisiin. Vaasan yliopiston kanssa tehtävä yhteistyö on astetta kiinteämpää erityisesti
elintarvike- ja puualaan liittyen sisältäen sekä harjoittelijavaihtoa, tohtorikoulutus-
ta, projekteja sekä henkilökohtaista vuorovaikutusta. Eurooppalaisiin yliopistoihin
rakennetut suhteet toimivat lähinnä EU–hankkeiden muodostamien tutkimusverk-
kojen kautta10. Koko yksikön kannalta yksittäisen yhteistyösuhteen tuottama tieto ja
osaaminen on yleensä melko hienojakoista, mutta kokonaisuutena katsottuna jo huo-
mattavaa, jopa elintärkeää. Näin usein yksittäisten tutkijoiden rakentamat yhteis-
työsuhteet muodostavat organisaation kannalta verkoston, joka toimii sen ulkoisena
tiedon tuottajana ja t&k- toiminnan ensisijaisena ulkoisena toimintaympäristönä.

10 MAKES:lla on jatkuvasti käynnissä yhteistyöhankkeita sekä kotimaassa että ulkomailla, kuten Eu-
rooppaan suuntautuvat Agrofood, Ecovast ja Northern Periphery hankkeet/verkot. Lisäksi yksittäiset
tutkijat saattavat kuulua erilaisiin kansainvälisiin tutkijaverkkoihin.
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Yhden suhteen merkitys onkin hyvin erilainen sitä ylläpitävälle yksittäiselle hen-
kilölle ja koko organisaatiolle. Yksilötasolla saavutettu tiedollinen hyöty ja koke-
mus voivat olla hyvin merkittäviä, mutta organisaation kannalta kyseessä on vain
pieni osa kokonaisuutta tai potentiaalinen mahdollisuus kasvattaa tuotetun lisäarvon
merkitystä organisaatiotasolla. Yksittäinen, mutta intensiivinen yhteistyösuhde suun-
taa kuitenkin osaltaan kokonaisuutta ja pitää yllä koko organisaation toimintaa ja
kehitystä. Usein yksittäinen henkilö onkin riippuvainen yhdestä tai kahdesta inten-
siivisestä yhteistyösuhteesta, kun taas koko organisaation toimintaa suuntaa laajem-
pi, useampien yksilöiden muodostama yhteistyösuhteiden verkosto. Organisaatiolle
lisäarvo on sitä suurempi, mitä paremmin yhteistyösuhde tukee sen strategisesta toi-
mintaa. Pienistä puroista syntyy siis tässäkin suuri virta, mutta vain jos ne juoksevat
samaan suuntaan.

Myös koko organisaatio voi tuottaa suurimman osan ylimaakunnallisesta tiedos-
taan vain yhden tai kahden intensiivisen suhteen kautta. Yleensä organisaatioilla on
tämän lisäksi lukuisia löyhempiä yhteistyösuhteita. Erityisesti kun kyse on jonkin-
laisesta rajatusta toiminnosta tai yksittäisestä kehittämisprojekteista, voidaan usein
nimetä tärkein yhteistyökumppani ja tätä tukevat vähemmän tärkeät kontaktit. Esi-
merkiksi SeAMK:n tekniikan alan yksikön kansainväliset projektit Euroligna ja
Combee perustuvat monen eurooppalaisen AMK:n ja yliopiston väliseen yhteistyö-
hön. Euroligna-verkkoon kuuluu kymmenen ja Combeehen kuusi yliopistoa. Mo-
lempia projekteja varten perustetusta verkosta löytyy kuitenkin selkeästi muita tär-
keämpi ja pitempiaikaisempi yhteistyökumppani; puualaan erikoistuneella ammatti-
korkeakoululla Saksassa Rosenheimissa on selkeästi projektien ulkopuolelle ulottu-
va merkitys. Tällöin tietyn osaamisalan t&k -toiminnan kannalta tärkeä tieto ei tule
niinkään ylimaakunnallisesta verkostosta, vaan pääasiassa yhden vankemman yh-
teistyösuhteen kautta.

Myös teknologiansiirto-organisaatio Seitekin ylimaakunnallisissa yhteistyösuh-
teissa korostuvat kaksi läheisintä yhteistyökumppania, KeTek ja Merinova, jotka
luovat sen ylimaakunnallisen yhteistyön perustan. Kaikki kolme ovat mukana Bic
yhteistyössä. SeiTekin ja sen  lähimpien yhteistyökumppanien toimintaan kuuluu
verkostoille ominainen toimintatapa eli kilpailun ja yhteistyön vuorottelu ja  saman-
aikaisuus. Kukin kehittää oman alansa tuotteita, mutta erityisosaaminen on myös
muiden käytössä tietyin ehdoin. Yhteistyön kautta tuotettu lisäarvo kohdistuu t&k -
toimintaan, mutta viimekädessä myös alueen yritystoiminnan kehittämiseen, koska
yhteistyökuviossa korostuu Bic:n rooli ja sen kautta kaikki osaaminen pyritään koh-
dentaa maakunnan yritystoiminnan kehittämiseen.

Joskus teknologiansiirto-organisaatiot onnistuvat siirtämään myös ns. hiljaisen
tiedon osaksi toimintaansa ylimaakunnallisesti. Hiljaisen tiedon omaksuminen vaa-
tii yhdessä tekemistä läheisessä vuorovaikutussuhteessa ja esimerkiksi Foodwest Oy
tuo osaamista ja hiljaista tietoa tekemällä osia prosessista yhdessä alan huippuosaa-
jien kanssa maakunnan ulkopuolella.
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”Saadaan sieltä apu, voidaan mennä tekeen koeajoja laitteistoilla, joita ei ikinä kannata
hankkia tänne. Oli projekti, jossa oli tekninen tieto ruotsalaisilta ja tanskalaisilta ja koeajo
tehtiin Saksassa.”

Tiedon ja osaamisen hankkiminen perustuu lukuisiin aina tarpeen mukaan intensii-
visiksi aktivoitaviin yhteistyösuhteisiin. Teknologiansiirto on Foodwest Oy:ssä olen-
naisempi osa toimintaa kuin itse t&k -toiminta. Puhtaasti tutkimukseen ja kehittämi-
seen liittyvät osiot ostetaan tarvittaessa suoraan tutkimuslaitoksilta tai saadaan vaih-
dossa toimittaessa yhteistyössä jonkin erityisosaamisalan hallitsevan suuryrityksen
kanssa. Suuryrityskontakteja on kymmeniä ympäri Eurooppaa ja ne tuovat tietoa
markkinoista ja tuotekehittämisestä sekä osaamista erilaisten tuotantotekniikoiden
soveltamisessa. Suuret yrityskumppanit ovat erinomainen tietolähde pohdittaessa
pk-yritysten ja niiden tuotteiden mahdollisuuksia markkinoilla tai uuden markki-
noille lanseerattavan tuotteen sisältövaatimuksia. Usein pienen yrityksen markkinoiksi
riittääkin yhden suuryrityksen tarpeet. Yhden suhteen kautta saatu tieto voi olla avain
yhden uuden yrityksen perustamiselle.

Kun ylimaakunnallisen yhteistyön kautta tuotettua lisäarvoa tarkastelee yhteis-
työprosessina, voidaan esimerkkinä käyttää EPTEK:ä. Prosessin kautta tuotettua li-
säarvoa kuvaa ketju TTKK:n, EPTEK:n ja Japanin välillä. TTKK:n kanssa EPTEK
on järjestänyt koulutuksen, jossa seinäjokelaisia yrittäjiä koulutettiin tuottamaan tar-
vikkeita ja palveluita terveysalalle kokonaisuutena. Japaniin se puolestaan pyrkii
luomaan yhteyksiä, jotka mahdollistaisivat näiden tuotteiden markkinoinnin Japa-
nissa. Lisäarvoa syntyy prosessin aikana ja sen jatkuessa, vaikka EPTEK toimijana
jäisikin sen ulkopuolelle toiminnan kunnolla käynnistyttyä. Teknologiansiirto-orga-
nisaatiot toimivatkin usein prosessissa, jossa ne sekä tuottavat osaamista että raken-
tavat myös markkinoita luomalleen osaamiselle. Ne myös tukevat (uusien) yritysten
tuotantorakennetta vastaamaan markkinoita ja määrittelevät toiminnan realistisia
mahdollisuuksia eli ruokkivat alueen kehitysmahdollisuuksia kytkemällä sen yritys-
kapasiteetin alueen ulkopuolelta saatavaan viimeisimpään tietoon markkinoista ja
osaamisesta.

Tekesin organisaation sisäinen verkko on esimerkki tiettyä tarkoitusta palvele-
maan luodusta systemaattisesta verkosta, joka on suunniteltu toimimaan tietyllä ta-
valla tiettyä tarkoitusta varten. Verkko on jaettu aihealueittain tuotekehitykseen, teol-
liseen tutkimukseen ja julkiseen tutkimukseen ja se muodostaa spesifejä osaamis-
alueita luoden vankan pohjan monenlaiselle teknologiseen osaamiseen liittyvälle tie-
donvaihdolle ja sen eri osa-alueista voidaan muodostaa tiimi halutun tiedon hankki-
miseksi. Vastaavia mutta löyhempiä ja organisaatioiden välisiä rakenteita edustavat
EU:n Eureka ja kansallinen teknologiaohjelma. Kansallinen teknologiaohjelma tuo
tietoa kansallisesti ja kansainvälisesti parhaista käytännöistä tiettyyn teemaan liitty-
en. Se muodostuu liiketoimintaprojekteista sekä toimii tukiverkkona ja keskustelu-
foorumina kun uusia toimintatapoja luodaan. Myös Eureka verkon kautta saadaan
mukaan osaamista kansallisten rajojen ulkopuolelta, vaikka toiminta onkin huomat-
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tavasti kansallista verkkoa väljempää. Eurekassa voidaan yhdistää kaksi eri osaa-
misaluetta ylikansallisesti ja tehostaa markkinoiden luomista Euroopan tasolla, mikä
on yhä tärkeämpää tuotteiden elinkaaren jatkuvasti lyhentyessä. Nämä systemaatti-
set rakenteet edustavat byrokraattisen ja hierarkkisen järjestelmän pyrkimystä jälji-
tellä dynaamisia ja vapaasti muotoutuvia verkostosuhteita.

T&k-toiminta saa siis monenlaista tukea ylikansallisten yhteistyösuhteiden muo-
dossa. Tämä moninaisuus korostaa sitä tosiasiaa, että ei ole olemassa vain yhtä tapaa
tehdä yhteistyötä tai yhtä tapaa tuottaa organisaation kannalta merkittävää lisäarvoa.
Pohdittaessa mahdollisuutta tuottaa lisäarvoa alueen ulkopuolelta yhteistyösuhteen
kautta olisi siis pohdittava myös tapaa miten lisäarvoa parhaalla mahdollisella taval-
la tuotetaan.

5.5 Koulutus

Koulutuksen on sopeuduttava nopeasti muuttuviin työmarkkinoiden tarpeisiin ja tuo-
tettava sekä entistä monipuolisempaa että spesifimpää osaamista työelämän tarpei-
den tyydyttämiseksi.  Tämä tehtävä vaatii jatkuvaa oppimisprosessia, jossa koulut-
tajat ammentavat tietoa sekä omien alojensa huippuosaajilta että työmarkkinoiden
rakenteellisia muutoksia tuntevilta organisaatioilta. Edellisten tehtävänä on tuottaa
parasta mahdollista sisältöä opetukseen ja jälkimmäisten tehtävänä on laajemmin
suunnata koulutusohjelmia vastaamaan nyt ja tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista.
Koulutukseen kohdistuvan lisäarvon kautta voidaankin korostaa lisäarvojen merki-
tystä sekä itse sisällön tuottajana (toimintana) että toiminnan suuntaajana.

Seinäjoella ylimaakunnalliset yhteistyösuhteet tuovat uutta tietoa koulutuksen
sisältöön pääasiassa toisten oppilaitosten ja yritysten kautta ja koulutuksen
suuntaamiseen lähinnä yritysten ja työmarkkinajärjestöjen kautta. Näiden kontaktien
kautta koulutusorganisaatiot voivat yhtäältä tarjota monipuolisia kouluttautu-
mismahdollisuuksia ja toisaalta suunnata annettavaa koulutusta työelämän tarpeita
vastaavaksi. Koulutuksen sisältöä, laatua ja monipuolisuutta kasvattavia
ylimaakunnallisia yhteyksiä ovat esimerkiksi SeAMK:n kaupan alan yksikön jäsenyys
Tulevaisuuden tutkimuksen verkostoakatemiassa ja Aasia-verkossa. Nämä verkot
yhdistävät monien eri yliopistojen osaamisen yksikön omaan koulutustarjontaan.
Alueen talouselämän Kaukoitään ja Etelä-Amerikkaan suuntautuva yhteistyö on
synnyttänyt tarpeen hankkia tähän liittyvää asiantuntemusta myös maakunnan
ulkopuolelta. Kiinan ja Japanin osalta tietoa on hankittu Helsingin kauppakor-
keakoulusta, Tampereen yliopistosta, Oulun yliopistosta sekä San Franciscon State
Universitystä luennoitsijoita lainaamalla ja rakentamalla kontakteja alan kan-
sainvälisiin osaajiin. Etelä-Amerikka tietoutta on hankittu muun muassa
Madridilaisesta Carlosin tutkimusyliopistosta. Prosessin kuluessa on laadittu myös
laaja vientiopas Etelä-Amerikan markkinoille tähtääville yrityksille. Tässä tapauksessa



Lakeus kutsuu - kuuleeko kukaan?

63

koulutusta on suunnattu voimakkaasti alueen talouselämän kehitystarpeista käsin,
mutta sisältöä on tuotettu hyvin paljon alueen ulkopuolisista läheteistä.

TYT:n ylimaakunnalliset yhteistyösuhteet liittyvät pääasiassa opetukseen ja opet-
tajien hankkimiseen. Näiden kontaktien kautta voidaan palvella erityisesti niitä int-
ressiryhmiä, joiden kehittyminen omalla alallaan vaatii spesifiä, toimialakohtaista
koulutusta. Osaamista tuotetaan lähinnä Tampereen yliopiston eri laitoksilta, mutta
myös Tampereen teknologiakeskus Hermian yritysosastolta, Vaasan yliopistosta sekä
Hämeenlinnan OKL:sta ja Normaalikoulusta.

Monilla aloilla ulkopuolisen opetuksen hankkiminen on tärkeää jo perustutkinto-
vaiheessa, koska kehitys on nopeaa ja tapahtuu monella tasolla. Esimerkiksi SeAMK:n
tekniikan alan yksiköllä on perinteisesti vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin (joista
osa sijaitsee maakunnan ulkopuolella), jotka tarjoavat paitsi harjoittelupaikkoja opis-
kelijoille myös tietoa työelämän tarpeista sekä viimeisimmästä osaamisesta. Usein
yritysten henkilökunta opettaa uusinta osaamista, koska vastaavaa tietoa ei ole mah-
dollista muualta saada.

”Opiskelijoitten harjottelu on yks. Päättötyöt ja sitten erilaisia tutkimus- ja kehittämis-
hankkeita, jotka suuntautuu tonne teknologiapalvelujen puolelle. Tänä päivänä nousee
aika tärkeeks yrityksistä tulevat opettajat, jotka joillakin aloilla on aivan elinehto.”

Toinen tärkeä tekijä opetuksen sisällön korkealaatuisuuden takaamiseksi on opetus-
henkilökunnan koulutus. Esimerkiksi tekniikan alan henkilökunnan koulutuksessa
teknilliset korkeakoulut ovat välttämätön yhteistyökumppani. Myös TE-keskuksen
eri osastot tuottavat tietoa maakunnan ulkopuolelta koulutuksen avulla, pääasiassa
ulkopuolisten konsulttitoimistojen kautta.

”Aika pitkälle lähtee siitä, että ostetaan palvelu. Ei kuitenkaan ehkä ihan noin mekaani-
sesti. Kun saadaan hyviä kokemuksia niin lähdetään keskusteleen tarpeista, jonka pohjal-
ta he lähtevät tekemään tarjouksia. Tavataankin joskus ja nää keskustelut konkretisoituu
tarjouskilpailussa. Jos saadaan hyvää palautetta ja toteuttamisessa meidän kommentit ote-
taan huomioon ja jos nää keskusteluyhteydet toimii, niin näin vakiintuu meille laadukkai-
ta yhteistyökumppaneita.”

Verkostoille ja markkinoille tyypilliset piirteet vaihtelevat TE-keskuksen ja konsult-
titoimistojen välisissä yhteistyösuhteessa aina tarpeen mukaan, kun tietoa sekä suo-
raan ostetaan että keskustelujen kautta vaihdetaan. Koulutuksen sisältöä pohditaan
sekä sisällön että tarkoituksenmukaisuuden kannalta. Tämä on hyvä peruskonsepti
yksittäisen koulutusohjelman kehittämisessä ja korostaa sitä roolia, joka itse koulu-
tuksen tilaajalla on. Ulkopuolisen kouluttajan tieto on vain väline, jota paikallisen
osaamisen kautta ohjataan oikeaan tarpeeseen. Se osaaminen mitä Seinäjoella toi-
mivat koulutusorganisaatiot välittävät, on siis paikallisen osaamisen ja lukuisten yli-
maakunnallisten yhteyksien tuottama kokonaisuus.

Myös koulutuksen suuntaamiseen käytetään ylimaakunnallisia yhteistyösuhteita,
koska globaalin talouden aikana paikallinen talouselämä ei yksin riitä pitkäntähtäi-
men koulutuksen suunnittelemiseksi. Tähän tehtävään TE-keskus käyttää sidosryh-
miään, kuten emoministeriöitä, toisia alueellisia osastoja ja työnantajien- ja tekijöi-
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den keskusliittoja. SeAMK:ssa yritysten ja käytännön työelämän tarpeita kartoitta-
maan käytetään paitsi yrityksiä myös Teollisuuden ja työnantajienliittoa sekä In-
sinööriliittoa. Yhteistyösuhteiden tuottama lisäarvo painottuu siis toisten suhteiden
osalta sisällön hankkimiseen ja joidenkin osalta koulutuksen ja koko organisaatioin
toiminnan suuntaamiseen.

5.6 Edunvalvonta

Ylimaakunnallisilla yhteistyösuhteilla on suuri rooli myös edunvalvonnassa, missä
tuotettu lisäarvo voi kohdistua hyvin eritasoisiin toimijoihin aina yksilöstä aluee-
seen saakka. Toiminta voi olla suoraan henkilön tai instituution ”lobbaamista” tai
vähemmän suoraa valikoidun tiedon välittämistä valikoidulle yleisölle. Tutkimuk-
sen kohderyhmässä ylimaakunnallisesti toteutettu edunvalvonta kohdistui . . .

• alueeseen,

• jäsenistöön,

• organisaatioon tai sen

• yksikköön.

Yleiskehittäjien ja ammatillisten etujärjestöjen ylimaakunnalliset yhteistyösuhteet
perustuvat selkeästi muita useammin valikoidun tiedon välittämiselle, ”lobbaami-
selle”. Alueellinen edunvalvonta onkin yksi erityisalue, joka erottaa yleiskehittäjät
ja ammatilliset etujärjestöt muista organisaatiotyypeistä. Edunvalvonnassa on viime
kädessä kysymys tiedosta ja vallasta eli tiedonkäyttämisestä vallan välineenä.

Ministeriöihin, kansanedustajiin ja EU:n kohdistuvat ylimaakunnalliset yhteis-
työsuhteet liittyvät selkeimmin edunvalvontaan. Ministeriöihin ollaan yhteydessä
aluekehityksen kannalta tärkeäksi koettujen asioiden tiimoilta, joista TE-keskuksen
saaminen maakuntaan, aluehälytyskeskuksen sijoittuminen ja EU-tukialuejaot ovat
olleet viime aikoina vahvasti esillä.

”Yks on tällanen edunvalvonta, että ei täällä kuukauttakaan voida olla niin, että nyt kun
nämä hallinnolliset muutokset on kovin suuria, niin aina ollaan jotakin saamassa tai jota-
kin viemässä, niin se on sitten sen asian puolustamista tai avittamista. Nyt on juuri esi-
merkkinä nämä aluehälytyskeskukset, jossa on pieni uhka, että tuleeko tänne vaan yksi
vanhaan Vaasan lääniin. Aikanaan oli TE-keskuksen muodostaminen. Hirmusen suuri asia.
Se saatiin kolmestatoista viiteentoista eli meillä on Etelä-Pohjanmaalla oma TE-keskus ja
kyllä siinä oli tietysti monenlaista loppaamista ja hyvin monella taholla ja siihen joudut-
tiin tekemään sitten sanotaanko erinäistä tilastoaineistoa. Yleensä kaikki grafiikka ja muu
niin se piti sitten yrittää - en nyt sano että hämätä - mutta tuoda asia selkeästi esiin kiirei-
selle henkilölle. ”

Edunvalvonnassa on siis yleensä kyseessä alueen institutionaalisen perustaan, pal-
velutasoon tai rahoitukseen liittyvät asiat eli alueen kehittymisen kannalta keskeiset
kysymykset. Toiminnan valtapoliittista luonnetta kuvaa hyvin se, että näitä asioita
hoitaa yleensä organisaatioiden ylin johto.
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Yleiskehittäjien edunvalvonta kohdistuu niiden toimialueiden mukaisesti. Euroo-
pan suuntaan ollaan yhteydessä Brysselissä sijaitsevan Eurooppa-toimiston kautta,
jonka käytännön rooli on tosin enemmänkin tiedottava kuin edunvalvontaan liittyvä.
TE-keskusten osastot valvovat maakunnan etua ministeriöissä aluepoliittisia ohjel-
mia laadittaessa. Etelä-Pohjanmaan liiton ensisijainen tehtävä on maakunnan kehit-
täminen. Esimerkiksi WFA ja Via Finlandia edustavat yhteistyötä, joka perustuu
maakunnan ja Seinäjoen esille tuomiseen ja liittämiseen kiinteämmin Etelä-Suomen
kasvukeskuksiin. Edunvalvonta on perusta monille yleiskehittäjien muodostamille
ylimaakunnallisille suhteille ja niiden toimivuus määrittelee osaltaan sen, minkälai-
nen institutionaalinen rakenne alueelle syntyy ja kuinka paljon kehittämiseen panos-
tetaan alueen ulkopuolisia resursseja.

Verkostoissa valta on poissulkevaa eli saadakseen valtaa on oltava mukana ver-
kostossa (ks. Aro 1999). Edunvalvonnan kannalta ensimmäinen askel on siis pääsy
verkostoon, mikä osaltaan selittää edunvalvontaa harjoittavien organisaatioiden ha-
lun verkostoitua, vaikka selkeitä lisäarvoja ei välittömästi olisikaan näkyvissä. Esi-
merkiksi Etelä-Pohjanmaan liiton toiminnassa korostui yhteistyösuhteiden keskitty-
minen erilaisiin yhteistyöelimiin tai yhteistyöprojekteihin. Kaikki tärkeimmiksi lue-
tellut yhteistyösuhteet olivat kontakteja jo valmiisiin monenvälisiin yhteistyöraken-
teisiin, joiden toiminta keskittyi pääasiassa Etelä-Pohjanmaan ja sitä ympäröivän
alueen kehittämiseen tai muokkaamiseen.

Ammatilliset etujärjestöt ovat toinen ryhmä, jonka toiminnassa edunvalvonta
korostuu. Ammatilliset etujärjestöt ajavat luonnollisesti oman jäsenistönsä etua ja
esimerkiksi kansanedustajiin ollaan jatkuvassa yhteydessä mm. sähköpostin väli-
tyksellä. On rakennettu myös ns. ”päällystakki-järjestelmä”11, jonka kautta pyritään
välittämään jäsenistön näkökulma suoraan kansallisen tason päätöksentekijöille.
Samoin läänin hallintoon ja verottajaan on jatkuva yhteys. On olemassa myös suora
yhteys paikalliseen europarlamentaarikkoon, jonka toivotaan nostavan esiin yrityk-
sille tärkeitä kysymyksiä EU-tasolla. Vaikuttaminen EU:n suuntaan kasvattaakin
merkitystään jatkuvasti.

Edunvalvontaan liittyvä yhteistyö hoidetaan mielellään henkilösuhteiden tasolla
aina kun mahdollista. Jonkinlainen yhteinen tekijä pyritään ”lobattavan” ja ”lobbaa-
jan” väliltä löytämään. Ministeriöiden ja kansanedustajien kautta pyritään vaikutta-
maan yrittäjiä koskevaan lainsäädäntöön ja korostamaan yrittäjien näkökulmaa myös
yleisemmällä tasolla. Yksittäisten päätösten ja henkilökohtaisten kontaktien ohella
ministeriöihin ja kansanedustajalaitokseen on mahdollista vaikuttaa ohjaamalla niil-
le tietoa, joka tuo yritysten näkökulman selkeästi esille ja vaikuttaa mahdollisesti
tehtäviin päätöksiin. Tiedolla on aina suhde valtaan eli tieto on valtaa ja valta on

11 Jokaisella kansanedustajalla on “päällystakki” eli yrittäjä, joka kertoo aina tiettyihin päätöksiin liitty-
en sen vaikutuksista yrityksen käytännön toimintaan. Näin pyritään konkretisoimaan ammatillisen etu-
järjestön edustamaa näkökulmaa käytännön tasolle esimerkiksi yritystoimintaa koskevia lakeja säädet-
täessä.
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tietoa. Se millaista tietoa päätöksentekokoneisto saa ja keneltä, vaikuttaa siihen,
millaisia päätöksiä tehdään.

”Se (vaikuttaminen) on hidasta, mutta selkee lisäarvo kun ne (kansanedustajat) oppii ym-
märtään ja pitää yllä puheissa ja teoissa pk-yrityksiä, niin se ajaa aina meidän asiaa. Poliit-
tiset päätökset on aina kompromisseja, mutta se ohjaa oikeeseen suuntaan.”

Edunvalvontaorientoituneella tiedolla on  koettu olevan myös käytännön vaikutusta
ja esimerkiksi tukialuemääritelmiin ja verotukseen on pystytty jonkin verran vaikut-
tamaan. Yleensä tavoitteena on kaikenlaisten yritystoimintamahdollisuuksien hel-
pottaminen organisaation vastuualueella.

Organisaatiotason edunvalvontaa harjoittaa esimerkiksi ammattikorkeakouluor-
ganisaation etua valvova Rehtorien neuvosto, jossa ovat mukana lähes kaikkien
ammattikorkeakoulujen rehtorit. Neuvoston tavoitteena on tehostaa AMK:n toimin-
taa yhtenäistämällä käytäntöjä, selkeyttämällä ammattikorkeakoulun asemaa osana
kansallista koulutusjärjestelmää sekä luomalla toimivia käytäntöjä organisaation
kehittämiseksi.

”(Rehtorineuvostolla on) yhteistä ilmottelua tv:ssä, koulutusohjelmien nimikkeiden yhte-
näistämistä ja amk-politiikkojen luomista strategisella että osittain taktisella tasolla, lob-
baamista opetusministeriöön ja sen johtoon ja tärkeiden sidosryhmien tapaamista.”

Rehtorien neuvosto on siis sekä sisäisen kehittämisen että edunvalvonnan väline.
Rehtorien neuvoston toimintaa vastaavaa edunvalvontaa ja sisäistä kehittämistä har-
joittavat myös AMK:n yksikönjohtajien muodostamat vastaavat foorumit. Yksittäi-
set AMK:t ja  yksiköt kilpailevat kuitenkin samalla kentällä, joten yhteiset foorumit
tarjoavat niille mahdollisuuden myös koulu- ja yksikkökohtaiseen edunvalvontaan.

”. . toimii myös tällaisena yhteistyön rakentajana näiden välillä. Mutta kilpailutilanne on
raaka ammattikorkeekoulujen ja yksiköiden välillä eli kaikkee ei voi kertoo.”

Yhteistyösuhteet kohdistuvat myös henkilötason edunvalvontaan, mutta nämä jää-
vät tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Edunvalvonta tapahtuu kuitenkin eri tasoilla ja
eri lähtökohdista. Lähestymistavat voivat sisältää hyvin erityyppisiä näkemyksiä ja
näistä näkemyksistä ne, joilla on yhteyksiä kansallisen tason päättäjiin ja rahoittajiin
määrittelevät hyvin pitkälle sen, miten alueen kehitystä sen ulkopuolelta tuetaan.
Ylimaakunnallisten suhteiden kautta toteutuva edunvalvonta ei ohjaa ainoastaan niitä
toimijoita, jotka ovat ensikäden kontaktissa ylimaakunnallisiin päättäjiin, vaan to-
teutunut edunvalvonta muodostaa reunaehtoja myös kaikille muille alueen toimi-
joille. Edunvalvontaorientoitunut tieto palvelee siten tiettyjen tahojen valtapyrki-
myksiä ja tuotettu lisäarvo palvelee asetettujen valtapyrkimysten mukaisia tavoittei-
ta linkittäen politiikan vahvasti osaksi alueellista kehittämisprosessia.
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5.7 Yritystoiminnan käynnistäminen ja hankkeiden rahoittaminen

Yritystoiminnan käynnistäminen tai tukeminen oli useimpien yhteistyösuhteiden
taustalla, mutta konkreettisesti tähän tavoitteeseen pyrittiin pääasiassa yritystoimin-
nan rahoittamisella. Vaikka taloudelliset transaktiot ovat oleellinen osa organisaati-
oiden välistä toimintaa, rahoitus ja rahaliikenne korostuivat vain harvoin yhteistyösuh-
teiden tärkeimpänä sisältönä. Tämä on ymmärrettävä, koska rahoitus on lähinnä yl-
läpitävä voimavara, jonka merkitys muodostuu aina toiminnan kautta. Yritystoimin-
nan käynnistämisessä ja hankkeiden toteuttamisessa tieto ja osaaminen ovat periaat-
teessa jo olemassa, mutta niiden aktivoiminen käytännön toiminnaksi vaatii talou-
dellisia resursseja. Rahaperusteisten suhteiden tuoma peruslisäarvo on selkeästi ta-
loudellisten voimavarojen lisääminen.

Olennaista ei tässä tarkastelussa ole rahavirrat sinänsä, vaan niiden kohdentumi-
nen eri toimijoihin ja toimintoihin. Toimintaa rahoittavat yhteistyösuhteet ovat or-
ganisaation ja alueen kannalta erittäin tärkeitä, mutta toimintatavaltaan ennemmin
hierarkkisia tai markkinaperusteisia kuin verkostomaisia. Tosin monet rahoittajat
vaativat usein rahoituskriteereissään verkostomaista rakennetta. Helposti omaksut-
tava lisäarvo, kuten yhteinen rahoitus, tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden aloittaa
mielekäs yhteistyö ja antaa aikaa tutustua toisen osapuolen resursseihin ja toiminta-
tapoihin. Yhteistyön käynnistyttyä yhdellä sektorilla muita mahdollisia lisäarvoja
on helpompi löytää tai todeta, että niitä ei tästä yhteistyöstä löydy. Todelliset mah-
dollisuudet löytyvätkin usein vasta yhteistyösuhteen jatkuessa ja toisen osapuolen
toimintatapojen ja resurssien tarjoamien mahdollisuuksien selkiintyessä.

Yleiskehittäjät ovat jo toimenkuvaltaan valtakunnallisen rahaliikenteen alueelli-
sia suuntaajia ja aluekehitykseen kohdistettujen varojen myöntäjiä. Rahaliikenne
nousi esille sekä Etelä-Pohjanmaan liiton että TE-keskuksen ylimaakunnallisissa
yhteistyösuhteissa. Etelä-Pohjanmaan liitto toimii pääasiassa hankkeiden rahoittaja-
na, mutta myös yhteysorganisaationa monille projekteille ja yhteistyösuhteille, joi-
den kautta maakuntaa markkinoidaan ja kehitetään. TE-keskus ohjaa sekä ministeri-
öiden että EU-ohjelmien rahaa alueella toteutettaviin konkreettisiin kehittämishank-
keisiin ja hallinnoi erilaisia alueelle suuntautuvia tuotantotukia. Molemmat organi-
saatiot toteuttavat yhtä perustoiminnoistaan rahoittaessaan alueellisia hankkeita ja
kehittämisohjelmia. Myös Seinäjoen kaupungin suhteet sisäasian-, opetus- ja kaup-
pa- ja teollisuusministeriöihin perustuvat usein rahoituksen hankkimiseen. Rahoi-
tuksen tuottaminen alueen kehittämistoimintaan onkin yksi yleiskehittäjien pääteh-
tävistä.

Teknologiansiirto-organisaatioiden haastatteluissa rahaperusteiset yhteistyösuh-
teet eivät  juuri nousseet esiin. Poikkeuksena on kuitenkin Bic Botnia, jonka toimin-
ta perustuu suurelta osin rahoituksen löytämiseen ja sen ohjaamiseen uusien yritys-
ten synnyttämiseksi tai jo aloittelevien toiminnan tukemiseksi. Rahoitusta järjeste-
tään tosin pääasiallisesti Finveran ja Tekesin paikallisyksiköiden kautta, mutta yh-
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teistyötä tehdään myös Helsingin pääkonttorien kanssa. Bic Botnia toimii ylimaa-
kunnallisten yhteistyösuhteidensa osalta hyvin pitkälle samalla kentällä kuin yleis-
kehittäjät, mutta sen kohderyhmäksi on tarkemmin rajautunut alueen sisällä käyn-
nistyvä innovatiivinen yritystoiminta.

Muiden haastateltujen kohdalla rahoitukseen liittyvät suhteet nousivat esiin vain
yliopistojen filiaalien rahoituksessa. Rahoitusperusteiset yhteistyösuhteet ylläpitä-
vät osaltaan organisaatioiden perustoimintaa eli tutkimusta. Rahoitusta saadaan pro-
jektikohtaisesti pääasiassa Suomen Akatemialta, ministeriöiltä ja EU–ohjelmista,
mutta mahdollisesti myös muilta organisaatioilta yhteisten hankkeiden toteuttami-
seksi. Tutkimuslaitokset eivät näin ollen ainoastaan tuo alueelle kehittämisen kan-
nalta tärkeää tietoa ja osaamista, vaan myös rahoittavat tätä toimintaa ylimaakunnal-
listen kanavien kautta.

Yhteistä kaikille edellä mainituille on rahoituksen ohjaaminen konkreettisiin hank-
keisiin, jotka ylläpitävät operatiivista toimintaa alueella. Vaikka rahoitus suuntautuu
lukuisiin eri kohteisiin, sen tärkein tehtävä on tukea yrittäjyyttä, yritys- ja hanketoi-
mintaa yleensä sekä näiden uusiutumista alueella.

Rahoituskanavat ovat luonnollisesti hyvin tärkeitä alueen kehittymisen kannalta,
mutta ne edustavat enemmän hierarkkisen hallintokoneiston byrokraattista toimin-
taa kuin verkostomaista yhteistoimintaa. Rahoitukseen perustuvat ylimaakunnalli-
set yhteistyösuhteet ovat pääasiassa operatiivisen toiminnan mahdollistavia ja pe-
rustuvat kansallisen ja kansainvälisen institutionaalisen rakenteen sanelemaan toi-
mintatapaan. Toimintatapa ei juurikaan edusta verkostomaista, ennakkoluulotonta
ja monitasoista voimavarojen yhdistelyä ja uusintamista, vaan olemassa olevien va-
rantojen valumista valmiiksi rakennettuja kanavia pitkin ylhäältä alas, kun prosessin
vaatimat viralliset kriteerit ja menettelytavat on ensin täytetty (esim. ESR-rahoitus).

5.8 Yhteistyösuhteiden maantieteelliset suunnat

Yhteistyösuhteiden maantieteellinen levinneisyys on siis Seinäjoella hyvin laaja.
Globalisaatio ja läpäisyperiaatteella tapahtuva kansainvälistyminen näkyy myös  la-
keuden pääkaupungissa. Kuva 4 esittää niitä yhteistyösuhteen suuntia, jotka koettiin
tärkeiksi tai jotka muutoin nousivat esiin useammassa eri yhteydessä. Itse toiminnan
sisällöstä kartan viivat eivät kerro mitään, vaan viivan paksuus viittaa suurpiirteises-
ti mainintojen määrään, joita eri kaupungit saivat osakseen. Kuva ei siis muodosta
Seinäjoen ylimaakunnallisen yhteistyöverkoston kuvausta, vaan kuvaa yleispiirtei-
sesti niitä suuntia, joihin alueen toimijat ovat yhteistyötä rakentaneet.

Yhteistyölle voidaan tämän selvityksen puitteissa määritellä selvät suunnat. Kan-
sallisella tasolla suunnat ovat Helsinki, Tampere ja Vaasa. Kansainvälisellä tasolla
korostuu Eurooppa ja erityisesti  pohjoissaksalainen Schweinfurtin kaupunki. Eu-
roopan ylittävä yhteistyö rakentuu kohti Kaukoitää ja Etelä-Amerikkaa. Laajasta
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levinneisyydestä huolimatta yhteistyö painottuu voimakkaasti kolmeen ensin mai-
nittuun Suomalaiseen kaupunkiin.

KUVA 4. Tärkeimmiksi mainitut ylimaakunnalliset yhteistyösuunnat Seinäjoella

Kansalliset

Helsingin rooli ylimaakunnallisten suhteiden kontaktipintana on merkittävä, koska
siellä sijaitsevat eri organisaatioiden päämajat ja ministeriöt. Ehkä tärkeimmän ko-
konaisuuden muodostavat ministeriöt. Esille nousivat erityisesti kauppa- ja teolli-
suusministeriö (KTM), työministeriö ja opetusministeriö. Ministeriöiden kanssa tehtä-
vä yhteistyö on pääasiassa rahoitusta, edunvalvontaa, tiedonhankintaa ja hallinnolli-
sia suhteita.

Toisen selkeän ryhmän muodostavat organisaatioiden (kansalliset) päämajat eli
Tekesin, Keskuskauppakamarin ja Suomen yrittäjien sekä Finnveran päämajat. Työn-
antajien ja työntekijöiden keskusliitoista useimmin mainittiin Metalliteollisuuden
liitto ja Teollisuuden ja työnantajain keskusliitto (TT). Keskusliittoihin ovat yhtey-
dessä erityisesti TE-keskus ja kaupunki. Myös Kuntaliitto mainittiin. Suhteet orga-
nisaatioiden päämajoihin ja keskusliittoihin ovat melko yksittäisiä verrattuna minis-
teriöihin, joihin yhteyttä pitää selvästi laajempi toimijajoukko.
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Kolmannen ryhmän muodostavat oppi- ja tutkimuslaitokset: Helsingin yliopisto,
Teknillinen korkeakoulu (TKK), Kauppakorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan tutki-
mus- ja kehittämiskeskus (STAKES), Valtion tieteellinen tutkimuslaitos (VTT) sekä
lukuisat pääkaupunkiseudun konsulttitoimistot. Lähes jokainen tutkimukseen haas-
tatelluista organisaatioista luki jonkin pääkaupunkiseudun korkeakouluista tärkeim-
pien ylimaakunnallisten yhteistyösuhteidensa joukkoon. Tutkimuslaitoksia mainit-
tiin huomattavasti satunnaisemmin; VTT:n nosti esiin muutama organisaatio ja
STAKES:n vain kaksi. Konsulttien palveluita käyttää pääasiassa TE-keskus järjes-
täessään koulutusta Etelä-Pohjanmaan yrityksille. Neljännen ryhmän muodostavat
etupäässä oppi- ja tutkimuslaitosten kanssa yhteistyössä toimivat Suomen Akate-
mia, Maaseutupoliittinen työryhmä sekä Insinööriliitto.

Vaasan suunnalla selkeästi yleisin yhteistyösuhteiden kohde on Vaasan yliopisto.
Miltei kaikki haastatellut nimesivät Vaasan yliopiston jonkin laitoksen tai elimen
yhdeksi tärkeimmistä ylimaakunnallisista yhteistyösuhteistaan. Vaasasta mainittiin
myös teknologiakeskus Merinova ja puualan osaamiskeskus Woodpoint sekä Taide-
teollisen korkeakoulun Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA. Alueelliseen ke-
hittämiseen perustuva yhteistyö kohdistuu Vaasassa Pohjanmaan liittoon ja Vaasan
TE-keskukseen.

Tampereen suunnalle yhteistyökuvio rakentui pääasiassa Tampereen yliopiston,
Tampereen teknillisen korkeakoulun (TTKK) ja jossain määrin myös teknologia-
keskus Hermian ympärille. Tampereen yliopisto tai Teknillinen korkeakoulu mainit-
tiin kuitenkin jonkin verran Helsingin ja Vaasan koulutuslaitoksia harvemmin.

Muita kotimaisia kaupunkeja mainittiin huomattavasti edellä mainittuja satun-
naisemmin. Jyväskylä, Hämeenlinna, Oulu, Pori, Kokkola ja Lahti mainittiin yhdes-
tä muutamaan kertaan. Jyväskylästä mainittiin TE-keskus ja maakunnanliitto, am-
mattikorkeakoulu ja yliopisto. Epävirallista yhteistyötä tehtiin Etelä-Pohjanmaan
matkailun ja Jyväskylän vastaavan toimiston välillä. Ouluun kohdistuvat yhteistyösuh-
teet ovat yllättävän vähäiset, kun otetaan huomioon sen merkitys kansallisena kas-
vu- ja teknologiakeskuksena. Ainoat esiin nousseet yhteistyösuhteet kohdistuvat
Oulun TE-keskukseen ja Pohjois-Pohjanmaan liittoon. Hämeenlinnassa yhteistyö
kohdistui paikallisiin oppilaitoksiin, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskes-
kukseen ja ammattikorkeakouluun. Porin suunnalta mainittiin ammattikorkeakoulu
ja TE-keskus, jotka loivat Satakuntaan päin ohuehkon kontaktin. Kokkolan mainitsi
vain Seitek, mutta yhteys Kokkolan ammattikorkeakoulun teknologiankehittämis-
keskukseen Ketekiin on kuitenkin merkittävä ja intensiivinen. Lahdesta mainittiin
ammattikorkeakoulu.

Monet organisaatiot kuuluvat myös kansallisiin tai kansainvälisiin verkkoihin.
Koska verkot linkittävät yhteen useampia eri toimijoita ja niiden kautta myös aluei-
ta, niitä ei voida kiinnittää selkeästi yksittäisiin kaupunkeihin. Maantieteellisiä suuntia
voidaan kyllä osoittaa ja ne ovat hyvin samansuuntaisia kuin edellä esitellyt yhteis-
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työsuhteet. Kansalliset verkot keskittyvät Länsi-Suomeen sekä Vaasan suuntaan ja
kansainväliset puolestaan Eurooppaan.

Yhteistyöelinten kategoriassa selvästi tärkeimmäksi nousi Länsi-Suomen Alli-
anssi (WFA). WFA:n kautta kulkevat esimerkiksi yhteydet Brysselin Eurooppa-toi-
mistoon ja yhteys Pohjois-Italian Pienamonteen. Yhteistyöelimen määritelmään so-
pivat myös Pohjanmaan neuvottelukunta, Merenkurkun neuvosto ja Keski-pohjola-
toimikunta. Pysyvää, mutta tarkasti rajatun teeman ympärille rakentuvaa yhteistyötä
edustavat SeAMK:n opetuksen kehittämiseen tähtäävät ”Tulevaisuuden tutkimus-
verkostoakatemia” ja ”Aasia verkosto”. WFA:n Paraddis (ks. Kangaspeska 1997),
Pohjanmaan rata –hanke (Pohjanmaan neuvottelukunnan ajama) ja Karjalan käytä-
vä -hanke ovat astetta lähempänä projektiyhteistyötä. Organisaatioiden sisäiset ver-
kot muodostuvat pääasiassa TE-keskusten, Suomen Yrittäjien ja kauppakamarien
alueyksiköiden  valtakunnan tasoisesta rakenteesta, vaikka vuorovaikutus rajoittuu-
kin lähinnä muutamaan pysyvämpään kontaktiin. Myös ammattikorkeakoulujärjes-
telmän sisäiset yhteistyöelimet, kuten rehtorineuvosto ja yksiköitten johtajien muo-
dostamat alakohtaiset verkot (esim. Insinöörikoulutusjohtajat ry, Sosiaalialan kuu-
den kokeilijan verkko) ovat väljästi organisaatioiden sisäisiä. Nämäkin verkot ovat
luonteeltaan valtakunnallisia, mutta rakentuvat usein tiettyjen henkilöiden kautta.

Kansainväliset

Kansainvälisistä kontakteista valtaosa on suuntautunut Eurooppaan. Omaan luok-
kaansa nousi Seinäjoen ystävyyskaupunki, Pohjois-Saksalainen Schweinfurt, joka
mainittiin Euroopan kaupungeista selkeästi useimmin. Vanhan ystävyyskaupunki-
toiminnan ympärille on kehittynyt melko monipuolinen yhteistyösuhteiden rihmas-
to, joka on sekä laajentunut että syventynyt vuosien saatossa.

Toinen useamman maininnan saanut kaupunki on EU-pääkaupunki Bryssel, joka
esiintyy paljolti Länsi-Suomen allianssin (WFA) ylläpitämän Eurooppa-toimiston
kautta. Pääasiallinen yhteydenpito tapahtuu sähköpostilistojen välityksellä, joita
Brysselin Eurooppa-toimisto tuottaa ja joihin halukkaat organisaatiot voivat oman
aihepiirinsä ja kiinnostuksena mukaan liittyä. Toinen Brysselin yhteys on Yrittäjien
kontakti paikalliseen europarlamentaarikkoon.

Muita useasti mainittuja yhteistyösuuntia ei Euroopasta noussut esiin, mutta sen
sijaan suuri joukko yksittäisiä yhteistyösuhteita. Erityisesti SeAMK, Foodwest Oy
sekä kaupungin ystävyyskaupunkitoiminta luovat suhteita Eurooppaan päin.
SeAMK:n yhteydet ovat lähinnä opettaja- ja oppilasvaihtoa Ranskaan, Saksaan,
Portugaliin, Espanjaan, Viroon, Ruotsiin ja Tanskaan.

Foodwest Oy:llä on yhteistyöyrityksiä ainakin Tanskassa, Saksassa, Puolassa,
Virossa ja Hollannissa. Eurooppaan suuntautuvat yhteistyösuhteet ovat siis hyvin
monimuotoisia ja merkitykseltään vaihtelevia ja yhteistyösuhteiden rihmasto on laa-
jalti levittäytynyt yli koko Euroopan.
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Yhteistyösuhteita on myös kauas Euroopan ulkopuolelle Kiinaan, Japaniin, Kali-
forniaan ja Argentiinaan saakka. Kiinassa ammattikorkeakoulun yhteistyökumppa-
neina ovat Pekingin ”ammattikorkeakoulu” ja Kantonilainen yliopisto. Näiden op-
pilaitosten kanssa on harjoitettu opiskelijavaihtoa sekä toteutettu joitakin professo-
rivierailuja. Japaniin suuntautuva yhteistyö on vielä alkutekijöissään, mutta sitä ra-
kennetaan aktiivisesti kahdelta taholta. SeAMK:n kaupan alan yksiköllä on suhteet
kahteen japanilaiseen yliopistoon, joista toisen kanssa on jo kirjoitettuna yhteistyö-
sopimus opettaja- ja oppilasvaihdosta. Japanin suuntaan yhteistyötä rakentaa myös
EPTEK, joka luo kouluttamilleen seinäjokelaisille pk-yrityksille lääketieteellisten
instrumenttien markkinoita Osakaan.

Argentiinaan suuntautuva yhteistyö on  monen eri tahon yhteistä tavoitteellista
toimintaa ja sitä ajavat erityisesti SeAMK:n kaupan alan yksikkö ja kauppakamari.
Toimintaa tukee osaltaan myös seinäjoen kaupunki ja Seinäjoen Tangomarkkinat.
Ammattikorkeakoululla on virallinen yhteistyösopimus Bahia Blancan yliopiston
kanssa, vireillä asia on Santiagossa ja Buenos Airesissa. Tässäkin yhteistyössä on
tavoitteena paitsi oppilaitosten,  myös yritysten välisten yhteyksien rakentaminen.

Myös ylikansalliset verkot poikkeavat toisistaan hyvin paljon. Varsinaisia orga-
nisaatioiden sisäisiä verkkoja ei ylikansallisella tasolla selkeästi noussut esille, vaik-
ka esimerkiksi Bic Botnian emoverkosto EBN12 olisi tällaisena voinut esiintyä. Ai-
noa esiin tullut poikkeus, jota voidaan pitää organisaation sisäisenä verkkona, on
Itämeren kauppakamarien yhdistys (Baltic Chamber of commerce), jonka merkitys
kasvaa Pohjoisen ulottuvuuden vahvistumisen myötä. Toinen vastaava yhteys on
Euro-chambers13, mutta suhteet tähän suuntaan kulkevat lähinnä Keskuskauppaka-
marin kautta.

Kaikki Seinäjoelta löydetyt ylikansalliset verkot suuntautuvat Eurooppaan päin.
EU ja sen eri ohjelmat ovat näytelleet tässä suuntautumisessa tärkeää roolia. Tärkein
ylikansallisia verkkoja rakentava tekijä on selkeästi projekti- ja tutkimusyhteistyö,
jota ajaa usein erityisesti EU-rahoitukseen liittyvä ehto ulkomaalaisesta partnerista.
Oppi- ja tutkimuslaitosten osalta tärkeitä yhteistyökuvioita ovat myös oppilas- ja
opettajavaihtoon liittyvät ohjelmat, jotka yleensä mainittiin tärkeinä ylimaakunnal-
lisina yhteistyösuhteina (esim. Socrates).

Kansainvälisiä yhteistyöelimiä edustavat oikeastaan vain EU:n Assembly of Eu-
ropean Regions ja pienten kaupunkien verkosto Eurotowns. Tähän ryhmään voidaan
väljästi lukea myös neljä pohjoismaalaista kaupunkia, jotka harjoittavat käytännön
yhteistyötä kohtuullisen säännöllisesti kokoontumalla ja pohdiskelemalla yhteistä
intressejään ja yhteistoimintamahdollisuuksiaan.

 12 European Business and Innovation Centre Network
13 Kauppakamarien yhteistyöjärjestö Brysselissä, johon kuuluu tällä hetkellä 28 kansallista kauppaka-
maria.
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Verkot ovat kuitenkin hyvin erilaisia ja tässäkin luodut kategoriat vain suuntaa
antavia jäsennyksiä. Esimerkki verkko-käsitteen laajasta soveltamisesta on Euroo-
pan rajat ylittävä SeAMK:n kaupan alan yksikössä toimiva Top Athletic –koulutus-
ohjelma. Se kerää korkeatasoisia urheilijoita ympäri maa(ilma)n Seinäjoelle opiske-
lemaan ja lähettää kurssilaiset edelleen opiskelijavaihtoon ulkomaille. Tästä toimin-
nasta voidaan olettaa muodostuvan ainakin jonkinlainen maailmalaajuinen henki-
löiden välinen verkko, jolla on oma merkityksensä paitsi verkossa toimivien henki-
löiden, myös kaupanalan yksikön ja vaihtoyliopistojen toiminnassa. Verkot ovat siis
hyvin erilaisia, dynaamisia yhteistyökenttiä, joiden maantieteellisestä laajuudesta,
perussisällöistä ja toimintatavoista tämänkin kappaleen listaus voi luoda vain yh-
denlaisen tuokiokuvan.



6  Toimijoiden yhteistyösuhteet
alueellisen kehittämisen voimavarana

6.1 Lisäarvot ylläpitävinä, potentiaalisina ja strategisina voimavaroina.

Tässä tutkimuksessa yhteistyösuhteiden tuottamat peruslisäarvot jaettiin rahoituk-
seen ja rahaliikenteeseen, yhteistyösuhteiden rakentamiseen sekä tietoon ja osaami-
seen. Vaikka kaikki kolme voidaan nähdä organisaation ja alueen kannalta strategi-
sina tekijöinä, ne eroavat selkeästi toisistaan niin toiminnallisesti kuin ajalliselta
kohdistumiseltaakin. Rahoitukseen perustuvat yhteistyösuhteet ylläpitävät toimin-
taa, yhteistyösuhteiden rakentaminen (tai verkostoituminen) luo tulevaisuuden po-
tentiaalia ja tieto ja osaaminen ohjaavat strategisen aikavälin kehitystä. Lisäarvojen
merkitykset voidaan siis yksinkertaistaa

• ylläpitävään (rahoitus ja rahaliikenne),

• potentiaaliseen (yhteistyösuhteiden rakentaminen) ja

• strategiseen (tieto ja osaaminen).

Kolmijako on vain suuntaa-antava, joten yhteistyösuhteita ja niiden merkitystä on
syytä tarkastella lähemmin. Koska yhteistyösuhteet ovat yhteen kietoutuneita, dy-
naamisia prosesseja, voi yksi yhteistyösuhde muodostaa kanavan monille eri lisäar-
voille ja näin samakin suhde voi muuttaa myös merkitystään aina tilanteesta ja kat-
sojan näkökulmasta riippuen. Yhteistyösuhteen ja tuotetun lisäarvon merkitys voi
vaihdella ylläpitävän, potentiaalisen ja strategisen välillä aina riippuen siitä, katso-
taanko sitä yksilön, organisaation, tietyn hankkeen vai kokonaisvaltaisen alueellisen
kehittämisen näkökulmasta. Vaikka tässä lisäarvojen merkitystä tarkastellaankin alu-
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eellisen kehittämistoiminnan näkökulmasta, on kuitenkin hyvä huomata, että eri toi-
mijatasoilla lisäarvot saavat hyvin erilaisia merkityksiä.

Alueellisen kehittämisen kannalta merkittävien toimintojen ja lisäarvojen suh-
detta käsiteltiin jo luvussa viisi, joten tässä tarkastelu nostetaan astetta yleisemmälle
tasolle. Erityisesti keskitytään potentiaalisiin lisäarvoihin, koska ne muodostavat
kehittämistoiminnan kannalta merkittävän käyttämättömän voimavaran.

Ylläpitävät

Alueellinen kehittäminen vaatii huomattavia taloudellisia voimavaroja ja suuri osa
näistä varoista ohjautuu alueelle sen ulkopuolelta. Tämän tutkimuksen yhteydessä
tärkeimpien ylimaakunnallisten yhteistyösuhteiden joukkoon valikoituneet rahoituk-
seen perustuvat suhteet kohdistuivat pääasiassa yritystoiminnan käynnistämiseen ja
hankkeiden rahoittamiseen. Myös tutkimustoiminnan rahoittaminen ulkopuolisin
varoin nousi esiin. Kaikki ovat alueen kehittymisen kannalta erittäin tärkeitä toimin-
toja ja ilman ulkopuolista rahoitusta monet näistä toiminnoista kävisivätkin mahdot-
tomiksi ja alueen kehittäminen entistä hankalammaksi.

Vaikka rahoitus kohdistuu alueen kehittämisen kannalta strategisiin toimintoihin,
se ei kuitenkaan sinänsä ole strateginen lisäarvo. Rahoitus on ennemminkin ylläpitä-
vä, stabiili lisäarvo, joka ei itsessään kehitä aluetta, vaan mahdollistaa laadittujen
suunnitelmien ja visioiden toteuttamisen ja edelleen kehittämisen. Rahoitus on tär-
keä osa alueen kehittämistä, mutta innovaatiot ja suunnitelmat ovat se osa prosessia,
joka suuntaa alueen strategista kehitystä. Ulkopuolelta tuleva taloudellinen tuki vain
osaltaan mahdollistaa niiden käytännön toteutuksen. Näin ollen rahoituksen merki-
tys toimintaa ylläpitävänä voimavarana erottuu selkeästi strategisista ja potentiaali-
sista merkityksistä huolimatta siitä, mihin toimintoon rahoitus lopulta kohdistuu.
Rahoituskanavat ylläpitävät strategisen toiminnan edellytyksiä.

Strategiset

Oinaksen ja Packalénin (1998) mukaan strategiset (verkot) yhteistyösuhteet voivat
olla joko resursseja lisääviä (oppimisverkkotyyppisiä) tai olemassa olevien resurssi-
en käyttöä tehostavia (toimintaverkkotyyppisiä). Yhteistyösuhteiden tuottamien li-
säarvojen strategisuus voidaan siis punnita suhteessa alueellisen kehittämisen avain-
toimintoja tukeviin resursseihin. Tässä tutkimuksessa esiin nousseet avaintoiminnot
olivat koulutus, t&k –toiminta, edunvalvonta ja yritystoiminnan kehittäminen ja nii-
tä tukevat taustatoiminnot verkottuminen ja kansainvälistyminen. Kaikki ovat lähtö-
kohtaisesti strategisia merkitykseltään, joten myös niihin kohdistetut lisäarvot ja näitä
lisäarvoja tuottavat yhteistyösuhteet voidaan nähdä strategisesti merkittävinä. Toi-
saalta, jos tuotettu lisäarvo on määrällisesti hyvin pientä tai sen paikallinen hyödyn-
täminen tehotonta, ei sitä voida pitää alueellisen kehittämistoiminnan kannalta stra-
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tegisesti merkittävänä. Strategisuuden määrittää siis paitsi se mitä tehdään, myös se
miten tehdään.

Esiin tulleissa yhteistyösuhteissa strategisuus oli pääasiassa toimintaverkkotyyp-
pistä, eikä täysin uusia resursseja tuottavia, intensiivisiä vuorovaikutussuhteita juu-
rikaan tullut haastatteluissa esiin. Osittain tämä johtuu suhteiden ylimaakunnalli-
suudesta, mikä jo lähtökohtaisesti rajoittaa yhteistoiminnan intensiivisyyttä, mutta
myös vuorovaikutuksen tavat vaikuttavat. Ylimaakunnalliset yhteistyösuhteet tuot-
tavat alueelle ulkopuolisia voimavaroja usein sellaisenaan, eivätkä käytä intensiivi-
sen vuorovaikutuksen tarjoamaa mahdollisuutta täysin uusien resurssien luomiseen.

Toisaalta esimerkiksi koulutukseen ylimaakunnalliset yhteistyösuhteet tuovat
monen tyyppistä lisäarvoa ja merkitys on erityisesti joidenkin laitosten ja yksiköi-
den kohdalla ehdottomasti strateginen. Esimerkiksi Seinäjoen TyT ja SeAMK:n kau-
pan alan yksikkö rakentavat tuottamansa koulutuksen merkittävältä osin ylimaakun-
nallisten suhteiden kautta.  TE-keskus tuottaa lähes kaiken koulutustarjontansa alu-
een ulkopuolisten konsulttien avulla ja myös SeAMK:n hallinnollinen kehittäminen
saa virikkeitä ja ajatuksia ylimaakunnallisten suhteiden kautta. Tämä on luonnolli-
nen suuntaus, koska koko maakunnan koulutusstrategian kehittäminen tähtää erityi-
sesti korkeakoulutuksen tuottamiseen maakunnan rajojen ulkopuolelta, ilman uusia
fyysisiä oppilaitoksia alueella. Tämä pyrkimys korostaa jo nyt olemassa olevien yli-
maakunnallisten yhteistyösuhteiden merkitystä perustana tulevalle kehitykselle. Vaik-
ka  yksittäisten suhteiden merkitys voi vielä olla lähinnä potentiaalinen, ne luovat
yhdessä strategisesti merkittävän tukijalan sille kehitykselle, jonka avulla Seinäjoel-
le koulutetaan avainalojen osaajia.

Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tukevat yhteistyösuhteet muodostuivat lähinnä
teknologiansiirto-organisaatioiden ja Tekesin kautta. Teknologiansiirto-organisaati-
oilla yhteistyösuhteet olivat astetta muita toimijoita selkeämmin jäsennettyjä, koska
niiden tehtäväkenttä on täsmällisemmin rajattu. Usein ne muodostivat selkeästi ta-
voitteellista toimintaa palvelevia kokonaisuuksia, jotka yhdessä loivat ainakin orga-
nisaation kannalta strategisesti merkittävä ylimaakunnallisen verkoston. Näiden suh-
teiden strategisuutta korostaa konkreettisesta toimintapolitiikasta johtuva lisäarvo-
jen tarkka kohdentuminen.

”Verkoston täytyy olla tarvelähtöinen ja siitä on oltava hyötyä molemmille, tiedon vaihtoa
tai rahallista. Ei väkisin rakennettu.”

”Me vaaditaan konkreettisia, soveltavia ratkaisuja.”

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdistuvat lisäarvokanavat ovat lukumäärältään
suuri, mutta laadullisesti hyvin vaihteleva joukko. Kokonaisuutena ylimaakunnalli-
sesti tuotettu tieto- ja osaaminen on strategisesti merkittävä lisäarvo organisaatioi-
den ja alueen t&k -toiminnan resursseihin. Tuotettu tieto ja osaaminen voitaisiin
kuitenkin fokusoida tehokkaammin alueen painopistetoimialoille tarkentamalla omia
tarpeita ja ulkopuolella tarjolla olevia resursseja. Voidaan ehkä sanoa, että strategi-
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suus on alueellisen kehittämisen kannalta olemassa, mutta se on paikoin vielä melko
ohutta jättäen potentiaalisen ja strategisen välisen rajan usein melko häilyväksi.

Edunvalvontaan painottuneet suhteet tarjoavat mahdollisuuden ajaa tietyn intres-
siryhmän etuja. Alueellisen kehittämisen näkökulmasta kaikki ne kontaktit, jotka
ohjaavat päätöksentekoprosessia alueen avaintoimijoiden haluamaan suuntaan,  voi-
daan nähdä strategisesti merkittävinä. On mahdotonta määritellä missä vaiheessa
prosessia vaikutus ensisijaisesti tapahtuu, koska kyseessä on usein pitkäaikainen
vaikutussuhde, jonka aikana erilaiset näkökulmat ja preferenssit painottuvat eri ta-
voin. Vaikutus on usein nähtävissä vasta pitkässä juoksussa ja laajaan kontaktipin-
taan kohdistettu edunvalvonta muodostaa kokonaisuuden, jonka strateginen paino-
arvo vaihtelee tilanteiden mukaan. Esimerkiksi TE-keskuksen saaminen alueelle on
ehdottomasti saavutus, missä edunvalvonnalla on ollut strateginen merkitys myös
alueellisen kehittämisen kannalta. Tosin edunvalvonnassa “lobbaaminen” on pro-
sessin näkyvin osa, mutta usein taustalla on paljon hienovaraisempia ja piiloon jää-
viä yhteyksiä. Näitä yhteyksiä edustavat erilaiset “hyvä-veli -verkostot” ja “harmaat
eminenssit”, joiden merkitys saattaa joissakin tapauksissa vähentää suoran “lobbaa-
misen” strategista merkitystä.

Yritystoiminnan käynnistymistä tukevat lähes kaikki ylimaakunnalliset yhteis-
työsuhteet, joko konkreettisesti tai välillisesti. Teknologiansiirto-organisaatio, joka
luo yritykselle markkinat ja ohjaa sitä tuotantotekniikan kehittämisessä ylimaakun-
nallisten suhteidensa kautta, edustaa hyvin konkreettista lisäarvoa tuottavaa yhteis-
työmuotoa. Samoin suorarahoitustuki auttaa yritystoiminnan konkreettisesti käyn-
nistymisessä. Sen sijaan erilaiset koulutustilaisuudet ja neuvontapalvelut, joita orga-
nisaatiot alueelle tuottavat, tukevat yritystoiminnan käynnistämistä välillisesti. Yli-
maakunnallisten yhteistyösuhteiden strategisen merkityksen määritteleekin se, mi-
ten ratkaisevasti ne tässä toiminnassa ovat mukana vaikuttamassa. Pitkälti esimer-
kiksi rahoitusta ja tietoa haetaan paikallisista lähteistä (Finnvera, Tekes, SeAMK,
MAKES) Ylimaakunnalliset yhteistyösuhteet ovatkin usein välillisesti mukana yri-
tystoiminnan kehittämissä ja strategisuus syntyy paikallisten toimijoiden kyvystä
(kompetenssista) käyttää näitä suhteita yritystoiminnan käynnistämisessä ja kehittä-
misessä.

Yleistäen voidaan sanoa, että tutkimuksessa haastatellut toimijat eivät aina olleet
kovinkaan tarkasti pohtineet ylimaakunnallisten yhteistyösuhteiden merkitystä omalle
organisaatiolleen saati koko alueelle. Yhteistyösuhteiden tuottamat lisäarvot jäävät
helposti irrallisiksi organisaation toiminnasta, jos niiden roolia ei ole jäsennetty osa-
na kokonaisuutta. Haastateltavat korostivat usein, että yhteistyötä ei tule tehdä vain
yhteistyön vuoksi. Tästä huolimatta ylimaakunnallisissa yhteisyösuhteissa melko
usein korostui juuri itse yhteistyösuhde, eikä konkreettista lisäarvoa ollut kovinkaan
helppo määritellä. Alueellisen kehittämisen näkökulmasta strategisesti merkittävän
ja hyvin jäsennetyn yhteistyöverkoston sijasta piirtyy kuva potentiaalisesta yhteis-
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työsuhderihmastosta, jonka osittain tyhjiksi jääneet kanavat tulisi täyttää strategi-
sesti merkittävää lisäarvoa tuottavalla toiminnalla.

Potentiaaliset

Alueellisen kehittämisen näkökulmasta kaikki alueen ulkopuoliset resurssit, joita ei
ole vielä valjastettu aluekehittämisen käyttöön, ovat potentiaalisia lisäarvoja. Kuva
5 kuvaa prosessia, jossa potentiaaliset lisäarvot nousevat esiin osana ylimaakunnal-
listen yhteistyösuhteiden rakentumista.

Ensinnäkin, potentiaaliset lisäarvot ovat joko tiedostettuja tai tiedostamattomia
alueen ulkopuolisia resursseja (1). Edellisessä tapauksessa potentiaaliksi jääminen
riippuu alueellisen toimijan tekemistä valinnoista ja jälkimmäisessä kehityksestä
vastaavien organisaatioiden kyvystä hankkia tietoa alueen ulkopuolisista resursseis-
ta. Edellinen on alueen sisäinen prosessi, jota määrittävät strategiset linjanvedot ja
jälkimmäinen alueen ulkopuolelle suuntautuvan toiminnan ja yhteistyön tulos, jon-
ka edellytyksiin vaikuttavat kansainvälistyminen ja ylimaakunnallinen verkottumi-
nen. Potentiaaliset lisäarvot ovat siis alueen ulkopuolisia resursseja.

Kun tulkintaa tarkennetaan, potentiaalisia lisäarvoja eivät ole vain alueen ulko-
puoliset mahdollisuudet, vaan myös (ja erityisesti) yhteistyöprosessien jäsentymät-
tömyydestä ja kohdentumattomuudesta syntyvät käyttämättömät mahdollisuudet.
Tällaisen yhteistyösuhteen tuottama lisäarvo voi jäädä potentiaaliseksi mahdolli-
suudeksi pääasiassa kolmella tapaa:

• Tyhjäkäyntinä eli yhteistyösuhteen kautta tuotetaan vain toisarvoista, helposti välitet-
tävää lisäarvoa strategisesti merkittävämmän, mutta hankalammin tuotettavan lisäar-
von sijaan.

• Passiivisena kuulumisena eli yhteistyösuhde on enemminkin jäsenyyttä kuin toimin-
taa.

• Määrittelemättömyytenä eli yhteistyötä pyritään rakentamaan, mutta käytännön lisä-
arvot eivät ole vielä konkretisoituneet.

Nämä ovat kolme perustyyppiä, joista esiintyy erilaisia variaatioita. Tyhjäkäyntiä on
monissakin yhteistyösuhteissa, koska strategisesti merkittävän lisäarvon tuottami-
nen liittyy usein tiedon ja osaamisen tuottamiseen, mikä puolestaan tavallisesti vaa-
tii tiivistä yhteistyötä. Ylimaakunnallisissa suhteissa intensiivinen vuorovaikutus ja
yhdessä tekeminen eivät ole käytännössä useinkaan mahdollisia, vaan yhteyttä pide-
tään lähinnä sähköpostin, puhelimen, faxin ja muutamien yhteisten tapaamisten avulla.
Esimerkiksi tutkimustoiminnassa tyhjäkäyntiä tapahtuu löyhiin verkkoihin kuulu-
misena ja yhteistyön tekemisenä lähinnä projektikohtaisesti työnjaon kautta. Tie-
toon ja osaamiseen liittyvää lisäarvoa kyllä tuotetaan, mutta sen määrä ja laatu ole-
massa olevien yhteistyösuhteiden tarjoamien resurssien puitteissa voisi olla huo-
mattavasti suurempi. Tyhjäkäynti korostuu erilaisten yhteistyösuhdetyyppien käyt-
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tämisessä lisäarvon tuottamisessa (2). Aikaa vievän ja pitkäjänteisen verkostosuh-
teen sijaan on helpompi rakentaa ja ylläpitää löyhää markkinasuhdetta.

Passiivista kuulumista kuvaa esimerkiksi jäsenyys erilaisissa verkoissa, joiden
tehtävän määrittely voi olla hyvin yleinen ja merkitys lähinnä toimijan statukseen
ennemmin kuin todelliseen toimintaan liittyvä. Passiivinen kuuluminen voi olla myös
pitkälti toimijasta itsestään riippuvaista eli olemassa olevia resursseja ei käytetä te-
hokkaasti hyväksi, koska itse jäsenyys ja kontakti esimerkiksi kansainväliseen verk-
koon koetaan jo sinällään merkittäväksi saavutukseksi. Lisäksi toimijalta saattaa
puuttua tarvittavia valmiuksia hyödyntää olemassa olevaa yhteistyösuhdetta puut-
teellisten voimavarojen tai yhteistyötaitojen vuoksi. Ilman aktiivista toimintaa yh-
teen kietoutuneista sisällöistä on mahdotonta irrottaa uusia lisäarvoja toimijan käyt-
töön (3 ja 4). Erilaisten mahdollisuuksien tunteminen luo potentiaalia, jonka ole-
massa olo mahdollistaa sen kautta toteutuvan strategisesti merkittävän toiminnan.
Toisaalta, nämä suhteet myös jäävät potentiaalisiksi, jos niitä ei jollakin tasolla ope-
rationaalisteta.

Myös yhteistyön rakenteelliset tekijät voivat synnyttää passiivista kuulumista.
Organisaatiolta saattaa löytyä halua tuottaa tietynlaista lisäarvoa, mutta se ei kykene
tätä tekemään, koska yhteistyön rakenteet ja toimintatavat eivät sitä tue. Esimerkiksi
WFA yhteistyö on hyvin maakunnan liitto painottunutta ja muiden organisaatioiden
mahdollisuudet  tuottaa niiden kannalta arvokkaita lisäarvoja voi jäädä käyttämättö-
mäksi mahdollisuudeksi. Tässä nousee esiin verkostojen valta-asetelman ongelmal-
lisuus aluekehittämistyön näkökulmasta. Verkostojen poissulkeva valta saattaa kes-
kittää vallan tietyille toimijoille tai jopa yhdelle toimijalle, jolla on poissulkemisen
valta verkostossa. Tällöin verkosto ei enää ole verkosto toimintatavan näkökulmas-
ta, vaan verkkomainen rakenne, jota käytetään hierarkkisen vallan välineenä. Vaik-
ka verkostoissakin on valta-asetelmia, niiden tulisi kuitenkin olla avoimia kaikille
(tarkoituksenmukaisille) jäsenille, jos virallista tai epävirallista jäsenyyttä ylipäänsä
on tarpeen määritellä. WFA on toimiva ja tarkoituksenmukainen verkko, mutta myös
esimerkki poissulkemisen mahdollisuudesta osana verkostojen vallankäyttöä.

Määrittelemättömyys on yleensä ongelmana silloin, kun yhteistyö on vielä alku-
vaiheessa ja selkiintymätön. Jos yhteistyön lähtökohtana on kahden alueen välinen
yhteys ja toisen osapuolen resurssien tunteminen on ohutta, kestää pitkään ennen
kuin yhteistyö tuottaa todellista lisäarvoa. Esimerkiksi Etelä-Amerikkaan suuntau-
tuvan yhteistyön kohdalla ongelmaa on pyritty ratkaisemaan lisäämällä aihepiiriä
koskevaa koulutusta ja tietoutta Seinäjoella. Niin kauan, kun tarjolla olevia lisäarvo-
ja ja toimintatapoja niiden hankkimiseksi ei kunnolla tunneta, kyseessä on lähinnä
potentiaalinen mahdollisuus, joka oppimisprosessin kautta alkaa tuottamaan lisäar-
voa tai sitten ei (1).

Määrittelemättömyys liittyy myös tuotettujen lisäarvojen kohdentamiseen. Kun
organisaatiot pohtivat yhteistyönsä tuottamaa lisäarvoa ja sen asettumista osaksi or-
ganisaation toimintaa, on kyse kohdistamisesta. Mitä toimintaa lisäarvo tukee ja millä
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tavalla sitä voidaan tuottaa? Jos tässä vaiheessa selkeät määritelmät puuttuvat, eikä
tarkasti tiedetä mitä toimintaa mikäkin lisäarvo ensisijaisesti tukee, suuri osa yhteis-
työsuhteiden tarjoamasta potentiaalisesta lisäarvosta jää käyttämättä (5/6). Kohden-
tumaton lisäarvo ei tavoita sille sopivaa vastaanottajaryhmää, joten mahdollisuudet
virtaavat alueen läpi kenenkään niitä käyttämättä tai niihin tarttumatta (7).

Kohdentumattomuudesta hyvän esimerkin muodostavat tässä ns. tukitoiminnot,
kansainvälistyminen ja verkottuminen. Molemmat nostetaan usein strategisesti mer-
kittäviksi tekijöiksi alueellisessa kehittämisessä. Kuitenkaan yhteistyö esimerkiksi
Kiinan kanssa tai jäsenyys laajassa kansainvälisessä verkossa eivät sisällä mitään
itseisarvoja alueen kehityksen kannalta, vain suhteen tuottama lisäarvo sisältää. Jos
vastaavaa lisäarvoa olisi mahdollista tuottaa lähempänä sijaitsevien toimijoiden kanssa
tehtävän yhteistyön kautta ja näin säästää taloudellisia ja ajallisia resursseja, olisi
tämä alueen kehityksen kannalta huomattavasti mielekkäämpi vaihtoehto. Suurim-
man arvonsa kansainvälistyminen ja verkottuminen saavatkin tulevaisuuden poten-
tiaalia luovasta toimintatavasta useiden mahdollisten tulevaisuuspolkujen hahmot-
tajina. Jos tuotettava lisäarvo, sen merkitys ja käyttöarvo ei ole tarkoin harkittu, on
todennäköistä, että syntyy potentiaalista lisäarvoa tuottava suhde, joka myös jää sel-
laiseksi.

Kun yhteistyösuhteet nähdään alueellista kehittämistä tukevana prosessina, voi-
vat yhteistyösuhteen tuottamat lisäarvot olla tietyssä tilanteessa potentiaalisia ja
muuttua tilanteen muuttuessa väliaikaisesti tai pysyvästi strategisiksi. Tärkeää on
siis yhteistyösuhteen potentiaalin ymmärtäminen ja kyky muuntaa sen tarjoamat
mahdollisuudet strategisesti merkittäväksi toiminnaksi. Kyseessä on jatkuva proses-
si, jossa on tarkkailtava avautuvia mahdollisuuksia ja karsittava pois tai tehostettava
lisäarvottomia yhteistyösuhteita. Toiminnalla on oltava suunta, joka voidaan käsit-
tää yhteistyön merkitystä määrittäväksi strategiaksi. Strategisesti merkittävien yh-
teistyösuhteiden määrää ei välttämättä tarvitse aina kasvattaa, vaan myös olemassa
olevia kanavia voidaan syventää ja niiden tuottamien lisäarvojen valikoimaa laajen-
taa. Kyseessä on dynaaminen prosessi, missä on osattava ohjata yhteistyösuhteiden
tuottamaa lisäarvoa niin, että se tukee alueen strategista kehitystä vallalla olevien
olosuhteiden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.
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1 KUVA 5. Ylimaakunnallisten yhteistyösuhteiden kautta tuotettujen lisäarvojen mahdollisuus jäädä käyttämättömäksi potentiaaliksi.
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Potentiaalisia lisäarvoja tuottavien yhteistyösuhteiden kohdalla on huomattava, että
ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista pyrkiä tuottamaan kaikkia mahdollisia lisä-
arvoja saman yhteistyösuhteen kautta. Kysymys on siis määrittelystä eli on tiedettä-
vä mitä tarvitaan ja mihin tarkoitukseen. Ennen kuin tarvittavia lisäarvoja etsitään
muualta, on  tarkasteltava jo olemassa olevia yhteistyökanavia ja niiden mahdolli-
suuksia täyttää ilmaantuneet tarpeet. On mielekkäämpää valjastaa jo olemassa oleva
potentiaali käyttöön, kuin pyrkiä rakentamaan täysin uusia yhteistyösuhteita. Usein
kysymys onkin paikallisten toimijoiden kyvystä hyödyntää ylimaakunnallisten suh-
teiden avaamia kanavia alueen ulkopuolisiin resursseihin. Tämän tutkimuksen puit-
teissa näyttäisi siltä, että Seinäjoella ylimaakunnallisissa yhteistyösuhteissa potenti-
aaliset lisäarvot ovat suuremmat kuin varsinaiset käytössä olevat lisäarvojen tuotan-
tokanavat. On muistettava, että alueellisen kehittämisen kannalta arvokaskin lisäar-
vo on lähinnä potentiaalista, jos se on volyymiltään hyvin vähäistä. Yhteistyösuhtei-
den potentiaalisuus korostuu, kun tarkastelua siirretään sisältöjen laadusta kohti nii-
den käytännön merkitystä osana alueellista kehittämistä. Lakeuden kutsua on siis
kuultu, joten olisi aika siirtyä sanoista tekoihin.

6.2 Yhteistyösuhteet ja niiden tuottamat lisäarvot kilpailukyvyn
resursseina

Lisäarvot voidaan jakaa niiden merkitysten mukaan ylläpitäviin, strategisiin ja po-
tentiaalisiin sekä sisältöjen mukaisesti rahoitukseen, tietoon ja osaamiseen sekä yh-
teistyösuhteiden rakentamiseen. Merkitykset ja sisällöt voidaan asettaa malliin, joka
kuvaa ylimaakunnallisten yhteistyösuhteiden kohdistumista alueen kehityksen pe-
rusresursseihin ja ajalliseen prosessiin (Kuva 6). Rahoitus ylläpitää käynnissä ole-
vaa kehitystoimintaa, tieto ja osaaminen ovat edellytys strategisen aikavälin jatku-
valle kehitykselle ja yhteisyösuhteiden rakentaminen luo mahdollisia kehityspolku-
ja, joita tulevaisuudessa voidaan joko aktivoida tai hylätä valitun kehitysstrategian
ylläpitämiseksi.

Ylimaakunnalliset yhteistyösuhteet voidaan nähdä osana jatkuvaa prosessia ja
niiden roolit osana tätä jatkumoa. Resurssit ja ajallinen jatkuvuus ovat vuorovaiku-
tuksessa eikä toinen voi olla ilman toista. Rahoituksen ja ylläpidon puuttuminen
lopettaa toiminnan, strategisen tiedon ja osaamisen puute pysäyttää kehityksen ja
potentiaalisten yhteistyömahdollisuuksien luominen estää tulevaisuuden suunnitte-
lun. Kyseessä on prosessi ja kokonaisuus, jonka kautta ylimaakunnalliset yhteis-
työsuhteet kanavoituvat kartuttamaan kaupungin kilpailukyvyn resursseja. Proses-
sin perusrakenne ja dynamiikka on ymmärrettävä, jotta voidaan kysyä kuka proses-
sia ohjaa ja miksi.
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Tässä tutkimuksessa mukana olevien organisaatioiden olemassa olon tarkoitus
on oman intressiryhmänsä toiminnan tukeminen ja etujen ajaminen. Intressiryhmää
voidaan pitää organisaation ”asiakkaana” ja kilpailukyvyn kannalta merkittävinä
yhteistyösuhteina niitä, jotka hyödyttävät ”asiakasta” niin, että organisaation (tai
tässä sen edustaman alueen) kiinnostavuus kasvaa asiakkaan silmissä suhteessa toi-
siin alueisiin. Tämä korostaa taitoa luoda alueelle toimintaedellytykset, joiden puit-
teissa alueella toimivien yritysten on mahdollista ylläpitää ja edelleen kehittää kil-
pailukykyään. Toinen tässä käsiteltävä alueellisen kilpailukyvyn kannalta merkittä-
vä ja laaja teema on oppiminen eli alueen koulutus- ja kouluttautumismahdollisuu-
det.

KUVA 6. Alueen kilpailukyvyn ja ylimaakunnallisten yhteistyösuhteiden välistä
suhdetta kuvaava malli.

Kaupunkiseutu ei voi kilpailla tehokkaasti kaikilla tuotannonaloilla, joten Seinäjoen
seudun elinkeinoelämän painopistealat tarjoavat hyvän lähtökohdan ylimaakunnal-
listen yhteistyösuhteiden ja yritystoiminnan välisen suhteen arvioimiselle seudulli-
sen kilpailukyvyn näkökulmasta. Seinäjoen kaupunkiseudun painopistetoimialoja
ovat mm. puuala, metallialan teknologiaosaaminen ja mekatroniikka, elintarvikeala,
kehittyvänä alana telematiikan soveltaminen lääketieteeseen sekä yleisemmin yrit-
täjyys eli pk-sektorin kehittäminen. (Seinäjoki-Nurmon kaupunkiohjelma 1998, 13;
Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 1999).

Vaikka tarkastelu kohdistuu vain rajattuun kohderyhmään ja aineistoon, joitakin
suuntaviivoja kilpailukyvyn ja ylimaakunnallisten yhteistyösuhteiden suhteesta
voidaan tältä pohjalta kuitenkin vetää. Seinäjoen paikallisen kehittäjäverkoston
”asiakashan” oli viime kädessä useimmiten yritys, joiden tarpeita myös useimpien
yhteistyösuhteiden nähtiin välillisesti palvelevan. Yhteistyösuhteiden ja kilpailukyvyn
välisessä suhteessa avainkysymyksiksi nousevat, millaisia yhteyksiä rakennetaan ja
mitä lisäarvoa nämä alueelle tuovat. Näitä kysymyksiä on jo edellä käsitelty, mutta
tulkintaa on syytä tarkentaa kilpailukyvyn näkökulmaan sopivaksi. Tarkastelussa
voidaan käyttää yhteistyösuhteiden jakoa ylläpitäviin, strategisiin ja potentiaalisiin
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merkityksiin ja tarkentaa alueen avaintoimialat organisaatioiden ensisijaisiksi
“asiakkaiksi”.

Puualan osaamista edustava Wincent on uudehko maakunnallinen toimija, jolle
ei ole vielä ehtinyt muodostua varsinaisia ylimaakunnallisia yhteistyösuhteita. Mer-
kittäviä puualan ylimaakunnallisia yhteyksiä löytyykin SeAMK:n tekniikan alan
yksiköstä, joista erityisesti yhteys Saksalaiseen mekaaniseen puun käsittelyyn eri-
koistuneeseen Rosenheimin ammattikorkeakouluun nousi tärkeäksi. Rosenheimin
kanssa toteutetaan esimerkiksi Euroligna -hanketta, jossa yhteistyö on lähinnä oppi-
materiaalin tuottamista ja perustuu selkeään työnjakoon. Tapaamisia on pari kertaa
vuodessa tai projektikohtaisesti tarpeen mukaan. Varsinaisia puualan tutkimus- ja
kehittämistoimintaan voimakkaasti vaikuttavia yhteistyösuhteita ei haastatteluissa
noussut esiin. Toisaalta puualan kehittämiseen liittyvät ylimaakunnalliset yhteis-
työsuhteet saivat osakseen voimakastakin kritiikkiä:

”Esimerkiks puuhun liittyen on yritetty erilaisia hankkeita, mutta semmosia yritelmiä ne
on ja kaikki vetää omaan pussiin niin lujasti, koska EU on tuonut tämän projektihenkilös-
tön, jonka tehtävänä on nauttia projektista palkkaa ja tuloksista viis.”

Tässä kärjistetyssä kommentissa kiteytyy monta ylimaakunnallisen yhteistyön on-
gelmaa. Taloudelliset ja ajalliset resurssit eivät mahdollista organisaation varsinai-
sen henkilökunnan vankkaa sitoutumista ylimaakunnallisen yhteistyön ja erityisesti
kansainvälisen yhteistyön hoitamiseen. Ulkopuolisten projektihenkilöiden käyttä-
minen saattaa joissakin tapauksissa heikentää sekä sitoutumista organisaation ta-
voitteisiin että vähentää tietoutta yhteistyösuhteiden merkityksestä osana kokonai-
suutta. Irrallisuus luonnollisesti vaikeuttaa toiminnan kiinnittämistä osaksi organi-
saation ja/tai alueen pitkän tähtäimen kilpailukyvyn kehittämistä.  Nämä tekijät ai-
heuttavat valmiidenkin yhteyksien jäämisen usein lähinnä potentiaalisiksi mahdolli-
suuksiksi. Kyseessä ei ole niinkään puualaan liittyvä ongelma, vaan yleisemmin ver-
kostojen ja projektiorganisaatioiden välistä suhdetta kuvaava tilanne.

Toinen “asiakas” eli metallialan teknologiaosaaminen ja mekatroniikka ovat myös
pitkälti paikallisen osaamisen varassa, eikä mitään yksittäistä yhteistyösuhdetta tut-
kimukseen ja kehittämiseen liittyen noussut esiin. Toisaalta monet projektikohtaiset
kansainväliset yhteistyösuhteet ovat melko pitkäaikaisia ja niiden kautta luonnolli-
sesti virtaa erilaista osaamista myös metallialan teknologian kehittämiseen. Näitä
suhteita ei kuitenkaan varsinaisesti mainittu tärkeimpien yhteistyösuhteiden joukos-
sa. Esimerkiksi teknologia- ja yrityspalveluita tuottavan SeiTek:n läheisimmät yh-
teistyökumppanit Merinova ja Ketek eivät edusta suoraan metallialan teknologia-
osaamista, vaan tuovat osaamista yhteisiin projekteihin omilta painopistealueiltaan.
Tämä saattaa olla myös yhteistyön vahvuus, sillä Glaeserin ym.(1992) mukaan kau-
punkiseutujen kilpailukykyä ei paranna niinkään tiukka erikoistuminen kuin eri alo-
jen väliset yhteistyösuhteet.
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Elintarvikealan osaamista tuotetaan erityisesti lukuisien suuryrityksiin kohdistu-
vien yhteistyösuhteiden kautta, joiden kautta tuotetaan huomattava määrä alaan  liit-
tyvää tietoa ja osaamista.

”Saadaan sieltä apua ja voimme mennä tekemään sinne koeajoja. Niillä on sellasia lait-
teistoja, joita meidän ei koskaan kannata hankkia tänne ja yksikin semmonen, että oli
meillä oli asiakas Ruotsista ja tekninen osaaminen Ruotsista ja Tanskasta ja itse asiantun-
tija tuli Saksasta. Oli valtavan suuret laitteet, että tehtiin sellanen teollisen mittakaavan
koeajo.”

Foodwest Oy:n ylimaakunnalliset yhteistyösuhteet muodostavat lukuisia pikkupu-
roja, joiden kautta alueelle suuntautuu laajahko tiedon virta. Telelääketiedettä edus-
tava EPTEK keskittyy puolestaan muutamiin virtoihin, jotka toimivat sen pääasialli-
sena ylimaakunnallisen tiedon lähteenä. Molempien toiminnassa ylimaakunnalliset
yhteistyösuhteet ovat kuitenkin selkeästi strategisessa asemassa niiden kilpailuky-
vyn kannalta. Vahva, intensiiviseen vuorovaikutukseen perustuva ja oleellista lisä-
arvoa tuottava kontakti alueen ulkopuoliseen toimijaan on selkeä kilpailuetu nope-
asti kehittyvillä aloilla. Syvyyttä, monipuolisuutta ja erityisesti valikoituneita yh-
teistyökumppaneita vaaditaan, jotta ylimaakunnalliset yhteistyösuhteet voivat mer-
kittävästi edistää painopistealojen kehittymistä Seinäjoella.

Alueen kilpailukyvyn kannalta on huomattava ero myös edellä mainittujen orga-
nisaatioiden roolissa alueellisina toimialan edustajina. EPTEK on oman alansa pio-
neeri ja alueellinen veturi, kun taas metalli-, puu- ja elintarvikealoilla alueellisen
kilpailukyvyn tason määrittävät pääasiassa siellä toimivat lukuisat alan yritykset.
Näin ollen mainittujen organisaatioiden merkitys toimialansa kilpailukyvyn kannal-
ta muotoutuu hyvin erilaiseksi riippuen organisaation suhteesta alan yritysedustajiin
alueella. EPTEK:n merkitys oman alansa kilpailukyvylle on todennäköisesti suu-
rempi kuin muilla aloilla, joilla yrityspohja on laajempi. Kaikki organisaatiot pyrki-
vät kuitenkin parantamaan oman alansa yritysten toimintamahdollisuuksia alueella
ylimaakunnallisten suhteidensa kautta.

Erityisenä painopistealana onkin pk-yrittäjyys alueella. Kaikki toimijat ovat mil-
tei poikkeuksetta ainakin retoriikan tasolla pk-yrittäjien asialla. Ylimaakunnallisten
yhteistyösuhteiden suurin kilpailukykyä edistävä vaikutus pyritään kohdistamaan
juuri pk-yrittäjien toimintamahdollisuuksiin. Esimerkiksi Bic Botnia järjestää rahoi-
tusta ja kontakteja, EPTEK kouluttaa ja luo markkinoita ja Foodwest Oy kehittää
osaamista ja luo markkinoita. Samantyylistä toimintaa harjoittaa Tekes ja AMK:n
kaupan alan yksikkö pyrkii luomaan markkinoita ja yhteistyösuhteita yrityksille.
Samoin yleiskehittäjien rahoitus-, koulutus ja edunvalvontakanavat tähtäävät useim-
miten pk-yrittäjien toiminnan aktivoimiseen alueella.

Ylimaakunnallisia yhteyksiä solmivat organisaatiot toimivat siis selkeäsi alueen
kilpailukyvyn kannalta strategisesti merkittävällä kentällä, mutta itse yhteistyösuh-
teiden sisältö jää liian usein lähinnä potentiaaliseksi mahdollisuudeksi. Toki selkeitä
kilpailukykyä edistäviä hankkeita toteutuu, mutta olemassa oleva yhteistyösuhtei-
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den rihmasto tarjoaisi mahdollisuuden huomattavasti suurempaan hyödyntämiseen.
Ensimmäinen askel olisi tämän rihmaston jäsentäminen ja sen suhteuttaminen alu-
eellisen kilpailukyvyn mahdollisuuksiin ja tarvittaviin resursseihin. Vaikka verkos-
tomainen toimintatapa korostaa koko verkostolle koituvaa hyötyä ja pitkän tähtäi-
men välillisiä lisäarvoja, ei näiden taakse saa kätkeytyä. Lisäarvot eivät aina ole
välittömiä ja ilmeisiä, mutta ne tulisi kuitenkin selkeästi tunnistaa ja nähdä osana
organisaation ja verkoston toimintaa, jotta niitä voidaan mielekkäästi hyödyntää.

Yksi erittäin tärkeää välillistä lisäarvoa tuottava rakenne on alueen institutionaa-
linen toimivuus ja erityisesti koulutuksen toteutuminen osana tätä rakennetta. Orga-
nisaatioiden ja ihmisten oppiminen muodostaa alueelle tärkeän pääoman. Oma ko-
konaisuutensa alueellisen kilpailukyvyn ja ylimaakunnallisen yhteistyön välillä on-
kin kyky oppia uutta ja omaksua uusia toimintatapoja myös alueen ulkopuolelta.
Oppivan alueen (learning region) käsite korostaa teknologisen osaamisen tukemi-
seen, oppimiseen ja taloudelliseen kehitykseen strategisesti keskittyneiden instituu-
tioiden merkitystä (Keeble, ym. 1999, 321). Tämän ja monien muiden aluekehittä-
misen tämänhetkisten näkemysten mukaan alueen kehityksen ja dynaamisen kilpai-
lukyvyn kannalta tärkeintä on oppimisprosessi, joka alueen institutionaalisen raken-
teen kautta ohjautuu alueen yrityksiin, työvoimaan ja julkisiin toimijoihin. Seinäjo-
ella oppilaitokset tuovat alueen ulkopuolista osaamista vierailevien opettajien, mui-
hin oppilaitoksiin kytkettyjen opetusohjelmien ja henkilökunnan kouluttautumisen
kautta. TE-keskus tuottaa alueelle lukuisia konsultteja kouluttamaan yrityksiä Orga-
nisaatioiden sisäistä kehittämistä tai oppimista edustavat vertailu- ja ”best-practise”
-hankkeet, jotka tähtäävät organisaation toimintatapojen ja hallintorakenteita kehit-
tämiseen. Jatkuva oppiminen ja ulkopuolisen osaamisen tuottaminen alueen koulu-
tuspohjan kehittämiseksi ja organisaatioiden ”opettamiseksi” on kilpailukyvyn kan-
nalta elintärkeä kysymys, joka Seinäjoella aktiivisen toiminnan kautta onkin kehit-
tymässä positiiviseen suuntaan. Ylimaakunnallisia yhteistyösuhteita käytetään ja
kehitetään jatkuvasti alueen asukkaiden ja eri toimijoiden tarkoituksenmukaisen
koulutuksen turvaamiseksi.

Kokonaisvaikutuksiltaan ylimaakunnallinen yhteistyösuhderihmasto on merkit-
tävä tekijä kaupungin kilpailukyvyn kehittämisessä sekä porterilaisen yrittäjälähtöi-
sen että oppimisprosessia korostavan näkökulman kannalta. On kuitenkin ilmeistä,
että olemassa olevien yhteistyösuhteiden tuottama lisäarvo voisi olla voisi olla suu-
rempi, jos koko kontaktipintaa hyödynnettäisiin tehokkaasti. Kilpailukyvyn kannal-
ta olisi tärkeää määritellä ne kanavat, jotka tukevat painopistealojen toimintaa sekä
panostaa lisäarvojen tuottamisessa näihin kohteisiin. Samoin on meneteltävä oppi-
misympäristön kehittämisessä. On etsittävä parhaat yhteistyökumppanit, luotava
optimaaliset yhteistyömuodot ja kehitettävä kykyä hyödyntää tuotetut lisäarvot par-
haalla mahdollisella tavalla. Jos jokin osa prosessista muodostuu pullonkaulaksi, ei
tätä voida kompensoida prosessin seuraavassa vaiheessa. On siis hallittava kokonai-
suutta, ei sen osia.
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6.3 Seinäjoen ylimaakunnallinen yhteistyöverkosto – totta vai tarua

Yhdessä tässä raportissa esitellyt verkot ja yksittäiset yhteistyösuhteet muodostavat
mukana olleiden Seinäjoen paikallisen kehittäjäverkoston jäsenten ensisijaisen yli-
maakunnallisen toimintakentän. Voidaan kuitenkin kysyä, onko kyseessä vain eri-
laisten yhteistyösuhteiden kokoelma vai todellinen toimijoiden muodostama ver-
kosto. Koska verkosto on ensisijaisesti toimintatapa ja vasta toissijaisesti rakenne,
kaikkia esiteltyjä yhteistyösuhteita ei voida pitää verkostomaisina ja osa karsiutuu
toimintalogiikkansa perusteella pois. Verkostomaisina yhteistyösuhteina ei voida
pitää:

• Hierarkkisia suhteita

• Organisaation sisäisiä suhteita

• Rakenteilla olevia yhteistyösuhteita

• Markkinasuhteita

Ehkä selkeimmin verkostomaisista yhteistyösuhteista karsiutuvat pois hierarkkiset
suhteet. Näitä edustavat ainakin TE-keskuksen suhteet emoministeriöihin, TyT -Sei-
näjoen, Vay:n Seinäjoen toimipisteen ja MAKES:n suhteet emoyliopistoihin sekä
Kauppakamarin ja Suomen yrittäjien suhteet päämajoihinsa.

Myöskään organisaation sisäisiin suhteisiin perustuvia yhteistyösuhteita ei voida
pitää toimintalogiikaltaan verkostomaisina. Esimerkiksi ministeriöiden asettamat TE-
keskukset tai Suomen yrittäjien ja Kauppakamarin muodostamat kokonaisuudet ovat
kyllä rakenteeltaan selkeästi monen toimijan muodostamia verkkoja, mutta yksiköi-
den välinen täydentävyys ja vastavuoroinen riippuvuus yleensä puuttuvat. Laaja verk-
ko on usein suurelta osin käyttämätöntä potentiaalia ja intensiivistä vuorovaikutusta
on lähinnä joidenkin valikoitujen yksiköiden välillä.

Vasta rakenteilla olevat tai muusta syystä lähinnä potentiaaliset yhteistyösuhteet
eivät nekään ole osa varsinaista lisäarvoa tuottavaa verkostoa. Tällaisten yhteistyösuh-
teiden kohdalla kyseessä on verkostoituminen (networking), joka on verkostoja edel-
tävä ja niitä rakentava prosessi. Näistäkin suhteista on siis mahdollista muodostua
verkostomaisia suhteita, riippuen verkostoitumisen passiivisuudesta tai aktiivisuu-
desta ja luodun yhteyden kyvystä tuottaa lisäarvoa. Se vastaako haastateltujen toi-
mijoiden ylimaakunnallinen yhteistyöverkosto tulevaisuudessa kuvassa 4 esitettyä
yhteistyösuhteiden rihmastoa riippuu hyvin pitkälle verkostoitumisprosessin onnis-
tumisesta.

Myös puhtaat markkina- eli osto-myyntisuhteet ovat yksiselitteisesti verkosto-
maisen toimintatavan ulkopuolella. Selkeitä markkinasuhteita ei juurikaan tärkeim-
pien suhteiden joukkoon eksynyt, vaan kyse on lähinnä yksittäisistä tapauksista.
Esimerkiksi ostettaessa tietoa VTT:lta tai konsulttitoimistoilta kyse on yleensä puh-
taasti markkinasuhteesta.
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Rahalla ostettavan palvelun ohella markkinasuhteiden logiikka voi toimia myös
laajempien kehittämisprosessien taustalla. Vaikka toimijat miltei poikkeuksetta ovat
verkostomaisen toimintatavan ja ylimaakunnallisten suhteiden rakentamisen kan-
nalla, todellista halua rakentaa välitöntä hyötyä tuottamattomia suhteita ei aina tah-
do löytyä.

”Pitäisi saada maakuntien liittojen välille molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä ja
tietysti, että se on vähän niin kun liturgiaa, että kyllähän kaikki on sitä mieltä, että yhteis-
työtä pitää kaikkien kanssa tehdä ja olla kansainvälisiä ja niin edelleen. Ja ollaan mukana
elimissä, mutta käytännön tasolla se ei sitten toimi.”

Edellisen sitaatin kuvaama tilanne väljähdyttää verkostomaisen, pitkällä tähtäimellä
kaikkia verkoston jäseniä hyödyttävän yhteistyön yksinkertaisiksi sulle-mulle -tyyp-
piseksi vaihtosuhteeksi. Näin menetetään ne kaikki pitkän tähtäimen synergiaedut,
jotka luottamukseen rakennetuista verkostoista voitaisiin ammentaa. Jos ei kyetä
näkemään lyhyen aikavälin epätasaisesti jakautuvan hyödyn ylitse ja ymmärtämään
hyödyn tasaantumista pitkän aikavälin yhteistyössä, ei verkostomaisen yhteistyön
mahdollisuuksia ole oivallettu. Verkostomainen toimintatapa ei oleta toimijoiden
osallistuvan verkostoihin ilman omia intressejä ja tavoitteita, mutta vaatii toimijalta
kykyä nähdä myös laajoja kokonaisuuksia hyödyn jakaantuessa verkostossa sekä
ajallisesti että alueellisesti entistä useammalle taholle tukien usein myös toimijan
omaa toimintaa.

”Semmosiinkin hankkeisiin, joihin taloudellisia panoksia tulee esimerkiksi maakunnasta
joihinkin osaamisrakenteisiin mitä Seinäjoelle rakennetaan, niin pitäis ymmärtää se, että
se kuitenkin viime kädessä tulee kaikkien hyödyks, vaikka ne rakennukset ja henkilöt,
jotka siellä työskentelee ovatkin Seinäjoella. Että samalla lailla nähdä tämä suhde Vaa-
saan että molempia kaupunkeja hyödyttää tää yhteistyö, vaikka ne investointi ja konkreet-
tiset panokset saattaa mennä vaan toiseen maakuntaan. Nythän se on ollut semmosta yh-
teistyötä, että Etelä-Pohjanmaa on luvannut että se tukee teknistä tiedekuntaa Vaasan yli-
opistoon ja Vaasan yliopisto on vastavuorosesti luvannut tukea elintarvikealan osaamis-
keskusta tai jotain matkailualankeskusta. Että tällä tasolla on tietysti yksinkertaista tehdä
yhteistyötä. Mutta jos pitäis tehdä yhteistyötä johon tätä vaihtoo ei sisällykkään, sitä yh-
teistyötä ei niinkään saada aikaan. ”

Erityisesti lähialueiden yhteistyössä intressit ovat usein yhteneviä ja näin ollen yh-
den alueen tai alueellisen toimijan etu hyödyttää yleensä pitkällä aikavälillä myös
toista aluetta ja muita toimijoita. Vaikka yksi hyötyykin jostakin toimenpiteestä enem-
män ja nopeammin kuin toinen, molemmat kuitenkin hyötyvät.

Yhteistyön riisuminen vaihtokaupan rasitteista avaisi mahdollisuuden reagoida
yhdessä mahdollisiin tilaisuuksiin ja alueelle epätasaisestikin jakautuva hyöty voi-
taisiin hyödyntää. Vaikka verkostomaisten toimintatapojen periaatteet ja kontaktien
tärkeys onkin yleensä ymmärretty, niiden soveltaminen käytännön toimintaan jää
usein toteutumatta. Verkosto kehittämisen voimavarana ei tarkoita yhteistyösuhtei-
den muodostamaa verkostomaista rakennetta, jonka sisällä toiminta jatkuu perintei-
senä sulle-mulle -vaihtona tai hierarkkisena käskytyksenä ja omien intressien yksi-
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silmäisenä eteenpäin viemisenä. Verkostomainen yhteistyö ei ole myöskään naiivi
ideaalimalli, jossa kaikki pyyteettömästi puhaltavat yhteen hiilen, vailla henkilö- tai
organisaatiokohtaisia intressejä. Sen sijaan verkosto on tukirakenne, jonka avulla
omia ja muiden samansuuntaisia intressejä pyritään ohjaamaan hallitusti yhteisten
päämäärien saavuttamiseksi ja samanaikaisesti tuottamaan lisäarvoa tehdyn yhteis-
työn kautta. Tällöin menestymiseen vaikuttaa koko verkoston ja myös sen muiden
osien menestys eli toistenkin laskuja kannattaa joskus maksella. Verkoston käyttä-
minen yksittäisten organisaatioiden edun ajamiseen koko verkoston edun sijaan hi-
dastaa myös yhteistyön reaktionopeutta estäen nopeat yhteiset päätökset ja tilaisuu-
det käyttää hyväksi avautuvia mahdollisuuksia.

Verkostoituminen toimintatapana on siis melko hankala määriteltävä. Kysymys
onkin pitkälti asenteesta, jolla yhteistyötä tehdään. Usein pitkäaikainen yhteistyö
saa verkostomaisia muotoja, lähinnä luottamuksen ja osapuolien keskinäisen tunte-
misen kasvaessa. Tästä näkökulmasta myös lyhytaikaisessa, työnjakoon ja väljään
yhteydenpitoon perustuvassa projektiyhteistyössä verkostomaisen toimintatavan
avainlisäarvot jäävät saavuttamatta. Lyhytaikaisen tuttavuuden aiheuttaman tietova-
jeen voi kuitenkin usein korvata selkeällä yhteistyön tavoitteiden ja menetelmien
määrittelyllä. Lopulta verkoston strategisen merkityksen määrää siis se, kuinka tai-
tavasti toimijat osaavat yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia käyttää.

 Toimintatavaltaan verkostomaiset suhteet muodostavat siis huomattavasti pie-
nemmän joukon kuin koko maakunnan rajan ylittävien yhteistyösuhteiden joukko.
Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että monet pitkäaikaiset yhteistyösuh-
teet saavat verkostomaisen vuorovaikutussuhteen piirteitä, vaikka lähtökohtana olisi-
kin selkeästi hierarkkinen tai markkinaperusteinen yhteistyö. Verkostomaisten suh-
teiden syntyminen tällaiseen voimakkaastikin hierarkkiseen suhteeseen voidaan ta-
louden toimintatapojen muuttumisen lisäksi ainakin osittain selittää myös sillä, että
verkostot toimintatapana eivät synny niinkään organisaatioiden tai instituutioiden
välille, vaan ne syntyvät henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa yksittäisten ihmis-
ten välille. Verkostomaiset suhteet ovat usein voimakkaasti henkilöityneitä, vaikka
tuotettu lisäarvo kohdistukin organisaatioon. Henkilöiden välisen vuorovaikutuksen
kautta verkostomainen toimintatapa voi imeytyä myös organisaatioiden toimintaan.

Jos käytetään esimerkkinä TE-keskusta, voidaan verkostomaisen vuorovaikutuk-
sen nähdä vähitellen kehittyvän organisaatioiden väliseen markkinasuhteeseen. TE-
keskuksen ja konsulttitoimistojen välillä on muodostunut monia verkostomaisia piir-
teitä. TE-keskus on itse kouluttanut joitakin konsultteja, arvioi näitä ja antaa palau-
tetta. Sisällöistä keskustellaan ja molemmat oppivat prosessista. Hyvin toimineet
konsultit nauttivat luottamusta, jonka vuoksi yhteistyösuhteesta on muodostunut pitkä
ja vakaa suhde, jossa myös kilpailuttaminen ja palvelujen ostaminen ovat läsnä. Myös
TE-keskusten alueyksiköt toimivat ministeriöiden muodostaman sisäisen organisaa-
tiorakenteen alla. Tästä huolimatta TE-keskusten eri alueilla sijaitsevien osastojen
väliset suhteet rakentuvat pääasiassa yhteisten tavoitteiden ja henkilösuhteiden kautta,
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eivät homogeenisesti kaikkien alueellisten osastojen välille. Verkostomainen toimin-
tatapa siis sulauttaa toimijoiden välisen vuorovaikutuksen kautta myös alkujaan
muunlaisiin yhteistyösuhteisiin. Tätä prosessia organisaatio voi omalla toiminnal-
laan joko tukea tai rajoittaa.

Verkostomainen toimintatapa voi muodostua siis myös hierarkkisten tai markki-
naperusteisten suhteiden sisälle, vaikka hallinnollinen rakenne saattaakin rajoittaa
yhteistyökumppanien valintaa tai osto-myyntisuhde painottaa taloudellisia arvoja.
Olennaista on toimijoiden samansuuntaiset tavoitteet, jotka tekevät yhteistoimin-
nasta molempien kannalta mielekästä ja motivoitunutta. Pelkistäen voidaan siis to-
deta, että kun oikeat henkilöt, oikeat organisaatiot ja saman suuntaiset tavoitteet
kohtaavat, voidaan muodostaa verkostomaiseen yhteistyöhön perustuva pitkäaikai-
nen ja lisäarvoa tuottava vuorovaikutussuhde. Strategisesti tärkeitä yhteistyösuhtei-
ta ei kuitenkaan voida alue- tai edes organisaatiotasolla aina yksilöidä, vaan ne saat-
tavat muodostua rihmastoryppäistä, jotka ovat kokonaisuutena strategisesti merkit-
täviä. Onkin muistettava, että verkostomainen toimintatapa saattaa soveltua toisiin
yhteistyösuhteisiin paremmin kuin toisiin ja että myös markkina- ja hierarkiaperus-
teiset suhteet voivat olla paras vaihtoehto.

Verkostomainen toimintatapa onkin toimintatapa muiden joukossa ja sopii tiet-
tyihin luottamusta ja pitkäaikaista yhteistyötä vaativiin suhteisiin. Sen sijaan joskus
on järkevää yksinkertaisesti ostaa osaamista tai muita palveluja tai rakentaa hierar-
kia, jonka avulla esimerkiksi projektiorganisaatio toteuttaa annetun yksiselitteisen
tehtävän. Alueellisessa kehittämisessä ylimaakunnalliset yhteistyösuhteet ovat hy-
vin erilaisia ja useimmilla on oma tehtävänsä ja siihen soveltuva toimintatapa. Tär-
keämpää kuin pyrkiä muodostamaan “verkostoja” verkostoitumisen itsensä takia,
olisi oppia hahmottamaan erilaisia kokonaisuuksia ja niiden toimintatapoja ja tar-
koituksia. Kun kykenee hahmottamaan ylimaakunnallisen yhteistyön toimijoiden ja
alueen ulkoisena toimintaympäristönä, joka muodostuu verkostoista, verkoista ja
erilaisista yhteistyösuhteista, on myös helpompi pohtia niiden merkityksiä ja tarjo-
amia mahdollisuuksia osana alueellista kehittämisprosessia.



7  . . . kuuleeko kukaan?

Lakeuden kutsua kuullaan ja on jo kuultu eri puolilla maailmaa. Pääsy erilaisiin
ylimaakunnallisiin verkkoihin ja yhteistyösuhteisiin on osoittautunut mahdolliseksi
Seinäjoen kehittäjäverkoston jäsenille, jos halua ja resursseja riittää. Yhteyksiä on
rakennettu mm. koulutus- ja tutkimusorganisaatioihin, ministeriöihin, erilaisiin kan-
sainvälisiin järjestöihin sekä lukuisiin edunvalvontaa harjoittaviin yhteistyöelimiin.
Ylimaakunnallinen toimintaympäristö on laaja niin toiminnallisesti kuin maantie-
teellisestikin. Pienestä kaupungista on siis aktiivisesti lähdetty etsimään yhteistyö-
kumppaneita myös lähialueita kauempaa ja usein tässä tavoitteessa on onnistuttukin.
Pelkkää ruusuilla tanssimista ei ylimaakunnallinen yhteistyö ja verkostomaisen toi-
mintatavan opettelu kuitenkaan ole ollut. Taulukossa 3 kiteytetyt tutkimuksen pää-
huomiot osoittavat, että mahdollisuudet ja uhkat ovat läsnä kaikissa ylimaakunnalli-
seen yhteistyöhön liittyvissä ilmiöissä. Kolikolla on aina kaksi puolta ja se, toteutu-
vatko lopulta tarjoutuvat mahdollisuudet vai niiden taustalle maalatut uhkakuvat,
riippuu hyvin pitkälti toimijoiden kyvystä ymmärtää ilmiöiden luonne ja kyvystä
ohjata kehitystä oikeaan suuntaan.
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Ilmiö Mahdollisuus Uhka

Ylimaakunnallinen verkostoituminen koetaan
selkeästi tärkeäksi toiminnaksi sekä
organisaatioiden oman kehittymisen että
alueellisen kehittämisen näkökulmasta.

Muodostetaan lisäarvoa tuottavia
yhteistyösuhteita, jotka perustuvat verkostomaisen
toimintatavan ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen
pitkän aikavälin kehittämisessä.

Verkostoituminen nähdään mahdollisuutena
muista riippumattomaan toimintaan ja tärkeäksi
nousee yhteistyön verkostomainen rakenne, ei
verkostomainen toimintatapa.

Ylimaakunnalliset yhteistyösuhteet ulottuvat hyvin
laajalle maantieteelliselle alueelle. Selkeät
pääsuunnat kotimaassa ovat Helsinki, Vaasa ja
Tampere ja ulkomailla Pohjois-Saksa, Argentiina
ja Kiina.

Luodaan yhteistyösuhteita yhdessä toisten
paikallisten toimijoiden kanssa, jolloin
yhteistyösuhteet tukevat toinen toisiaan. Erityisesti
paljon resursseja vaativan kansainvälisen
yhteistyön rakentaminen on yhteisvoimin
helpompaa.

Lähialueen mahdollisuudet jäävät käyttämättä ja
yhteistyö keskittyy alueellisesti.
Yhteistyökumppaneita etsitään ensisijaisesti
tiettyjen maantieteellisten alueiden sisältä, ei
parhaita mahdollisia yhteistyökumppaneita ilman
maantieteellisiä rajoituksia.

Yhteistyötä on rakennettu aktiivisesti ja lähes
kaikki yhteistyösuhteet ovat Seinäjoelta käsin
syntyneitä.

Ylimaakunnallista yhteistyötä kyetään
rakentamaan omatoimisesti vastaamaan alueen ja
sen toimijoiden tarpeita.

Ulkoapäin tulevia yhteistyöehdotuksia tulee vain
vähän eli alueen toimijoita ei nähdä kovin
vetovoimaisina yhteistyökumppaneina. Jos kaikki
yhteistyösuhteet joudutaan rakentamaan alueen
sisältä ulospäin, se kuluttaa huomattavasti
toimijoiden resursseja ja vähentää lisäarvoa
tuottavien yhteistyösuhteiden potentiaalia.

Alueen kilpailukyvyn kannalta tärkeiden
toimialojen edustajat ovat onnistuneet
rakentamaan sekä kansallisia että kansainvälisiä
yhteistyösuhteita

Alueen kilpailukyvyn kannalta tärkeiden
toimialojen edustajat onnistuvat kanavoimaan
alueelle niiden kilpailukykyä tukevia
avainlisäarvoja. Alueen kilpailukyky kasvaa.

Yhteistyösuhteiden merkitys jää toimijatasolla
jäsentymättä. Jos organisaatioiden omat strategiat
ovat epäselviä, myös ylimaakunnallisen yhteistyön
jäsentäminen osaksi  organisaation kilpailukykyä
jää epäselväksi.

Yhteistyösuhteet kanavoivat alueelle arvokkaita
lisäarvoja koulutuksen, tutkimus- ja
kehittämistoiminnan, edunvalvonnan sekä
yritystoiminnan tukemisen muodossa.

Ylimaakunnalliset yhteistyösuhteet tuottavat
huomattavan määrän alueellisen kehittymisen
kannalta tärkeimpiä lisäarvoja.

Yksittäiset yhteistyösuhteet ja ylimaakunnallinen
yhteistyökenttä kokonaisuutena ovat
jäsentymättömiä ja monet yhteistyösuhteista jäävät
potentiaalisiksi.

TAULUKKO 3. Ylimaakunnallisen yhteistyön mahdollisuudet ja uhkat.
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Paljossa on siis onnistuttu, mutta myös kehittämisen kohteita löytyy. Ylimaakunnal-
listen yhteistyösuhteiden hyödyntämistä alueellisessa kehittämistyössä uhkaa erityi-
sesti yhteistyökentän ja sen vaatimien toimintatapojen epäselvyys. Kenttää sumen-
taa pääasiassa neljä eri tekijää, jotka estävät ylimaakunnallisen yhteistyön selkeän
jäsentymisen osaksi alueen kehittämisen resursseja. Nämä tekijät ovat:

• Alueen toimijoiden asenteet verkostoitumista ja ylimaakunnallista yhteistyötä koh-
taan.

• Alueen ulkopuolisten toimijoiden näkemykset alueesta ja sen toimijoista yhteistyö-
kumppaneina.

• Ylimaakunnallisen yhteistyön jäsentyminen osaksi organisaation tavoitteellista toimin-
taa.

• Ylimaakunnallisen yhteistyön jäsentyminen osaksi alueellista kehittämistoimintaa.

Seuraavassa pureudutaan näiden neljän tekijän ja taulukossa 3 esitettyjen ilmiöiden
väliseen vuorovaikutukseen ja esitetään lähestymistapoja tilanteen ohjaamiseksi pois
uhkakuvista kohti avautuvia mahdollisuuksia.

Ensimmäinen uhka muodostuu siis alueella sijaitsevien toimijoiden asenteista ja
näkemyksistä, jotka ohjaavat ylimaakunnallisen yhteistyön rakentumista. Asenteis-
sa korostuva verkostomaisen toimintatavan riippumattomuutta painottava sävy voi
pahimmassa tapauksessa johtaa yhteistyön syventymisen ja laajentumisen sijaan sen
ohentumiseen, jopa irtaantumiseen yhteistyöstä. Riippumattomuus hierarkioista on
yksi verkostomaisen toimintatavan peruslähtökohta, mutta riippuvuus muista toimi-
joista ei kuitenkaan ole kadonnut, vaan hierarkkisuus on korvautunut/täydentynyt
avainyhteistyökumppanien välisellä keskinäisriippuvaisuudella. Verkostomainen
toimintatapa auttaa eri organisaatioiden strategioiden yhtymäkohtien löytämisessä
ja helpottaa näiden yhtymäkohtien kautta muodostetun yhteisen toimintastrategian
rakentamista. Verkostoituminen on siis peruslähtökohdiltaan synergiaetuja tuova
yhteistyötapa, ei väline yhteistyöstä irrottautumiseen ja yksittäisen organisaation
intressien korostamiseen.

Toinen asennoitumisesta tai näkemyksistä kumpuava uhkakuva on yhteistyösuh-
teiden lukkiutuminen tietyille maantieteellisesti rajatuille alueille. Tällä hetkellä
yhteistyösuhteiden suuntia kuvaa tärkeimpien yhteistyökontaktien kohtalainen niuk-
kuus lähialueille ja pohjoiseen päin ja toisaalta yhteistyösuhteiden voimakas alueel-
linen keskittyminen kolmelle kaupunkiseudulle. Tämä voi luonnollisesti johtua par-
haiden yhteistyökumppanien sijaitsemisesta näillä alueilla sekä toisaalta siitä, että
yhteistyösuhteiden keskittäminen saattaa tuoda monia synergiaetuja. Uhkakuvana
on “pakkoverkostojen” luominen tietyille jo valikoituneille kaupunkiseuduille, mikä
ei ole mielekästä ulkoisen toimintaympäristön rakentamispolitiikkaa. Verkostojen
luomisen yksi perusajatus on löytää parhaat mahdolliset yhteistyökumppanit, riip-
pumatta näiden maantieteellisestä sijainnista. Verkostojen näkeminen valmiina ra-
kenteina ja käytävinä ennemmin kuin toimintatapana peittää alleen oikeiden toimin-
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tatapojen ja yhteistyökumppanien tarjoamat mahdollisuudet tuottaa merkittäviä li-
säarvoja erilaisten yhteistyösuhteiden ja -kumppanien kautta.

Kolmas uhkakuva on alueen vetovoimaisuuden vähäisyys, joka heikentää mah-
dollisuuksia löytää hyviä ja tuottavia yhteistyösuhteita. Tällä hetkellä valtaosa alu-
een ylimaakunnallisista yhteistyösuhteista on sisältä ulospäin rakennettuja, mikä ei
kuvasta vain paikallisten toimijoiden aktiivisuutta, vaan myös alueen ja sen toimi-
joiden kohtalaisen pientä vetovoimaisuutta globaaleilla yhteistyömarkkinoilla. Osa-
syynä tälle on luonnollisesti alueen ja sen toimijoiden pieni koko, mutta myös epä-
selvyys alueen tarjoamista mahdollisuuksista potentiaalisille yhteistyökumppaneil-
leen. Kun kenttä on epäselvä alueen sisällä, on ulkopuolisten vaikea hahmottaa alu-
een tarjoamia erityisiä mahdollisuuksia. Kentän selkeyttämiseksi on paitsi luotava
kohderyhmäkohtaisia imagoja alueen vahvuuksista myös jäsennettävä ylimaakun-
nallista yhteistyökenttää sekä organisaatio- että aluetasolla. Organisaatio- ja alueta-
son ylimaakunnallisen yhteistyökentän jäsentäminen alueen painopistealojen mu-
kaisesti mahdollistaa selkeämmän näkymisen ulospäin juuri oikeilla foorumeilla.
Jos ylimaakunnalliset yhteistyösuhteet joudutaan rakentamaan täysin yksisuuntai-
sesti Seinäjoen seudulta ulospäin, se paitsi vähentää potentiaalisten mahdollisuuksi-
en määrää myös rasittaa yhteistyötä rakentavien toimijoiden resursseja kohtuutto-
masti.

KUVA 7. Ylimaakunnallisen yhteisyökentän epäselvyyttä lisäävä prosessi
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Ylimaakunnallisen yhteistyön jäsentymättömyys sekä toimija- että aluetasolla saat-
taa muodostua merkittäväksi uhkatekijäsi sen käyttökelpoisuudelle. Yksittäisten
yhteistyösuhteiden määrittelemättömyys organisaatiotasolla hankaloittaa niiden ase-
mointia osaksi toimijan lisäarvoa tuottavaa toimintaa ja lisää käyttämättömiksi mah-
dollisuuksiksi jäävien yhteistyösuhteiden määrää. Tämä hankaloittaa aluetasolla yli-
maakunnallisen yhteistyön jäsentämistä osaksi alueellista kehittämistoimintaa ja joh-
taa koko yhteistyökentän määrittelemättömyyteen. Organisaatio- ja aluetason jäsen-
tymättömyys ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja lisäävät toinen toisensa ja näin
ollen myös koko kentän epäselvyyttä (Kuva 7.). Toimija- ja aluetason epäselvyys
nousee tämän tutkimuksen perusteella ylimaakunnallisten yhteistyösuhteiden ja alu-
eellisen kehittämisen väliseksi perusongelmaksi ja suurimmaksi uhkatekijäksi. Sel-
keyttämistä vaikeuttavat alueen sisältä toimijoiden asenteet yhteistyötä kohtaan ja
ulkoapäin vahvojen imagojen puuttuminen.

Alueen ulkopuoliset resurssit ovat lähes rajattomat, joten ylimaakunnallisten yh-
teistyösuhteiden käyttämisessä kehittämisen voimavarana ei ole kyse resurssien laa-
dusta ja riittävyydestä, vaan paikallisten toimijoiden kyvystä löytää ne ja tuottaa
niitä alueelle. Tämän toteutumiseksi on tiedettävä, mitä tarvitaan ja mistä ja miten
sitä parhaalla mahdollisella tavalla tuotetaan. Ylimaakunnallinen yhteistyö on jä-
sennettävä osaksi alueellisen kehittämisen prosessia. Toimijoiden kompetenssi eli
kyky käyttää yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia määrittelee siis yhteistyökanavi-
en tuottaman lisäarvon.

Ylimaakunnallisen yhteistyökentän selkeyttämiseksi on jäsennettävä myös pai-
kallinen toimintakenttä eli mitkä ovat eri kehittäjäorganisaatioiden roolit paikalli-
sessa kehittämistoiminnassa. Paikallisten kehittäjäorganisaatioiden rooli ei ole var-
sinaisesti tämän tutkimuksen aihe eikä sitä näin ollen käsitellä tässä yhteydessä sen
laajemmin14. On kuitenkin tarpeen ymmärtää toimijoiden ensisijaiset tehtävät ja roolit
kehittämistoiminnassa, koska jokaisella organisaatioilla on avainresurssinsa, joita
voidaan tarpeen mukaan hankkia tai täydentää ylimaakunnallisen yhteistyön kautta.
Myös organisaation sisällä tulisi vallita selkeä käsitys sen tavoitteista ja strategiois-
ta, joilla asetetut tavoitteet saavutetaan. Jos organisaatioiden omat strategiat ja ta-
voitteet ovat epäselviä, myös niiden rooli ylimaakunnallisten yhteistyösuhteiden ra-
kentajina ja lisäarvon tuottajina jää epäselväksi.

Uhkakuvien välttämiseksi on olennaista pohtia toimijoiden asenteita sekä ver-
kostomaista toimintatapaa että yhteistyötä kohtaan yleensä. On kyettävä näkemään
verkostomaisen yhteistyön perusoivallus eli vaikka yhteistyötä ei tehdä pyyteettö-
mästi kokonaisedun hyväksi omista eduista välittämättä, on kuitenkin opittava näke-
mään välittömien hyötyjen yli pitkän aikavälin kokonaisetuihin saakka. Lisäksi on
pohdittava mahdollisuuksia toimijalähtöisesti. Parhaat yhteistyökumppanit saatta-

14 Katso tarkemmin tutkimuksen pääraportti: Linnamaa, R. & Sotarauta, M. 2000. Verkostojen utopia
ja arki. Tutkimus Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkostosta. Sente-julkaisuja 7 / 2000. Julkaistaan elo-
kuussa 2000.
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vat jäädä löytymättä, jos yhteistyö lukkiutuu tiettyjen maantieteellisten suuntien
mukaisille alueille.

Verkostomaisen toimintatavan ymmärtämistä helpottaa näkemys yhteistyökentän
muodostumisesta ulkoisena toimintaympäristönä, jossa verkostomaiseen
toimintatapaan perustuva verkosto muodostaa vain yhden osan laajemmasta
yhteistyösuhteiden kirjosta, ulkoisesta toimintaympäristöstä (ks. kuva 2). Kaikkien
suhteiden ei tarvitse eikä tulekaan olla verkostomaisia, vaan joihinkin soveltuvat
paremmin hierarkkiset ja toisiin markkinaperusteiset toimintatavat. Tässä tutkimuk-
sessa käytetty jäsennys on vain yksi tapa tarkastella yhteistyösuhteiden laajaa kenttää,
eikä se ole ainoa oikea tapa tai itseisarvo sinänsä. Oleellista on kyky ja välineet,
joiden avulla ylimaakunnallista yhteistyökenttää voi jäsentää osana organisaation
ja/tai alueen tavoitteellista toimintaa. Verkostomaisen yhteistyön ja ylipäänsä
ylimaakunnalliseen yhteistyön toimintatapojen ja tavoitteiden selkiinnyttäminen
helpottaa niiden soveltamista käytännön kehittämistyöhön niin organisaatio- kuin
aluetasollakin.

Varsinaisen ylimaakunnallisen yhteistyökentän selkeyttämisen on siis tapahdut-
tava sekä toimija- että aluetasolla (vrt. Kuva 7). Yksittäisen kehittäjäorganisaation
kohdalla:

• Määritellään yksittäisen yhteistyösuhteen rooli osana kehittäjäorganisaation tavoitteel-
lista toimintaa.

• Asemoidaan yksittäiset yhteistyösuhteet kokonaisuutena osana organisaation lisäar-
voa tuottavaa toimintaa.

• Tarkastellaan saavutettua lisäarvoa ja käyttämättömiksi mahdollisuuksiksi jääviä suh-
teita. Operationaalistetaan tai poistetaan potentiaalisia suhteita edellisten kohtien ja
organisaation asettamien tavoitteiden perustella.

Juuri potentiaaliset suhteet ovat pitkän tähtäimen verkostoyhteistyössä se linkki, joka
pitää yllä tulevaisuuden odotuksia. Verkostomaista pitkän tähtäimen ja välillisen
hyödyn merkitystä korostavaa ajattelutapaa ei kuitenkaan pidä sekoittaa yhteistyösuh-
teiden epämääräisyyteen ja jäsentymättömyyteen. Myös tulevaisuuden potentiaalia
rakentavat yhteistyösuhteet tulee olla tarkoituksenmukaisesti asemoitu ja jäsennetty
osaksi sitä kokonaisuutta, jonka avulla organisaatiokohtaisia tai alueellisia kehittä-
misen resursseja täydennetään tai tuetaan. Toisaalta ei ole mielekästä ryhtyä raken-
tamaan täysin uusia yhteistyösuhteita, jos haluttua lisäarvoa on mahdollista tuottaa
operationaalistamalla jo olemassa olevia yhteistyösuhteita. Myös aluetasolla on poh-
dittava seuraavia kysymyksiä:

• Mikä on organisaatioiden ylimaakunnallisten yhteistyösuhteiden rooli aluetasolla ja
paljonko yhteistyösuhteet tuottavat lisäarvoja ja mille sektoreille tai toimialoille.

• Miten asemoidaan ylimaakunnalliset yhteistyösuhteet kokonaisuutena osaksi alueel-
lista kehittämistoimintaa.
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• Mistä löydetään yhtymäkohtia ja mahdollisia yhteisiä intressejä, jotka mahdollistavat
yhteistyösuhteiden valjastamisen useampien toimijoiden käyttöön.

• Miten kokonaisuus jäsennetään alueen kilpailukyvyn ja painopistealoja tukevaksi pro-
sessiksi ja mitä lisäarvoja tarvitaan lisää ja mitä yhteistyösuhteita voidaan rajata alu-
eellisen kehittämistoiminnan ulkopuolelle.

Kartoitetaan siis ne resurssit tai lisäarvot, joita eri organisaatiot tällä hetkellä alueel-
le tuottavat ja jäsennetään niiden merkityksiä ja mahdollisuuksia osana alueellista
kehittämisstrategiaa. Tämä raportti voidaan nähdä huomattavasti laajemman ja sy-
vällisemmän analyysin pohjana, jonka pohjalta jäsentymistä ja mahdollisuuksia tar-
kastellaan. Jäsentyneen ja selkeästi painopistealoille painottuvan yhteistyön kautta
on luotava positiivinen mielikuvaa alueesta ja sen avaintoimijoista yhteistyökump-
paneina. Yleisimago ei ole yhtä tärkeä kuin tärkeimmille yhteistyökumppaneille
välittyvä mielikuva alueesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Selkeytynyt ulkoinen toimintaympäristö tarjoaa lähtökohdat, joiden puitteissa
ylimaakunnallista yhteistyötä voidaan jäsentyneesti rakentaa niin, että se täyttää avain-
resurssien ja kehittämisen kannalta tärkeimpien voimavarojen vajeen alueella. On
kuitenkin muistettava, että kyseessä on dynaaminen prosessi, jonka rakentumista
voidaan ja tuleekin ohjata vain osittain, ei täydellisesti hallita tiukoin määräyksin ja
rajoituksin.

Nykyistä yhteiskuntaa on kuvattu mm. tieto- ja verkostoyhteiskuntien metaforil-
la. Aivan yhtä tärkeätä kuin oikean tiedon löytäminen tietoyhteiskunnan tuottamasta
ja välittämästä valtavasta tietomassasta, on oikeiden yhteistyösuhteiden ja verkko-
jen löytäminen verkostoyhteiskunnan tarjoamien loputtomien yhteistyömahdollisuuk-
sien joukosta. On löydettävä ne kontaktit, joissa organisaatioiden tai alueiden prefe-
renssit kohtaavat oikealla tavalla. Ylimaakunnallisen yhteistyön on tuotettava tyhji-
en tai potentiaalisten suhteiden sijaan strategisesti merkittävää lisäarvoa. Hokema
“ei yhteistyötä yhteistyön vuoksi” on todennettava retoriikan ohella myös käytän-
nön toiminnassa. Enää ei pidä kätkeytyä verkostojen varjoon, vaan on astuttava esiin
ja tartuttava yhteistyösuhteisiin ja niiden tuottamaan lisäarvoon.

Lakeuden kutsua on kuultu ja yhteistyökanavia on muodostettu. Nyt on tarkastelu
kohdistettava sisältöihin ja toimintatapoihin eli mitä lisäarvoja nämä kanavat tuotta-
vat ja miten tuotettua lisäarvoa voitaisiin edelleen kasvattaa. Ylimaakunnallista yh-
teistyötä on kehitettävä yhdessä alueellisen kehittämisen ja sitä ohjaavien strategioi-
den kanssa. Alueen ulkoisen toimintaympäristön tarjoamat loputtomat resurssit on
valjastettava tukemaan Seinäjoen seudun pitkän aikavälin kehitystä, koska verkos-
toituneessa tietoyhteiskunnassa yksikään alue tai toimija ei voi olla kilpailukykyi-
nen ilman yhteistyötä.
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Liitteet

LIITE 1. Seinäjoki pähkinänkuoressa

Seinäjoki nimitettiin kaupungiksi vuonna1960. Kaupungiksi tulon jälkeen asukas-
määrä on yli kaksinkertaistunut ja nykyisin Seinäjoki on 200.000 asukasta käsittä-
vän Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus.

TAULUKKO 1. Väkiluvun kehitys Seinäjoella

TAULUKKO 2. suurimmat työnantajat Seinäjoella (31.12.1998):

TAULUKKO 3. Työssäkäynti Seinäjoella

1980 1990 1998

Väkiluku 24.639 27.765 29.710

Työnantaja Työntek. Työnantaja Työntek.

E-P:n sairaanhoitopiiri/Seinäjoki 2 000 Suomen Posti Oy 352 

Atria Oyj / Seinäjoki ja Nurmo 1 836 Valio Oy 350 

Seinäjoen kaupunki 1 405 Amm.kork.koulun kuntayht. 334

Valtionrautatiet 675 Eskoon sos.palv. kuntayht. 255

Seinäjoen seudun terveysyhtymä 380 Ilkka-konserni 251

Työpaikat Seinäjoella 1998 15.400

Työvoima 14.293

- Työlliset 11.968

Kotikunnassa työssäkäyvät 9.220

Kotikunnan ulkopuolella työssäkäyvät 2.334

Seinäjoelle töihin muista kunnista 5.000

Keskim. työttömyysaste 31.3.1999 14,4 %
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TAULUKKO 4. Työssäkäyvät toimialoittain

Lähde: http://www.sjk.fi/Yleista/yleista.htm

Työssäkäyvät toimialoittain %

Maa- ja metsätalous 2,1 %

Kaivostoiminta 0,3 %

Teollisuus 10,6 %

Energia- ja vesihuolto 0,9 %

Rakentaminen 6,7 %

Kauppa., maj., rav.toim. 20,3 %

Kulj., varast. ja tietoliikenne 9,0 %

Rah., vak.kiint.toim. 10,2 %

Yht.kunn., henk.koht. palv. 37,8 %

Tuntematon 2,1 %

Yhteensä 15.400 100 %
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LIITE 2. Tutkimukseen osallistuneiden organisaatioiden toimienkuvat (ks. tarkem-
min Linnamaa & Sotarauta 2000. Liitteet)

Etelä-Pohjanmaan liitto

Vuoden 1994 alusta toimintansa aloittanut Etelä-Pohjanmaan liitto on Etelä-Pohjan-
maan 27 kunnan omistama kuntayhtymä. Sen toimielimiä ovat maakuntapäivät, maa-
kuntavaltuusto ja –hallitus. Alueiden kehittämistä koskevan lain (1135/93) mukaan
maakunnan liitot toimivat alueensa aluekehitysviranomaisena eli niiden tehtävänä on
huolehtia yleisestä aluepoliittisesta suunnittelusta, aluekehittämisohjelmien valmiste-
lusta ja toteutumisen seurannasta sekä aluekehitystoimenpiteiden yhteensovittamisesta.
Lisäksi maakunnan liitot vastaavat edunvalvonnasta, seutukaavoituksesta ja tehtäviinsä
liittyvistä kansainvälisistä asioista ja pyrkivät edistämään kuntien yhteistyötä. Maa-
kunnan liitto toimii myös maakunnan palvelu- ja kehittämiskeskuksena, joka tuottaa
tutkimuksia, selvityksiä ja suunnitelmia kulloinkin ajankohtaisista asioista. (Laki alu-
eiden kehittämisestä 1135/93; http://www.sjoki.uta.fi/epliitto/; 8.11.1999)

Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus

Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) on muiden Suomen TE-
keskusten tapaan aloittanut toimintansa syksyllä 1997. TE-keskukset ovat kauppa- ja
teollisuusministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä työministeriön hallinnon-
alojen yhteisiä palvelukeskuksia. Ne tarjoavat palveluita yrityksille, yrittäjille ja yk-
sittäisille kansalaisille 15 paikkakunnalla. TE-keskuksissa saa keskitetysti palveluita,
joita tarjosivat aiemmin KTM yrityspalvelut sekä työvoima- ja maaseutuelinkeino-
piirien toimistot, Tekesin kotimaan yksikkö ja Suomen Ulkomaankauppaliiton alue-
yksikkö. Keskukset ovat merkittäviä EU-rahoituksen myöntäjiä. Ennen Etelä-Poh-
janmaan TE-keskuksen perustamista Etelä-Pohjanmaalla oli maaseutuelinkeinopiiri.
Työvoimapiirin ja KTM:n yrityspalvelun päätoimipaikat olivat aiemmin Vaasassa.
Vaasan KTM:n yrityspalvelulla oli tosin Seinäjoella paikallistoimisto.

Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari

Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari on perustettu vuonna 1952. Sen tehtävänä on toi-
minta-alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen ja yhteisten etujen
valvominen. Sen toiminta jakautuu elinkeinoelämän edunvalvontaan, kurssi- ja semi-
naaritoimintaan sekä tiedottamiseen, neuvontaan ja muuhun jäsenpalveluun, valio-
kuntatyöhön, projektitoimintaan ja elinkeinoelämän yhteistyöhön. Etelä-Pohjanmaan
toiminta-alueeseen kuuluu 28 kuntaa.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry toimii Suomen Yrittäjien aluejärjestönä. Suomen Yrit-
täjien tavoitteena on parantaa yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan edellytyk-
siä, lisätä yrittäjien painoarvoa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja luoda myön-
teistä asennetta yrittäjyydelle. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toiminta painottuu alu-
eelliseen edunvalvontaan, jäsenpalveluihin, alueellisen toiminnan koordinointiin ja
työskentelyyn valtakunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Etelä-Pohjanmaan Yrit-
täjillä on 31 paikallisyhdistystä.
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SeiTek

Seinäjoella sijaitseva SeiTek on Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan ja kaupan
alojen yhteinen teknologia- ja yrityspalveluyksikkö. SeiTek on perustettu vuonna 1994.
Sen toiminta-ajatuksena on tukea pk-yritystoiminnan kehittymistä ja uusien yritysten
syntymistä tarjoamalla yrityksille teknillistä ja kaupallista osaamista. Päätoiminta-
muodot ovat teknologia- ja yrityspalvelu. SeiTek järjestää myös teknologia- ja yritys-
palvelutoiminnan kehittämishankkeisiin liittyvää yritysten henkilöstökoulutusta. Sei-
Tekin erityisosaamisalueet ovat konepajateollisuuden ja mekaanisen puutekniikan
tuotantoteknologia yhdistettynä kaupalliseen osaamiseen. Toiminnan painopiste on
tutkimus- ja kehitysprojekteissa, joita toteutetaan sekä suorina yritysprojekteina että
hakemalla suuremmille kokonaisuuksille julkista rahoitusta. (http://seite1.setol.fi/sei-
tek/)

Foodwest Oy

Foodwest Oy on 1995 perustettu elintarvikealan kehitysyhtiö. Se toimii valtioneuvos-
ton nimeämänä elintarvikealan osaamiskeskuksena ja on Suomen teknologiakeskuk-
sen liiton, TEKEL ry:n jäsen. Foodwest Oy:n osakkaina ovat 24 yritystä, 27 eteläpoh-
jalaista kuntaa sekä 5 yhteisöä.

Foodwest Oy palvelee elintarvikeyrityksiä tuotekehityksessä sekä laadun hallinnassa
ja markkinoinnissa. Keskeisiä toiminta-alueita ovat soveltava tuotekehitys, prosessi-
en ja laitteiden kehitys ja koekäyttö, tuotteen kuluttajatestaus ja koemarkkinointi sekä
ympäristö-, omavalvonta- ja laatujärjestelmät. Foodwest Oy tarjoaa asiantuntemusta
myös EU-projektijärjestelmien tuntemuksessa ja projektien johtamisessa.

Elintarvikealan osaamiskeskuksen toiminta-ajatuksena on toimia huipputiedon haki-
jana ja soveltajana raaka-aineita jalostaville yrityksille. Osaamiskeskus luo ja hyö-
dyntää laajaa osaamisverkostoa kotimaassa ja ulkomailla. (http://satafood.net/food-
west/foodwest.nsf)

Wincent

Etelä-Pohjanmaan puualan osaamiskeskus Wincent perustettiin vuonna 1997. Se käyn-
nistyi projektimuotoisena toimintana, jonka rahoitus on peräisin pääasiassa Euroopan
sosiaalirahastolta. Wincentin tavoitteena on kehittää Etelä-Pohjanmaan mekaanisen
puunjalostusteollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä sekä lisätä puun käyttöä moni-
puolistamisen ja jalostusasteen noston avulla. Wincentin osaaminen liittyy erityisesti
puualan markkinointiin. Wincent pyrkii toimimaan myös puualaan liittyvien verkos-
tojen luojana ja yhteistyön edistäjänä. Wincent toimii Seinäjoella Helsingin yliopis-
ton Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen (Makes) yhteydessä. (http://
www.sjoki.uta.fi/hymakes/wincent)

BIC Botnia ry

BIC Botnia ry on Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liittojen alu-
eella toimiva Business and Innovation Centre -verkostoon kuuluva asiantuntijaorga-
nisaatio, joka tukee ja kehittää innovatiivisia hankkeita ja yritystoimintaa. BIC Bot-
nia ry:llä on toimistot Vaasassa, Seinäjoella ja Kokkolassa. BIC-keskuksia on ympäri
Eurooppaa lähes 150. BIC Botnian asiakkaita voivat olla olemassa olevat yritykset
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tai yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt. Eräs BIC Botnian tärkeimmistä tehtävistä
on korkean asteen koulutuksen ja yritystoiminnan lähentäminen. Syksyllä 1999 BIC
Botnian Seinäjoen toimisto siirtyi SeiTekin yhteyteen. (http://www.bicbotnia.fi/).

Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy

Seinänaapurien Matkailu Oy vaihtoi vuonna 1999 nimensä Etelä-Pohjanmaan Mat-
kailu Oy:ksi. Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy on kymmenen eteläpohjalaisen kunnan
omistama matkailun markkinointiyhtiö ja oman toimialueensa matkailuneuvontapiste
ja valmismatkaliike. Yhtiön omaa tuotantoa ovat valmiit matkapaketit ryhmille. (http:/
/w3.tietoraitti.fi/matkailu/)

Helsingin yliopisto Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus

Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus (MAKES) on Seinäjoella sijaitseva Helsin-
gin yliopiston aikuiskoulutuskeskukseen kuuluva itsenäinen erillislaitos. Keskus on
perustettu vuonna 1988 ja sen henkilökunnan määrä on noin 40. Keskuksen tehtävänä
on maaseudun elinolosuhteiden ja elinkeinotoiminnan kehittämisen tukeminen tutki-
muksen, koulutuksen sekä tietopalvelu- ja julkaisutoiminnan avulla. Toiminnan pai-
nopistealueet ovat elintarvikealan yrittäjyyden edistäminen, maaseudun fyysisen ja
sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen, maaseudun alueellinen kehittäminen sekä me-
kaanisen puunjalostuksen kehittäminen. (http://www.sjoki.uta.fi/hymakes/.)

Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Seinäjoen toimipaikka

Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Seinäjoen toimipaikka (TYT-Sei-
näjoki) järjestää ammatillista täydennyskoulutusta ja avoimen yliopiston opetusta.
Ammatillista täydennyskoulutusta tarjotaan useille eri toimialoille ja ammattiryhmil-
le. Koulutusta järjestetään sopimuskoulutuksena, maksullisina koulutustilaisuuksina
ja työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena. Ammatillisen täydennyskoulutuksen pai-
nopistealoja ovat opetus- ja aikuiskasvatus, yhteiskuntapolitiikka, yrittäjyys ja johta-
minen ja informaatioteknologia. TYT-Seinäjoki on perustettu vuonna 1981. (http://
www.sjoki.uta.fi/TYT/).

Vaasan yliopiston Seinäjoen toimipiste

Vaasan yliopiston Seinäjoen toimipiste aloitti toimintansa joulukuussa 1998, jolloin
tutkimusasiamies aloitti työnsä Seinäjoella. Yksikön toiminta on alkanut ESR:n osa-
rahoittamana hankkeena, jonka tavoitteena on yksikön toiminnan vakiinnuttaminen.
Toimipiste edustaa Seinäjoella kaikkia Vaasan yliopiston osaamisalueita. Sen tehtä-
vänä on kanavoida yliopiston osaamista Etelä-Pohjanmaalle.

. Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) aloitti toimintansa väliaikaisena ammatti-
korkeakouluna 1992. Se vakinaistettiin vuonna 1996. Seinäjoen ammattikorkeakou-
lussa opiskeli vuonna 1998 n. 2000 opiskelijaa. Opiskelijamäärät tulevat nousemaan
vuoteen 2002 mennessä lähes kolmeentuhanteen opiskelijaan. Seinäjoella sijaitsevat
tekniikan, kaupan, terveysalan ja sosiaalialan yksiköt. Luonnonvara-alan yksiköt puo-
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lestaan toimivat Ilmajoella ja Ähtärissä. Näiden lisäksi SeAMK:iin kuuluvat Jurvan
kulttuurialan, Kauhajoen matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ja Kauhavan kaupan alan
yksiköt. Ammattikorkeakoulu järjestää koulutuksen ohella myös tutkimus- ja palve-
lutoimintaa. Ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä toimii Seinäjoen ammatillisen kor-
keakouluopetuksen kuntayhtymä. http://www.seamk.fi)
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LIITE 3. Tutkimukseen tehdyt haastattelut

Jarmo Palm, tutkimusasiamies, Vaasan yliopiston Seinäjoen toimipiste.1.9.1999, Seinäjoki.

Kati Katajisto, johtaja, SeiTek, 1.9.1999, Seinäjoki.

Kari Rajala, johtaja, Bic Botnia. 1.9.1999, Seinäjoki.

Juha S. Niemelä, tutkimusjohtaja, MAKES. 6.9.1999 Seinäjoki.

Marja-Terttu Saari, suunnittelupäällikkö, Seinäjoen kaupunki. 6.9.1999, Seinäjoki

Mauri Hietala, elinkeinotoimenjohtaja, Seinäjoenkaupunki, 7.9.1999, Seinäjoki

Antero Auranen, johtaja, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari. 7.9.1999, Seinäjoki.

Pauli Kankaanpää, toiminnanjohtaja, Etelä-Pohjanmaan yrittäjät ry. 7.9.1999, Seinäjoki.

Marjatta Jokisuu, koulutuspäällikkö, TYT-Seinäjoki. 9.9.1999, Tampere

Kari Saikkonen, toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan matkailu Oy. 14.9.1999, Seinäjoki

Tapio Varmola, johtava rehtori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 14.9.1999, Seinäjoki.

Sakari Ängeslevä, osastopäällikkö, Etelä-Pohjanmaan TE-keskus, maaseutuosasto. 15.9.1999,
Seinäjoki.

Kari Mäkelä, toiminnanjohtaja, EPTEK. 15.9.1999, Seinäjoki.

Pauli Huhtamäki, yksikön johtaja, tekniikan alan ammattikorkeakouluyksikkö 21.9.1999,
Seinäjoki.

Kalevi Karjanlahti, yksikön johtaja, kaupan alan ammattikorkeakouluyksikkö. 21.9.1999,
Seinäjoki.

Esa Latva-Rasku, maakuntajohtaja, Etelä-Pohjanmaan liitto. 22.9.1999, Seinäjoki.

Raimo Harjunen, johtaja, Etelä-Pohjanmaan TE-keskus. 22.9.1999, Seinäjoki.

Simo  Luoma, osastopäällikkö, Etelä-Pohjanmaan TE-keskus, yritysosasto. 22.9.1999, Sei-
näjoki.

Antti Väliaho, toimitusjohtaja, Foodwest Oy. 22.9.1999, Seinäjoki.

Lasse Ala-Kojola, yksikön päällikkö, Etelä-Pohjanmaan TE-keskus, Tekes. 27.9.1999, Sei-
näjoki

Leena Niemi-Väkeväinen, yksikön johtaja, sosiaalialan ammattikorkeakouluyksikkö.
29.9.1999, Seinäjoki.

Juha Alarinta, osastopäällikkö, Etelä-Pohjanmaan TE-keskus. 29.9.1999, Seinäjoki.


