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Esipuhe

1990-luvun alkupuolella verkostosta tuli kehittämistoiminnan taikasana, hyvän
yhteistyön symboli ja yksi kehittämistoiminnan johtavista toimintaperiaatteista.
Kaikkien mahdollisten ja mahdottomienkin ohjelmien, kehittämisprojektien, stra-
tegioiden yms. hurskaaksi toiveeksi nousi avaintoimijoiden keskinäisen verkos-
toitumisen edistäminen. Verkostoja ”myytiin” tehokkaasti ja ajoittain alkoi jo vai-
kuttaa siltä, että erilaisten verkostojen määrä on hyvän organisaation ja ihmisen
mitta. Verkostojen ihanne, niiden utopia nostettiin erilaisissa kirjoituksissa ja se-
minaareissa näyttävästi esille ja Suomi alkoikin vähitellen verkostoitua. Osittain
verkostot lunastivat lupauksiaan; toiminta joustavoitui, joitain aiemmin pyhiksi
koettuja rajoja onnistuttiin ylittämään jne. Verkostojen lupaama utopia ei kuiten-
kaan toteutunut luvatulla tavalla, arki osoittautui lupauksia karummaksi.

Etelä-Pohjanmaalla on eri yhteyksissä aktiivisesti rakennettu uusia verkostoja
ja kyetty siten luomaan uutta potkua kehittämistoimintaan. Samalla Etelä-Pohjan-
maalla on törmätty verkostojen arkeen, sen moniin ongelmiin. Tämä tutkimus on
yksi osoitus Etelä-Pohjanmaan kehittäjäorganisaatioiden halusta kehittää omia toi-
mintojaan sekä etsiä ratkaisuja verkostojen arjen harmauteen. Tämä raportti on
Etelä-Pohjanmaan liiton, Seinäjoen kaupungin ja Euroopan Sosiaalirahaston ra-
hoittaman ”Rajaton Etelä-Pohjanmaa: Johtamis- ja suunnittelumenetelmien kehit-
täminen hajautuneen vallan maailmassa” –projektin päätuotos. Tähän projektiin
liittyi useita muita Etelä-Pohjanmaan kehittämistyötä tarkastelevia tutkimus- ja
kehittämisprojekteja. ”Rajaton Etelä-Pohjanmaa” -projektin rahoittajat ja muut
tutkimukseen osallistuneet kehittäjäorganisaatiot ansaitsevat lämpimän kiitoksen
siitä rohkeasta ja ennakkoluulottomasta asenteesta, jolla ne ovat avanneet omat
toimintamallinsa ja –tapansa yhteistyökumppaneille, tutkijoille ja muille alueelli-
sesta kehittämisestä kiinnostuneilla toimijoille.

Verkostojen utopia on Etelä-Pohjanmaallakin ollut jännittävä. Se on ollut täyn-
nä uusia haasteita ja lupauksia. Verkostojen arki taas on usein ollut karu ja harmaa.
Verkostojen moninaiset kasvot heijastelevat alueellisen kehittämistoiminnan komp-
leksista luonnetta sekä uusien toimintamuotojen ja roolien etsinnän vaikeutta.

Verkostot ovat utopian ja arjen kohtauspaikkoja. Tutkimusprosessi osoittautui
tutkimuskohteensa kaltaiseksi; monisyiseksi, haasteelliseksi, mielekkääksi ja vai-
keaksikin. Haastavuutta ja vaikeutta lisäsi tämän tutkimuksen limittyminen usei-
siin muihin prosesseihin; muiden Etelä-Pohjanmaata koskevien tutkimus- ja kehit-
tämisprojektien lisäksi ”Rajaton Etelä-Pohjanmaa” –projektin ympärille perustet-
tiin Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö. Samalla tutkimusprosessi muodos-
tui pitkäksi ja rönsyileväksi. Rönsyt ja prosessin monet vaiheet ovat osaltaan muo-
vanneet tämän opuksen sisältöä, vieneet sitä alkuperäisestä poikkeavaan suuntaan.
Uskomme kuitenkin, että näin syntynyt tutkimus tavoittaa jotakin olennaista ver-



kostomaisen toiminnan utopian ja arjen välimailta. Ainakin prosessi on meille ol-
lut poikkeuksellinen, olemme oppineet paljon.

Tampereella 6.11.2000

Reija Linnamaa Markku Sotarauta

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu sekä Reija Linnamaan että Markku
Sotaraudan aiempiin tutkimuksiin. Tutkimuksen pääaineiston (postikysely ja tee-
mahaastattelut) hankinnasta ja alustavasta analyysista on vastannut Reija Linna-
maa. Aineistosta tehdyistä johtopäätöksistä ja kehittämisehdotuksista vastaavat
Markku Sotarauta ja Reija Linnamaa yhdessä.
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1  Johdanto

1.1   Verkostot hyvän yhteistyön metaforana

Uuden vuosituhannen alkumetreillä kaikkien Suomen alueiden yksi keskeisimmistä
kysymyksistä on, miten omaa aluetta pitää kehittää, jotta se olisi mahdollisimman
vetovoimainen kokonaisuus tulevaisuuden kannalta tärkeiden virtojen1 suhteen.
Suurissa yliopistokaupungeissa pohditaan aiempaa enemmän kansainvälisen kil-
pailukyvyn saloja ja etsitään keinoja maailman osaamiskeskusten eliittiin nouse-
miseksi ja siellä pysymiseksi. Monilla muilla alueilla etsitään kuumeisesti keinoja
väestön vähenemisen pysäyttämiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi. Ovatpa
kehittämisen tavoitteet ja alueen lähtökohdat mitkä tahansa, on kehittämistoimin-
nassa tullut tavaksi korostaa kumppanuutta, verkostoja, vuorovaikutteista suunnit-
telua jne. Hieman kärjistäen voisi todeta, että kehittämistoiminnassa on vahva usko
siihen, että ”kunhan vain kykenemme toimimaan yhdessä yhteisten tavoitteiden
hyväksi, niin pystymme vielä kääntämään kehityksen kulun meille suotuisaksi”.

Yhteistyöhön siis uskotaan. Eikä syyttä; lienee aivan selvää, että minkä tahansa
alueen resurssien mobilisoinnissa tarvitaan useiden organisaatioiden ja ihmisten
päätöksiä, resursseja ja sitoutumista. Alue tarvitsee monien toimijoiden panoksen
kehittyäkseen globaalissa ja informationaalisessa verkostoyhteiskunnassa2, ja yh-
teistyökykyiset toimijat ovat mitä todennäköisemmin kilpailukykyisempiä kuin yh-
teistyökyvyttömät. Kuten olemme aiemmissa töissämme3 todenneet, laadukas yh-
teistoimintaprosessi voi olla yksi kilpailukyvyn elementeistä.

1 Castells määrittelee virrat tarkoituksellisiksi, toistuviksi ja ohjelmoitavissa oleviksi peräkkäisiksi
vaihdoksiksi toisistaan erillään olevien toimijoiden välillä. Castells tarkastelee virtoina lähinnä in-
formaatio-, teknologia- ja pääomavirtoja sekä myös symboli- ja mielikuvavirtoja että organisaatioi-
den välistä vuorovaikutusta ilmentäviä virtoja. (Castells 1996, 375 ja 411-412.) Jos virtoja tarkastel-
laan laajemmin, niin virtoina voidaan pitää myös esimerkiksi yritys-, asukas-, opiskelija-, tai matkai-
lijavirtoja (ks. tarkemmin Kostiainen 1999).
2 Ks. Castells (1996); Sotarauta (1999a).
3 Ks. mm. Sotarauta & Linnamaa (1997a ja 1998b).
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Alueellisessa kehittämisessä yhteistyön taustalla on siis usein oletus siitä, että
monet toimijat yhdessä kykenisivät löytämään yhteisiä tavoitteita ja kykenisivät
myös yhdessä toteuttamaan niitä. Resurssien kokoaminen ja oman alueen eteen
ponnisteleminen on hyvä lähtökohta, mutta samalla se on äärimmäisen vaikea ja
haastava. Yhteisten tavoitteiden ja visioiden löytäminen ei useinkaan suju yhtä
jouhevasti kuin mitä erilaiset oppi- ja käsikirjat antavat ymmärtää. Ihmiset eivät
olekaan asioista samaa mieltä ja yhteinen ponnistus kuivuu kokoon, ajatus yhdes-
sä laadituista kehittämisstrategioista murenee käsiin tai nousee niin yleiselle tasol-
le, ettei kukaan enää tiedä, mitä se tarkoittaa käytännössä. Vaikka yhteistyön ni-
meen vannotaan, lienee myös aivan selvää, että monien toimijoiden yhteistyö ei
ole ongelmatonta. Joskus ”hyvästä kumppanuudesta” huolimatta kehittäminen saat-
taa pyöriä vuosia paikallaan kääntymättä tehokkaaksi toiminnaksi.

Olemme aiemmissa tutkimuksissamme1 tulleet siihen tulokseen, että alueelli-
sessa kehittämisessä tulisi aiempaa selvästi syvällisemmin tunnistaa erilaiset ta-
voitteet yhteisten tavoitteiden tavoittelun sijaan. Paradoksaalista on, että tällä ta-
valla on mahdollista löytää yhteisiä tavoitteita todennäköisemmin kuin lähtemällä
liikkeelle yhteisten visioiden etsinnästä.

Usein verkoston nähdään olevan sama asia kuin hyvin toimiva yhteistyö tai
jopa laadukas toiminta, mutta käytännössä hyvä yhteistyö voi organisoitua muu-
tenkin kuin verkostona. Toisaalta verkostomainen yhteistyö ei suoraan takaa yh-
teistyön laatua. Verkostoissa yhteistyö ei perustu hierarkkisiin suhteisiin, vaan lo-
jaalisuuden, solidaarisuuden, luottamuksen ja keskinäisen tuen luonnehtimaan vuo-
rovaikutukseen. Näin ainakin monissa teorioissa korostetaan. Jos alueellista kehit-
tämistä lähestytään verkostojen näkökulmasta, on näkökulma yhteistyöhön siis
varsin erilainen kuin esimerkiksi hierarkkiseen järjestelmään perustuvassa vuoro-
vaikutuksessa ja yhteistyössä. Käytännössä alueellisessa kehittämisessä ei ole puh-
taita verkostoja tai hierarkkisia järjestelmiä, vaan erilaiset tavat organisoitua limit-
tyvät ja lomittuvat.

Vaikka alueellista kehittämistä koskevissa tutkimuksissa ja käsikirjoissa on tul-
lut tavaksi korostaa verkostojen merkitystä, on Suomessa tutkittu varsin vähän
verkostomaisen yhteistyön todellisuutta, sen hyviä puolia ja/tai pullonkauloja. Tässä
tutkimuksessa huomio kohdistetaan Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkostoon eli nii-
den toimijoiden muodostamaan kokonaisuuteen, jotka tavalla tai toisella yhdessä
vaikuttavat maakunnan kehittämiseen ja kehitykseen. Perusajatuksena on luoda
realistinen katsaus verkostomaisen yhteistyön arkeen. Samalla esille nousee kysy-
mys siitä, onko Etelä-Pohjanmaalla mahdollista käyttää käsitettä kehittäjäverkos-
to vai onko kehittämistoiminnassa mukana oleva ryhmä käytännössä hajanainen

1 Ks. mm. Sotarauta & Linnamaa (1997a ja 1999a).
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joukko toisistaan riippumattomia toimijoita. Mikä loppujen lopuksi on kehittäjä-
verkoston eri toimijoiden rooli osana kokonaisuutta, tarvitaanko niiden välillä tii-
vistä vuorovaikusta vai tulisiko eri toimijoiden itse hakea omat verkostonsa – eli
mistä verkostoissa itse asiassa on kysymys…

1.2 Tutkimusasetelma

1.2.1  Tehtävä ja tavoitteet

Tutkimustehtävänä on yleisellä tasolla kehittää alueellista kehittämistoimintaa luo-
malla ymmärrystä kehittäjäverkostoista, niiden roolista ja toimintamalleista sekä
niiden toimintaan vaikuttavista tekijöistä. Erityisellä tasolla tutkimustehtävänä on
tukea Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkostoa nostamalla esille sen toimintaan vai-
kuttavia tekijöitä ja pohtimalla keinoja verkoston toimivuuden kehittämiseksi. Läh-
tökohtana on siis tukea Etelä-Pohjanmaan vuorovaikutteisten kehittämisprosessi-
en toimivuutta luomalla edellytykset omasta toiminnasta oppimiselle. Tutkimus-
tehtävä täsmentyy verkostoteorioiden tarkastelun yhteydessä esille nousevien ky-
symysten avulla.

1.2.2 Aineisto

Tutkimuksen viitekehys perustuu verkostoihin ja verkostojen johtamiseen liitty-
viin teorioihin, joiden pohjalta nostetaan esille konkreettisia kysymyksiä luvuissa
3.2. ja 3.3. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu seuraavista osista:

• Etelä-Pohjanmaata koskeva tilastomateriaali

• Eteläpohjalaisten kehittäjäorganisaatioiden suunnitteluasiakirjat, Etelä-Pohjanmaa-
ta koskevat selvitykset ja raportit

• Kehittäjäverkoston toimijoille suunnattu kysely

• Teemahaastattelut

• Osallistuva havainnointi eli Etelä-Pohjanmaan kehittämistyöhön osallistuminen.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa perehdyttiin varsin laajasti maakunnan ti-
lanteeseen ja maakunnan kehittäjäverkostossa toimiviin organisaatioihin tilasto-
jen, suunnitteluasiakirjojen, selvitysten ja raporttien avulla. Keväällä 1998 toteu-
tettiin postikysely, joka suunnattiin maakunnan kehittäjäverkostoa oletettavasti
tunteville eteläpohjalaisille toimijoille. Päävastaajaryhmiä olivat kunnanjohtajat,
elinkeinoasioista vastaavat viranhaltijat, kunnanhallitusten puheenjohtajat, seutu-
yhdyshenkilöt ja maakuntahallituksen jäsenet. Lisäksi kohderyhmänä oli erilais-
ten kehittäjäorganisaatioiden (esim. aluehallintoviranomaisia, teknologiansiirto-
organisaatioita, yrityspalveluyrityksiä) johtohenkilöitä, työohjelmakoordinaatto-
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reita, oppilaitosten rehtoreita, postikyselyn toteutushetkellä käynnissä olleiden 5b-
ja ESR-projektien eteläpohjalaisia vetäjiä sekä tiedotusvälineiden johtohenkilöi-
tä.

Kyselylomakkeita lähetettiin yhteensä 267 kappaletta. Ensimmäisellä kysely-
kierroksella vastauksia palautui 105 kappaletta, jolloin vastausprosentti oli 39,3
%. Kyselystä tehtiin yksi ”karhukierros”, minkä jälkeen lopulliseksi vastauspro-
sentiksi tuli 60,3 % (161 vastausta). Kyselyyn vastanneet jakautuivat erilaisiin
vastaajaryhmiin taulukon 1 osoittamalla tavalla. Postikyselyn tarkoituksena oli luoda
perusta teemahaastatteluille ja näin ollen postikyselyn tuloksia ei analysoida tässä
raportissa omana erillisenä kokonaisuutenaan, vaan sen päähavainnot tuodaan esille
muun aineiston yhteydessä. Keskeisimmät postikyselyn tulokset on esitetty liit-
teissä 1-3.

TAULUKKO 1. Postikyselyyn vastanneet vastausryhmittäin.

Projektin kolmannessa vaiheessa tehtiin marraskuun 1998 ja lokakuun 1999 väli-
senä aikana yhteensä 62 teemahaastattelua. Haastateltaviksi valittiin Etelä-Poh-
janmaan kehittäjäverkostoon oletettavasti kuuluvia toimijoita ja sellaisia toimijoi-
ta, joiden voitiin olettaa muutoin tuntevan kehittäjäverkoston toimintaa (haastatel-
lut henkilöt on esitetty liitteessä 4).

Teemahaastattelun voidaan katsoa sopivan hyvin yhteistyön toimivuuden tar-
kasteluun, koska se jättää tilaa haastateltavan omille tulkinnoille ja mahdollistaa
näin myös uusien teemojen esille nousemisen. Alueellisen kehittäjäverkoston toi-

1 Alueorganisaatioiden edustajina pidettiin kyselylomakkeen saaneiden joukkoon kuuluneita Etelä-
Pohjanmaan liiton, TE-keskuksen, metsäkeskuksen, maaseutukeskuksen ja Finnveran työntekijöitä.
2 Kohdassa “Ei tietoa” ovat ne vastaukset, joissa vastaajan tastatiedoksi oli merkitty useampi kuin
yksi vaihtoehto tai kohtaan oli jätetty vastaamatta.

Vastanneiden lkm Vastanneet, %

Luottamushenkilöt 18 11

Alueorganisaatioiden edustajat1 30 19

Kuntien viranhaltijat 39 24

Oppi- ja tutkimuslaitosten edustajat 30 19

Tiedotusvälineiden edustajat 7 4

Määräaikaiset projektityöntekijät 13 8

Jokin muu 16 10

Ei tietoa2 8 5

Yhteensä 161 100
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mivuuden kaltaisen ilmiön tutkimuksessa tämä on tärkeää, koska ilmiö on tilanne-
sidonnainen ja jatkuvasti muuttuva. Lisäksi se on suhteellisen uusi ja vähän tutkit-
tu aihe. Näin ollen täsmällisten kysymysten laatiminen ennalta ei palvelisi par-
haalla mahdollisella tavalla tutkimusongelman ratkaisemista. Haastattelut erosi-
vat toisistaan jonkin verran toteutukseltaan ja sisällöltään, jotta haastattelu olisi
sopinut mahdollisimman hyvin juuri ko. henkilön ja organisaation toimintaan ja
rooliin alueellisessa kehittämisessä.

Haastattelut vaihtelivat kestoltaan reilusta puolesta tunnista yli kahteen tuntiin
ollen keskimäärin noin tunnin mittaisia. Teemahaastattelut nauhoitettiin, ja jos
keskustelu jatkui varsinaisen haastatteluosuuden loputtua, kirjattiin näistä vapaa-
muotoisista keskusteluista tutkimuksen teemojen kannalta tärkeimmät kohdat ylös
jälkikäteen. Keskeisimmät osuudet haastatteluista purettiin sanatarkasti, ja muut
osat tiivistettiin teemoittaiseksi luetteloksi. Haastatteluaineistoa kertyi yhteensä
252 sivua. Haastatteluaineistosta esille nostetut analyysia havainnollistavat suorat
lainaukset on esitetty sisennettynä ja lainausmerkeillä erotettuna. Lainauksista on
poistettu kohdat, joista haastateltavan voisi tunnistaa. Suorissa lainauksissa ei ole
myöskään sanatarkasti toistettu ns. täytesanoja. Jos haastateltavan puheesta on jä-
tetty osia välistä pois (esim. välihuomautukset, jotka eivät liity suoraan ko. tee-
maan), niin poistetut osat on merkitty kolmella pisteellä.

Haastatteluaineiston osalta noudatettiin ns. jatkuvaa analysointia ja vertailua
eli jokaisen haastattelun jälkeen aineistoa käytiin läpi, ja siitä otettiin vinkkejä
seuraaviin haastatteluihin. Kun kaikki haastattelut oli tehty, aineisto analysoitiin
teemahaastattelujen keskeisten teemojen näkökulmasta. Teemat olivat: Etelä-Poh-
janmaan kehittäjäverkoston keskeisten toimijoiden roolit, yhteistyön toimivuus sekä
toimivuuteen vaikuttavat tekijät, kehittämistyön foorumit, verkostojen johtajuus
ja verkostomaisen toiminnan negatiiviset puolet1.

Tämä tutkimus on kiinteä osa Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikön (Sente)
tutkimuskokonaisuutta, jossa kehitetään johtamisen ja suunnittelun lähestymista-
poja hajautuneen vallan maailmaan. Tutkimuskokonaisuuteen kuuluvat mm. seu-
raavat projektit, jotka kohdistuvat Etelä-Pohjanmaahan ja jotka siten ovat myös
osa tämän tutkimuksen aineistoa:

• Etelä-Pohjanmaan kehittäminen ja ohjelmatyö –projekti (EPKO-projekti)

- EPKO–projekti oli Etelä-Pohjanmaan liiton, Tampereen yliopiston täyden-
nyskoulutuskeskuksen Seinäjoen toimipisteen ja Senten yhteisprojekti. EPKO–
projektin toimintamalli perustui maakuntasuunnittelun, koulutuksen ja tutkimuk-
sen nivomiseen yhteen. Sen avulla mahdollistettiin kaikkiaan n. 150 ihmisen

1 Osana tätä projektia ilmestyy myöhemmin kaksi artikkelia, joissa hyödynnetään teemahaastatteluja
ja joissa keskitytään verkostojen johtajuuteen ja verkostomaisen toiminnan negatiivisten puolien
tarkasteluun (Linnamaa, tulossa, a ja b).



Linnamaa & Sotarauta

16

osallistuminen maakuntasuunnitteluun. Projektin yleisinä tavoitteina oli a) tuot-
taa ajatuksia ja aineistoa Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmaan, b) tarjota
toimijoille mahdollisuus kouluttautua strategisessa ajattelussa ja c) luoda uusia
suunnittelukäytäntöjä. (ks. tarkemmin Sotarauta & Linnamaa 1999b.)

- EPKO–projektin tehtävänä oli kehittää vuorovaikutteista suunnittelua Etelä-Poh-
janmaan kehittäjäverkostoa varten.

• Kumppanit peilinä – tutkimus seutuyhteistyöstä

- Tutkimuksen tehtävänä oli tarjota kunnille mahdollisuus analysoida itseään ja
toisiaan yhteistyökumppaneina sekä tarjota seudullisessa yhteistyössä mukana
oleville toimijoille ajatusmalleja seudullisen toiminnan lisäarvon kasvattamiseksi
ja kuntien muodostamien verkostojen toimivuuden kehittämiseksi. (ks. tarkem-
min Sotarauta & Linnamaa & Viljamaa 1999.) Etelä-Pohjanmaalta projektiin
osallistui Seinänaapurit-seutukunta. Ko. projektissa tarkasteltiin kuntien välistä
yhteistyötä eli yhtä keskeistä osaa Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkostosta.

• Etelä-Pohjanmaan työohjelmien1 arviointi

- Tutkimuksessa arvioitiin Etelä-Pohjanmaan työohjelmia hallinnon työvälineenä
5b –ohjelman toteuttamisessa. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Vaasan yliopiston
tutkimuslaitoksen ja Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskes-
kuksen kanssa. Senten tehtävänä oli tutkia työohjelmiin liittyvän informaation
kulun toimivuutta. Senten osuus tutkimuksesta toteutettiin tähän projektiin liitty-
neiden teemahaastatteluiden yhteydessä niin, että Verkostojen utopia ja arki –
projektin ensimmäisessä 27 haastattelussa kysyttiin muita haastatteluita tarkem-
min työohjelmista ja erityisesti niihin liittyvästä informaation kulusta. Aineisto-
jen keräämisen yhdistäminen oli mahdollista, koska projektien teemat olivat lä-
hellä toisiaan ja koska kummassakin projektissa haastateltavina oli samoja hen-
kilöitä. (Leppänen & Linnamaa & Vainio 1999.)

• Seinäjoella toimivien organisaatioiden ylimaakunnalliset suhteet –projekti

- Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin Seinäjoella toimivien kehittäjäorganisaatioi-
den ylimaakunnallisia yhteistyösuhteita. Tutkimuksessa selvitettiin, miten seinä-
jokelaisten kehittäjäorganisaatioiden ylimaakunnalliset yhteistyösuhteet raken-
tuvat, miten niitä ylläpidetään ja mihin asioihin yhteistyösuhteet kohdistuvat sekä
mihin kaupunkeihin ja instituutioihin tärkeimmät ylimaakunnalliset yhteistyösuh-
teet suuntautuvat. (Raunio 2000.) Ylimaakunnallisten yhteistyösuhteiden tarkas-
telu täydentää maakunnan kehittäjäverkoston yhteistyön toimivuuden tarkaste-
lua.

• Seinänaapurien innovaatio-ohjelma

- Myös Seinänaapurien innovaatio-ohjelman laatiminen voidaan nähdä kuuluvak-
si samaan projektikokonaisuuteen kuin Verkostojen utopia ja arki -projekti, kos-
ka se kohdistui yhteen keskeisimmistä Etelä-Pohjanmaan kehittämisen kohteista
ja koska siihen osallistui kymmeniä Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkostoon kuu-
luvia toimijoita. Innovaatio-ohjelma organisoitiin Tampereen yliopiston Työelä-

1 Etelä-Pohjanmaalla on pyritty kokoamaan hajanaista projektikenttää suuremmiksi kokonaisuuksik-
si sateenvarjohankkeiden, työohjelmien avulla. Ks. työohjelmista enemmän luku 5.3.3.
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män tutkimuskeskuksen (WRC) ja Senten yhteisprojektina. Ohjelman tarkoituk-
sena oli tunnistaa innovaatiotoiminnan ja innovaatiojärjestelmän kehityksen kes-
keiset ongelmat ja haasteet sekä luoda innovaatiotoiminnan kehittämisstrategiat
ja tuottaa hankeaihioita. (Kautonen & Sotarauta 1999.)

• Konseptin luominen Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkostolle - EPANET-projekti

- EPANET-projektin lähtökohtana oli jäsentää Etelä-Pohjanmaalla vilkkaana käy-
nyttä keskustelua korkeakoulutoimintojen kehittämisestä sekä luoda konkreetti-
nen toimintamalli ja kehittämisehdotukset Etelä-Pohjanmaan korkeakouluver-
kostolle. Projektin tavoitteena oli vahvistaa Etelä-Pohjanmaan osaamisympäris-
töä, luoda edellytyksiä Etelä-Pohjanmaan osaamisen tason nostamiselle harki-
tun verkostoitumisen avulla sekä luoda toimintamalli siitä, miten valituilla aloil-
la nivotaan yhteen maakunnassa oleva osaaminen ja miten se linkitetään kansal-
lisiin ja kansainvälisiin verkostoihin. (Sotarauta & Lakso & Kurki 1999.) EPA-
NET-projekti perustui vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja siinä luotiin uudenlai-
nen, verkostomaiseen toimintaan perustuva malli Etelä-Pohjanmaan osaamis-
ympäristön vahvistamiseksi.

• Seinänaapurien kehittämisohjelman laadinnan organisointi

- Seinänaapurien kehittämisohjelman laadintaprojektin tehtävänä oli organisoida
Seinänaapurit-seutukunnan strategiaprosessi ja laatia kehittämisohjelman runko
vuosille 2000-2003. Projektin päätavoitteina oli tukea strategista kehittämistä
tuottamalla kokonaisvaltainen näkemys seutukunnan kilpailukyvystä ja sen ke-
hittämistarpeista, asettaa kehittämisen tavoitteet ja painopisteet, määrittää stra-
tegiat tavoitteiden saavuttamiseksi ja tunnistaa strategioita toteuttavia hankkei-
ta/hankeaihioita.

Edellä mainittujen projektien lisäksi tämän tutkimuksen aineistoksi voidaan lukea
tutkimuksen tekijöiden osallistuminen maakunnan kehittämistyöhön ja erityisesti
kehittämisohjelmien laadintaprosesseihin. Tutkijat ovat olleet mukana muun mu-
assa Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman, Seinäjoen elintarvikealan osaamis-
keskusohjelman ja Seinäjoen ja Nurmon kaupunkiohjelman laadinnassa sekä kir-
joittamassa Etelä-Pohjanmaan tietoyhteiskuntaohjelmaa (Vesiluoma & Sotarauta
1998).

1.2.3 Tutkimuksen rakenne

Tässä tutkimuksessa huomio kohdistuu Etelä-Pohjanmaan alueellisen kehittämis-
työn analyysiin verkostojen näkökulmasta. Tutkimusraportin toisessa luvussa esi-
tellään lyhyesti tutkimuskohteena olevan Etelä-Pohjanmaan maakunnan ominais-
piirteet. Seuraavassa luvussa luodaan kuvaa verkostoista alueellisen kehittämisen
jäsentämiskeinona. Luvussa neljä tarkastellaan Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkos-
ton anatomiaa, kehittäjäverkoston luonnetta ja sen eri osia. Lisäksi pohditaan, mit-
kä toimijat osallistuvat tai jättävät osallistumatta alueelliseen kehittämiseen ja mistä
syystä.
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Viidennessä luvussa huomio kiinnitetään Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkostoa
muokkaaviin voimiin, pienuuden etuihin ja haittoihin, instituutioiden vaikutuk-
seen, strategiseen suunnitteluun, ohjelmallisuuteen ja projektitoimintaan. Luvussa
hahmotellaan myös verkostomaiseen toimintaan perustuvaa alueellisen kehittämi-
sen ihannemallia, ilmiölähtöisyyteen perustuvaa kehittämistapaa. Myös eri toimi-
joiden vaikutusvallan ja erilaisten foorumien ja areenoiden merkitystä tarkastel-
laan kehittäjäverkoston toimivuuteen vaikuttavina voimina.

Luvussa kuusi nostetaan esiin keskeinen verkostojen utopian ja arjen välistä
kuilua selittävä tekijä, uusien ajattelu- ja toimintatapojen oppimisen vaikeus. Yh-
teenvedossa esitetään keskeisimmät tutkimuksen tulokset.

Tutkimuksen teon päävaiheet ajoittuivat EU:n ensimmäisen ohjelmakauden lop-
puun. Raportin viimeistely on tehty vuoden 2000 aikana, uuden ohjelmakauden
aloitusvaiheessa. Näin tutkimusraportti kuvaa verkostojen utopiaa ja arkea Etelä-
Pohjanmaan kehittämistyössä vaiheessa, jolloin ohjelmallisuuden alkuvaiheet on
jo ohitettu. Raportissa on kuitenkin pyritty ottamaan huomioon myös ne muutok-
set, joita alueellisen kehittämisen käytäntöihin on kaavailtu uuden ohjelmakauden
alkumetreillä.



2  Etelä-Pohjanmaan ominaispiirteet

Tässä luvussa esitetään lyhyt Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkoston toimintaym-
päristön kuvaus. Maakunnan ominaisuuksien tarkastelussa on käytetty hyväksi jo
olemassa olevia raportteja. (esim. Etelä-Pohjanmaan maakuntatilasto 1999, Etelä-
Pohjanmaan TE-keskuksen tulosesitys ja toimintasuunnitelma vuodelle 2000, Etelä-
Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2020).

KARTTA 1. Etelä-Pohjanmaan maakunta, sen seutukunnat ja kunnat
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VÄESTÖ

Etelä-Pohjanmaalla on vajaat 200 000 asukasta ja 27 kuntaa. Etelä-Pohjanmaan
maakunta on Suomen 20 maakunnasta väestöltään seitsemänneksi ja pinta-alal-
taan kahdeksanneksi suurin. Etelä-Pohjanmaalle on ominaista jokilaaksoihin nau-
hamaisesti keskittyvä asutus ja väestön tasainen jakautuminen koko maakunnan
alueelle; varsinaista syrjäistä maaseutua ei Etelä-Pohjanmaalla ole lainkaan. Ete-
lä-Pohjanmaa on kuitenkin OECD:n määritysten mukaan Suomen maaseutumai-
sin maakunta. (Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2020, 2000, 11; Etelä-
Pohjanmaan TE-keskuksen tulosesitys … 1999, 31.)

Etelä-Pohjanmaan keskusalueena on Seinäjoen kaupunki ympäryskuntineen.
Maakuntakeskuksen eli Seinäjoen kaupungin väestömäärä on 15 % koko maakun-
nan väestöstä. Seinäjoki onkin Suomen maakuntakeskuksista sekä suhteellisesti
että absoluuttisesti tarkasteltuna pienin. Etelä-Pohjanmaalla on myös paljon muita
melko isoja kuntia; yli 10 000 asukkaan kuntia ovat Seinäjoen lisäksi Kauhajoki,
Lapua, Ilmajoki, Kurikka, Nurmo ja Alavus (taulukko 2; Etelä-Pohjanmaan maa-
kuntatilasto 1999).

Etelä-Pohjanmaan väestömäärä on vuodesta 1990 vuoteen 1998 vähentynyt
vajaalla 4000 hengellä. Vuosina 1997-1998 väestömuutos oli positiivista ainoas-
taan Seinäjoella ja Nurmossa; eniten väestömäärä väheni Kauhajoella, Kurikassa
ja Jalasjärvellä (taulukko 2; Etelä-Pohjanmaan maakuntatilasto 1999).

Etelä-Pohjanmaa jakaantuu kuuteen seutukuntaan: Härmänmaahan, Järviseu-
tuun, Kuusiokuntiin, Pohjoisiin ja Eteläisiin Seinänaapureihin sekä Suupohjan
seutukuntaan. Seudullisia yhteistyöalueita on viisi, koska Pohjoiset ja Eteläiset
Seinänaapurit toimivat yhtenä seudullisena yhteistyöalueena1. Seinänaapurit on
maakunnan seuduista väestöltään selvästi suurin (lähes 82 000 asukasta). Suupoh-
jassa, Härmänmaalla ja Kuusiokunnissa on kaikissa reilut 30 000 asukasta. Järvi-
seudulla on hieman yli 23 000 asukasta (taulukko 2, Etelä-Pohjanmaan maakunta-
tilasto 1999).

Vuosien 2000 – 2006 kansallisen tukialuejaon mukaan tukialueiden ulkopuo-
lelle kuuluvat Pohjoisten Seinänaapurien seutukunta ja Härmänmaan seutukunta.
Suupohjan, Eteläisten Seinänaapurien, Kuusiokuntien ja Järviseudun seutukunnat
kuuluvat tukialueeseen 3. Ensimmäisellä EU:n ohjelmakaudella koko Etelä-Poh-
janmaa oli tavoite 5b-aluetta. Ohjelmakauden 2000 – 2006 tavoite 2-ohjelman ul-
kopuolelle jäivät Pohjoisten Seinänaapurien ja Härmänmaan seutukunnat. Nämä
seutukunnat saavat uudella ohjelmakaudella siirtymäkauden tukea.

1 Tässä tutkimuksessa erotetaan käsitteinä toisistaan seutu ja seutukunta. Seutua pidetään seutuistu-
misen tuloksena syntyneenä toiminnallis-taloudellisena alueena ja seutukuntaa puolestaan tilastoyk-
sikkönä. Toiminnallisesti määräytynyt seutu ja tilastollinen seutukunta voivat olla alueellisesti yhte-
neväiset mutta eivät välttämättä. (Linnamaa 1998, 26.)
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TAULUKKO 2. Etelä-Pohjanmaan kuntien väestömäärät seuduittain ja seudun
isoimman kunnan väestömäärän suhde muihin seudun kuntiin (Etelä-Pohjan-
maan maakuntatilasto 1999)

TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS JA TYÖTTÖMYYSASTE

Työpaikkaomavaraisuus oli yli sadan vuonna 1996 Seinäjoella, Ylihärmässä, Töy-
sässä, Alahärmässä ja Alajärvellä. Työpaikkaomavaraisuus oli alhaisin Seinänaa-
purien seutuun kuuluvissa Ylistarossa ja Ilmajoella. (Etelä-Pohjanmaan maakun-
tatilasto 1999, 41.)

Työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli vuonna 1998 Etelä-Pohjanmaalla 15,3 %
ja koko maassa 13,8 %. Etelä-Pohjanmaalle ominaisia työttömyyden rakenteelli-

Väestö
1998

Muutos
97-98

Härmänmaa Lapua 14277 -25 Yhteensä 30986
Alahärmä 5062 -60 Suurin kunta/
Kauhava 8478 -61 koko seutu, % 46,1%
Ylihärmä 3169 -6

Järviseutu Alajärvi 9541 -48 Yhteensä 23141
Evijärvi 3153 -56 Suurin kunta/
Kortesjärvi 2619 -70 koko seutu, % 41,2%
Lappajärvi 4199 -60
Vimpeli 3629 -17

Kuusiokunnat Alavus 10104 -9 Yhteensä 30261
Kuortane 4570 -26 Suurin kunta/
Lehtimäki 2179 -35 koko seutu, % 44,2%
Soini 2820 -40
Töysä 3195 -22
Ähtäri 7393 -47

Seinänaapurit Seinäjoki 29710 293 Yhteensä 81901
Ilmajoki 11805 -38 Suurin kunta/
Nurmo 10664 146 koko seutu, % 36,3%
Ylistaro 5759 -20
Kurikka 10908 -142
Jalasjärvi 9155 -137
Peräseinäjoki 3900 -64

Suupohja Kauhajoki 15095 -156 Yhteensä 31414
Isojoki 2798 -37 Suurin kunta/
Jurva 4899 -72 koko seutu, % 48,0%
Karijoki 1840 -26
Teuva 6782 -103

Etelä-Pohjanmaa 197 703 -938 Seinäjoki/koko
maakunta, %

15,0%
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sia ongelmia ovat työttömien ikääntyminen, naistyöpaikkojen puute sekä suuret
alueelliset erot1. Rakenteellisesta työttömyydestä kärsii eniten Suupohjan seutu-
kunta. Suupohjassa teollisuus on kokenut 1990-luvulla poikkeuksellisen paljon
takaiskuja. Härmänmaan seutukunnassa työttömyysaste on maakunnan alhaisin.
Työttömyyden alhaisuus on suurelta osin seutukunnan metalliteollisuuskeskitty-
män ansiota. (Etelä-Pohjanmaan maakuntatilasto 1999, 43; Etelä-Pohjanmaan TE-
keskuksen tulosesitys … 1999, 12.)

ELINKEINORAKENNE, BRUTTOKANSANTUOTE JA YRITYSKANTA

Etelä-Pohjanmaan elinkeinorakenteessa kasvavien toimialojen osuus on poikke-
uksellisen pieni. Etelä-Pohjanmaa on maan alkutuotantovaltaisin maakunta ja teol-
lisuudessa viime vuosina yleisesti kasvun moottorina toimineen informaatiotek-
nologian osuus yrityskannasta on vähäinen. (Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen tu-
losesitys … 1999, 10.) Maakunnan keskeisiä teollisuudenaloja ovat elintarvike-,
metalli- ja puuteollisuus.

Toimialat painottuvat maakunnan seutukunnissa eri tavoin. Härmänmaalla pai-
nottuu metalli- ja tekstiiliteollisuus, Järviseudulla elintarvike- ja tekstiiliteollisuus,
Kuusiokunnissa rakennusteollisuus sekä Suupohjassa elektroniikka- ja metsäteol-
lisuus. Turvetuotannon vuoksi energiantuotanto on Eteläisten Seinänaapurien eri-
koispiirre, kun taas Pohjoisten Seinänaapurien alueen erityispiirteinä ovat kulje-
tusalan, koulutuksen ja hyvinvointialan työpaikkamäärien suuruus muihin maa-
kunnan seutukuntiin verrattuna. (Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2020.)

Vuonna 1997 bruttokansantuote asukasta kohden oli Etelä-Pohjanmaalla sel-
västi korkein Pohjoisten Seinänapurien seutukunnassa. Vastaavan vuoden brutto-
kansantuoteindeksit olivat kaikissa seutukunnissa alle sadan (100 = koko maa).
(Taulukko 4.)

Etelä-Pohjanmaata on perinteisesti pidetty pk-valtaisena yrittäjyysmaakuntana.
Maakunnan yritysten suhteellinen lukumäärä on ollut muuta maata korkeampi:
esimerkiksi kesäkuun 1999 tilastojen mukaan Etelä-Pohjanmaalla oli 62 yritystoi-
mipaikkaa 1000 asukasta kohti kun koko maan luku oli 57. Maakunnan aloittanei-
den yritysten määrä on kuitenkin pudonnut merkittävästi 90-luvun puolivälin jäl-
keen. Todennäköisesti yritysten uusperustannan vähenemisen taustalla on työlli-
syystilanteen parantuminen laman syvimmistä vuosista, jolloin työntöä yrittäjäksi
ryhtymiseen ei enää samassa mitassa ole. (Etelä-Pohjanmaan maakuntatilasto 1999,
53; Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen tulosesitys … 1999, 21-22.)

1 Maakunnan alhaisimmat työttömyysasteet olivat vuonna 1998 Ylihärmässä (6,5 %) ja Alahärmässä
(7,7%) ja korkeimmat Kauhajoella (18,4%), Soinissa (17,5%) ja Ähtärissä (16,4%).
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TAULUKKO 3. Alueella asuva työllinen työvoima elinkeinon mukaan
31.12.1996 seutukunnittain, % (Etelä-Pohjanmaan maakuntatilasto 1999)

TAULUKKO 4. Bruttokansantuote seutukunnittain 1997. (Etelä-Pohjanmaan
maakuntatilasto 1999)

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAPROFIILI

Etelä-Pohjanmaan maakunnan ominaispiirteitä voidaan hahmottaa myös tilastolli-
sen maakuntaprofiilin avulla, jossa on esitetty usean eri muuttujan suhteen Etelä-
Pohjanmaan maakunnan osuus koko maan luvusta prosentteina. Taulukon suhteu-
tuslukuna voidaan käyttää maakunnan väestöosuutta koko maan väestöstä. Sel-
vimmin alle väestöosuuden olevia tunnuslukuja ovat muun muassa tutkimus- ja
kehittämistoiminnan menot, viennin arvo, korkea-asteen koulutettujen lukumäärä,
teollisuuden jalostusarvo ja BKT. Selkeästi yli väestöosuuden ovat puolestaan
maatalousvaltaisuutta kuvaavat tunnusluvut. (Etelä-Pohjanmaan maakuntatilasto
1999.)

Alkutuotanto, % Jalostus, % Palvelut, % Tuntematon, %

Härmänmaa 18,0 29,9 49,5 2,5
Järviseutu 25,3 24,2 47,8 2,8
Kuusiokunnat 20,8 24,2 52,3 2,7
Seinänaapurit yht. 11,5 25,3 60,7 2,5
   Etel. Snaap. 21,0 29,2 46,2 3,6
   Pohj. Snaap. 7,8 23,7 66,4 2,1

Suupohja 20,8 29,6 46,9 2,7

Etelä-Pohjanmaa 16,8 26,4 54,2 2,6
Koko maa 6,7 26,2 65,1 2,1

BKT/asukas, mk Ind. Suomi = 100

Härmänmaa 84341 78
Järviseutu 68688 63
Kuusiokunnat 66800 62
Etel. Seinänaapurit 80086 74
Pohj. Seinänaapurit 104032 96
Suupohja 62805 58

Etelä-Pohjanmaa yht. 81508 75



Linnamaa & Sotarauta

24

KUVA 1. Etelä-Pohjanmaan maakuntaprofiili (Etelä-Pohjanmaan maakuntatilas-
to 1999)
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T&k toim. menot  97

Viennin arvo 96

Valtion tulot 96

Korkea-aste koul. 97

Teoll. jal.arvo 97

Palvelut (ATV) 97*

BKT 96

Valtion menot 96

Tutkinnon suor. 97

Väkiluku v. 2030

Jalostus (ATV) 97*

Työll. työvoima 96

15-64 vuot. 98

Väkiluku 98

Keskiaste koul. 97

Alle 15-vuot. 98

Pinta-ala

Jal. ja palv. toim.avust. 97

Yritystoimipaikat 99

Valm. rakennukset 96

Yli 64 vuot. 98

Liikennesuorite 97

Teitä 99

Kuntien lkm 99

Alkutuotanto (ATV) 97*

Aktiivitilojen lkm 97

Vilj. peltoa (tiloilla) 96

Maatal. avustukset 97

% koko maan luvusta
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Etelä-Pohjanmaan maakuntaa voidaan profiloida myös useissa erilaisissa strate-
giapapereissa ja raporteissa esitettyjen vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuk-
sien ja uhkien avulla. (esim. Kolehmainen 2000, Länsi-Suomen tavoite 2-ohjelma
2000-2006, Maakuntasuunnitelma 2020; TE-keskuksen tulosesitys ja toimintasuun-
nitelma vuodelle 2000). Seuraava swot-analyysi on laadittu yhdistämällä erilaisis-
sa strategiapapereissa esitettyjä analyysejä.

Etelä-Pohjanmaan SWOT-analyysi

Vahvuudet Heikkoudet

• Liikenteellinen sijainti

• Seinäjoen lentokenttä (+tukeutuminen
Vaasan kansainväliseen lentokenttään)

• Pk-yrittäjyys, yrittäjyyskulttuuri

• Elintarviketeollisuuden hyvä paikallinen
raaka-ainepohja, luonnonvarat (pellot,
pohjavedet, suot)

• Selkeät painopistetoimialat/klusterit,
seutukunnallinen elinkeinojen
erikoistuminen ja vahvuustoimialat,
elintarvikealan osaamiskeskus

• Yliopistojen toimipisteet, Seinäjoen
ammattikorkeakoulu

• Laadukas työvoima ja sen sitoutuminen
yrityksiin

• Vahva kulttuuri-identiteetti

• Asumisväljyys

• Tasaisesti asuttu maakunta, vahvat
seutukunnat

• Erilaisten tapahtumien (mm.
Tangomarkkinat, Provinssirock)
vauhdittama matkailu

• Nuorten suhteellisen hyvä koulutustaso

• Kasvualojen vähäinen osuus
elinkeinorakenteessa

• Yrityskoon pienuus, perheyrittäjien
ikääntyminen

• Palvelusektorin kehittymättömyys (pl.
Seinäjoki), erikoistuneiden
yrityspalveluiden vähäisyys

• Yritysten t&k-kulttuurin nuoruus, t&k-
toiminnan vähäisyys

• Yritysten kehittämistoiminnan
lyhytjänteisyys, yritysten
kasvuhaluttomuus ja
kotimarkkinasuuntautuneisuus

• Innovaatiojärjestelmän hajanaisuus ja
kehittymättömyys

• Korkea-asteen koulutuksen saaneiden
vähäinen osuus

• Oman yliopiston puuttuminen

• Maakuntakeskuksen pienuus

• Poismuutosta johtuva koulutetun väestön
väheneminen ja ikärakenteen
vinoutuminen

Mahdollisuudet Uhat

• Kivijalkaklustereiden kilpailukyvyn
vahvistaminen it-teknologialla

• Yritysten liikkeenjohdollisten
valmiuksien kehittäminen

• Veturiyritysten kansainvälistyminen

• Innovaatiotoiminnan vahvistaminen,
tutkimustoiminnan ja
ammattikorkeakoulun kehittäminen,
oppi- ja tutkimuslaitosten ja
elinkeinoelämän yhteistyön kehittäminen

• Maatalouden rakennemuutoksesta
jäljelle jäävien tilojen keskikoon
kasvusta johtuva kilpailukyvyn
paraneminen

• Uudet palvelujen tuottamisen tavat,
palvelualojen kasvupotentiaali

• Seutuyhteistyön kehittyminen

• Maakuntakeskus Seinäjoen kehittäminen

• Elinympäristön laatuun panostaminen

• Maakunnan kulttuurisen
omaleimaisuuden hyödyntäminen

• Tappiollisen väestökehityksen
jatkuminen

• Maatilojen lukumäärän laskeminen
tasolle, jolla maaseudun asuttuna
pysyminen vaarantuu

• Maatilojen sukupolven vaihdosten
määrän väheneminen ja vaikeutuminen
yksikkökoon kasvaessa

• Yritysten uusperustannan jääminen
alhaiselle tasolle, yrityskannan lasku

• Yritysten kehittämistoimintojen
siirtyminen maakunnan ulkopuolelle

• Peruspalvelujärjestelmän järkkyminen
(mm. ikärakenteen vinoutumisen
aiheuttama palvelutarve, kuntatalouden
ongelmat, maaltapako)

• Maalaismaiseman rappeutuminen



3  Verkostot
alueellisessa kehittämisessä

3.1 Alueellisen kehittämisen kaari: järjestelmistä verkostoihin

Alueellinen kehittäminen on kokenut lyhyen historiansa aikana monia kunkin ajan
yhteiskunnallista kehitysvaihetta ja aluepoliittista toimintamallia heijastelevia
muutoksia. Myös ajattelu- ja toimintamallit - joskin ehkä usein viiveellä - ovat
muuttuneet toimintaympäristön mukana.

Tässä raportissa käytetään pääosin käsitettä alueellinen kehittäminen. Se on
käytännössä hyvin lähellä aluepolitiikan käsitettä. Aluepolitiikka voidaan suppeasti
tulkita alueellisia kehittyneisyyseroja tasoittavaksi politiikaksi. Laajemmin alue-
politiikkaa voidaan pitää tapana suhtautua eri alueiden kehittymiseen ja tapana
ohjata niiden kehittämistä. (Vepsäläinen 1997, 188.) Mäkisen mukaan aluepoli-
tiikka voidaan määritellä eroja tasoittavan ja voimavaroja jakavan toiminnan li-
säksi myös uusia voimavaroja luovaksi, etsiväksi ja hyödyntäväksi toiminnaksi.
Aluepolitiikalla pyritään kunkin alueen kehitysedellytysten hyödyntämiseen nii-
den oman aktiivisen toiminnan avulla. (Mäkinen 1999, 34.)

Vaikka aluepolitiikan ja alueellisen kehittämisen käsitteitä käytetään usein sa-
moissa yhteyksissä, niiden väliltä voidaan hahmottaa myös eroja. Suomea ja suo-
malaisia alueita koskevaa aluepolitiikkaa harjoitetaan Euroopan Unionin tasolla ja
kansallisena aluepolitiikkana. Lisäksi voidaan ajatella, että esimerkiksi maakun-
nat harjoittavat omaa aluepolitiikkaa pyrkiessään huolehtimaan koko maakunnan
tasapuolisesta kehittymisestä. Näin tarkasteltuna aluepolitiikalle on ominaista, että
linjausten määrittäjänä ja rahoittajana on mukana ”ylätaso”, EU, valtio, maakunta
yms., joka kuitenkin toimii tämän hetken aluepoliittisen ajattelutavan mukaan tii-
viissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
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Tässä tutkimuksessa alueellinen kehittäminen ymmärretään aluepolitiikkaa laa-
jemmaksi ilmiöksi, johon ei välttämättä liity alueellisten erojen tasaamisnäkökul-
maa; aluepolitiikassa alueita verrataan toisiinsa, kun taas alueellisessa kehittämi-
sessä korostuu alueen kehittäminen suhteessa itseensä. Alueellinen kehittäminen
voidaan hahmottaa myös aluepolitiikkaa enemmän omaehtoisuuteen perustuvaksi
toiminnaksi, koska siinä ei välttämättä ole ”ylätasoa” mukana, vaan kehittäminen
voi periaatteessa tapahtua kunkin alueen omin voimavaroin. Alueelliseen kehittä-
miseen voidaan laskea kuuluvaksi erilaiset kehittämispolitiikat kuten elinkeino-,
maaseutu- ja kaupunkipolitiikka. Toisaalta näissä eri kehittämispolitiikoissa voi
olla myös aluepoliittinen ulottuvuus: esimerkiksi Suomen kansallisessa kaupunki-
politiikassa on aluepolitiikka suhteellisen vahvasti mukana.

Suomessa varsinkin EU:n tavoitealueilla alueellinen kehittäminen ja sen toi-
mintamallit ovat käytännössä hyvin pitkälle riippuvaisia aluepolitiikasta. Voidaankin
esittää oletus, että EU:n ohjelma-alueilla kehittämistyön toimintalogiikka määräy-
tyy valkoisia eli alueellisiin tavoiteohjelmiin kuulumattomia alueita selkeämmin
aluepolitiikan toimintamalleista ja rahoituskäytännöistä käsin ja usein vasta toissi-
jaisesti alueen kehittämistarpeista käsin.

Koska alueellisen kehittämisen ajattelumallien kehitys noudattelee aluepolitii-
kan historiaa, tarkastellaan seuraavassa lyhyesti aluepolitiikan muutosta. Tässä
yhteydessä ei ole syytä tehdä perusteellista historiallista katsausta siitä, miten suo-
malainen aluepoliittinen ajattelu ja keinovalikoima ovat ajan kuluessa kehittyneet1.
Sen sijaan esille nostetaan huomioita siitä, miten yhteistyö on aluepolitiikan eri
kehitysvaiheissa nähty.

Vartiainen (1998) on jaotellut aluepolitiikan teollistavan kehitysaluepolitiikan, alue-
poliittisen suunnittelun ja ohjelmaperusteisen kehittämisen vaiheisiin. Kuten Var-
tiainen itsekin toteaa, jaottelu on harkinnanvarainen ja vaiheet eivät ole suoraan
peräkkäisiä, vaan ne limittyvät monin tavoin. Teollistavan kehitysaluepolitiikan
(1966-1975) päämääränä oli teollistaa Suomi ja edistää talouden kasvua. Tavoit-
teena oli myös kehitysalueiden tulotason tasoittaminen suhteessa muuhun maahan
ja periaatteessa samanlaisten mahdollisuuksien luominen eri puolella Suomea asu-
valle väestölle. Toiminnassa korostui yhteiskunnan teollistuessa nopeasti teollis-
tumisessa jälkeenjääneiden alueiden tukeminen. Keskeisimpiä keinoja olivat mm.
verohuojennukset ja korkotuet sekä infrastruktuurin kehittäminen. Käytännössä
tehtävänä oli taloudellisen kasvun jakaminen.

Vuonna 1973 aluepolitiikka kytkettiin valtakunnalliseen suunnitteluun ja val-
tioneuvoston kansliaan perustettiin suunnitteluosasto vastaamaan aluepoliittisesta
suunnittelusta. Aiemmin aluepolitiikasta oli vastannut valtioneuvoston alaisuudessa

1 Aluepolitiikan lyhyt historiakatsaus perustuu seuraaviin lähteisiin: Hautamäki et al. (1992); Karppi
(1996); Karppi (2000); Mønnesland (1994); Mäkinen (1995 ja 1999); Vartiainen (1998).
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toiminut kehitysalueiden neuvottelukunta. Aluepolitiikka nivottiin näin osaksi val-
takunnallista kehittämispolitiikkaa. Keskushallinnon rooli korostui ja teollistaval-
le kehitysaluepolitiikalle oli ominaista politiikan tavoitteiden ja keinojen keskitet-
ty luonne. Yhteistyö eri toimijoiden välillä oli pääosin hallinnollista ja vertikaalis-
ta.

Aluepoliittisen suunnittelun ajanjaksolla (1975-1988) aluepolitiikan keinot oli-
vat edelleen pääosin samoja kuin aiemmin, mutta huomattiin, ettei teollistaminen
yksinään riitä aluekehityksen hallintaan. Alueiden elinkeinorakenteen monipuo-
listaminen nousi tavoitteeksi. Korkotuista siirryttiin suoriin rahoitusavustuksiin
(erityisesti yritystoiminnan alkuvaiheessa), mutta aluepolitiikan painopiste oli edel-
leen yritystoiminnan ja infrastruktuurin kehittämisessä. Huomiota pyrittiin kiin-
nittämään aiempaa enemmän alueiden erityispiirteisiin. Laman aikana painotusta
siirrettiin uusien työpaikkojen luomisesta vanhojen säilyttämiseen. Kasvun tavoi-
te jäi taustalle ja tasaisuustavoite nousi uudelleen hallitsevaksi.

Aluepoliittisen suunnittelun ajanjakson merkittävin uudistus oli aluepoliittisen
suunnittelujärjestelmän luominen. Valtio velvoitettiin lainsäädännössä ensimmäi-
sen kerran edistämään tasapainoista alueellista kehitystä ja ministeriöt ja läänin-
hallitukset alkoivat laatia oman alansa ja alueensa kehittämissuunnitelmia. Kehi-
tysaluepolitiikasta siirryttiin aluepolitiikkaan (aluepolitiikan kohteeksi tuli koko
maa). Myös omatoimisuuden aktivoimista alettiin korostaa. Samalla vastuuta siir-
rettiin KTM:n teollisuuspiireille ja lääninhallituksille. Alueiden omille näkemyk-
sille annettiin aiempaa enemmän painoarvoa. Keskushallinnon tasolla aluepolitii-
kan ohjaus siirrettiin valtioneuvoston kanslialta sisäasianministeriölle 1984. Ajan-
jaksolle oli ominaista eri hallinnon alojen välisen yhteistyön korostaminen, mitä
pyrittiin edistämään yhdentävän ja monitasoisen suunnittelujärjestelmän luomi-
sella. Yhteistyö oli hyvin järjestelmä- ja suunnitelmavetoista. Tavoitteista huoli-
matta alueiden omat näkemykset ja tavoitteet jäivät suunnittelujärjestelmän jal-
koihin.

1980-luvun lopulla Suomessa alettiin siirtyä ohjelmaperusteiseen aluekehittämi-
seen. Alueellisessa kehittämisessä alettiin korostaa osaamista, innovatiivisuutta ja
teknologiaa. Samalla alueiden omaehtoisuus ja oma innovatiivisuus alkoivat nousta
aiemman hyvin systeemiuskoisen kansallisen kehittämisajattelun takaa paremmin
esille. Alueita ei enää nähty niin suoraan tukialueina tai suunnittelun objekteina
kuin aiemmin, vaan niistä tuli kehittämisen subjekteja. (ks. Vartiainen 1998.)

Alueellinen kehittämistoiminta on uudistunut ja muuttunut varsin paljon, mutta
1990-luvun lopulle ja 2000-luvun lopulle on ominaista, että uudet sanat ja toimin-
taperiaatteet limittyvät ja lomittuvat sujuvasti vanhojen rakenteiden ja ajattelu-
mallien kanssa. Ohjelmaperusteiseen alueelliseen kehittämiseen siirtymisestä huo-
limatta monien toimijoiden ajattelua hallitsee ”aluepoliittisen suunnittelun” ja jopa
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”teollistavan kehitysaluepolitiikan” ajattelumallit. Samalla ilmassa on jo seuraa-
van vaiheen kaipuuta, jota voisi tämän tutkimuksen näkökulmasta kutsua verkos-
tojen ja prosessien vapauttamiseksi ylikorostuneen hallinnollis-ohjelmallisen ot-
teen puristuksesta. (Ks. Kostiainen & Sotarauta 2000.)

Ohjelmaperusteisella kehittämisellä on haettu ratkaisua Suomen alueellisen
kehittämisen ja aluepolitiikan yhteen keskeisimmistä ongelmista eli tavoitteiden,
strategioiden ja toimenpiteiden huonoon koordinaatioon niin kansallisella, alueel-
lisella kun paikallisella tasollakin. Suomen institutionaalista alueellista kehittä-
mistä on luonnehtinut ministeriöiden ja niiden alueyksikköjen vahva asema, jol-
loin sektorikohtaiset tavoitteet ovat korostuneet. Myös kuntien kilpailu keskitetys-
ti allokoiduista kansallisista resursseista on ollut kehittämistoiminnalle ominaista.
1990-luvun alkupuolella voimaan tulleessa laissa alueiden kehittämisestä (1135/
93) ja asetuksessa alueellisesta kehittämisestä (1315/93) koordinaatio-ongelmaan
etsittiin ratkaisua siirtämällä vastuuta aiempaa enemmän keskushallinnosta alueil-
le ja korostamalla ohjelmallisuutta eri toimijoiden toimenpiteiden koordinoimi-
sessa.

Alueiden ja kuntien roolia vahvistettiin ensinnäkin antamalla aluekehittämis-
vastuu maakuntatasolla maakunnallisille liitoille, jotka perustettiin seutukaavaliit-
tojen ja maakuntaliittojen varaan. Samalla kuntien rooli kehittämistoiminnassa
vahvistui, koska liitot ovat kuntien isännöimiä. Myös valtio vahvisti asemiaan alu-
eilla perustamalla vuonna 1997 työvoima- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset),
joihin koottiin kauppa- ja teollisuusministeriön (myös Tekesin), työministeriön
sekä maa- ja metsätalousministeriön alueelliset yksiköt. TE-keskusten perustami-
sen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli koota hajanaista toimijakenttää ja siten koor-
dinoida paremmin valtion toimenpiteitä alueilla.

Uuden lain ehkä merkittävin päätös kuitenkin oli, että toimijoiden välisiä suh-
teita päätöksenteossa ja resurssien allokoinnissa ei muutettu. Näin Suomen alueel-
lisen kehittämisen hajanaisuus on säilynyt. Vaikka TE-keskusten perustaminen on
poistanut valtion toimintojen hajanaisuutta, on alueellinen kehittäminen yhä edel-
leen luonteeltaan monitoimijaista, siihen osallistuu lukuisia sekä julkisia että yksi-
tyisiä organisaatioita. Oikein käytettynä se on kuitenkin alueellisen kehittämisen
voimavara, ei haitta.

1990-luvun uudistuksiin on vaikuttanut suuresti Suomen liittyminen Euroopan
Unionin jäseneksi 1995. Kaikkien uudistusten taustalla näkyy enemmän tai vä-
hemmän pyrkimys sopeuttaa suomalaiset käytännöt EU:n yhteisöaluepolitiikan
periaatteisiin eli keskittämiseen, kumppanuuteen, ohjelmallisuuteen ja täydentä-
vyyteen. Ohjelmallisuuden perusajatuksena on, että yksittäiset hankkeet ja projek-
tit kootaan monivuotisiksi ohjelmiksi tavoitteena luoda systemaattinen yhteys pro-
jektien ja niiden taustalla olevien organisaatioiden välille. Keskittäminen taas tar-
koittaa rahoituksen tehostamista kohdentamalla se tiettyihin EU:ssa ensisijaiseksi
katsottuihin kehittämistavoitteisiin ja ongelmallisimmiksi arvioiduille alueille.
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Keskittämisessä yhtenä keskeisimpänä keinona on ollut strateginen suunnittelu.
(Mäkinen 1999.)

Ohjelmien laadinnassa ja toteuttamisessa pyritään kumppanuuteen eli koroste-
taan läheistä yhteistyötä ja konsultointia komission, jäsenvaltion sekä alueellisten
ja paikallisten viranomaisten kesken koskien niin suunnittelua, arviointia, rahoi-
tusta, toteutusta kuin seurantaakin. Kumppanuusperiaatteella pyritään siis kytke-
mään yrityksiä, yrittäjien etujärjestöjä, työmarkkina- ja kansalaisjärjestöjä jne.
mukaan toimintaan. Täydentävyydessä ajatuksena on, että EU ei rahoita alueelli-
sia kehittämishankkeita yksin, vaan sen varoin täydennetään kansallisia toimenpi-
teitä. Osan rahoituksesta on oltava peräisin kansallisilta ja alueellisilta viranomai-
silta ja organisaatioilta sekä yksityisiltä rahoittajilta. (ks. Mäkinen 1999.)

Alueellisten kehittämisohjelmien ja edellä lyhyesti esiteltyjen periaatteiden ja
samalla alueellisten strategioiden taustalla on siis ajatus siitä, että alueyhteisön
tulisi organisoitua, koska ei ole organisaatiota, joka voisi yksin ‘kehittää alueen’.
Tavoitteena on kohdistaa alueen ja sen ulkopuoliset resurssit ko. alueen tulevai-
suuden kannalta juuri oikeisiin asioihin. Tavoitteet ovat hienoja ja tietyiltä osin
myös kannatettavia, jopa yleviä. Käytännössä ne ovat äärimmäisen vaikeita to-
teuttaa. Tässä raportissa nostetaan verkostojen näkökulmasta esille sellaisia ilmi-
öitä, jotka osaltaan vaikeuttavat aidon yhteistyön syntymistä ja siten myös ohjel-
mallisen aluepolitiikan taustalla olevien periaatteiden toteutumista.
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TAULUKKO 5. Aluepolitiikan keskeiset mallit ja vaiheet Suomessa (Vartiainen
1998)

Vartiaisen aluepolitiikan keskeisten vaiheiden jako teollistavaan kehitysaluepoli-
tiikkaan, aluepoliittiseen suunnitteluun ja ohjelmaperusteiseen aluekehittämiseen
on yleispiirteisyydestään huolimatta käyttökelpoinen ja perusteltu. Se herättää
kuitenkin kysymyksen siitä, mikä olisi seuraava aluepolitiikan vaihe ja mitkä kes-
keiset teemat uutta vaihetta voisivat luonnehtia. Yksi mahdollinen seuraava vaihe
voi olla prosessilähtöinen alueellinen kehittäminen, josta on joitakin merkkejä jo
olemassa. Tämä tutkimus perustuu verkosto- ja prosessilähtöisyyteen.

Verkosto- ja prosessilähtöisen alueellisen kehittämisen keskeisiä toimintatapo-
ja olisivat ohjelmallisuuden sijaan prosessien käynnistäminen ja johtaminen sekä
kunkin ilmiön parhaiden asiantuntijoiden aktivointi mukaan kehittämistyöhön nii-
den omista eikä ohjelmatyön lähtökohdista. Prosessilähtöisyydessä korostuisi myös
paikallisten toimintaympäristöjen kehittäminen erilaisten virtojen magneeteiksi,
prosessien ja verkostojen dynamiikka sekä alueiden rooli yhtenä monista toimijoi-
den verkostomaisista toimintaympäristöistä.

Teollistava
kehitysaluepolitiikka

Aluepoliittinen
suunnittelu

Ohjelmaperusteinen
alueellinen
kehittäminen

Yhteiskuntapoliittinen
päämäärä

Teollinen yhteiskunta Hyvinvointiyhteis-
kunta

Osaamisen
yhteiskunta

Ydinajatus Talouden kasvu,
teollistaminen

Elinolosuhteet,
palvelut

Innovatiivisuus,
omaehtoisuus

Toimenpidekokonai-
suudet

Kehitysaluelait Yhdentävä ja moni-
tasoinen aluesuunnit-
telujärjestelmä

Ongelmakeskeiset ja
aluekohtaiset ohjelmat

Keskeiset toimijat Kehitysalueiden
neuvottelukunta,
KTM

Valtioneuvoston
kanslia, ministeriöt,
lääninhallitukset

EU, eri aluetasojen
kansalliset
viranomaiset ja alueen
yritys- yms.
organisaatiot

Toiminnan
normatiivinen perusta

Lainsäädäntö Asiantuntijuus Kumppanuus

Keskeiset keinot Teollisuuden ym.
peruselinkeinojen tuki

Keskushallinnon eri
sektoreiden
toimenpiteiden
koordinointi

Paikallisten yritysten
yms. toimijoiden tuki

Suunnitteluparametrit Tukiprosentit Väestö- ja
työpaikkasuunnitteet,
budjetti

Ohjelmat, evaluointi

Alueiden rooli Tukialueet Suunnittelun objekti,
projektialueet

Kehittämisen subjekti

Hallitseva malli
ajanjaksolla

1966 – 1975 1975 – 1988 1989 -
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Monien alueelliseen kehittämiseen liittyvien uudistusten taustalla on useiden tut-
kimusten lähtökohdaksi ja juhlapuheiden vakiokalustoon otetut ajatukset alueiden
Euroopasta ja rajattomasta maailmasta. Alueiden nimiin siis vannotaan aiempaa
enemmän, mutta uudistuksista huolimatta kansallinen näkökulma on kehittämis-
toiminnassa vieläkin keskeinen. Vaikka entistä painokkaammin puhutaan verkos-
toista, niin yhä edelleen suomalaiselle kehittämispolitiikalle on ominaista vahva
kansallinen näkökulma ja vahva usko hallintoon ja vaikuttamiseen hallinnollisten
rakenteiden kautta. (Kostiainen & Sotarauta 2000.)

Alueellisessa kehittämisessä ja siihen liittyvässä tutkimuksessa on perinteisesti
keskusteltu siitä, tulisiko kehittämisen edetä ylhäältä alas vai alhaalta ylös. Viime
vuosituhannen lopulla Suomessa vahvistui sekä ylhäältä alas suuntautuva ylikan-
sallinen ja kansallinen näkökulma että alhaalta ylös suuntautuva alueita korostava
näkökulma. Ko. kysymyksenasettelu on kuitenkin varsin hallinnollinen eikä sovi
sellaisenaan verkostoyhteiskuntaan. Yhä useammin tulisi kysyä, mikä on eri toi-
mijoiden rooli kehittämisessä kiinnittämättä liikaa huomiota siihen, ovatko toimi-
jat ylhäällä vai alhaalla.

Jos lähtökohdaksi otetaan jokin kehittämiseen liittyvä ilmiö, esimerkiksi terve-
ysteknologian kehittäminen, olennaista ei ole, ketkä ovat ylhäällä ja ketkä alhaal-
ta, vaan keskeiseen asemaan nousee kunkin toimijan osaaminen ja rooli terveys-
teknologian kehittämisessä. Tällöin paikallinen toimija saattaa olla toiminnan kes-
kiössä eli perinteisen terminologian mukaan “ylhäällä“ ja nk. kansallinen toimija
esimerkiksi rahoittajan roolissaan toiminnan suhteen marginaalisessa asemassa eli
“alhaalla“. Ajatuksena siis on, että “ylhäällä“ ja “alhaalla“ ei määrity hallinnolli-
sen aseman mukaan, vaan sen mukaan, mikä on toimijan rooli kulloinkin kehittä-
misen kohteena olevassa asiassa. Samalla yhteistyö ja verkostot korostuvat. (Kos-
tiainen & Sotarauta 2000.)

Tehokkaassa ja vaikuttavassa kehittämistyössä eri toimijoiden yhteistyö on yleen-
sä keskeisessä asemassa ja siksi yhteistyön kehittämiseen tulisi myös panostaa.
Sen sijaan erilaisiin hallinnollisiin ratkaisuihin tulisi aina suhtautua suurella har-
kinnalla. Institutionaalisen perustan muuttaminen saattaa johtaa siihen, että toimi-
jat joutuvat käyttämään paljon aikaa ja energiaa uusien asemien etsintään ja rooli-
en luomiseen uuden rakenteen sisällä. Tosin institutionaalisista tekijöistä ei saisi
tulla kehittämistyötä estävää ja sen toimintaa hidastavaa tekijää, jolloin toiminta-
ympäristön muuttuessa myös institutionaalista kenttää tulee kyetä uudistamaan
harkiten. Toisaalta hallinnolliset ratkaisut luovat vain puitteet; vain harvoin ne
tuovat suoraan halutun vaikutuksen. Aivan samalla tavalla kuin jalkapallossakaan
maalien kokoa ei muuteta vähän väliä, ei myöskään kehittämistoiminnassa tule
jatkuvasti muuttaa pelikenttää, vaan kehittää pelaajia ja joukkuetta. Toimijoille
pitää jättää aikaa oppia itse peli ilman, että aikaa tuhrautuu liikaa jatkuvaan sään-
töjen ja pelikentän mittojen opetteluun. (Kostiainen & Sotarauta 2000.) Oleellista
siis on tasapaino muutoksen ja pysyvyyden välillä. Tässä tutkimuksessa tarkastel-
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laan nimenomaan uudenlaisen yhteistyön opettelua, tasapainon hakua uusien, 1990-
luvun jälkipuoliskolla muotoutuneiden puitteiden sisällä.

3.2 Verkosto – yksi tapa organisoitua1

3.2.1  Miten teoria näkee verkostot?

Verkostoituminen nousi 1990-luvulla keskeiseen asemaan sekä taloudellisessa toi-
minnassa että laajemmin alueellisessa kehittämisessä ja niitä koskevassa tutkimuk-
sessa. Verkostoituminen ja siihen liittyvät käsitteet ovat juurtuneet niin yleisesti
käyttöön, että voitaneen puhua verkostoparadigmasta (Cooke & Morgan 1993, 562),
vaikka muutoksen kokonaisvaltaisuudesta ja vauhdista on erilaisia näkemyksiä2.
Verkostonäkökulma on tuonut tuotantotoimintaan, alueelliseen kehittämiseen ja
elinkeinotoiminnan edistämiseen monia uusia ajattelu- ja toimintamalleja. Varsin
usein alueellisessa kehittämisessä verkosto nähdään hyvän yhteistyön symbolina,
mutta se ei ole sen paremmin hyvän yhteistyön symboli kuin sen taekaan. Verkosto
on yksi tapa organisoida yhdessä tekeminen. Verkostomainen yhteistyö ei lähes-
kään aina toimi teorioiden lupaamalla tavalla, eikä se välttämättä edes sovi kaik-
kiin tilanteisiin. Verkostojen merkitys on joka tapauksessa korostunut monimut-
kaisuuden ja muutoksen hallinnan keinona. Joustavuutensa vuoksi verkosto sopii
varsin hyvin nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja siksi verkostomainen yhteistyö
on yleistynyt jopa niin paljon, että on alettu puhua verkostoyhteiskunnasta3 ja ver-
kostotaloudesta.

Verkostotaloudella4 kuvataan talouden verkkomaisen luonteen kasvua, toimi-
joiden välisiä luottamukseen ja keskinäiseen resurssien vaihtoon perustuvia suh-
teellisen pysyviä vuorovaikutussysteemejä. Verkostotalouden synty liittyy saman-
aikaisiin ja osittain päällekkäisiin kehityskulkuihin, joita ovat mm. yritysten ja
myös alueiden välisen kilpailun kiristyminen ja kansainvälistyminen, tiedon ja tut-
kimustoiminnan merkityksen kasvaminen, informaatioteknologian mahdollistamien
nopeiden ja joustavien kommunikaatioyhteyksien yleistyminen ja yritysten toi-
mintatapojen muuttuminen. Verkostotaloudelle on luonteenomaista myös korkean
teknologian alojen, erityistuotteiden käsityön ja liike-elämän palvelujen merkityk-
sen korostuminen, uuden teollisen kasvun alueperustan ja monien sosiaalisten or-
ganisaatioiden muuttuminen. (Linnamaa 1998.)

1 Tämä luku perustuu pääosin artikkeliin Sotarauta ja Linnamaa (1999a).
2 Ks. esim. Amin ja Malmberg (1992, 403); Lovering (1990); Pyyhtiä (1993, 49).
3 Ks. Castells (1996)
4 Ks. verkostotalouden määrittelystä tarkemmin esim. Andersson (1994, 22-24); Virkkala (1992, 26);
Vuorinen (1989, 17-18.)
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Verkostotaloustutkimuksen juuret ovat “williamsonilaisessa” liiketoimikustan-
nusten analyysissä. Tärkeän sysäyksen alueellisen ulottuvuuden kytkemiseksi ver-
kostotaloustutkimukseen on antanut ns. Uppsalan koulukunnan työ. (Eskelinen
1989, 11 - 13; Vuorinen 1989, 17.) Kaikkia verkostoja ei kuitenkaan voida liittää
tiukasti liiketaloustieteelliseen näkökulmaan. Esimerkiksi alueelliseen kehittämi-
seen liittyviä verkostoja voidaan pitää liiketaloudellisesti tarkasteltuja verkostoja
väljempinä ja irrallisempina kokonaisuuksina, vaikka alueellisia kehittäjäverkos-
toja tarkastellaankin yleensä verkostotalousteorian määritelmin. (Mäkinen 1995,
58 - 59.) Verkostonäkökulmaa voidaan pitää laaja-alaisena sateenvarjomaisena
kehityssuuntana, jossa verkostotalous on yhteydessä sosiaalisiin, poliittisiin ynnä
muihin verkostoihin.

Usein kuulee sanottavan, että verkosto on vain uusi nimitys yhteistyölle. Tästä ei
kuitenkaan ole kysymys, vaikka verkostomainen toiminta perustuukin yhteistyö-
hön. Verkostoissa yhteistyön luonne on erilainen kuin esimerkiksi hierarkioissa tai
markkinasuhteissa. Verkostoitumisella kuvataan vastavuoroisten, ei-hierarkkisten
vuorovaikutussuhteiden merkityksen kasvua, toimijoiden lisääntynyttä keskinäis-
riippuvuutta. Yksinkertaisimmillaan verkosto voidaan nähdä eriasteisesti ja eri ta-
voin vakiintuneiksi sosiaalisiksi suhteiksi toisistaan riippuvaisten toimijoiden vä-
lillä, jotka ovat organisoituneet yhteisen intressin ympärille. Verkostosuhteiden
syntyminen edellyttää ensinnäkin keskinäisen riippuvuuden oivaltamista ja hyväk-
symistä. Toisaalta, kuten Stoker (1997, 59) toteaa, yhteistyö perustuu lojaalisuu-
den, solidaarisuuden, luottamuksen ja keskinäisen tuen luonnehtimiin yhteyksiin.
Verkostot ovat luonteeltaan jatkuvia ja melko pysyviä sekä kaikille niissä mukana
oleville toimijoille hyötyä tuottavia. Yhteistoiminnan käytännöt perustuvat itse-
näisten toimijoiden yhdessä määrittelemiin toiminnan normeihin. Verkostoa voisi
näin ollen kutsua myös toimijan toimintaympäristöksi.

Kun verkoston käsite sovitetaan alueelliseen kehittämiseen, voidaan sen paris-
sa toimivien toimijoiden kokonaisuutta hahmottaa alueellisen kehittäjäverkoston
käsitteen avulla. Linnamaan (1998) mukaan kehittäjäverkosto muodostuu niistä
keskeisimmistä toimijoista, jotka omalla toiminnallaan ja keskinäisellä yhteistyöl-
lään vaikuttavat olennaisesti ko. alueen kehitykseen ja joiden välillä on toiminnal-
linen yhteys. Kehittäjäverkostoissa toimijat ovat riippuvaisia verkostokumppanei-
den kanssa tehtävästä yhteistyöstä, koska ilman kumppaneita he eivät kykenisi
yhtä hyvään lopputulokseen. Asioiden tekeminen yhdessä edellyttää yhteisiä lisä-
arvoa tuottavia ratkaisuja verrattuna yksin tekemiseen.

Kehittäjäverkostoon voivat kuulua esimerkiksi kunnat, avainyritykset, yrittäji-
en etujärjestöt, oppi- ja tutkimuslaitokset, rahoituslaitokset, TE-keskukset, kansa-
laisjärjestöt jne. Kuten toteaa, termi kehittäjäverkosto ei kuitenkaan tarkoita, että
kaikki verkoston jäsenet olisivat mukana kaikissa kehittämishankkeissa; hankkei-
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siin osallistujat määräytyvät kulloinkin kyseessä olevan asian perusteella. (ks. Lin-
namaa 1998; Sotarauta & Linnamaa 1999a.)

Alueellinen kehittäjäverkosto voidaan tulkita löyhästi organisoituneeksi strate-
giseksi verkostoksi. Strategisen siitä tekee pyrkimys vaikuttaa alueen pitkän aika-
välin kehitykseen. Löyhän kehittäjäverkostosta tekee se, ettei sillä välttämättä ole
vakiintunutta organisoitumisen muotoa tai juuri sitä varten luotuja pysyviä fooru-
meja. Lisäksi kehittäjäverkosto organisoituu tavallisesti erilaisissa kokoonpanois-
sa erilaisten hankkeiden yms. ympärillä.

Edellinen lyhyt verkostojen tarkastelu ja sen liittäminen alueelliseen kehittämi-
seen nostaa esille Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkoston analyysin peruskysymyk-
sen: Voidaanko Etelä-Pohjanmaan aluekehittämisessä puhua kehittäjäverkostos-
ta? Tällöin huomio kohdistuu siihen,

• mitä toimijoita on mukana Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkostossa; onko niiden vä-
lillä toiminnallinen yhteys,

• onko toimijoiden välillä tunne keskinäisestä riippuvuudesta, onko se oivallettu ja
hyväksytty ja

• mihin tekijöihin toimijoiden välinen yhteistyö perustuu?

Kehittäjäverkoston toimijoilla on yleensä erilaisia motivaatioita toimia osana ver-
kostoa. Kautosta mukaillen kehittäjäverkoston voidaan nähdä olevan:

kanava, jolloin motiivina on...

• uusien resurssien hankkiminen,

• pääsy mukaan päätöksentekoprosesseihin,

• oman toiminnan kannalta tärkeille informaation ja tiedon lähteille pääsy,

• uusien johtamis-, suunnittelu- ja kehittämistaitojen oppiminen,

• uuden teknologian saavuttaminen,

kustannusten vähentäjä, jolloin motiivina on...

• kustannusten ja riskien jakaminen,

• taloudellisten resurssien lisääminen,

• mittakaavaetujen saavuttaminen,

• investointikustannusten vähentäminen,

• toimintojen koordinointi,

• yhteishankintojen toteuttaminen,

strateginen väline, jolloin motiivina on...

• yhteinen tahdonmuodostus, päätösten toimeenpano ja legitimointi,

• tuotekehitykseen kuluvan ajan pienentäminen,

• kansainvälistyminen,

• informaation vaihto,
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• erikoistuminen tai diversifioituminen

• tuki kolmatta osapuolta vastaan.

(Kautosta 1993 soveltaen ja täydentäen.)

Edellisestä listasta nousee esille seuraava kysymys:

• Mitkä ovat eri toimijoiden keskeisimmät motiivit ja intressit Etelä-Pohjanmaan
kehittäjäverkostossa toimimiseksi, miksi ne osallistuvat verkoston toimintaan?

3.2.2 Miten hahmotan verkoston, siten toimin ja johdan…

Olemme monissa tutkimuksissamme ottaneet lähtökohdaksi sen, että alueelliset
kehittämisprosessit ovat monisyisiä vuorovaikutteisia prosesseja, joissa toisistaan
riippuvaiset tai riippumattomat toimijat etsivät omien tavoitteidensa väliltä yhteis-
työn mahdollisuuksia ja/tai mahdollisuuksia ajaa omia tavoitteitaan. Samalla ver-
kostojen toimintaan kohdistuu monia ulkopuolisia ja sisäisiä tekijöitä, jotka muok-
kaavat verkostojen toimintaa ja sisältöjä.

Verkostoihin kohdistuvat vaikutukset voidaan yleisellä tasolla jakaa verkostoi-
hin vaikuttamiseen, verkostojen hyödyntämiseen ja verkostojen johtamiseen. Ver-
kostoihin vaikuttaminen voidaan nähdä laajempana ilmiönä kuin verkostojen hyö-
dyntäminen ja verkostojen johtaminen. Kehittäjäverkostoon vaikuttavat esimer-
kiksi globaalit tapahtumat, elinkeinoelämän tapahtumat, tiedotusvälineiden uuti-
sointi ja mielipidekirjoittelu tai valtiovallan päätökset jne. Verkostoja voidaan myös
johtaa ja siten vaikuttaa niiden toimintaan. Tällöin vaikuttamiseen liittyy pyrki-
mys yhteistyön kehittämiseen. Lisäksi verkostojen toimintaan osallistuu ja niihin
vaikuttavat ”verkostojen hyödyntäjät”, joiden motiivina on saada lisäarvoa omaan
toimintaan. Osa ”verkostojen hyödyntäjistä” voi samalla olla myös verkostojen
johtajia. Verkostoissa ollaan yleensä mukana, koska niiden toivotaan tuovan jota-
kin lisäarvoa omaan toimintaan. Jos toimija ei tuo verkostoon mitään lisäarvoa,
vaan pyrkii vain hyödyntämään verkostoja omassa toiminnassaan, niin verkosto-
jen toimivuudelle olennainen vastavuoroisuuden periaate ei toteudu eikä verkos-
tojen rakenne ole tällöin yleensä kestävä. (Linnamaa, tulossa, a.)
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KUVA 2. Verkostojen johtaminen ja hyödyntäminen sekä verkostoihin vaikut-
taminen (Linnamaa, tulossa, a)

Verkostot tarvitsevat sekä verkostomaisen toiminnan logiikan ymmärtämistä että
johtajuutta monisyisten toimintojen suuntaamiseksi, yhteisten projektien suunnit-
telemiseksi ja toteuttamiseksi, konfliktien ja poikkeamien hallitsemiseksi sekä in-
formaation hankkimiseksi, luomiseksi ja levittämiseksi verkostoissa. Vaikka ver-
kostomainen yhteistyö perustuisi oletusten mukaisesti luottamukseen, vastavuo-
roisuuteen yms., niin niissä tarvitaan joka tapauksessa ihmisiä ja organisaatioita,
jotka vaikuttavat verkostojen toimivuuteen ja toimintojen suuntien etsintään sekä
siihen, että ihmiset on mahdollista saada omista lähtökohdistaan mukaan kehittä-
mistoimintaan ja samalla toimimaan myös alueen yleisten tavoitteiden eteen.

Puhtaimmillaan oletetaan, että verkostoja ei varsinaisesti hallitse joku ulkopuo-
linen, ulkoa ja ylhäältä vaikuttava toimija, vaan verkostojen hallintaa on erilaisten
toimijoiden toisiinsa ja itseensä kohdistama vaikutus. Verkostoissa ei ole perintei-
sessä mielessä johtajia, vaan verkostojen johtamisella tarkoitetaan toimintaa, jolla
pyritään vuorovaikutusprosessien edistämiseen, erilaisten toimijoiden välisessä vuo-
rovaikutuksessa välittäjänä toimimiseen ja toiminnan suuntaamiseen kohti pää-
määrien etsintää. Verkostojen johtamista voidaan pitää toimijoiden toisiinsa koh-
distamana vaikutuksena, jolloin on mahdollista, että johtajia on useita. Teoriassa
jokainen verkoston toimija voi olla myös verkoston johtaja. (Kickert et al. 1997.)

Kehittäjäverkostossa yksikään toimijoista ei siis periaatteessa ole muiden ylä-
puolella. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikilla toimijoilla olisi yhtäläinen
valta verkostossa. Joidenkin verkostoon osallistujien painoarvo voi käytännössä
olla suurempi ja hallitsevampi kuin toisten kokemuksen, motivaation, käytössä
olevien resurssien, verkostoissa toimimisen taitojen yms. syiden vuoksi. Vaikka
verkostojen johtajana voi periaatteessa olla kuka tahansa kehittämisprosessiin osal-
listuvista, on kuitenkin todennäköistä, että jotkut verkostojen johtajan tehtävät (ku-
ten verkoston muuttamiseen ja kehittäjäverkostojen epäkohtien vähentämiseen tai
poistamiseen tähtäävät toimet), ovat useimmiten varsin luontaisesti julkisen hal-
linnon toimijoiden vastuulla. Toisaalta verkostojen johtamisen visionääriset omi-
naisuudet saattavat tulla vaikkapa koulutus- ja tutkimuslaitosten edustajilta tai yri-
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tyksiltä. Eri toimijoilla voi olla erilaisia rooleja ja tehtäviä verkostojen johtamises-
sa. Jokin toimija saattaa johtaa verkostoa tiedostamatta sitä itse. Peruskysymys
johtajuudessa on, mitkä asiat vaikuttavat kehittäjäverkoston toimintatapaan ja toi-
minnan sisältöihin. Tästä saamme johdettua uusia kysymyksiä Etelä-Pohjanmaata
varten:

• Mitkä tekijät vaikuttavat Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkoston toimintaan; ovatko
ne sisäisiä vai ulkoisia?

• Johdetaanko Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkostoa? Jos siinä esiintyy johtajuutta,
niin minkälaista se on?

• Mitkä ovat eri organisaatioiden roolit kehittäjäverkoston toiminnan suuntautumi-
sessa?

Verkostot voidaan hahmottaa toimintaympäristöinä, jossa pelataan erilaisia pele-
jä1 alueelliseen kehittämiseen suunnatuista päätöksistä ja toimenpiteistä. Käytän-
nössä pelejä ovat esimerkiksi erilaiset kehittämishankkeet, investoinnit infrastruk-
tuuriin, kehittämisohjelmien laadinta ja toteutus jne. Pelin puitteet määräytyvät
verkoston muodollisten ja epämuodollisten sääntöjen perusteella. Samalla sääntö-
jen usein epäselvä ja tulkinnanvarainen luonne muokkaavat suhteellisen pysyviä
verkostoja. Lisäksi pelit uusintavat verkostoja vahvistamalla ja/tai muuttamalla
resurssien jakoa ja vallitsevia sääntöjä. Yksittäiseen peliin ei välttämättä osallistu
kuin osa verkoston toimijoista. Heidän päämääränään pelissä on tiettyjen omien
tavoitteiden saavuttaminen ja/tai alueen kehittäminen. Peleissä pyritään lähentä-
mään pelaajien tavoitteita ja etsimään ratkaisuvaihtoehtoja erilaisten tavoitteiden
väliltä. Pelaajan asema verkostossa määräytyy valittujen strategioiden, muiden
toimijoiden kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen ja pelaajan tuomien resurssien ja
osaamisen kautta. (Kickert & Koppenjan 1997, 39; Klijn et al. 1995, 439 - 441.)

Kehittäjäverkostot rakentuvat useiden erilaisten toimijoiden ja niiden keskinäi-
sen vuorovaikutuksen varaan. Tällöin huomio kohdistuu verkoston kokoonpanoon
eli siihen, ketkä ovat mukana ja ketkä eivät sekä millaista on toimijoiden välinen
vuorovaikutus. Tämä on keskeinen kysymys, koska kehittäjäverkostoissa on mu-
kana monia toimijoita omien tavoitteidensa kanssa. Lisäksi toimijoiden tavoitteet
ja preferenssit saattavat muuttua prosessin kuluessa. Näin ollen toimijoiden on
vaikea etukäteen tietää, mihin tavoitteisiin prosessissa päädytään ja mitkä tulevat
olemaan strategiaprosessien tuotokset. Koska kehittäjäverkostoissa toteutettavat

1 Alueellisen kehittämisen yhteydessä peleillä ei tarkoiteta ”pelurien likaista kähmintää”, vaan lopu-
tonta siirtojen ja vastasiirtojen prosessia, jossa useat pelaajat pyrkivät edistämään alueellisia tavoit-
teita, omia tavoitteitaan ja/tai muutamalle pelaajalle yhteisiä tavoitteita. Kehittämispelillä tarkoite-
taan kaikkia niitä monien toimijoiden toimenpiteitä ja päätöksiä, joilla on vaikutus ko. alueen kehi-
tykseen. Kehittämispeleille on ominaista, että pelaajat tarkkailevat ja arvioivat toistensa siirtoja päät-
täessään omista siirroistaan. Lisäksi niille on ominaista, ettei niissä ole siirtovuoroja, kukin pelaaja
saa tehdä niin monta siirtoa kuin ehtii riippumatta muiden pelaajien siirroista. (Sotarauta 2000a.)
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strategiaprosessit ovat kompleksisia ja vaikeasti ennakoitavia, on toimijoiden ky-
ettävä oppimaan sekä omista tavoitteistaan ja strategioistaan että muiden toimijoi-
den tavoitteista ja strategioista prosessin kuluessa.

Peleissä verkosto nähdään ikään kuin annettuna toimintaympäristönä, mutta
verkostoja voidaan myös rakentaa muuttamalla niiden institutionaalista rakennet-
ta. Tällöin vaikutetaan verkostoon osallistuvien toimijoiden keskinäisiin suhtei-
siin, otetaan verkostoon uusia jäseniä, suljetaan verkostosta vanhoja jäseniä tai
muutetaan resurssien jakautumista, sääntöjä, normeja ja arvoja. (Klijn et al. 1995,
442.) Instituutioilla1 tarkoitetaan niitä suhteellisen pysyviä toimintatapoja, sääntö-
jä ja resursseja sekä sitä organisationaalista kenttää, joka antaa muodon verkos-
toille. Instituutioihin kohdistuva verkostojen johtaminen vaikuttaa epäsuorasti kaik-
kiin sen hetkisiin ja tuleviin toimiin verkoston “arkkitehtuurin” muuttuessa (Klijn
& Teisman 1997).

Verkostojen rakentamiseen ja peleihin liittyen voidaan nostaa uusia kysymyk-
siä Etelä-Pohjanmaata varten:

• Mitkä toimijat ovat mukana, ketkä jätetään/jäävät ulkopuolelle, luodaanko tietoises-
ti mahdollisuuksia laajaan osallistumiseen?

• Millaista on vuorovaikutus toimijoiden välillä?

• Onko pyritty kehittämään kehittäjäverkoston toimintaa ja yksittäisiä pelejä muok-
kaavia instituutioita, onko muutettu sääntöjä, vakiintuneita toimintatapoja ja organi-
sationaalista kenttää?

Sekä verkostojen johtamisessa että niiden analysoinnissa tulkinnoilla on keskei-
nen sija. Tulkinnoilla tarkoitetaan erilaisuuksia ja samanlaisuuksia toimijoiden
arvoissa, tavoitteissa ja näkökulmissa liittyen käsillä olevaan asiaan. Tulkintojen
ottamisessa mukaan verkostojen johtamisen keskeiseksi huomion kohteeksi pe-
rustuu siihen, että toimijat eivät reagoi todellisuuteen vaan sisäisesti konstruoitui-
hin tulkintoihin todellisuudesta2. (van der Hejden 1996.)

Toimijoilla on yleensä erilaisia tulkintoja alueen ongelmista ja mahdollisista
ratkaisuista, muista toimijoista, riippuvuussuhteista sekä yhdessä työskentelyn
eduista ja haitoista. Nämä tulkinnat ovat vaikeasti muutettavissa, mutta ne muo-
toutuvat ja rakentuvat vähitellen uudelleen yhteistoiminnassa. Toimijat eivät aina
ole edes kykeneviä tai halukkaita mukauttamaan tulkintojaan. Tällaisissa tilanteis-
sa kehittämisprosesseista on vaarana tulla “kuurojen dialogia”, jolloin samoja ar-
gumentteja toistetaan rituaalinomaisesti kenenkään haluamatta saattaa omia näke-
myksiään huonoon valoon. Tulkintojen johtamisella pyritään tällaisten paikalleen
juuttuneiden tilanteiden estämiseen tai selvittämiseen ylläpitämällä ja/tai luomalla
olosuhteita avoimelle keskustelulle. Tällaisissa keskusteluissa tulisi pyrkiä hyväk-

1 Ks. Instituutioiden määrittelystä esim. Linnamaa (1999).
2 Ks. tarkemmin Sotarauta (1999b).
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symään, että ei ole olemassa “parasta” tulkintaa, ja että yhteistoiminnan onnistu-
misen kannalta erilaisten tulkintojen olemassaolo on hyödyllisempää kuin tulkin-
tojen erilaisuuden eliminointi. (Termeer & Koppenjan 1997.)

Tulkintojen korostamisella ei pyritä etsimään konsensusta, vaan luomaan yh-
teistä pohjaa yhteisille päätöksille samalla kun hyväksytään ja kunnioitetaan toi-
mijoiden omia asemia ja tulkintoja. Tässä raportissa analysoidaan Etelä-Pohjan-
maan kehittäjäverkostoa toimijoiden tulkintojen läpi ja pyritään siten tukemaan
kehittäjäverkoston toimivuuden kehittämistä nostamalla esille verkoston toimin-
nalle keskeisiä ilmiöitä ja niiden saamia erilaisia tulkintoja. Samalla pyritään osoit-
tamaan, että monien verkoston toimintaa haittaavien ilmiöiden taustalla on usein
kysymys erilaisista ja omalla tavallaan perustelluista tulkinnoista, jotka saattavat
johtaa ristiriitoihin, jos toimijat eivät tunnista ko. asiaan liittyviä tulkintoja ja/tai
niiden taustalla olevia perusteluja. Taulukkoon kaksi on tiivistetty kehittäjäver-
koston analyysin tärkeimmät huomion kohteet; tulkinnat, toimijat ja instituutiot,
joita tarkastellaan pelien ja verkoston rakentamisen kautta.

TAULUKKO 6. Verkostojen analyysin huomion kohteet (Klijnia & Teismania
1997 ja Linnamaata 1998 soveltaen)

1 Valikoivalla aktivoinnilla pyritään valitsemaan peliin ne, joilla on korvaamattomia resursseja tai
jotka tuovat haluttua lisäarvoa yhteistoimintaan (Klijn et al. 1995, 444).
2 Ks. Sotarauta (1996a, 299-311)

Tulkinnat Toimijat Instituutiot

Pelit • Mitä samanlaisuuksia
ja eroavaisuuksia on
toimijoiden tulkinnois-
sa kehittäjäverkoston
kannalta keskeisissä
ilmiöissä?

• Miten tärkeitä
resursseja hallitsevia
toimijoita on
aktivoitu?1

• Onko vastustajia,
ongelmallisia ja
marginaaliryhmiä
aktivoitu/passivoitu?2

• Mitkä ovat
instituutioiden
asettamat
mahdollisuudet ja
rajoitukset?

• Onko instituutioita
kehitetty siten, että
toimijoiden
vuorovaikutus on
mahdollista järjestää
pelien onnistumisen
kannalta
parhaimmalla
mahdollisella tavalla?

Verkoston
rakentaminen

• Onko toimijoiden
verkostoa koskevia
tulkintoja pyritty
muuttamaan ja/tai
yhdensuuntaistamaan:
onko keskusteltu siitä,
mitä varten verkosto
on olemassa, mikä on
eri toimijoiden rooli
osana verkostoa jne.?

• Onko verkostoa
rakennettu siten, että
uusia toimijoita on
mahdollista tuoda
verkostoon tai muuttaa
jo mukana olevien
toimijoiden asemaa?

• Onko muutettu
verkoston puitteet
määritteleviä
instituutioita?
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Tämän tutkimuksen tehtävänä ei ole tarkastella suoraan verkostojen johtajuutta;
se jätetään tulevien tutkimusten tehtäväksi. Tästä huolimatta verkostojen tarkaste-
lussa sovelletaan verkostojen johtamisen tarjoamaa lähestymistapaa ja Etelä-Poh-
janmaan kehittäjäverkoston analyysissä huomio kohdistetaan toimijoihin, insti-
tuutioihin ja tulkintoihin. Kehittäjäverkostoa, sen toimijoita ja sille puitteet luovia
instituutioita tarkastellaan tulkintojen kautta eli ko. verkostoa katsotaan siinä mu-
kana olevien toimijoiden silmin. Tällöin yhdeksi kaikkein tärkeimmistä kysymyk-
sistä nousee:

• Miten toimijat tulkitsevat verkoston sekä oman roolinsa osana sitä?

3.2.3 ”Organograafit” tulkintojen havainnollistajina

Verkostojen toimivuuden kehittämisessä olennaista on tehdä erilaiset tulkinnat
näkyviksi. Tässä raportissa siihen pyritään ”organograafien” avulla. Kuten Mintz-
berg ja van der Heyden toteavat, organisaatioiden toimintaa kuvaavat ”organo-
graafit” ovat eräänlaisia karttoja, jotka kuvaavat organisaatioiden (tässä tapauk-
sessa verkostojen) moninaisia toimintoja. Niiden tehtävä ei ole osoittaa yksittäisil-
le ihmisille tai organisaatioille niiden omaa lokeroa osana kokonaisuutta kuten
perinteiset organisaatiokaaviot tekevät. (Mintzberg & van der Heyden 1999.) Or-
ganograafien avulla on mahdollista yksinkertaistaa organisaation tai verkoston
avaintoimintoja ja ominaisuuksia ja siten auttaa ihmisiä ymmärtämään oman toi-
mintansa ja oman lähitoimintaympäristönsä dynamiikkaa erilaisten tulkintojen
näkökulmasta. Organograafien tehtävänä ei siis ole tyhjentävästi kuvata verkoston
toimintaa, vaan nostaa esille ko. verkoston toimintaan vaikuttavia ilmiöitä ja tul-
kintoja ko. ilmiöistä.

Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkoston analyysissä organograafien tehtävänä on
visualisoida, miten verkosto ja siinä esiintyvät erilaiset ilmiöt sekä erilaisten toi-
mijoiden asema hahmottuu. Lisäksi organograafien avulla on mahdollista nostaa
esille, miten erilaiset toimijat hahmottavat verkoston. Organograafit eivät siis täs-
sä tutkimuksessa kuvaa ”objektiivista totuutta” ko. tilanteesta, vaan toimijoiden
erilaisia tulkintoja tai näistä tulkinnoista muodostettua kokonaiskuvaa. Visuali-
soinnin avulla on mahdollista yksinkertaistaa asioita ja saada aikaan keskustelu
siitä, mitkä ovat verkoston pahimmat ongelmat ja mitä on mahdollista tehdä niiden
poistamiseksi.

Varsin usein verkosto nähdään ideaalisena tasa-arvoisten toimijoiden muodosta-
mana kokonaisuutena, jossa eri toimijat täydentävät toistensa osaamista ja tietoja
vuorovaikutteisessa prosessissa. Puhtaimmillaan oletetaan myös, että yksikään
toimija ei ainakaan pysyvästi nouse missään asiassa muiden yläpuolelle, ja että
verkosto koostuu useista solmukohdista, joilla kullakin on oma roolinsa osana ver-
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kostoa. Verkosto on siis monien toimijoiden toimintaympäristö, jossa ei ole perin-
teisessä mielessä keskusta tai johtoa. Verkoston oletetaan mahdollistavan avoi-
men kommunikaation ja monensuuntaisen ihmisten ja ideoiden liikkeen.

KUVA 3. Verkoston ideaalimalli

Verkoston solmukohta nähdään tässä yhteydessä eräänlaisena koordinaatiokeskuk-
sena. Se on joko fyysinen tai aineeton piste, jonka kautta monet tärkeät toiminnot,
informaatio, ihmiset yms. kulkevat. Jokin rakennus tai tietokone voi olla fyysinen
solmukohta. Myös yksittäinen ihminen voi olla solmukohta. Olennaista on, että
solmukohta luo mielikuvan liikkeestä yhteen strategisesti tärkeään pisteeseen ja
siitä pois. (Mintzberg ja van der Heyden 1999, 88-89.)

KUVA 4. Solmukohta monien toimintojen keskiössä

• Onko Etelä-Pohjanmaan kehittämistoiminnassa solmukohtia; jos on, niin missä asi-
oissa?

• Tarvitaanko kehittäjäverkostossa solmukohtia ja jos tarvitaan, niin millaisia ja mis-
sä asioissa?
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3.3 Verkostojen pullonkaulat

Verkostomaisen toiminnan todetaan usein madaltavan organisaatioiden rajoja tai
vähentävän niitä. Erilaisiin rajoihin - niin valtiollisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin,
poliittisiin, kulttuurisiin kuin historiallisiinkin – liittyvä tutkimus on lisääntynyt
viime vuosikymmeninä, vaikka useimmat yhteiskunnalliset muutokset korostavat-
kin rajojen madaltumista ja vähenemistä. Globalisoituminen, informaatioteknolo-
gian kehittyminen ja verkostomaisen toiminnan yleistyminen ovat keskeisimpiä
ilmiöitä, joiden myötä rajojen muuttuvat merkitykset ovat tulleet entistä kiinnosta-
vimmiksi tutkimuskohteiksi. (Jukarainen 2000, 15 – 16.)

Rajoilla voi olla kahtalaisia merkityksiä: yhtäältä rajat ovat välttämättömiä ja
tarpeellisia, koska niiden avulla voidaan luoda eroja, hahmottaa erilaisuutta, jä-
sentää ja suunnata toimintaa sekä määrittää mukanaolijat ja ulkopuolelle jäävät.
Toisaalta rajat tuovat mukanaan ongelmia, sillä ne estävät usein hedelmällistä vuo-
rovaikutusta ja ainakin toimivat hidasteina vuorovaikutteiselle toiminnalle. Rajo-
jen ongelmallisuus määrittyy sen mukaan, kuinka dynaamisia ne ovat eli kuinka
rajat muuttuvat olosuhteiden muuttuessa. (Jukarainen 2000, 164; Sotarauta & Lin-
namaa 1998a, 231.)

Verkostomaisen toimintatavan yleistyminen alueellisessa kehittämisessä on
edellyttänyt institutionaalisten, sektorikohtaisten, organisationaalisten ja maantie-
teellisten rajojen ylittämistä. Rajojen ylittäminen on kuitenkin osoittautunut luul-
tua vaikeammaksi, koska se edellyttää varsin syvällisiä muutoksia myös ajattelu-
ja toimintatavoissa. Usein ongelmallisimmat toiminnan esteet ovatkin olleet toi-
mijoiden ajattelumalleissa, ei niinkään konkreettisissa, selvästi näkyvissä olevissa
rajoissa.

Aiempien tutkimustemme (esim. Sotarauta & Linnamaa 1997a ja 1997b) mu-
kaan näyttää siltä, että yksi tärkeimmistä pullonkauloista erilaisten rajojen ylittä-
misessä on se, että konkreettisten näkyvien rajojen ja näkymättömien ajatuksellis-
ten ja toimintatapoihin liittyvien rajojen välistä riippuvuutta ei ole tunnistettu. Usein
huomiota kiinnitetään vain näkyviin rajoihin ja niiden ylittämiseen – esimerkiksi
seutuyhteistyössä strategisen kehittämisohjelman aikaansaamiseen ja seutuyhteis-
työorganisaation perustamiseen - vaikka erilaisten ongelmien ratkaiseminen edel-
lyttäisi huomion kiinnittämistä myös ajattelu- ja toimintatapoihin ja yhteistoimin-
taprosessien laatuun. (Sotarauta & Linnamaa 1998a ja 1998b.)

Näkyvinä rajoina voidaan pitää institutionaalisia, sektorikohtaisia, organisatio-
naalisia ja maantieteellisiä rajoja. Näkymättömät rajat ovat ajattelu- ja toimintata-
poihin liittyviä toiminnan esteitä. Aiempien tutkimustemme perusteella on mah-
dollista todeta, että alueelliset kehittäjäverkostot ovat kaikkea muuta kuin rajatto-
mia, niiden laatua ja tehokkuutta rajoittavat monet näkymättömät esteet. Tällaisia
esteitä ovat:
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• Keinotekoisuus - kehittäjäverkostoilla on taipumus muodostua keinotekoisiksi
verkostoiksi, jolloin yhteistyöstä tulee itsetarkoituksellista, hallinnon sektoreiden ja
institutionaalisten rakenteiden perusteella määräytyvää yhteistyötä yhteistyön itsensä
vuoksi.

• Yhteensopimattomuus - organisaatiot ja niiden avainhenkilöt eivät tule toimeen kes-
kenään.

• Eristäytyminen - organisaatiot keskittyvät sisäisiin asioihinsa, eivätkä aktiivisesti
suuntaudu ulospäin ja etsi uusia kumppanuussuhteita ja yhteisiä hankkeita.

• Informaation panttaaminen - organisaatiot eivät aktiivisesti jaa tietoa toisilleen.

• Epäluotettavuus - verkostomaiset suhteet perustuvat luottamukseen. Jos luottamus
menetetään, sen palauttamiseen kuluu runsaasti aikaa ja energiaa.

• Kurittomuus - osa toimijoista ei kunnioita ‘verkoston’ pelisääntöjä ja kumppanuus-
suhteiden ensisijaisuutta, jolloin luottamukselliset suhteet saattavat vaarantua.

• Ymmärtämättömyys - keskeiset toimijat eivät ymmärrä toistensa lähtökohtia, tavoit-
teita ja strategioita. Lisäksi he saattavat käyttää omaa ammattisanastoaan, jolloin
ihmiset päätyvät puhumaan toistensa ohi.

• Sitoutumattomuus – toimijoiden oletetaan sitoutuvan ”yhteisen hyvään”, etsimättä
sitoutumista kunkin toimijan omista lähtökohdista ja hyväksymättä erilaisia tapoja
sitoutua.

• Resurssien puute - kun toimitaan verkostomaisessa suhteessa, jokaisen osapuolen
olisi tuotava verkostoon jotain lisäarvoa.

• Oppimattomuus – verkostoon kuuluvat toimijat eivät osaa hyödyntää omia eikä
muiden kokemuksia eikä sulauttaa uutta omaan toimintaan.

• Foorumien vähäisyys ja toimimattomuus – yhteistyön onnistuminen edellyttää sel-
laisten foorumien riittävää määrää, joilla yhteistyötä on mahdollista jäsentää ja jot-
ka tukevat toimijoiden mahdollisuutta osallistua keskusteluun.

• Työnjaon selkiintymättömyys – verkostossa juututaan paikallaan pyörivään keskus-
telukaruselliin, jos työtä ei osata jakaa ja yhdessä tekemistä vastuuttaa riittävän sel-
keästi.

(Cooke 1996, Sotarauta & Linnamaa 1998c.)

Edellinen listaus nostaa esille taas uusia kysymyksiä Etelä-Pohjanmaan kehittäjä-
verkoston analyysiä varten:

• Mitkä ovat pahimmat Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkoston toimintaa haittaavat pul-
lonkaulat?

• Miten edellisen listauksen ilmiöt näkyvät Etelä-Pohjanmaalla, onko joitain pullon-
kauloja kyetty poistamaan?

• Onko verkostojen pullonkauloihin jotain lisättävää?



4  Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkosto –
totta vai tarua?

Edellä nostettiin esille monia hienoja verkostomaisen yhteistoiminnan periaattei-
ta, puhuttiin luottamuksesta ja keskinäisestä riippuvuudesta sekä siitä, miten eri
toimijoiden osaaminen ja resurssit täydentävät toinen toisiaan itsenäisten toimi-
joiden jatkuvasti kehittyvässä yhteistoimintaprosessissa. Tarkasteltaessa verkos-
toja yleisellä tasolla päädytään helposti ”myymään verkostoja” aiempaa parempa-
na toimintamallina, jonka avulla vanhojen rakenteiden ja yhteistyömuotojen on-
gelmat pystytään poistamaan. Monia ongelmia onkin mahdollista poistaa uuden-
laisilla toimintamalleilla, mutta samalla esille nousee yleensä uusia ongelmia.

Etelä-Pohjanmaalla on varsin yleisesti korostettu verkostomaista yhteistyötä
maakunnan kehittämisessä. Tämän luvun tarkoituksena on tarkastella, onko Etelä-
Pohjanmaalla kokonaisuus, jota voisi kutsua kehittäjäverkostoksi. Tähän kysymyk-
seen etsitään vastausta luvussa 3 hahmotellun viitekehyksen ja esiin nostettujen
kysymysten avulla. Etsintä aloitetaan tarkastelemalla instituutioiden merkitystä
alueen kehityksessä. Etelä-Pohjanmaan kehittämistoiminnan, verkostojen ja insti-
tuutioiden välillä on kiinteä yhteys kuten seuraavissa luvuissa tullaan osoittamaan.

4.1 Institutionaalinen kyvykkyys ja kehittäjäverkosto

Aluekehittämisen institutionaalinen kenttä muuttui Suomessa varsin merkittävästi
1990-luvulla. Uusia organisationaalisia instituutioita1 perustettiin tehostamaan ke-

1 Osa uusista instituutioista tosin perustettiin vanhojen organisaatioiden pohjalle (ks. tarkemmin liite
5).
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hittämistyötä ja valtion aluehallintoa. Niin Etelä-Pohjanmaalla kuin monissa muis-
sakin maakunnissa on uusien kansallisten instituutioiden lisäksi luotu omista tar-
peista lähtien useita uusia organisaatioita ja kehitetty aiemmasta poikkeavia toi-
mintatapoja. Myös kehittämistyön ohjelmallisuus sekä paikallisen ja alueellisen
kehittämisen merkityksen korostuminen ovat edellyttäneet institutionaalisen ra-
kenteen vahvistamista. Tällä tavalla on pyritty vahvistamaan kykyä hyödyntää
kehittämisen resurssit mahdollisimman tehokkaasti.

Instituutiot voidaan määritellä usealla eri tavalla1. Yleisimmillään instituutiot
voidaan määrittää toiminnan ja valintojen puitteiksi. Ne muodostavat alueellisen
kehittämistoiminnan ja siten myös kehittäjäverkostojen toiminnan puitteet. Tar-
kemmin eriteltynä instituutiot voidaan jakaa kahteen osaan (ks. Maskell 1996):

• Muodolliset (ennalta suunnitellut) instituutiot

- Muodolliset organisationaaliset instituutiot on perustettu, kun on nähty tarve luoda
uusi toimintatapa, jota toteutetaan jonkun tietyn organisaation kautta (esimer-
kiksi maakunnan liitot, TE-keskukset, yliopistot). Ennalta suunniteltujen insti-
tuutioiden institutionaalinen asema voi vahvistua tai heiketä toimintaympäristön
kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen perusteella

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

• Epämuodolliset (toimintansa myötä muodostuneet) instituutiot

- Toimintansa kautta institutionalisoituneet organisaatiot; organisaatio voi institu-
tionalisoitua, jos organisaatio vaikuttaa luomiensa vakiintuneiden käyttäytymis-
mallien kautta merkittävästi sen yhteisön toimintaan, jossa organisaatio toimii
ja/tai toimintaympäristö mahdollistaa instituution syntymisen (esimerkiksi jon-
kin kaupunkiseudun pienyritysvaltaisuus mahdollistaa sen, että seudun ainoasta
suuryrityksestä syntyy instituutio, jonka toiminnan vaikutus ulottuu laajasti yh-
teisöön)

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

Alueen institutionaalisen kyvykkyyden2 tulisi olla korkea. Institutionaalisen ky-
vykkyyden voidaan nähdä syntyvän ensinnäkin siitä, että alueella on runsaasti sel-
laisia instituutioita, jotka tukevat alueen resurssien mahdollisimman tehokasta
hyödyntämistä ja uusien resurssien luomista. Alueiden institutionaaliselle kyvyk-
kyydelle on siis olennaista, että alueella on riittävästi kehittämiseen suunnattuja ja
kehittämistä tukevia organisationaalisia ja ei-organisationaalisia instituutioita.
Toiseksi erilaisten instituutioiden tulisi tukea toisiaan eikä olla toisilleen ristirii-
taisia. Kolmanneksi institutionaalisen perustan tulisi olla pitkäjänteinen ja ”itse-

1 Ks. esim. Dosi & Orsenigo (1988); Maskell (1996)
2 Institutionaalinen kyvykkyys on lähellä Aminin ja Thriftin (1995) käyttämää institutionaalinen
tiheys termiä. Heidän mukaansa yksi alueiden menestystä selittävä tekijä on instituutioiden suhteel-
lisen suuri määrä ja niiden välinen tiivis ja toimiva yhteistyö. (Ks. myös esim. Maskell 1996; Morgan
1997.)



Verkostojen utopia ja arki

47

pintainen” eli sitä ei tulisi muuttaa muotivirtausten mukana vaan kehittää ja vah-
vistaa johdonmukaisesti valitun linjan mukaisesti. Neljänneksi kehittäjäorganisaa-
tioiden ja niiden oman kyvyn hyödyntää resursseja tulisi olla korkea, jotta ne osal-
taan vahvistaisivat koko alueen institutionaalista kyvykkyyttä. Yhä useammin in-
stitutionaalisen kyvykkyyden tarkastelussa huomio kiinnitetään alueiden kehittä-
mistoiminnassa mukana olevien toimijoiden välisiin suhteisiin ja kollektiiviseen
toimintaan eli tämän tutkimuksen terminologian mukaan kehittäjäverkostoihin.
(Sotarauta 2000c.)

Kehittäjäverkoston voi nähdä olevan osa alueen institutionaalista kyvykkyyttä.
Se on kuitenkin käsitteellisesti varsin löyhä analysoinnin väline. Tässä tutkimuk-
sessa kehittäjäverkoston nähdään koostuvan kehittäjäorganisaatioista ja niiden
välisistä suhteista. Kehittäjäorganisaatio viittaa niihin toimijoihin, joiden missio-
na on koko alueen tai sen jonkun osion kehittäminen. Näin tarkasteltuna yritykset,
kansalaisjärjestöt tai oppi- ja tutkimuslaitokset eivät ole kehittäjäorganisaatioita,
jos niille ei ole annettu tai ne eivät ole ottaneet jotain tiettyä suoraan alueen kehit-
tämiseen liittyvää tehtävää. (Sotarauta 2000c.)

Kehittäjäorganisaatiot voidaan yleisellä tasolla jakaa yleiskehittäjiin ja erikois-
tuneisiin kehittäjiin. Yleiskehittäjien tehtävänä on katsoa aluetta (esim. kaupunki,
seutukunta tai maakunta) ja sen kehittämistä kokonaisuutena. Yleiskehittäjien tu-
lisi siis kyetä analysoimaan oman alueensa kehityksen suuntia ja tulevaisuudessa
avoinna olevia polkuja koko alueen näkökulmasta. Lisäksi niiden tulisi kyetä suun-
taamaan resursseja alueen tulevaisuuden kannalta tärkeisiin asioihin tai tärkeille
aloille. Yleiskehittäjien tehtäviin kuuluu yleensä myös alueen institutionaalisen
tilanteen analysointi ja institutionaalisen kyvykkyyden vahvistaminen. Yleiskehit-
täjien kyvykkyydessä keskeiselle sijalle nousee yleensä juuri institutionaalinen
osaaminen. Institutionaalisella osaamisella tarkoitetaan mahdollisimman jousta-
vien ja selkeiden institutionaalisten puitteiden luomista eri toimijoiden oman kil-
pailukyvyn kehittämiselle.

Yleiskehittäjiä ovat mm. kunnalliset toimijat ja valtion aluehallintoviranomai-
set1. Laajasti ymmärrettynä yleiskehittäjiin voidaan lukea myös jonkin toimijaryh-
män etuja yleisesti ajavat ammatti- ja etujärjestöt. Näiden yhtenä tavoitteena voi-
daan nähdä olevan jonkin alueen kehittäminen kokonaisuutena oman edunvalvon-
taryhmänsä näkökulmasta.

Erikoistuneiden kehittäjien tehtävänä on kehittää jotain tiettyä alueen kehityk-
sen kannalta tärkeää teemaa. Yleisosaajien tehtävä on suunnata erikoistuneiden
kehittäjien toimintaa kehittämällä institutionaalista rakennetta sekä toimimalla ra-
hoittajana ja keskustelukumppanina. Erikoistuneiden kehittäjien tehtävänä on vas-
taavasti syventää kehittämistoiminnan osaamista ja samalla suunnata ja täsmentää
kehittämistoimintaa omien strategioiden ja toimintojen avulla. Erikoistuneiksi ke-

1 Yleiskehittäjillä voi myös olla erityistehtäviä. Esimerkiksi TE-keskuksella on teknologian kehittä-
miseen liittyviä tehtäviä.
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hittäjiksi voidaan lukea esim. erilaiset teknologian- ja osaamisensiirto-organisaa-
tiot, rahoittaja- ja neuvontaorganisaatiot sekä oppi- ja tutkimuslaitokset.

Teknologian- ja osaamisensiirtoon on yhä yleisemmin perustettu erikoistuneita
kehittäjäorganisaatioita, joiden tehtävänä on toimia tiedontuottajien ja tarvitsijoi-
den, monesti korkeakoulun ja yritysten, välissä. Teknologian- ja osaamisensiirto-
organisaatioiden toiminnassa korostuu kyky tunnistaa ja tulkita yritysten kyky
omaksua ja kaupallistaa erilaiset innovaatiot ja uusin tieto.

Jos sisällölliset painopisteet jätetään taustalle, voidaan Etelä-Pohjanmaan kehittä-
minen 1980- ja 1990-luvuilla jakaa institutionaalisesta näkökulmasta kahteen vai-
heeseen:

• Institutionaalisen kyvykkyyden nostaminen perustamalla uusia organisaatioita ja
ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja - 1980-luvulta 2000-luvun alkuun

- Yleis- ja erikoistuneiden kehittäjäorganisaatioiden perustaminen ja toisaalta uu-
sien verkostomaisten toimintatapojen kehittäminen.

• Institutionaalisen kyvykkyyden nostaminen vahvistamalla kehittäjäorganisaatioita
ja tehostamalla verkostojen toimintaa - alkoi 1990-luvun lopulta

- 2000-luvun alussa Etelä-Pohjanmaalla ollaan tultu tilanteeseen, jossa institutio-
naalista kyvykkyyttä ei enää voida olennaisesti nostaa uusia kehittäjäorganisaa-
tioita perustamalla, vaan yhä keskeisempään rooliin nousee kehittäjäorganisaa-
tioiden oman kyvykkyyden ja osaamisen nostaminen, jotta niillä olisi kykyä toi-
mia kansallisesti ja kansainvälisesti uskottavina yhteistyökumppaneina. Lisäksi
olennaista on verkostomaisen toiminnan tiivistäminen ja verkostojen todellisen
potentiaalin hyödyntäminen.

- Tämän vaiheen alkamisesta, tavoitteista tai edes tarpeellisuudesta ei maakun-
nassa ole vielä käyty laajaa keskustelua. Osa toimijoista korostaa edelleen vai-
heen yksi merkitystä, mutta yhä useammin kehittämiskeskusteluissa on otettu
esille eri kehittäjäorganisaatioiden resurssien riittävyys suhteessa tavoitteisiin
sekä yhteistyön tiivistäminen ja tehostaminen.

Seuraavassa on listattu Etelä-Pohjanmaan alueelliseen kehittämistoimintaan osal-
listuvia organisaatioita käyttäen hyväksi edellä esitettyä toimijoiden ryhmittelyä.
Useat organisaatiot voivat kuitenkin kuulua useampaan ryhmään. Esimerkiksi Etelä-
Pohjanmaan liittoa voidaan pitää sen perustehtävien perusteella yleiskehittäjänä.
Se on kuitenkin ottanut itselleen myös erikoistuneen kehittäjän tehtäviä muun
muassa kulttuurin kehittämisessä. Näin seuraavassa esitettyä alueelliseen kehittä-
mistyöhön osallistuvien organisaatioiden ryhmittelyä voidaan pitää yhtenä mah-
dollisena tulkintana, ei toisenlaisia ryhmittelyjä poissulkevana, koska erilaisten
ryhmien väliset rajat ovat liukuvia. Listauksessa on esitetty 1980- ja 1990- luvuilla
perustettujen organisaatioiden perustamisvuodet osoittamaan kehittämistyöhön
osallistuvien organisaatioiden uutuutta. Keskeisimpien eteläpohjalaisten kehittä-
jäorganisaatioiden esittelyt ovat liitteessä 5.
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TAULUKKO 7. Etelä-Pohjanmaan alueellisessa kehittämisessä mukana olevia
organisaatioita

Yleiskehittäjät
- Alueen kehittäminen kokonaisuutena
- Erikoistuneiden kehittäjien toiminnan suuntaaminen ja rahoittaminen tai tietyn toimijaryhmän etujen

ajaminen

Kunnalliset toimijat
- 27 kuntaa

- 5 seudullista yhteistyöaluetta: Härmänmaa, Jär-
viseutu, Kuusiokunnat, Suupohja, Seinänaapurit
(seudullinen yhteistyö käynnistynyt useimmiten
1990-luvun alussa, nykyiset yhteistyömallit
muotoutuneet 1990-luvun puolivälin jälkeen)

Etelä-Pohjanmaan liitto (perustettu 1994)

Kehittämisyhdistykset

- Seinänaapurien kehittämisyhdistys ry (perustettu
1997)

- Suupohjan kehittämisyhdistys ry (perustettu
1996)

Valtion aluehallintoviranomaiset
- Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus

(perustettu 1997 yhdistämällä eri ministeriöiden
aiemmin erilliset alueelliset yksiköt)

- Länsi-Suomen lääninhallitus (vuonna 1996
eduskunta hyväksyi lääninhallintouudistuksen,
jonka seurauksena kaksitoista lääniä yhdistettiin
kuudeksi lääniksi)

Ammatti- ja etujärjestöt, esim.
- Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari
- Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry
- MTK-Etelä-Pohjanmaa ry

Erikoistuneet kehittäjät
- Tiettyyn teemaan liittyvä kehittäminen
- Kehittämistoiminnan osaamisen syventäminen ja täsmentäminen omien strategioiden ja toimintojen

avulla

Teknologian- ja osaamisensiirto-organisaatiot, esim.
- SeiTek – Seinäjoen ammattikorkeakoulun

tekniikan ja kaupan alojen teknologia- ja
yrityspalveluyksikkö (perustettu 1994)

- Foodwest Oy – elintarvikealan kehitysyhtiö
(perustettu 1995)

- Wincent – Etelä-Pohjanmaan puualan
osaamiskeskus (perustettu 1997)

- LifeIT Oyj – terveydenhuoltoalan teknologian
yritys (yhtiön edeltäjä EPTEK ry eli Etelä-
Pohjanmaan Telelääketieteen Palvelukeskus
perustettu 1998, yhtiöitys vuoden 1999 lopussa)

- Seinäjoen Tietoraitti Oy - tietoliikenteeseen ja
tietoverkkoihin liittyvän osaamisen
asiantuntijayritys (perustettu 1989)

- LC Logistics Center Oy – aluekehityspalveluja,
erikoistuneita yrityspalveluita ja kansainvälisiä
palveluita tarjoava yrityspalveluyritys (perustettu
1990)

Valtion aluehallintoviranomaiset
- Länsi-Suomen ympäristökeskus (perustettu

1995)
- Vaasan tiepiiri

Rahoittajaorganisaatiot, esim.
- Finnvera Oyj, Seinäjoen aluekonttori (Finnvera

Oyj on perustettu vuonna 1998 yhdistämällä
Keran ja Takuukeskuksen toiminnot)

- Etelä-Pohjanmaan Rahasto Ky (perustettu 1999)

Oppi- ja tutkimuslaitokset
- Tampereen yliopiston täydennyskoulutus-

keskuksen Seinäjoen toimipaikka (TYT-
Seinäjoki; perustettu 1981)

- Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja
koulutuskeskus (Makes; perustettu 1988)

- Vaasan yliopiston Seinäjoen toimipiste
(perustettu 1998)

- Tampereen yliopiston Alueellisen kehittämisen
tutkimusyksikkö (Sente; perustettu 1998)

- Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistys ry
- Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskus

(perustettu 1994)
- Seinäjoen ammattikorkeakoulu (perustettu 1992)
- Jalasjärven ammatillinen aikuiskoulutuskeskus
- Seinäjoen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus
- Teuvan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus
- Ammatilliset oppilaitokset

Neuvontaorganisaatiot
- Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus
- Etelä-Pohjanmaan maaseutukeskus ry
- Etelä-Pohjanmaan Uusyrityskeskus Neuvoa-

antava ry (perustettu 1992)
- BIC Botnia ry – innovatiivisia hankkeita ja

yritystoimintaa tukeva asiantuntijaorganisaatio
(perustettu 1998)

- Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy (yhtiö aiemmalta
nimeltään Seinänaapurien Matkailu Oy, joka on
perustettu 1992; Etelä-Pohjanmaan Matkailu
nimellä vuodesta 1999)
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4.2 Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkoston anatomia

Luvussa kaksi nostettiin tämän tutkimuksen peruskysymyksinä esille se, onko Ete-
lä-Pohjanmaalla kehittäjäverkostoa lainkaan ja millainen Etelä-Pohjanmaan ke-
hittäjäverkosto on. Etelä-Pohjanmaalla kehittäjäorganisaatiot eivät toimi toisistaan
irrallaan, vaan niiden välillä on monenlaisia ja –tasoisia suhteita. Yleisellä tasolla
on siis mahdollista todeta, että Etelä-Pohjanmaan kehittäjäorganisaatioiden muo-
dostamaa kokonaisuutta voidaan kutsua kehittäjäverkostoksi. Kehittäjäverkosto ei
kuitenkaan ole millään muotoa teorioiden esille nostamien piirteiden mukainen
”ihanneverkosto”. Se on kokonaisuutena suhteellisen löyhä ja siinä on hyvin erias-
teisesti toisiinsa kiinnittyneitä osia. Kehittäjäverkosto on kokonaisuutena jatku-
vasti muuttuva ja kehittyvä, tilanteiden ja ajan mukana elävä. Tutkimuksen teko-
hetkellä kehittäjäverkostosta voidaan erottaa ydinverkosto ja Seinäjokikeskeinen
verkosto.

Vaikka voidaan puhua yhdestä Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkostosta, siinä
voidaan nähdä olevan myös erilaisia alaverkostoja. Selkeimmin tällaisiksi alaver-
kostoiksi voidaan tunnistaa tutkimus- ja koulutusverkosto, ”keskeisten päättäjien”
verkosto, yleishallinto- ja projektitoiminnan verkosto sekä innovaatioverkosto.
Esille nostettu alaverkostojen listaus ei ole tyhjentävä, koska tämän tutkimuksen
tavoitteena ei ollut tunnistaa erilaisia kehittäjäverkoston osioita. Osiot nousivat
esille tutkimuksen edetessä.

Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkostosta voidaan erottaa suhteellisen tiivis ydinver-
kosto, johon kuuluvat erityisesti Etelä-Pohjanmaan liitto ja Etelä-Pohjanmaan työ-
voima- ja elinkeinokeskus. Niiden nouseminen keskeiseen asemaan kehittäjäver-
kostossa perustuu ensinnäkin siihen, että muut kehittäjäverkoston toimijat koros-
tavat niiden asemaa. Postikyselyssä vastaajat nostivat Etelä-Pohjanmaan liiton ja
työvoima- ja elinkeinokeskuksen tärkeimmiksi organisaatioiksi sekä Etelä-Poh-
janmaan kehittämistoiminnalle kokonaisuutena että toimijoiden omalle toiminnal-
le (ks. liitteet 1 ja 2). Toiseksi ko. organisaatiot nousivat haastatteluissa esille ver-
kostojen keskeisinä solmukohtina. Kolmanneksi maakunnan liiton ja TE-keskuk-
sen nousemiseen keskeisiksi organisaatioiksi vaikuttanee niiden virallinen asema
ja kehittämistoimintaan suuntaamat resurssit. Lisäksi näiden organisaatioiden saa-
minen maakuntaan ei ollut itsestään selvää - niiden saamiseksi jouduttiin teke-
mään paljon työtä. Maakunnan liitto ja TE-keskus koetaan oman maakunnan sym-
boleiksi.

Etelä-Pohjanmaan liitolla ja TE-keskuksella voidaan todeta olevan myös suh-
teellisen samantyyppinen käsitys omasta roolistaan kehittämistyössä. Molemmat
kokevat olevansa kehittäjäverkostoon ja samalla maakunnan kehitykseen keskei-
sesti vaikuttavia toimijoita, toimintaa ylhäältä päin ohjaavia ”voimatekijöitä”. Tämä
rooli ei tule esiin virallisissa julkilausumissa, mutta se näkyy maakunnan liiton ja
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TE-keskuksen toiminnassa ja näissä organisaatioissa työskentelevien ihmisten
puhetavoissa.

Varsin usein ydinverkostossa on mukana myös Seinäjoen kaupunki. Seinäjoen
kaupungin rooli osana ydinverkostoa ei ole yhtä selkeä kuin Etelä-Pohjanmaan
liiton ja TE-keskuksen. Postikyselyn tulosten mukaan muut kehittäjäverkoston toi-
mijat eivät koe Seinäjoen kaupunkia niin merkittäväksi maakunnan kehittämistyö-
hön vaikuttavaksi organisaatioksi kuin Etelä-Pohjanmaan liittoa ja TE-keskusta
(ks. liite 2). Postikyselyn tulos heijastelee maakuntakeskuksen aseman häilyvyyttä
ja Seinäjoen kaupungin asemasta olevia ristiriitaisia tulkintoja (ks. luku 4.3.4).
Toisaalta toiminnallisesti tarkasteltuna Seinäjoen kaupunki on usein aloitteenteki-
jä, rahoittaja ja keskeinen toimija monessa maakunnallisessa kehittämisasiassa.
Seinäjoen kaupungin asema osana ydinverkostoa perustuu siis maakunnan liittoa
ja TE-keskusta selkeämmin toiminnan, eikä niinkään perustehtävien tai aseman
kautta tulevaan rooliin. Ydinverkoston muodostumista nimenomaan Etelä-Pohjan-
maan liiton, TE-keskuksen ja Seinäjoen kaupungin muodostaman kolmion varaan
voidaan perustella myös niiden keskinäisen yhteistyön tiiviydellä.

Kehittäjäorganisaatioiden tärkeyttä Etelä-Pohjanmaan kehittämistoiminnalle
tarkasteltiin postikyselyssä myös sen mukaan, miten hyvin vastaaja koki tuntevan-
sa eri organisaatiot. Kehittäjäorganisaatioiden tuntemus vaikuttaa merkittävästi
siihen, millaisia tulkintoja ko. organisaatiosta verkostossa esiintyy. Tämä näkyy
erityisen hyvin Seinäjoen kaupungin kohdalla. Ne vastaajat, jotka kokevat tunte-
vansa kaupungin toiminnan hyvin, suhtautuvat siihen selvästi myönteisemmin kuin
ne vastaajat, jotka eivät kaupunkia tunne. Tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että
kehittäjäverkostossa esitetään muista toimijoista varsin pitkälle meneviä tulkinto-
ja ilman, että ko. organisaation toimintaa edes tunnetaan (ks. liite 3 ja luku 4.3.4.).
Myös muu aineisto tukee tätä huomiota.

Yleiskehittäjäorganisaatiot tunnettiin keskimäärin paremmin kuin erikoistuneet
kehittäjäorganisaatiot. Tämä selittänee osaltaan sitä, että Etelä-Pohjanmaan liitto
ja TE-keskus nousevat muiden toimijoiden tulkinnan mukaan kehittäjäverkoston
ytimeen. Erikoistuneiden kehittäjäorganisaatioiden osalta erityisesti osaamisen-
ja teknologiansiirto-organisaatioiden ja joidenkin neuvontaorganisaatioiden mer-
kityksen arvioinnissa on merkittäviä eroja sen mukaan, kuinka hyvin ko. organi-
saatiot on tunnettu.

Etelä-Pohjanmaalla ydinverkoston keskeisimmät osat ovat siis maakunnan liit-
to ja TE-keskus. Voitaneen esittää olettamus, että jossakin muussa maakunnassa
mahdollisen ydinverkoston toimijat ja toimijoiden väliset voimasuhteet ovat eri-
laiset. Jossakin maakunnassa keskeisimmät toimijat voivat olla esimerkiksi maa-
kuntakeskus ja TE-keskus. Jossakin ydinverkosto voi koostua kokonaan muista
toimijoista tai muunlaisista kokoonpanoista tai ydinverkoston sijaan koko kehittä-
jäverkosto muotoutuu eri tavalla.
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KUVA 5. Etelä-Pohjanmaan kehittämisen ydinverkosto

Ydinverkoston lisäksi toimijoiden keskinäisten suhteiden tiiviyden perusteella
voidaan erottaa vielä toinen muuta verkostoa tiiviimpi verkosto, joka koostuu ydin-
verkoston lisäksi pääosin Seinäjoen seudulla toimivista kehittäjäorganisaatioista.
Muun maakunnan toimijoiden mielestä alueellinen kehittäminen onkin liian sei-
näjokikeskeistä. Seinäjokikeskeisyys näkyy muun maakunnan toimijoiden mukaan
siinä, että maakuntakeskuksen toimijat ovat yliedustettuja strategioiden laadinta-
prosesseissa ja hanketyössä. Lisäksi maakuntakeskuksessa fyysisesti lähekkäin
sijaitsevien organisaatioiden välillä koetaan olevan paljon epävirallisia verkosto-
ja, joihin on vaikeaa päästä muualta maakunnasta mukaan. Toisaalta monet kes-
keiset kehittäjäorganisaatiot toimivat Seinäjoella, ja niiden keskinäisen yhteistyön
tiiviys on luontaista. Seinäjokikeskeisen verkoston olemassaolon voidaan siis nähdä
sekä tukevan että jossain määrin myös heikentävän Etelä-Pohjanmaan kehittäjä-
verkoston toimivuutta. Kehittäjäverkoston toimivuuden lisäämiseen on pyritty
vahvistamalla institutionaalista kyvykkyyttä eli luomalla Seinäjoelle riittävän vahva
ja kilpailukykyinen verkosto. Seinäjoella sijaitsevien organisaatioiden tiiviistä
yhteistyöstä on muodostunut koko maakuntaa hyödyttävä kokonaisuus, mutta sa-
malla seinäjokikeskeisen verkoston olemassaolo on saanut aikaan tunteen ”sisäl-
lä” ja ”ulkona” olijoista.

Varsinaiseen Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkostoon kuuluu ydinverkoston ja
seinäjokikeskeisen verkoston lisäksi löyhemmin verkostoon kiinnittynyt ”ulkoke-
hä”. Seinäjokikeskeisessä verkostossa ja kehittäjäverkoston ulkokehässä näkyy
ydinverkostoa selkeämmin verkostomaisen toiminnan dynaaminen luonne; on
mahdotonta täsmällisesti määritellä, mitkä organisaatiot kuuluvat mihinkin, koska
verkosto muuttaa jatkuvasti luonnettaan ja se näyttäytyy erilaisena eri ilmiöiden
yhteydessä. Tästä syystä seuraavassa luvussa tarkastellaan tarkemmin vain ydin-
verkoston toimijoita ja niiden keskinäisen yhteistyön sujuvuutta. Tämän jälkeen
Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkostoa tarkastellaan verkostossa havaittavissa ole-
vien erilaisten alaverkostojen kautta. Näihin alaverkostoihin voidaan katsoa kuu-
luvan toimijoita niin ydinverkostosta, seinäjokikeskeisestä verkostosta kuin ulko-
kehän verkostostakin.
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KUVA 6. Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkosto ja sen eri osat: ydinverkosto,
seinäjokikeskeinen verkosto ja koko kehittäjäverkosto.

4.3 Ydinverkostoa koskevat tulkinnat

4.3.1 Etelä-Pohjanmaan liitto

Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkoston toimijat nostavat Etelä-Pohjanmaan liiton
kehittäjäverkostossa keskeiseen asemaan. Suhtautuminen liittoon, sen toimintoi-
hin ja rooleihin on kuitenkin varsin ristiriitaista. Etelä-Pohjanmaan liitto nähdään
niin symbolina, kehittämistoiminnan linjaajana kuin julistajanakin. Lisäksi liitolta
odotetaan verkostojen kutojan, yhteistyön edistäjän roolia. Toimijoilla on myös
varsin ristiriitaisia tulkintoja liiton onnistumisesta monissa rooleissaan.

KUVA 7. Etelä-Pohjanmaan liitto odotusten ja roolien ristipaineessa



Linnamaa & Sotarauta

54

Etelä-Pohjanmaan liitto symbolina. Ennen aluekehitysvastuun siirtoa läänin-
hallituksilta maakunnan liitoille1 Etelä-Pohjanmaa oli osa Vaasan lääniä, johon
kuuluivat nykyisistä maakunnista myös Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa. Omaa
maakunnan liittoa pidetään Etelä-Pohjanmaalla varsin yleisesti osoituksena siitä,
että alue on tunnustettu maakunnaksi. Symbolin roolin Etelä-Pohjanmaan liitto on
täyttänyt jo pelkällä olemassaolollaan.

”Ensinnäkin täytyy olla tyytyväinen, että meillä on se. Sekin oli yleensäkin oma proses-
sinsa, että saatiin tämä oma liitto tänne, ja niin kuin ensimmäisen kerran voidaan joka
suhteessa osoittaa, että Etelä-Pohjanmaa on oma maakunta.”

Etelä-Pohjanmaan liitto linjaajana. Asetuksessa alueiden kehittämisestä (1315/
1993) todetaan, että maakunnan liitto vastaa toimialueensa yleisestä aluepoliitti-
sesta suunnittelusta, aluekehitysohjelmien valmistelusta ja niiden toteutuksen seu-
rannasta sekä aluekehitystoimenpiteiden yhteensovittamisesta. Etelä-Pohjanmaan
liitolla on lainsäädännön perusteella vastuu myös rakennerahasto-ohjelmien hal-
linnosta ja seurannasta. Käytännössä valtio tai valtion aluehallintoviranomaiset
tekevät kuitenkin muutamaa poikkeusta (maakunnan kehittämisraha) lukuun otta-
matta lopulliset päätökset hankkeiden rahoituksesta. Tästä syystä maakuntien liit-
tojen aluekehitysvastuu perustuu paljolti motivointiin ja kykyyn sovitella ja neu-
votella. (Virkkala 2000; Mäkinen 1999, 153.) Etelä-Pohjanmaan liiton koetaan
selviytyneen vähäisistä henkilöresursseista huolimatta suhteellisen hyvin vaativasta
ohjelmatyön käynnistämisestä ensimmäisellä ohjelmakaudella.

Vaikka ohjelmatyö on maakunnan liiton johdolla lähtenyt hyvin käyntiin, näh-
dään kehittäjäverkostossa Etelä-Pohjanmaan liiton todelliset mahdollisuudet ja
kyvyt strategisten valintojen tekemiseen rajallisina. Osittain valintojen tekemistä
vaikeuttaa demokraattinen päätöksenteko. Maakuntavaltuusto ja –hallitus edusta-
vat eteläpohjalaisia kuntia. Maakunnan kehittämiskysymyksiin tartutaan helposti
oman kunnan edun näkökulmasta, jolloin maakunnan kokonaisvaltainen kehittä-
minen ja strategisista valinnoista keskusteleminen jäävät kuntien välisen edunval-
vontapolitiikan jalkoihin. Tällöin kehittäminen saattaa käytännössä jäädä olemas-
sa olevan vahvistamiseksi, vaikka pyrkimyksenä olisi uuden luominen. Riittävän
voiman saaminen uusien toimenpiteiden taakse on varsin vaikeaa.

”Kyllähän se tietyllä lailla on semmoinen linjaaja… se on luottamushenkilöorganisaati-
on varaan rakennettu, niin sillä on käytännössä sellainen piirre, että se monesti synnyt-
tää tavallaan sitä, että se asettaa tavoitteita kompromissien kautta. Siitä joskus tulee
sitten semmoista perinteistä.”

Etelä-Pohjanmaan liiton nähdään tuottaneen runsaasti erilaisia selvityksiä ja oh-
jelmia sekä nostaneen esille strategisia linjauksia. Näiden linjausten toteutumisen

1 Laki alueiden kehittämisestä (1135/93)
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koetaan kuitenkin jääneen puolitiehen. Strategioiden laadinta ja toteutus ovat liian
erillään toisistaan.

”Liitolla on ehkä pikkuisen sitä sellaista vanhan maakuntaliiton henkeä turhan paljon
elikkä tällaista vähän populistista edunvalvontatyyliä joissakin asioissa… meillä vähän
liian paljon tapahtuu sitä, että tehdään erilaisia ohjelmia ja selvityksiä, jotka eivät sitten
toteudu tai joita ei sitten systemaattisesti pyritä viemään näihin strategioihin ja hanke-
toimintaan. Jäädään niin kuin siihen pisteeseen, että on saatu jokin ohjelma tai jokin
selvitys aikaan, ja sitten se menee hyllyyn, eikä sitä enää kukaan sieltä sen jälkeen kai-
pailekaan.”

Etelä-Pohjanmaan kehittämisen linjaamista vaikeuttaa merkittävästi maakuntakes-
kuksen ja muun maakunnan välinen jännite, joka heijastuu myös liiton toiminnas-
sa. Etelä-Pohjanmaan liitto on uusimmassa maakuntasuunnitelmassaan todennut
maakunnan tarvitsevan kilpailukykyisen keskuksen ja elinvoimaiset seutukunnat.
Lause kuvaa varsin hyvin liiton tasapainoilua maaseutuvaltaisen maakunnan ja
kaupunkien merkityksen kasvun jännitteessä (ks. myös Seinäjoen kaupunkia kos-
kevia erilaisia tulkintoja käsittelevä luku 4.3.4).

Kaupunkien taloudellisen kehityksen ja kansantalouden kehityksen välillä on
todettu olevan selvä yhteys. Kaupungit nähdään varsin yleisesti taloudellisen ke-
hityksen moottoreina (ks. esim. Oatley 1998). Uuden vuosituhannen alussa koros-
tuu kaupunkien rooli monien verkostojen solmuina, joihin nykyajalle niin tärkeät
informaatio- ja tietovirrat voivat tarttua. Kaupungit ovat myös innovaatioiden ke-
hittämisen, luomisen ja jäljittämisen solmuja, koska ne tarjoavat riittävän osaavi-
en ihmisten ja instituutioiden sekä sosiaalisten verkostojen kriittisen massan, jotta
uusien mahdollisuuksien havaitseminen, uuden teknologian sovellusten luominen
ja nopeat reaktiot ovat mahdollisia. (Amin & Thrift 1995.)

Kuten Vartiainen ja Antikainen (1998) toteavat, kaupunki on oman vaikutus-
alueensa keskus ja laajemmin kaupunkijärjestelmän solmukohta. Etelä-Pohjanmaan
liitto pyrkii yhtäältä tukemaan Seinäjoen kehittymistä nykyistä merkittävämmäksi
solmukohdaksi ja toisaalta pitämään huolen siitä, että koko maakunta kehittyisi.

Osa kehittäjäverkoston toimijoista korostaa maakunnan liittoa maakuntakeskuk-
sen aseman vahvistajana; he toivovat Etelä-Pohjanmaan vielä nykyistä selvempää
roolia Seinäjoen kehittämisessä. Osa toimijoista, erityisesti maakunnan reuna-alu-
eiden toimijat, taas kritisoivat Etelä-Pohjanmaan liittoa liiasta Seinäjokikeskei-
syydestä. He kokevat strategialinjausten ja maakunnallisten hankkeiden olevan
keskusseutua ja erityisesti Seinäjoen kaupungin etuja ajavaa reuna-alueiden kus-
tannuksella. Maakunnan liiton ei koeta kaikilta osin palvelevan koko maakunnan
kehittämistä tasapuolisesti.

”Maakunnan reuna-alueilla Etelä-Pohjanmaan liiton toiminta on nähty liian seinäjoki-
keskeisenä. Julkisesti ollaan oltu myös viime vuoden aikana sitä mieltä, että Etelä-Poh-
janmaan liitto ei ole ymmärtänyt asemaansa ihan oikein tällaisena aluekehitysviran-
omaisena. Alueiden tasapuolinen kehittäminen on se, joka liiton ajatuksena pitäisi olla.”
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Etelä-Pohjanmaan liiton liian maakuntakeskuskeskeiseksi tulkittu toiminta on joh-
tanut muun muassa siihen, että Alahärmän kunta antoi kunnanvaltuuston kokouk-
sestaan 27.10.1999 lehdistötiedotteen, jonka mukaan Alahärmä selvittää Pohjan-
maan liittoon liittymisen ja erikoissairaanhoidon vaihtoehdot, koska kunta on tyy-
tymätön ”Etelä-Pohjanmaan maakuntayhteistyön nykytilaan ja erityisesti Seinäjo-
en kasvukeskuspolitiikan reuna-alueita vaurioittaviin vaikutuksiin”. Lisäksi Ala-
härmän kunnanvaltuusto toivoo tiedotteessaan, että ”Järviseudun seutukunta voisi
liittyä maakunnallista uudelleenarviointia edistävään yhteistyörintamaan”. (Maa-
kuntahallituksen pöytäkirja 11/1999).

Etelä-Pohjanmaan liitto verkostojen kutojana. Kritiikkiä maakuntakeskuskes-
keisyydestä lisää se, Etelä-Pohjanmaan liiton ei katsota kaikilta osin onnistuneen
tehtävässään rakentaa maakunnan sisäistä yhteistyötä. Maakunnan liiton odote-
taan kehittävän uusia toimintatapoja ja uusia foorumeita sekä toimivan nykyistä
enemmän yhteistyössä seutujen kanssa. Maakunnan liiton järjestämien seutukier-
rosten ja kuntajohtajien neuvottelutilaisuuksien ei koeta riittävän yhteistyöfooru-
meiksi. Foorumeista haluttaisiin säännöllisiä, vuorovaikutukseen perustuvia, hy-
vin valmisteltuja sekä keskeisimpiin kehittämiskysymyksiin ja maakunnan yhte-
näisyyttä heikentäviin jännitteisiin pureutuvia. Yhteistyön lisääminen on oleellis-
ta myös strategioiden muuttamiseksi toiminnaksi: maakunnan liiton tehtäväksi
koetaan toimijoiden yhteensaattaminen ja prosessien liikkeelle lähtemisestä huo-
lehtiminen. Etelä-Pohjanmaan liiton ei koeta onnistuneen erityisen hyvin verkos-
tojen kutojana, yhteistyön mahdollistajana, neuvottelijana ja sovittelijana…

”Se (Etelä-Pohjanmaan liitto) on jollakin lailla irronnut tästä seutu- ja kuntakentästä. Se
ei niin kuin riittävästi ole vuorovaikutuksessa, tue tätä ruohonjuuritason toimintaa… ei
tämä todellakaan riitä, että on joskus näitä seutukierroksia ja sitten näitä kunnallispuo-
len neuvottelutilaisuuksia, jossa puhuu ne samat ihmiset… pitää olla jotain uusia toi-
mintatapoja. Ja ne pitää olla säännöllisiä ja samalta viivalta lähteviä ja jollakin lailla
nämä vanhat rasitteet ja jännitteet pitäisi keskustella puhki ja miettiä, että mitä me halu-
taan isona olla maakuntana ja ruveta tekemään järkevää yhteistyötä.”

Etelä-Pohjanmaan liitto julistajana. Strategisten suunnitelmien irtoamisen to-
teutuksesta nähdään osittain johtuvan siitä, että Etelä-Pohjanmaan liiton asema
aluekehitysviranomaisena on vielä jäänyt epämääräiseksi. Sen tehtävien koetaan
jääneen osin hämäriksi ja roolin maakunnan kehittämistyön vetäjänä hieman ky-
seenalaiseksi. Liiton aseman katsotaan perustuvan enemmän kehittämisasioista vas-
taavaksi tahoksi julistautumiseen kuin toiminnan myötä ansaittuun asemaan.

”Siinä olisi kyllä kehittämisen varaa… he niin kuin haluaa julkisesti näyttää sen ja joka
paikassa tuoda ilmi, että heillä on tämä vastuu (vastuu alueellisesta kehittämisestä)…
heillä on tarve niin kuin joka paikassa kertoa, että he on vastuussa ja he hoitaa tätä.
Sitten kuitenkin käytännössä ovat kovin helposti sysäämässä töitä muille että tehkää
tätä ja sitten kuitenkin esitellään se liiton tuotoksena.”
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Osa kehittäjäverkoston toimijoista kokee, että varsinkin toimintansa käynnistys-
vaiheessa Etelä-Pohjanmaan liiton ongelmana oli vielä ”edeltäjäorganisaatioiden-
sa” heikohkon ”julistuksellisen” imagon siirtyminen uuteen organisaatioon. Maa-
kunnan liiton arvostuksen katsotaan kuitenkin kasvaneen käynnistymisvaiheesta.

”Etelä-Pohjanmaan liiton sellaisena lähtörasitteena oli, että se peri tämän vanhan maa-
kuntaliiton, jonka arvostus ei ollut kovin korkealla, henkilöstön ja pikkuisen sen ima-
gonkin. Onhan se tietysti siitä parantunut mikä se oli. Mutta kun se aluekehitysvastuu ei
kuitenkaan siinä mielessä siellä konkretisoidu, että siellä olisi omaa virkakuntaa, joka
sen panisi toimeen. Se on sitten TE-keskus, kunnat ja nämä muut… mutta kyllähän joka
vuosi eepee-liiton tämmöinen arvostus vahvistuu, koska onhan se niitten EU-rahojen
ohjaaja.”

Roolien täsmentymisen vaikeus. Kehittäjäverkostossa nähdään varsin yleisesti,
että Etelä-Pohjanmaan liiton asemoitumista osaksi kehittämistoimintaa ja erilais-
ten roolien kirkastumista on vaikeuttanut ensinnäkin se, että Etelä-Pohjanmaan
kunnat ovat halunneet pitää maakunnan liiton organisaation henkilöresursseiltaan
suhteellisen kevyenä. Kevyen organisaation etuina on pidetty kustannussäästöjä,
joustavuutta ja omien resurssien vähäisyyden vuoksi välttämättömäksi tulevaa
yhteistyösuuntautuneisuutta. Organisaation pienuus koetaan kuitenkin myös on-
gelmallisena: maakunnan liiton ei katsota pystyvän nykyisellään suoriutumaan riit-
tävän hyvin kaikista sille kuuluvista tehtävistä.

”Liitolla on aika pieni virkakoneisto suhteessa eräisiin muihin. Se on ollut tietoinenkin
ratkaisu, on haluttu, että ei rakenneta mitään tällaista keskusbyrokratiaa, mutta tuota
jotenkin tuntuu, että se aina pystyisi suoriutumaan ihan kaikista asioista mitä siltä nyky-
ään kuitenkin vaaditaan… kyllä sitä keskustoimistoa pitäisi nykyisestä pystyä vähän
vahvistamaan.”

Roolien selkeytymistä on vaikeuttanut myös Etelä-Pohjanmaan liiton (kuten mui-
denkin kehittäjäorganisaatioiden) ajan meneminen liikaa projektityöhön ja edun-
valvontaan kokonaisvaltaisen kehittämisotteen ja uuden ideoinnin jäädessä taus-
talle.

”Sitten on tietysti kaikenlaisia odotuksia. Jotkut odottaa, että liitto olisi myös innovaat-
tori ja uusien ideoiden synnyttäjä. Siihen ei kuitenkaan ole tainnut voimavarat riittää.”

Kolmanneksi tehtäväkuvan täsmentymistä on vaikeuttanut maakunnan liiton orga-
nisaation sisäisen työnjaon jäsentymättömyys. Useat kehittäjäverkostoon kuulu-
vat toimijat kokevat liiton organisaation sisäisen vastuunjaon epäselväksi ja hie-
rarkkiseksi. Muille toimijoille ei ole läheskään aina selvää, kenelle minkäkin asian
hoitaminen kuuluu. Liiton sisäistä tehtävä- ja vastuunjakoa toivottiin kehitettävän.
Nykyisellään maakunnan liiton asiantuntemuksen ei koettu kaikilla aloilla olevan
riittävää. Eri teemojen kehittämislinjausten laadinnassa ja rahoituskysymyksissä
liitolta kaivataan nykyistä syvempää substanssiosaamista, jotta teemaa ylipäätään
pystytään käsittelemään ja viemään eteenpäin.
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”Jos voisi olla varma siitä, että mikä se päätöksentekojärjestelmä ja toimintatapa sen
talon sisällä on, niin se joustavoittaisi tätä hommaa, hankkeita saisi menemään oikeita
kanavia pitkin, tietäisi, kehen ottaa yhteyttä. Tietäisi, että myös ne menisi sillä tavalla.”

Lisäksi maakunnan liittoa arvostellaan siitä, että se on ottanut hoidettavakseen
myös sille suoraan kuulumattomia tehtäviä ja projektien isännöintivastuita, joihin
sen substanssiosaamisen ei koeta riittävän. Toisaalta isännöinnin ottamisen katso-
taan viestittävän aloitteellisuutta ja vastuunottamista tilanteissa, joissa muita po-
tentiaalisia projektien tai projektikokonaisuuksien taustaorganisaatioita ei ole.

Etelä-Pohjanmaan liiton alkutaival on ollut monien odotusten, ristipaineiden ja
haasteiden sävyttämä. Se on noussut keskeiseen asemaan Etelä-Pohjanmaan ke-
hittäjäverkostossa. Yhteistyön Etelä-Pohjanmaan liiton kanssa koetaan sujuvan
paremmin kuin monessa muussa maakunnassa. Liitolla on kuitenkin edessään lu-
kuisia kysymyksiä, joihin sen tulisi löytää vastaus kyetäkseen löytämään nykyistä
paremmin oma ydinosaamisensa ja roolinsa kehittäjäverkostossa. Ehkä keskeisin
kysymys kaikkien edellä esille nostettujen asioiden taustalla on, miten Etelä-Poh-
janmaan liitto näkee itsensä osana kehittäjäverkostoa. Kuten edellä todettiin, maa-
kunnan liittojen asema alueellisessa kehittämisessä perustuu paljolti motivointiin,
kommunikointiin sekä kykyyn sovitella ja neuvotella. Tällöin yhteistyön muiden
toimijoiden kanssa tulisi olla vastavuoroista, kommunikaation kahdensuuntaista
jne. Voidakseen lunastaa oman paikkansa osana verkostoa maakunnan liiton tulisi
olla yksi verkoston solmukohta muiden joukossa. Vielä toistaiseksi Etelä-Pohjan-
maan liitto vaikuttaa asemoivan itsensä kehittäjäverkoston yläpuolelle, usein yh-
dessä TE-keskuksen kanssa.

”Minä olen nyt kovasti pelkäämässä tilannetta, että kun hommat ovat lähteneet pyöri-
mään niin TE-keskuksessa ja Etelä-Pohjanmaan liitossa syntyy nyt sellainen tieto näillä
tahoilla, että ne tietää paremmin mitä seutukunnassa pitäisi tehdä kuin mitä seutukun-
nissa tiedetään.”

”Siellä osa henkilökunnasta liian helposti ilmaisee, että me nyt tässä viisaampina tul-
laan teille sanomaan. Okei, kyllä ne saattaa ollakin viisaampia, mutta se asenne on vää-
rä. Että pikkuisen diplomaattisempi tyyli, lähtien siitä, että mitäs te ajattelisitte tämmöi-
sestä ja tämmöisestä, niin se vois mennä paljon paremmin ja päästäis paljon parempiin
tuloksiin.”
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KUVA 8. Etelä-Pohjanmaan liiton ja TE-keskuksen tulkinta omasta roolistaan
Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkostossa muiden toimijoiden silmin.

4.3.2 Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus

Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkoston jäsenet nostavat TE-keskuksen Etelä-Pohjan-
maan liiton kanssa keskeiseen asemaan kehittäjäverkostossa. Etelä-Pohjanmaan
työvoima- ja elinkeinokeskukseen suhtaudutaan yleisesti ottaen varsin positiivi-
sesti, vaikkakin sen toimintaan vaikuttavat jännitteet ovat synnyttäneet myös toi-
sistaan poikkeavia tulkintoja yhteistyön sujuvuudesta TE-keskuksen kanssa. TE-
keskuksen rooli on kuitenkin selkeämpi kuin esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan liiton.
TE-keskus nähdään Etelä-Pohjanmaan liiton tapaan symbolina, linjaajana, rahoit-
tajana ja uusien toimintamallien kehittäjänä.

KUVA 9. Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus odotusten ja roolien
ristipaineessa.
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Etelä-Pohjanmaan TE-keskus rahoittajana ja linjaajana. TE-keskus mielle-
tään keskeisimmäksi rahoittajaorganisaatioksi Etelä-Pohjanmaan alueellisessa ke-
hittämisessä. Rahoitusvallan vuoksi sen roolia pidetään kehittäjäverkostossa kes-
keisenä.

”TE-keskuksella on rahoittajaorganisaatioina suurempi vaikutusvalta (kuin maakunnan
liitolla). Etelä-Pohjanmaan liitto tekee näitä strategisia linjauksia, mutta jos rahoittaja
linjaa jotenkin toisin, niin se toiminta menee kuitenkin sen mukaan.”

TE-keskukset on muodostettu valtion piirihallintoviranomaisten välisen yhteistyön
lisäämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Piirihallintoviranomaisten tehtäväksi
hahmotettiin aiemmin lähinnä valtakunnan tasolla sovittujen politiikan linjojen
toteuttajan ja rajoittajan rooli. TE-keskukset koetaan tästä poiketen myös aluei-
densa kehittäjiksi ja rooliltaan erillisiä piirihallintoviranomaisyksiköitä itsenäisem-
miksi alueellisiksi toimijoiksi. Etelä-Pohjanmaan TE-keskus on osallistunut aktii-
visesti kehittämisohjelmien laadintaan ja on myös itse linjannut toiminnallaan ja
suunnitelmillaan maakunnan kehittämistoimintaa. Lisäksi TE-keskuksella on run-
saasti rahoitusresursseja, joiden käyttöä koskevissa päätöksissä sillä on käytän-
nössä paljon linjaamisvaltaa. Rahoittaja- ja valtionviranomaisroolien vuoksi TE-
keskuksella on myös sellaista painoarvoa, joka saa muut toimijat kuuntelemaan ja
suhtautumaan vakavasti sen esittämiin linjauksiin.

Etelä-Pohjanmaan TE-keskus uusien toimintamallien luojana. Etelä-Pohjan-
maan TE-keskuksen linjaajan rooliin liittyy läheisesti sen rooli uusien toiminta-
mallien luojana. TE-keskuksen maaseutuosaston roolia pidetään keskeisenä työ-
ohjelmien1 aikaansaamisessa ja eteenpäin viemisessä. Vastaavasti TE-keskusta pi-
detään aktiivisena muun muassa innovaatiojärjestelmän kehittämisessä ja seutu-
yhteistyön edistämisessä.

”Jos ajattelen ihan tätä EU-aikakautta, niin kyllä TE-keskuksen maaseutuosaston ote,
esimerkiksi siinä, että nämä työohjelmat ovat lähteneet käyntiin, niin kyllä se on ehdot-
toman merkittävä.”

Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus symbolina. Oma työvoima-
ja elinkeinokeskus on Etelä-Pohjanmaan toimijoille tärkeä oman maakunnan sym-
boli. TE-keskuksen saamiseksi jouduttiin tekemään paljon työtä, monien toimijoi-
den arvion mukaan vielä enemmän kuin oman maakunnan liiton saamiseksi.

”Alun alkaen täähän oli semmoinen vääntö tämän oman TE-keskuksen tänne saami-
nen… kun tätä asiaa silloin väänneltiin, niin siinä oli semmoinen kiikun kaakun tilan-
ne… onneksi se näin meni, että se tänne saatiin.”

1 Ks. työohjelmista enemmän luku 5.3.3.
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Symbolin roolin Etelä-Pohjanmaan TE-keskus on täyttänyt jo pelkällä olemassa-
olollaan. Sen toiminnan käynnistymisen katsotaan Etelä-Pohjanmaalla onnistuneen
useiden muiden TE-keskusten liikkeellelähtöä paremmin.

Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen toimintaan vaikuttavat jännitteet. Kuten
edellä jo todettiin, Etelä-Pohjanmaalla suhtaudutaan alueen TE-keskukseen varsin
positiivisesti. TE-keskuksen toimintaan vaikuttaa kuitenkin jännitteitä, jotka edel-
leen heijastuvat sitä koskeviin tulkintoihin ja käsityksiin yhteistyön sujuvuudesta.
Tällainen jännite liittyy ensinnäkin sen sisäiseen organisointiin, yhtenäisenä orga-
nisaatioina ja toisaalta ”erillisinä luukkuina” toimimiseen. Strategisissa linjauk-
sissa ja koko maakunnan strategioiden laadinnassa TE-keskus näyttäytyy muulle
kehittäjäverkostolle yhtenäisenä organisaationa, mutta operatiivisissa asioissa sen
koetaan toimivan enemmän kolmena tai neljänä eri ”luukkuna” kuin yhtenä yksik-
könä. Mielikuvan erillisistä yksiköistä TE-keskuksen sisällä ei kuitenkaan koeta
sinällään vaikeuttavan yhteistyötä; yhteistyötä tehdään etupäässä eri osastojen kans-
sa suoraan. Kaiken kaikkiaan TE-keskusta pidetään innovatiivisena ja yhteistyö-
kykyisenä organisaationa, mutta yhteistyön toimivuudessa koetaan olevan eroja
TE-keskuksen eri osastojen välillä.

Osa Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkoston toimijoista kokee, että TE-keskuk-
sella pitäisi olla enemmän omaa itsenäistä päätösvaltaa, jotta se pystyisi tukemaan
maakunnan vahvuuksien ja osaamisen kehittymistä. Esimerkiksi TE-keskuksen
rahoitus tulee usealta eri taholta; rahoituksen toivotaan tulevan enemmän yhtenä
könttäsummana, jolloin TE-keskuksella olisi enemmän päätösvaltaa siitä, mihin
rahoitus käytetään.

Etelä-Pohjanmaan TE-keskus koostuu muiden TE-keskusten tavoin yritys-, maa-
seutu- ja työvoimaosastosta. Lisäksi keskuksessa on erillinen yrityspalvelupiste,
talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö sekä tiedotustoiminnan vastuutaho. TE-kes-
kuksen johtajalla ei ole suoraa käskyvaltaa osastojen toimintaan1. Kehittäjäver-
koston toimijat mieltävät hänen tehtävikseen päävastuunkannon TE-keskuksen yh-
teisistä strategisista linjauksista ja osastojen keskinäisen yhteistyön kehittämises-
tä. Hänet koetaan myös TE-keskuksen ulkoisten yhteistyösuhteiden ja alueelli-
seen kehittämistyöhön osallistumisen keskeisimpänä henkilönä. Johtaja hoitaa myös
vuosittaiset tulosjohtamisneuvottelut ministeriöiden suuntaan ja on muutoinkin
yhdyshenkilö ministeriöihin päin koko TE-keskusta koskevissa asioissa. Etelä-

1 TE-keskuksia koskevaan asetukseen on tehty 1.9.2000 voimaan astunut muutos, jonka mukaan
valtioneuvosto on päättänyt vahvistaa keskusten johtajien asemaa ja ratkaisuvaltaa siten, että johta-
jilla on nimitystoimivalta työvoima- ja elinkeinokeskusten henkilöstöasioissa sekä ratkaisuvalta kai-
kissa keskuksen asioissa (poikkeuksena ovat kalatalouden edunvalvontaa koskevat asiat, vesioikeu-
delliset lupa-asiat ja työvoimatoimistoja koskevat asiat). Uudistuksella pyritään parantamaan mm.
keskusten toimintaresurssien kokonaishallintaa ja parantamaan rahoituksen yhteensovittamismah-
dollisuuksia. (TE-keskusten itsenäisyys kasvaa … 2000.)
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Pohjanmaan TE-keskuksen sisällä ei koeta olevan samanlaisia johtajan ja osasto-
päälliköiden välisiä valtakiistoja kuin useissa muissa TE-keskuksissa.

”Johdon yksi tärkeimpiä tehtäviä on luoda visioita ja näkemyksiä, että olemassa olevat
resurssit saadaan puskemaan samaan suuntaan, resurssit mahdollisimman hyvin hyöty-
käyttöön.”

Eri osastojen katsotaan toimivan vielä suhteellisen erillisinä, vaikka niiden välillä
todetaan tapahtuneen yhteenhitsautumista. Osastojen välisen yhteistyön katsotaan
lisääntyneen erityisesti aluekehittämisohjelmien toteuttamisen myötä. Yhteistyötä
on syventänyt myös se, että vuodesta 1999 eri osastot ovat toimineet samoissa
tiloissa. Yhteistyötä tehdään enenevässä määrin myös yleishallinnossa ja asiakas-
palvelussa, ja vuoden 2000 alusta kukin keskus muodosti yhden yhtenäisen talous-
hallinnollisen kokonaisuuden. Eri osastojen palveluja pyritään tarjoamaan asiak-
kaalle enemmän yhtenäisinä palvelupaketteina.

Yritysosaston osana oleva valtakunnallisen teknologian kehittämiskeskuksen Te-
kesin palveluja tarjoava teknologiayksikkö hahmotetaan usein TE-keskuksen
”neljänneksi luukuksi” eli itsenäiseksi toimijaksi kolmen osaston rinnalla. Tekno-
logiayksikön roolin katsotaan poikkeavan TE-keskuksen osastoista, koska Tekes
on toimintatavaltaan valtakunnallinen. Sen tehtävänä on edistää teollisuuden ja
palveluelinkeinojen kilpailukykyä koko maassa. Lisäksi alueellisilla teknologia-
yksiköillä on valtakunnallisia vastuita.

Osastot poikkeavat myös resursseiltaan toisistaan; parhaiten resursseja on maa-
seutuosastolla. Se on myös 5b-ohjelman keskeinen rahoittaja; 48 % maakunnan
5b-rahoituksesta kulkee sen kautta (tässä yhteydessä tarkastellaan lähinnä maa-
seutuosaston alueelliseen kehittämiseen liittyvää toimintaa eli 5b:n kautta tapah-
tuvaa maatilatalouden kehittämistä ja maaseutualueiden yrittäjyyden kehittämistä,
ei maatalouden tukemiseen liittyvää toimintaa). Myös työvoimaosasto on suhteel-
lisen hyvin resurssoitu, kun taas yritysosaston henkilöresursseja ja erityisesti raha-
resursseja pidetään hyvin niukkoina1.

”Selvästihän maaseutuosastolla on eniten hankkeita, eniten rahaa. Yritysosastolla itse
asiassa kaikkein vähiten ja eniten niukkuutta. Työvoimaosastolla on kyllä rahaa koh-
tuullisesti, mutta sitten nimenomaan osastona sillä on suhteellisen kapea kontaktipinta
asiakkaisiin, koska asiakaspalvelu tapahtuu pitkälti työvoimatoimistoissa.”

Kuten edellä todettiin, ”erillisten luukkujen” olemassaolon ei koeta sanottavam-
min häiritsevän yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen kanssa. Useilla toi-

1 Yritysosaston rahoitus ei sovellu kaikkien alueellisten kehittämishankkeiden rahoittamiseen, jol-
loin tämän tutkimuksen kohteena olevilla alueen kehittäjäverkoston toimijoilla ei välttämättä ole
kovin paljon yhteistyötä yritysosaston kanssa. Voidaan olettaa, että rahoituksen sopimattomuus omaan
toimintaan ja sitä kautta vähäinen yhteistyö yritysosaston kanssa vaikuttaa tulkintoihin yritysosastos-
ta. Yhteistyön sujuvuus yritysosaston kanssa hahmotettaisiin ehkä toisin, jos tutkimus painottuisi
esimerkiksi elinkeinoelämän toimijoihin.
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mijoilla on kuitenkin selkeä näkemys siitä, että yhtenä organisaationa toimimises-
ta saatuja etuja ei ole vielä kuin osittain saavutettu.

Toinen TE-keskuksen toimintaan vaikuttava keskeinen jännite on TE-keskusta
edeltäneiden valtion aluehallintoviranomaisten toimintakulttuurien ja uuden, yh-
tenäisen organisaation toimintakulttuurin rakentamisen välinen jännite. Työvoi-
maosasto on työvoimaministeriön, maaseutuosasto maa- ja metsätalousministeri-
ön ja yritysosasto kauppa- ja teollisuusministeriön alainen osasto. Vaikka todelli-
suudessa näiden kolmen ministeriön välillä ei pitäisi olla suuria eroja hallinto-
käytännöissä ja TE-keskuksen osastoille annetuissa toimivalloissa, pääosa kehit-
täjäverkoston toimijoista kokee erot silti varsin isoiksi osin ehkä aiemmin olleiden
erojen aiheuttamien mielikuvien perusteella. Maa- ja metsätalousministeriön koe-
taan antaneen eniten valtuuksia alueellisille osastoille, kun taas työvoimaministe-
riö ja kauppa- ja teollisuusministeriö nähdään byrokraattisempina ministeriöinä.
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnon delegoinnilla arvioidaan olevan myös
muita osastoja pidemmät perinteet.

”Kai nyt voi sanoa niin, että maaseutuosastolla päätösvaltaa on jo pitkään delegoitu
alueelle ja päätöksiä on voitu tehdä täällä ja suhteellisen nopeasti. Yritysosastolla on
ollut perinnettä tällaiseen keskitettyyn hallintoon ja tällaiseen vähän niin kuin muodol-
lisempaan asioiden käsittelyyn kuin maaseutuosastolla. Työvoimaosasto on hallinnol-
taan ja päätöksentekokulttuuriltaan maaseutuosaston kaltainen.”

”Voisi sanoa niin, että maaseutuosasto tulkitsee ja muotoilee vapaammin ja väljemmin
ja hakee tuota linjaansa ja ilmeisesti sillä ministeriöllä tai hallinnonalalla Helsinkipää ei
pysty opastamaankaan ja ohjastamaankaan, mutta sitten joku KTM, niin se on jotenkin
tiukemmin sidoksissa siihen, mitä joku Helsinki sanoo, ja jotenkin rajautuu ahtaam-
maksi sitten sen rooli täällä maakunnassakin… se ehkä kaipaisi jotenkin luovuutta ja
vapausasteita enemmän.”

TE-keskuksen perustamisen koetaan vaikuttaneen eniten työvoimaosaston ja yri-
tysosaston toimintaan. Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen maaseutuosasto jatkaa
aiemman Etelä-Pohjanmaan maaseutuelinkeinopiirin toimintaa. TE-keskuksen
maaseutuosastoksi muuttuminen aiheutti vain vähän muutoksia toimintaan, koska
ihmiset, toiminta-alue, toimintatavat ja toimitilat pysyivät suunnilleen samoina.
Ennen TE-keskuksen perustamista Etelä-Pohjanmaa kuului Vaasan työvoimapii-
riin, joten Etelä-Pohjanmaan työvoimaosasto piti luoda suhteellisen uudelta poh-
jalta. Yritysosasto on perustettu Vaasassa toimineen KTM:n yrityspalvelun Seinä-
joen paikallistoimiston pohjalle. Aiemmin itsenäistä KTM:n yrityspalveluyksik-
köä ei siis Etelä-Pohjanmaalla ollut.

”Tässä yritysosaston mielikuvassa pitää muistaa historiasta se, että vaikka täällä Etelä-
Pohjanmaalla on ollut tämä Seinäjoen palvelupiste, niin sehän ei ole ollut itsenäinen,
vaan Vaasan alainen palvelupiste. Ja se mielikuva mikä ihmisillä tai yrityksillä on vielä-
kin KTM:stä tai nyt sitten tästä yritysosastosta, niin siihen vaikuttaa myös se mielikuva
mikä on ollut aikanaan … se tapa, millä Vaasassa on asioita hoidettu, on leimannut
myös Seinäjokea.”
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Yritysosaston ja työvoimaosaston koetaan olevan tehtäviltään lähempänä toisiaan
kuin maaseutuosastoa. Niistä kumpaisenkin katsotaan käsittelevän työvoima-asi-
oita ja osaamisen kehittämistä. Toisaalta taas työvoimaosasto ei ole samalla taval-
la asiakaspalveluihin keskittyvä kuin kaksi muuta osastoa; asiakaskontaktit tapah-
tuvat etupäässä työvoimatoimistojen kautta.

Maaseutuosasto koetaan innovatiiviseksi, asiantuntevaksi, joustavaksi ja alueelli-
seen kehittämiseen panostavaksi yksiköksi, jonka sisäinen organisointi tukee osaston
toimintaa. Maaseutuosaston todetaan panostaneen maaseudun kehittämiseen maa-
talouden tukitoiminnan sijasta enemmän kuin muiden maakuntien TE-keskusten
maaseutuosastot. Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen maaseutuosaston koetaan myös
arvostavan asiakkaidensa mielipiteitä ja toimivan aktiivisena tiedottajana ja uusi-
en toimintatapojen kehittäjänä.

”Se minkä maaseutuosasto on uskaltanut tehdä on se, että he ovat uskaltaneet pistää
itsensä likoon… kyllähän mää uskon, että tämä Etelä-Pohjanmaan maaseutuosaston toi-
minta kestää vertailun muihinkin maaseutuosastoihin tässä maassa. Kun lähdettiin liik-
keelle, ja kun tämä EU-rahoitus kangerteli siinä alussa, niin siellä tehtiin päätöksiä ja
pistettiin niin kuin hommat alkuun ja tehtiin niin kuin sellaista hallittua riskiä siinä.
Siinä olisi voitu toimia virkamiesmäisesti ja odottaa vain, että tulee paragraafit, jonka
perusteella päätöksiä voisi tehdä.”

Yritysosasto hahmotetaan maaseutuosastoa joustamattomammaksi. Työvoimaosasto
koetaan melko aktiivisena, mutta samalla hieman byrokraattisena.

”Tällä hetkellä muodollista eroa päätösvallan delegoinnissa ei ole, mutta kyllä siinä
vieläkin näkyy sellainen ero hallintokulttuureissa, että… jos nyt kärjistän, niin maaseu-
tuosaston päätöksenteko on vähän sen tyyppistä, että jos jokin asia on mahdollinen päättää
tietyllä tapaa asiakkaan eduksi, niin se päätetään eli tulkintamahdollisuutta, harkinta-
valtaa käytetään pitkälle asiakkaan eduksi ja toisaalta sitten yritysosastolla osittain ehkä
määrärahojen niukkuudesta johtuen on sen tyyppistä taipumusta, että käytetään harkin-
tavallan tiukempaa päätä eikä sitä joustavampaa päätä.”

”Myös osastojen toimintatavoissa on eroja. Voi ihan suoraan sanoa, että joku maaseutu-
osasto toimii joustavasti, ja siellä myös päätöksiä saadaan nopeasti, ja on kaikella tapaa
se toiminta niin kuin vähän eri maailmasta, kuin jos mennään työvoimahallinnon puo-
lelle esimerkiksi.”

Mielikuvaan työvoimaosastosta vaikuttavat kokemukset pääosin työvoimaosaston
hallinnoimasta ESR-rahoituksesta ja ESR-rahoitukseen liittyvistä ongelmista. ESR-
rahoitus koetaan byrokraattiseksi ja rahoitukseen liittyvä ohjeistus ristiriitaiseksi
ja jatkuvasti muuttuvaksi. Kehittäjäverkoston toimijat kokevat, että säännöksiä
myös tulkitaan osastolla tiukemmin kuin ehkä olisi tarpeellista.

”Mä en oikein tiedä, miten niiden kanssa pitäisi asioida, jotta asiat sujuisi. Kyllä sieltä
toisaalta tulee ihan selkeitäkin ohjeita, että miten pitää toimia, mutta joskus tuntuu, että
sellainen terve järki puuttuu… mä uskon, että ne säännökset on niin hirveän tiukat, että
mä tässä ajattelin, että pitäisi nostaa joku kansanliike näitä ESR-säännöksiä vastaan,
koska ne hankaloittaa hirveän paljon elämää… pitäisi palkata yksi henkilö sitä varten,
että saisi maksatushakemukset kuntoon ja kaikki ne paperit.”
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ESR-rahoituksessa on tiukemmat säännökset ja muodolliset vaatimukset kuin
muissa alueellisen kehittämisen rahoituslähteissä, koska ESR-projekteihin sisäl-
tyy usein työvoimapoliittisia yksilökohtaisia etuuksia. ESR-hankkeet ovat usein
isoja koulutushankkeita, joiden rahoituksessa noudatetaan myös kansallisia sää-
döksiä. Lisäksi ESR-projekteihin liittyvä koulutus pitää kilpailuttaa, mikä myös
osaltaan lisää ESR-projektien hallinnollisuutta. Jos ESR-projektien lähtökohtia ja
niitä sääteleviä säännöksiä ei tunneta, niin ESR-projekteissa kohdatut ongelmat
liitetään helposti työvoimaosaston yhteistyökyvyn puutteellisuuteen.

Toimijoiden mielikuvaan työvoimaosastosta vaikuttaa myös se, että työvoima-
osasto liitetään yleisesti työvoimapolitiikkaan ja työttömiin, vaikka osaston tehtä-
viin kuuluu myös työllisyyspolitiikan edistäminen eli uusien työpaikkojen synnyt-
täminen ja osaamisen kehittäminen.

”Työvoimaosaston kanssa ongelmana on ollut asioiden hidas eteneminen, niiden vei-
vaaminen ja vatkaaminen moneen suuntaan. Sieltä tulee hyvin vaikeasti tulkittavia vies-
tejä. Siinä olisi toivomisen varaa… meille se näkyy nimenomaan ESR-rahoituksen kaut-
ta.”

Yritysosaston perinteisten suorien yritystukien huomattava väheneminen 1990-
luvulla koetaan Etelä-Pohjanmaalla isoksi ongelmaksi. Toisaalta katsotaan, että
yritysten kehittyminen ei voi perustua pelkästään erilaisiin tukiin, eikä tukien va-
rassa tapahtuvaa kehittämistä voida pitää pitkällä aikavälillä kestävänä kehittä-
mistapana.

Yritysosaston pienet resurssit vaikuttavat selvästi myös käsityksiin yritysosas-
tosta yhteistyökumppanina. Sitä pidetään kankeana, sisäänpäin lämpiävänä, vain
”ei oon” tarjoajana. Yritysosaston merkityksen koetaan vähentyneen kehittämis-
työssä.

”Sieltä (yritysosastolta) ei ole mitään saatavissa, ei rahaa eikä mitään neuvoja. Hyvä
esimerkki on, kun menin xx-varoista hakemaan rahoitusta sieltä…niin sanottiin, että ei
niitä kannata hakea, ei niitä tännepäin saa, ne on noi hesalaiset niitä niin kovia ottaan, ei
meillä ole niin kuin sellaisia eväitä, että me niitä saataisiin, eikä siellä paljon ole rahaa-
kaan eikä mulla ole enää niitä anomuksiakaan.”

”TE-keskuksen yritysosaston kohdalla sellainen ongelma on ollut, että niillä ei juuri ole
rahoja ollut tällaisiin investointeihin. Ihan tällaisen pienen kunnan ja reunakunnan puo-
lelta hankalinta on, että yritysosaston vaatimukset ovat kasvaneet. Pitää olla sitä uutta
teknologiaa; tällaisten perusteollisuuden investointien tukeminen on jäänyt erittäin huo-
nolle tolalle.”

Samalla kuitenkin elinkeinoelämän t&k-toimintaan on pystytty panostamaan Te-
kesin teknologiarahoituksen kautta aiempaa enemmän1. Teknologian kehittämi-
seen panostamista pidetään sinällään oikeana ratkaisuna, mutta Etelä-Pohjanmaal-
la nähdään olevan vain vähän riittävän isoja ja osaamisintensiivisiä yrityksiä, jot-
ka pystyisivät yksinään tai edes yritysryppäinä luomaan sellaisia hankkeita, joilla

1 Pienimuotoisia tuotekehityshankkeita rahoitetaan myös Leader ja 5b -ohjelmien kautta.
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olisi mahdollisuutta saada Tekesin rahoitusta. Lisäksi Tekesin rahoitus vaatii myös
ison omarahoitusosuuden, jota pk-yrityksiltä ei useinkaan tahdo löytyä. Kehittäjä-
verkoston toimijoiden käsityksen mukaan maakunnan pk-yritykset eivät osaa myös-
kään riittävästi hyödyntää Tekesin rahoitusta. Tekesin rahoitusta pidetään vaativa-
na ja vain huippu t&k-toimintaa suosivana. Tekesin yksikön kanssa tehtävän yh-
teistyön todetaan kuitenkin toimivan hyvin.

Osa kehittäjäverkoston toimijoista kokee, että Etelä-Pohjanmaalle olisi selkeää
hyötyä siitä, jos osa Tekesin rahoituksesta alueellistettaisiin ja sitä jaettaisiin alu-
eellisesti esimerkiksi yhteistoiminnassa Finnveran kanssa. Toisaalta nähdään, että
jollakin taholla pitäisi olla koko maan osalta koordinointivastuu rahoituksen jaka-
misesta, jotta rahoitettavien kohteiden korkea taso pystyttäisiin säilyttämään. Vaikka
osa Tekesin rahoista olisi alueellista, niin sen ei katsota voivan tarkoittaa hankkei-
den laadusta ja vaikuttavuudesta tinkimistä, vaan alueellista rahaa pitäisi käyttää
yritysten innovaatiokyvykkyyden kehittämiseen niin, että yritykset voisivat jat-
kossa menestyä myös kansallisesta rahoituksesta kilpailtaessa. Tekesin nykykäy-
tännön etuna pidetään toisaalta sitä, että kun Etelä-Pohjanmaan yritykset hakeutu-
vat ja pääsevät kansalliseen rahoitukseen, niin se toimii samalla yritysten osaamis-
profiilin markkinointina.

Yrityshankkeita rahoitettiin myös 5b:n kautta, mutta sieltä saatavan rahoituk-
sen edellytyksenä oli maatilasidonnaisuus. Näin maaseutuosasto rahoitti alkuja-
lostukseen liittyviä yrityksiä ja maatilasidonnaisia verkostotoimintaan liittyviä yri-
tyshankkeita ja yritysosasto muita yrityshankkeita. Haastatteluissa ehdotettiin, että
yritystoiminnan rahoitus pitäisi tapahtua yhdestä paikasta ja rahoitusehdot pitäisi
yhtenäistää, koska käytäntö jakoi yrityksiä ryhmiin osittain keinotekoisesti. 5b:n
rahoitusehdot yrityshankkeille teki projekteista helposti pieniä ja vaikutuksiltaan
vähäisiä.

”Vanhojen rasitteiden” koetaan siis vaikuttavan TE-keskuksen eri osastoista syn-
tyviin tulkintoihin ja sitä kautta myös koettuun yhteistyön toimivuuteen niiden
kanssa. Uuden, yhtenäisen organisaation toimintakulttuurin juurruttamiseen koe-
taan olevan vielä matkaa.

4.3.3 Etelä-Pohjanmaan liiton ja TE-keskuksen yhteistyö

Yksi koko kehittäjäverkoston toiminnan tärkeimmistä kysymyksistä on, miten Etelä-
Pohjanmaan liiton ja TE-keskuksen välinen yhteistyö toimii. Näiden kahden väli-
nen työnjako ja yhteistyö muovaavat merkittävästi koko kehittämistyötä. Etelä-
Pohjanmaan kehittäjäverkoston toimijat kokevat varsin yleisesti, että yhteistyö on
lähtenyt sujumaan hyvin.
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Kehittäjäverkoston toimijoiden mukaan Etelä-Pohjanmaan liiton ja TE-keskuk-
sen välinen työnjako on suhteellisen selkeä, vaikka paikkoja hieman vielä hae-
taankin. Maakunnan liitolla nähdään olevan kehittämistyössä linjaamisvaltaa. Se
on kuntayhtymä, jonka tehtävänä on koota toimijoita yhteen, miettiä foorumeita,
johtaa kehittämissuunnittelua, toimia maakunnan edunvalvojana jne. TE-keskus
edustaa valtionhallintoa. Se koetaan enemmän kehittämistyötä rahoittavana orga-
nisaationa ja kehittämistyön toteuttajana.

Vaikka Etelä-Pohjanmaan liiton ja TE-keskuksen perustehtävät hahmotetaan
erilaisina, niin silti niiden välinen työnjako ei ole kovin selkeä: Etelä-Pohjanmaan
liitto on myös hankkeiden rahoittaja ja toimeenpanija ja TE-keskus osallistuu ak-
tiivisesti myös strategiatyöhön. Työn osittaisen päällekkäisyyden ei kuitenkaan
koeta haittaavaan alueellisen kehittämistyön toimivuutta. Päinvastoin nähdään
hyvänä asiana muun muassa se, että myös TE-keskus on mukana strategisten linja-
usten mietinnässä. TE-keskuksen tehtäväkenttä arvioidaan selkeämmäksi kuin
maakunnan liiton epämääräinen ja kokonaisvaltainen tehtäväkenttä.

Organisaatioiden perustamisvaihetta seuranneen roolien hakemisen jälkeen Ete-
lä-Pohjanmaan liiton ja TE-keskuksen keskinäisen yhteistyön koetaan sujuvan
suhteellisen hyvin ja paremmin kuin monessa muussa maakunnassa, joissa yhteis-
työn toimivuutta nähdään vaikeuttavan maakunnan liiton ja TE-keskuksen keski-
näiset valtapelit. Etelä-Pohjanmaalla maakunnan liiton ja TE-keskuksen yhteis-
työtä pidetään suhteellisen runsaana ja monipuolisena.

”Liitto ja nämä kumpikin (maakunnan liitto ja TE-keskus) on pääosin uusia toimijoita,
niin tämä yhteistyö (niiden välillä) on kuitenkin täällä toiminut paremmin kuin monessa
muussa maakunnassa. Ongelmaton se ei ole, mutta ainakin ulospäin tämä työnjako näyttää
suhteellisen järkevältä. Kyllä siinä hakemista on, koska liitto on kuntayhtymä, jolla on
voimakkaat sisäiset maakuntapoliittiset paineet, jotka näkyy näin läheltä katsovalle,
vaikka julkisuuteen ne ei näy niin paljon. Ja sitten TE-keskus toimii toisenlaisella stra-
tegialla. Mutta on tämä yhteistyö kuitenkin ollut parempi kuin mitä minä ajattelin ihan
alkuvaiheessa.”

Yhteistyötä näiden kahden välillä voisi haastateltavien mielestä olla kuitenkin ny-
kyistä enemmän ja yhteistyö voisi olla tiiviimpää ja konkreettisempaa. Yhteistyön
määrän koetaan vaihtelevan osastoittain: eniten yhteistyötä nähdään olevan TE-
keskuksen maaseutuosaston ja maakunnan liiton välillä, koska maaseutuosasto on
merkittävin 5b-ohjelman rahoittaja.

Syinä yhteistyön toimivuudelle Etelä-Pohjanmaan liiton ja TE-keskuksen välil-
lä pidetään mm. sitä, että kun ponnistelujen jälkeen oma TE-keskus ja maakunnan
liitto saatiin, niin niiden olemassaoloa on myös osattu arvostaa. Myös TE-keskus
ja maakunnan liitto ovat osanneet arvostaa toisiaan pienistä alkuvaiheiden reviiri-
kiistoista huolimatta. Toinen merkittävä yhteistyön toimivuuden selittäjä on ollut
TE-keskuksen hyvä sisäinen toimivuus, joka on edesauttanut myös ulkoisten yh-
teistyösuhteiden toimivuutta. Kolmanneksi Etelä-Pohjanmaa on maaseutuvaltai-
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nen maakunta, johon maatalouden rakennemuutokset ovat vaikuttaneet paljon.
Maakunnassa on tiedostettu, että ilman Etelä-Pohjanmaan liiton ja TE-keskuksen
yhteistyötä ja myös laajemmin kehittäjäverkostossa tehtävää yhteistyötä maakun-
nan kehitystä ei voida edistää riittävän tehokkaasti.

4.3.4 Seinäjoen kaupunki

Etelä-Pohjanmaan liiton ja TE-keskuksen lisäksi myös Seinäjoen kaupunki on
mahdollista nostaa kehittäjäverkoston ytimeen. Sen asema kehittämistoiminnassa
on kuitenkin selvästi maakunnan liittoa ja TE-keskusta ristiriitaisempi. Tämä nä-
kyy mm. postikyselyn tuloksissa. Ristiriitainen suhtautuminen Seinäjokeen näkyy
muun muassa siinä, että ne toimijat, jotka tuntevat kaupungin toimintaa, suhtautu-
vat siihen selvästi positiivisemmin kuin ne jotka eivät tunne. Seinäjoen kaupungin
toimintaa tuntevista toimijoista 54 % näkee sen roolin maakunnan kehittämisessä
erittäin tärkeänä. Erittäin tärkeänä ja tärkeänä sen näkee 88 % kaupungin toimin-
taa tuntevista toimijoista. Vastaavat luvut Seinäjoen kaupungin toimintaa tunte-
mattomien kohdalla ovat 12 % ja 60 %. (ks. liite 3.) Sama suuntaus on tosin nähtä-
vissä myös muiden organisaatioiden kohdalla.

Seinäjoen ristiriitainen asema kehittämistoiminnassa näkyy siinä, että sen ase-
ma maakuntakeskuksena on Etelä-Pohjanmaalla hyvin paljon keskustelua herättä-
nyt aihe. Kehittäjäverkoston toimijat ovat myös selvästi pohtineet varsin paljon
maakuntakeskuksen asemaa; haastatteluissa vastaukset maakuntakeskuksen ase-
maa koskeviin kysymyksiin olivat selvästi perustellumpia ja pohditumpia kuin muita
haastattelun teemoja koskeneet vastaukset. Myös käsite maakuntakeskus ymmär-
retään Etelä-Pohjanmaalla hieman eri tavoin: osa kokee Seinäjoen kaupungin maa-
kuntakeskukseksi, osa liittää maakuntakeskukseen myös Nurmon kunnan ja osa
koko Seinänaapurit-seutukunnan. Tässä yhteydessä maakuntakeskus on tulkittu
Seinäjoen kaupungiksi (ellei asiayhteydestä käy muuta ilmi).

Kaiken kaikkiaan Seinäjoen aseman ristiriitaisuuteen vaikuttavat monet asiat ja
Seinäjoella on tai sillä odotetaan olevan erilaisia sekä toiminnallisia että alueelli-
sia rooleja Etelä-Pohjanmaan kehittämisessä1. Toiminnallisesti myös Seinäjoen
kaupunki nähdään liiton ja TE-keskuksen tavoin kehittämistoiminnan linjaajana.
Linjaamiseen liittyen se koetaan myös keskeiseksi rahoittajaksi. Eniten keskuste-
lua herättää alueellinen rooli eli kysymys siitä, onko Seinäjoki maakunnan musta
aukko, joka imee erilaiset toiminnot muualta Etelä-Pohjanmaalta puoleensa vain
onko se maakunnan kehityksen veturi. Kaiken kaikkiaan Seinäjoen asemaa koske-
vissa tulkinnoissa on olemassa kaksi toisilleen vastakkaista näkemystä: Osa kehit-
täjäverkoston toimijoista pitää Seinäjokea itsestään selvänä maakuntakeskuksena

1 Ks. myös Vartiainen (1997); Sotarauta ja Linnamaa (1997)
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ja sen kehittämistä ensiarvoisen tärkeänä koko maakunnan menestymisen kannal-
ta. Osa taas kokee, että Seinäjoella ei ole kovin voimakasta keskusasemaa; mitä
kauemmaksi keskuksesta mennään niin sitä löyhempänä linkki Seinäjokeen koe-
taan. Vaikka osa toimijoista kokee Seinäjoen kaupungin aseman häilyväksi, sitä
pidetään kuitenkin maakuntakeskuksena siinä mielessä, että mistään muusta kun-
nasta ei nähdä olevan Seinäjoen aseman uhkaajaksi.

Seinäjoen aseman ristiriitaisuuteen liittyvistä tekijöistä otetaan tässä yhteydes-
sä esille strategisten keskustelujen puutteellisuus, verkostoissa toimimisen vaike-
us, Seinäjoen pienuus suhteessa muuhun maakuntaan sekä sen rooli maakunnassa.
Lisäksi Etelä-Pohjanmaan kehityksen polarisoituminen ja samalla kaupunkien ase-
man muuttuminen sekä laajemmin yhteiskunnallisessa kehityksessä että suoma-
laisessa alueellisessa kehittämisessä vaikuttavat Seinäjoen asemaan Etelä-Pohjan-
maan kehittäjäverkostossa.

KUVA 10. Seinäjoen kaupunki odotusten ja roolien ristipaineessa

Seinäjoen kaupunki on osallistunut aktiivisesti kehittämistoiminnan linjaamiseen
omilla ohjelmillaan sekä olemalla keskeinen hanketoiminnan rahoittaja. Samalla
Seinäjoen kaupunki etsii roolia sellaisena maakunnan kehityksen veturina kuin
maakuntien keskuskaupungeilla nähdään usein olevan. Erityisesti sen panostukset
osaamisen ja teknologian kehittämiseen ovat merkittäviä. Tästä huolimatta tai juu-
ri sen takia Seinäjoki koetaan myös eräänlaisena ”mustana aukkona”, johon osa
toimijoista kokee monien toimintojen katoavan. Etelä-Pohjanmaalla ei kuitenkaan
ole juuri keskusteltu siitä, mikä olisi realistinen vaihtoehto Seinäjoen vahvistumi-
selle uusien toimintojen keskittyessä maakuntakeskukseen; onko nyt Seinäjoelle
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keskittyvien toimintojen todellinen vaihtoehto muu maakunta vai joku muu kau-
punki Suomessa tai jossain muussa maassa.

Osittain tulkinta Seinäjoesta maakunnan mustana aukkona johtuu siitä, että se
nähdään jonkinlaisena aggrekaattina, yhtenä toimijana, joka omalla toiminnallaan
imee toimintoja muualta maakunnasta. Osin kyse on kaupungin toiminnasta, osin
taas yritykset ja asukkaat tekevät itsenäisiä päätöksiä ilman kaupungin toimenpi-
teitä. Myös valtionhallinnon keskittämispyrkimykset on muualla maakunnassa
koettu helposti Seinäjoen kaupungin haluksi saada ko. organisaatiot sijoittumaan
kaupunkiin, vaikka keskittämispyrkimykset olisivat pelkästään valtionhallinnosta
lähteviä.

”Nyt Seinäjoen kaupunki on musta aukko, joka imee; se ei tarjoa ulospäin mitään…
Seinäjoki on vielä tämmöisessä saalistusasemassa; saadaksensa sellaisen hallintokau-
pungin aseman sen pitää yrittää saalistaa kaikki mikä ympärillä liikkuu.”

”Joissakin asioissa Seinäjoki on sitten antanut muille ympäristökunnille sellaisen käsi-
tyksen syntyä erilaisten toimenpiteiden kautta, että ovat tavallaan niin kuin ottaneet jos
muualla on jotakin kehitetty, niin Seinäjoki on ottanut sen omakseen. Joskin sitten niin,
että tässä helposti sekoitetaan asioita; aina ei se toimija ole Seinäjoella Seinäjoen kau-
punki, vaan että täällähän toimii monia muita itsenäisiä organisaatioita… siinä syyllis-
tetään heti kaupunki.”

”Seinäjoki on ehkä joutunut kärsimään siitä, että kun tätä valtionhallintoa on keskitetty,
niin se on kaikki osittain ehkä pantu Seinäjoen syyksi, Seinäjoen viaksi… vaikka ehkä
kaupungin toiminnasta riippumatta näin olisi voinut käydä.”

Seinäjoen aseman häilyvyyden ja hyvinkin ristiriitaisten tulkintojen yhtenä kes-
keisenä syynä voidaan pitää Seinäjoen kaupungin pienuutta suhteessa muuhun
maakuntaan ja muihin maakuntakeskuksiin. Seinäjoki on sekä absoluuttisesti että
suhteellisesti pienin Suomen maakuntakeskuksista1.

”Ilmaisu, että asema on häilyvä, on aika paljon totta… eihän se siinä mielessä ole häily-
vä, että kukaan voisi kuvitella, että tällä maakunnalla olisi muuta keskusta kuin Seinäjo-
ki. Sitten toisaalta, eihän Seinäjoki ole ollenkaan samalla tavalla itsestään selvä keskus
kuin on Jyväskylä Keski-Suomelle tai Tampere Pirkanmaalle. Seinäjoki on suhteessa
maakuntaansa pienin maakuntakeskus.”

Seinäjoen kaupunki on kuitenkin kasvanut nopeammin kuin muut vielä 60-luvulla
samaa kokoluokkaa olleet maakunnan isoimmat kunnat. Kun maakuntakeskuspaik-
kakuntaa aikanaan mietittiin, niin ei ollut itsestään selvää, että juuri Seinäjoesta
tehtäisiin keskus. Seinäjoen valintaan maakuntakeskukseksi vaikuttivat erityisesti
liikenteelliset seikat. Tämä muutaman vuosikymmenen takainen tilanne vaikuttaa

1 Seinäjoen pienuus maakuntakeskuksena on synnyttänyt paljon keskusteluja Etelä-Pohjanmaalla ja
vahvemman maakuntakeskuksen tarve on tunnistettu. Seinäjoki ja Nurmo ovat jo yhdistäneet elin-
keinotoimensa. Lisäksi kaupunkiseudulla on jo käynnistynyt keväällä 2000 prosessi Seinäjoen, Ylis-
taron ja Peräseinäjoen voimavarojen kokoamiseksi ja yhteistyön tiivistämiseksi.
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edelleen ihmisten mielissä, ja vieläkään Seinäjoen keskusasemaa ja sen vahvista-
mista maakuntakeskuksena ei ole kaikissa asioissa täysin tunnustettu.

”Jos mennään kolmekymmentä vuotta taakse päin, niin Seinäjoki oli pienempi (kuin
muutamat muut Etelä-Pohjanmaan kunnat). Tietenkin siitä johtuu, että kun maakunta-
keskusta alettiin tekemään Etelä-Pohjanmaalle sotien jälkeen ja varsinkin 60-luvulla,
niin tämä kehitys viivästyi siksi, että pienimmästä alettiin tehdä suurinta. Jos olisi valit-
tu joku muu kunta maakuntakeskukseksi, jolla oli paljon vahvempi pohja siinä vaihees-
sa… niin Etelä-Pohjanmaan keskuksen rakentaminen myöhästyi 20-30 vuotta verrattu-
na moneen muuhun keskukseen.”

”Seinäjoki ei ole kovin iso kaupunki. Ja silloin kuin Seinäjoki lähti näin voimakkaasti
kehittymään, se oli vielä paljon pienempi kaupunki… ja täällä Etelä-Pohjanmaalla oli
isompia kuntia. Se, että Seinäjoesta tuli maakunnan keskus, ei ollut lainkaan itsestään
selvää. Oli sen kaltaisia kuntia kuten tuo Lapua tuossa, jotka eivät katsoneet ollenkaan
suopeasti sitä, että Seinäjoki alkoi kasvaa ja kehittyä ja Lapua ei. Tällaisia vahvoja
kuntia täällä on muitakin: Kauhajoki, Kurikka, Alavus ja näiden taholta on edelleenkin
vähän vaikea katsoa, että Seinäjoella olisi jollakin tavalla ylivertainen asema maakunta-
keskuksena.”

Muiden maakunnan vahvojen kuntien ei ole ollut kaikissa tapauksissa helppoa
hyväksyä sitä, että ns. maakuntakeskuspalvelut sijoittuisivat Seinäjoelle. Tällaisia
maakunnan yhtenäisyyttäkin koettelevia asioita olivat vuonna 1999 esimerkiksi
maanmittaustoimiston sijoittumisesta ja Härmän sairaanhoitopiirin lakkautumisesta
käyty keskustelu. (Ks. esim. Latvala 1999 ja Paaermaa 1999 Ilkassa sekä Saartee-
noja Pohjalaisessa 1999.)

Seinäjoen kaupungin pienuus tarkoittaa yhtäältä sitä, että se on usein riippuvainen
muista kehittäjäverkoston toimijoista kyetäkseen vaikuttavaan kehittämistoimin-
taan. Toisaalta Seinäjoelta puuttuu sama suuremman koon ja suurempien resurssi-
en mukanaan tuoma painoarvo, joka on varsin usein suuremmilla kaupungeilla
suhteessa muuhun maakuntaan. Seinäjokea isommat maakuntakeskuksetkaan ei-
vät yleensä selviä kritiikittä omien maakuntiensa kehittäjäverkostossa, mutta kär-
jistäen voisi todeta, että niiden ei aina tarvitse välittää kritiikistä, mutta Seinäjoella
ei ole varaa olla välittämättä…

Pienuus yhdistettynä Seinäjoen muita kuntia nopeampaan kasvuun saa osan
kehittäjäverkoston toimijoista näkemään sen nousukkaana, jonka pyrkimyksiin
kehittyä koko maakunnan kehityksen veturiksi suhtaudutaan epäillen ja osittain
kadehtien.

”Muut kunnat ovat ehkä vähän kateellisia Seinäjoelle, kun väkiluku nousee ja asiat menee
muutenkin aika vahvasti eteenpäin. Maakunnassa väkiluku on vähenemässä, ollaan ta-
loudellisesti ahtaammalla ja tulevaisuus ei välttämättä näytä niin hyvältä. Maatalous on
vahvassa muutoksessa ja näin päin pois.”

Seinäjoen asemaa maakuntakeskuksena vaikeuttaa myös Etelä-Pohjanmaan kehi-
tyksen kahtiajakautuneisuus. Karkeasti hahmotettuna Seinäjokea ja Nurmoa lu-
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kuun ottamatta maakunnan kehitys on ollut hitaampaa kuin muussa osassa Suo-
mea ja esimerkiksi väestökehityksen osalta negatiivista (ks. luku 2). Maakunta-
keskuksen kehittämiselle eli vahvojen kuntien vahvistamiselle heikommin kehit-
tyneiden kuntien kehitykseen panostamisen sijaan ei nähdä aina olevan perusteita.
Vaikka maakuntakeskuksen kehittämistä pidettäisiinkin yleisellä tasolla maakun-
nan edun mukaisena, niin kuntien kireä taloudellinen tilanne pakottaa suuntaa-
maan kehittämispanostukset oman kunnan kehittämiseen.

”Tämä keskustelu on Seinäjoen puolelta hirveän vaikeaa. Tämä on ainut alue, joka tääl-
lä kasvaa. Muissa on enemmänkin semmoinen kuihtumisen ongelma. Eli tässä on hyvin
paradoksaalinen tilanne: maaseutukunnilla on komea historia, mutta nämä ajankohtai-
set asiat on vähän surullisia. Seinäjoella puolestaan on aika vaatimaton historia, mutta
ajankohtaiset asiat on hyvin positiivisia.”

Kahtiajakautuneisuuteen liittyy myös tavoitteiden erilaisuus: Seinäjoki poikkeaa
elinkeinorakenteeltaan muista Etelä-Pohjanmaan kunnista ja se kokee kehittymi-
sensä kannalta tärkeäksi yhteistyösuhteiden solmimisen esimerkiksi yliopistoihin,
muihin maakuntakeskuksiin ja myös kansainvälisesti. Lisäksi Seinäjoelle tärkeät
hankkeet eivät välttämättä ole niitä, joista maakunnan muut kunnat kokisivat hyö-
tyvänsä ja päinvastoin.

Osa kehittäjäverkoston toimijoista kokee Seinäjoen joka tapauksessa edelläkä-
vijäksi, aloitteen tekijäksi ja sellaisiin uusiin innovatiivisiin teemoihin tarttujaksi,
jotka hyödyttävät koko maakuntaa ja jotka eivät ilman Seinäjoen kaupungin pa-
nostusta kehittyisi lainkaan. Erityisesti Seinäjoen kaupungin rooli koetaan merkit-
täväksi yliopistoyksiköiden ja teknologiansiirto-organisaatioiden perustamisessa
ja kehittämisessä sekä kulttuuripalveluihin ja koulutukseen panostamisessa. Toi-
saalta muut toimijat eivät aina ole osanneet arvostaa ja ymmärtää Seinäjoen kau-
pungin tekemiä isoja panostuksia, joiden tuotoksia muut maakunnan toimijat hyö-
dyntävät ja jotka vaikuttavat koko maakunnan kehitykseen.

”Seinäjoen kaupungin panostus tämän maakunnan kehittämiseen on uskomattoman suuri.
Naapurikunnat eivät aina ymmärrä, kuinka iso asia se on loppujen lopuksi.”

Panostuksistaan huolimatta Seinäjoki koetaan osin ”vain” maakunnan hallinto- ja
palvelukeskukseksi, jonka rooli muissa asioissa ei ole niin merkittävä kuin maa-
kuntakeskukselta yleensä odotetaan (Seinäjoella ei esimerkiksi ole omaa tutkin-
toon johtavaa pysyvää yliopistokoulutusta tai sillä ei koeta olevan selkeää veturi-
roolia kansainvälistymisessä). Kehittäjäverkoston toimijat kokevat, että Seinäjoen
tulisi olla monessa asiassa nykyistä aloitteellisempi ja sillä tulisi olla veturin roo-
lia sellaisissa asioissa, joihin muu maakunta ei yksin pysty.

”Maakunnassa ei nähdä, että Seinäjoella olisi mitään semmoista erikoista, mikä oikeut-
taisi sille maakuntakeskuksen aseman.”
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”Seinäjoen vetovoima on aika vaatimaton, se ei pysty imuroimaan asukkaita muualta
maakunnasta. Ne jotka pakkaa matkalaukkunsa ja lähtee pois, niin ei ole sanottua että
ne tulee Seinäjoelle tai Nurmoon kun ei se sen kummempi oikeastaan ole kun oma
kirkonkyläkään. Ja silloin livistetään maakunnan ulkopuolelle.”

Seinäjoen kaupungin asemaan Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkostossa ei kuiten-
kaan vaikuta vain sellaiset rakenteelliset tekijät kuin kaupungin koko ja maakun-
nan kehityksen kahtiajakautuneisuus. Myös heikko yhteistyötaito vaikuttaa siihen,
ettei Seinäjoen asema ole selkeytynyt. Niin Seinäjoen kaupungin kuin muunkin
maakunnan toimijoilla koetaan olevan paljon oppimista verkostomaisessa yhteis-
työssä.

Osa kehittäjäverkoston toimijoista kokee, että Seinäjoen kaupunki ei aina suh-
taudu muun maakunnan toimijoihin tasa-veroisina kumppaneina. Lisäksi Seinäjo-
en kaupungin koetaan liian kärkkäästi julistavan omaa asemaansa. Maakuntakes-
kuksen nähtiin saavan roolinsa parhaiten luonnollisen kehityksen kautta, ei muita
kuntia ”uhkaamalla” tai liikaa korostamalla omaa asemaansa; Seinäjoelta kaiva-
taan viettelevämpiä siirtoja (ks. luku 6). Seinäjoen kaupungin koetaan myös välit-
tävän liian vähän ympäröivästä maakunnasta ja suuntautuvan liikaa muihin maa-
kuntiin ja muihin maakuntakeskuksiin.

”Asioita voidaan hoitaa hyvin ja huonosti ja ei kai tuota areenaakaan1 ole parhaalla
mahdollisella tavalla hoidettu ja markkinoitu maakunnalle. Ja yleisemminkin ammatti-
korkeakoulua, elintarvikealan osaamiskeskusta ja sitten näitä yliopistollisia yksiköitä…
niin ei ole tavallaan pystytty viestittämään, mikä on niiden merkitys maakunnalle ja
minkälaista yhteistyötä ne tekevät koko maakunnan kanssa. Siitä on varmaan tullut sel-
lainen käsitys, että niiden vaikutus jää pelkästään tähän Seinäjoen alueelle.”

”Mikä on mun mielestä hyvin tärkeä, on Seinäjoen ja muiden kuntien tai muiden toimi-
joiden välisen vuorovaikutuksen puute. Seinäjoki tyytyy siihen, että se hoitaa tätä vuo-
rovaikutusta jonkun EePeen liiton kautta tai sitten hankekohtaisesti. Siellä ei niin kuin
antauduta sellaiseen luottamukselliseen vastavuoroisuuteen. Keskitytään niin kuin ly-
hytnäköisesti vahvistamaan sitä omaa maakuntakeskusasemaa… eikä niin kuin sen
maakunnan kokonaiskehityksen kannalta olla todella riittävän valmiita siihen, että teh-
dään sellaisia tekoja, jotka herättää sitä luottamusta muissa kunnissa. Siellä ollaan niin
kuin liian sisäänpäinkääntyneitä ja sen oman ajattelun vankeja.”

Seinäjoen kaupungin toimijat taas vaikuttavat ajoittain väsyneiltä ja turhautuneil-
ta jatkuvasti vellovaan keskusteluun…

”Se nyt on ihan sama mitä me sanotaan tai tehdään… Joka tapauksessa aina haukutaan.”

1 Seinäjoki Areena on vuonna 2000 Seinäjoella avattu liikunta-, näyttely- ja messurakennus. Areena
on merkittävä maakunnallinen hanke, jonka kustantamiseksi rahoittajiksi etsittiin eteläpohjalaisia
kuntia ja yrityksiä. Rahoittajien etsintäprosessista ja kuntien rahoituspäätöksistä uutisoitiin maakun-
nan tiedotusvälineissä runsaasti ja samassa yhteydessä käytiin vilkasta keskustelua siitä, hyödyttääkö
Areena koko maakuntaa ja ylipäätään mikä on Seinäjoelle keskittyvien toimintojen vaikutus koko
maakunnan kehitykselle.
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Haastatteluissa nostettiin esille myös ”eteläpohjalaiselle kansanluonteelle” omi-
naisen ”tasapäisyyden” vaatimuksen vaikutus suhtautumisessa Seinäjokeen. Ke-
nenkään tai minkään ei haluta nousevan ”päätään muita pidemmäksi”. Lisäksi kun-
nat ovat tottuneet Etelä-Pohjanmaalla tulemaan toimeen omillaan, olemaan ”it-
teellisiä”; yhteistyö Seinäjoen kanssa ja maakuntakeskuksen kehitykseen panosta-
minen koetaan vieraaksi.
Seinäjoen kaupungille asema pienenä maakuntakeskuksena negatiivisen kasvun
maakunnan ja yleisen verkosto- ja tietoyhteiskuntakehityksen vaateiden puristuk-
sessa on kaiken kaikkiaan haasteellinen.

1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa Suomessa on menestyviä seutuja var-
sin vähän. Tutkimus- ja tietointensiivisen toiminnan merkityksen kasvu heijastuu
siinä, että lähinnä suurehkot yliopistokaupungit ja/tai elektroniikkateollisuuden
keskittymät menestyvät. Tietointensiivisillä instituutioilla, yliopistolaitoksella ja
muilla koulutus- ja kehittämisyksiköillä on ratkaiseva rooli tietoteollisessa kehi-
tyksessä, joka edellyttää kilpailukykyistä, korkeaan osaamiseen perustuvaa ase-
maa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Tietointensiivisen tuotannon tärkeimpiä osatekijöitä onkin inhimillinen pääoma,
jonka kehittyminen edellyttää yksilön omaa kehittymistä tukevia toimintaympä-
ristöjä. Oletettavaa on, että juuri näistä syistä ihmiset ja yritykset ovat hakeutu-
massa niille kaupunkiseuduille, joissa tulevaisuuden mahdollisuuksien nähdään
olevan. Näin ollen Seinäjoella keskeiseksi kysymykseksi nousee, miten kyetään
luomaan sellainen paikallinen toimintaympäristö, joka tarjoaa sekä yrityksille että
osaaville ihmiselle mahdollisuuksia luoda omaa tulevaisuuttaan. Seinäjoen strate-
giseksi haasteeksi on noussut oman roolin löytäminen suuria osaamiskeskittymiä
suosivassa maailmassa. Siihen tarttuminen edellyttää panostamista niin uusin ra-
kenteisiin kuin uusiin toimintoihin, jotta Seinäjoelle syntyisi riittävän laadukas
osaamisympäristö. Sen luominen edellyttää osaltaan aktiivista verkostojen luo-
mista muualle Suomeen ja maailmalle (ks. Raunio 2000). Aktiivinen verkostoitu-
minen ulospäin taas saatetaan kokea maakunnan sisäisten yhteistyösuhteiden lai-
minlyömisenä, vaikka kyseessä on koko Etelä-Pohjanmaan tulevaisuuden kannal-
ta ensiarvoisen tärkeä toiminta.

Kaikkien edellä olevien Seinäjoen asemaa vaikeuttavien tekijöiden taustalla on se,
että Etelä-Pohjanmaalla ei vielä ole käyty riittäviä strategisia keskusteluja maa-
kuntakeskuksen merkityksestä verkosto- ja tietoyhteiskunnan monien virtojen sol-
mukohtana. Etelä-Pohjanmaan kehittämislinjauksissa on kehittämisen lähtökoh-
daksi otettu julistus ”kilpailukykyinen maakuntakeskus, elinvoimaiset seutukun-
nat”. Tällaisen tavoitteen kanssa on helppo olla yhtä mieltä. Käytännössä sen to-
teuttaminen on osoittautunut hankalaksi: maakuntakeskuksen kehittämistä punni-
taan jokaisen maakunnallisen asian tai hankkeen yhteydessä erikseen. Yksi kes-
keinen syy tähän on se, että maakunnassa ei ole toimivaa keskusteluyhteyttä maa-
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kuntakeskuksen ja muun maakunnan välillä; ei ole toimivaa foorumia, jolla voitai-
siin käydä riittävän syvällisiä keskusteluja siitä, miten maakuntakeskusta tulee
kehittää. Toisaalta jo olemassa olevilla foorumeilla keskustelu maakuntakeskuk-
sen asemasta pyritään usein häivyttämään taka-alalle; ko. teemasta keskustelu koe-
taan liian tulenaraksi. Toimivien foorumien lisäksi puuttuu siis myös kyky yhteis-
työtä rakentavaan ongelman käsittelyyn.

”Kaikki ymmärtää sen, että olisi kaikkien etu, että Seinäjoesta kasvaisi nykyistä huo-
mattavasti voimakkaampi keskus, jotta se pystyy kilpailemaan maan muiden maakunta-
keskusten kanssa, painimaan samassa sarjassa. Mutta se, että sen maakuntakeskuksen
vahvistaminen tapahtuisi muuta, heikkoa maakunta heikentämällä, niin eihän se niin voi
olla. Kyllä se on niin, että maakunta tarvitsee vahvan keskuksen, mutta se keskus tarvit-
see myös vahvan maakunnan takanaan.”

”Etelä-Pohjanmaan maakunnan kannalta pitäisi nyt kyllä tämä maakuntakeskus – maa-
kunta –vastakkainasettelu asettelu saada loppumaan ja yhteiset näkemykset siitä, millä
tavalla maakuntaa kokonaisuutena kehitetään. Mikä on Seinäjoen rooli asioissa, joissa
hyötyjinä on reuna-alueet ja mikä on sitten reuna-alueiden tehtävä kun maakunnan kes-
kusta kehitetään.”

Tässä tutkimuksessa ei keskitytä kehittämistoiminnan sisältöjen analysointiin, vaan
huomio on kiinnitetty verkostomaiseen yhteistyöhön. Lienee kuitenkin aivan sel-
vää, että jatkuva varsin kiivas keskustelu Seinäjoen asemasta vie aikaa ja energiaa
itse kehittämistyöltä sekä vahvojen substanssilähtöisten verkostojen luomiselta.

4.4 Kehittäjäverkoston alaverkostot

Yleisellä tasolla voidaan siis todeta, että Etelä-Pohjanmaalla on olemassa alueelli-
nen kehittäjäverkosto, josta on erotettavissa kolme verkostosuhteiden tiiviyden
perusteella erottuvaa osaa. Tämän lisäksi kehittäjäverkostosta voidaan erottaa eri-
laisia alaverkostoja. Tällaisia alaverkostoja ovat muun muassa yleishallinto- ja
projektitoiminnan verkosto, innovaatioverkosto, tutkimus- ja koulutusverkostot sekä
”keskeisten päättäjien” verkostot. Tässä luvussa esitellyt alaverkostot eivät ole
tyhjentävä kuvaus eteläpohjalaisista verkostoista. Seuraavassa tarkastellaan muita
alaverkostoja perusteellisemmin tutkimus- ja koulutusverkostoa, koska sen kehit-
tämiseen liittyvä projekti oli osa tätä tutkimusprojektia (EPANET-mallin luominen,
ks. luku 1.2.2 ja Sotarauta & Lakso & Kurki 1999). Lisäksi tarkastellaan ”keskeis-
ten päättäjien” verkostoja, koska ne liittyvät olennaisesti tutkimuksen pääteemaan,
verkostojen utopiaan ja arkeen.

Etelä-Pohjanmaan tutkimus- ja koulutusverkosto. Etelä-Pohjanmaalla tutki-
muksen ja koulutuksen kehittämiseen voidaan katsoa olevan muotoutumassa omia
verkostomaisia yhteistyömuotoja. Nämä verkostot ovat osittain päällekkäisiä, ja
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siksi niitä käsitellään samassa yhteydessä. Keskeisinä verkostojen kehittymisen
vauhdittajina ja tutkimusverkostoon liittyvän keskustelun herättäjänä ovat toimi-
neet Etelä-Pohjanmaan tutkimusohjelman valmistelu (Lakso & Niemelä & Rista-
niemi 1998) ja toteuttaminen sekä ns. EPANET-konseptin eli 12 tutkimusprofessuu-
rin varaan rakentuva kehittämiskokonaisuus. Tutkimusverkostossa ovat mukana
erityisesti maakunnan yliopistoyksiköt ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Oppi- ja tutkimuslaitokset osallistuvat alueelliseen kehittämiseen erityisesti toi-
mimalla projektien isäntäorganisaatioina. Parhaimmillaan näiden organisaatioiden
nähdään toimivan visioijana ja uusien ideoiden esiintuojina. Tällaista roolia oppi-
ja tutkimuslaitoksilta toivottaisiin nykyistä enemmän.

Kaiken kaikkiaan oppi- ja tutkimuslaitoksissa koetaan olevan potentiaalia toi-
mia nykyistä laajemmin alueellisessa kehittämisessä ja erityisesti yhteistyössä elin-
keinoelämän kanssa. Oppilaitosten sekä maakunnassa toimivien tutkimusyksiköi-
den toivotaan myös markkinoivan nykyistä enemmän alueelliseen kehittämiseen
liittyvää osaamistaan, jotta tiedettäisiin paremmin mistä mitäkin osaamista voisi
etsiä.

Tutkimus- ja koulutusverkostojen toimivuuden suurimpia pullonkauloja ovat oman
reviirin suojelu ja maakuntasuuntautuneisuus. Organisaatiot kokevat verkoston
sisäisen ja ulkoisen kilpailun haitallisena eikä organisaation kehittymisen mahdol-
listajina, ja siksi ne pyrkivät etsimään monopoliasemia, luomaan omaa reviiriä,
jonka sisällä niillä olisi yksinoikeus maakunnasta nouseviin tutkimus- ja kehittä-
mistarpeisiin vastaamiseen. Muista organisaatioista pyritään erottumaan enemmän
oman reviirin varjelulla kuin luottamalla organisaation asiantuntemukseen ja osaa-
miseen.

Reviirin suojeluun liittyy läheisesti myös tutkimus- ja koulutusverkostoihin
kuuluvien organisaatioiden maakuntasuuntautuneisuus ja tähän liittyen riippuvuus
maakunnan sisäisistä rahoitusmahdollisuuksista. Monet tutkimusverkoston orga-
nisaatioista vastaavat etupäässä eteläpohjalaiseen tutkimus- ja kehittämistoimin-
nan kysyntään. Niiltä ei ole ehkä riittävästi edellytetty eivätkä ne myöskään itse
ole kokeneet tarpeelliseksi kehittyä kansallisesti tai kansainvälisesti merkittäviksi
organisaatioiksi, jotka pystyisivät synnyttämään myös tarvetta tutkimus- ja kehit-
tämistoiminnalle ja edelleen tuomaan maakunnan ulkopuolelle ulottuvilla yhteis-
työsuhteillaan olennaista lisäarvoa maakunnan kehitykseen. Eteläpohjalaisten tut-
kimus- ja koulutusorganisaatioiden samoin kuin laajemmin koko kehittäjäverkos-
ton kehittymisen yksi avainkysymyksistä onkin osaamisen tason olennainen taso-
korotus, halu kehittyä sellaisiksi toimijoiksi, joilla on maakuntasarjan sijaan ky-
kyä toimia myös kansallisessa ja globaalissa sarjassa.

Alueellisessa kehittämisessä keskeisimpinä oppi- ja tutkimuslaitoksina pidetään
Seinäjoen ammattikorkeakoulua ja alueen yliopistoyksikköjä, erityisesti Makesia
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(Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus) ja TYT-Seinäjo-
kea (Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Seinäjoen toimipaikka).
Lisäksi aikuiskoulutuskeskuksia pidetään merkittävinä projektien toteuttajaorga-
nisaatioina. Yliopistoyksiköillä nähdään olevan merkittävä rooli myös erilaisten
kehittämisohjelmien laadinnassa ja ohjelmien toteuttamisen arvioinnissa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulua (SeAMK) pidetään maakunnan keskeisimpä-
nä kouluttajaorganisaationa. Se on myös lisääntyvässä määrin osallistunut alueel-
liseen kehittämiseen, vaikka sen toimintaa kehittämistyössä pidetään sen resurs-
seihin nähden vielä aika vähäisenä. Roolin alueellisessa kehittämisessä odotetaan
kasvavan, kun SeAMK saa oman toimintansa kunnolla vauhtiin. Osa toimijoista
kokee, että Seinäjoen ammattikorkeakoulun pitäisi vielä laajentua niin, että sillä
olisi yksiköitä kaikissa seutukunnissa. Tällä hetkellä ammattikorkeakoulun yksik-
köä ei ole Järviseudulla.

”Ammattikorkeakoulun rooli voisi olla vieläkin isompi (alueellisessa kehittämisessä).
Se on hirveän tärkeä tälle alueelle tottakai.”

Toisaalta ammattikorkeakouluun suhtaudutaan hieman epäilevästi, koska ammat-
tikorkeakoulu on melko uusi toimija, eikä sen tehtävät ja toiminta ole kaikille täy-
sin selviä. Osa toimijoista on sitä mieltä, että ammattikorkeakoulun virallinen kuva
on todellisuutta positiivisempi. Samoin koetaan, että Seinäjoen ammattikorkea-
koulun pitäisi laajentumisen sijasta keskittyä nostamaan osaamisen tasoaan ja luo-
da valmiuksia myös tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja korvata näin maakunnas-
ta puuttuvaa omaa yliopistoa. Lisäksi ammattikorkeakoulun olisi maakunnan ke-
hittämiseen osallistuvien toimijoiden mukaan entistäkin aktiivisemmin suunnatta-
va koulutusta tukemaan maakunnan elinkeinoelämän kehittymistä. Erityisesti ko-
rostetaan tarvetta kouluttaa lisää teknisen alan osaajia.

”Ammattikorkeakouluun on ladattu hurjasti odotuksia, ja minun mielestäni ne odotuk-
set ovat perustuneet aika lailla siihen, että ei ole tiedetty miten se toimii… ammattikor-
keakouluun liittyvä vakava ongelma on siinä, että kaikesta huolimatta sillä on iso taipu-
mus toimia ikään kuin entiset oppilaitokset, kun siellä kuitenkin henkilökunta on pää-
osin samaa… toiminnan puitteet ovat tavallaan koulutuksen järjestäminen… eihän tämä
mekanismi niin kuin alueen kannalta, se on hirveän hidas eikä me sen vaikuttavuudesta
hirveesti tiedetä.”

Oppilaitosten ja yliopistoyksiköiden toivotaan profiloituvan selkeämmin ja palve-
levan paremmin maakunnan vahvuusalojen kehittymistä. Toisaalta tunnustetaan,
että käytännössä profiloituminen on vaikeaa, koska se edellyttää usein kokonais-
ten koulutusalojen muuttumista ja henkilövaihdoksia. Työnjakoa ja erikoistumista
toivotaan pohdittavan myös kokonaisuuden näkökulmasta maakunnallisesti.

Yliopistoyksiköistä eniten alueellisessa kehittämisessä koetaan olevan mukana
TYT-Seinäjoki ja Makes. TYT-Seinäjoki hahmotetaan enemmän koulutus- ja ke-
hittämisorganisaatioksi, ja Makes puolestaan tutkimus- ja kehittämisorganisaati-
oksi. Makesia pidetään merkittävänä toimijana puualan ja elintarvikealan kehittä-
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misessä samoin kuin erilaisten kehittämisprojektien toteuttamisessa. Toisaalta
Makes koetaan hieman etäiseksi ja liian tieteelliseksi. Kaikkiaan maakunnan yli-
opistoyksiköitä pidetään nuorina, vielä paikkaansa hakevina organisaatioina. Nii-
den toivotaan jatkossa olevan niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin arvostet-
tuja ja laajasti verkostoituneita organisaatioita.

”Mikä näiden yliopistollisten yksiköiden rooliksi muotoutuu… kyllä se osittain on täl-
laista roolin hakua… ne on nuoria kaikkikin, mutta mielellään ainakin osan organisaati-
oista pitäisi hakea omaa maakuntaa laajempaakin roolia. Siis yhteistyösuhteita ja ver-
kostoitumista… sitä erikoistumista ja vahvuuksia pitäisi sillä lailla hakea, että sillä olisi
kysyntää vähän laajemminkin.”

Merkittävämpänä maakunnan kehittämisestä kokonaan puuttuvana toimijana pi-
detään omaa yliopistoa. Toisaalta oman yliopiston saamista pidetään epärealistise-
na tavoitteena. Sen sijaan nähdään ensisijaisen tärkeänä maakunnan kehitykselle,
että maakunnan osaamisympäristöä vahvistetaan lisäämällä nykyisten yliopisto-
yksiköiden ja ammattikorkeakoulun keskinäistä yhteistyötä sekä maakunnan tut-
kimustoiminnan tasoa ja laajuutta. Toisin sanoen maakunnan tutkimusyhteisön
kehittämistä pidetään lähivuosien merkittävänä kehittämiskohteena. Lisäksi toi-
votaan, että maakunnassa pystyttäisiin suorittamaan jo olemassa olevien muualla
sijaitsevien yliopistojen kanssa yhteistyössä yliopistotutkintoja maakunnan elin-
keinoelämän painoaloihin liittyvillä tieteen aloilla.

Aikuiskoulutuskeskukset koetaan merkittäväksi ESR-projektien ja yleensä koulu-
tushankkeiden toteuttajiksi. Tämän lisäksi erityisesti Teuvan aikuiskoulutuskes-
kuksella (Teak Oy) koetaan olevan roolia huonekalualan kehittämisessä.

Toisen asteen oppilaitosten roolia pidetään niiden resurssien vähäisyyden vuoksi
kehittämistyöhön osallistumisessa melko pienenä, mutta niillä katsotaan olevan
kouluttajan rooli. Toisen asteen oppilaitosten tulevaisuudesta ollaan huolestunei-
ta; niiden arvostuksen koetaan koko maassa laskeneen ammattikorkeakoulujen
syntymisen, lukioiden kasvamisen ja oppisopimuskoulutuksen lisääntymisen myötä.
Lisäksi maakunnan toisen asteen oppilaitokset ovat melko pieniä, jolloin niiden
mahdollisuudet suunnata koulutustarjontaansa muuttuneita tarpeita vastaavaksi
nähdään heikkoina. Maakunnan kehittämiskeskusteluissa onkin nostettu esiin aja-
tus, että toisen asteen ammatillisten oppilaitosten tulisi erikoistua ja organisoitua
seudullisesti ja lisätä merkittävästi keskinäistä yhteistyötään.

”Keskeisten päättäjien” verkostot. Etelä-Pohjanmaalla on myös muita kehittä-
jäverkoston alaverkostoja vaikeammin tunnistettavissa olevia ”keskeisten päättä-
jien” verkostoja, joita on sekä kunnallisessa ja seudullisessa toiminnassa että koko
maakunnan kehittämistyössä. Näissä verkostoissa mukana olo perustuu enemmän
henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kuin organisaatiotaustaan. Toisaalta henkilöt,
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jotka ovat ”keskeisten päättäjien” verkostoissa mukana, ovat yleensä maakunnan
kehitykseen vaikuttavien organisaatioiden johtohenkilöitä, mutta asema jonkin
organisaation johdossa ei automaattisesti tarkoita mukana oloa ”keskeisten päättä-
jien” verkostoissa. Edelleen näihin verkostoihin kuulumattomuus tai vaatimaton
asema verkostossa voi johtaa siihen, että organisaation asema on heikompi kehit-
tämistoiminnassa kuin mitä se muuten olisi.

”Keskeisten päättäjien” verkostot toimivat maakunnan kehittämisessä erityi-
sesti silloin, kun on kyse ”isoista asioista” eli koko maakuntaa koskevista ratkai-
suista tai resurssoinniltaan mittavista hankekokonaisuuksista. ”Keskeisten päättä-
jien” verkostot ovat muita kehittäjäverkoston osaverkostoja epävirallisempia ja
samalla myös suljetumpia.

”Keskeisten päättäjien” verkostoa voisi kutsua myös hyvä veli –verkostoksi.
Hyvä veli –verkosto koetaan usein terminä negatiivissävytteiseksi suljetuksi ja
omaa etuaan ajavaksi ryhmäksi. Hyvä veli –verkostot voidaan kuitenkin myös nähdä
positiivisena, asioiden ideoimiseen, valmisteluun ja maakunnan kokonaisedun
edistämiseen keskittyvinä verkostoina. Etelä-Pohjanmaan kehittämistyössä muka-
na olevien toimijoiden näkemykset poikkeavat toisistaan jonkin verran ”keskeis-
ten päättäjien” tai hyvä veli -verkostojen olemassaolon suhteen. Karkeasti hah-
mottaen lähinnä projektitoiminnassa mukana olevat ja organisaatioiden hierarki-
assa muuhun kuin johtohenkilöihin lukeutuvat kokevat, että maakunnan kehittä-
misessä ei juurikaan ole hyvä veli –verkostoa ja alueellisen kehittämisen toiminta-
periaatteet (verkostomaisuus, kumppanuus, ohjelmallisuus) estävät tällaisten ver-
kostojen synnyn. Useat organisaatioiden johtajat ja johtavat luottamushenkilöt
puolestaan kokevat, että hyvä veli –verkosto tai verkostoja on olemassa ja niitä on
myös maakunnan kehittämiseen muotoutumassa kunnallispolitiikkaan liittyvien
”keskeisten päättäjien” verkostojen lisäksi.

Pääosa johtohenkilöistä (yleisesti ottaen henkilöt, jotka kokevat olevansa itse
mukana näissä verkostoissa) pitää näitä maakunnan kehittämiseen kuuluvia ”kes-
keisten päättäjien” verkostoja tarpeellisina ja jopa välttämättöminä asioiden eteen-
päin menon ja uuden ideoinnin kannalta. Toisaalta pelkästään verkostossa mukana
olevien toimijoiden omien etujen ajamiseen tai muiden toimijoiden toiminnan es-
tämiseen keskittyviä suljettuja verkostoja pidetään haitallisina.

”Ja en mä niitä (hyvä veli –verkostoja) silti aina niin kielteisenäkään näkisi. Kyllä me
oikeastaan tarvitaankin sitä. Mitenkäs ihmiset vois oikeastaan toimiakaan, jos ne ei jos-
sakin näkis toisiaan ja saisi sanoa toisilleen jotakin ja sopia joistakin asioista jotakin,
että jos se ei taas sitten mee niin pilalle, että tämä palvelee vain näiden kyseisten henki-
löiden omia etuja taikka hyvin suppean taustan etuja, niin kyllähän muuten tällaiset
sisäiset piiritkin on ihan hyödyllisiä.”

”Hyvä veli -verkostoja on aluekehittämisessäkin. Ne ovat usein lähteneet jostakin puo-
luekannasta liikkeelle. On sitten hyvä veli -verkostoja, jotka lähtevät vastustamaan jon-
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kun toisen alueen kehittämistä ja miettimään, miten voivat laittaa kapuloita rattaisiin. Ja
ne on todella epäterveitä tän tyyppiset systeemit. Sitten on näitä hyviä, joissa istuu kai-
ken tyyppisiä ihmisiä ja ovat kavereita keskenään ja keskustelevat hyvin paljon. Sieltä
tulee joskus erittäin hyviä ehdotuksia, että näin meidän kannattaisi tehdä. Ja sen jälkeen
ne ideat menee kyllä näihin virallisiin organisaatioihin jossakin vaiheessa, että ne saa-
daan eteenpäin.”

”Keskeisten päättäjien” verkostoihin kuulumista pidetään usein myös olennaise-
na, jos haluaa vaikuttaa alueelliseen kehittämiseen ja saada oman organisaationsa
äänen kuuluviin. Maakuntakeskuksessa toimivien ihmisten koetaan olevan hel-
pompaa päästä mukaan epävirallisiin hyvä veli -verkostoihin kuin muualla maa-
kunnassa toimivien ihmisten. Vastaavasti usealla keskeisten päättäjien verkostoil-
la on maine ”herraseurana”, jonne ei naisen ole helppoa päästä mukaan.

”Kyllä niitä on olemassa (hyvä veli -verkostoja). Mä koen ne positiivisena. Jossain
vaiheessa muutama vuosi sitten, kun mä tajusin, miten nämä asiat hoidetaan, mä ajatte-
lin, että vitsit, mä oon nainen, mä en voi mennä mihinkään lions clubiin… sitten mä
rupesin ihan järjestelmällisesti miettimään, mikä on se paikka, mihin mä voin mennä
kun mä haluan olla mukana. Ja sitten mä liityin johonkin sellaisiin epävirallisiin järjes-
töihin… mä koen sen positiivisena, että tapaa sellaisia ihmisiä, jotka päättää tietyistä
asioista niin kuin sellaisissa vapaammissa puitteissa; siellä on mukavampi puhua ihmis-
ten kanssa.”

”Jokaisessa kunnassa on kuulemma karhukopla, kolme viiva viisi miestä. Mä kerran
listasin joka kunnasta nämä… ja sitten tietää, kuka soittaa kenellekin missä asioissa.”

”Miesporukat on tällaisia rt-klubeja, rotareita ja leijonia, jotka ovat järjestöinä sellaisia,
että naiset eivät niihin kuulu. Jos niissä sitten tapahtuu jotakin semmoista, josta mun
olisi hyvä tietää, niin siellä sitten tapahtuu. Mutta koska se järjestelmä on tämmöinen,
niin en mä sille mitään voi.”

”Keskeisten päättäjien” verkostojen potentiaalisena vaarana voidaan pitää niiden
suljettua ja epävirallista luonnetta, vaikutusvallan keskittymistä liiaksi näille ver-
kostoille sekä ”ruohonjuuritason” toimijoiden ja johtohenkilöihin lukeutuvien eri-
laisia tulkintoja näistä verkostoista. Erilaiset tulkinnat ”keskeisten päättäjien” ver-
kostojen olemassaolosta ja niiden merkityksestä kehittämistyölle voivat johtaa sii-
hen, että osa toimijoista ei pysty tunnistamaan erilaisia verkostoja tai heillä on
osittain virheellinen kuva siitä, missä alueellista kehittämistä viedään eteenpäin,
missä keskeisimpiä kehittämisteemoja ideoidaan ja niiden toteuttamista pohditaan.
Erilaisten verkostojen olemassaolon tunnistamattomuus voi johtaa lisäksi muun
muassa siihen, että verkostojen toimivuutta ei kyetä tietoisesti edistämään. Etelä-
Pohjanmaan alueellisen kehittämisen hyvä veli -verkostot tai ”keskeisten päättäji-
en” verkostot koetaan kuitenkin enemmän positiivisena kuin negatiivisena asiana.
Näiden verkostojen koetaan ensisijassa vievään kehitystä eteenpäin, ei toimivan
kehityksen jarruna tai jonkin suppean intressiryhmän omien etujen ajamisen kei-
nona.
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Yleishallinto- ja projektitoiminnanverkosto.  Yleishallinto- ja projektitoimin-
nanverkostoon voidaan katsoa kuuluvaksi ydinverkoston, Seinäjoen kaupungin,
maakunnan liiton ja TE-keskuksen muodostaman verkoston lisäksi kuntaorgani-
saatiot ja kuntien seutuorganisaatiot. Verkosto toimii kiinteimmin työohjelmakoor-
dinaattorien1, seutuyhdyshenkilöiden2 ja muutamien TE-keskuksen ja maakunnan
liiton viranhaltijoiden välillä yhteistyön liittyessä projektitoimintaan sen eri vai-
heissa. Kiintein osa verkostoa tarkastelee maakunnan kehittämistä omasta näkö-
kulmastaan korostaen projektitoiminnan merkitystä maakunnan kehitykselle. Ver-
kostossa on mukana myös kunta- ja seutuorganisaatiot. Yleishallinto- ja projekti-
toiminnan verkoston keskeisin ongelma on, että projekteihin perustuvan kehittä-
mistoiminnan ja erilaisten organisaatioiden ”muun toiminnan” välinen kuilu on
suuri.

Innovaatioverkosto. Etelä-Pohjanmaalla voidaan tulkita olevan kehittäjäverkos-
ton alaverkostona myös innovaatioverkosto. Se on vielä esimerkiksi yleishallinto-
ja projektitoiminnan verkostoa löyhempi ja vasta muotoutumassa. Siinä mukana
olevat toimijat ovat varsin uusia, jolloin organisaatioiden oma toiminta ja samalla
niiden rooli osana verkostoa on vielä selkiintymätön. Innovaatioverkostoon kuu-
luvia organisaatioita ovat esimerkiksi maakunnan teknologian- ja osaamisensiirto-
organisaatiot sekä rahoittajatahoista Tekesin alueyksikkö.

Innovaatioverkoston löyhyys heijastuu muun muassa siinä, että yritysten tuke-
na olevaa asiantuntijaverkostoa pidetään liian ohuena. Esimerkiksi tietotekniik-
kaan, markkinointiin, johtamiseen ja kansainvälistymiseen liittyviä palveluita näh-
dään olevan liian vähän.

4.5 Verkostojen ulkopuolelle jäävät

Edellä on kuvailtu Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkoston pääpiirteitä, kehittäjäver-
koston alaverkostoja ja toimijoiden erilaisia tulkintoja keskeisimmistä kehittäjä-

1 Etelä-Pohjanmaalla aluekehitystyön tehostamiseksi on muodostettu teemallisia työohjelmia, joiden
alle suurin osa maakunnassa käynnistetyistä kehittämishankkeista kuuluu. Työohjelmien vetäjinä
toimivat työohjelmakoordinaattorit, joiden tehtävinä on muun muassa avustaa hankkeistamisessa,
varmistaa hankkeiden sopivuus työohjelmaan, sovittaa yhteen työohjelmaan kuuluvien hankkeiden
toimintoja, arvioida hankkeiden etenemistä, järjestää koulutusta sekä toimia linkkinä yritysten, hank-
keiden vetäjien ja rahoittajien välillä. (Etelä-Pohjanmaan työohjelmat 1998; Leppänen & Linnamaa
& Vainio 1999.)
2 Kullakin Etelä-Pohjanmaan viidestä seutuyhteistyöalueesta on organisaatiomallista riippumatta oma
päätoiminen seutuyhdyshenkilönsä. Seutuyhdyshenkilöiden tehtäviin kuuluvat muun muassa seutu-
yhteistyön sihteerin tehtävät, projektien valmistelu, suunnittelu ja koordinointi, kehittämistyöhön
osallistuminen niin omalla seudulla kuin koko maakunnassa, yhteydenpito peruskuntiin, projektien
vetäjiin, aluehallintoviranomaisiin jne.
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verkostoon kuuluvista toimijoista. Kehittäjäverkoston anatomian tarkastelussa on
oleellista myös huomata, keitä ovat ne toimijat, jotka eivät syystä tai toisesta ole
riittävästi mukana kehittäjäverkostossa tai ovat jääneet kokonaan kehittäjäverkos-
ton ulkopuolelle.

Etelä-Pohjanmaan alueelliseen kehittämistyöhön kaivataan mukaan erityisesti
yrittäjiä. Toinen liian vähän kehittämistyöhön osallistuva ryhmä on eteläpohjalais-
ten toimijoiden mukaan ammatti- ja etujärjestöt. Näiden lisäksi toivotaan ylipää-
tään erilaisten ihmisten ja erilaisten toimijaryhmien mukaan saamista kehittämis-
työhön uusien ideoiden esiin nousemiseksi; niin nuoria, naisia, erilaisia järjestöjä
jne. Varsinaisten toimijaryhmien lisäksi huomiota kiinnitetään myös uudenlaisten,
alueelliseen kehittämiseen harvemmin liitettyjen ilmiöiden mukaan saamiseen
entistä selkeämmin. Tällaisiksi teemoiksi koetaan mm. hyvinvointiasiat.

Yritysten vähäinen osallistuminen on yleisestikin koettu ongelmaksi alueellisessa
kehittämisessä (Ks. esim. Lakso 2000b, Linnamaa 1998). Usein vain pieni osa
alueen yrityksistä on kiinnostunut osallistumaan kehittämistyöhön ja kokee pitkäl-
lä tähtäimellä yrityksensä hyötyvän yrittämisen toimintaedellytysten kehittämisestä
alueellisen kehittämisen avulla. Myös Etelä-Pohjanmaalla yritykset nousevat kes-
keisimmäksi ryhmäksi tarkasteltaessa toimijaryhmiä, joiden toivotaan osallistu-
van kehittämistyöhön - yleiseen kehittämiskeskusteluun, strategiseen suunnitte-
luun ja kehittämisprojekteihin - nykyistä enemmän1.

Osa kehittäjäverkoston toimijoista pitää yrittäjien osallistumattomuutta hyvin
keskeisenä kehittämistyön ongelmana. Yrityselämän aktiivisen osallistumisen koe-
taan takaavan yritysten käytännön tarpeista lähtevien kehittämishankkeiden aikaan-
saannin ja kehittämistyön kaikinpuolisen terävöitymisen.

Toisaalta osa toimijoista suhtautuu kriittisemmin yritysten osallistumiseen: vaik-
ka yritysten nykyistä aktiivisempaa osallistumista pidetään tärkeänä, niin silti ei
välttämättä uskota kehittämistyön oleellisesti paranevan nykyisestä, jos yritykset
osallistuisivat enemmän. Uudet innovatiiviset ideat eivät välttämättä tule sen pa-
remmin yrittäjiltä kuin muiltakaan toimijoilta. Lisäksi yrittäjiä arvostellaan siitä,
että he moittivat liian helposti kehittämistyötä turhanaikaiseksi puuhasteluksi ja
hankkeita näennäistoiminnaksi, vaikka eivät useinkaan ole perillä siitä, mitä kehit-
tämistyö todellisuudessa on.

”Uudet ajatukset yritystoiminnan kehittämiseksi ei välttämättä tule yhtään sen parem-
min yrittäjiltäkään. Isoimmilla yrityksillä ainakin tuolla xx-seudulla on valtavaa kritiik-
kiä koko tätä projektimaailmaa kohtaan. Yritysjohtajat usein ajattelevat, että kehittä-
mistoiminnan tarjoamat lisäresurssit ovat niin pieniä, että ei niitä kannata edes lähteä
hakemaan.”

1 Myös Mäkinen (1999, 167) nostaa esiin Etelä-Pohjanmaata tarkastelevassa tutkimuksessaan yksi-
tyisen sektorin aleelliseen kehittämiseen osallistumisen ongelmallisuuden.
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Yritysten yleiseen kehittämiskeskusteluun ja strategiseen suunnitteluun osallistu-
misen mielekkyyttä vähentää se, että käsiteltävät asiat saattavat olla kaukana yri-
tysten sen hetkisistä ongelmista. Viranhaltijoiden näkökulmasta yrittäjien houkut-
telu yleisiin kehittämiskeskusteluihin ja strategiseen suunnitteluun on paitsi työ-
lästä myös riskialtista: jos strategiaprosessi epäonnistuu eikä kaivattua konkretiaa
löydetä, on jatkossa vaarana, että osallistuminen kiinnostaa yrityksiä vielä vähem-
män. Kuitenkin hyvin toteutettu strategioiden suunnitteluprosessi vaikuttaa osal-
taan siihen, mitä projekteja yleensä lähdetään käynnistämään. Kun yritykset ovat
“alusta asti” mukana, on oletettavaa, että strategioista ja niitä toteuttavista projek-
teista tulee helpommin yrityksiä kiinnostavia, koska näin on mahdollista tuoda
suunnitteluun uusia näkökulmia ja saada strategioista ja niitä toteuttavista projek-
teista yritysten tarpeita vastaavia. (Linnamaa 1998, 122 – 123.)

Syinä yritysten osallistumisen vähäisyyteen voidaan Etelä-Pohjanmaalla nos-
taa erityisesti seuraavia seikkoja:

• Alueellinen kehittäminen koetaan liian kaukaiseksi ja yritysten omiin intresseihin
liittymättömäksi: Visioiden koetaan jäävän liian yleiselle ”maailmoja syleilevälle
tasolle”, strategiat eivät kosketa yritysten omia strategioita ja projektit suunnitellaan
liian usein ilman tietoa yritysten tarpeista.

• Yritysten sitoutumista alueelliseen kehittämiseen ei osata etsiä yritysten omista in-
tresseistä käsin.

• Julkisen sektorin ja yksityisen sektorin toimintakulttuurit poikkeavat yhteistyötä hait-
taavasti toisistaan (poikkeuksena ammattiosallistujat).

• Alueelliseen kehittämiseen osallistumiseen ei ole riittävästi aikaa.

Yritysten alueelliseen kehittämiseen osallistumisen motiiveja ei juuri etsitä yritys-
ten omista intresseistä, vaan varsinkin julkisen hallinnon edustajat pitävät osallis-
tumista tärkeänä sinänsä. Toisaalta osa alueellisesta kehittämisestä vastaavista vi-
ranhaltijoista kokee, että yritykset eivät välttämättä ymmärrä täysin kehittämis-
työn merkittävyyttä. Ongelma ei kuitenkaan ole ymmärtämisessä, vaan pikemmin
sellaisen avoimen vuorovaikutuksen puutteessa, jossa asioiden merkityksiä etsit-
täisiin yhdessä.

Yritysten osallistumisen peruslähtökohtana voidaan kuitenkin pitää sitä, että
osallistumisesta olisi oltava nähtävissä jotakin lisäarvoa yritysten omaan toimin-
taan, sen olisi tuettava myös yritysten omia tavoitteita “yhteisen hyvän” rinnalla.
Mitä konkreettisempaa yhteistyö on ja mitä selkeämmin osallistumisen hyödyt on
nähtävissä, niin sitä innokkaammin yrittäjät yleensä osallistuvat. (Linnamaa 1998,
123.)

Yritysten katsotaan yleisesti antavan aika vähän arvoa suunnitelmien tekemi-
selle; yritysten toimintalogiikkaan sopisi paremmin se, että tehtäisiin suoraan jo-
tain ja satsattaisiin joihinkin asioihin kunnolla. Yritykset haluaisivat yleensä hyö-
dyn näkyvän nopeasti, kun taas kehittämisasioissa tuloksia on usein nähtävissä
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vasta pitkän ajan jälkeen. Toisaalta jos pelkästään kuunneltaisiin yrittäjien näke-
myksiä, niin hankkeista saattaisi tulla niin konkreettisia, että hanke hoitaisi jonkin
yritystoiminnan osa-alueen kokonaan, mitä taas erilaiset kehittämistyön rahoitus-
ehdot eivät salli.

”Yrittäjät kritisoi, mutta silti meidän pitäisi löytää paljon enemmän yrittäjiä, jotka osal-
listuu näihin yhteisiin asioihin. Ei me löydetä niitä. Yrittäjät on kiinni omissa yrityksis-
sään, ja sitten kun joku tekee, niin sitten sitä kritisoidaan. Täytyisi olla itse tekemässä,
pitäisi löytää yrittäjistä enemmän aktiviteettia… aina siihen löytyy aikaa jonkin verran,
jos aikaa osaa jakaa oikein ja nähdään se tärkeäksi. Mutta kyllä mä sanoisin enemmän,
että on sitä, että ei nähdä; odotetaan, että se tulisi itselle ja saisi sen lusikan suuhun,
mutta kyllä siihen pitää vähän tehdä töitäkin… pitkäjänteisyys puuttuu. Tuloksia ei tule
heti, markka ei kilahda heti omaan taskuun.”

Projekteihin osallistumattomuuden yhdeksi keskeiseksi syyksi nousee se, että yrit-
täjille suunnattuja projekteja ideoidaan ilman riittävää informaatiota ja tietoa yri-
tysmaailmassa pinnalla olevista ongelmista ja yrittäjien erilaisista tarpeista. Pro-
jektit tarjoillaan yrittäjille valmiina, jolloin ne eivät välttämättä vastaa yrittäjien
sen hetkisiä tarpeita. Yritysten mukaan saaminen projektien ideointiin ja suunnit-
teluun lisäisi mahdollisuuksia yrittäjien erilaisten tarpeiden huomioon ottamiseen
ja projektien kiinnostavuuden lisäämiseen (Ks. Linnamaa 1998, 125 – 126.) Etelä-
Pohjanmaan kehittäjiltä puuttuu aika, halu ja nöyryys kentällä juoksemiseen, vuo-
rovaikutus perustuu varsin pitkälle muodollisiin ja virallisiin foorumeihin, jotka
ovat usein myös varsin heikosti suunniteltuja ja jäsennettyjä.

Yritysten osallistumattomuuden yhtenä syynä pidetään myös julkisen hallinnon ja
elinkeinoelämän erilaisten toimintakulttuurien ymmärtämisen vaikeutta. Elinkei-
noelämän puolelta ongelmia tuottaa erityisesti alueellisessa kehittämisessä käytet-
ty kieli, joka etäännyttää vaikeaselkoisuudellaan ja erikoistermistöllään kehittä-
mistyöstä. Myös laajemmin toimintatapojen erilaisuus, muun muassa tekemisen
erilainen aikajänne ja ilmiöiden erilaiset tarkastelunäkökulmat aiheuttavat ongel-
mia.

”Aluekehitysviranomaiset eivät ymmärrä yrittäjää. Eivät tiedä, miten yritys toimii; yrit-
tämisen perusperiaatteiden oppiminen pitäisi saada aluehallintoon olennaiseksi osak-
si… nyt tilanne on se, että yrittäjä ei ymmärrä hallintoa, kattovat, että ne ovat vaan
jotakin löpöttäjiä, jotka työkseen esittelee piirtoheitinkalvoja jossakin seminaarissa ja
puhuu joutavia juttuja… ja toisin päin.”

Yritysten osallistuminen erityisesti yleiseen kehittämiskeskusteluun ja strategioi-
den laadintaan koetaan olevan pitkälti yrittäjäjärjestön ja kauppakamarin sekä
muutaman aktiivin varassa. Nämä ns. ammattiosallistujat koetaan osittain virka-
miesmäisiksi, eikä yrityslähtöisyyden välttämättä nähdä tulevan riittävästi heidän
kauttaan. Julkisen hallinnon toimijat myös kritikoivat ”ammattiosallistujia” hie-
man liian yksisilmäisestä, puhtaasti yritysnäkökulman esiin nostavasta ajattelusta
sekä rakentavien toimintatapojen ja kehittämisehdotusten vähäisyydestä. ”Ammat-
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tiosallistujat” toki edustavat elinkeinoelämää, mutta he antavat usein melko sup-
pean ja usein myös virkamiesmäisen näkökulman alueelliseen kehittämiseen. Vii-
me vuosikymmeninä korostunut näkemys elinkeinoelämän ja muun yhteiskunta-
kehityksen välisestä riippuvuudesta ei ole noussut etujärjestöjen toiminnassa ja
laajemmin elinkeinoelämässä esiin julkisen sektorin odotusten mukaisesti.
Yritysten osallistumiseen alueelliseen kehittämiseen vaikuttaa myös yritysten koko:
kun yritys on pieni, on hankalaa irrottaa ketään projekteihin tai strategioiden laa-
dintaan varsinaisen yritystoiminnan kärsimättä varsinkin jos alueellinen kehittä-
mistoiminta ei suoraan vastaa yritysten tarpeisiin. Elinkeinoelämään kehittämi-
seen suunnatuista projekteista toivotaankin entistä enemmän kunkin yritysten tar-
peita vastaavasti räätälöityjä. Esimerkiksi pienyrityksiä voisi saada mukaan niin,
että olisi ns. kehittäjähenkilöitä, jotka menisivät yrityksiin ”kasvupotentiaalin et-
sijöiksi”. Ongelmana tässä on se, että pienyrittäjät eivät kovin helposti päästä ke-
tään sisään yritykseen. Lisäksi ns. kehittäjähenkilöiden käyttö olisi aikaa vievää ja
kallista.

”Yrittäjillä ittelläänkään ei ole tarjota, että miten me voitaisiin olla (alueellisessa kehit-
tämisessä) mukana. Me rahasta ajattelijat, mehän saadaan päiväsaikana palkkaa siitä,
että me ajatellaan rahasta. Mutta sitten yrittäjät, niiden pitäisi saada kerätä sitä leipäänsä
siinä välissä, ja sitten illalla osallistua näihin huvituksiin jos jaksaavat… ei nekään mi-
tään duracell-pupuja ole. Siihenkin joku, että miten se olisi niin lähellä niitten omaa
toimintaa, olisi osa sitä, ettei se veisi niitten varsinaista työaikaa.”

Etelä-Pohjanmaalla yritykset ovat osallistuneet alueelliseen kehittämiseen aiem-
min lähinnä yrittäjäjärjestöjen ja kauppakamarin erilaisista ohjelma-asiakirjoista,
strategiapapereista ja kehittämissuunnitelmista antamien lausuntojen ja satunnais-
ten keskustelutilaisuuksien kautta. Edellä luvussa 1.2.2. esitellyn EPKO-projektin
(ks. tarkemmin luku 5.3.3.) elinkeinot ja yrittäjyys –ryhmä1 tarjosi elinkeinoelä-
mälle yhden foorumin, jonka avulla osallistuminen laajeni lausuntojen antamises-
ta strategioiden suunnitteluun osallistumiseen. Yrittäjien kokemukset ryhmän toi-
minnasta olivat varsin positiivisia. Ryhmä toimi myös yrittäjien ja aluekehittämis-
ja aluehallintoviranomaisten välisen vuorovaikutuksen kehittämisen ja tavoittei-
den, asenteiden ja tulkintojen lähentämisen foorumina. (Sotarauta & Linnamaa
1999b.)

Toinen merkittävä yritysten osallistumisen mahdollistava foorumi on ollut pk-
neuvottelukunta, johon kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton, TE-keskuksen, kauppa-

1 EPKO-projektin keskeisin toimintamuoto oli itseohjautuvien ryhmien toiminta. Näitä ryhmiä oli
kaikkiaan kuusi: elinkeinot ja yrittäjyys, koulutus, tutkimus ja teknologia, maankäyttö, kulttuuri,
hyvinvointi ja sisäinen vuorovaikutus. Elinkeinot ja yrittäjyys –ryhmässä oli yrittäjien lisäksi muka-
na myös Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja ja aluehallintoviranomaisia. Itseohjautuvat ryh-
mät rajasivat itse teemansa ja laativat täsmentyneestä teemastaan SWOT-analyysin, vision, strategi-
set haasteet, ko. teeman kehittämisstrategiat ja kehittämisstrategioita tukevat kärkihankkeet. (Sota-
rauta & Linnamaa 1999b.)
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kamarin ja yrittäjäjärjestön edustajia. Se on perustettu lisäämään elinkeinoelämän
ja viranhaltijoiden yhteistyötä alueellisessa kehittämisessä. Sen kautta koetaan
pystyttävän lisäämään erilaisten toimintakulttuurien ymmärrystä ja tuomaan elin-
keinoelämän näkökulmaa kehittämistyöhön.

Myös erilaisten ammatti- ja etujärjestöjen toivotaan osallistuvan edellä kuvattua
”ammattiosallistumista” aktiivisemmin alueelliseen kehittämistyöhön. Ammatti-
ja etujärjestöistä keskeisimmin nousee esiin lähinnä Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien,
Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin ja MTK-Etelä-Pohjanmaan osallistuminen.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjillä ja Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarilla katsotaan
olevan osittain toisistaan poikkeavat roolit, vaikka samalla tehtävissä todetaan ole-
van myös päällekkäisyyttä. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjillä on laaja jäsenkunta, ja se
profiloituu ihmisten mielissä lähinnä pk-yritysten etua ja yrittäjyyttä ajavaksi jär-
jestöksi. Kauppakamarin toiminta koetaan matalaprofiiliseksi ja hieman jähmeäk-
si. Toisaalta Kauppakamaria pidetään merkittävänä toimijana erityisesti kansain-
välisissä yhteyksissä, koska monissa muissa maissa Kauppakamarin rooli on huo-
mattavasti Suomen käytäntöä merkittävämpi. Kauppakamari on ollut aiemmin
nykyistä tärkeämpi yksityisten ja julkisten toimijoiden keskustelufoorumi, mutta
sen merkitys on Etelä-Pohjanmaan kehittämistyössä mukana olevien toimijoiden
mukaan ehkä hieman vähentynyt, koska kehittämistyön luonne on synnyttänyt useita
muita vastaavanlaisia foorumeita.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät koetaan varsin yleisesti Etelä-Pohjanmaan Kaup-
pakamaria aktiivisempana, rooliltaan selkeämpänä ja resursseiltaan merkittäväm-
pänä toimijana alueellisessa kehittämisessä. Molemmilta toivotaan nykyistä aktii-
visempaa ja rakentavampaa osallistumista alueelliseen kehittämiskeskusteluun ja
myös nykyistä suurempaa roolia yrittäjien aktivoijina.

MTK:n aluejärjestön katsotaan alueellisessa kehittämisessä toimivan lähinnä jä-
seniensä edunvalvojana, mutta jonkin verran myös kehittämistyön kommentoija-
na. Hanketyöhön ovat osallistuneet lähinnä maatalouden neuvontajärjestöt. Myös
MTK:lta toivotaan aktiivisempaa roolia. MTK:n roolin edunvalvojana katsotaan
korostuneen, koska erilaisilla tuilla on maanviljelijöiden toimeentulossa aiempaa
merkittävämpi rooli.

4.6 Motiivit osallistumiselle ja osallistumattomuudelle

Kuten edellä on jo useaan kertaan todettu, tässä tutkimuksessa analysoidaan Etelä-
Pohjanmaan kehittämistyötä verkostojen näkökulmasta. Tällöin yhdeksi oleelli-
seksi kysymykseksi nousee ne syyt, miksi erilaiset toimijat ovat mukana kehittä-
mistyössä tai eivät halua osallistua siihen lainkaan. Teorian mukaan yhteistyö pe-
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rustuu verkostoissa lojaalisuuteen, solidaarisuuteen, luottamukseen, keskinäiseen
tukeen, yhteistyöhön tuotavaan lisäarvoon ja kommunikaation avoimuuteen. Ete-
lä-Pohjanmaan kehittäjäverkostossa näiden syiden edelle nousevat paljon arkipäi-
väisemmät syyt.

Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkostoon kuulumista voidaan jäsentää soveltamalla
Viherän (1996) tietoyhteiskuntakehitykseen mukaan pääsyä selittävää jäsennys-
mallia, jossa mukaan pääsyä tarkastellaan neljän toisiinsa liittyvän tekijän - tietoi-
suuden, pääsyn, kompetenssin ja motivaation - kautta. Kehittäjäverkostossa toimi-
minen edellyttää, että toimijalla on resurssiensa tai muiden ominaisuuksiensa kautta
pääsy mukaan alueelliseen kehittämistyöhön. Periaatteellisella tasolla alueellinen
kehittäminen on monitoimijaista ja siihen voi osallistua kuka tahansa. Kehittämis-
työhön osallistumisen tukemiseksi on luotu lukuisia foorumeita, joilla käytävään
keskusteluun periaatteessa kaikilla on samanlainen mahdollisuus osallistua.

Vakiintuneet toimintatavat foorumeilla1 ja epävirallisten foorumien merkittävä
rooli (ks luku 5.5) kuitenkin vaikuttavat niin, että todelliset vaikutusmahdollisuu-
det voivat olla toimijoilla hyvin erilaiset. Käytännössä osallistuminen esimerkiksi
kehittämistyötä linjaaviin seminaareihin tai erilaisiin työryhmiin perustuu usein
toimijan organisaatiotaustaan tai asiantuntija-asemaan. Etelä-Pohjanmaan kehit-
täjäverkoston koostuminen kolmesta eri intensiteetillä kehittämistyöhön osallistu-
vasta osasta (ydinverkosto, seinäjokikeskeinen verkosto ja koko kehittäjäverkos-
to) ja erilaisista alaverkostoista vaikeuttaa erilaisten toimijoiden mukana oloa.
Toisaalta näiden tekijöiden ei nähdä muodostavan ylitsepääsemätöntä estettä osal-
listumiselle. Näin pääsyä ei koeta keskeiseksi ongelmaksi Etelä-Pohjanmaan ke-
hittämistyössä.

Kompetenssi taas viittaa toimijoiden kykyyn käyttää resurssejaan ja edelleen
kykyä toimia verkostoissa. Se viittaa kykyyn toimia osana laajoja monitoimijaisia
strategiaprosesseja. Toimijoilla voidaan nähdä olevan runsaasti kehittämistä ver-
kostoissa toimimisen taidoissa, verkostoajattelun sisäistämisessä niin, että myös
ajattelu- ja toimintatavat muuttuisivat eivätkä pelkästään käytössä olevat käsitteet.

Pääsyn, motivaation ja kompetenssin taustalle voidaan liittää tietoisuus. Kehit-
täjäverkostoon kuulumisen yhteydessä tietoisuudella tarkoitetaan sitä, tietävätkö
toimijat yleensä alueellisesta strategiatyöstä, tunnistavatko ko. toiminnan taustalla
olevan motivaation ja oman roolinsa osana laajempaa kokonaisuutta. Tietoisuus-
elementtiin liittyy toimijoiden kyky tunnistaa kehittäjäverkostoon kuulumisen syi-

1 Kehittämistyön virallisilla foorumeilla toimintatavat, toimijoiden roolit ja valtasuhteet ovat varsin
institutionalisoituneita. Uusien, kehittäjäverkoston keskeisimpiin osiin kuulumattomien toimijoiden
tai alueellisessa kehittämisessä vähän esillä olevien alojen edustajien on usein vaikeaa saada ääntään
kuuluviin, omia ajatuksiaan esiin ja ideoitaan läpi, koska kokeneilla toimijoilla on usein ennakkoluu-
loja uusia ihmisiä ja heidän ajatuksiaan kohtaan. (ks. myös Sotarauta & Lakso, tulossa; Sotarauta &
Linnamaa 1999b.)
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tä ja seurauksia ja kykyä luoda käsitys siitä, miten erilaiset tekijät vaikuttavat yh-
teistyön toimivuuteen kehittäjäverkostossa ja kehittämistyöhön yleensä.

Motivaatio viittaa toimijoiden haluun käyttää resursseja ja kehittää omaa kom-
petenssiaan sekä kehittäjäverkostoon liittyen motivaatioon osallistua kehittäjäver-
koston toimintaan. Alueelliseen kehittämiseen osallistumisen ihanteellisena mo-
tiivina voidaan koko maakunnan näkökulmasta pitää sitä, että laajalla osallistumi-
sella pystytään yhdistämään monien toimijoiden resursseja ja osaamista ja siten
suuntaamaan toimintoja mahdollisimman samaan suuntaan. Yleinen maakunnan
kehittäminen ja ”yhteisen edun” tavoittelu riittävät kuitenkin motivaatioksi yleen-
sä vain yleiskehittäjille. Etelä-Pohjanmaalla osallistuminen kehittäjäverkostoon
perustuu pikemminkin siihen, millaista lisäarvoa toimijat etsivät kehittäjäverkos-
tosta tai millaista lisäarvoa toimijat kokevat kehittäjäverkoston kautta saavansa
omaan toimintaansa. Keskeisimpiä kehittäjäverkostoon kuulumisen motiiveja Etelä-
Pohjanmaalla ovat:

• Oman organisaation edun valvominen, omien ajatusten saaminen strategioihin

- Kehittämistyössä ollaan mukana, koska halutaan varmistaa, että kehittämisstra-
tegiat eivät ole oman organisaation edun vastaisia; kehittämislinjauksiin ja/tai
kehittämisohjelmiin halutaan saada mukaan mahdollisimman paljon omia toi-
mintoja tukevia elementtejä ja mahdollisimman vähän omia toimintoja haittaa-
via elementtejä.

• Kehittämisresurssien saaminen

- Kehittämisresurssien (yleisemmin rahoituksen) saaminen oman toiminnan tuke-
miseksi edellyttää usein kehittäjäverkostossa mukana oloa ja myös laajemmin
verkostoissa toimimista. Usein resurssien saamisen edellytyksenä on, että voi-
daan osoittaa yhteistyökokoonpanon, usean organisaation muodostaman verkoston
olemassaolo.

• Maakunnan kehityksen edistäminen yleisesti (ja välillisesti oma hyötyminen)

- Eteläpohjalaisilla on vahva maakuntaidentiteetti, ”maakuntarakkaus”, jolloin
omasta toimintaympäristöstä halutaan kehittää niin suotuisa kuin mahdollista.
Lisäksi maakunnan yleinen kehittäminen kiinnostaa myös siksi, että oma toimin-
ta voi olla välillisesti riippuvainen koko maakunnan kehityksestä (esim. kaupan-
alan yritys on riippuvainen siitä, että ostovoimaa on riittävästi).

• Velvollisuus

- Osallistuminen kuuluu toimijan työhön; hän osallistuu organisaationsa edustaja-
na tai ”maakuntarakkaudesta”.

• Muiden ajatusten kuuleminen

- Halutaan saada selville, mitä muissa kehittämistyöhön osallistuvissa organisaa-
tioissa ja muissa sidosryhmissä on pinnalla, mitkä ovat niiden strategiat.

• Oman organisaation toiminnan kehittäminen kehittäjäverkostosta saatavalla osaa-
misella, uusien asioiden ja uusien ajattelu- ja toimintatapojen oppiminen
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- Etelä-Pohjanmaalla oppimismotiivi on melko taustalla oleva motiivi kehittäjä-
verkostoon kuulumisen syynä. Usein abstraktiksi jäävän oppimisen sijaan osal-
listumisen motivaationa on konkreettisen lisäarvon saaminen.

(Vrt. Sotarauta & Lakso, tulossa.)

Vastaavasti keskeisimpinä syinä alueelliseen kehittämiseen ja kehittäjäverkoston
toimintaan osallistumattomuudelle voidaan Etelä-Pohjanmaalla pitää erityisesti
seuraavia seikkoja:

• Osallistumisesta saatavan lisäarvon vähäisyys

- Keskeisin syy osallistumattomuuteen liittyy yleensä motivaation puutteeseen: jos
toimija ei koe saavansa osallistumisesta mitään lisäarvoa, niin osallistuminen ei
kiinnosta tai sitten osallistutaan vain hallinnollisista syistä, koska verkostosta ei
oikein voi jäädä poiskaan. Tällöin osallistutaan ilman riittävää paneutumista
käsillä oleviin asioihin, ei olla tosissaan mukana.

• Kehittämistyön aikaavievyys

- Kehittämistyön koetaan vievän liikaa aikaa suhteessa siitä saatavaan hyötyyn.
Erilaisia tilaisuuksia on paljon ja erilaisiin organisaatioihin tutustuminen, saman-
suuntaisten tavoitteiden etsiminen ja yhteistyöstä keskusteleminen vievät koh-
tuuttomasti aikaa. Osittain verkostojen jopa koetaan hidastavan kehittämistyötä.

- Ihmisten aika menee oman organisaation sisäisten rutiinien hoitamiseen ja orga-
nisaation kehittämiseen, jolloin alueelliseen kehittämiseen ei jää aikaa, vaikka
halukkuutta osallistumiseen olisikin.

• Foorumeiden jäsentymättömyys

- Kehittämistyöhön liittyvät foorumit ovat usein hyvin raskaita ja hallinnollisia.
Foorumit on usein valmisteltu puutteellisesti, eikä niissä ole riittävää jännitettä
ja dynaamisuutta ihmisten mielenkiinnon ylläpitämiseksi.

• Uusien innovatiivisten ajatusten vähäisyys

- Kehittämistyössä toistetaan liikaa vanhaa, etsitään poliittisia kompromisseja ja
tilaisuuksissa ei usein tule mitään uutta esiin, ne eivät välttämättä tarjoa mahdol-
lisuutta uuden oppimiseen.

- Monet kehittämisajatuksista tuodaan foorumeille liian valmiina, jolloin toimi-
joiden omia ajatuksia on vaikeaa saada kehittämissuunnitelmiin mukaan.

4.7 Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkosto, totta ja tarua

Edellä verkostojen tunnusmerkkeinä mainittiin muun muassa se, että verkostossa
toimijoiden välillä on toiminnallinen yhteys ja niiden välillä on tunne keskinäises-
tä riippuvuudesta. Jos Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkostoa ja sen alaverkostoja
tarkastelee tästä näkökulmasta, voidaan yleisellä tasolla todeta, että kehittäjäver-
koston toimijoilla on melko selkeä tunne keskinäisestä riippuvuudesta. Riippu-
vuuden tunnetta vahvistaa ”yhteinen uhka” eli maakunnan vaikeudet, joihin liitty-
vät maaseudun rakennemuutos, väestön väheneminen, bkt:n alhaisuus jne. Ver-
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kostomainen yhteistyö koetaan pitkälle keinona, jonka avulla ”yhteistä uhkaa”
vastaan voidaan taistella.

Kun kehittäjäverkostoa ja sen eri osia tarkastellaan tarkemmin, keskinäisen riip-
puvuuden tunteen voidaan todeta olevan eri tyyppinen eri osissa verkostoa. Esi-
merkiksi monet maakunnan toimijat toteavat, että maakunta on riippuvainen maa-
kuntakeskuksen menestyksestä. Toisaalta vaikka riippuvuus erilaisissa julkilausu-
missa todetaankin, niin riippuvuutta ei ole käytännössä kaikilta osin hyväksytty.
Lisäksi Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkoston ydinverkostolle on ominaista se, että
Seinäjoen kaupunki on ehkä riippuvaisempi Etelä-Pohjanmaan liitosta ja TE-kes-
kuksesta kuin monien muiden maakuntien isot maakuntakeskukset. Riippuvuus
näkyy muun muassa siinä, että Seinäjoen kaupunki tarvitsee isojen hankekokonai-
suuksien läpiviemiseen maakunnan liiton ja TE-keskuksen tuen.

Etelä-Pohjanmaalla monien kehittäjäorganisaatioiden, erityisesti yliopistoyksi-
köiden ja eräiden teknologiansiirto-organisaatioiden, toiminta on rakentunut sen
tyyppiseksi, että ne ovat resurssointinsa suhteen erittäin riippuvaisia ydinverkos-
tosta ja osittain myös yleishallintoverkostosta. Näiden organisaatioiden toiminta
on suuntautunut pitkälti maakunnan alueelle, josta myös toiminnan rahoitus tulee.
Riippuvuus suuntaa kehittäjäorganisaatioiden toimintaa niin, että ne pyrkivät pal-
velemaan alueen toimijoita mahdollisimman hyvin eli suuntaamaan toimintaansa
kysyntää vastaavaksi. Tällöin uusien innovatiivisten kehittämisajatusten esiin nou-
sulle ei välttämättä jää riittävästi tilaa.

Etelä-Pohjanmaalla kehittäjäverkoston toimintaa verkostona edesauttaa insti-
tutionaalisen kyvykkyyden voimakas rakentaminen. Uusia sellaisia organisatio-
naalisia ja ei-organisationaalisia instituutioita on luotu, jotka edesauttavat yhteis-
työn kehittymistä ja jäsentävät kehittäjäverkoston toimintaa. Seuraavassa luvussa
institutionaalista kyvykkyyttä tarkastellaan tarkemmin yhtenä kehittäjäverkostoon
vaikuttavana voimana.

Tämän luvun otsikkona oli: ”Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkosto: totta vai tarua?”
Luvun yhteenvetona voidaan todeta, että on totta, että Etelä-Pohjanmaalla on ole-
massa kehittäjäverkosto, mutta kehittäjäverkoston toiminnassa tarua on se, että se
toimisi selkeänä ja ihannemallin mukaisena verkostona. Etelä-Pohjanmaan kehit-
täjäverkoston arki ei ole utopian kaltainen.



5  Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkostoa
muokkaavat voimat

Tässä luvussa tarkastellaan Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkostoon vaikuttavia te-
kijöitä. Tällaisia ovat pienuuden edut ja haitat, instituutioiden vaikutus kehittäjä-
verkostoon, strateginen suunnittelu, ohjelmallisuus ja projektitoiminta, vaikutus-
vallan jakaantuminen verkostoissa sekä erilaisten foorumien ja areenoiden rooli
kehittämistyössä.

5.1 Pienuuden edut ja haitat

Etelä-Pohjanmaa on reilun 200 000 asukkaan maakuntana suhteellisen pieni alue.
Pienuudesta koetaan olevan sekä etua että haittaa alueellisessa kehittämisessä.

Pienuuden etuna pidetään sitä, että ihmiset tuntevat toisensa hyvin, jolloin yh-
teistyö on helpompaa ja kehittämisasioiden eteenpäinvieminen ja uuden ideointi
myös epävirallisemmissa merkeissä on todennäköisempää kuin suuremmilla alu-
eilla. Näin ainakin uskotaan. Yhteistyötä helpottaa myös se, että ihmiset usein
kiertävät Etelä-Pohjanmaalla maakunnan sisällä kehittämistehtävästä ja -organi-
saatiosta toiseen, jolloin erilaisten organisaatioiden toimintatavat ja työntekijät
tulevat tutuiksi.

”Kyllä siinä yhteistyössä painaa paljon se, että jos esimerkiksi aikaisemmista toimista
ja tehtävistä on hyvät suhteet jonkun yksittäisen ihmisen kanssa, niin se tietysti vaikut-
taa siihen mielikuvaan, minkä siitä organisaatiosta saa. Ja yhteistyön käynnistäminen on
paljon helpompaa, kun soittaa tutulle henkilölle.”
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Pienuuden haittana pidetään samalla kuitenkin sitä, että ”piiri pieni pyörii” eli
samat ihmiset ovat kaikessa mukana siitä huolimatta, ovatko he kyseessä olevan
asian asiantuntijoita vai eivät. Tällöin osallistumisessa saattaa korostua asiantun-
temuksen sijaan oman organisaation etujen valvominen. Tällöin uudet innovatiivi-
set kehittämisajatukset jäävät usein taustalle. ”Pienen piirin pyörimisen” haittana
nähdään myös se, että toiminnasta tulee helposti niin sisäänpäin lämpiävää, että
ulkopuolisten on vaikeaa lähteä siihen mukaan. Erityisen vaikeaa mukaan pääse-
minen on sellaisille toimijoille, jotka tulevat maakunnan ulkopuolelta.

”Välillä musta tuntuu, että nämä piirit on liian pienet… samat tyypit kaikessa mukana…
substanssiosaaminen puuttuu, ihmisiä otetaan mukaan sun aseman mukaan.”

Kehittämisalueen pienuuden haittana pidetään myös sitä, että Etelä-Pohjanmaalta
katsotaan puuttuvan ns. erikoistuneita toimijoita esimerkiksi elinkeinoelämän edis-
tämisestä eli toimijoita, jotka ovat erikoistuneet jollekin kehittämistyön lohkolle.
Toisaalta Etelä-Pohjanmaalle on 90-luvulla perustettu muun muassa erilaisia tek-
nologian- ja oppimisensiirto-organisaatioita. Ne ovat kuitenkin vielä suhteellisen
nuoria ja ne hakevat vielä paikkaansa kehittäjäverkostossa. Niiden toimintakon-
septien muotoutuminen on vielä kesken. Erilaisten erikoisosaajien strategioita pi-
täisi terävöittää, osaamistasoa nostaa ja keskinäistä yhteistyötä lisätä. Erikoisosaa-
jien vähäisyys on johtanut siihen, että varsin harvalukuinen yleiskehittäjien jouk-
ko on usein kaikessa kehittämistyössä mukana. Tällöin substanssiosaaminen on
usein riittämätöntä ja erilaiset näkökulmat ovat huonosti edustettuina.

”Joskus kun aloitin xx-organisaatiossa, niin tapasin joskus vanhoille tutuille sanoa, että
joskus kyllä välillä hirvitti, että saattoi mennä monta viikkoa tai joskus jopa kuukausi,
etten nähnyt elävää yrittäjää ollenkaan. Että kyllä sillä tapaa tämä xx-organisaation tou-
hu ja sitten kun näiden alueviranomaisten kanssa palaveeraattiin ja jatkuva kalenterit
täynnä olo, TE-keskuksen väkeä ja hankeryhmää ja yritystukiryhmää ja työjaostoa ja
niin perhana tämä virkamiesten keskinäinen kokousmylly on niin riemukasta hommaa,
että joskus oikein hätkähti, että ei ollut viikkoihin nähnyt elävää yrittäjää ollenkaan.”

Maakunnan pienuutta ja erikoisosaajien puutetta on maakunnassa lähdetty kom-
pensoimaan aktiivisella verkostoitumisella maakunnan ulkopuolisten toimijoiden
kanssa. Verkostoituminen on yksi keskeisimmistä toimintaperiaatteista Etelä-Poh-
janmaan kehittämisessä. Etelä-Pohjanmaalla ollaan vasta kuitenkin heräämässä
siihen, että oman maakunnan kehittäminen vaatii voimakasta ja lisäarvoa tuotta-
vaa verkostoitumista yli maakuntarajojen, ei pelkästään verkostoitumista summit-
taisesti tai verkostoitumista verkostoitumisen itsensä vuoksi. (ks. Seinäjoen kehit-
täjäorganisaatioiden ylimaakunnallisista yhteistyösuhteista Raunio 2000.)

Teknologiansiirto-organisaatiot ja yritykset hakevat yhä useammin tarvitsema-
ansa osaamista maakunnan ulkopuolelta. Vaikka erilaisia erikoistuneita kehittäjiä
toivotaan maakuntaan enemmän ja nykyisten kehittäjien osaamista halutaan terä-
voittää, pidetään toisaalta etuna sitä, ettei Etelä-Pohjanmaalta ole saatavissa kaik-
kia tarvittavia yrityspalveluita. Kun palveluita haetaan maakunnan ulkopuolelta,
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niin saadaan paitsi uutta asiantuntemusta, myös usein uusia näkemyksiä ja hyviä
kontakteja. Tästä syystä oman alueen osaamiseen ei ole edes joka tilanteessa jär-
kevää tyytyä. Vastaavasti maakunnassa toimivien yrityspalveluyritysten pitäisi oman
osaamisensa kehittämiseksi hakea asiakkaita myös Etelä-Pohjanmaan ulkopuolel-
ta.

”Osaamisyksikössä pitää vaan olla vahva oma-aloitteinen yrityksiä lähestyvä asiakas-
näkökulman omaava ote, ja joka huolehtii ja ylläpitää osaamistaan… yritykset kuiten-
kin hakee sen asiantuntemuksen sieltä, josta ne kokevat sen parhaiten saavansa… se ei
aina aluekehitysnäkökulmasta ole se toivottavin tilanne, mutta on sitten sitä sen yrityk-
sen kilpailutilanteen näkökulmasta. Ja näinhän sen pitää ollakin.”

Maakunnassa suhtaudutaan myös varsin kriittisesti erilaisten osaamisyksiköiden
synnyttämiseen ”väkisin” maakuntaan samoin kuin siihen, että mitä erilaisemmat
organisaatiot haluavat julistaa itsensä osaamisyksiköiksi pohtimatta sen tarkem-
min, onko niillä todellisia edellytyksiä osaamisyksikkönä toimimiseen.

”Jos puhutaan osaamiskeskittymästä, niin sillä pitää olla selvä vastaavuus myös. Jos me
mennään ulospäin markkinoimaan, että me olemme osaamiskeskittymä, niin meillä pi-
tää olla myös näyttää, että me osataan jotakin. Ja sitten tietenkin, ainahan on, oli mikä
tahansa organisaatio, niin ensin tutkitaan hirveästi, ja sitten palkataan uusia ihmisiä,
joista joillakin on kokemusta ja joillakin ei mitään kokemusta. Kestää monia vuosia,
ennen kuin saadaan itselle se osaaminen, jotta voidaan väittää ulkopuolisille, että me
ollaan osaamiskeskittymä.”

Maakunnan pienuuteen kehittäjäverkostoa muokkaavana voimana liittyy myös se,
että maakuntarajat samoin kuin seuturajat on otettu varsinkin ohjelmallisen alue-
politiikan alkumetreillä hyvin ehdottomina. Maakunta- ja seuturajojen ylittämisen
on useissa tapauksissa tehnyt vaikeaksi ajatukset siitä, että kehittämistyötä tulee
tehdä kokonaisuudessaan ensinnäkin seudullisesti ja toisaalta maakunnallisesti.
Tällöin esimerkiksi seuduilla on yhteistyön edellytyksenä usein ollut, että kaikki
seudun kunnat lähtevät mukaan kaikkiin yhteishankkeisiin seudun ”yhteisen hy-
vän” nimissä ja että yhteistyötä seudun ulkopuolisten kuntien kanssa ei välttämät-
tä pidetä suotavana. Vastaava raja oli nähtävissä myös maakuntien välillä. Ensim-
mäisen EU:n ohjelmakauden lopulta lähtien tilanne on tosin muuttunut niin, että
ylimaakunnallinen yhteistyö on lisääntynyt ja seuduillakin yhteistyökokoonpanoi-
hin on tullut enemmän joustavuutta.

Erityisesti maakunnan reuna-alueilla korostuu yhteistyö lähimaakuntien toimi-
joiden kanssa. Esimerkiksi maakuntakeskuksen pienet ja omaa ydinosaamistaan
vielä hakevat teknologiansiirto-organisaatiot eivät välttämättä ole kovin vetovoi-
maisia reuna-alueiden näkökulmasta varsinkin, kun ne vielä usein tunnetaan huo-
nosti.

”Etelä-Pohjanmaakin on aika pieni alue loppujen lopuksi moneen asiaan. Kun on nämä
viisi seutukuntaa, niin on ollut ihan selvästi ilmassa tällaista käpertymistä sinne omaan
seutukuntaan… ja se näkyy eniten Suupohjasta päin… jos meillä on osoite Seinäjoella
– pitäähän meilläkin jossain olla osoite – niin me ei voitaisi niin kuin Suupohjassa toi-
mia ollenkaan… tällainen nurkkakuntaisuus on lisääntynyt.”
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Ylimaakunnalliseen yhteistyöhön voidaan liittää myös yhteistyö valtionhallinnon
suuntaan ja edunvalvontayhteistyö lähimaakuntien kanssa. Etelä-Pohjanmaan heik-
koutena pidetään sitä, että maakunnasta ei ole ollut todella vaikutusvaltaisia polii-
tikkoja maan ykköspaikoilla ja että maakunnan kansanedustajien yhteistyö ei ole
aina sujunut parhaalla mahdollisella tavalla. Osittain heikkojen ylimaakunnallis-
ten yhteistyösuhteiden (mukaan lukien yhteistyö valtionhallintoon) syynä pide-
tään eteläpohjalaista mentaliteettia, joka ei luo verkostojen synnyttämiselle ja yh-
teistyön edistämiselle parasta mahdollista pohjaa.

”Kyllähän meissä on myös itsessä vikaa, meissä pohjalaisissa. Että kun kulkee tuolla
muuallakin päin, niin meidän pitäisi katsoa peiliin. Meillä on ehkä se vika, että olemme
liian itsetietoisia. Ja jollakin tavalla me emme pysty luomaan sellaisia yhteistyöverkos-
toja muualle päin maailmaa ja poliittisiin päättäjiin… joskus vähän hymähdetään mei-
dän tällaiselle ittepäisyydelle. Kyllä meillä tässä olisi asenteellisesti tarkastelun paikka,
itsekritiikin paikka.”

”Jos kattoo Helsingin perspektiivistä, niin kyllä on hirveän vaikea on yksiselitteisesti
ymmärtää tätä maakuntajakoa mikä meille on syntynyt. Se on ilman muuta selvä, että
täällä on hirveän jyrkkä tämä, että on rannikkoseutu ja on tämä suomenkielinen Etelä-
Pohjanmaa ja on Keski-Pohjanmaa, mutta on ihan varma asia, että Etelä-Suomessa syn-
tyneet, joita on tällä hetkellä pääosa päätöksentekijöistä (valtakunnan tasolla)… niin
kun ne tarkastelee tätä aluetta, niin ei ne ajattele sitä tällaisena blokkina kuin mitä me
ajattelemme, vaan ne ajattelee tätä enemmän vanhan Vaasan läänin alueena… jos aja-
tellaan niin, että tuolla valtiovallan suunnalla että keskipohjalaiset, eteläpohjalaiset ja
rannikkoseutu käy lobbaamassa jokainen omaa asiaansa toista vastaan, niin on erittäin
helppo tehdä, että ei tehdä mitään koko alueelle. Kun se, että ne kaikki kävisi viestittä-
mässä samaan suuntaan tekstiä, niin painoarvo olisi paljon suurempi. Ja mä uskon, että
osa näistä aluepoliittisista ratkaisuista on syntynyt tältä pohjalta.”

5.2 Instituutioiden vaikutus kehittäjäverkostoon

Maakunnan ulkopuolelta, lähinnä eri ministeriöstä ja EU:sta, tulevien toiminta-
puitteiden koetaan Etelä-Pohjanmaalla kahlitsevan kehittämistyötä ja heikentävän
yhteistyön toimivuutta maakunnan kehittämisessä. Erityisesti rahoitusjärjestelmän
ja rahoitusehtojen koetaan vaikuttavan voimakkaasti kehittämistyön suuntaami-
seen samoin kuin ministeriöiden erilaiset toimintatavat, jotka heijastuvat erityi-
sesti TE-keskuksen toiminnassa (ks. luku 4.3.2.) Näin yhteistyön toimivuuteen
katsotaan maakunnan toimijoiden yhteistyökyvyn ja yhteistoimintaprosessien laa-
dun tekijöiden lisäksi vaikuttavan oleellisesti myös maakunnan ulkopuolelta tule-
vat institutionaaliset tekijät kuten jo TE-keskusta koskevien erilaisten tulkintojen
kohdalla tuli esiin. Instituutioiden vaikutusta kehittämistyön toimivuuteen koros-
taa myös instituutioiden uutuus.
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5.2.1 Rahoitusjärjestelmä ja kehittämistyön suuntautuminen

Suomen aluepolitiikan yhtenä perusongelmana on pidetty aluepoliittisten tavoit-
teiden, strategioiden ja toimenpiteiden huonoa koordinaatiota alue- ja paikallista-
solla. Suomen institutionaalista alueellista kehittämistä on luonnehtinut ministeri-
öiden ja niiden alueyksikköjen vahva asema, jolloin sektorikohtaiset tavoitteet ovat
korostuneet. (Mønnesland 1994.) Aluepolitiikan hallinto- ja päätöksentekojärjes-
telmään on vaikuttanut Suomen hallintojärjestelmän voimakas sektoroituminen ja
hierarkkinen päätöksentekojärjestelmä. Tällöin toimialojen välinen ja alueellinen
kokonaisnäkökulma on jäänyt huomiotta. (Mäkinen 1999; Virkkala 2000.)

Valtion hallinnon sektorisoituneisuutta kuvaa valtioneuvoston päätös vuonna
1995, jonka mukaan eri ministeriöiden välistä toimivaltajakoa ei Suomessa muu-
tettu rakennerahastojen takia. Tämä päätös on vaikuttanut olennaisesti ohjelmat-
yöhön Suomessa; maakuntien kehittämisresursseja ei delegoitu keskushallinnosta
aluetasolle ja maakunnallisten tahojen päätettäviksi. Ratkaisun perusteluina olivat
maakuntien pienuus ja epäilyt uusien maakuntien osaamisesta. Valtioneuvosto teki
vastaavan päätöksen myös vuonna 1999 suunnitellessaan lakiesitystä rakennera-
hasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista. (Virkkala 2000.)

Tavistock Instituten1 mukaan Suomessa on yksi EU:n monimutkaisimmista EU:n
aluepolitiikan hallinto- ja päätöksentekojärjestelmistä. Rakennerahastoihin perus-
tuvaa kehittämistä on Suomessa luonnehtinut ohjelmatyön kaksitasoisuus (ohjel-
mia toteutetaan sekä kansallisella että alueellisella tasolla) sekä hankkeiden hy-
väksymiseen liittyvä moniportainen päätöksenteko. Ohjelmien toteuttaminen on
edellyttänyt jatkuvaa neuvottelua ja koordinointia eri tasojen, sektoreiden ja aluei-
den välillä. Virkkalan mukaan hallinnonalakohtaisella resurssinohjauksella on
kyetty hahmottamaan lähinnä sektorikohtaisia kokonaisuuksia. Ministeriöiden eri-
laiset säännöt ja toimintatavat, lukuisat menomomentit sekä lisäksi vielä EU:n ra-
hasto- ja momenttikohtaiset ohjeet ja menotavoitteet ovat osaltaan hajottaneet ke-
hittämisohjelmia hanketasolla pieniin, epäyhtenäisiin paloihin. (Virkkala 2000.)

Hallinto- ja päätöksentekojärjestelmän monimutkaisuus on turhauttanut alueel-
liseen kehittämiseen osallistujia jopa siinä määrin, että osa eteläpohjalaisista toi-
mijoista olisi valmis tekemään kehittämistyötä kokonaan muulla kuin EU-rahoi-
tuksella, koska EU-rahoitus hidastaa ja hankaloittaa tekemistä ja saadut rahasum-
mat eivät ole kovin isoja suhteessa niiden saamiseksi nähtävään vaivaan.

Alueellistumisen ja sektoroitumisen prosessien välillä onkin Suomessa vallin-
nut tietty jännite. Institutionaalisia alueellistumista edistäviä muutoksia ovat seu-
ranneet päätökset, joilla pidetään yllä sektoreiden välistä tasapainoa ja työnjakoa.

1 Tavistock Institutessa tehtiin vuonna 1998 tutkimus, jossa selvitettiin kumppanuusperiaatteen to-
teuttamista EU:n 15 jäsenmaassa. (Virkkala 2000.)



Linnamaa & Sotarauta

96

Tavoiteohjelmien toteutuksen päätöksenteko- ja hallinnointijärjestelmän monimut-
kaisuus on vähentänyt monien arvioitsijoiden mukaan toiminnan tehoa ja myös
vähentänyt ohjelmien kykyä tuottaa uutta innovatiivista toimintaa ja uudistaa tuo-
tantorakennetta. (Virkkala 2000.)

Etelä-Pohjanmaalla rahoitusehtojen ja kehittämislinjausten koetaan vaikuttavan
liian voimakkaasti kehittämistyön sisältöihin ja toimintamuotoihin. Rahoitusjär-
jestelmän nähdään ohjaavaan kehittämistyötä ja hankeideointia niihin asioihin,
joihin rahoitusta on saatavissa, vaikka ko. hankkeelle ei välttämättä olisikaan alu-
eella tarvetta. Kun rahoitusta on saatavilla, niin lähdetään helposti miettimään,
miten rahaa saataisiin omaan organisaatioon, kuntaan, maakuntaan jne., vaikka
rahoitetut hankkeet eivät vastaisikaan todellista tarvetta tai tarpeeseen olisi voitu
vastata paremmin toisen tyyppisellä projektilla.

”Jotenkin tää pitäisi niin kuin kääntää toisin päin tämä kehittäminen; se ohjautuu nyt
liikaa rahoitusjärjestelmän ehdoilla, eikä ihmisten todellisten tarpeiden perusteella.”

Lisäksi joitakin selkeään tarpeeseen perustuvia hankkeita ei ole voitu toteuttaa sen
vuoksi, että ne eivät sovi eri rahoitusvaihtoehtojen toimenpidelinjauksiin. Tällais-
ten tilanteiden välttämiseksi kehittämistyössä haluttaisiin olevan enemmän ”va-
paita” rahoitusvaroja tärkeiden ja tavoitelinjauksiin sopimattomien hankkeiden
rahoittamiseen.

”Tämä xx-ilmiö on monitahoinen ongelmakenttä, johon tämä nykyinen tällainen tavoi-
teohjelmiin sidottu rahoitussysteemi ei pure. Tulisi olla sellaista vapaata rahaa; pitäisi
olla maakunnan liitolla tai TE-keskuksella tai jollakin olla sellaista projektirahaa, jonka
avulla pysyttäisiin näkemään, että tuolla on pullonkaula, tota pitää avartaa, rahaa sinne,
ja katotaan kaksi vuotta mitä sillä saavutetaan. Eikä aina tarvitsisi puhua jostain koulu-
tuksesta tai oppilastyöpäivistä, onko etäpäiviä, lähipäiviä, konsulttipäiviä ja niin edel-
leen eli keskityttäisiin siihen työn tekoon eikä raporttien tekemiseen.”

Tarkasteltaessa rahoitusjärjestelmän vaikutusta kehittämistyöhön peruskysymyk-
seksi nousee, ehkäiseekö rahoitusjärjestelmä ja muut institutionaaliset tekijät
luontaisia prosesseja vai tukevatko ne luontaisten prosessien kehittymistä ja kul-
kua. Rahoitusjärjestelmän voidaan katsoa toimivan sekä prosesseja tukevasti että
ehkäisevästi. Edellä on luontaisia prosesseja kahlitsevana tekijänä tuotu esiin ta-
voiteohjelmien päätöksenteko- ja hallintojärjestelmän monimutkaisuus. Rahoitus-
järjestelmän kahlitsevuuteen liittyy myös se, että viranhaltijoiden koetaan olevan
usein turhan tarkkoja erilaisten rahoitussäännösten kanssa. Viranomaisten pitäisi
enemmän testata rahoitussäännösten rajoja ja sitä kautta pyrkiä muuttamaan käy-
täntöjä. Lisäksi viranomaisilta toivotaan enemmän aktiivisuutta yhteistyössä han-
kerahoituksen hakijoiden kanssa: viranomaisten haluttaisiin käyttävän enemmän
aikaa aitoihin neuvotteluihin projektirahoituksen hakijan kanssa, jolloin voitaisiin
miettiä, miten hakemusta pitäisi muokata, jotta hankkeelle voisi saada rahoitusta.
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”Alussa byrokratia oli todella vaikeaa (5b-raha)… kukaan ei oikein osannut edes auttaa
siinä alkuvaiheessa, mutta kyllä se nyt, kun se malli on opittu ja on opittu elämään sen
kanssa, ja tiedetään, että se vaatii omat byrokratiansa... mutta kyllä se vaikea on edel-
leenkin. Mutta kyllä vieläkin luvattoman paljon menee aikaa siihen. Jos me vaan jotakin
voitaisiin tehdä sen eteen, sitä pitäisi kyllä oikaista, yksinkertaistaa, nopeuttaa ja helpot-
taa, koko sitä prosessia. Mä luulen, että me täällä, yhdessä pienessä Etelä-Pohjanmaan
maakunnassa ei voida paljon sen eteen tehdä. Ehkä sen verran voisi tehdä, että nuo
hallintovirkamiehet voisi miettiä, että voivatko he jossakin kohtaa vähän niin kuin löy-
sätä, onko heillä valtuuksia esimerkiksi jotakin asiaa yksinkertaistaa ja esimerkiksi yh-
distää jotakin raportointia… mulla on sellainen käsitys kaiken kaikkiaan, että missään
EU:n alueella ei niin kirjaimellisesti noudateta EU:n sääntöjä kuin Suomessa.”

Aluepoliittisessa rahoituksessa on 90-luvulla siirretty painopistettä osaamisen ke-
hittämisen rahoittamiseen. Näin painottuvassa rahoituksessa koetaan olevan pal-
jon hyvää, mutta esimerkiksi perusinfrastruktuurin ja rakennusinvestointien ra-
hoittamismahdollisuuksien heikentymistä pidetään liian voimakkaana. Varsinkin
pienissä kunnissa uskotaan jääneen isoja elinkeinoelämän investointeja toteutta-
matta, koska ei ole ollut käytössä niitä resursseja, joita on ollut aiemmin. Vastaa-
vasti nähdään tarpeellisena, että esimerkiksi erilaisten teknologiakeskittymien inf-
rastruktuurin rakentamiseen voitaisiin käyttää kehittämisvaroja. Osa Etelä-Poh-
janmaan kehittäjäverkoston toimijoista kokee, että osaamisen tason nostamiseen
panostaminen on siirtänyt aluepoliittisia varoja maakunnista kasvukeskuksiin, mikä
on kasvattanut eroja kasvukeskusten ja muun maan välillä.

Alueellisen kehittämisen rahoitusjärjestelmän vaikutus yhteistyön sujuvuuteen
näkynee ohjelmakaudella 2000 – 2006 siinä, että uudella kaudella maakunta ei ole
enää aiemmasta poiketen yhtenäinen tavoiteohjelma-alue, koska Härmänmaa ko-
konaisuudessaan ja Pohjoiset Seinänaapurit Seinänaapurien seudullisesta yhteis-
työalueesta putosivat pois tavoite 2-alueiden joukosta. Tämän muutoksen arvel-
laan vaikeuttavan hankkeiden toteutumista ja erityisesti Seinänaapuriyhteistyötä,
koska seudullinen yhteistoiminta-alue jakaantuu kahteen eri tukialueeseen.

Maakunnan ulkopuolelta tulevien institutionaalisten tekijöiden vaikutus näkyy eri-
tyisesti TE-keskuksen toiminnassa mutta myös TE-keskusten ulkopuolella olevi-
en ministeriöiden toiminnassa. Esimerkiksi valtiovarainministeriön koetaan osal-
taan vaikuttavan yhteistyön toimivuuteen maakunnassa.

”Sitten on tietysti myös valtiovarainministeriö, joka on tässä hääräämässä kanssa. Se on
tällainen superministeriö, joka on kaikkien yläpuolella ja vaikeuttaa sitä näillä moment-
tisulkeisilla eli on aina jouduttu katsomaan, miltä momentilta mitäkin rahaa voidaan
käyttää mihinkäkin hankkeisiin.”

Myös yhteistyötä opetusministeriön kanssa pidetään ongelmallisena. Opetusmi-
nisteriöllä ei katsota olevan selkeää alueellista toimintamallia. Jotkut kehittäjäver-
koston toimijoista näkevätkin, että opetusministeriöillä pitäisi olla selkeät maa-
kunnalliset palveluyksiköt joko osana TE-keskuksia tai maakunnan liittoja. Nyky-
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järjestelyn koetaan vaikeuttavan yhteistyötä. Toisaalta asiaan on myös päinvastai-
sia näkemyksiä: osa toimijoista kokee, että yhteistyö sujuu kohtuullisen hyvin lää-
ninhallituksen sivistysosaston kanssa, ja että sivistysosaston palveluiden siirtämi-
nen esimerkiksi TE-keskusten yhteyteen ei vaikuttaisi yhteistyön toimivuuteen.

”Ihan yleisesti musta voisi sanoa, että opetusministeriö ja opetushallinto, niin se on
surkea… nyt katson tietysti lähinnä EU-ohjelmien toteutuksen ja hallinnoinnin näkö-
kulmasta. Se on mahdoton tilanne tämä, että OPM on keskittänyt Helsinkiin koko val-
mistelunsa ja päätöksentekonsa. Nythän sitten kesken ohjelmakautta lääninhallituksiin
ja niiden näihin paikallisyksiköihin nimettiin nämä yhdyshenkilöt, mutta kyllä se ehdot-
tomasti vaikein yhteistyökumppani on.”

”Myös opetusministeriön sivistysosasto pitäisi perustaa TE-keskukseen ja aivan uudel-
ta pohjalta… OPM:n aluestrategia on ollut täysin kateissa viimeisten viiden vuoden
ajan… Opetusministeriö vetäytyi alueilta silloin, kun siellä olisi pitänyt toimia.”

”MMM:n sisäistämä EU:n toimintatapa on eri ministeriöistä kaikkein paras… koko
organisaatio kaikilla portailla kuuntelee kentän ääntä. Kärjistetty esimerkki: jos vertaan
sitä kaikkein patavanhoillisimpaan toimintamalliin mikä on opetusministeriössä, niin se
on täysin keskushallintojohtoinen hierarkinen järjestelmä ylhäältä alas. Ja sitten paperit
makaa siellä Helsingissä. Esimerkiksi jokin eteläpohjalainen koulutusosio olis täysin
valmis kaikilta muilta osiltaan, mutta sitten OPM pitää sitä jossakin mapissaan tekemät-
tä mitään.”

5.2.2 Instituutioiden uutuus

Kuten luvuissa 4.1. ja 5.1. todettiin, Etelä-Pohjanmaan kehittämistä on hallinnut
institutionaalisen kyvykkyyden nostaminen perustamalla uusia kehittäjäorganisaa-
tioita. Uusien kehittäjäorganisaatioiden asema ei kuitenkaan ole vielä vakiintunut.
Niiden tehtävät ja tavoitteet ovat muille osittain epäselviä ja myös organisaatioi-
den omat toimintakonseptit ovat vasta hahmottumassa. Maakunnan kehittämisen
”kenttä” on Etelä-Pohjanmaalla uudistunut hyvin nopeasti; aikaa ja energiaa on
mennyt varsin runsaasti toimintojen uudistamiseen ja uusien yksiköiden jne. pe-
rustamiseen ja niiden asemointiin osaksi Etelä-Pohjanmaan kehittämistoimintaa.
Etelä-Pohjanmaalla ollaan pikku hiljaa heräämässä siihen, että pelkkä uusien or-
ganisaatioiden perustaminen ei riitä; myös toiminta- ja ajattelutapoja olisi kehitet-
tävä. On uskottu, että kunhan saadaan uusia toimijoita – keskuksia – niin kehittä-
minen tehostuu. Maakunnan institutionaalinen kyvykkyys on kasvanut 1980- ja
1990-luvuilla merkittävästi uusien toimijoiden myötä, mutta huomiota ei ole riit-
tävästi kiinnitetty uusien yksiköiden resursseihin ja ennen kaikkea osaamisen ta-
soon.

”Nyt kun on tullut paljon uusia toimijoita, joista paljon puhutaan… ammattikorkea-
koulu, Etelä-Pohjanmaan liitto, TE-keskus, niin me ollaankin vähän vaikeammassa ase-
massa: nyt on niin kuin meidän omasta toiminnasta kiinni, että mitä me saadaan ai-
kaan… ei voi vedota, että vaasalaiset tekee huonoja päätöksiä.”
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Uusien organisationaalisten instituutioiden synnyn lisäksi myös monet alueellisen
kehittämisen toimintatavat ovat muuttuneet; kehittämistyössä korostuu 1990-lu-
vulla toiminnan verkostomaisuus, ohjelmallisuus ja ohjelmien toteuttaminen pro-
jektien avulla. Myös seutuyhteistyön lisääntyminen ja kuntien roolin muutos ovat
muuttaneet alueellisen kehittämisen institutionaalista perusrakennetta.

Ohjelmallisuus ja verkostomainen toimintatapa. Maakunnan omaehtoisen ke-
hittämisen korostuminen erityisesti vuonna 1994 voimaan astuneen uuden alueel-
lista kehittämistä koskevan lain (Laki alueiden kehittämisestä 1993/1135) myötä
sai Etelä-Pohjanmaalla hyvin innostuneen vastaanoton. Uusi tilanne aiheutti kui-
tenkin sen, että alueellista kehittämistä oli arvioitava osittain uudesta näkökulmas-
ta ja kehitettävä uusia, omiin lähtökohtiin ja tarpeisiin liittyviä toimintatapoja suh-
teellisen nopeasti. Omaehtoisuuden korostuminen ja sen mukaan tuoma tarve uu-
distaa kehittämistyötä hieman yllätti maakunnan toimijat; vanhat osittain jo muu-
tosvaiheessa olleet toimintatavat eivät soveltuneet uuteen tilanteeseen ja ohjelmi-
en hallinnoinnin ja rahoitusehtojen opettelu vei päähuomion. Lisäksi Etelä-Poh-
janmaalla samoin kuin koko maassa ensimmäisen EU-ohjelmakauden kehittämis-
ohjelmat laadittiin nopealla aikataululla, jolloin ei ollut mahdollisuuksia perus-
teellisten tausta-analyysien tekemiseen ja systemaattiseen toimijoiden osallistu-
misen järjestämiseen (ks. myös Mäkinen 1999, 177)1. Uudet ideat ja ajattelumallit
sekä aktiivinen toiminta eivät seuranneet automaattisesti uuden lain voimaanastu-
mista ja EU:n ensimmäisen ohjelmakauden alkamista.

”Ennen EU:ta täällä maakunnassa oli helposti semmoinen kuva, että kyllähän me tehtäis
jos meillä olisi rahaa. Mutta nyt kun meille on annettu rahaa, niin mitä me pystymme, ei
pystytä oikein mitään tekemään.”

”Ei siitä nyt niin pitkään ole, niin kakkua vaan jaettiin, kilpailtiin siitä, kuinka ison
siivun siitä saa. Tilanne on nyt siinä mielessä toinen, että meidän pitää omalla toimin-
noillamme saada sitä lisäarvoa.”

Toimintatapojen muutoksen lisäksi ongelmia aiheutti julkisen sektorin vähäiset
henkilöresurssit kehittämistehtävissä. Näitä resursseja oli vielä laman aikana jou-
duttu entisestään vähentämään.

”Lähtökohtatilannehan oli tosi hankala. Sen takia, että kunnat oli taloudellisten vaike-
uksien takia –95 vuoden alkuun mennessä irtisanonut lähes kaikki kehittämistyöhön

1 Esimerkiksi valtion aluehallintoviranomaiset eivät osallistuneet Mäkisen mukaan kovin tiiviisti
Etelä-Pohjanmaan ensimmäisen aluekehittämisohjelman laadintaan. Syynä aluehallintoviranomais-
ten vähäiselle osallistumiselle olivat muun muassa ympäristöhallinnossa samoihin aikoihin käynnis-
sä ollut organisaatiouudistus, joka vei alalla päähuomion. Työhallinnossa puolestaan valmisteltiin
samanaikaisesti EU:n työllisyystavoitteiden 3- ja 4-ohjelmia. KTM-yrityspalvelun osallistumista
vaikeutti se, että piirin päätökset tehtiin maakunnan ulkopuolella Vaasassa (Seinäjoella oli tosin pii-
rin paikallistoimisto). Myös työvoimapiiri toimi tuolloin Vaasajohtoisesti. Opetushallinnolla ei puo-
lestaan ollut ensimmäisen aluekehittämisohjelman laadintavaiheessa lainkaan alueviranomaista, mikä
vaikutti siihen, että opetusministeriön kautta rahoitettavia hankkeita oli vaikea saada käyntiin, koska
niitä valmistelemassa ei ollut alueellisesti toimivaa rahoittajaa. (Mäkinen 1999, 166.)
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liittyvän henkilökunnan. Elinkeinoasiamiesverkosto oli pudonnut puoleen siitä, mitä se
oli –70 ja –80 –lukujen vaihteessa, kunnan suunnittelusihteerejä yms. väkeä ei ollut.
Sen takia oli vaikeaa; tätä henkilökuntaa piti ruveta uudestaan kasvattamaan ja koulut-
tamaan.”

Uusi tilanne ja jatkuvasti muuttuneet rahoitusta koskevat ohjeet synnyttivät se-
kaannuksia. Eteläpohjalaiset kuitenkin arvioivat, että maakunnassa on päästy al-
kuhankaluuksista eroon melko nopeasti verrattuna moniin muihin maakuntiin siitä
huolimatta, että EU-vastaisuus oli maakunnassa poikkeuksellisen suurta. Suhteel-
lisen nopeaan alkuhankaluuksista selviämiseen lienee osaltaan syynä se, että koko
maakunta oli ensimmäisellä EU:n ohjelmakaudella 5b-aluetta. Lisäksi syynä voi-
taneen olettaa olevan se, että maakunnan maaseutumaisuus ja maakunnassa käy-
dyt keskustelut EU:hun liittymisestä ovat lisänneet tietoisuutta kehittämistyön tar-
peellisuudesta ja yhteistyön tärkeydestä. Ensimmäinen EU-ohjelmakauden tode-
taan kuitenkin olleen lähinnä opettelua; vasta ohjelmakauden lopussa on ollut ai-
kaa ajatella, miten kehittämistyötä voitaisiin järkiperäistää.

”Kyllähän se oli se käyntiinlähtö yhtä seikkailua. Esimerkiksi me otettiin xx-organisaa-
tiona hirveitä riskejä, kun vaan sanottiin, että kyllä sitä rahaa tulee, mutta mitään pää-
töksiä ei oltu tehty. Me aloitettiin nämä kehittämishankkeet jo –95 vuonna ilman, että
oli mitään virallista päätöstä tullut. Hakemuksia oli sisällä; ensimmäiset päätökset kun
tuli joskus –96, niin nekin sitten sanottiin, että ei vaiskaan, tulee uudet päätökset hetken
päästä. Valtavaa sekoilua oli kyllä ensin alkuun näissä asioissa.”

”Se oli aika jännä tilanne silloin, kun aloiteltiin tätä EU-aikakautta ja eepeen liitto mai-
nosti sitä, että nyt niille tulee kaikki aluekehitysvarat, ja mehän rynnättiin sinne sitten
erilaisten hankkeiden kanssa. Ja käytiin kovasti neuvotteluita ja vääntöjä ja sitten jos-
sain vaiheessa huomattiin, että oltiin lähetelty hakemuksia ihan väärään paikkaan, että
niitä pitikin ruveta lähettämään TE-keskukseen eri osastoille.”

Aluekehittämiseen olennaisesti liittyvä verkostomainen toimintatapa on tuonut
kehittämistyöhön uusia mahdollisuuksia, mutta näiden mahdollisuuksien hyväksi-
käyttöä on vaikeuttanut verkostomaisen toiminnan vaatimien ajattelu- ja toiminta-
mallien oppimisen vaikeus. Kehittämistyössä on osittain lukkiuduttu kiinni men-
neeseen kehityspolkuun, muuttunutta tilannetta huomioon ottamattomiin yksikkö-
ja organisaatiokohtaisiin ajattelu- ja toimintatapoihin. Verkostomaiselle kehittä-
mistyölle on ollut ominaista myös se, että tietoiseen verkostomaisen toimintatavan
ja yhteistoimintaprosessien laadun kehittämiseen ei olla ehditty toimintatapojen
nopean muutoksen vuoksi kiinnittää riittävästi huomiota. Tällöin verkostoja ei
välttämättä olla kyetty hyödyntämään optimaalisesti. (Linnamaa 1998; Linnamaa
1999a.) Yhteistyö ja verkostomainen toiminta on opittu käsitteinä, mutta ei välttä-
mättä olla loppuun saakka sisäistetty, mitä niillä tarkoitetaan.

”Monisuuntaiseen verkostoyhteistyöhön ei olla vielä totuttu ja se on kuitenkin tässä
ohjelmatyössä se ydintoimintatoimintatapa.”

”Kun eletään tämmöistä elämää, jossa painottuu rahoitusresurssien saanti, hallinnolliset
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asemat ja statukset ja muut, niin siihen menee niin paljon energiaa, että tavallansa tällai-
nen verkostomainen, toiminnallinen yhteistyö jää taustalle, ja sen edut jää mahdolli-
suuksiin nähden huomiotta… mutta eihän vanha koira opi istumaan.”

Verkostomaisen toimintaympäristön edellyttämien ajattelu- ja toimintamallien
oppimisprosessin keskeneräisyyden yhtenä syynä voidaan pitää yleistä vaikeutta
oppia pois totutuista ja usein hyvinkin pitkään vallalla olleista käytännöistä. Uu-
den oppiminen on usein myös sukupolvikysymys: alueellisessa kehittämisessä oli
1960-luvulta aina 1990-luvulle vallalla ns. järjestelmän luojien tai järjestelmän
vartijoiden kausi, jolloin Suomea rakennettiin luomalla jatkuvasti uusia järjestel-
miä, uusia julkisia palveluita ja yksiköitä. Tällöin julkisella sektorilla toimivien
johtohenkilöiden keskeinen tehtävä oli hakea ensisijaisesti paikkaa omille yksi-
köilleen järjestelmän sisällä. Omia yksikköjään rakentaneelle ja niitä puolusta-
maan tottuneelle järjestelmäsukupolvelle yhteistyöhön perustuva verkostomainen
toimintamalli voi olla jopa uhka; pelätään, että joudutaan luopumaan jostakin tois-
ten hyväksi.

Verkostoitumisalttiille sukupolvelle suhtautuminen järjestelmiin, organisaati-
oihin ja instituutioihin ei ole niin tunneperäistä kuin niitä rakentamassa olleilla
ihmisillä. Uusi sukupolvi ei koe järjestelmiä annetuiksi rakenteiksi, vaan he koke-
vat järjestelmät enemmän joustaviksi ja tarpeiden mukaan muunneltaviksi. (Ks.
tarkemmin luku 6.)

Ajattelu- ja toimintatapojen oppimisen hitaus on johtanut muun muassa hallin-
nollisten verkostojen syntymiseen. Hallinnollisille verkostoille on ominaista, että
ne on synnytetty hallinnollisista lähtökohdista eikä ilmiölähtöisesti, verkostoitu-
mista pidetään tärkeänä sinänsä, osallistujien motiivit ovat usein kaukana toisis-
taan ja verkostoista saatava lisäarvo jää vähäiseksi. Hallinnolliset verkostot vievät
helposti uskottavuutta myös aidoilta verkostoilta aiheuttamalla verkostoväsymys-
tä.

Verkostomaisen toimintatavan omaksumista on hidastanut myös se, että kehit-
tämistyöhön osallistuvien toimijoiden omat strategiat ovat usein epämääräisiä. Jos
verkostomaisessa yhteistyössä mukana olevien toimijoiden yhteistyötä koskevat
tavoitteet ja käsitykset yhteistyöhön tuomasta ja siitä saadusta lisäarvosta ovat
epäselviä, yhteistyö jää usein jäsentymättömäksi ja tuloksiltaan vaatimattomaksi.
Organisaatioiden verkostoitumisstrategioiden ohuutta on lisännyt se, että alueelli-
sessa kehittämisen rahoitusehdoissa ja yleisissä toimintatavoissa on korostettu lii-
kaakin verkostoitumista, jolloin yhteistyökokoonpanoja on usein pyritty luomaan
kiireellä ehtimättä miettiä niiden todellista tarpeellisuutta.

Verkostoitumisen tärkeyden korostaminen on usein peittänyt alleen verkosto-
maisten suhteiden jäsentämisen ja tarkoituksenmukaisuuden pohtimisen: joskus
olisi hyödyllisintä toimia yksin, joskus hakea muutamia hyviä kumppaneita, jos-
kus paras toimintatapa on laaja, usean toimijan verkosto. Verkostoajattelun oppi-
mista hidastaa myös se, että toimijoilla ei ole riittävästi kykyä jäsentää verkosto-
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jen erilaista luonnetta; tunnistaa esimerkiksi verkostomainen yhteistyö muusta yh-
teistyöstä tai jäsentää verkostoja niiden potentiaalin, strategisuuden tai toimintoja
ylläpitävän merkityksen mukaan. (Ks. tarkemmin Raunio 2000.)

Yksi osoitus verkostomaisen toiminnan edellyttämien ajattelu- ja toimintatapojen
hitaasta omaksumisesta on verkostojen johtajuuden, vuorovaikutuksen sujuvuu-
teen vaikuttamisen osaamattomuus (ks. verkostojen johtamisesta luku 3.2.2). Ete-
lä-Pohjanmaalla verkostojen johtajuutta ei olla juurikaan ilmiönä tunnistettu saati
tietoisesti panostettu verkostojen johtamiseen. Maakunnassa todetaan olevan sel-
keää tarvetta verkostojen johtamisen osaamiselle. Maakunnassa voidaan todeta
olevan myös tarvetta viettelevien siirtojen osaamiselle (ks. luku 6).

Kuntien roolin muutos. Viimeisten vuosikymmenien aikana ja alueellisen kehit-
tämisen muutosten myötä myös kuntien roolissa on painottunut hallinnoijan ja
hyvinvointipalveluiden tuottajan rinnalla kunnan kehittämistehtävä ja rooli mah-
dollistajana. Kuntien rooli koetaan Etelä-Pohjanmaan alueellisessa kehittämisessä
merkittäväksi: kunta on alueellinen perusyksikkö, alueellisten kehittämistarpei-
den esiin nostaja sekä merkittävä hankkeiden rahoittaja, toteuttaja, hallinnoija ja
koordinoija. Kaiken kaikkiaan kuntien rooli on varsin keskeinen alueellisessa ke-
hittämisessä, koska varsinkin pienillä paikkakunnilla kehittämistyöhön osallistu-
via toimijoita on yleensä hyvin vähän kuntaorganisaation lisäksi. Jos kunnat eivät
olisi olleet aktiivisia, useita hankkeita olisi jäänyt toteuttamatta.

”Kuntien rooli pitäisi olla jonkinlainen moottori, koordinoija ja kokoaja paikallisesti ja
edustaa kunnan mielipidettä aluetasolla. Mutta se käytännössä on ollut melkein ainoa
toimija paikallisesti… niitä tahoja (toimijoita kehittämistyössä) on paikallisesti vähän.”

Peruskuntiin on suuntautunut paineita olla kehittämistyön ja verkostoitumisen osaa-
jia. Yhteistyösuuntautuneisuus ei ole osoittautunut kovin helpoksi varsinkaan sel-
laisille eteläpohjalaisille kunnille, jotka ovat tottuneet tulemaan toimeen omillaan.
Lisäksi kehittämisajatteluun totuttautuminen ei ole tapahtunut maakunnan kunnis-
sa samanaikaisesti. Kuntien kehittämistyöhön suuntautuneisuus, kehittämistyön
osaaminen ja resurssointi ovat hyvin eritasoisia. Kuntien sisällä on myös niin vi-
ranhaltijoiden kuin luottamushenkilöiden välillä eroja kehittämistyöhön suhtautu-
misessa ja siihen liittyvässä osaamisessa.

”Koko kehittämistoiminnasta on hyvin erilaista tietotasoa kuntajohtajilla ja luottamus-
henkilöillä varsinkin. Ongelma on aika pitkälle, että miten saadaan luottamushenkilöt
mukaan; siellä useammin nähdään punaista kun puhutaan projekteista.”

Osassa kunnista kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden huomio on kiin-
nittynyt lähinnä kuntien peruspalveluiden hoitamiseen; kehittämistyön merkitys
ja vaikuttavuus koetaan vähäiseksi. Lisäksi, kuten Mäkinen (1999, 184) toteaa,
kunnissa ja seuduilla kehittämistyöhön osallistumista on haitannut mm. valtion-
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osuuksien supistuksista ja arvonlisä- ja yhteisöverotuskäytäntöjen muuttumisesta
johtuvat tulonmenetykset, joiden vuoksi peruspalvelujen tuottaminen ja kehittä-
mishankkeet ovat kilpailleet samoista niukoista resursseista. Kehittämisajattelu
on kunnissa lisäksi usein oman kunnan kehittämisessä pitäytyvää; kokonaisval-
taista koko maakunnan kehitystä tarkastelevaa näkökulmaa ei juuri ole. Varsinkin
maakunnan reuna-alueilla EU:hun liittymisen aikainen voimakas EU-vastaisuus
johti siihen, että kehittämistyöhönkin suhtauduttiin kielteisesti. Nyt asenteet ovat
muuttuneet positiivisemmiksi. Kehittämistyöhön liittyvän laajan yhteistyön myö-
tä on koettu mahdolliseksi viedä kehitystä eteenpäin.

”Kuntien välillä on tosi kovia eroja. Toiset tekee lakisääteisiä peruspalvelutehtäviä ja
toiset ajattelee tulevaisuutta.”

”Osaamisen hallinnassa on tavattoman leveä haitari. Tuijotetaan vanhalla tavalla valti-
onosuuksien menetyksiä yms. tulojen vähennyksiä tajuamatta, että samat rahat ovat ole-
massa mutta erilaisessa toimintaympäristössä.”

”Kun aikanaan tehtiin sitä aluekehitysohjelman tarkistusta ja sitten kun kunnilta pyydet-
tiin siihen lausuntoja, niin kyllä niiden kuntien lausunnot koskee niitä asioita, jotka on
siinä kunnan rajojen sisäpuolella ja sitä tietä, joka menee xx-kuntaan ja on hirveän huo-
nossa kunnossa kelirikkoaikana ja että se pitäisi saada kuntoon eli hyvin tämmöisiä
yksityiskohtaisia asioita. Että semmoinen laajempi näkemys maakunnan kehittämisestä
yhtenäisenä maakuntana, niin semmoista meillä ei oikein mun mielestä oikein kirkkaas-
ti ole olemassa.”

Seutuyhteistyö. Ohjelmallinen aluepolitiikka on merkittävästi tiivistänyt seutu-
yhteistyötä1; se on aluekehittämislain mukaan alin taso, joka on integroitu aluepo-
litiikkaan (Laki alueiden kehittämisestä 1135/93). Myös hankkeiden rahoitusta on
suunnattu seudullisiin hankkeisiin, ja täten kuntia on kannustettu seutuyhteistyö-
hön. Seutuyhteistyön korostumisen myötä kuntien rooli on tavallaan vahvistunut
alueellisessa kehittämisessä.

Etelä-Pohjanmaan viidellä seudulla on hieman erilaiset yhteistyömallit: Här-
mänmaalla seutuyhteistyö perustuu seutusopimukseen sekä seutuyhteistyön ohja-
us- ja johtoryhmien toimintaan. Myös Järviseudulla on solmittu seutusopimus, ja
yhteistyöeliminä ovat yhteislautakunta ja aluekehitysjaosto. Kuusiokunnissa toi-
mii seutuneuvosto ja kunnanjohtajatyöryhmä. Suupohjassa on elinkeinotoimen kun-
tayhtymä yhteistyöelimenä ja Seinänaapurit ovat solmineet yhteistoimintasopimuk-
sen. Seinänaapurien ylimpänä yhteistyöelimenä toimii Seinänaapurilautakunta. (Ks.
seutuyhteistyön organisaatioista tarkemmin liite 5.)

Seutujen erilaisia organisaatiomalleja ei koeta maakunnassa sinällään yhteis-
työtä heikentäväksi asiaksi. Erilaiset mallit ovat seurausta seutujen erilaisista läh-

1 Tässä yhteydessä seutuyhteistyö on tulkittu toimintatavaksi. Toisesta näkökulmasta tarkasteltuna
seutuyhteistyö voidaan tulkita myös uusien organisaatioiden (organisationaalisten instituutioiden)
synnyksi, koska seutuyhteistyö kulminoituu usein yhteiseen organisointimalliin.
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tökohdista. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän ja Seinänaapurilautakun-
nan koetaan organisaatiomalleina kuitenkin nopeuttavan päätöksiä hankerahoituk-
sesta, koska päätökset voidaan tehdä seutuorganisaatiossa. Muiden seutujen mal-
leissa päätökset kierrätetään peruskuntien kautta. Toisaalta päätösten kierrättämi-
sen etuna pidettiin sitä, että tätä kautta kuntien luottamushenkilöt pysyvät parem-
min selvillä seutuyhteistyön tilanteesta ja toteutettavista hankkeista. Lisäksi löy-
hät yhteistyömallit saattavat olla joissakin tilanteissa pidemmälle vietyjä seutuyh-
teistyön organisointimalleja joustavampia.

Lähes kaikilla Etelä-Pohjanmaan seuduilla mietitään, mikä olisi paras tapa or-
ganisoida seutuyhteistyö jatkossa ja pitäisikö organisointimallin olla nykyistä tii-
viimpi. Yleisesti toivotaan, että luottamushenkilöt osallistuisivat enemmän seutu-
yhteistyöhön, jotta seutuyhteistyö ei etääntyisi liikaa peruskuntien toiminnasta.
Tällä hetkellä luottamushenkilöt osallistuvat seutuyhteistyöhön, mutta seutuyh-
teistyön keskeisimpiä toimijoita ovat käytännössä seutuyhdyshenkilöt ja kunnan-
johtajat1. Seutuyhteistyön luottamushenkilöelimet kokoontuvat varsin harvoin (Suu-
pohja on tästä poikkeus) ja niiden tehtävänä on lähinnä yleiset linjakeskustelut.

Organisaatiomallien eroista huolimatta jokaisella seudulla työskentelee päätoi-
minen seutuyhdyshenkilö. Seutuyhdyshenkilöt ovat selkeyttäneet ja tehostaneet
seutuyhteistyötä. Seutuyhdyshenkilöiden kautta myös seutujen välinen yhteistyö
on lisääntynyt, joskin se on vielä suhteellisen vähäistä, lähinnä seutuyhdyshenki-
löiden väliseen informaation vaihtoon ja yksittäisiin hankkeisiin liittyvää. Maa-
kunnan liitolta toivotaan nykyistä isompaa roolia seutujen välisen yhteistyön akti-
voimisessa.

Samoin kuin kuntien myös seutujen välillä on eroja kehittämisaktiivisuudessa.
Kehittämisaktiivisuus on usein kiinni muutaman keskeisen toimijan innostunei-
suudesta. Suupohjaa ja Seinänaapureita pidetään aktiivisempina ja hanketoimin-
naltaan vireämpinä kuin kolmea muuta seutua. Näillä kahdella seudulla myös ke-
hittämistyöhön osallistuvia toimijoita on suhteellisen paljon, jolloin monipuoli-
nen kehittämistyö ja uusien kehittämisideoiden esiin nouseminen on mahdollista.
Lisäksi Suupohjan aktiivisuuden yhtenä selittäjänä pidetään seudun vaikeaa ra-
kennemuutosta, joka on pakottanut aktiiviseen kehittämistyöhön ja tiiviiseen yh-
teistyöhön yritysten kanssa. Suupohjassa seutuyhteistyö keskittyy elinkeinopoli-
tiikan seudulliseen hoitamiseen.

Kuusiokunnissa on suhteellisen pitkä historia seutuyhteistyössä, mutta seudun
kehittämisaktiivisuuden nähdään perustuvan enemmän kunkin kunnan omiin ke-
hittämisponnistuksiin ja kuntien väliseen kilpailuun kuin yhtenäisenä seutuna toi-
mimiseen. Härmänmaalla todetaan puolestaan olevan vireää elinkeinoelämää, mutta

1 Suupohjassa kunnanjohtajien rooli on muihin maakunnan seutuihin verrattuna pieni tarkasteltaessa
virallista yhteistyön organisointia. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän hallitus ja valtuusto
koostuvat luottamushenkilöistä.
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kuntien yhteistyötä ei pidetä kovinkaan hyvin toimivana. Kuntien keskinäiset jän-
nitteet ja kriittinen suhtautuminen kehittämistyöhön ovat heikentäneet seutuyh-
teistyön toimivuutta. Järviseudun kehittämistyö koetaan suhteellisen passiivisek-
si. Keskeisenä syynä kehittämistoiminnan vähäisyyteen pidetään kehittämistyö-
hön osallistuvien toimijoiden pientä määrää.

Seutuyhteistyötä ei pidetty millään seudulla ongelmattomana. Yleisimmin nousi
esiin seuraavat seutuyhteistyön pullonkaulat:

• Kuntien välinen haitallinen kilpailu

• Kiistat keskuskunnan asemasta

• Seutuyhteistyön kokeminen kuntien ”sivuharrastukseksi”

• Kuntien erilaiset lähtökohdat

• Strategisten keskustelujen puute.

Kuntien välinen kilpailu voidaan todeta suhteellisen vaikeasti määriteltävissä ole-
vaksi ilmiöksi: viiden kaupunkiseudun yhteistoiminnan laatua selvittäneessä tut-
kimuksessa todettiin, että yhteistyötä haittaavaksi kilpailuksi saatetaan tulkita esi-
merkiksi yhteistyön pelisääntöjen epäselvyys tai jokin vastaava yhteistyön toimi-
vuuteen vaikuttava ilmiö. Lisäksi kokemukset haitallisesta kilpailusta voivat to-
dellisten tapahtumien sijaan olla seurausta myös tiedonpuutteesta johtuvista yli-
tulkinnoista. (Sotarauta et al. 1999, 159.)

Myös Etelä-Pohjanmaalla kuntien välinen haitallinen kilpailu vaivaa yhteistyö-
tä kaikilla seuduilla. Kilpailua katsotaan aiheutuneen muun muassa siitä, että yri-
tyksiä houkutellaan seudun toisista kunnista omaan kuntaan tarjoamalla ns. löysiä
etuja. Tällainen kilpailu on osoitus yhteistyön pelisääntöjen epäselvyydestä: seu-
dullisesti on epäselvää, miten suhtaudutaan kuntien väliseen kilpailuun yrityksistä
tai miten yrityksistä kilpaillaan.

Kuntien väliseen kilpailuun yhdistetään myös valtionhallinnon uudelleenjär-
jestelyt ja kiistat julkisten organisaatioiden sijoittumispaikkakunnista. Tässä on
ehkä osittain kyse asiasta, joka on tulkittu kuntien kilpailuksi, vaikka kunnilla it-
sellään olisi vain vähän mahdollisuuksia vaikuttaa sijoittumispäätöksiin.

Kilpailu ei kuitenkaan aina ole vaikutuksiltaan kielteistä. Seudun kuntien väli-
nen kilpailu on joissakin tapauksissa aktivoinut kuntia ja kannustanut aiempaa
parempien toimintatapojen etsimiseen. Seudun sisäinen kilpailu ei kuitenkaan yleen-
sä edistä toimintaa yhtenäisenä seutuna.

Kaikilla seuduilla on jossakin määrin myös kiistoja keskuskunnan asemasta. Vetu-
riroolia ei haluta antaa jollekin kunnalle, koska seudullisesta kehittämisestä pelä-
tään tulevan tätä kautta liian keskuskuntavetoista, keskuskunnan pelätään hyöty-
vän ”osuuttaan” enemmän. Kaikilla seuduilla ei myöskään ole selvästi muita voi-
makkaampaa kuntaa, jolle veturin rooli automaattisesti kuuluisi. Tällaisia seutuja
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ovat erityisesti Kuusiokunnat ja Härmänmaa. Järviseudulla Alajärvi on selvästi
seudun muita kuntia suurempi. Alajärven keskusasemaa heikentää se, että Alajär-
ven sijasta asiointisuunnat kulkeutuvat maakunnan reunaseudulle tyypillisesti osin
maakunnan ulkopuolelle ja osin maakunnan muihin suuriin kuntiin. Lisäksi Järvi-
seudun luontaisena pidettyyn yhteistyöalueeseen aiemmin kuuluneet Lehtimäki ja
Soini ovat mukana Kuusiokuntien seutuyhteistyössä.

Seutuyhteistyö mielletään kunnissa vielä varsinaisten kuntien perustehtävien kyl-
kiäiseksi, ”sivuharrastukseksi”. Seutuyhteistyöstä keskustellaan suhteellisen pal-
jon, mutta sanoista tekoihin pääseminen ei ole ollut kovin helppoa. Yhteistyölle
on olemassa myös asenteellisia esteitä: kunnissa käydään vielä keskusteluja siitä,
onko yhteistyöstä hyötyä vai haittaa. Lisäksi kunnat ovat suhteellisen tiukasti kiin-
ni omassa itsenäisyydessään; kuntien perusrooleihin ei yleensä haluta puuttua.
Seutuyhteistyö on keskittynyt etupäässä kehittämisprojektien toteuttamiseen. Pro-
jektien tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden suhteen seuduilla on kahdenlaisia nä-
kemyksiä: osittain projekteja pidetään liian pieninä ja tuloksia laihoina. Toisaalta
seutuyhteistyöllä on saatu aikaan isojakin asioita. Esimerkiksi Seinänaapuriyh-
teistyön merkittävimpinä tuloksina voidaan pitää Seinäjoen ammattikorkeakoulun
ja lentokenttäsäätiön perustamista.

Palveluiden tuottamisessa yhteistyö on vielä varsin vähäistä. Monella seudulla
on aikomuksena jatkossa kiinnittää huomiota myös tämän puolen yhteistyön ke-
hittämiseen, koska mm. kuntien taloudellisen tilanteen kiristyminen pakottaa etsi-
mään uusia vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluita.

Seutuyhteistyön sivuharrastusmaisuutta lisää se, että useimmilla seuduilla seu-
tu ei ole selkeä toiminnallis-taloudellinen alue suurten kaupunkiseutujen tapaan,
missä alueen yhtenäisyys vahvistaisi luontaisesti seutuistumista. Etelä-Pohjanmaalla
seutuistuminen on tapahtunut enemmän kuntaorganisaatiovetoisesti, ei niinkään
esimerkiksi tiiviin työssäkäyntialueen tai yhtenäisen asuinalueen seurauksena.

Kuntien viranhaltijat ja luottamushenkilöt kokevat varsin pitkälle yhä edelleen
toimivansa ensisijaisesti oman kuntansa kehittäjinä ja hyvinvoinnin turvaajina.
Seutuyhteistyöhön osallistuminen tapahtuu usein tästä näkökulmasta eli yhteis-
työhön osallistutaan edunvalvontasyistä. Koska esimerkiksi projektitoimintaan
saadaan rahoitusta seudullisesti, koetaan tärkeäksi, että oma kunta saa kehittämis-
rahoista ”sille kuuluvan osuuden”.

”Ongelma on tietysti se, että varsinkin me luottamusmiehet omissa kunnissaan vastaam-
me oman kunnan kehittämisestä. Tietysti virkamiehet myös. Jos lähtökohta on se, että
ajetaan oman kunnan asiaa, niin silloin yhteistyöhön muiden kuntien kanssa lähdetään
siitä intressistä lähtien… kussakin kunnassa on kuitenkin oma taloutensa. Ja hyvinvoin-
nin jakamisesta on kuitenkin kysymys, ja se tapahtuu kuntarajoittain. Ei me voida vali-
tettavasti kaikissa asioissa unohtaa niitä kuntarajoja.”
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Seutuyhteistyön toimivuuteen vaikuttaa myös kuntien erilaiset lähtökohdat. En-
sinnäkin kuntien taloudelliset resurssit ovat erilaisia. Toisille seudun kunnista kes-
keisin syy seutuyhteistyöhön osallistumiseen on halu saada aikaan kustannussääs-
töjä. Toisille keskeinen motiivi voi olla seudun ja oman kunnan kilpailukyvyn vah-
vistaminen, jolloin seutuyhteistyöltä odotetaan esimerkiksi tehokkaita ja usein kus-
tannuksiltaan suuria elinkeinopoliittisia projekteja ja markkinointiyhteistyötä. Kun
taloudelliset mahdollisuudet ovat erilaisia, voi yhteistyön linjauksista ja erityisesti
linjauksia toteutettavista projekteista sopiminen olla vaikeaa.

”Kuntien lähtökohdat ovat taloudellisesti aivan erilaiset. X-kunnalla on varaa käyttää
elinkeinotoiminnan kehittämiseen niin paljon kuin ne nyt vain haluavat käyttää. Meidän
osalta tilanne on niin, että on jouduttu säästämään rajusti. Siinä on vaarana, että meillä
ole tarpeeksi satsata tänne elinkeinopuolelle. Siinä helposti voi tulla jossakin tapaukses-
sa sitten, että pannaan vähän tämmöistä jarrua, että onko syytä lähteä johonkin, kun
toinen näkee, että joka paikkaan lähdetään ja satsataan täysillä… mitä (talouden) tiuk-
kenemiseen tulee, niin ne on tapahtunut ihan muutaman vuoden sisällä johtuen yhteisö-
verouudistuksesta ja valtionosuusuudistuksista ja ihan sellaisista tekijöistä, joille kunta
itse ei ole voinut yhtään mitään. Ne ovat tehneet tällaista eriarvoisuutta hyvin voimak-
kaasti.”

Myös kuntien erilaiset henkilöresurssit saattavat vaikeuttaa yhteistyötä. Kaikilla
kunnilla ei esimerkiksi ole elinkeinoasioista vastaavaa viranhaltijaa, kehittämis-
päällikköä, hankintapäällikköä yms., jolloin yhteistyöhön osallistuminen jää ko.
toimialan osalta jonkin muun, toimialaa oman toimensa ohella hoitavan viranhal-
tijan hoidettavaksi. Tällöin yhteistyöhön ei välttämättä ehditä riittävästi paneutua.

Kuntien erilaiset lähtökohdat haittaavat seutuyhteistyötä erityisesti Seinänaa-
purien osalta. Virallisessa seutukuntajaossa Seinänaapurit on jaettu Pohjoisiin ja
Eteläisiin Seinänaapureihin. Ne poikkeavat toisistaan esimerkiksi väestön kehi-
tyksen, tukialuejaotuksen, pendelöinnin määrän kuin elinkeinorakenteenkin suh-
teen. Pohjoisten Seinänaapurien sisällä erityisesti Seinäjoen ja Nurmon kehitys on
erilaista kuin muiden Seinänaapurikuntien. (Ks. Sotarauta et al. 1999.) Seinänaa-
puriyhteistyössä onkin vuoden 1999 aikana nostettu esiin tarve pohtia, mitä asioita
on tarkoituksenmukaista toteuttaa yhtenä seutuna ja mitä voitaisiin toteuttaa muil-
la, kuntien erilaiset lähtökohdat huomioon ottavilla kokoonpanoilla. Seinäjoki ja
Nurmo tekevät jo muita Seinänaapureita tiiviimpää yhteistyötä: ne toteuttavat yh-
teistä kaupunkipoliittista ohjelmaa (Seinäjoen-Nurmon Kaupunkiohjelma 1998)
ja niillä on yhteinen elinkeinokeskus. Elinkeinokeskus aloitti toimintansa vuoden
1999 alusta.

Kuntien erilaisuuden vuoksi seutua ei ole tarkoituksenmukaista pitää ainoana
mahdollisena yhteistyökokoonpanona. Entistä enemmän tulisi hyväksyä pienem-
mät ja myös seuturajat ylittävät kuntakokoonpanot. Yhteistyötä pitäisi tarkastella
enemmän ilmiöittäin, jolloin yhteistyökokoonpano kootaan asiakohtaisesti niistä
kunnista, joilla on yhteinen resurssipohja, ongelma tai yhteiset intressit. Seutuyh-
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teistyö ja aito verkostoituminen ovat periaatteessa ristiriidassa keskenään, koska
seutuyhteistyössä ei ole vapautta valita kumppaneitaan.

Seutuyhteistyön edellä esiin nostetut pullonkaulat osoittavat, että yhteistoiminnan
ongelmiin pureutuvia strategisia keskusteluja ei ole riittävästi käyty. Seuduilla on
kyllä laadittu kehittämisstrategioita ja määritelty yleisellä tasolla seutuyhteistyön
tavoitteet, mutta perusteellinen pohdinta kuntien yhteistyötä koskevista tavoitteis-
ta ja kuntien tuomasta lisäarvosta seutuyhteistyöhön on käymättä samoin kuin kes-
kustelut siitä, mitä tehdään seutuyhteistyössä, mitä muunlaisilla kuntakokoonpa-
noilla ja mitä peruskunnissa. Projektien ideointi ja toteuttaminen vie aikaa niin
paljon, että kehittämisstrategioiden pohdintaan ei ole ollut mahdollista paneutua.

Seutuyhteistyön kehittymiseen ja yhteistyöhön suhtautumiseen vaikuttaa olennai-
sesti myös ohjelmallinen aluepolitiikka: Ensimmäisellä EU:n ohjelmakaudella 5b-
ohjelma1 laadittiin tiiviissä yhteistyössä seutujen ohjelmatyön kanssa. Menettely
oli aika raskas ja aikaa vievä: Ohjelma koottiin seuduittaisten tavoiteasettelujen ja
niiden tuottaman aineiston pohjalta. Etelä-Pohjanmaan liitto ja Etelä-Pohjanmaan
maaseutuelinkeinopiiri (nykyinen TE-keskuksen maaseutuosasto) kannustivat seu-
tuja ohjelmien tekoon. (Ks. myös Mäkinen 1999, 159.)

Uudella ohjelmakaudella (2000 – 2006) kehittämistyöstä halutaan entistä vai-
kuttavampaa ja hankkeista suurempia, ja myös ylimaakunnallisen kehittämistyön
määrä lisääntyy. Tulevan ohjelmakauden tavoite 2 -ohjelmia tehtiin Suomessa kaksi,
joista Etelä-Pohjanmaa on ollut mukana Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelman laa-
dinnassa2. Ohjelman laadintavaiheessa seutuja on informoitu muun muassa ns. seu-
tukierroksilla. Lisäksi seutuja on kehotettu laatimaan omat kehittämissuunnitel-
mansa ja miettimään, miten ne saisivat painotusten mukaisia hankkeita. Aiemmas-
ta poikkeava lähestymistapa on herättänyt seuduilla epäilyksiä siitä, miten seutu-
jen omat strategiat ja tavoite 2- ohjelma nivotaan yhteen ja kuinka hyvin seuduilla
pystytään jatkossa toteuttamaan seudun omista tarpeista lähteviä hankkeita. Sa-
malla on hieman epäilyksiä siitä, että tarkoittaako isojen hankkeiden toteuttami-
nen ja ylimaakunnallisuus kehittämistyön muuttumista jälleen enemmän ”ylhääl-
tä” ohjatuksi.

1 Etelä-Pohjanmaalla ei Etelä-Pohjanmaan maakunta/5b-ohjelman lisäksi ehditty tehdä muita kan-
sallisen aluepolitiikan mahdollistamia ohjelmia. Ohjelma laadittiin niin, että se tarvittaessa kävisi
myös EU:n edellyttämäksi kehittämisohjelmaksi. Näin kansallisena maaseutuohjelmana aloitettu työ
muuttui EU:n 5b-tavoitteen mukaiseksi maaseudun kehittämisohjelmaksi, kun valtion vuoden 1995
budjettiesityksessä osoitettiin aluekehitysvarojen käyttölinjaukset EU:n rakennerahastoista rahoitet-
tavaan ohjelmatyöhön liittyvinä. (Mäkinen 1999, 159.)
2 Rakennerahastokauden 2000-2006 alueelliset tavoiteohjelmat valmisteltiin Suomessa vuonna 1999
neljällä suuralueella. Uudella kaudella toteutetaan Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjel-
mia sekä Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelmia. Maakunnallisia tavoiteohjelmia on
valmisteltu yleensä samanaikaisesti suuralueittaisten ohjelmien kanssa. (Virkkala 2000.)
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”Nyt maaseutusuunnitelmaa ja tavoite kakkosta tehdään hyvin virkamiesvetoisesti tällä
hetkellä maakunnassa, jos sitä vertaa siihen tilanteeseen –95 vuonna, kun näitä suunni-
telmia tehtiin, niin liitto silloin hyvin jalkautui näihin seutukuntiin ja informoi, kysyi
näitä mielipiteitä siihen ohjelmaan. Mutta tällä hetkellä mä en oikeastaan välttämättä
edes tiedä, missä siinä ohjelmatyössä mennään. Toisaalta se on ikävä siinä mielessä,
että mekin tehdään omaa ohjelmaa ja pitäisi kuitenkin integroida nämä ohjelmat toisiin-
sa ja siinä saattaa tulevaisuudessa syntyä tietynlaisia ristiriitatilanteita.”

”Kehittämistyö on muuttunut laajemmaksi ja nyt kun näyttää siltä, että se muuttuu vielä
laajemmaksi, niin jotenkin tuntuu, että seutukunnillakin voi olla vaikee sopeutua… jo-
tenkin voi vaatia sellaisen sopeutumisajan että niinkun löytää yhtäläisyyksiä jonkun
Keski-Suomen itäisimmän perukan kanssa.”

Maakunnassa on varsin laaja yksimielisyys siitä, että kuntien välinen yhteistyö
sekä seutuyhteistyönä että laajempina kokoonpanoina tulee lisääntymään ja syve-
nemään. Yksi mahdollinen seutuyhteistyön kehittämisen malli on Etelä-Pohjan-
maan TE-keskuksen esille nostama seudullisten kehittämisyksiköiden perustami-
nen. Kehittämisyksiköihin koottaisiin seudun kehittämishankkeet ja yrityspalve-
luja tarjoavat tahot. Kehittämisyksikön painotukset, resurssit ja organisoitumis-
muodot vaihtelisivat seutukuntien kehittämisstrategioiden mukaan. (Etelä-Pohjan-
maan TE-keskuksen tulosesitys … 1999, 41.)

TE-keskuksen mukaan tällaisissa kehittämisyksiköissä voisivat olla teemaoh-
jelmien1 seudulliset hankkeet, kumppanuustoiminnan toimisto, yrityshautomotoi-
minta, TE-keskuksen palvelupiste, yrityspalveluyrityksiä, maaseutukeskuksen ja
metsäkeskuksen toimintoja jne. Keskittämällä seudullinen kehittämistyö fyysises-
ti yhteen paikkaan luotaisiin edellytyksiä vuorovaikutukselle ja päällekkäisyyksi-
en välttämiselle, saataisiin lisää näkyvyyttä ja säästettäisiin hallintokustannuksis-
sa. (Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen tulosesitys … 1999, 41.)

Seudulliset kehittämisyksiköt tehostaisivat todennäköisesti kehittämistyötä,
mutta seutuyhteistyö ei välttämättä ole seuduilla vielä niin pitkällä, että tällaisten
keskitettyjen yksiköiden perustaminen olisi lyhyellä aikavälillä mahdollista. Ny-
kyisessä tilanteessa syntyisi todennäköisesti kiistaa siitä, mihin kuntaan kehittä-
misyksikkö kullakin seudulla sijoittuisi. Lisäksi kehittämisyksiköt eivät välttämättä
tuo lisäarvoa, jos niiden toiminnassa ei päästä kokonaisvaltaiseen kehittämistyön
konseptointiin eli yksikössä olevien eri organisaatioiden toimipisteiden työnjakoon
ja yhteistyöhön. Kehittämisyksiköiden resurssointi voi olla myös ongelmallista;
valtionhallinnossa ei todennäköisesti ole lisäresursseja yksiköiden perustamiseen
ja toimintaan.

1 Etelä-Pohjanmaalla ohjelmakaudella 2000 – 2006 on tarkoituksena koota pieniä hankkeita yhteen
isojen sateenvarjojen alle teemaohjelmiksi (ks. teemaohjelmista enemmän luku 5.3.3). Teemaohjel-
mia edelsivät työohjelmat, joita käytettiin tavoite 5b -ohjelman toteuttamisessa kokoamaan sirpalei-
sia hankkeita.
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Kaiken kaikkiaan maakunnassa uskotaan seutuyhteistyön tiivistymiseen ja myös
seutuyhteistyötä laajemman kuntayhteistyön lisääntymiseen. Seutuyhteistyö koe-
taan vielä varsin uudeksi asiaksi, ja sen nähdään vielä hakevan rooliaan. Seutujen
muodostuminen tiiviiksi yhteistyöalueiksi ei todennäköisesti tule tapahtumaan kovin
nopeasti.

”Seutukuntatoiminta on vielä vähän hakemassa uomiaan. Tarkoittaa, että vaikka yhteis-
työ on hedelmällistä, niin eri seutukuntien tulkinnat tästä kehittämistyöstä ja toiminnan
mallit ovat hyvin erilaiset elikkä tuota siinä on kyllä saavutettu paljon edistystä, mutta
vielä on aika tavalla tekemistä.”

5.3 Strateginen suunnittelu1 ja projektitoiminta

Kun Suomen aluepoliittinen järjestelmä muutettiin vastaamaan EU:n ohjelmallis-
ta aluepolitiikkaa, strategisen suunnittelun merkitys alueellisessa kehittämisessä
kasvoi. (ks. Mäkinen 1999). Strateginen suunnittelu vakiintui 1990-luvulla ohjel-
mallisen aluepolitiikan yhdeksi keskeisimmistä työkaluista. Se on tuonut alueelli-
seen kehittämiseen uusia toimintatapoja, joten sen voi katsoa institutionalisoitu-
neen osaksi ohjelmallista alueellista kehittämistä.

5.3.1 Ohjelmatyö Etelä-Pohjanmaalla verkostojen näkökulmasta

Strateginen suunnittelu heijastuu ohjelmallisen aluepolitiikan pääperiaatteissa, joita
ovat keskittäminen, kumppanuus, ohjelmallisuus ja täydentävyys. Maakunnalliset
ja seudulliset kehittämisohjelmat SWOT-analyyseineen, visioineen ja strategioineen
on yleensä laadittu klassisen strategisen suunnittelun opein. Klassinen strateginen
suunnittelu on luonteeltaan analyyttista, systemaattista ja laskelmoivaa. Sen pe-
rusviesti on usein selvä; mitä pitää tehdä, missä järjestyksessä ja miten. Kuten
asetuksessa alueiden kehittämisestä (1315/1993) todetaan, …

aluekehittämisohjelmat kootaan maakunnan kehittämisohjelmaksi, jonka tavoitteena on
alueen erityispiirteiden, ongelmien ja tarpeiden pohjalta vahvistaa alueen tuotantoa ja
parantaa tuotantorakennetta, työllisyyttä ja väestön osaamista sekä vähentää sijainnista
ja luonnonoloista elinkeinotoiminnalle aiheutuvia haittoja.

Laissa alueiden kehittämisestä todetaan, että ohjelmatyön tulisi perustua laajaan
yhteistyöhön ja että maakunnan liitto vastaa toimialueensa yleisestä aluepoliitti-
sesta suunnittelusta, aluekehitysohjelmien valmistelusta ja niiden toteutuksen seu-
rannasta sekä aluekehitystoimenpiteiden yhteensovittamisesta. Strategisen suun-

1 Strategisen suunnittelun tarkastelu perustuu osin aiempiin tutkimuksiin (ks. erityisesti Sotarauta
1996a ja 1996b).
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nittelun ja yhteistyön välillä on siis varsin suora yhteys. Varsin yleisesti vallitse-
van oletuksen mukaan kumppanuuden oletetaan tapahtuvan alueellisen strategian
sisällä, jolloin pyritään saamaan mahdollisimman monta toimijaa sitoutumaan alu-
eellisiin strategioihin ja tavoitteisiin. Kumppanuus ei kuitenkaan kovinkaan hel-
posti toteudu alueellisten strategioiden sisällä, vaan käytännössä kumppanuudella
on mahdollista toteutua strategioiden välillä. (Sotarauta 1996b.)

Valittu strategisen suunnittelun lähestymistapa sekä sen taustalla olevat oletuk-
set vaikuttavat suoraan myös kehittäjäverkostojen toimintaan, koska strategisen
suunnittelun avulla pyritään suuntaamaan ja koordinoimaan kehittämisresursseja.
Seuraavassa tarkastellaan Etelä-Pohjanmaalla sovelletun strategisen suunnittelun
vaikutusta verkostojen toimintaan. Tarkastelussa ei pyritä yksityiskohtaisuuteen
vaan Etelä-Pohjanmaan strategisen suunnittelumallin yksinkertaistukseen verkos-
tomaisen yhteistyön näkökulmasta.

Vaikka maakunnat toteuttivat oman alueensa ohjelmaa ohjelmakaudella 1995-1999,
oli toiminnan oltava hyväksytyn valtakunnallisen ohjelman mukaista. Näin ollen
myös Etelä-Pohjanmaan kehittämistoimintaa ohjasi osaltaan valtakunnallinen 5b-
ohjelma. Lisäksi maakunnan kehittämistyön suuntautumiseen vaikutti käytännös-
sä myös ministeriöiden ohjaus, joka kohdistui ensin piirihallintoviranomaisiin ja
vuodesta 1997 lähtien TE-keskuksiin (TE-keskukset siis muodostettiin kesken
ensimmäistä ohjelmakautta).

Ensimmäisellä EU:n ohjelmakaudella Etelä-Pohjanmaan 5b-ohjelma laadittiin
tiiviissä yhteistyössä seutujen ohjelmatyön kanssa. Menettely oli käytännössä suh-
teellisen raskas ja aikaa vievä. Etelä-Pohjanmaan liitto ja Etelä-Pohjanmaan maa-
seutuelinkeinopiiri (nykyinen TE-keskuksen maaseutuosasto) kannustivat seutuja
ohjelmien tekoon. (Ks. myös Mäkinen 1999, 159.) Keskeinen osa maakunnallis-
ten strategioiden laadinnan vuorovaikutteisuutta perustui ohjelmasta vastaavien
tahojen ja seutukuntien väliseen vuorovaikutukseen sekä seutukuntatasolla tapah-
tuneeseen suhteellisen laajaan paikallisten toimijoiden osallistumiseen. Eteläpoh-
jalaisten oman näkemyksen mukaan seutukuntatasoisen osallistumisen koetaan
olleen ensimmäisellä ohjelmakaudella voimakkaampaa ja organisoidumpaa kuin
muissa Suomen maakunnissa keskimäärin.

Erityisesti seututoimijat ovat verranneet uuden tavoiteohjelmakauden suunnit-
teluprosessia ensimmäiseen kauden käytäntöön. He kokevat, että uuden ohjelma-
kauden valmistelussa seututoimijoiden näkemyksiä on otettu aiempaa vähemmän
huomioon.
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5.3.2 Strategisen suunnittelun ja projektitoiminnan lyhytjänteisyyden ansa

Strateginen suunnittelu toi mukanaan paljon uusia käsitteitä ja toimintaperiaattei-
ta, jotka ovat uudistaneet ja tehostaneet kehittämistoimintaa. Sen taustalla on pyr-
kimys tehdä alueellisesta kehittämisestä pitkäjänteisempää ja johdonmukaisem-
paa kuin aiemmin.  Varsin yleisesti sovelletun ja alun perin yksityiselle sektorille
kehitellyn klassisen strategisen suunnittelun periaatteet ja menetelmät eivät kui-
tenkaan ole soveltuneet ongelmitta monitoimijaiseen ja –tavoitteiseen alueelliseen
kehittämiseen (ks. strategisesta suunnittelusta tarkemmin Sotarauta 1996a). Tässä
yhteydessä strategista suunnittelu tarkastellaan pääosin verkostojen kannalta tär-
keiden teemojen kautta.

STRATEGIATYÖN MUSTA AUKKO

Strategiaprosesseissa edetään varsin yleisesti klassisen strategian mallin mukaan
visio - strategiset tavoitteet - tavoitteet - keinot -ketjun mukaisesti. Visiosta yrite-
tään johtaa astetta konkreettisempia pitkän aikavälin strategisia tavoitteita, joiden
taas oletetaan konkretisoituvan lyhyen aikavälin tavoitteina ja keinoina. Oletukse-
na siis on, että näkemys halutusta tulevaisuudesta ohjaa sekä tavoitteenasettelua
että projektien syntyä ja toteuttamista. Lisäksi oletuksena on, että vision ja strate-
gisten tavoitteiden avulla projektit muodostavat mahdollisimman strategisen ko-
konaisuuden ja vaikuttavat samaan suuntaan.

Kaikki ei kuitenkaan aina suju oletusten mukaan ja syntyy strategiatyön ”musta
aukko” eli toiminnan irtoaminen visioista ja strategioista. Kuvassa 11 esitetty musta
aukko voidaan hahmottaa alueellisessa kehittämisessä niin, että visiossa on esitet-
ty haluttu kuva maakunnan tulevaisuudesta ja strategiset tavoitteet ovat kehittä-
mistyön keskeisimmät painopisteet. Lyhyen aikavälin tavoitteet ja keinot viittaa-
vat yksittäisiin projekteihin. Perusongelma kehittämistyössä on usein se, että pro-
jektit omine tavoitteineen ja keinoineen palvelevat heikosti pitkän aikavälin stra-
tegisia tavoitteita tai ovat jopa niiden kanssa ristiriidassa. Lisäksi toteutettavat pro-
jektit ovat usein pieniä ”sirpaleprojekteja”, jotka eivät kokonaisuutenakaan edistä
strategisten tavoitteiden saavuttamista.
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KUVA 11. Strategiatyön musta aukko

”Mustan aukon” syntymisen syynä pidetään usein sitä, että strategioiden laadin-
nassa on tehty teknisiä virheitä, visio ei ole ollut riittävän hyvä tai strategia-asia-
kirja on huonosti kirjoitettu. Usein kyse on kuitenkin siitä, että kehittämisen re-
sursseja ei tunnisteta, eikä niitä osata hyödyntää. Usein kyse on myös rohkeuden
puutteesta, haluttomuudesta isojen kokonaisuuksien eteenpäin viemiseen muiden
toimijoiden mahdollisen vastustuksen ja asian taakse houkuttelemisen työläyden
vuoksi. Lisäksi kyse voi olla myös siitä, että uskotaan liikaa ”vision voimaan”.
Alueellisessa kehittämisessä on otettu liiankin itsestään selvänä se, että ”oikeaa”
kehittämistyötä ei voi tehdä muutoin kuin visio – strategiset tavoitteet – tavoitteet
- keino –ketjun kautta. Yksi mahdollinen vaihtoehto ”täyttää mustaa aukkoa” on
hahmottaa kehittämistyö resurssien ja ydinkompetenssien kautta, jolloin on mah-
dollista syventää kehittämistyön organisointia ja strategioita eri toimijoiden osaa-
misen avulla (ks. Sotarauta 2000c).

Kompetenssiajattelussa seuraavat kysymykset ovat keskiössä:

1. Mitkä ovat ne resurssit, joiden varaan kehittämistyö voidaan rakentaa? (resurssit
nähdään tässä kehittämistyön panoksina)

2. Olemmeko kyvykkäitä tunnistamaan ja hyödyntämään resurssit? Onko alueella riit-
tävästi sellaisia organisaatioita, joilla on kykyä ja taitoa hyödyntää resursseja ja hank-
kia uusia resursseja?

3. Onko kehittäjäorganisaatioiden osaaminen riittävän korkeatasoista, jotta ne olisivat
uskottavia yhteistyökumppaneita?

4. Onko kehittäjäorganisaatioiden toiminnalla selkeä toimintakonsepti, jotta tulkinnat
sekä verkostosta itsestään että kehittämisstrategioista ovat mahdollisimman yhden-
suuntaisia ja jotta kehittämistoiminta olisi pitkäjänteistä ja johdonmukaista?
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5. Osataanko alueella jotain merkittävästi paremmin kuin muualla ja mitä ko. osaami-
nen merkitsee käytännössä? Onko ko. osaamisen varaan mahdollista luoda kilpailu-
etua?

6. Mitä resursseja ja mitä osaamista tulisi vahvistaa? Miten on mahdollista hyödyntää
paremmin alueen resursseja ja kompetensseja ottaen huomioon toimintaympäristön
muutoksen?

(Sotarauta 2000c.)

Käymällä läpi konkreettisia resursseihin liittyviä kysymyksiä on mahdollista vält-
tää visiokeskustelun leijuminen hyvin abstrakteissa ja vaikeasti konkretisoituvissa
asioissa tai toisaalta estää “visioinnin” juuttuminen pieniin kokonaisuuden kan-
nalta merkityksettömiin yksityiskohtiin. Lisäksi kun tarkastellaan resursseja, nii-
den hyödyntämiskykyä ja kompetensseja, todellisen toimintaa ohjaavan vision on
mahdollista nousta esiin konkreettisista keskusteluista. Usein alueellisen visiot eivät
ole suunnitteluprosesseissa luotuja, vaan toiminnan kautta syntyneitä. Jossain vai-
heessa ne ikään kuin legitimoidaan suunnitteluprosessissa.

Käytännössä alueellisessa kehittämistyössä visiot ja strategiset tavoitteet jäävät
varsin usein yleiseksi ”maalailuksi”. Ne eivät tarjoa riittävää jännitettä nykyhet-
ken ja tulevaisuuden välille tai niistä on vaikea hahmottaa, mitä visio tarkoittaa
käytännössä eli miten visio ja strategiset tavoitteet ohjaavat käytännön toimintaa.
Visio jää leijumaan eikä ohjaa oletusten mukaan keinojen valintaa. Näin saatetaan
päätyä toteuttamaan yksittäisiä projekteja, joista on helppo päästä yksimielisyy-
teen. Kehittämistyössä hallitsevaan asemaan nousevat resurssointitarpeiltaan vä-
häiset ”näpertelyhankkeet”, jotka eivät juurikaan liity toisiinsa, mutta joista on
mahdollista päästä yksimielisyyteen. Näin päädytään rahoittamaan niitä projekte-
ja, jotka ovat poliittisesti1 mahdollisia ja joista on helppo tehdä päätös. Tällöin
usean organisaation yhteistyötä edellyttävä iso hanke saattaa pirstoutua useiksi
pieniksi projekteiksi vailla varsinaista yhteyttä toisiinsa ja/tai alueellisiin strategi-
oihin.

”90 % projekteista ei ole mitään järkeä, eikä niistä koskaan synny mitään. No tietysti on
helppo arvostella toisten hommia, mutta en mä sano, että se olisi helppo asia. Mutta
kyllä se pitäisi keskittää sellaisiin isoihin kokonaisuuksiin. Nyt se on hajonnut vähän
liikaa; siellä se poliittinen homma näkyy, että xx-kunnan pitää saada kun kerran yy-
kunnassakin on tällainen… että ne tutkii maitolavojen jalkoja, että onko ne mädäntyny
ja kuinka paljon ja millä niitä voisi ehkäistä että ne ei kaatuisi, jos nyt karrikoidaan tätä
asiaa.”

Etelä-Pohjanmaalla on useissa yhteyksissä keskusteltu projektien määrästä ja ”pien-
ten projektien ongelmasta”. Seuraavalla ohjelmakaudella Etelä-Pohjanmaalla on

1 Poliittinen ei tässä tarkoita vain puoluepolitiikkaa, vaan myös laajemmin monien tavoitteiden yh-
teensovittamiselle tyypillistä toimintaa, ”yhteisten asioiden hoitoa”.
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tavoitteena toteuttaa aiempaa suurempia projekteja, jotka olisivat osin myös yli-
maakunnallisia. Pieniä hankkeita on tarkoitus koota entistä enemmän yhteen iso-
jen sateenvarjojen alle teemaohjelmiksi.

Projektien kokoon ja tuleviin muutoksiin suhtaudutaan Etelä-Pohjanmaalla kaksi-
jakoisesti. Esille on noussut kaksi tulkintaa: a) suurempia projekteja ja tehokkuus
kasvaa ja b) pieni on kaunista ja luontevaa.

A) Suurempia projekteja ja tehokkuus kasvaa. Osa toimijoista kokee ensim-
mäisellä EU-ohjelmakaudella Etelä-Pohjanmaalla toteutettavan projektimäärän liian
suureksi ja nykyistä mittavammat projektit tarpeellisiksi. Heidän tulkintansa mu-
kaan pienet projektit elävät omaa elämäänsä ja jäävät irralliseksi näpertelyksi.
Tämän tulkinnan edustajien mukaan projekteja perustetaan liikaa projektien itsen-
sä vuoksi, jolloin pitkäjänteinen kehittämistoiminta jää taustalle. Pienten projek-
tien rahoituspäätösten tekemisen, seurannan ja hallinnoinnin koetaan myös vievän
liikaa aikaa suhteessa siihen hyötyyn, mitä projekteista arvioidaan saatavan. Ra-
haa ripotellaan pieniä summia mitä erilaisempiin kohteisiin, jolloin toiminnan vai-
kuttavuus jää liian vähäiseksi. Pienten summien myöntämisen kynnys nähdään
turhan matalana verrattuna mittavampien hankkeiden rahoittamiseen. Kun kyseessä
on pieni panostus, hankkeiden vaikuttavuutta ja linjauksiin sopivuutta ei arvioida
yhtä tarkkaan kuin suuremmissa hankkeissa. Isot hankkeet pakottaisivat siis myös
tarkempaan priorisointiin. Verkostojen näkökulmasta taas pienet projektit ovat
helppoja, koska niiden rahoittamisessa ja toteuttamisessa ei useinkaan tarvitse to-
della paneutua monien organisaatioiden välisen yhteistyön kriittisiin tekijöihin.
Pienillä projekteilla hankalat kysymykset voidaan kiertää ja jättää käsittelemättä.

B) Pieni on kaunista ja luontevaa. Osa kehittämistoiminnassa mukana olevis-
ta toimijoista kokee kuitenkin, että pienet projektit ovat käytännönläheisiä ja koh-
dealueensa lähtökohtiin ja tarpeisiin perustuvia. Samalla uskotaan, että ne voivat
olla myös tehokkaampia ja taloudellisempia kuin isot hankkeet. Isojen ylimaakun-
nallisten hankkeiden pelätään jäävän vaikutuksiltaan vähäisiksi ja hallinnoinnil-
taan raskaiksi. Tämän tulkinnan mukaan isoja hankkeita ei tulisi nähdä itsetarkoi-
tuksena, vaan niiden suunnittelussa toivotaan käytettävän tapauskohtaista harkin-
taa.

”Tähän liittyy myös sekin tematiikka, että on turhaa itsetarkoituksellisuutta tässä kes-
kustelussa suurista hankkeista. Suomi on pienten yksiköiden maa, meillä on hajautettu
yhdyskuntajärjestelmä, hajautettu yritysrakenne. Eihän meillä ole sellaisia toteuttajia-
kaan, jotka voisivat toteuttaa jotain mammutteja… pienet on usein toimivimpia ja ne on
täsmähankkeita sinne minne halutaan ja esimerkiksi tuolla kuntakierroksilla valittavat,
että näistä maakunnallisistakin hankkeista, että kun ne ei tänne meidän seutukuntaan ja
kuntaan tunnu koskettavan ja säteilevän mitään, että mikä niiden merkitys on, kun ei
niitä kukaan näe eikä kuule. Kun mennään yhtä maakuntaa isompiin, niin mihinkä se
konkretia silloin jää. Niin siinä on kyllä haastetta… se on niin kuin helppo sanoa Brys-
selistä ja Helsingistä päin, että pitää olla isompia hankkeita… koska ei se kaikenlaisiin
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hankkeisiin ainakaan sovi. On sitten vähän tämmöistä keinotekoista, että muodollisesti
tehdään saman hankkeen alla, mutta niitä nykerretään vähän niin kuin eri tahoilla.”

PROJEKTIT JA PITKÄJÄNTEISYYS

Alueellisen kehittämisen näkökulmasta strategiatyön mustan aukon merkittävin
seuraus on projektien sekä laadittujen kehittämisohjelmien ja strategioiden väli-
sen suhteen jääminen löyhäksi. Strategisen suunnittelun yksi keskeisimmistä tar-
koituksista on tehdä kehittämisestä pitkäjänteisempää ja johdonmukaisempaa.
Käytännössä projektit ovat tehostaneet kehittämistyötä, mutta samalla ne eivät
välttämättä ole lisänneet kehittämistyön pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta.
Projektit ovat alkaneet viedä strategioita…

”Kyllähän meillä jonkinlainen seutustrategia silloin -95 tilanteessa vahvistettiin, mutta
ymmärtääkseni kävi sillä tavalla, että tämä hankemaailma niin kuin tempaisi mukaansa,
ja jokainen itseänsä arvostava seutukunta yritti saada nopeasti näitä EU-rahoitteisia
hankkeita liikkeelle.”

Projektitoiminnan koetaan vähentäneen kehittämistyön pitkäjänteisyyttä myös sii-
nä mielessä, että projekteja pidetään usein aika irrallisina peruskuntien toiminnas-
ta. Informaation kulussa projektien ja kuntien välillä on paljon parannettavaa. Usein
projektien vetäjä ei koe rahoituspäätöksen saannin jälkeen informaation jakamista
kunnille projektin onnistumisen kannalta keskeiseksi ja toisaalta vaikka informaa-
tioita vaihdettaisiinkin, niin saatuun informaatioon ei aina ehditä paneutua. (Ks.
Linnamaa 1999b.) Projektit jäävät elämään omaa elämää perusorganisaatioiden
ulkopuolella.

Projektien tuloksena on syntynyt uusia työpaikkoja, ja projektien vetäjistä on
tavallaan tullut oma ammattikuntansa. Ohjelmatyön lähtiessä liikkeelle vuonna
1995 lama helpotti määräaikaisiin projektitehtäviin rekrytointia. Hankkeiden ve-
tämisestä on tosin myös paljon siirrytty muihin tehtäviin. Projektien vetäjien vaih-
tuvuus on osittain vähentänyt kehittämistyön pitkäjänteisyyttä; projektin vetäjät
vievät lähtiessään osaamisensa ja yhteistyöverkostonsa mukanaan. Lisäksi projek-
tit ovat usein kestoltaan suhteellisen lyhyitä, jolloin aika menee usein projektien
käynnistämiseen, projektipäällikön palkkaamiseen ja hallinnointiin ja varsinaises-
sa tekemisessä ei päästä kuin alkuun projektin jo loppuessa.

Projektitoimintaan totuttautuminen ja tarve uusien projektien synnyttämiselle
on vienyt toimijoiden ajan niin, että projektien seurannan koetaan jääneen liian
vähälle. Lisäksi projektien tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden mittaamiseen ei ole
eteläpohjalaisten toimijoiden mukaan olemassa riittäviä ja täsmällisiä mittareita.
Usein projektitoiminnan tuloksia odotetaan kovin nopeasti, ja kun tuloksia ei syn-
nykään, niin projekti tuomitaan helposti epäonnistuneeksi. Yleensä tulokset näky-
vät vasta pitkän ajan kuluessa ja ovat luonteeltaan välillisiä heijastevaikutuksia.
(Ks. Viljamaa 2000.)
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Projektitoiminnan mukanaan tuoma kehittämisrytmin tiivistyminen on vaikeut-
tanut myös kehittämisprosessien käynnistämistä ja uusien toimintatapojen mietin-
tää. Lisäksi projektitoiminta on lisännyt erilaisten kokousten määrää tuntuvasti.
Kokouksia voi olla useita päivittäin, jolloin kokouksiin ei ehditä valmistautua kun-
nolla ja päädytään helposti paikallaan pyörivään keskustelukaruselliin. Tämä taas
saattaa johtaa syntyneiden verkostojen jäykistymiseen ja ihmisten turhautumiseen,
kun verkostomainen yhteistyö ei tuotakaan odotettua lisäarvoa suhteessa käytet-
tyyn aikaan.

PROJEKTI: KAIKKIEN  ONGELMIEN RATKAISIJA VAI  RAHAIMURI…?

Projektitoiminnan kiireisyyden koetaan myös vaikeuttaneen kehittämislogiikan
ymmärtämistä: tavoitteiltaan maailmoja syleilevällä yhdellä projektilla uskotaan
parannettavan kaikki jonkin toimialan ongelmat. Projektien väliseen työnjakoon
kiinnitetään liian vähän huomiota. Työohjelmien koetaan parantaneen jonkin ver-
ran tätä ongelmaa, mutta silti projektien välisessä yhteistyössä nähdään olevan
runsaasti kehittämistä.

”Yritykset ovat jossakin määrin väsyneitä ottamaan vastaan projektipäälliköitä toinen
toisensa jälkeen. Saatetaanpa tulla melkein samalla projektilla perään juttelemaan…
suuri ongelma on projektien välisen yhteistyön vähäisyys ja projektien päällekkäisyys.”

”Yritys voi olla uskottavasti mukana yhdessä tai kahdessa projektissa ainoastaan. Se
tarkoittaa sitä, että meillä pitäisi olla projektien puu, joka tarjoaa niille todella tuhdin
panoksen, jos ne haluaa kehittyä… nythän meillä on yritys ja sitten on projekti, ja se
projekti ilmoittaa parantavansa koko toimialan ongelmat.”

Projektit työllistävät kehittämistoimijoita niin, että juuri muuhun ei jää aikaa. Osa
haastateltavista koki vaarana, että pitkäjänteinen kehittämisajattelu ja edunvalvonta
jäävät liikaa projektityön varjoon. Ensimmäisellä EU-ohjelmakaudella ongelma-
na on ollut, että on koitettu osittain projektien hyödyllisyyden ja tarpeellisuuden
kustannuksella keksiä projekteja, jotta rahoituskehykset saataisiin käytettyä peri-
aatteella ”koska tuohon on rahaa, niin haetaan nyt tämmöinen”. Samoin projektien
laadukkuuden pelätään kärsineen siitä, että kun rahoitusta on ollut tarjolla, ana-
lyyttinen suhtautuminen projekteihin on jäänyt taustalle.

”Se on tosiasia, että nämä projektit on nyt niitä, mitä kautta kehittäminen tapahtuu.
Mutta kyllä siinä vähän sitäkin on, että me pyörimme hyvin helposti tykkänään näiden
projektien päällä, niin Etelä-Pohjanmaan liitto kuin kunnatkin, ja unohdetaan tällaiset
perusasiat ja edunvalvonta hyvin helposti tykkänään.”

Strategisessa kehittämistoiminnassa on olennaista, että on olemassa kehittämis-
työn tekijöitä, projektien isäntäorganisaatioiksi sopivia toimijoita. Hyvinä projek-
tien toteuttajaorganisaatioina pidetään muun muassa Etelä-Pohjanmaan Maaseu-
tukeskusta ja Metsäkeskusta sekä oppi- ja tutkimuslaitoksia. Näiden etuna pide-
tään niiden pysyvyyttä alueella. Jos tällaisia projektien toteuttajaorganisaatioita ei
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olisi ollut ohjelmakauden alussa, niin niitä olisi pitänyt erikseen perustaa projekte-
ja toteuttamaan. Toisaalta projektien toteuttajaorganisaatioita kritisoidaan siitä, että
projektitoiminta palvelee usein enemmän organisaation omaa etua kuin alueen
kehittämistä. Projekteilla koetaan joissakin tapauksissa korvattavan pienentynyttä
organisaation muuta rahoitusta ja projekteista etsitään lähinnä vain keinoja orga-
nisaation työntekijöiden palkan maksamiseen; projektien koetaan perustuvan lii-
kaa niiden toteuttajaorganisaatioiden sisäisiin tarpeisiin. Toisaalta voidaan kysyä,
minkä toimijoiden sitten oletetaan tietävän kehittämistarpeet parhaiten. Usein pal-
jon hoettu ”todellisista tarpeista” lähtevä kehittäminen perustuu siihen, erilaisista
näkökulmista on riittävästi pystytty etukäteen keskustelemaan tai ne on muulla
tavalla pystytty ottamaan suunnitteluvaiheessa huomioon.

”On ollut erittäin myönteistä, että maakunnan oppilaitokset ja yliopistot ja kaikki ovat
sitoutuneet tähän kehittämistoimintaan. Mutta yksi ongelma on se, että lähteekö nyt
sitten ihan oikeita projekteja. Se lähtökohta, että lähteekö ne täältä kunnasta katsottuna
niistä tarpeista vai lähteekö, mitä on xx-organisaatioilla tarvetta.”

”Yleisesti on tietysti ollut jonkin verran havaittavissa se, että tämän tapaisissa tilanteis-
sa, joissa pysyvä rahoitus on vähentynyt ja projektirahoitusmahdollisuutta on tullut ti-
lalle, niin kyllä se ainakin joissakin tilanteissa aiheutti sen, että projektin saaminen ja
rahan saaminen oli tärkeämpää kuin se, mitä sillä hankkeella saatiin aikaan.”

Sinänsä organisaation perusrahoituksen korvaamista projektirahoituksella ei koe-
ta kielteisenä, paitsi silloin, jos organisaation perinteistä toimintaa rahoitetaan in-
novatiiviseen toimintaan suunnatulla projektirahoituksella. Kaikki projektien to-
teuttajaorganisaatiot eivät ole kyenneet uudistamaan toimintaansa riittävästi. Niil-
tä toivotaan tulevan enemmän uusia kehittämisajatuksia, niiden halutaan toimivan
kehittämistyön uudistajina ja eteenpäin viejinä. Samalla kuitenkin toivotaan, että
uudet ajatukset olisivat vastausta erilaisiin kehittämistarpeisiin tuoden kuitenkin
tarpeiden tyydyttämiseen myös jotakin uutta näkökulmaa.

Projektien toteuttajaorganisaatioita arvostellaan myös liian vähäisestä vuoro-
vaikutuksesta alueen kuntien, yritysten ja yksittäisten projekteihin osallistuvien
ihmisten kanssa erityisesti projektien suunnitteluvaiheessa. Projektiehdotukset tuo-
daan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden mukaan erityisesti kuntien päätök-
sentekoon usein liian valmiina, ilman yhteistä suunnitteluprosessia, jolloin niihin
sitoutuminen voi jäädä ohueksi. Lisäksi vuorovaikutuksen puutteen vuoksi ne vas-
taavat usein huonosti käytännön tarpeisiin1. Vuorovaikutuksen koetaan tosin en-
simmäisen ohjelmakauden edetessä lisääntyneen.

Erityisesti yliopistoyksiköiden ja tutkimuslaitosten roolina voidaan nähdä ole-
van paitsi kysyntään vastaaminen myös kysynnän luominen yhdistämällä teoreet-

1 Myös Mäkinen (1999, 186) toteaa, että Etelä-Pohjanmaalla erilaisten tutkimus-, koulutus- ja neu-
vontaorganisaatioiden aktiivisuus kehittämistyössä on ollut positiivista, mutta toisaalta vaarana on
ollut sellaisten ko. organisaatioiden ideoiminen hankkeiden käynnistyminen, jotka voivat jäädä irral-
lisiksi alueellisista kehittämistarpeista, jos hankkeiden valmisteluvaiheessa ei tehdä yhteistyötä mui-
den alueellisten toimijoiden ja projektien edunsaajien kanssa.
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tista osaamista ja käytännön toimijoiden kehittämisongelmien tuntemusta. Tällä
tavoin voidaan löytää sellaisia kehittämistarpeita, joita projektiin osallistuvat toi-
mijat eivät edes itse ole vielä kunnolla tunnistaneet. Tällainen kysynnän luominen
on kuitenkin vielä suhteellisen vähäistä.

5.3.3 Ohjelmatyön toimintamallien kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla
          verkostojen näkökulmasta

Etelä-Pohjanmaalla on tunnistettu strategiatyön mustan aukon mukanaan tuomat
ongelmat. Ratkaisua on etsitty erityisesti vuorovaikutteisesta suunnittelusta ja tee-
maohjelmista.

Vuorovaikutteisella suunnittelulla pyritään mahdollistamaan mahdollisimman
monen toimijan osallistuminen suunnitteluprosessiin. Ajatuksena on, että laajem-
man toimijajoukon laatiessa strategiat tietoisuus maakunnan ongelmista, visioista
ja alueellista strategioista olisi aiempaa syvempää ja siten niiden ohjaava vaikutus
kasvaisi. Samalla oletuksena on, että näin uusien projektien suunnittelussa osattai-
siin ottaa aiempaa paremmin huomioon alueelliset strategiat. Vuorovaikutteisessa
suunnittelussa myös itse suunnitteludokumentin merkitys laskee ihmisten itse osal-
listuessa strategioiden laadintaan. Vuorovaikutteisessa strategisessa suunnittelus-
sa alueen monet toimijat yhdessä käsittelevät ja jäsentävät alueen strategisia rat-
kaisuja. Teemaohjelmien avulla taas pyritään kokoamaan sarja projekteja saman
sateenvarjon ja yhteisen koordinaation alle.

VUOROVAIKUTTEINEN SUUNNITTELU

Sekä suunnitteluteorioiden että menetelmien kehityksessä korostui 1990-luvulla
voimakkaasti osallistuminen, osallistaminen, kommunikaatio, neuvottelut jne.
Kaikki uudet suunnittelun lähestymistavat korostavat useiden toimijoiden osallis-
tumista suunnitteluun ja niiden keskinäistä vuorovaikutusta. Suunnittelun lähesty-
mistapojen kehityksessä heijastuu verkostoyhteiskuntakehitys. Tässä yhteydessä
ei tarkastella suunnittelun lähestymistapoja, vaan nostetaan lähinnä tarkemmin esille
joitain vuorovaikutteisen suunnittelun periaatteita ja eteläpohjalaisia käytäntöjä
suhteessa verkostomaiseen toimintaan.

Vuorovaikutteinen strateginen suunnittelu korostaa yhteisymmärryksen löyty-
mistä. Joskus rationaalisempaa on yhteisymmärrykseen pääseminen kuin asetettu-
jen visioiden ja tavoitteiden suoraviivainen toteuttaminen. Tällöin informaation ja
tiedon kulun on oltava kaksisuuntaista. Lisäksi aito vuorovaikutteisuus ei rajoitu
vain suunnitteluvaiheeseen, vaan on käynnissä jatkuvasti. Aito vuorovaikutteisuus
edellyttää sitä, että prosessissa mukana olevat toimijat kuuntelevat toisiaan. Jos
kaikki “tietävät” strategioiden todellisen sisällön vaivautumatta kuuntelemaan muita
osapuolia, on strategisesta suunnittelusta vaara tulla “kuurojen dialogia”, samoja
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näkemyksiä toistetaan rituaalinomaisesti kenenkään haluamatta aidosti ottaa sel-
vää eriävien näkemysten taustoista ja sisällöistä. Jos strateginen suunnittelu muo-
dostuu kuurojen dialogiksi, laajakaan osallistuminen ei tee siitä aidosti vuorovai-
kutteista. Vuorovaikutteisessa strategisessa suunnittelussa on siis olennaista ni-
menomaan kuunnella, ei vain kuulla. Kuunteleminen sisältää yrityksen ymmärtää,
kuuleminen on pelkkä tapahtuma, rituaali ilman yritystä ymmärtää.

Vuorovaikutteisuuden lähtökohtana on myös ajatus siitä, että prosessissa ei tuo-
teta vain uutta suunnitelmaa, vaan hyvin keskeistä on myös, että toimijoiden stra-
teginen tietoisuus kehittyy. Lisäksi tärkeää on, että toimijat ovat valmiita oppi-
maan toisistaan, toistensa arvoista, strategioista, tavoitteista, ajattelumalleista, toi-
mintatavoista jne.

Vuorovaikutteisessa strategisessa suunnittelussa tavoitteena on yhdessä oival-
taa ja sisäistää asioiden todellinen luonne, niiden ongelmakohdat ja ratkaisuvaih-
toehdot. Sisäistämällä ja oivaltamalla strategioiden tarve ja luonne on todennä-
köistä, että strateginen tietoisuus kehittyy ja samalla myös sitoutuminen tehtyihin
ratkaisuihin on todennäköisempää. Valmiiksi pureskeltujen ajatusten kanssa toi-
mittaessa päädytään helposti juupas-eipäs -kinasteluun, jolloin ratkaisujen sovit-
taminen eri organisaatioiden ja koko alueen tarpeisiin jää puolinaiseksi. Tällöin
päädytään helposti jatkamaan niin kuin ennenkin.

Yhdeksi yleisimmistä alueellisen strategisen suunnittelun ongelmista todetaan
yleensä sitoutumisen puute. Tällöin toimijoita kritisoidaan usein tyyliin ”miksi se
ja se organisaatio ei sitoudu alueellisen kehittämisohjelman laadintaan ja toteu-
tukseen”. Tämä kysymys pitää sisällään ajatuksen siitä, että alueen kehittäminen
ja suunnittelu itsessään on niin tärkeää ja laadukasta toimintaa, että siihen kannat-
taa osallistua. Kun sitoutumista lähestytään vuorovaikutuksen ja luottamuksen
näkökulmasta, keskeiseksi kysymykseksi nousee, miksi eri toimijoiden kannattaa
sitoutua ja mihin he ovat valmiita sitoutumaan. Tällöin pysähdytään miettimään
alueen kehitystä eri toimijoiden näkökulmasta, niiden tavoitteista ja strategioista
käsin. Tällöin ei oleteta, että esimerkiksi alueen kehittäminen tai erilaiset kehittä-
misohjelmat itsessään antavat mahdollisuuden sitoutua, vaan sitoutumista etsitään
myös kunkin verkostossa mukana olevan toimijan omista lähtökohdista. Sitoutu-
mista ei näin enää oteta annettuna, vaan se nähdään jatkuvana prosessina, jossa
tulee etsiä sitoutumisen merkityksiä myös “sitoutujan” omasta näkökulmasta. Täl-
löin korostuu se, että sitoutumisen luomiseen ja ylläpitämiseen on tietoisesti pan-
ostettava ottaen huomioon sen moninainen luonne. Toimijat saattavat sitoutua sa-
maan ohjelmaan, hankkeeseen tai verkostoon eri syistä.

Etelä-Pohjanmaalla on oltu varsin aktiivisia sekä erilaisten strategiapapereiden ja
ohjelma-asiakirjojen laadinnassa että strategiatyöhön kouluttautumisessa. Maakun-
nassa on pyritty omaksumaan ja kehittämään uusia suunnittelumenetelmiä. Yksi
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osoitus tästä on maakuntasuunnitelman laadinnan lähtökohdaksi otettu vuorovai-
kutteinen suunnittelu. Vuorovaikutteista suunnittelua on sovellettu alueellisessa
suunnittelutyössä varsin vähän, vaikka kehittämistyöstä on tullut viime vuosina
entistä verkostomaisempaa toimintaa.

Maakuntasuunnitteluprosessi käynnistettiin Etelä-Pohjanmaalla elokuussa 1998.
Maakuntasuunnitelman lähtökohtia olivat pitkän tähtäimen kehittämistavoitteiden
ja toiminnan suuntalinjojen luomisen lisäksi pyrkimys tarjota luottamushenkilöil-
le mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Ajankohdan valintaan vaikutti myös EU:n
rakennerahastokausien vaihdos sekä uusi maankäyttö- ja rakennuslaki. Maakunta-
suunnitelman asema maakunnan kehittämistyössä perustuu 1.1.2000 voimaan tul-
leeseen maankäyttö- ja rakennuslakiin. (Sotarauta & Lakso & Ristaniemi 1999,
44.)

Maakuntasuunnitelmaprosessissa maakunnan liitto painotti vuorovaikutteisen
suunnittelun periaatteiden mukaisesti huomion kiinnittämistä itse suunnittelupro-
sessiin ja siinä mukana oleviin toimijoihin eikä pelkästään suunnitteluasiakirjaan.
Käytännössä suunnittelu organisoitiin siten, että maakuntasuunnittelua1 varten pe-
rustettiin projektiryhmä, jonka jäsenet olivat Etelä-Pohjanmaan liitosta ja työvoi-
ma- ja elinkeinokeskuksesta. Ryhmä vastasi suunnitteluprosessin koordinoinnista,
suunnitelman kirjoittamisesta ja neuvottelujen organisoinnista. Se jäsensi työnsä
maakuntavaltuuston tekemien strategisten linjausten perusteella. (Lakso 2000a.)

Projektiryhmän ja luottamushenkilöiden osallistumisen lisäksi maakuntasuun-
nitelman vuorovaikutteisuus perustui EPKO-projektiin, seminaareihin, seutukunta-
kierroksiin, sidosryhmätapaamisiin ja lausuntojen antamiseen. Etelä-Pohjanmaan
liitto on saanut tunnustusta maakunnan toimijoilta vuorovaikutteisesta toimintata-
vasta. Lakson arvion mukaan vuorovaikutteisen suunnittelun soveltaminen on läh-
tenyt maakunnassa kohtuullisen hyvin liikkeelle. Tähän mennessä keskeisimpinä
ongelmina on ollut toimivien foorumien luominen, informaation kulun puutteelli-
suudet ja suunnitteluprosessin koordinointi. (Lakso 2000a.)

Vuorovaikutteisen suunnittelun yhtenä osana TYT-Seinäjoki ja Sente toteuttivat
Etelä-Pohjanmaan liitto tilaaman EPKO-projektin. Projektia ei yhdistetty suoraan
maakuntasuunnitelman laadintaan, vaan sille asetettiin haaste: EPKO-projektin teh-
tävänä oli tuottaa niin hyviä linjauksia ja ajatuksia, jotta ne voitaisiin sisällyttää
maakuntasuunnitelmaan. Samalla projektin tehtävänä oli uudistaa maakuntasuun-
nittelua. (Sotarauta & Linnamaa 1999b.)

1Maakuntasuunnitelma 2020 –asiakirjassa esitetään maakunnan kehittämisen pitkän aikavälin linja-
ukset. Näitä linjauksia konkretisoivat erilaiset kehittämisohjelmat. Maakunnan kehittämisohjelmiin
kuuluvat Euroopan unionin tavoiteohjelmat, kansalliset ohjelmat sekä maankäyttö- ja aluerakenne-
ohjelmat.
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EPKO-projektin myötä maakuntasuunnitteluun saatiin mukaan uusia toimijoita
ja uusia ajatuksia jo suunnitelman laatimisvaiheessa, ei vain lausunnonantajina.
Samalla testattiin uutta alueelliseen kehittämiseen osallistumista tukevaa toimin-
tamallia. Lisäksi projektin keskeisinä myönteisinä heijastevaikutuksina voidaan
pitää seuraavia seikkoja:

• Aluekehittämiseen osallistuvien toimijoiden välinen keskusteluyhteys parani.

• Projektissa mukana olleiden tietoisuus eri teemojen limittyneisyydestä ja keskinäi-
sestä riippuvuudesta lisääntyi; tietoisuus alueen kilpailukyvyn kokonaisvaltaisen ke-
hittämisen tarpeellisuudesta kasvoi. Vanha vastakkainasettelu ”pehmeisiin” ja ”ko-
viin” teemoihin sumeni ainakin osittain ja kokonaisvaltainen kehittämisnäkemys nousi
aiempaa enemmän esille.

• Ymmärrys aluekehittämissuunnittelun moninaisuutta ja vaikeutta kohtaan kasvoi.
Projektissa mukana olleet löysivät vastauksia muun muassa kysymyksiin: miksi alu-
eellista kehittämistä tehdään, mitä kehittämistyöllä voidaan saada aikaan ja miten
kehittämistyö etenee. Usein riittämättömään informaatioon ja syy-seuraussuhteiden
tuntemattomuuteen perustunut kritiikki alueellista kehittämistyötä kohtaan väheni
jonkin verran kun suunnittelutyöhön osallistuttiin itse.

• Keskustelu maakuntasuunnitelmaprosessin organisoitumistavoista yleensä sekä jat-
kuvan vuorovaikutuksen tarpeesta ja muodoista vilkastui. Teemaryhmätyöskente-
lystä ehdotettiin jatkuvaa prosessia, jossa arvioidaan ja kehitetään ohjelmien toteu-
tusta.

• Teemaryhmissä esiinnousseet uudet näkökulmat käynnistivät projektiin osallistu-
neiden omia ajatteluprosesseja teeman kehittämistarpeista.

(Sotarauta & Linnamaa 1999b, 72-73.)

TYÖOHJELMAT JA TEEMAOHJELMAT PROJEKTITOIMINNAN JÄSENTÄJINÄ

Vuorovaikutteisen suunnittelun rinnalla ja sisällä Etelä-Pohjanmaalla on pyritty
kokoamaan hajanaista projektikenttää suuremmiksi kokonaisuuksiksi ensin työ-
ohjelmien ja niitä ohjelmakaudella 2000 – 2006 seuraavien teemaohjelmien avul-
la. Verkostojen näkökulmasta työohjelmat ja teemaohjelmat on mahdollista tulkita
tietyn maakunnan kannalta keskeisen teeman ympärillä olevan verkoston yhdeksi
foorumiksi ja koordinaation työkaluksi.

Työohjelmia laadittiin ohjelmakaudella 1995 - 2000 muun muassa maaseutu-
elinkeinojen, kylien, elintarvikkeiden jatkojalostuksen, matkailun, suohon liitty-
vän elinkeinotoiminnan sekä metsien hoidon ja mekaanisen puunjalostuksen ke-
hittämiseksi. Työohjelmien vetäjinä toimivat työohjelmakoordinaattorit, joiden
tehtävinä oli muun muassa avustaa hankkeistamisessa, varmistaa hankkeiden so-
pivuus työohjelmaan, sovittaa yhteen työohjelmaan kuuluvien hankkeiden toimin-
toja, arvioida hankkeiden etenemistä, järjestää koulutusta sekä toimia linkkinä yri-
tysten, hankkeiden vetäjien ja rahoittajien välillä. (Etelä-Pohjanmaan työohjelmat
1998; Leppänen & Linnamaa & Vainio 1999.)
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Työohjelmien organisaatioon kuuluivat työohjelmakoordinaattorin lisäksi arvi-
ointiryhmä, ohjausryhmä sekä projektiryhmä. Laajan arviointiryhmän tehtävinä
oli asettaa kehittämisen painopistealueet ja tavoitteet sekä seurata hankkeiden to-
teutusta ja tuloksellisuutta. Sen jäsenet edustivat keskeisiä etujärjestöjä, yrityksiä,
asiantuntijoita, seutukuntia sekä aluekehitys- ja aluehallintoviranomaisia. Ohjaus-
ryhmä muodostui keskeisistä rahoittajista. Projektiryhmä eli ns. edunsaajaryhmä
arvioi käynnissä olevia toimenpiteitä ja teki ehdotuksia toiminnan uudelleensuun-
taamiseksi. (Etelä-Pohjanmaan työohjelmat 1998; Leppänen & Linnamaa & Vai-
nio 1999.)

Työohjelmakäytäntö on muotoutunut erityisesti Etelä-Pohjanmaan liiton ja työ-
voima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosaston yhteistyön tuloksena. Myös muut
maakunnat ja ministeriöt ovat olleet kiinnostuneita käytännöstä. Työohjelmien
katsotaan muun muassa jäntevöittäneen kehittämistyötä, vähentäneen hankkeiden
sirpaleisuutta ja poistaneen päällekkäisyyksiä.

Työohjelmat koetaan yleisesti varsin onnistuneeksi uudeksi toimintatavaksi. Nii-
den kehittämiseksi on esitetty myös runsaasti kehittämisehdotuksia. Työohjelmat-
yön pullonkauloina on noussut esiin työohjelmien organisoinnin raskaus ja pelot
työohjelmatyön muodostumisesta jatkossa liian sitovaksi kehittämistyön välineeksi.
(Linnamaa 1999b.)

Kaikissa työohjelmissa on sovellettu samaa organisaatiomallia, joka ei kuiten-
kaan välttämättä sovi kaikkiin ohjelmiin yhtä hyvin. Työohjelmiin (tai niitä seu-
raaviin teemaohjelmiin) toivotaan enemmän joustavuutta; organisoitumisen tulisi
perustua kunkin toimialan tai ilmiön omiin lähtökohtiin ja tarpeisiin eikä hallin-
nollisiin lähtökohtiin. Työohjelmaan liittyvien arviointi-, ohjaus- ja projektiryh-
mien ongelmana on ollut ryhmien osittainen päällekkäisyys ja myös epätietoisuus
ryhmän tehtävistä. Tärkeänä työohjelmatyön kehittämisen kohteena tulisikin jat-
kossa olla sateenvarjohankkeiden organisoinnin uudelleen harkinta. (Linnamaa
1999b.)

”Työohjelmissa on jotenkin sellaista yliorganisoitumisen makua. Siinä on tavattoman
paljon erilaista ohjaus- ja seuranta – ja mitä kaikkia ryhmiä. Minusta ne kaikki eivät voi
olla välttämättömiä. Minusta työohjelmien ympärille on saatu syntymään liian iso byro-
kratia. Se yritysten integroiminen olisi varmasti onnistunut vähän yksinkertaisemmalla-
kin organisaatiolla… sitä on lisäksi tavattoman vaikea hahmottaa mikä se (työohjelmi-
en) organisoitumisen muoto todella on. Sitä ei varmaankaan ole loppuun asti ajateltu.”

Myös ohjelmakaudella 2000 – 2006 mahdollisesti toteutettavat kaavailut teema-
ohjelmatyön tiivistämisestä ja laajentamisesta lisäävät toteutuessaan tarvetta tee-
maohjelmien organisointimallien kehittämiselle, jotta eri osapuolten näkemykset
välittyisivät teemaohjelmien tavoitteisiin ja yksittäisiin osahankkeisiin. Etelä-Poh-
janmaan TE-keskus onkin esittänyt ohjelmakausien taitteessa, että seuraavalla oh-
jelmakaudella laadittaisiin maakunnittain tai suuralueittain aihealueiltaan yhtenäiset
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strategiset teemaohjelmat, joiden aihealueena tulisi olla toimialaketjut tai –kluste-
rit. Menettely poikkeaisi nykyisestä työohjelmamenettelystä siten, että toimenpi-
teitä käynnistettäessä rahoitusta ei haettaisi jokaiselle hankkeelle erikseen, vaan
viranomaiset ja seutukunnat myöntäisivät vuosittaisen rahoitusraamin suoraan
ohjelman toteuttajalle. (Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen tulosesitys … 1999, 40.)

Varsinkin kunnissa on ollut ohjelmakauden vaihtuessa runsaasti epätietoisuutta
uusista teemaohjelmatyön tehostamissuunnitelmista. Kunnissa on pohdittu, miten
kuntien ja seutujen erilaiset lähtökohdat ja tavoitteet otetaan teemaohjelmatyössä
jatkossa huomioon, jos teemaohjelmille siirretään päätösvaltaa rahoitettavista hank-
keista ja jos maakunnallisten ja ylimaakunnallisten hankkeiden määrä lisääntyy.
Uusien suunnitelmien pelätään tekevän teemaohjelmista liian kaavamaisia, hallin-
nollisia ja etukäteen liian pitkälle lukkoon lyötyjä sekä huonosti seutujen erilaisia
kehittämistarpeita vastaavia. (Linnamaa 1999b.) Lisäksi on toivottu, että jatkossa
teemaohjelmien teemoiksi valikoitaisiin maakunnan elinkeinoelämän kehittymi-
sen kannalta keskeisiä teemoja ja teemaohjelmien sisältöön kiinnitettäisiin enem-
män huomiota.

”Siinä on se homma, että syntyykö ne työohjelmat keskusjohtoisesti ja virkamiesvetoi-
sesti… ja tuodaan esimerkiksi xx seudun päätöksentekoon valmis lista, että tässä on nyt
tämän ohjelman 15 hanketta, että teidän rahoitusosuus on nyt sitten tämä vai tulisko se
sillä tavalla, että seutukunnissa luodaan nämä kehittämisohjelmat ja painopisteet ja niis-
tä kootaan sitten näistä selkeistä hankkeista ne ohjelmat.”

”Työohjelmat ovat hallinnollisesti hyviä; jakavat hallinnollista työtaakkaa. Sitä en tie-
dä, miten paljon ne tehostaa sitä kehittämistyötä. Niillä on se suuri ongelma, että niistä
tulee hallintoa vain vähän toisessa muodossa. Ja se, että mä itse näen sen niin, että
tällaisissa työohjelmissa pitäisi olla jotain muuta jatkossa… työohjelmassa pitäisi olla
jokin toiminnallinen idea selkeämmin.”

Kesäkuussa 2000 Etelä-Pohjanmaalle kaavailtiin 12 teemaohjelmaa1 työohjelmi-
en jatkoksi. Teemaohjelmamenettelyssä eri sidosryhmät etsivät yhdessä kunkin
teeman kannalta keskeisimmät kehittämistarpeet, asettavat niille tulostavoitteet ja
organisoivat kehittämistyön mahdollisimman tehokkaasti. Ohjelmien suunnitte-
lun on tarkoitus tapahtua tiiviissä yhteistyössä teema-alueen yrittäjien, alan asian-
tuntijoiden, seutukuntien ja muiden viranomaisten kanssa. Teemaohjelmien val-
mistuttua niiden ohjausryhmät esittävät ne hyväksyttäviksi. Maakunnan yhteis-
työryhmä hyväksyy ohjelmat, niiden rahoitusraamit, organisointitavat sekä vas-
tuulliset toteuttajatahot. Teemaohjelmamenettelyssä alueviranomaiset ja seutukun-
nat sopivat vuotuisen rahoituskehyksen ohjelmille. Teemaohjelmien yksittäiset
hankkeet tosin saavat rahoituksen useista ohjelmista ja useilta rahoittajilta. (Rinta-
Jouppi 2000.)

1 Kaavaillut teemaohjelmat ovat: elintarviketalous-bioteknologiaohjelma, maatalouden kehittämis-
ohjelma, puutuote-metsäohjelma, tietoyhteiskuntaohjelma, tutkimus- ja koulutusohjelma, matkailu-
ohjelma, kulttuuriohjelma, kyläohjelma, metalli-elektroniikkaohjelma, yrittäjyysohjelma, palvelualojen
kehittämisohjelma ja ympäristöohjelma (Rinta-Jouppi 2000).
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Kullakin teemaohjelmalla tulee olemaan koordinaatiohanke, joka sijoitetaan
sellaisen tahon vastuulle, joka ei ole pääasiallinen kehittämishankkeiden toteutta-
ja, mutta omaa riittävän asiantuntemuksen teemasta. Koordinaatiohankkeeseen voi
kuulua ohjelman laajuudesta riippuen teeemaohjelmavastaava ja riittävä määrä
muita asiantuntijoita. Teemaohjelmavastaavan tehtävänä on muun muassa organi-
soida teeman kehittämistoimintaa ja luoda siihen liittyvälle yhteistyölle puitteet
sekä seurata hankkeiden edistymistä. Lisäksi kaikille teemaohjelmille kaavaillaan
yhteisiä toimihenkilöitä, joita voivat olla esim. tiedottaja, atk-asiantuntija, laatu-
järjestelmäosaaja ja projektisihteeri. Teemaohjelmissa tulee olemaan myös ohja-
usryhmät ja edunsaajatyöryhmä. Teemaohjelmien toteutusta seurataan arviointi-
seminaareissa. (Rinta-Jouppi 2000.) Se, mitä muutoksia todellisuudessa tapahtuu
suhteessa työohjelmatyöhön uusien teemaohjelmien myötä, jää nähtäväksi.

OHJELMASOPIMUKSET

Alueiden kehittämisestä annetun lain (1993/1135) mukaan aluekehitysohjelmien
rahoitukseen osallistuvat valtion ja kuntien viranomaiset sekä yhteisöt laativat alue-
kehitysviranomaisten johdolla ohjelmasopimuksia, jotka sisältävät eri alueilla to-
teutettavat suurimmat hankkeet ja niiden toteuttamisaikataulut sekä muut kehittä-
mistoimet. Ohjelmasopimuksissa osapuolet sopivat rahoitusosuuksistaan ja alue-
kehitysviranomainen yhteen sovittaa yhdessä valtion piirihallintoviranomaisten
kanssa ohjelmasopimuksissa määritellyt valtion rahoitusosuudet. Ohjelmasopimuk-
set ovat näin ollen lakiin perustuva suhteellisen muodollinen tapa formalisoida
verkostojen joidenkin osien toimintaa.

Ohjelmasopimus on luonteeltaan aiesopimus, joka perustuu maakunnan ohjel-
maan ja tarkentaa sen sisältöä. Asiakirja voi sisältää kehittämistoimenpiteet, suu-
rimmat hankkeet ja toteutusaikataulut. (Alueiden kehittämisestä annetun lain ta-
voitteiden … 1999.)

Alueiden kehittämistä koskevan lain tavoitteiden toteutumista koskevassa val-
tioneuvoston selonteossa todetaan, että laissa omaehtoisuuden vahvistamiseksi
määritellyt ohjelmasopimukset ovat toteutuneet epätasaisesti. Myös ohjelmasopi-
musten konkreettisuus vaihtelee laajoista yleissopimuksista yksittäisten hankkei-
den toteuttamista koskeviin sopimuksiin. Epävarmuus eri osapuolten rahoitukses-
ta, rahoituksen niukkuus ja aikataulujen yhteensovittaminen nähdään ohjelmaso-
pimusten tekoa vaikeuttavina seikkoina. Erityisesti valtion piirihallinnon osallis-
tuminen ohjelmasopimusten tekoon on osoittautunut ongelmalliseksi. (Alueiden
kehittämisestä annetun lain tavoitteiden… 1999.)

Etelä-Pohjanmaa on ollut yksi edelläkävijöistä ohjelmasopimusten laadinnas-
sa. Etelä-Pohjanmaan liiton ja Länsi-Suomen Ympäristökeskuksen välillä on laa-
dittu ohjelmasopimus sekä viisi vesistöaluekohtaista ohjelmasopimusta.
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Etelä-Pohjanmaalla on tunnistettu edellisen ohjelmakauden ongelmat. Erityisesti
vuorovaikutteisen suunnittelun ja teemaohjelmien avulla on pyritty etsimään rat-
kaisua esille nousseisiin ongelmiin. Positiivista on, että ratkaisuja on etsitty aktii-
visesti. Käytännössä ongelmaksi saattaa muodostua se, että vuorovaikutteinen suun-
nittelu jää vain maakuntasuunnitelman yhteydessä sovelletuksi kokeiluksi eikä jat-
koa seuraa. Tämä saattaa puolestaan johtaa sidosryhmien alkuinnostuksen sam-
mumiseen ja vuorovaikutteisuuden kuivumiseen kokoon. Ollakseen todellista vuo-
rovaikutteisen suunnittelun tulisi olla kahdensuuntaista ja jatkuvaa, se ei voi maa-
kunnan kehittämisessä rajoittua vain suunnitelman laadintavaiheeseen. Tällöin
olennaista olisi huolehtia, että itseohjautuvat ryhmät seuraisivat painopisteiksi
valittujen ilmiöiden edistymistä jatkuvasti ja että tällaisissa ryhmissä olisi kunkin
ilmiöiden parhaat asiantuntijat. Kauden 2000 – 2006 ohjelmatyön koordinoimi-
seksi perustettavien teemaohjelmien ohjaus- ja edunsaajatyöryhmien on ajateltu
toimivan tällaisina eri teemojen edistymistä jatkuvasti seuraavina ryhminä.

Teemaohjelmat on hyvä tapa koota useita projekteja saman sateenvarjon alle,
mutta niissä on vaara, että teemaohjelmat jäävät hallinnolliseksi kokonaisuudeksi
ilman selkeää yhteyttä projekteihin ja että projektien koordinointi on käytännössä
hankalaa. Jotta teemaohjelmatyön kautta pystyttäisiin jäsentämään jatkuvasti vuo-
rovaikutteisen suunnittelun periaatteiden mukaisesti jonkin teeman kehittymistä,
se edellyttää huomion kiinnittämistä ryhmien kokoonpanoihin, ryhmien kokoon-
tumisten hyvään johtamis- ja jäsentämiskykyyn samoin kuin teemaohjelmavastaa-
vien henkilökohtaisiin verkostojen johtajan ominaisuuksiin ja vuorovaikutteisen
suunnittelun periaatteiden omaksumiskykyyn.

Verkostomaisen toiminnan näkökulmasta tarkasteltuna maakunnan kehittämis-
toiminnan uudistamiseen tähtäävät toimenpiteet perustuvat aiempiin ajattelu- ja
toimintamalleihin, niiden hienosäätämiseen paremmiksi. Niissä ei varsinaisesti
puututa eri toimijoiden välisen yhteistyön ja sen organisoitumisen peruskysymyk-
siin. Tämä johtunee varsin pitkälle suomalaisesta hallintojärjestelmästä sekä EU:n
yhteisöaluepolitiikan ja sen kansallisten sovellusten puristuksesta. Institutionaali-
set puitteet johtavat hakemaan ratkaisuja olemassa olevan mallin sisältä eikä toi-
senlaisia ratkaisuja edes osata etsiä. Samalla usein puuttuu kyky ja rohkeus todella
uusien lähestymistapojen luomiseen. Seuraavassa luvussa jatketaan tässä esille
otetun ilmiölähtöisen kehittämisotteen hahmottelua1.

1 Ks. Sotarauta & Linnamaa (1997a); Sotarauta (1996a)
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5.3.4 Kohti strategista ilmiölähtöisyyttä

Edellisissä luvuissa kuvattu suunnitteluprosessi on kehittämisohjelma- ja hallinto-
lähtöinen. Tässä eräänlaisena verkostomaisen yhteistoiminnan ihanteena hahmo-
teltava malli taas perustuu prosessuaalisuuteen, dynaamisuuteen ja strategiseen
ilmiölähtöisyyteen. Strategisella ilmiöllä tarkoitetaan alueen kannalta keskeistä
haastetta tai ongelmaa, johon on potentiaalisesti useampia näkökulmia ja strategi-
oita. Prosessilla tarkoitetaan sellaista sarjaa toimenpiteitä ja tapahtumia, jotka liit-
tyvät toisiinsa. Prosessi on siis jatkuvaa toimintaa ja/tai sarja ajassa tapahtuvia
muutoksia. Maakunnan kehittämisessä prosessi muodostuu strategiseen muutok-
seen vaikuttavien intressiryhmien toimenpiteistä ja reaktioista sekä kehittäjäver-
koston ulkopuolisista tapahtumista. Laajimman määrityksen mukaan prosessilla
ei sinällään ole alkua tai loppua tai yksiselitteistä sisältöä. Se sisältää kaiken sen
jokapäiväisen toiminnan, joka antaa kehittämistyölle konkreettisen muodon eli
kokouksia, neuvotteluja, uusien projektien alkuja, vanhojen projektien loppuja,
lounastapaamisia, käytäväkeskusteluja... Toisaalta prosessi voidaan määritellä myös
tietyn tehtävän tai tapahtumasarjan perusteella. Esimerkiksi suunnitteluprosessi
koostuu sellaisten toimenpiteiden ja tapahtumien sarjasta, jotka liittyvät toisiinsa
ja suunnitteludokumentin laatimiseen. Näin määriteltynä prosessilla on alku ja lop-
pu. Pohjimmiltaan rajatut prosessit liittyvät kuitenkin aina jatkuviin prosesseihin.
Dynaamisuus viittaa sekä strategisten ilmiöiden että prosessien jatkuvasti muuttu-
vaan luonteeseen.

Kuten aiemman ihannemallin kehittelyn yhteydessä totesimme (ks. Sotarauta
& Linnamaa 1997a), mallin toimiminen ”ihanteellisella tavalla” edellyttää...

• hyvää ja avointa luottamukseen perustuvaa vuorovaikutusta,
• jatkuvaa strategista kommunikaatiota ja
• oppivaa kehittämisjärjestelmää.

Ihannemalli on siis varsin utopistinen ajatusrakennelma, ja sellaisia on tuskin kos-
kaan mahdollista löytää mistään puhtaimmillaan.

Käytännössä strategiseen ilmiölähtöisyyteen perustuvalla kehittämistoiminnal-
la ei ole varsinaista alkua tai loppua. Sen rajapyykkejä eivät ole ohjelmakausien
alut ja loput, jotka nyt hallitsevat kehittämistoimintaa riippumatta siitä, mitä alu-
eella tai laajemmin yhteiskunnassa tapahtuu. Ilmiölähtöisen kehittämistyön vai-
heet ovat:

I. Strategisten ilmiöiden määrittely

II. Kehittämisen painopisteiksi valittujen teemojen kehittämiskonseptien luominen

III.Strategioiden ja kehittämiskonseptien konkretisoituminen ja eläminen tilanteiden
mukana.
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Tässä yhteydessä mallin esittely aloitetaan strategisten ilmiöiden määrittelystä.
Esimerkkinä käytetään Etelä-Pohjanmaan tutkimustoiminnan määrän ja laadun
kehittämiseksi käynnistettyä prosessia1.

VAIHE I - STRATEGISTEN ILMIÖIDEN  MÄÄRITTELY

Strategisten ilmiöiden määrittelyn tavoitteena on tunnistaa alueen kehityksen kan-
nalta kaikkein keskeisimmät ilmiöt. Ilmiöiden tunnistaminen voi tapahtua esimer-
kiksi vuorovaikutteisen suunnittelun keinon, jolloin siihen osallistuu maakunnal-
lisen liiton, TE-keskuksen ja muiden sidosryhmien lisäksi mahdollisimman moni-
puolinen joukko muita sidosryhmiä. Tässä vaiheessa on joka tapauksessa olen-
naista hyödyntää aiempi keskustelu, tilastot yms. perus- ja tutkimustieto sekä laa-
jan vuorovaikutteisen prosessin avulla syntyvät näkemykset tulevaisuudesta. Stra-
tegisten ilmiöiden tunnistamisessa olennaista on tarkastella sekä toimintaympäris-
tön muutosta että alueen sisäistä tilaa laajasti, kokonaisvaltaisesti ja monesta eri
näkökulmasta. Etelä-Pohjanmaalla maakuntasuunnittelun yhteydessä strategisiksi
ilmiöiksi tunnistettiin mm. osaamisen tason nostaminen, verkostomaisen toimin-
tatavan oppiminen ja asuin- ja elinympäristön laadun kehittäminen. Osaamisen
tason nostamisessa korostettiin laajalla rintamalla harrastajamaisesta toiminnasta
ammattimaiseen toimintaan siirtymistä, Etelä-Pohjanmaan yritysten ja muiden or-
ganisaatioiden innovaatiokyvykkyyden nostamista ja maakunnan yleisen innovaa-
tioilmapiirin kehittämistä. Lisäksi painotettiin tutkimustoiminnan määrän ja laa-
dun nostamista ja tiiviin yhteyden luomista elinkeinoelämän kanssa. (ks. Sotarau-
ta & Linnamaa 1999b.)

Tutkimustoiminnan määrän ja laadun nostamiseksi on Etelä-Pohjanmaalla 1990-
luvulla esitetty useita erilaisia malleja. On puhuttu Vaasan yliopiston tiedekunnan
saamisesta Seinäjoelle, on esitetty kaikkien Seinäjoella toimivien yliopistoyksik-
köjen yhdistämistä, on pohdittu yliopistoverkoston luomista jne. Erityisesti yli-
opistoverkostoajatus on esitetty useissa kehittämisohjelmissa (ks. Yrittäjyyden
osaamiskeskusohjelma 1994; Lakso & Niemelä & Ristaniemi 1998; Etelä-Pohjan-
maan maakuntasuunnitelma 1999; Kautonen & Sotarauta 1999). Erityisesti Etelä-
Pohjanmaan tutkimusohjelmassa pureuduttiin maakunnan tutkimuksen tilaan, ta-
voitteisiin ja tulevaisuuden linjauksiin. Tutkimustoiminnan kehittämisen tavoit-
teeksi asetettiin tutkimuspanostuksen merkittävä lisäys maakunnan taloudellisilla
painoaloilla ja maakunnan profiloituminen tutkimuksessa myös kansallisella ta-
solla.

Etelä-Pohjanmaan yhdeksi strategiseksi ilmiöksi on siis tunnistettu osaamisen
tason nostaminen ja erityisesti tutkimuksen määrän ja laadun kehittäminen. Tällä

1 Tässä käytetään esimerkkinä Epanet-konseptin luomista, koska ko. projekti oli osa Senten Seinäjo-
ella toteuttamaa projektikokonaisuutta. Vastaavantyyppinen yleisistä linjauksista eri vaiheiden jäl-
keen konkreettiseksi toiminnaksi kääntynyt esimerkki on elintarviketalouden kehittäminen ja siinä
Foodwest Oy:n perustaminen sekä osaamiskeskustoiminnan aloittaminen.
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tasolla esitetty linjaus ei vielä kovinkaan helposti johda toimintaan, se saattaa jää-
dä yleiseksi hokemaksi tai purkautua useiksi toisistaan riippumattomiksi pieniksi
projekteiksi. Strategisiin ilmiöihin tarttuminen edellyttää kehittämiskonseptin luo-
mista.

VAIHE II – KEHITTÄMISKONSEPTIEN LUOMINEN

Laajassa vuorovaikutteisessa prosessissa on vaikea edetä edellä esimerkkinä esille
nostetun kaltaista yleistä analyysiä pidemmälle, koska prosessiin osallistujat ovat
eri alojen asiantuntijoita. Riittävän selkeää ja konkreettista strategiaa juuri käsillä
olevan ilmiön kehittämiseksi on vaikea laatia. Keskustelu jää pyörimään paikoil-
leen. Tämän vuoksi vaiheessa II luodaan kullekin strategiselle ilmiölle kehittämis-
konsepti. Se vastaa seuraaviin kysymyksiin:

• Mihin toimintaympäristössä tapahtuviin muutosprosesseihin, alueellisiin tarpeisiin
ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja uhkiin kehittämiskonsepti vastaa - miksi teh-
dään ja kenelle tehdään?

• Mihin toiminnot kohdistuvat, mitä tulee tehdä pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti –
mitkä ovat strategiat, mitä tehdään?

• Millaisella toimintamallilla toimitaan - mikä on eri kehittäjäorganisaatioiden rooli
ja ydinosaaminen ko. ilmiön kehittämisessä, miten niiden väliset suhteet organisoi-
daan?

Jotta edellisiin kysymyksiin on mahdollista vastata riittävän konkreettisesti, kut-
sutaan kutakin tunnistettua strategista ilmiötä analysoimaan ja strategioita luomaan
juuri ko. alan parhaat asiantuntijat. Asiantuntijuus ei tässä tapauksessa kuitenkaan
rajoitu vain ko. ilmiön substanssiosaamiseen, vaan myös yleiskehittäjien institu-
tionaalista osaamista tarvitaan kehittämiskonseptien luomisessa. Yleiskehittäjät
ovat usein avainasemassa kehitettäessä rakenteita ja luotaessa rahoitusmalleja.

Kuten edellä todettiin, Etelä-Pohjanmaalla tehtävän tutkimuksen määrän ja laa-
dun vahvistaminen on viime vuosina noussut yhdeksi keskeisimmäksi tavoitteeksi
maakunnan kehittämisessä. Etelä-Pohjanmaan tutkimusohjelmassa esitettyjen ta-
voitteiden lähtökohtana oli, että Etelä-Pohjanmaalla ei ole omaa yliopistoa. Etelä-
Pohjanmaan tutkimusohjelmassa painotettiin sekä maakunnan sisäisten että yli-
maakunnallisten yliopisto- ja tutkimuslaitosyhteyksien tiivistämisen tarvetta. Yh-
tenä ohjelman keskeisimmistä hankkeista on Etelä-Pohjanmaan korkeakouluver-
kostokonseptin kehittäminen.

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkoston konseptin luominen toteutettiin suh-
teellisen laajana keskusteluprosessina, jonka ytimen muodostivat maakunnassa
toimivien korkeakouluyksikköjen1 edustajat. Keskustelujen pohjaksi luotiin viisi
vaihtoehtoista mallia tutkimustoiminnan kehittämiseksi. Malleista keskusteltiin

1 Erityisesti Tampereen yliopisto/Sente, Helsingin yliopisto/Makes, Vaasan yliopiston Seinäjoen toi-
mipiste, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys
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sidosryhmien kanssa yhteensä seitsemässä keskustelutilaisuudessa. Laadittujen
analyysien ja käytyjen keskustelujen pohjalta syntyi Epanet-konsepti, jonka yti-
messä on nk. tutkimusprofessorimalli. Sen mukaan Seinäjoelle perustetaan 12
määräaikaista tutkimusprofessorin virkaan vuoden 2003 loppuun mennessä. Kun-
kin tutkimusprofessorin tehtävänä on muodostaa itselleen tutkijaryhmä. Tutkimus-
professuurien rahoitus räätälöidään pääosin professuurikohtaisesti ja tutkimusryh-
mien rahoitus haetaan pääsääntöisesti kansallisista ja kansainvälisistä tutkimusra-
hoituslähteistä. Epanet-konseptin organisointi perustuu usean yliopiston, Seinäjo-
en ammattikorkeakoulun ja Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen muodos-
tamaan verkostoon. (ks. tarkemmin Sotarauta & Lakso & Kurki 1999.)

Tässä yhteydessä olennaista ei ole Epanet-konseptin sisältö sinällään, vaan se
miten yleiset strategialinjaukset käännettiin kehittämiskonseptiksi. Konseptin läh-
tökohtana on yleiskehittäjien ja monien muiden toimijoiden yleisesti tunnistama
tarve kehittää tutkimustoimintaa. Konseptin laatimisesta vastasivat alan asiantun-
tijat yhdessä yleiskehittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.

VAIHE III – STRATEGIAT JA KONSEPTIT KONKRETISOITUVAT SEKÄ ELÄVÄT  TILANTEIDEN

     MUKANA

Kehittämiskonseptin luomisen jälkeen on aina lukuisia käytännön kysymyksiä jää-
nyt auki. Vaiheessa III strategioiden ja konseptin tulee kääntyä toiminnaksi. Täl-
löin myös kokoonpanot muuttuvat tilanteiden ja tarpeiden mukaan. Vaiheessa II
määritellyt toimija(t) vastaavat konseptin ja strategioiden toteuttamisesta, mutta
niiden tulisi etsiä omaa osaamista täydentävää osaamista kulloisenkin tarpeen
mukaan.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa tärkeään asemaan nousee suunnitelmien ja
laadittujen konseptien kimmoisuus eli onko toimijoilla kykyä ottaa huomioon
muuttuvat tilanteet, oppia ja suunnata toimintaa uudelleen, jolloin myös suunnitel-
mat ja konseptit kehittyvät ja uudistuvat muuttuvien tilanteiden mukana. Myös
Epanet-konsepti on täsmentynyt ja muuttunut julkistamisensa (syksy 1999) jäl-
keen. Sen toteuttamiseen on lähtenyt mukaan uusia toimijoita ja konseptin toteut-
taminen organisoituu käytännössä professuurikohtaisesti. Samalla on kuitenkin
varmistettava konseptin pysyminen kasassa ja toiminnan pitkäjänteisyys; konsep-
tin toteuttamisella on oltava vastuutaho. Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys
oli valmis ottamaan toteuttamisvastuun Epanet-konseptista ja vastaavasti muut
prosessiin osallistuneet toimijat olivat valmiit antamaan sen korkeakouluyhdis-
tykselle.

Strategisten ilmiöiden tunnistamiseen ja yhteistyökokoonpanojen muuttumiseen
prosessin kuluessa perustuva malli edellyttää pitkälle kehittynyttä verkostomaisen
toiminnan osaamista.
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KUVA 12. Ihannemalli strategiseksi prosessiksi alueellisessa kehittämisessä

5.4 Vaikutusvalta

Alueelliseen kehittämiseen osallistuvien toimijoiden mukaan vaikutusvalta on Etelä-
Pohjanmaan kehittäjäverkostossa jakautunut suhteellisen monelle toimijalle. Toi-
saalta osa toimijoista kokee, että maakunnan kehityksen suunta määrittyy pitkälti
maakunnan ulkopuolisista tekijöistä kuten talouden globalisoitumisesta sekä EU:n
ja valtionhallinnon päätöksistä:

”Jos sitä keskeisintä organisaatiota lähdetään hakemaan, niin kyllä se tuolta Arkadian
mäeltä löytyy. Kyllä valtakunnan hallitus ja sen ratkaisut, niin kyllä se sieltä se keskei-
sin löytyy.”
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”Kyllä meille tietysti myös hirveän paljon merkitsee myös nämä valtiovallan toimenpi-
teet, jossa tuota määritellään esimerkiksi nämä aluetuet. Ne ovat meille nyt annettuja
suureita, ja tietysti voisi kysyä, onko onnistuttu lobbaamisessa vai ei1. ”

”EU ja valtionhallinnon päätökset ovat paljon tärkeämpiä kehityksen kannalta kuin ne
päätökset, jotka tehdään täällä maakunnan sisällä. Eihän siitä mihinkään pääse. Jos se
täällä sisällä voitaisiin tehdä, niin olisihan se kehitys ihan toisen näköistä.”

Haastateltavien mielestä Etelä-Pohjanmaan maakunnan kehityksen kannalta vai-
kutusvaltaisia maakunnan toimijoita on vaikeaa nimetä, koska vaikutusvaltaa on
suhteellisen monella organisaatiolla. Lisäksi eteläpohjalaista kansanluonnetta pi-
dettiin sellaisena, että muiden yläpuolella oleviin suhtaudutaan maakunnassa nui-
vasti; mitään ”kukonpoikia” ei suvaita. Osa katsoi, että joissakin muissa maakun-
nissa vaikutusvaltaisen toimijoiden nimeäminen voisi olla helpompaa.

”Johtuen ehkä kansanluonteesta Pohjanmaalla täällä ei ketään päästetä nousemaan pää-
tään muitten yläpuolelle tai jos nousee pinnan yläpuolelle niin sitten katkaistaan se.
Elikkä ei täällä kyllä ole sellaisia – jotkut sanois että se on vahinkokin – vaikuttajayksi-
löitä… todella merkkihenkilöitä ei ole… meillä on tällaista tasavertaisuutta arvostettu
aina.”

Vaikutusvaltaisuuden tarkastelussa haastateltavat yleensä pitivät vaikutusvaltaisi-
na niitä toimijoita, jotka olivat lähellä omaa toimintaa. Esimerkiksi yritysjohtajat
ja elinkeinoelämän kehittämisessä mukana olevat haastateltavat pitivät usein yri-
tyksiä keskeisimpinä vaikuttajina maakunnan kehitykseen, kuntien viranhaltijat
julkisen sektorin toimijoita, oppilaitosten rehtorit oppi- ja tutkimuslaitoksia jne.
Yleisesti organisaatio nähtiin sitä vaikutusvaltaisempana mitä isommasta organi-
saatiosta oli kyse. Samalla myös isojen organisaatioiden johtajilla koettiin olevan
vaikutusvaltaa. Vaikutusvaltaisina toimijoina nousi erityisesti esiin seuraavat ta-
hot:

• Elinkeinoelämä

• Kunnat, erityisesti Seinäjoen kaupunki

• Etelä-Pohjanmaan liitto ja Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus

• Seinäjoen ammattikorkeakoulu

• Poliittiset puolueet

• Tiedotusvälineet, erityisesti Ilkka-lehti.

Elinkeinoelämää vaikutusvaltaisimpina pitävät toimijat kyseenalaistavat julkisen
sektorin roolin alueen todelliseen kehitykseen vaikuttajina. Julkisen sektorin toi-

1 Etelä-Pohjanmaan tavoitteena oli saada ohjelmakaudelle 2000 – 2006 koko maakunta EU:n tavoite
2-ohjelma-alueeksi. Pohjoiset Seinänaapurit ja Härmänmaa jäivät kuitenkin tavoite 2:n ulkopuolelle.
Tämä samoin kuin päätökset kansallisesta tukialuejaosta aiheuttivat maakunnassa paljon keskustelua
siitä, kuinka hyvin maakunnassa on onnistuttu edunvalvontakysymyksissä. Esimerkiksi Ilkan mieli-
pideosastolla 15.7.1999 ministeri Eino Uusitalo korostaa ”asianajotaitojen” merkitystä, jos valtio-
vallalta halutaan maakunnan kannalta positiivisia rahoituspäätöksiä. (Uusitalo 1999.)
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mijoita kritikoidaan kunnian ottamista asioista, joissa heidän panoksillaan koe-
taan olleen vain marginaalinen merkitys lopputulokseen. Samoin aluekehittämis-
varat koetaan vähäisinä suhteessa elinkeinoelämän omiin panostuksiin.

”Mä olen monta kertaa miettinyt tätä, että mikä on se viisaus, mikä meillä on tuolla
erilaisissa liitoissa ja muissa organisaatioissa. Se on se oma viisaus, se elää omaa elä-
määnsä se viisasten ihmisten viisas keskustelu ja paperien tekeminen… nyt on yhteis-
toimintaryhmää, on TE-keskusta, E-P:n liittoa ja on vaikka mitä. Niin onko se kuiten-
kaan tuonut sellaista aitoa hyvinvoinnin lisää tänne. En mä tiedä.”

”Jos ajatellaan maakunnan kokoon nähden suuria yrityksiä kuten Atriaa, niin kyllähän
se merkittävästi, kun se on tehnyt monenko miljardin investoinnit omalle tontilleen, niin
eihän näin suurista rahoista tuolla E-P:n liitossa puhuta ollenkaan… asioiden suuruus-
luokka ja skaalaus on niin kuin näin… on optinen harha luulla, että se ohjailu, mikä on
näissä julkisissa organisaatioissa olisi niin kuin niin hedelmällistä.”

Erityisesti isojen yritysten katsotaan vaikuttavan omilla ratkaisuillaan maakunnan
kehitykseen. Tosin Etelä-Pohjanmaalla pk-yritysvaltaisena alueena ei yksittäisiä
vaikutusvaltaisia yrityksiä juuri ole muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Yri-
tysten vaikutusvalta koetaan tulevan yrityksen oman toiminnan kautta, ei niinkään
aluekehittämistyöhön osallistumisesta. Vaikutusvaltaisten yritysten todetaan osal-
listuvan alueelliseen kehittämiseen suhteellisen vähän lukuun ottamatta muutamia
sellaisia yrityksiä, jotka näkevät yrityksen menestymisen olevan selkeästi riippu-
vainen maakunnan kehityksestä (esimerkiksi väestömäärän muutoksista).

”Mutta kyllä se toisaalta on, että hallinnollisilla päätöksillä ei maata ole rakennettu…
vaikka tehdään kuinka hyviä suunnitelmia ja kuinka jämeriä päätöksiä, niin eihän niillä,
ellei löydy niitä toimijoita. Kyllä se on elinkeinoelämä ja yritysmaailma, jonka ratkaisut
niin xx-seudulla kuin maakunnissakin vaikuttaa.”

Elinkeinoelämää vaikutusvaltaisena pitävät toimijat kokevat silti julkisen sektorin
roolin maakunnan kehityksen kannalta välttämättömänä, vaikka alueellisen kehit-
tämistyön merkitystä heidän mukaansa yliarvioidaankin. Julkisen sektorin tärkeim-
pänä tehtävänä nähdään olevan toimintaedellytysten luonti, mahdollistaminen.

Myös kunnilla todetaan olevan vaikutusvaltaa maakunnan kehityksen suuntaan.
Kuntien vaikutusvalta perustuu toimintaedellytysten luomiseen ja keskeiseen ase-
maan alueellisen kehittämisen linjaajana ja rahoittajana. Erityisesti vaikutusvaltaa
koetaan kuntapuolelta olevan Seinäjoen kaupungilla maakuntakeskusasemansa ja
aloitteellisuutensa vuoksi.

Muista julkisen sektorin toimijoista nousevat esille myös Etelä-Pohjanmaan
liitto ja Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus. Niillä koetaan olevan
perustehtäviensä vuoksi vaikutusvaltaa maakunnan kehityksen suuntaan. Näiden
kahden organisaation tehtäviä pidetään siinä määrin erilaisina, että niiden välistä
vaikutusvaltaa ei voi suoraan vertailla. Suuri osa alueelliseen kehittämiseen osal-
listuvista toimijoista pitää työvoima- ja elinkeinokeskusta maakunnan liittoa vai-
kutusvaltaisempana toimijana, koska sillä on isommat resurssit ja asema rahoitta-
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jana. Vaikka periaatteessa alueellisen kehittämisen rahoituspäätökset tehdään maa-
kunnan yhteistyöryhmässä ja yritystukiryhmässä, niin käytännössä pääosa haasta-
teltavista koki työvoima- ja elinkeinokeskuksen rahoituksesta päättäväksi toimi-
jaksi. Maakunnan liitolla nähdään olevan linjaamisvaltaa, mutta operatiivisessa
toiminnassa TE-keskus koetaan merkittävämpänä kuin Etelä-Pohjanmaan liitto.

”Välistä tuntuu, että tää systeemi on jotenkin kaksjakoinen. Liitolla on kuitenkin lain
mukaan vastuu maakunnan kehittämisestä mutta niillä ei ole välineitä. Varat on TE-
keskuksessa. Yhteistyö näiden kahden kesken on kuitenkin Etelä-Pohjanmaalla hyvää.
Jotenkin mulla on kuitenkin sellainen käsitys, ettei se liitto ole jotenkin sellaista roolia
saanu tai ottanu tai pystyny ottamaan, jotta siihen kaikissa asioissa täysin luotettaisiin.
Mä kyllä melkein sanoisin, että tohon TE-keskukseen luotetaan, ja sanoisin, että se
tehnyt tän maakunnan kehittämiseksi melkein enemmän.”

Oppilaitoksista Seinäjoen ammattikorkeakoulu koetaan vaikutusvaltaiseksi, koko
maakunnan kehitykseen vaikuttavaksi toimijaksi. Etelä-Pohjanmaalla ammattikor-
keakoulun rooli on suhteellisin suuri. Ammattikorkeakoulua pidetään paitsi kes-
keisimpänä maakunnan kouluttajana myös merkittävänä alueellisen kehittämis-
työn resurssina.

”Se (Seinäjoen ammattikorkeakoulu) kouluttaa niin kuin nuorisoa, ja on sellainen opin-
ahjo… se on sen verran iso ja mittava, että sinne pystytään rakentamaan koulutusohjel-
mia ja opintosuuntia ja mitä ne nyt nykyään onkaan. Että sillä on niin kuin todellista
merkitystä… kyllä ammattikorkeakoululle näkisin sellaisen veturiroolin, semmoisessa
massojenkin kouluttamisessa ja yritysten tarpeitten mukaan joustavana ja nopeasti toi-
mivana organisaationa.”

Osittain nähdään, että ammattikorkeakoulun roolia ja merkitystä myös yliarvioi-
daan.

”Ammattikorkeakoululla on vaikutusvaltaa. Siinä on tällaista hurmahenkisyyttäkin, kun
tänne vihdoinkin saatiin ammattikorkeakoulu… on vähän sellainen mielikuva, että mitä
tahansa saadaan aikaan ja mitä tahansa voidaan tehdä, kun meillä on ammattikorkea-
koulu. Mutta voiko se todellisuudessa toimia sillä tavalla, niin sitä mä pikkuisen epäi-
len. Se edellyttäisi, että siellä olisi sitä henkilöstöä, joka tekisi niitä hommia (alueelli-
seen kehittämiseen liittyvää työtä). Ja siellä kuitenkin henkilöstön päätyö on se opetta-
minen ja kouluttaminen.”

Myös poliittisten puolueiden katsotaan vaikuttavan maakunnan kehitykseen. Po-
liittiset puolueet ovat monessa edellä esitetyssä julkisen sektorin organisaatioissa
sisällä vaikuttamassa, jolloin niiden oma ”puhdas” vaikutus jää ehkä taustalle. Etelä-
Pohjanmaalla pidetään valitettavana, että maakunnasta ei ole ollut yksittäisiä poik-
keuksia lukuun ottamatta vaikutusvaltaisia valtakunnan tason politiikkoja. Alueen
kansanedustajien toivotaan lisäävän yhteistyötään yli puoluerajojen maakunnan
etujen ajamiseksi.

Myös tiedotusvälineiden koetaan vaikuttavan merkittäviksi maakunnan kehittä-
misilmapiiriin ja sitä kautta myös maakunnan kehityksen suuntaan. Ne luovat ny-
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kytilasta ja tulevaisuudesta tulkintoja, joiden pohjalta syntyneiden mielikuvien
perusteella ihmiset usein toimivat. Haastateltavien mukaan tiedotusvälineiden
merkityksen suuruutta kehittämisilmapiiriin ja edelleen esimerkiksi investointien
toteuttamishalukkuuteen tai nuorten viihtyvyyteen Etelä-Pohjanmaalla ei täysin
ole ymmärretty.

Etelä-Pohjanmaalla toimivien tiedotusvälineiden koetaan keskittyneen liikaa
muun muassa EU:hun liittyvien negatiivisten puolien ja valtakunnan tasolla tehty-
jen poliittisten päätösten haittavaikutusten esille tuomiseen positiivisten kehittä-
missignaalien viestittämisen tai rakentavien kehittämisehdotusten sijaan.

”Sanoisin näin, että yksi karhunpalvelus mikä itse asiassa tehtiin EU:hun liittymisen
jälkeen, oli tämä monivuotinen ruikutus EU:n surkeudesta, joka synnytti semmoisen
apatian tähän maakuntaan… nämä on hirveän paljon myös tällaisia psykologisia kysy-
myksiä, että jos sulle maataloussektorilla joka päivä sanotaan, että kuinka tämä EU on
hirveän surkeeta, meillä ei ole mitään mahdollisuuksia ja kuinka nämä tuet ovat ihan
olemattomia, niin vaatii hirveätä kansanrohkeutta lähteä kehittämään.”

”Ne (lehdet) kyllä kirjoittaa ne jutut, missä hieman virnuillaan EU:lle, että taas projekti.
Ja otsikkona on, että paljonko rahaa siihen käytetään. Mutta ne ei mee niinku sinne
sisälle, että mitä siinä aidosti teherähän ja mitä niinkuin siitä hyötyy… aina pitää löytyä
joku mitä sitten kauheasti kritisoidaan. Niitten mielestä epätoivon lietsominen on tär-
keämpää kuin tämmöisten hyvien asioiden esiin saaminen.”

Erityisen vaikutusvaltaisena tiedotusvälineenä pidetään Ilkka-lehteä. Se koetaan
voimakkaasti kantaaottavakasi, puoluepoliittisesti värittyneeksi ja kehittämisilma-
piiriin keskeisesti vaikuttavaksi toimijaksi. Ilkan kirjoitusten koetaan vaikuttavan
merkittävästi myös siihen julkikuvaan, mitä muualla Suomessa on Etelä-Pohjan-
maasta. Lehden linjan ei aina koeta vaikuttavan positiivisesti ja maakunnan etua
palvelevasti maakunnan imagoon.

Toisaalta osa toimijoista arvostaa Ilkan aktiivisuutta aluekehittämisasioista,
kunnallispolitiikasta ja eteläpohjalaisesta elinkeinoelämästä uutisoinnissa. Lisäk-
si pidetään hyvänä asiana, että myös negatiivisista asioista kirjoitetaan. Ilkka koe-
taan myös merkittäväksi maakuntaidentiteetin luojaksi.

”Ilkka suhtautuu kyllä suopeasti kehittämisasioihin ja maakunnan asioiden eteenpäin
viemiseen. Toisella laitaa, kun tulee hyvinkin voimakas erimielisyys valtakunnan tason
päättäjien kanssa, niin pitää muistaa, että Ilkkaa luetaan kyllä sitten pääkaupunkiseudul-
lakin. Ja jos siellä syntyy eteläpohjalaisista tällainen uhoava, kummallinen kuva, niin se
luo meille sitä imagoa sellaisena, joka ei edesauta meidän asioiden eteenpäin viemistä.
En mä nyt sitä edellytä, että pitäisi myötäillä ja silitellä kaikissa asioissa, mutta se on
joskus niin karmeaa hyökkäämistä. Mutta maakuntatasolla Ilkka suhtautuu ihan hyvin
kaikkiin kehittämistoimenpiteisiin.”

Tiedotusvälineiden vaikutusvalta nähdään merkittävänä paitsi kehittämisilmapii-
rin luomisessa myös yleisemmin maakunnan imagon muotoutumisessa. Maakun-
nan imagoa pidetään suhteellisen heikkona. Maakunnan imagon kohottaminen esi-
merkiksi yhteistyössä tiedotusvälineiden kanssa on Etelä-Pohjanmaalla hyvin vä-
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häistä. Imagon kehittämiseksi niin maakunnan sisällä, muualla Suomessa kuin kan-
sainvälisestikin olisi panostettava siihen, että maakunnasta välittyisi julkisuuteen
positiivisia asioita. Useiden maakunnan toimijoiden mukaan tällä hetkellä Etelä-
Pohjanmaan imago on huomattavasti heikompi kuin mitä on todellisuus. Muualla
ei juurikaan esimerkiksi tiedetä, että maakunnassa on runsaasti hyvin menestyviä
pk-yrityksiä ja myös informaatioteknologian osaamista, koska näitä seikkoja ei
olla osattu tuoda riittävästi esiin. Esille on nostettu myös ajatus siitä, että esimer-
kiksi Seinäjoen kaupungille tai Etelä-Pohjanmaan liittoon palkattaisiin tiedottaja,
jonka tehtävänä olisi miettiä, millaisia asioita, mille kohderyhmille ja millä tavalla
maakunnasta yritetään nostaa julkisuuteen.

”Yksi mikä on aika puutteellisesti hoidettu koko tässä maakunnassa ja myöskin Seinä-
joen kaupungissa, on tiedottaminen kaiken kaikkiaan. En tiedä, onko täällä yhtään ai-
nutta tiedottajaa missään olemassa… noilla isoilla firmoilla saattaa olla, julkishallinnon
puolella ei missään. Vähintä mitä voisi ajatella, niin olisi se, että liitolla olisi päätoimi-
nen ammattilainen, edes niin kuin maakuntatasolla ja Seinäjoen kaupungilla pitäisi olla
ehdottomasti. Pitäisi pitää täysin erillään virallinen tiedottaminen ja vapaaehtoinen tie-
dottaminen, sellainen pr-tiedottaminen. Siihen pitäisi saada sellainen ihminen, joka on
markkinointi-ihminen.”

”Minä olen itse sitä mieltä, että se viesti että me kerrotaan, että kuinka kurjaa täällä on
ja kuinka vähän täällä on t&k-markkoja, niin siitä realiteetista me ei päästä mihinkään.
Mutta jos me yritetään markkinoida ja tehdä aluetta houkuttelevaksi, niin tämä ei tee
sitä houkuttelevaksi. Enemmän pitäisi kiinnittää huomiota siihen viestiin, joka kertoo,
mitä meillä on täällä. Siihen sitten törmää…j os on sellainen kuva muilla ei ettei täällä
mitään ole, niin sitten ajatellaan ettei ole edellytyksiä syntyäkään.”

Toisaalta maakunnan imagoa ei voi kehittää määräänsä pidemmälle pelkällä hy-
vällä yhteistyöllä tiedotusvälineiden kanssa, jos todellisuus ei vastaa luotua posi-
tiivista kuvaa. Alueen imagon perusta on kuitenkin alueen historiassa, kulttuuris-
sa, ihmisissä, yrityksissä jne. Positiivisten seikkojen esiin nostamisella voidaan
kohentaa näistä tekijöistä muodostunutta mielikuvaa, mutta ei kokonaan luoda sitä.

5.5 Foorumit ja areenat

Kehittämistyön muutos 1990-luvulla on johtanut lisääntyneeseen yhteistyöhön
toimijoiden välillä. Tämän vuoksi erilaisten foorumien ja myös areenoiden merki-
tys alueellisessa kehittämisessä on korostunut. Monet foorumeista ja areenoista
ovat uusia.

Foorumiksi voidaan kutsua niitä käytäntöjä, joiden avulla eri toimijaryhmät
toimivat yhdessä. Foorumit ovat siis paikkoja ja tilaisuuksia, joissa keskustele-
malla, väittelemällä ja sopimalla etsitään eri asioiden merkityksiä ja uusia toimin-
nan muotoja. Foorumeja ovat mm. erilaiset työryhmät, keskusteluryhmät, aivorii-
het, julkiset tilaisuudet, sanomalehdet, televisio, radio, näytelmät, konferenssit,
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ammattijulkaisut jne. Areenat puolestaan ovat osa strategisen suunnittelun muo-
dollista prosessia. Niitä ovat kunnanvaltuustot, kunnanhallitukset, johto- ja lauta-
kunnat, yritysten hallintoneuvostot, tiedekuntaneuvostot jne. (Bryson & Crosby
1992, 92-108.)

Foorumeilla käydyissä keskusteluissa luodaan tietoisuutta siitä arvo- ja asenne-
pohjasta, jonka varassa alueen kehitykseen yritetään vaikuttaa. Samalla saattaa
syntyä päätöksiä, uusia yhteistyömuotoja, mutta myös uusia erimielisyyksiä. Olen-
naista eri foorumeilla käydyissä keskusteluissa on, että ihmisten välisiä erimieli-
syyksiä ei vähätellä, eikä niitä työnnetä syrjään - vaan niihin käydään käsiksi. (So-
tarauta & Linnamaa 1997a, 79.)

Varsin usein aiottujen strategioiden laadinta ja toteuttaminen ovat keskittyneet
areenoille. Tällöin foorumeja ei ole nähty suoranaisina osina strategista suunnitte-
lua, vaan lähinnä joko suunnittelun tietopohjaa laajentavina tai suunnittelusta ja
sen tuloksista tiedottavana tai siihen osallistujia kouluttavana. Myös erilaisilla foo-
rumeilla on joka tapauksessa käyty enemmän tai vähemmän tietoisesti strategioita
tulkitsevia, niitä suuntaavia ja luovia keskusteluja. Olipa kyseessä foorumi tai aree-
na, strategisessa kehittämisessä on kiinnitettävä huomiota siihen, missä ja miten
keskustellaan, miten laaja kommunikatiivinen prosessi ja sen taustalla oleva ver-
kosto saadaan pysymään koossa niin, että prosessi etenee eikä jää pyörimään pai-
kalleen. (Sotarauta & Linnamaa 1997a, 79.)

Alueellisessa kehittämisessä voidaan nähdä olevan sekä epävirallisia että viralli-
sia foorumeita ja areenoita. Virallisilla foorumeilla ja areenoilla tarkoitetaan alu-
eelliseen kehittämiseen lainsäädännön perusteella tai muulla tavoin (esim. alueen
omien tarpeiden pohjalta) syntyneitä suhteellisen vakiintuneita, säännöllisesti tois-
tuvia keskustelupaikkoja. Epävirallisia foorumeita ja areenoita ovat esimerkiksi
satunnaiset tapaamiset, illanistujaiset ja johonkin muuhun asiaan liittyvät fooru-
mit ja areenat, jotka kuitenkin mahdollistavat myös epäviralliset keskustelut alu-
eellisesta kehittämisestä. Virallisilla ja epävirallisilla foorumeilla ja areenoilla
koetaan olevan erilaiset roolit ja merkitykset kehittämistyössä, ja niiden nähdään
täydentävän toisiaan.

Tutkimuksessa nousi erityisesti esiin seuraavia virallisia alueelliseen kehittä-
miseen liittyviä foorumeita ja areenoita1:

• maakunnan yhteistyöryhmä, työjaosto ja muut rakennerahastojen hallinnointiin liit-
tyvät ryhmät

• maakuntavaltuusto ja –hallitus

• pk-neuvottelukunta

1 Kyseessä ei ole tyhjentävä lista Etelä-Pohjanmaan alueelliseen kehittämiseen liittyvistä foorumeista
ja areenoista. Lista perustuu tutkimusaineistosta esiin nousseisiin foorumeihin ja areenoihin.
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• työohjelmiin ja teemaohjelmiin liittyvät ryhmät

• seutuyhteistyöhön liittyvät foorumit, seutukierrokset.

Ensimmäisellä EU:n ohjelmakaudella maakunnan yhteistyöryhmässä oli Etelä-
Pohjanmaalla 34 jäsentä. Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimi maakuntajoh-
taja ja sihteeristönä maakunnan liitto. Yhteistyöryhmä kokoontui pari kertaa vuo-
sittain. Yhteistyöryhmän työjaostossa oli ensimmäisellä ohjelmakaudella 13 jä-
sentä. Yhteistyöryhmä siirsi ohjelmassa toteutettavien hankkeiden käsittelyn työ-
jaostolle, joka teki niistä puoltavan tai hylkäävän päätöksen tai siirsi hakemuksen
oikealle viranomaiselle. Rahoitusviranomaisten edustajat esittelivät työjaostossa
omat hankkeensa päätösehdotuksineen pääsääntöisesti kerran kuukaudessa pidet-
tävissä kokouksissa. Varsinaisen rahoituspäätöksen teki yhteistyöryhmän kannan
perusteella ao. rahoitusviranomainen (esim. TE-keskuksen maaseutuosasto). Ete-
lä-Pohjanmaalla toimi työjaoston alapuolella lisäksi epävirallinen, työjaostoa sup-
peampi ja sitä useammin kokoontuva hankeryhmä. Se pohti hankkeiden rahoitus-
mahdollisuuksia ja neuvoi hankkeita valmistelevia viranomaisia ja hankehakijoi-
ta. Ryhmään kuulumattomat rahoittajat esittelivät hankkeensa ryhmän kokouksis-
sa tarvittaessa. Yritystukipäätökset käsiteltiin ensimmäisellä ohjelmakaudella yri-
tystukiryhmässä1. Lisäksi Etelä-Pohjanmaalla toimi mm. rakennus- ja ympäristö-
hankeryhmä, joka arvioi ympäristöhankkeita. (Mäkinen 1999, 227-228.)

Esimerkiksi Mäkinen (1999, 178) ja Virkkala (1998) ovat kritikoineet rakenne-
rahasto-ohjelmien kansallista hallinnointia siitä, että maakunnan yhteistyöryhmät
ovat delegoineet osan toimivallastaan rahoittajista koostuville työryhmille, mikä
on heikentynyt niiden roolia. Käytännössä hankkeet on pääsääntöisesti valmistel-
tu työryhmissä jo sovitulla tavalla niiden tullessa yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Erityisesti työjaosto on keskeinen valmisteleva elin ja sen vahva rooli on vähentä-
nyt kehittämisprosessin demokraattisuutta, koska sen vuoksi ohjelmatyö on ajau-
tunut muutamien tärkeiden rahoittajaviranomaisten hallintaan. Lisäksi useissa
maakunnissa yhteistyöryhmä on koettu kokoonpanoltaan liian suureksi ja hetero-
geeniseksi kyetäkseen tehokkaaseen päätöksentekoon.

Alunperin alueiden strategista painopisteasettelua oli tarkoitus toteuttaa maa-
kunnallisissa yhteistyöryhmissä, mutta niiden rooli on kuitenkin jäänyt tässä teh-
tävässä heikoksi myös Etelä-Pohjanmaalla. Mäkisen mukaan yhteistyöryhmä on
osoittautunut kokonpanoltaan liian suureksi ja heterogeeniseksi kyetäkseen tehok-
kaaseen päätöksentekoon; siellä ei ole kyetty käsittelemään maakunnallisia strate-
gioita eikä toisaalta ottamaan kanssa hankekohtaisiin kysymyksiin. (Mäkinen 1999,
177.)

1 Mäkisen mukaan yrityssalaisuuden ja asiakirjojen salassapitoa koskevien säännösten vuoksi tuki-
päätösten perustelut olivat ainoastaan rahoituspäätöksen tekevän viranomaisen tiedossa lukuun otta-
matta kaikkein suurimpia hankkeita. Yritystukitiedot eivät ole myöskään välittyneet maakunnan yh-
teistyöryhmään eikä maakuntien liittoihin. (Mäkinen 1999, 175.)
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Maakunnan yhteistyöryhmä koettiin ensimmäisellä EU:n ohjelmakaudella lii-
an suureksi ryhmäksi, jossa vain mekaanisesti käytiin hankkeet läpi. Merkittäväm-
pinä pidettiin yhteistyöryhmän työjaoston, työjaoston hankeryhmän ja yritystuki-
ryhmän toimintaa.

Usein yhteistyöryhmään käsiteltävät hankkeet oli jo valmisteltu ja sovittu muu-
alla niiden tullessa yhteistyöryhmän käsiteltäviksi. Tämä vaikutti ryhmien vaiku-
tusmahdollisuuksiin ja edelleen työskentelymotivaatioon. Mäkisen mukaan työja-
oston vahvan aseman voidaan katsoa vähentäneen kehittämisprosessin demokraat-
tisuutta, koska työjaostokäytäntö korosti muutamien keskeisten rahoittajaviran-
omaisten roolia. (Mäkinen 1999, 178.)

”Tällä ohjelmakaudella (ensimmäisellä EU:n ohjelmakaudella) yhteistyöryhmä on ollut
liian suuri konklaavi, joka ei ole itse kokenut niin mielekkäänä sitä työtä. Siellähän on
aivan laidasta laitaan nämä osallistujat … onko heillä sitten mahdollisuutta ja haluakaan
sitten hanke hankkeelta käydä niitä projekteja läpi. Kyllä mä luulen, että siinä jotain
semmoista hiomista on.”

Vuoden 2000 alusta voimaan astuneen lain (Laki rakennerahasto-ohjelmien kan-
sallisesta hallinnoinnista 1353/1999) 17 §:n mukaan kussakin maakunnassa on
rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoon ja kehittämiseen vaikuttavien toimen-
piteiden yhteensovittamista varten maakunnan liiton asettama maakunnan yhteis-
työryhmä. Ensimmäiseen EU:n ohjelmakauteen verrattuna erona on, että laki tuo
aikaisemmin vain epävirallisena yhteistyöelimenä toimineet maakuntien yhteis-
työryhmät suomalaisen lainsäädännön piiriin. Lain mukaan yhteistyöryhmän ko-
koonpano on sovitettava siten, että siinä ovat tasapuolisesti osapuolina maakun-
nan liiton ja sen jäsenkuntien edustajat, ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset
ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot sekä alueen kehittämisen kannal-
ta tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt. Jäsenten lisäksi maakunnan lii-
ton hallitus nimeää yhteistyöryhmälle puheenjohtajan. Puheenjohtaja tulee olla
kuntalaissa tarkoitettu luottamushenkilö.

Virkkalan mukaan uusi laki ei välttämättä poista sektoroitumista, vähennä by-
rokratiaa tai järjestelmän monimutkaisuutta eikä delegoi toimivaltaa maakuntata-
solle. Lain mukaan viranomaisten toimintaa ohjaa aluetasolla maakunnan yhteis-
työasiakirja. Yhteistyöasiakirjassa sovitetaan yhteen EU-varojen ja vastaavien
kansallisten rahoitusosuuksien kohdentuminen maakunnassa ohjelmaa rahoittaville
valtion viranomaisille, maakunnan liitolle ja muille rahoitukseen osallistuville ta-
hoille. Virkkalan mukaan on vaikeaa etukäteen tietää, missä määrin yhteistyöasia-
kirja helpottaa sektoroituneen järjestelmän aikaansaamaa kitkaa ohjelmien toteu-
tuksessa ja rahoituksessa ja missä määrin se yksinkertaistaa monitasoista koordi-
nointijärjestelmää. (Virkkala 2000.)

Laissa rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnosta (1353/1999) on to-
dettu, että yhteistyöryhmän sihteeristöön tulee valita yhteistyöryhmässä edustet-
tuina olevien viranomaisten palveluksessa olevia henkilöitä niin, että viranomais-
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ten edustus tulee tasapuolisesti huomioon otetuksi. Sihteeristön tehtävänä on hoi-
taa yhteistyöryhmän asioiden valmistelu-, esittely- ja täytäntöönpanotehtäviä vir-
kavastuulla. Lisäksi laissa määrätään yhteistyöryhmä asettamaan jaosto tavoite 3 -
ohjelman ja tavoite 2 -ohjelman yhteensovittamiseksi ja jaosto Euroopan maata-
louden ohjaus- ja tukirahaston tukiosaston osarahoittaman alueellisen maaseutu-
suunnitelman ja tavoite 2 -ohjelman yhteensovittamiseksi. Etelä-Pohjanmaalla on
asetettu tavoite 3 -jaosto ja maaseutujaosto. Näille jaostoille on hyväksytty työjär-
jestykset maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa. Etelä-Pohjanmaalla toimii
myös yhteistyöryhmän hankejaosto, joka mm. käsittelee EU:n osarahoittamat ke-
hittämishankkeet, selvittää niiden sopivuutta eri ohjelmiin, suunnittelee, kokoaa
ja seuraa laajoja hankekokonaisuuksia ja kehittää hankemenettelyä. (EU-ohjelmat
Etelä-Pohjanmaalla … 2000; Laki rakennerahastojen kansallisesta hallinnoinnista
1353/1999.)

Maakuntavaltuusto on myös yksi maakunnan kehittämiseen liittyvistä virallisista
areenoista. Maakuntavaltuuston roolin koetaan jääneen kuitenkin alueellisessa
kehittämisessä aika pieneksi. Se kokoontuu suhteellisen harvoin, osallistujia on
paljon ja kokoukset noudattavat hyvin perinteistä kaavaa. Maakuntavaltuusto voi-
si olla enemmänkin mukana alueellisen kehittämisen suunnittelussa, mutta osallis-
tumiseen olisi löydettävä uusia toimintatapoja. Maakunnallisen liiton todellisia
päätöksentekijöitä ja vaikuttajia koetaan olevan maakuntahallitus ja maakunnan
liiton viranhaltijat.

Elinkeinoelämän mukaan saamisesta alueelliseen kehittämiseen on Etelä-Poh-
janmaalla niin kuin muissakin Suomen maakunnissa keskusteltu paljon. Yksi mer-
kittävä yrityselämän osallistumisen mahdollistaja on Etelä-Pohjanmaalla Pk-neu-
vottelukunta. Siihen kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton, TE-keskuksen, kauppaka-
marin ja yrittäjäjärjestön edustajia. Pk-neuvottelukuntaa pidetään hedelmällisenä
tapana lisätä elinkeinoelämän ja viranhaltijoiden yhteistyötä alueellisessa kehittä-
misessä. Sen kautta koetaan pystyttävän lisäämään erilaisten toimintakulttuurien
ymmärrystä ja tuomaan elinkeinoelämän näkökulmaa kehittämistyöhön.

Edellä (luvussa 5.3.3.) on jo lyhyesti esitelty työohjelmia ja teemaohjelmia.
Näihin ohjelmiin liittyvä erilaiset ryhmät lisäävät osaltaan merkittävästi maakun-
nan kehittämistyöhön osallistujien määrää ja ryhmien kokoontumiset toimivat näin
merkittävinä alueellisen kehittämisen foorumeina. Vastaavasti seututasolla mer-
kittävinä kehittämistyön foorumeina voidaan pitää seutuorganisaatioita ja niihin
liittyviä erilaisia elimiä samoin kuin lähinnä maakunnan liiton järjestämiä seutu-
kuntakierroksia.

Epävirallisia foorumeja pidetään virallisia foorumeita merkittävimpinä alueen ke-
hittämisen eteenpäin menon kannalta. Epävirallisia foorumeita koetaan myös ole-
van Etelä-Pohjanmaalla melko paljon. Niiden korostumisen yhtenä selityksenä on
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se, että Etelä-Pohjanmaa on suhteellisen pieni alue, jolloin alueellisessa kehittä-
misessä mukana olevat ihmiset tuntevat hyvin toisensa ja tapaavat toisiaan myös
työn ulkopuolella. Epävirallisten foorumien heikkoutena pidettiin sitä, että ne ovat
usein sattumanvaraisia, epäsäännöllisiä ja maakunnan kehittämistyössä Seinäjoki-
keskeisiä.

”Epävirallisilla foorumeilla voi syntyä ne todelliset helmet… siellä virallisilla (fooru-
meilla) on aina ne samat, joiden pitää esiintyä… pitää aina kuitenkin yksi taikka kaksi
puheenvuoroa käyttää, vaikkei olisi mitään sanottavaa. Kun näitä erilaisia tilaisuuksia
on, niin etukäteen melkein voi sanoa, kuka puhuu, mitä se puhuu ja eikä siellä sitten
juuri mitään uutta tule… yksi puhuu äidistä ja toinen tyttärestä, ja näin… jonkun pitää
olla kuitenkin alkuun olla vähän valmistellut, että on jotain itua mistä lähdetään asiaa
kehittämään. Kyllä se niin pitää olla, että on semmoinen ydinryhmä, joka niitä asioita
valmistelee ja vähän muovailee alkuun, ja sitten se asia saa lopullisen silauksensa vähän
laajemmissa piireissä.”

”Kyllä epävirallisesti viedään (asioita) enemmän eteenpäin. Siis ei nämä viralliset (foo-
rumit) ole kuitenkaan muuta kuin muualla luotujen ja valmisteltujen innovaatioiden
hyväksymistä… eihän näissä kokouksissa voida mitään kehitysideoita saada. Meillähän
on paljon näitä epävirallisia.”

Epävirallisten foorumien katsotaan liittyvän erityisesti uuden ideointiin, asioiden
valmisteluun ja työnjaosta sopimiseen. Huomionarvoista on, että erityisesti useim-
mat kehittäjäverkoston avainorganisaatioiden johtajat korostavat epävirallisten
foorumien merkitystä; he pitävät niiden olemassa oloa välttämättömänä asioiden
eteenpäin menon kannalta. He kokevat myös ns. hyvä veli –verkostot1 positiivi-
sempina ja merkittävimpinä kuin muut toimijat. (tarkemmin Linnamaa, tulossa,
b.)

Viralliset foorumit koetaan usein vain nuijankopautuspaikoiksi, jossa asiat saa-
vat siunauksensa. Samalla ne toimivat asioiden julkisuuteen tuomisen paikkoina.
Toisaalta virallisten foorumien nähdään tuovan kehittämistyöhön ryhtiä, eikä ke-
hittämisen katsottu voivan tapahtua ilman virallisia foorumeita, koska niiden avul-
la on mahdollista legitimisoida ja käsitellä avoimemmin ja laajemmin pienemmis-
sä ryhmissä kehiteltyjä ajatuksia. Näin ollen sekä viralliset että epäviralliset fooru-
mit ja areenat koetaan tarpeellisiksi ja riippuvaisiksi toisistaan. Virallisten fooru-
mien kautta mahdollisuus vaikuttaa kehittämistyön suuntaan ja sisältöön koetaan
kuitenkin pieneksi.

”Tämmöinen virallinen puoli, niin silloinhan asiat pitää olla hyvin pitkälle valmisteltu
ja sitten siellä vaan niin kun ihmiset, jotka haluaa tuntea olonsa tärkeäksi, saa sanoa, että
joo, näin se on, että me nyt se päätettiin, mutta käytännössä sen on jo joku muu niin kun
tehnyt sen semmoiseksi, että muut saa vaan päättää, että onko se nyt tämä.”

1 Hyvä veli –verkostoilla viitataan tässä epävirallisiin suljettuihin verkostoihin, joiden voidaan nähdä
toiminnallaan vaikuttavan positiivisesti koko alueen kehitykseen tai joiden intressinä voi olla vain
verkoston jäsenten etujen ajaminen. (Linnamaa, tulossa, b; ks. myös edellä luku 4.4.)
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”Olen mukana parissa kolmessa kehittämisryhmässä. En mä tiedä, mitä lisäarvoa mä
olen sinne tuonut; tuskin mitään. Niitä ryhmiä on liikaa, ja asiat tuodaan sinne ja esitel-
lään, niin ne on tehty jo; ei niihin pysty vaikuttamaan.”

Virallisista foorumeista toivotaan kehitettävän epämuodollisempia ja innovatiivi-
sempia. Yleensäkin vapaata ideointia kaivataan kehittämistyöhön nykyistä enem-
män, koska rahoituksen sijaan kehittämistyön pullonkaulana on enemminkin pula
hyvistä ja toteuttamiskelpoisista ideoista. Virallisia foorumeita kangistaa usein tiuk-
ka kokousten muoto, kokoukseen osallistuvien henkilöiden suuri määrä ja osallis-
tujien arvojärjestys, jonka mukaan puheenvuoroja käytetään. Näin keskustelusta
tulee usein samojen ihmisten samojen mielipiteiden toistelua.

”Ohjelmatyö on kyllä muodostanut niin tiiviiksi, raskaaksi ja työllistäväksi, että siinä ei
kyllä valitettavasti jää riittävästi aikaa tällaiselle vapaamuotoiselle yhteistyölle. Musta
siihen pitäisi olla tällaisessa innovatiivisessa ja luovassa ympäristössä paljon enemmän
aikaa. Pahimpia ongelmia on se, ettei ole syntynyt sitä uutta; siitä ei voi syyttää ketään,
vaan se on oikeastansa kaikkienkin organisaatioiden ja ihmisten ongelma… innovaatiot
ei synnyt virallisissa yhteyksissä.”

”Avointa keskustelua, sellaista ytimiin käyvää ja perusrealismista lähtevää, niin sitä ni-
menomaan tämä maakunta kaipaisi lisää… se mitä tämä maakunta tarvitsisi, olisi erilai-
sia näkökulmia, erilaisten näkökulmien esille tuontia, aitoa vuorovaikutteista keskuste-
lua. Sitä täällä on valitettavasti liian vähän. Tänne on tavannut mahtua vain yksi totuus
kerrallaan.”

”Tuntuu, että puuttuu tällaisia vapaamuotoisia, aitoja vuorovaikutusfoorumeja… jos sä
käyt jossain E-P-liiton tilaisuudessa tai muussa maakunnallisessa tilaisuudessa, niin siellä
on se sama kaava, että tuota näiden suurten kuntien edustajat käyttää siellä sen oman
puheenvuoronsa, jonka kaikki jo tietää etukäteen. Muut on ehkä hiljaa siellä. Ne samat
vahvat toimijat esiintyy, eikä synny sellaista aitoa keskustelua, ei olla sillä lailla samalla
viivalla puhumassa asioista niiden oikeilla nimillä.”

”Ihmisten vuorovaikutukseen meidän pitäisi hakea ihan uudenlaisia elementtejä. Voi
olla että näitä muotoja, missä tämä väki kohtaa, niin niitäkin pitäisi olla uudenmuotoi-
sia. Että jos on satakin ihmistä jossakin salissa ja yksi puhuu ja muut kuuntelee, ja samat
yleensä puhuu, niin ei sekään sitten oikein vuosien mittaan toimi.”

Projektiin kuuluneissa haastatteluissa nousi esiin, että Etelä-Pohjanmaalla ei ole
selkeää, säännöllisesti toistuvaa ja maakunnan kehittämisasioihin kokonaisvaltai-
sesti pureutuvaa foorumia. Haastatteluissa ideoitiin eräänlaisen ”top management
forumin” perustamista, jossa keskeisten kehittäjäorganisaatioiden johtohenkilöt
tapaisivat toisiaan säännöllisesti. He tapaavat toisiaan ohjelmatyöhön liittyvissä
yhteistyöryhmissä, projektien ohjausryhmissä, seminaareissa jne. hyvinkin usein,
mutta näillä foorumeilla ei ole tilaa kokonaisvaltaiseen maakunnan kehityssuunti-
en etsimiseen, asioiden vastuuttamiseen ja eteenpäin menon varmistamiseen, hank-
keiden kokonaisvaikutusten arviointiin jne.

”Nythän se ongelma on se, että meillä on kauhean hajanaista tämä kehittämistyö; kenel-
läkään ei oikein ole vastuuta tästä kehittämistoiminnasta ja siitä, että uudet asiat lähtisi-



Verkostojen utopia ja arki

143

vät etenemään… minusta olisi ensimmäinen askel se, että luotaisiin sellainen instituutio
tai foorumi, jolla näiden keskeisten kehittämistahojen avainhenkilöt tapaa toisiansa ja
jossa seurataan sitä maakunnan kehitystä ja miten itse kukin omassa organisaatiossaan
veisi asioita eteenpäin. Tämä yhteistoiminta on nyt tällaista institutionalisoitunutta yh-
teistoimintaa, aluekehitysohjelman laatimiseen ja toimeenpanoon liittyvää yhteistoimin-
taa, muodollista kokouksissa käymistä; ei siinä niin kuin innovoida ja tuoda uusia asioi-
ta esille. Ja tällainen epävirallinen yhteistyö on sattumanvaraista, kenet milloinkin mis-
säkin sattuu tapamaan.”

Vaikka ”Top management forumille” koettiinkin selkeää tarvetta, niin foorumin
toiminnassa on myös omat ongelmansa. Keskustelu voi jäädä tällaisella foorumil-
la helposti sisällyksettömäksi ja paikallaan polkevaksi, jollei foorumeilla käsitel-
täviä asioita valmistella etukäteen ja kukaan ei toimi keskustelun ohjaajana. Li-
säksi foorumi voidaan kokea yhdenlaisena suljettuna hyvä veli –verkostona, joka
sulkee toimijoita ulkopuolelleen ja mahdolliset uudet ajatukset jäävät tämän vuok-
si nousematta esiin:

”Siinä on myös isot riskinsä. Siinä on riski, että se menee semmoiseksi kahvin juomi-
seksi ja vanhojen asioiden muisteluksi. Se voitaisiin välttää sillä, että se olisi hyvin
ohjattua, sellaista työseminaarityyppistä, jonka joku ammattilainen ohjaisi ja olisi tietty
tavoite mitä tehdään. Toisaalta se voisi toimia vapaamuotoisenakin asioista sopimisen
paikkana. Mutta siinä on hirveän iso vaara, että se nähtäisiin semmoisena klikkinä…
täällähän on tällä johtoportaalla erityisesti hirveää se, että hän ei ole saanut kutsua, mua
ei ole kutsuttu, että nyt meidät on taas sivuutettu… eli ollaan hirveän herkkiä tämmöisil-
le asioille. Siinä on tämä sivuuttaminen hirveän iso ongelma. Ja sitten jos joku organi-
saatio on sivuutettu, niin motivoi se nyt sitten sen yhteisen päämäärän eteen työskente-
lemään… tietyllä tavalla me tarvittaisiin sellainen visioiva ryhmä. Mä en ole ollenkaan
varma, että se olisi tämä top management ryhmä, koska ne on ollut täällä niin kauan,
niiltä ei välttämättä löydy niitä uusia juttuja jota tähän visiointiin tarvitaan.”



6  Verkostot järjestelmien
puristuksessa

6.1 Verkostosukkulat ja järjestelmän vartijat

Tässä opuksessa on jo moneen kertaan eri muodoissa todettu, että verkostoissa
yhteistyö perustuu lojaalisuuden, solidaarisuuden, luottamuksen ja keskinäisen tuen
luonnehtimaan vuorovaikutukseen. Verkostomainen yhteistyö ei kuitenkaan ole
helppoa, sekin on tullut moneen kertaan monesta eri näkökulmasta esille. Ajatte-
lutavat eivät ole kehittyneet yhteistyömallien muutoksen tahdissa, toimijoiden tul-
kinnat niin verkostosta, muista toimijoista kuin itsestäänkin poikkeavat yhteistyö-
tä haittaavasti, instituutiot puristavat verkostot tiettyihin muotoihin ja vapausas-
teet kapenevat. Osalla toimijoista sanat ovat muuttuneet, mutta toimintatavat ei-
vät.

Miksi verkostojen ihanne ei toteudu, missä on verkostoteorioiden lupaama uto-
pia luottamukseen ja vastavuoroisuuteen perustuvasta yhteistyöstä? Miksi verkos-
tojen arki on sellainen kuin on? Edellä on jo nostettu esille monia tekijöitä, jotka
vaikuttavat verkostojen toimintaan. Tässä luvussa keskitytään muutamaan suu-
rempaan rakenteelliseen ja ajattelutavalliseen ilmiöön, jotka ehkäisevät verkosto-
jen todellista potentiaalia pääsemästä esille. Tämä luku on luonteeltaan hypoteet-
tinen ja yksinkertaistava. Tarkoituksena on nostaa esille asioita ja ilmiöitä, joihin
tarttumalla olisi mahdollista ymmärtää syvemmin verkostojen utopian ja arjen
välistä suhdetta ja kuroa niiden välistä kuilua umpeen.

Yksinkertaistaen voisi todeta, että verkostojen toimivuuteen vaikuttavat yhtäältä
institutionaaliset tekijät ja toisaalta ihmiset ja heidän henkilökohtaiset ominaisuu-
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tensa. Edelleen yksinkertaistaen on mahdollista todeta, että alueellisessa kehittä-
misessä toimii sekä verkostosukkuloita että järjestelmän vartijoita.

Verkostosukkuloilla tarkoitetaan verkostomaisen toiminnan logiikan ymmärtä-
nyttä ja sisäistänyttä henkilöä, joka on yhteistyöhakuinen, itsensä peliin pistävä,
toisten toimijoiden tavoitteet ja sitoutumisen syyt ymmärtävä henkilö. Verkosto-
sukkula on valmis keskustelemaan ja etsimään yhteisiä intressejä. Hän suhteuttaa
koko ajan toimintaansa muiden toimijoiden tekemisiin ja näkee suhdeverkoston
dynaamisena ja jatkuvasti muotoaan muuttavana. Verkosto elää toimijoiden mu-
kana. Verkostosukkula on valmis tinkimään omista tavoitteistaan saadakseen ver-
koston toimimaan paremmin. Hän uskoo omaan osaamiseensa ja luo kilpailukyky-
ään etsimällä verkostosuhteita toisten kilpailukykyisten toimijoiden kanssa.

Järjestelmän vartija rakentaa toimintansa varsin pitkälle sääntöjen, rakenteiden
ja erilaisten instituutioiden varaan. Hän on tottunut hoitamaan asiat virallisia ka-
navia pitkin ja hänen kehittämistoimintansa keskittyy pitkälle muotojen, rakentei-
den, suunnitelmien ja kehittämisohjelmien varaan. Hän näkee itsensä osana suurta
ennalta säädeltyä kokonaisuutta, joka on suhteellisen pysyvä ja jossa toimijoiden
roolit ja asemat sovitaan etukäteen, minkä jälkeen ne ovat suhteellisen pysyviä.
Rajat organisaatioiden ja alueiden välillä luovat turvallisuuden tunteen ja antavat
hänelle tunteen siitä, että tilanteet ja asiat ovat hallinnassa.

Kuten jo aiemmin todettiin, instituutiot muodostavat alueellisen kehittämistoi-
minnan ja siten myös kehittäjäverkostojen toiminnan ja valintojen puitteet. Ver-
kostojen näkökulmasta, äärimmilleen yksinkertaistettuna, instituutiot voivat joko
tukea tai ehkäistä verkostomaista yhteistoimintaa. Esimerkiksi laissa Alueellisesta
kehittämisestä kehittämisohjelmien keskiöön nostettu laaja osallistuminen on ver-
kostomaista toimintaa yleisellä tasolla tukeva instituutio. Ko. periaate voidaan nähdä
siten, että se luo kehittämisohjelmien laadinnasta yhden virallisen foorumin alu-
eelliselle kehittäjäverkostolle. Samalla hallinnon sektoroituneisuus ja keskittynei-
syys on esimerkki instituutiosta, joka tukahduttaa monien verkostojen toiminnan
ja estää isojen kokonaisuuksien syntymisen. Tästä huolimatta niin Etelä-Pohjan-
maalla kuin muuallakin Suomessa on toimivia ja dynaamisia verkostoja, jotka toi-
mivat samojen instituutioiden puitteissa kuin sellaiset yhteistyökokoonpanot, jot-
ka eivät saa verkostoaan kunnolla toimimaan. Tämä tutkimus ei anna vastausta
siihen, miksi näin on, mutta se antaa mahdollisuuden seuraavanlaiseen oletukseen:
voisiko olla niin, että verkostosukkulat saavat verkostot toimimaan omien ominai-
suuksiensa vuoksi huonoissakin puitteissa, kun taas järjestelmiin tottuneet järjes-
telmän vartijat tarvitsivat paljon vahvemmat instituutiot omien verkostojensa tu-
eksi. Verkostosukkulat saavat yhteistyön toimimaan huonojenkin instituutioiden
varassa ja toisaalta hyvät instituutiot tukisivat järjestelmäihmisten yhteistyöhakui-
suutta.
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TAULUKKO 8. Verkostosukkuloiden ja järjestelmän vartijoiden suhde instituu-
tioihin ja verkostomaiseen yhteistyöhön.

Taulukon 8 viesti on äärimmilleen yksinkertaistettu. Lienee ensinnäkin selvää, että
täysin puhtaita verkostosukkuloita tai järjestelmän vartijoita ei ole olemassakaan.
Toisaalta lienee yhtä selvää, että instituutiot eivät ole vain verkostoja tukevia tai
tukahduttavia, monet instituutiot vaikuttavat molemmilla tavoilla. Lisäksi suurin
osa instituutioista on alunperin syntynyt tai luotu aivan muita tarkoituksia kuin
verkostojen toimivuutta silmällä pitäen.

Taulukosta 8 saattaa saada sellaisen kuvan, että verkostosukkulat ovat ikään
kuin ”hyviä ihmisiä” ja järjestelmän vartijat taas ”huonoja ihmisiä”. Jos asiaa kat-
soisi vain verkostojen näkökulmasta, kuten tässä työssä tehdään, näin saattaisi jopa
olla perusteltua sanoa. Käytännössä verkostot ovat kuitenkin vain yksi tapa orga-
nisoitua. Verkostot ja järjestelmät eivät ole minkään ideaalin - hyvän tai pahan -
määreitä. Ne eivät myöskään ole toistensa vastakohtia.

Verkostoissa olennaista on huomata, että se ei ole sen enempää tai vähempää
kuin verkostoyhteiskunnaksikin kutsuttuun yhteiskunnalliseen kehitysvaiheeseen
sopivana pidetty tapa organisoida monet asiat. Niin järjestelmän vartijat kuin ver-
kostosukkulatkin ovat aikansa lapsia, kullakin ajalla on omat toimintatapansa ja
ne oppii huomaamattaan työelämässä, mutta niiden poisoppiminen ajan muuttues-
sa on paljon vaikeampaa.

Verkostosukkula Järjestelmän vartija

Verkostoja tukevat
instituutiot

Verkostojen ihanteilla on
mahdollisuus toteutua, koska
verkostosukkulat kykenevät
omien ominaisuuksiensa vuoksi
hyödyntämään maksimaalisesti
verkostoja tukevien
instituutioiden tarjoamat
mahdollisuudet. Verkostosukkulat
tuntevat saaneensa
mahdollisuuden toteuttaa itseään
ja reagoida nopeasti muuttuviin
tilanteisiin.

Verkostojen hyödyntäminen jää
vajaaksi, koska järjestelmän
vartijat odottavat selkeämpiä
pelisääntöjä ja toimintojen
puitteita kuin mitä joustavuutta ja
dynaamisuutta korostavat
instituutiot tarjoavat.
Institutionaaliset puitteet saavat
myös järjestelmän vartijat mukaan
verkostoihin oppimaan uutta
toimintatapaa. He tuntevat
kuitenkin olonsa verkostoissa
turvattomiksi.

Verkostoja
tukahduttavat
instituutiot

Verkostojen hyödyntäminen jää
vajaaksi, koska verkostosukkulat
haluavat toimia oman
näkemyksensä mukaan, mutta
joutuvat käyttämään paljon aikaa
ja energiaa löytääkseen oikeat
toimintatavat instituutioiden
puristuksessa. Verkostosukkulat
tuntevat luovuutensa ja monet
toimintonsa kahlehdituiksi ja
heidän motivaationsa laskee.

Verkostomainen yhteistyö ei
kehity lainkaan, koska
järjestelmän vartijat eivät koe sitä
tarpeelliseksi eikä siihen ole
minkäänlaisia institutionaalisia
impulsseja. Järjestelmän vartijat
tuntevat olonsa turvalliseksi ja
asioiden olevan kontrollissa.
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Verkostomaisen yhteistyön edellyttämien ajattelu- ja toimintamallien oppimis-
prosessin keskeneräisyyden taustalla yhtenä tekijänä voidaan pitää yleistä vaike-
utta oppia pois totuttuja ja usein hyvinkin pitkään vallalla olleita käytäntöjä. Uu-
den oppiminen on usein myös sukupolvikysymys. Tässä sukupolvella ei tarkoiteta
suoraan ikää, vaan työmarkkinoille tulon ajankohtaa, sitä toimintaympäristöä, jonka
puitteissa oma ajattelumalli on syntynyt ja muovautunut. Kuten Stenvall osoittaa,
kullekin ajalle ominaiset ajattelu- ja toimintamallit vaikuttavat hyvin paljon sii-
hen, millaiseksi esimerkiksi viranhaltijoiden rooli ja oma kuva itsestä ja omasta
roolista osana kokonaisuutta muodostuu. Samalla viranhaltijoiden omaksuma roo-
li ja asenne vaikuttavat ko. ajanjakson ajattelu- ja toimintamallien vakiintumiseen
ja siihen, miten julkinen hallinto pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnan kehitykseen.
(Stenvall 2000.)

Alueelliselle kehittämiselle on ollut tyypillistä (erityisesti 1970-luvun puolesta
välistä 1980-luvun loppupuolelle) erilaisten järjestelmien luominen ja kehittämi-
nen. 1990-luvulla hallitsevaan asemaan noussut ohjelmaperusteinen aluepolitiik-
ka korostaa osittain järjestelmiä ja osittain verkostomaista yhteistyötä. Sille on
ominaista instituutioiden kehittäminen verkostoja tukevaan suuntaan, mutta sa-
malla sen puitteissa näkemys verkostoihin on kapea ja hallinnollinen. Ohjelmalli-
sessa aluepolitiikassa verkostot valjastetaan järjestelmän käyttöön. Jos verkosto-
yhteiskuntakehitys jatkuu ja voimistuu, saattaa olla, että logiikka kääntyy ympäri
ja alueellisen kehittämisen seuraavassa vaiheessa järjestelmät valjastetaan verkos-
tojen ja erilaisten kehittämisprosessien tueksi.

2000-luvun alun alueelliselle kehittämiselle on ominaista, että kehittämistoimin-
nassa ja sen puitteiden luomisessa on sekä –90-luvulla työmarkkinoille tulleita
verkostosukkuloita ja hyvinvointivaltion luomisen kaudella oppinsa ja kokemuk-
sensa saaneita järjestelmän vartijoita. Kuten Stenvall osoittaa, viranhaltijan rooli
on Suomen hallintohistorian kuluessa muuttunut käskyläisestä toimijaksi. Vielä
hyvinvointivaltion rakentamisen aikakaudella viranhaltijat olivat käskyläisiä, joi-
den toimintaa ohjasi ennen kaikkea järjestelmä, ja yksittäinen viranhaltija nähtiin
osana systeemiä. Tällöin hallinnon pätevyys syntyi viranhaltijoiden ja organisaati-
oiden yhteistoiminnan kautta ja tärkeää oli, millaista pätevyyttä hallinto edusti
kokonaisuutena. Yksittäisen viranhaltijan pätevyys ei niinkään ollut huomion koh-
teena. Vasta 1980-luvun lopulla alkaneella tuloksellisuutta ja tehokkuutta korosta-
valla managerialismin kaudella viranhaltijoista on tullut itsenäisempiä enemmän
omista toimistaan vastuuta ottavia toimijoita. (Stenvall 2000.)

Verkostomaisen yhteistoiminnan taustalla on oletukset itsenäisten toimijoiden
vastavuoroisesta yhteistyöstä. Viranhaltijoiden toimijuuden vahvistumisesta huo-
limatta vielä 2000-luvun alussa alueellinen kehittäminen on tilanteessa, jossa jul-
kisen hallinnon viranhaltijoiden itsenäisen toimijuuden asteet ovat suhteellisen
alhaiset. Lisäksi itsenäisen toimijuuden mahdollisuus vaihtelee suuresti eri orga-
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nisaatioiden välillä. Monissa organisaatioissa päätöksenteko on keskitettyä, ja eri-
laisiin verkostoihin osallistuvilla toimijoilla ei välttämättä ole riittävää itsenäisyyttä
ja päätösvaltaa toimia osana verkostoa. Tämä saattaa johtaa verkoston sisäisten
rytmien eriytymiseen, kun osa verkostossa mukana olevista toimijoista joutuu kul-
jettamaan käsillä olevan asian oman organisaationsa hierarkioiden läpi. Osa toimi-
joista kokee tämän kiusalliseksi hidasteluksi, koska heillä olisi mahdollisuus päät-
tää asia heti. Verkostot jäävät yhtä edelleen hierarkioiden puristukseen ja toimijat
jäävät omien organisaatioidensa vangeiksi.

KUVA 13. Verkostojen arkea – toimijat omien organisaatioidensa ja hierarkioi-
densa vankeina

Kuvan 13 kuvaamaa tilannetta saattaa selittää se, että verkostojen ja yleensä yh-
teistyön korostamisesta huolimatta verkostoituminen on järjestelmän vartijoille
enemmän uhka kuin mahdollisuus. Tästä johtuen päätöksenteko pidetään keskitet-
tynä ja verkostot jäävät toissijaisiksi, ne saatetaan pitää erillään organisaation var-
sinaisista perustehtävistä. Yksinkertaistaen voisi olettaa, että tällöin verkostojen
tehtävänä on yhtäältä osoittaa ko. organisaation olevan nykyaikainen ja dynaami-
nen ja toisaalta niiden avulla on mahdollista tuoda, jos hyvin käy, jotain lisäarvoa-
kin. Tästä näkökulmasta olennaista kuitenkin on, että verkostot eivät pääsisi sot-
kemaan ko. organisaation omaa toimintaa ja organisointia. Näistä lähtökohdista
syntyy hallinnollisia verkostoja.

Hallinnolliset verkostot on synnytetty hallinnollisista lähtökohdista eikä ilmiö-
lähtöisesti, verkostoitumista pidetään muodikkaana itseisarvona, mutta osallistuji-
en motiivit ovat usein kaukana toisistaan ja verkostoista saatava lisäarvo jää vä-
häiseksi. Hallinnolliset verkostot vievät helposti uskottavuutta myös aidoilta ver-
kostoilta, koska ne aiheuttavat verkostoväsymystä. Jokainen uusi verkosto tuo
mukanaan lisää kokouksia, muistioita ja keskusteluja, jolloin aika tuntuu menevän
pääosin kokous- ja keskustelurulettiin varsinaisen toiminnan jäädessä taustalle.
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Verkostosukkuloille hallinnolliset verkostot näyttäytyvät ajan haaskauksena.
Verkostosukkulat tulivat työelämään 1990-luvulla ja joutuivat aivan erilaisille työ-
markkinoille kuin järjestelmän vartijat. Järjestelmän vartijat tulivat suoraan kas-
vavaan järjestelmään, jossa aukesi jatkuvasti uusia mahdollisuuksia. Verkostosu-
kupolvi on taas joutunut etsimään omia asemiaan uudistuvien mutta samalla su-
pistuvien järjestelmien maailmassa. 1990-luvulla räjähdysmäisesti kasvanut pro-
jektitoiminta on kuitenkin luonut uusia lyhytkestoisia työmahdollisuuksia. Ver-
kostosukkulat joutuvat jatkuvasti kilpailemaan seuraavasta työsuhteesta. Tilantei-
den muuttuessa koko ajan kestävimmäksi työn jatkuvuuden takaajaksi nousee oma
osaaminen ja hyvät verkostot. Näistä lähtökohdista verkostosukkulat eivät suhtau-
du järjestelmiin, organisaatioihin ja instituutioihin yhtä tunneperäisesti kuin niitä
luomassa olleet järjestelmän vartijat, koska ne eivät kuitenkaan takaa työpaikkaa
samalla tavalla kuin aiemmin. Uusi kehittäjien sukupolvi haluaisi nähdä järjestel-
mät ja organisaatiot joustavina ja tarpeiden mukaan muunneltavina. Oman osaa-
misen ja kilpailukyvyn kehittämisen noustua keskeiseen asemaan monet verkosto-
sukkulat ovat järjestelmän vartijoita valmiimpia muuttamaan instituutioita, jos si-
ten pystytään luomaan innovatiivisempi toimintaympäristö.

1990-luvulla työmarkkinoille tulleet ovat myös oppineet, että etenemisen kan-
nalta yhteistyö on välttämätöntä. Yhteistyö koetaan tapana avata uusia mahdolli-
suuksia, täydentää omaa osaamista. Toisaalta nähdään, että hyvä oma osaaminen
ja kilpailukyky on edellytys sille, että ylipäätään on haluttu yhteistyökumppani.
Vain kilpailukykyinen toimija on haluttu yhteistyökumppani. Samalla yhä useam-
min tulee esille, että ollakseen kilpailukyinen toimijan tulee olla yhteistyökykyi-
nen.

Vaikka verkostomaisen toimintatavan oppiminen esitetäänkin tässä tavallaan
sukupolvikysymyksensä, se on sitä vain yleistettynä: myös järjestelmien luomisen
aikakaudella työelämään tullut voi olla verkostosukkula ja 1990-luvulla työelä-
mään tullut voi olla järjestelmästä turvaa hakeva ihminen.

Yksinkertaistuksia jatkamalla voidaan todeta, että hyvinvointivaltion luomisen ai-
kakaudella johtavien viranhaltijoiden yksi keskeisimmistä tehtävistä oli luoda paikka
omille uusille yksiköilleen jatkuvasti laajenevan järjestelmän sisällä. Omia yksik-
köjään rakentaneelle ja niitä puolustamaan tottuneelle järjestelmäsukupolvelle
yhteistyöhön perustuva verkostomainen toimintamalli voi siis olla jopa uhka; pe-
lätään, että joudutaan luopumaan jostakin, jonka eteen on tehty vuosikausia töitä.
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6.2 Johtajakeskeiset verkostot

Yksi osoitus verkostomaisen toiminnan edellyttämien ajattelu- ja toimintatapojen
hitaasta omaksumisesta on vanha johtajuusajattelu, perinteinen näkemys vallasta
sekä verkostojen johtajuuden osaamattomuus. Monet toimijat eivät vielä ole oi-
valtaneet vallan jakamisen merkitystä monien prosessien mahdollistajina ja kehit-
tämisen uutta luovana voimana. Kuten Bryson ja Crosby (1992, 13) toteavat, ver-
kostoyhteiskunnassa valta on jaettua. Verkostoissa on hyvin vaikea toimia, jos valtaa
ei jaeta. Jaettu valta saatetaan kuitenkin kokea uhkana, se koetaan helposti kont-
rollin menettämisenä. Tällöin ratkaisuksi nousee asioiden pitäminen edelleen joh-
don omissa käsissä, jolloin verkostoista tulee käytännössä perinteisten organisaa-
tioiden johtajien välisiä. Samalla saatetaan menettää verkostojen dynaamisuuden
mukanaan tuoma potentiaali. Yksi verkostojen ja järjestelmien erillisyyden ilmen-
tymä onkin alueellisen kehittämisen monien verkostojen johtajakeskeisyys.

Organisaatioiden johtajien välisten verkostojen vaarana on, että johto ei aina
ehdi paneutua riittävästi verkostossa käsiteltäviin asioihin eikä uusia innovatiivi-
sia kehittämisajatuksia välttämättä synny. Usein muiden verkostossa mukana ole-
vien toimijoiden asenne verkostoja kohtaan lisää johtajakeskeistä verkostoitumis-
ta: jos yhteistyökokouksiin osallistuu organisaatioista jokin muu toimija kuin joh-
taja, niin helposti koetaan, että jonkin muun toimijan kuin johtajan paikalla olo
kokouksissa viestittää sitä, että ko. organisaatio ei pidä verkostoa ja käsiteltävää
asiaa itselleen tärkeänä. Usein muut verkostossa mukana olevat toimijat suhtautu-
vat ”sijaiseen” vähätellen, eikä hänen sanomisillaan ole samanlaista painoarvoa
kuin muiden puheenvuoroilla. Johtajan ”sijaisen” lähettäminen kokouksiin saattaa
usein hankaloittaa verkoston toimintaa siten, että johtajan ”sijainen” ei pysty teke-
mään organisaatioita sitovia päätöksiä, koska hänellä ei ole siihen valtuuksia tai
hänellä ei ole kuvaa siitä, mikä olisi organisaation kanta kussakin asiassa. Lisäksi
on olemassa vaara, että ”sijaisen” tekemä päätös muutetaan myöhemmin. Verkos-
tojen toimivuus edellyttääkin myös organisaatioiden sisäisten toimintatapojen
muuttumista niin, että työntekijöillä on selkeä kuva organisaation toimintatavois-
ta, usealla toimijalla on päätösvastuuta ja myös sitä, että organisaation johto sei-
soo organisaation työntekijöiden verkostossa tekemien päätösten takana.
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KUVA 14. Verkostojen arkea – vanha johtajuuskulttuuri tukahduttaa verkostojen
potentiaalin

Jos verkostomainen yhteistyö juurtuu osaksi alueellista kehittämistä, myös käsi-
tyksen vallasta tulee muuttua verkostovallan suuntaan. Innesin ja Booherin (1998)
mukaan verkostovalta ei ole ase, jonka pelaaja voisi nostaa toisen pelaajan otsalle
saadakseen hänet tekemään mitä itse haluaa. Se on selvästi epäsuorempi tapa vai-
kuttaa. Verkostovalta perustuu sarjaan löyhiä ja/tai kiinteitä linkkejä yksilöiden ja
organisaatioiden muodostamien verkostojen välillä. Verkostovalta on Innesin ja
Booherin mukaan kuin vesi, joka virtaa läpi kommunikaatioverkostojen. (Sotarau-
ta 2000a.)

Varsin monet toimijat kokevat yhä edelleen, ettei verkostoja voi johtaa, koska
verkostoissa ei ole suoria käskyvaltasuhteita. Verkostojen johtaminen on vielä ke-
hittymätöntä. Verkostoyhteiskunnassa korostuu vuorovaikutusprosessien johtami-
nen, toimijoiden yhteentuominen, kommunikaation esteiden poistaminen, infor-
maation kulun mahdollistaminen, mielikuvien ja tulkintojen luonteen ja roolien
ymmärtäminen verkostoissa, luottamuksen luominen, erilaisten asioiden kytkemi-
nen toisiinsa jne. (Sotarauta 2000a.)

Toimijoiden olisi kyettävä pelaamaan Suomessa niin yleisten painostavien siir-
tojen sijaan yhä useammin vietteleviä siirtoja…

Painostava siirto perustuu siihen, että muiden pelaajien on vastattava pelaajan teke-
mään siirtoon, ja siihen, että siirtoon on vain yksi mahdollinen tapa vastata. Viettelevä
siirto taas perustuu siihen, että muiden pelaajien ei ole pakko vastata siirtoon, mutta he
haluavat vastata siihen, koska se ottaa huomioon muiden pelaajien strategiat ja tavoit-
teet. Painostavan siirron yrittäessä taivuttaa muut pelaajat omaan tahtoon viettelevä siirto
pyrkii saamaan muut pelaajat yhteistyöhön. (Sotarauta 2000a.)

Eri organisaatioiden verkostoitumisstrategioiden ohuutta ja viettelevien siirtojen
jäämistä taustalle on lisännyt myös se, että alueellisen kehittämisen rahoituseh-
doissa ja yleisissä toimintatavoissa on alettu korostaa liikaakin verkostoitumista,
jolloin yhteistyökokoonpanoja on pyritty luomaan kiireellä vain rahoitusehtojen
täyttämiseksi. Tällöin ei ole välttämättä lainkaan pohdittu niiden todellista tar-
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peellisuutta. Verkostoitumisen tärkeyden korostaminen on usein peittänyt alleen
verkostomaisten suhteiden jäsentämisen ja tarkoituksenmukaisuuden pohtimisen
(Ks. Raunio 2000): joskus olisi hyödyllisintä toimia yksin, joskus hakea muutamia
hyviä kumppaneita, joskus paras toimintatapa on laaja, usean toimijan verkosto.
Verkostoajattelun oppimista hidastaa myös se, että toimijoilla ei ole riittävästi ky-
kyä eikä ajattelun viitekehyksiä verkostojen erilaisten luonteiden jäsentämiseksi.
Ilmiö on uusi ja nopeasti kehittyvä.

Osittain verkostoitumisen jäsentymättömyys johtuu siitä, että monien organi-
saatioiden omat strategiat ovat jäsentymättömiä. Jos verkostomaisessa yhteistyös-
sä mukana olevien toimijoiden yhteistyötä koskevat tavoitteet ja käsitykset yhteis-
työhön tuomastaan ja siitä saadusta lisäarvosta ovat epäselviä, yhteistyö jää usein
jäsentymättömäksi ja tuloksiltaan vaatimattomaksi. Tällöin saatetaan lähteä ver-
kostoihin mukaan ikään kuin varmuuden vuoksi, tietämättä mitä niistä voi saada
tai mitä niihin voisi antaa. Joskus saatetaan lähteä verkostoihin mukaan, koska
yleinen yhteistyön korostuminen ja suhteiden säilyttämisen tärkeys siihen pakot-
tavat; ei uskalleta jäädä poiskaan, koska muut toimijat saattaisivat loukkaantua,
mikä taas saattaisi vaarantaa mahdollisesti tulevaisuudessa vastaan tulevien yh-
teisten hankkeiden onnistumisen.

6.3 Verkostojen pullonkaulat Etelä-Pohjanmaalla

Luvussa 3.3. nostettiin yleisellä tasolla esiin keskeisiä verkostomaisen toiminnan
pullonkauloja alueellisessa kehittämisessä. Tämän tutkimuksen perusteella voi-
daan todeta, että varsin monet listan pullonkauloista ovat arkipäivää myös Etelä-
Pohjanmaalla. Erityisen selkeästi tutkimuksessa nousi esiin verkostojen keinote-
koisuus, ymmärtämättömyys, sitoutumattomuus, oppimattomuus ja työnjaon sel-
kiintymättömyys. Myös foorumien jäsentymättämyys nousi yhdeksi kehittäjäver-
kostossa tehtävän yhteistyön pullonkaulaksi. Seuraavassa on esitetty uudestaan
luvussa 3.3. ollut lista verkostojen pullonkauloista. Pullonkaulojen yhteyteen on
liitetty huomioita siitä, miten ne näkyvät Etelä-Pohjanmaalla.

• Keinotekoisuus - kehittäjäverkostoilla on taipumus muodostua keinotekoisiksi ver-
kostoiksi, jolloin yhteistyöstä tulee itsetarkoituksellista, hallinnon sektoreiden ja in-
stitutionaalisten rakenteiden perusteella määräytyvää yhteistyötä yhteistyön itsensä
vuoksi.

On yksi keskeisimmistä pullonkauloista Etelä-Pohjanmaan alueellisessa kehittämi-
sessä. Verkostoituminen on liian usein verkostoitumista verkostoitumisen itsensä
vuoksi.

• Yhteensopimattomuus - organisaatiot ja niiden avainhenkilöt eivät tule toimeen kes-
kenään.
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Alueellista kehittämistä on pystytty Etelä-Pohjanmaalla yhteensopimattomuuson-
gelmista huolimatta toteuttamaan. Henkilöristiriidat ja organisaatioiden väliset eri-
mielisyydet vaikeuttavat kehittämistyötä jossain määrin; eteläpohjalainen ”suoraan
sanomisen kulttuuri” ei sovi parhaalla mahdollisella tavalla yhteistyön rakentami-
seen. Toisaalta tällaisen toimintakulttuurin etuna on, että vaikka asioista puhutaan
välillä isoillakin kirjaimilla, niin kärjekkäät sanailut laitetaan usein eteläpohjalai-
suuden tiliin, eivätkä yhteistyösuhteet katkea kokonaan.

• Eristäytyminen - organisaatiot keskittyvät sisäisiin asioihinsa, eivätkä aktiivisesti
suuntaudu ulospäin ja etsi uusia kumppanuussuhteita ja yhteisiä hankkeita.

Monet eteläpohjalaisista organisaatioista ja toimijoista ovat aktiivisia verkostoitu-
jia. Eristäytyminen on Etelä-Pohjanmaalla pullokaula lähinnä vain seutuyhteistyös-
sä, jossa kunnilla on erilaiset lähtökohdat yhteistyöhön osallistumiseen: joidenkin
pienten kuntien aika saattaa mennä etupäässä peruspalveluista huolehtimiseen, jol-
loin aikaa ja energiaa ei riitä seutuyhteistyöhön perehtymiseen.

• Informaation panttaaminen - organisaatiot eivät aktiivisesti jaa tietoa toisilleen.

Informaation panttaaminen on tyypillinen verkostomaisessa toiminnassa esiin nou-
seva ongelma. Myös Etelä-Pohjanmaalla syytetään muita toimijoita informaation
panttaamisesta, vaikka usein kyse ei ole niinkään panttaamisesta vaan siitä, että täy-
dellistä informaation välittymistä on verkostona toimittaessa vaikeaa saavuttaa. In-
formaation kulun ongelmiin vaikuttaa usein pelkästään se, että verkostossa mukana
olevat toimijat kokevat, että informaatiota ei pantata tahallaan, vaan että kaikilla on
aito halu informaation kulun edistämiseen. Näin mahdollisiin informaation kulun
häiriöihinkin suhtaudutaan ymmärtäen.

• Epäluotettavuus - verkostomaiset suhteet perustuvat luottamukseen. Jos luottamus
menetetään, sen palauttamiseen kuluu runsaasti aikaa ja energiaa.

Etelä-Pohjanmaalla toimijat tuntevat toisensa hyvin, jolloin luottamus syntyy ikään
kuin itsestään. Lisäksi toimijat tuntevat toistensa heikkoudet ja vahvuudet, jolloin
tiedetään suhteellisen tarkkaan etukäteen millaista panostusta kultakin toimijalta on
odotettavissa. Epäluottamus on verkostomaisen toiminnan pullonkaula erityisesti
silloin, kun toimijat eivät tunne toisiaan riittävän hyvin ja/tai toisen toimijan toimin-
nasta on vääriä tulkintoja. Epäluotettavuus nousee pullonkaulana esiin myös kunti-
en välisessä seutuyhteistyössä. Tällöin kyseessä on usein kuntien yhteistyön peli-
sääntöjen epäselvyydet.

• Kurittomuus - osa toimijoista ei kunnioita ‘verkoston’ pelisääntöjä ja kumppanuus-
suhteiden ensisijaisuutta, jolloin luottamukselliset suhteet saattavat vaarantua.

Kurittomuus liittyy läheisesti epäluotettavuuteen. Kurittomuus ei ole erityinen on-
gelma Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkostossa; se liittyy lähinnä kuntien väliseen
seutuyhteistyöhön ja yhdessä sovittujen pelisääntöjen rikkomiseen.

• Ymmärtämättömyys - keskeiset toimijat eivät ymmärrä toistensa lähtökohtia, tavoit-
teita ja strategioita. Lisäksi he saattavat käyttää omaa ammattisanastoaan, jolloin
ihmiset päätyvät puhumaan toistensa ohi.

Etelä-Pohjanmaalla ymmärtämättömyys näkyy esimerkiksi yrittäjien ja viranhalti-
joiden yhteistyössä. Tässä on tosin tapahtunut lähentymistä erilaisten yhteistyöfoo-
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rumien lisääntymisen myötä. Lisäksi ymmärtämättömyys on jossain määrin ongel-
ma ”alueellisen kehittämisen ammattilaisten” ja ”alueellisen kehittämisen untuvik-
kojen” välillä samoin kuin alueelliseen kehittämiseen perinteisesti kuulumattomien
teemojen (esim. kulttuuri- ja hyvinvointi) edustajien ja usein taloudellista kehittä-
mistä painottavien alueellisen kehittämisen ammattilaisten välillä. Ymmärtämättö-
myys voidaan liittää myös erilaisten tulkintojen olemassaoloon toimijoiden rooleis-
ta kehittäjäverkostossa.

• Sitoutumattomuus – toimijoiden oletetaan sitoutuvan ”yhteisen hyvään”, etsimättä
sitoutumista kunkin toimijan omista lähtökohdista ja hyväksymättä erilaisia tapoja
sitoutua.

Sitoutumisen etsiminen ”yhteisestä hyvästä” on Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkos-
tolle tyypillistä: toimijoiden oletetaan liikaa sitoutuvan valmiiksi saatuihin ohjel-
miin, ja organisaatioita patistellaan toimimaan tietyllä tavalla, koska ”näin lukee
ohjelmassa ja se on Etelä-Pohjanmaan etu”. Tosin ensimmäisen ohjelmakauden lo-
pulla sitoutumista on yhä enemmän etsitty myös toimijoiden omista intresseistä kä-
sin.

• Resurssien puute - kun toimitaan verkostomaisessa suhteessa, jokaisen osapuolen
olisi tuotava verkostoon jotain lisäarvoa.

Etelä-Pohjanmaalla yksi alueellisen kehittämisen johtavista toimintatavoista on ak-
tiivinen verkostoituminen. Toisaalta varsinkin ylimaakunnallisessa verkostoitumi-
sessa asenne on turhan usein se, että mietitään verkostoitumista vain siltä kannalta
mitä lisäarvoa se tuo toimijalle itselleen pohtimatta, mitä lisäarvoa verkostokump-
pani saa. Pitkäjänteinen verkostoituminen edellyttää, että myös kumppanien verkos-
tosta saamaan lisäarvoon paneudutaan tosissaan.

• Oppimattomuus – verkostoon kuuluvat toimijat eivät osaa hyödyntää omia eikä
muiden kokemuksia eikä sulauttaa uutta omaan toimintaan.

Etelä-Pohjanmaalla on oltu varsin aktiivisia uusien toimintatapojen mietinnässä ja
käyttöönotossa ja myös alueellisen kehittämisen tutkimukseen suhtaudutaan myön-
teisesti ja siitä haetaan aineksia toimintojen kehittämiseen. Toisaalta vaikka on opit-
tu uusia käsitteitä –ja toimintatapoja, opittua ei välttämättä ole sisäistetty; sitä ei
osata kovinkaan hyvin sulauttaa omaan toimintaan.

• Foorumien vähäisyys ja toimimattomuus – yhteistyön onnistuminen edellyttää sel-
laisten foorumien riittävää määrää, joilla yhteistyötä on mahdollista jäsentää ja jot-
ka tukevat toimijoiden mahdollisuutta osallistua keskusteluun.

Etelä-Pohjanmaalla niin kuin muissakin Suomen maakunnissa on kehittämistyön oh-
jelmallisuuden ja verkostomaisuuden korostumisen myötä luotu runsaasti erilaisia
foorumeita. Etelä-Pohjanmaalla ongelma ei ole foorumien vähäisyydessä, vaan foo-
rumeiden heikossa suunnittelussa ja niissä käytävien keskustelujen jäsentämisky-
vyttömyydessä. Lisäksi foorumien hierarkkiset toimintatavat kahlitsevat uuden esiin
nousua.

• Työnjaon selkiintymättömyys – verkostossa juututaan paikallaan pyörivään keskus-
telukaruselliin, jos työtä ei osata jakaa ja yhdessä tekemistä vastuuttaa riittävän sel-
keästi.
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Etelä-Pohjanmaan kehittämisessä on taipumusta keskustelukaruselliin, jossa samat
teemat toistuvat ohjelmasta toiseen ilman, että ne ohjelmien laadinnan väleissä olisi-
vat oleellisesti edenneet. Samat asiat keksitään yhä uudestaan ja uudestaan. Perus-
ongelma on, että ohjelmien laadintaa oletetaan seuraavan automaattisesti toteutus,
vaikka työnjaosta ei olisi pystytty sopimaan.

(Cooke 1996, Sotarauta & Linnamaa 1998c.)

Etelä-Pohjanmaalta voidaan tunnistaa edellä esitettyjen pullonkaulojen lisäksi myös
muita kehittäjäverkoston toimivuutta heikentäviä tekijöitä. Tällaisia ovat:

• organisaatiokeskeisyys

• verkostousko ja verkostoväsymys

• verkostojen jäsentymättömyys.

Lehtimäki on kiinnittänyt huomiota siihen, että usein vain kollektiivit, isot yrityk-
set, oppilaitokset, kunnat jne., mielletään alueellisen kehittämisen toimijoiksi. Usein
vielä kehittämistyössä poliittis-hallinnollisista toimijoista ”tehdään” haluttuja yh-
teistyökumppaneita nimeämällä ne avaintoimijoiksi. Ihmiset määräytyvät verkos-
tojen toimijoiksi lähinnä vain kollektiiveina ja suhteessa johonkin instituutioon.
(Lehtimäki 2000, 56 ja 59-60.)

Myös Etelä-Pohjanmaan kehittämisverkostoja voidaan pitää melko organisaa-
tiolähtöisinä: verkostokumppaneiksi etsitään usein nimekkäitä organisaatioita eikä
”hyviä tyyppejä”. Organisaatiolähtöisen verkostoitumisen ongelmana verkostonä-
kökulmasta on, että tällainen verkostojen muodostamistapa ei välttämättä tue ke-
hittämisilmiöiden parhaiden asiantuntijoiden mukaan saamista.

Lehtimäen mukaan alueellisessa kehittämisessä verkostopuhunta muistuttaa liike-
taloustieteen verkostokeskustelua, jossa yritysten verkostot ymmärretään keinona
tehokkaan toiminnan toteuttamiseksi, voiton maksimoimiseksi ja kilpailuetujen
saavuttamiseksi. Liiketaloustieteessä verkostoitumisen edut otetaan usein annet-
tuna ja pohdinnoissa keskitytään verkostomaisen toiminnan hyviin puoliin. Ver-
kostoitumisen ongelmat tuodaan esille niin, että niihin on aina löydettävissä rat-
kaisu. (Lehtimäki 2000, 61-62.)

Etelä-Pohjanmaalla verkostopuhunta noudattelee yhtäältä liiketaloustieteellis-
tä lähestymistapaa; verkostojen voimaan uskotaan, eikä niiden merkitystä kyseen-
alaisteta. Verkostojen uskotaan tekevän toiminnasta automaattisesti nykyaikaista,
tehokasta ja lisäarvoa tuottavaa. Tällaisen verkostouskon vaarana on, että ummis-
tetaan silmät verkostojen pullonkauloilta eikä tietoistesti pyritä kehittämään ver-
kostojen toimivuutta. Samalla usein ajatellaan, että verkostot ovat ainoa mahdolli-
nen toimintapa; osa toimijoista uskoo, että mitään ei voi enää tehdä yksin. Joskus
kuitenkin yksin tekeminen voi olla verkostossa toimimista tehokkaampaa ja jous-
tavampaa.

Toisaalta Etelä-Pohjanmaalla on verkostouskon rinnalla nähtävissä verkosto-
väsymystä; maakunta on pullollaan mitä erilaisempia verkostoja, ja niitä on viri-
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telty runsaasti myös maakunnasta ulospäin. Kun vielä verkostot eivät aina ole pys-
tyneet syystä tai toisesta tuomaan toivottua lisäarvoa ja kun ne ovat osittain myös
hidastaneet kehittämistyötä, niin niihin ei enää välttämättä jakseta panostaa ja ver-
kostojen merkitys jää entistä vähäisemmäksi. Verkostoihin ollaan siis väsytty, vaikka
niitä ei olla kyetty vielä edes kunnolla hyödyntämään. Liiallisen verkostoitumisen
välttämiseksi olisi nykyistä tarkemmin harkittava, mitkä verkostot ovat tärkeitä ja
missä verkostoissa on potentiaalia kehittyä merkittäviksi.

Etelä-Pohjanmaalta voidaan nostaa esiin vielä yksi varsin keskeiseksi verkostojen
pullonkaulaksi osoittautunut tekijä: verkostojen jäsentämisen vaikeus. Ihmiset
hahmottavat verkostot eri tavoin: osa pitää verkostoja välineenä, osa rakenteena,
osa toimintatapana ja osa toimintaympäristönä. Verkostojen ihannemallien taus-
talle sopinee parhaiten näkemys verkostoista toimintaympäristönä, jossa toimija
ensisijaisesti toimii. Verkostot eivät ole staattisia vaan tilanteiden ja toimintaym-
päristön mukana muuttuvia. Myös verkostojen kokoonpano on jatkuvassa muu-
toksessa: toimijoita tulee lisää ja osa jää pois.

Verkostojen jäsentämistä vaikeuttaa myös vaikeus tunnistaa erilaisia verkosto-
tyyppejä: verkostot voidaan Oinaksen ja Packalénin tapaan jakaa ensinnäkin kar-
keasti hahmottaen potentiaalisiin ja strategisiin verkostoihin. Potentiaalisina voi-
daan pitää verkostoja, joita on luotu esimerkiksi ilman selkää tavoitetta tai syytä,
mutta joista voidaan olettaa olevan hyötyä jossakin myöhemmässä tilanteessa. Stra-
tegiset verkostot ovat verkostoja, joiden yhteistyösuhteet ovat resursseja lisääviä
tai olemassa olevien resurssien käyttöä tehostavia. (Oinas & Packalén 1998.)

Alueellisen kehittämisen verkostoja voidaan tyypitellä myös seuraavasti:

• Tavoitteellinen verkosto: tietyn asian aikaansaamiseksi syntynyt verkosto, verkos-
tolla on pitkälti välineellinen rooli.

• Etsintäverkosto: informaation ja kokemusten vaihtoa varten syntyneet verkostot,
uusien innovaatioiden etsintää ja haarukointia varten perustetut verkostot.

• Tukiverkosto tai kollegaverkosto: saman alan ihmisten verkosto, jossa vaihdetaan
kokemuksia ja ajatuksia; verkostosta haetaan tukea omaan työhön ja sen kehittämi-
seen.

• Torjuntaverkosto tai edunvalvontaverkosto: jonkin yhteisen uhkan torjuminen tai
jonkin edun saaminen; esimerkiksi tukialueiden joukkoon pääsemiseksi muodostet-
tu edunvalvontaverkosto.

• Kansalaisvaikuttamisen verkosto: toimijat muodostavat verkoston jonkin tietyn ta-
voitteen ajamiseksi.

• Investointiverkosto: suurien investointien toteuttamiseksi koottu verkosto.

(Sotarauta 2000b, 61-63.)

Verkostolla voi olla eri tilanteissa erilaisia merkityksiä; verkostojen rooli voi vaih-
della. Verkostojen erilaisuuden tunnistamattomuuden vaarana on, että verkostojen
toimivuutta ei kyetä kehittämään niihin kohdistuneita odotuksia vastaavasti.



7  Yhteenveto

Tässä tutkimuksessa on analysoitu Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkostoa. Uskal-
lamme kuitenkin olettaa, että monet tässä opuksessa esille nostetuista ongelmista
ovat arkipäivää myös muualla Suomessa (ks. Sotarauta & Lakso 2000; Viljamaa
2000). Samalla uskallamme olettaa, että Etelä-Pohjanmaalla on ongelmista huoli-
matta pohdittu maakunnan kehittämismallia enemmän kuin monessa muussa maa-
kunnassa. Etelä-Pohjanmaalla on muun muassa kehitelty vuorovaikutteista suun-
nittelua ja laadittu teemaohjelmia tehostamaan kehittämisohjelmien toteuttamista.
Lisäksi on verkostoiduttu aktiivisesti sekä maakunnan sisällä, kansallisesti että
kansainvälisesti. Etelä-Pohjanmaa on myös ollut aktiivinen maakunnan osaami-
sen tason kehittämisessä ja maakunnan institutionaalisen kyvykkyyden nostami-
sessa (uusien kehittäjäorganisaatioiden perustaminen). Tämän tutkimuksen yhte-
nä keskeisenä tehtävänä on tukea Etelä-Pohjanmaan kehittämistoiminnan tehosta-
mista. Olemme lähteneet siitä, että verkoston pullonkaulojen nostaminen esille
tukee kehittämistä paremmin kuin hyvien puolien toteaminen.

Vaikka Etelä-Pohjanmaalla on aktiivisesti kehitetty maakunnalle ominaisia toi-
mintatapoja, tutkimuksen keskeisin huomio on, että verkostojen arki on vielä kau-
kana utopiasta, verkostomaisen toiminnan ihannemallista. Yksi osoitus arjen ja
utopian välisestä kuilusta on kehittäjäverkoston rakentumisen keskeneräisyys.
Verkostojen ihannemallin mukainen tiivis, lojaalisuuteen, keskinäiseen tukeen,
luottamukseen jne. perustuva verkosto ei kuitenkaan ole itseisarvo. Keskeisintä on
sen sijaan se, miten verkostojen rakentumisen keskeneräisyys vaikuttaa kehittä-
mistyön sujuvuuteen. Etelä-Pohjanmaalla voidaan joka tapauksessa nähdä olevan
kehittäjäverkosto. Kokonaisuutena se on kuitenkin melko löyhä ja se sisältää eri-
asteisesti verkostoituneita osia, alaverkostoja ja alaverkostojen ”ituja”. Erilaisten
alaverkostojen olemassaolo samoin kuin kehittäjäverkoston eriasteisesti yhteen-
kietoutuneet osat kertovat, että verkostoitumiskulttuuri on Etelä-Pohjanmaalla joka
tapauksessa kaiken aikaa voimistumassa.
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Kiintein toiminnallinen yhteys on ydinverkostoon kuuluvien toimijoiden eli
Etelä-Pohjanmaan liiton, TE-keskuksen ja Seinäjoen kaupungin välillä. Yhteys on
varsin kiinteä myös Seinäjoella ja sen lähiympäristössä sijaitsevien kehittäjäorga-
nisaatioiden välillä. Alaverkostoista muun muassa Etelä-Pohjanmaan korkeakoulu-
verkosto on voimakkaasti kehittymässä.

Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkoston toimijoilla voidaan todeta olevan melko
voimakas tunne keskinäisestä riippuvuudesta. Verkostomainen yhteistyö koetaan
keinona hankkia lisää voimaa taistelussa ”yhteistä uhkaa” eli Etelä-Pohjanmaan
taantumista vastaan. Keskinäisen riippuvuuden tunne on kuitenkin eri tyyppinen
verkoston eri osissa. Ongelmallisin riippuvuussuhde on Seinäjoen kaupungin ja
muun maakunnan välillä: maakunta on riippuvainen Seinäjoen kehityksestä ja pal-
veluvaltainen Seinäjoki on puolestaan riippuvainen muusta maakunnasta. Tätä riip-
puvuutta ei ole täysin hyväksytty sen paremmin Seinäjoella kuin muuallakaan
maakunnassa.

Muun maakunnan toimijoiden mielestä kehittämistoiminta on liian seinäjoki-
keskeistä. Seinäjokikeskeisen verkoston olemassaolon voidaan nähdä sekä tuke-
van että jossain määrin myös heikentävän kehittäjäverkoston toimivuutta. Kehit-
täjäverkoston toimivuutta on pyritty tehostamaan vahvistamalla institutionaalista
kyvykkyyttä eli luomalla Seinäjoelle riittävän vahva ja kilpailukykyinen erikoistu-
neiden kehittäjäorganisaatioiden rypäs. Seinäjoella sijaitsevien organisaatioiden
tiiviistä yhteistyöstä on muodostunut koko maakuntaa hyödyttävä kokonaisuus,
mutta samalla seinäjokikeskeisen verkoston olemassaolo on saanut aikaan tunteen
”sisällä” ja ”ulkona” olijoista.

Samanaikaisesti monet erikoistuneista kehittäjäorganisaatioista (erityisesti tek-
nologian- ja osaamisensiirto-organisaatiot ja yliopistoyksiköt) ovat resurssointin-
sa suhteen varsin riippuvaisia maakunnan kehittämisresursseista. Riippuvuus suun-
taa niiden toimintaa varsin rahoittajalähtöiseksi, jolloin uusien innovatiivisten aja-
tusten esiin nousulle ei välttämättä jää tilaa. Vaarana on, että niistä tulee ”hallin-
non jatkeita” eikä itsenäisiä oman osaamisen varassa kehittyviä toimijoita.

Kehittäjäverkoston rakentumisen keskeneräisyyttä selittääkin osaltaan myös se,
että monet kehittäjäorganisaatioista ovat uusia; niiden omien ydinkompetenssien
kehittyminen on vielä kesken samoin kuin niiden keskinäisen työnjaon selkiinty-
minen. Kokonaisvaltainen kehittämistyön konseptointi on edennyt erilaisten insti-
tuutioiden perustamisesta kohti niiden välisen vuorovaikutuksen tiivistämistä, mutta
varsinaisesta institutionaalisesta tiheydestä ei Etelä-Pohjanmaalla voida vielä pu-
hua.

Kehittäjäverkoston rakentumisen keskeneräisyydestä kertoo myös se, että ke-
hittämistyössä ”piiri pieni pyörii”, eli mitä erilaisempien ilmiöiden tarkastelussa
ovat samat toimijat mukana siitä huolimatta, ovatko he ko. teeman asiantuntijoita
vai eivät. Tämä johtuu osittain erikoistuneiden kehittäjäorganisaatioiden vähäi-
syydestä ja pienuudesta. Kehittämistyöhön kaivataankin sellaisia aiempaa dynaa-
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misempia toimintatapoja, jotka houkuttelisivat erityisesti yrittäjiä osallistumaan,
mutta myös laajemmin erilaisia intressiryhmiä. Verkostomaisen toiminnan aikaa-
vievyys, aluepoliittisten hallinto- ja päätöksentekojärjestelmien monimutkaisuus
sekä viiveellä nähtävissä olevat vaikutukset ovat keskeisiä syitä osallistumatto-
muudelle.

Alueellisessa kehittämisessä on omat roolinsa sekä epävirallisilla että virallisil-
la foorumeilla. Foorumien laatua voitaneen pitää yhtenä osoituksena kehittäjäver-
koston toimivuudesta ja sen rakentumisen asteesta. Etelä-Pohjanmaalla epäviralli-
sia foorumeja pidetään virallisia merkittävimpinä uusien asioiden esille nostami-
sessa ja asioiden eteenpäin viemisessä. Maakunnan pienuus luo hyvä edellytykset
epävirallisten foorumien hyödyntämiselle. Niiden heikkoutena voidaan pitää sitä,
että osa epävirallisista foorumeista on suljettuja ja niille osallistuminen on usein
sattumanvaraista.

Toinen keskeinen selitys arjen ja utopian väliselle kuilulle on instituutioiden ja
järjestelmien kahlehtivuus. Kehittäjäverkoston toimintaan vaikuttavat sekä sisäi-
set että ulkoiset voimat. Kehittäjäverkoston toimivuus riippuu yhteistyön laadusta
ja toisaalta instituutioiden ja järjestelmien luomista puitteista. Instituutiot ja jär-
jestelmät voivat joko kahlita tai edistää luontaisia kehittämisprosesseja. Alueen
ulkopuolisista instituutioista erityisen kahlitsevaksi koetaan EU:n ja kansallisen
aluepolitiikan hallinto- ja päätöksentekojärjestelmät. Ne puristavat alueelliset ver-
kostot omiin muotteihinsa. Yhteistyön laadun ja institutionaalisten tekijöiden mer-
kitystä on vaikeaa erottaa toisistaan; usein yhteistyön laadun puutteina koetut teki-
jät voivat käytännössä olla enemmän seurausta aluepolitiikan hallinto- ja päätök-
sentekojärjestelmästä kuin todellisista yhteistyön laadun heikkouksista tai toisin
päin.

Alueellisen kehittämisen organisationaalisten ja ei-organisationaalisten insti-
tuutioiden uutuus on johtanut siihen, että toimijoiden aika on mennyt uusien toi-
mintapuitteiden opetteluun ja organisaatioiden perustamiseen, eikä aikaa ole riit-
tänyt yhteistyön laadun kehittämiseen, verkostomaisen toiminnan logiikan oppi-
miseen ja toimintapuitteiden kyseenalaistamiseen. Institutionaaliset rakenteet ei-
vät ole riittävästi muuttuneet vastaamaan jatkuvasti uudistuvaa toimintaympäris-
töä, ne eivät tue riittävän hyvin alueellisia verkostoja. Verkostot ovat jääneet jär-
jestelmien puristuksiin, eikä niiden potentiaalia ole kyetty optimaalisesti hyödyn-
tämään. Verkostot joutuvat toimimaan pitkälti kehittämisjärjestelmän ja hallinnon
ehdoilla. Näin yhteistyön laatu on riippuvainen toimijoiden osaamisesta ja siitä,
miten instituutiot ja järjestelmät tukevat tai estävät luontaisia kehittämisprosesse-
ja.

Kolmas keskeinen selitys arjen ja utopian väliselle kuilulle on kehittäjäverkostos-
ta, sen eri toimijoista ja toimijoiden rooleista esiintyvien tulkintojen erilaisuus.
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Tulkintojen erilaisuus ei ole sinällään ongelma, kunhan tulkintaerot tunnistetaan
sekä niiden syyt ja perusteluketjut pystytään selvittämään, jolloin tulkintoja on
mahdollista yhdenmukaistaa niin, että ne eivät haittaa kehittämistyötä.

Erityisesti erilaiset tulkinnat maakuntakeskuksen asemasta haittaavat Etelä-Poh-
janmaan kehittämistyötä. Yleisellä tasolla on sovittu periaatteesta ”kilpailukykyi-
nen maakuntakeskus, elinvoimaiset seutukunnat”, mutta periaatteen syvällinen
pohdinta ja strategiset keskustelut ovat käymättä. Tästä syystä maakuntakeskuk-
sen kehittämistarve kyseenalaistetaan varsin usein maakunnallisten hankepäätös-
ten tai erilaisten organisaatioiden sijoittumiskysymysten yhteydessä.

Toimijoiden tulkinnat erilaisten kehittämisorganisaatioiden roolista ja merki-
tyksestä vaihtelevat sen mukaan, kuinka hyvin ne ko. organisaation tuntevat. Toi-
mijat katsovat kehittäjäverkostoa ja eri organisaatioiden rooleja kukin omasta nä-
kökulmastaan; kehittäjäverkosto näyttäytyy eri toimijoille erilaisena.

Neljäs ja samalla kaikkein merkittävin selitys arjen ja utopian välisen kuilun ole-
massaololle on verkostoajattelun keskeneräisyys. Verkostojen toimintalogiikkaa
ei vielä ole riittävän hyvin sisäistetty. Uudet verkostoajatteluun liittyvät sanat on
opittu, mutta toiminta ei ole muuttunut uusien sanojen edellyttämällä tavalla. Op-
pimisen keskeneräisyydestä viestii myös se, että toimijoiden kyky jäsentää ver-
kostoja on varsin heikko. Lisäksi oppimisen keskeneräisyys näkyy siinä, että ver-
kostot ovat Etelä-Pohjanmaalla jääneet ikään kuin kuorrutukseksi järjestelmien ja
vanhojen rakenteiden päälle, jolloin verkostojen todellista potentiaalia ei ole kyet-
ty hyödyntämään.

Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkostossa ei ole riittävän hyvin tunnistettu yksi-
löiden, organisaatioiden ja verkoston yhteenkietoutuneisuutta; verkoston oletetaan
usein toimivan ja toteuttavan asioita ikään kuin itsestään oivaltamatta, että verkos-
ton toimivuus riippuu siinä mukana olevien organisaatioiden ja ihmisten aktiivi-
suudesta. Verkostojen toimivuuden kehittäminen edellyttääkin huomion kiinnittä-
mistä myös kehittäjäorganisaatioiden sisäisten toimintakulttuurien kehittämiseen
sekä verkostoissa toimimisen taitojen opetteluun ja yksilöiden kykyjen kehittämi-
seen. Toimijoilla on oletus, että verkosto on jonkinlainen itsenäinen toimija, jol-
loin toimijoiden oma rooli osana verkostoa jää tunnistamatta. Tämä voi osaltaan
johtaa verkostoväsymykseen, koska verkostot saatetaan kokea omaa ”normaalia
työtä” haittaavina ulokkeina eikä niinkään osana sitä. Näin ollen verkostojen mah-
dollisuuksia ei kyetä tunnistämaan, eikä niihin haluta edes tarttua.

Verkostoajattelun keskeneräisyyttä heijastaa myös se, että yhteistyön laadun
kehittämiseen kiinnitetään suhteellisen vähän huomiota. Yhteistyön oletetaan lii-
kaa sujuvan itsestään; verkostojen johtajuuteen eli vuorovaikutuksen sujuvuuden
edistämiseen verkostoissa ei ole juuri panostettu. Verkostojen johtamisen tarve on
kuitenkin Etelä-Pohjanmaalla tunnistettu yleisesti.
Jotta uudet sanat ja toimintaperiaatteet juurtuisivat osaksi kehittämistoimintaa, olisi
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toimijoiden kyettävä sisäistämään verkostomaisen toiminnan logiikka nykyistä
paremmin. Jos oma toiminta ei muutu, ei verkostotkaan voi kehittyä kohti utopi-
aa…
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Suomen Yrittäjäopisto, E (n=90)

Suomen Yrittäjäopisto, T (n=53)

E-P:n Kauppakamari, E (n=72)

E-P:n Kauppakamari, T (n=69)

Akk:t, E (n=82)

Akk:t, T (n=60)

Sjoen Tietoraitti Oy, E (n=84)

Sjoen Tietoraitti Oy, T (n=59)

E-P:n Maaseutukesk., E (n=70)

E-P:n Maaseutukesk., T (n=72)

TYT-Seinäjoki, E (n=67)

TYT-Seinäjoki, T (n=75)

SeiTek, E (n=92)

SeiTek, T (n=50)

Makes, E (n=59)

Makes, T (n=83)

Eritt. tärkeä Tärkeä Melko tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa
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LIITE 4. Teemahaastattelut

Kyläasiamies Juha Pohjonen, Eteläpohjalainen kyläohjelma   23.11.1998

Seutusihteeri Tuula Lahti, Seinänaapurit   24.11.1998

Koordinaattori Hannu Salo, Elantoa suosta -ohjelma   30.11.1998

Johtaja Antti Siljamäki, Etelä-Pohjanmaan Maaseutukeskus     1.12.1998

Koordinaattori Arja Reinikainen, Etelä-Pohjanmaan matkailun

kehittämisohjelma     2.12.1998

Koordinaattori Mikko Mustakallio, Etelä-Pohjanmaan

maaseutuelinkeinojen kehittämisohjelma     3.12.1998

Johtaja Jorma Vierula, Etelä-Pohjanmaan Metsäkeskus     3.12.1998

Ylitarkastaja Heikki Lintala, Etelä-Pohjanmaan TE-keskus     4.12.1998

Kehittämispäällikkö Leena Perämäki, Härmänmaa     7.12.1998

Seutusihteeri Sanna Puumala, Kuusiokunnat     7.12.1998

Projektipäällikkö Raija Mansukoski, Jalasjärven aikuiskoulutuskeskus   14.12.1998

Seutusihteeri Hannele Luhtala, Järviseutu   15.12.1998

Kehittämissuunnittelija Raimo Alanen, Etelä-Pohjanmaan liitto       8.1.1999

Elinkeinojohtaja Asko Harju, Lapuan kaupunki       8.1.1999

Aluejohtaja Juhani Vehkaoja, Finnvera Oyj     11.1.1998

Toimitusjohtaja Antti Väliaho, Foodwest Oy     11.1.1998

Vastaava elinkeinoasiamies Risto Kuutti, Suupohjan elinkeinotoimen

kuntayhtymä     14.1.1999

Osastopäällikkö Sakari Ängeslevä, Etelä-Pohjanmaan TE-keskus     14.1.1999

Maakuntajohtaja Esa Latva-Rasku, Etelä-Pohjanmaan liitto     19.1.1999

Yritystutkija Pekka Rinta-Jouppi, Etelä-Pohjanmaan TE-keskus     21.1.1999

Koordinaattori Tapio Sivula, Etelä-Pohjanmaan puunjalostuksen

kehittämisohjelma     22.1.1999

Elinkeinoasiamies Martti Laasasenaho, Soinin kunta     22.1.1999

Projektipäällikkö Tellervo Hietakangas, Alajärven ammatti-instituutti       1.2.1999

Osastopäällikkö Simo Luoma, Etelä-Pohjanmaan TE-keskus       2.2.1999

Projektipäällikkö Teemu Hauhia, Ilmajoen maatalousoppilaitos       4.2.1999

Osastopäällikkö Juha Alarinta, Etelä-Pohjanmaan TE-keskus     10.2.1999

Johtaja Raimo Harjunen, Etelä-Pohjanmaan TE-keskus     11.2.1999

Toimitusjohtaja Antero Auranen, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari       7.4.1999

Toiminnanjohtaja Nina Harjunpää, Seinänaapurien Kehittämisyhdistys ry    7.4.1999

Tutkimusjohtaja Juha S. Niemelä, Makes       8.4.1999

Johtaja Kati Katajisto, SeiTek       9.4.1999

Kunnanjohtaja Pekka Perttula, Peräseinäjoen kunta     13.4.1999

Koulutuspäällikkö Marjatta Jokisuu, Tyt-Seinäjoki     14.4.1999

Eversti Antero Maunula, Seinänaapurilautakunnan puheenjohtaja     16.4.1999
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Rehtori Ylermi Försti, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Yrittäjien

Ammattikorkeakouluyksikkö     20.4.1999

Kunnanjohtaja Harri Mattila, Alahärmän kunta     20.4.1999

Leader-koordinaattori Timo Vesiluoma, Suupohjan

kehittämisyhdistys ry     21.4.1999

Kehittämispäällikkö Kari Rajala, Bic Botnia ry       4.5.1999

Toiminnanjohtaja Helena Tiilikainen, Etelä-Pohjanmaan

korkeakouluyhdistys / Kesäyliopisto     17.5.1999

Kunnanjohtaja Aarno Puumala, Lehtimäen kunta     24.5.1999

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja Esko Kujala     25.5.1999

Toimitusjohtaja Pauli Kankaanpää, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry     25.5.1999

Aluekehityspäällikkö Timo Urpala, Etelä-Pohjanmaan liitto     26.5.1999

Toimitusjohtaja Lars Kronqvist, Teak Oy     28.5.1999

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Helinä Soukka, Lehtimäen kunta     28.5.1999

Suunnittelupäällikkö Marja-Terttu Saari, Seinäjoen kaupunki       1.6.1999

Kunnanvaltuutettu Raija Koivisto, Teuvan kunta       2.6.1999

Johtava rehtori Tapio Varmola, Seinäjoen ammattikorkeakoulu       2.6.1999

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pentti Hietala, Alajärven kaupunki       3.6.1999

Toimitusjohtaja Juhani Roine, Etelä-Pohjanmaan Uusyrityskeskus ry       4.6.1999

Kaupunginjohtaja Paavo Latva-Rasku, Lapuan kaupunki       7.6.1999

Kunnanjohtaja Jyri Mäntylä, Vimpelin kunta       8.6.1999

Yksikön päällikkö Lasse Ala-Kojola, TEKES,

Etelä-Pohjanmaan TE-keskus       9.6.1999

Toimitusjohtaja Kari Saikkonen, Seinänaapurien Matkailu Oy     11.6.1999

Erikoissuunnittelija Varpu Rajaniemi, Länsi-Suomen Ympäristökeskus     14.6.1999

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mikko Pukkinen,

Seinäjoen kaupunki     18.6.1999

Kaupunginjohtaja Raimo Yli-Uotila, Seinäjoen kaupunki     22.6.1999

Päätoimittaja Kari Hokkanen, Ilkka     22.6.1999

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin puheenjohtaja Tapani Rotola-Pukkila,

Kauhajoen Tili- ja Veropalvelu Oy     1.10.1999

Toimitusjohtaja Matti Sepponen, LC Logistics Center Oy     1.10.1999

Toimitusjohtaja Yrjö Välimäki, Finnglass Oy     8.10.1999

Toimitusjohtaja Seppo Paatelainen, Atria Oyj   14.10.1999
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LIITE 5. Etelä-Pohjanmaan keskeisiä kehittäjäorganisaatioita

Kehittäjäorganisaatioiden kuvaukset on koottu organisaatioiden kotisivuilta ja esi-
teaineistosta. Organisaatioiden ryhmittelyssä on käytetty luvussa 4 esitettyä ryh-
mittelyä. Käytetty ryhmittely on yksi mahdollinen tapa jaotella kehittäjäorgani-
saatioita. Useilla organisaatioilla on kuitenkin myös sellaisia toimintamuotoja ja
tehtäviä, joiden perusteella ne voitaisiin sijoittaa myös muihin ryhmiin kuin mitä
tässä on esitetty.

A) YLEISKEHITTÄJÄT

KUNNALLISET  TOIMIJAT

SEUTUORGANISAATIOT

Seutuyhteistyön juuret ulottuvat seuduilla hieman eri vaiheisiin. Varsin pitkään
yhteistyötä on jo toteutettu niin Kuusiokuntien kuin Seinänaapurienkin seuduilla.
Seudullinen yhteistyö on kuitenkin 1990-luvulla selvästi tiivistynyt kaikilla vii-
dellä Etelä-Pohjanmaan seudulla. Yhteistyön organisointimallit poikkeavat jonkin
verran toisistaan.

Härmänmaa

Härmänmaahan kuuluvat Lapuan kaupunki sekä Alahärmän, Kauhavan ja Ylihär-
män kunnat. Härmänmaan seutuyhteistyö perustuu vuonna 1995 solmittuun seutu-
sopimukseen. Härmänmaan seutuyhteistyön ohjausryhmään (16 jäsentä) kuuluvat
luottamushenkilöedustajina kuntien valtuustojen ja hallitusten varsinaiset puheen-
johtajat sekä kustakin kunnasta yksi muu luottamushenkilö varaedustajineen. Vi-
ranhaltijaedustajina ohjausryhmään kuuluvat kunnanjohtajat, jotka muodostavat
myös seutuyhteistyön johtoryhmän. Päätökset kiertävät kuntien kautta; ohjausryh-
mällä ja johtoryhmällä ei ole päätöksenteko-oikeutta. Päätoiminen kehittämispääl-
likkö toimii hankekoordinaattorina, yhteyshenkilönä, tiedottajana ja johto- ja oh-
jausryhmien sihteerinä.

Järviseutu

Järviseutuun kuuluvat Alajärven kaupunki sekä Evijärven, Kortesjärven, Lappa-
järven ja Vimpelin kunnat. Myös Järviseudulla yhteistyö perustuu 1997 solmit-
tuun seutusopimukseen. 25-jäseninen kuntien yhteislautakuntana toimiva Järvi-
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seutuneuvosto vastaa yhteistyön keskeisistä tavoitteista ja resursseista. Järviseutu-
neuvostoon kuuluvat sopijakuntien valtuustojen puheenjohtajat ja varapuheenjoh-
tajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat ja kunnanjohtajat. Neuvoston kokouksiin
kutsutaan myös sopijaosapuolten Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustoon
ja -hallitukseen valitut jäsenet. Järviseutuneuvoston isäntäkunta vaihtuu vuosit-
tain eli lautakunta kuuluu vuoroittain eri kunnan hallinto-organisaatioon.

Järviseutuneuvostossa on aluekehitysjaosto, johon kuuluvat sopijakuntien kun-
nanjohtajat. Aluekehitysjaosto vastaa yhteisten hankkeiden toteuttamisesta ja yh-
teistyön taloudenhoidosta. Aluekehitysjaosto voi asettaa toimikuntia valmistele-
maan ja toteuttaman hankkeita ja perustaa tilapäisiä projektiorganisaatioita. Seu-
tusihteerin tehtävinä on yhteistoiminnan koordinointi, kehittämistyössä tarvitta-
vasta tietopohjasta huolehtiminen ja Järviseutuneuvoston ja aluekehitysjaoston sih-
teerinä toimiminen.

Kuusiokunnat

Kuusiokuntiin kuuluvat Alavuden ja Ähtärin kaupungit sekä Kuortaneen, Lehti-
mäen, Soinin ja Töysän kunnat. Kuusiokuntien yhteistyön juuret ulottuvat 1970-
luvulle. Kuusiokuntien seutuneuvosto koostuu kuntien valtuustojen ja hallitusten
puheenjohtajista sekä kunnanjohtajista. Se linjaa seudun kehittämissuuntia ja ta-
voitteita. Kunnanjohtajatyöryhmä käsittelee yhteistoimintaan, edunvalvontaan ja
hankkeisiin liittyviä asioita. Seutusihteeri koordinoi ja hallinnoi projekteja ja toi-
mii seututoiminnan sihteerinä. Kuusiokuntien viranhaltijat kokoontuvat ajoittain
keskustelemaan oman toimialansa yhteisistä asioista. Erityisesti elinkeinoasiamie-
het/maaseutuasiamiehet valmistelevat oman alueensa kehittämishankeasioita. Yh-
teistyöelimillä ei ole päätösvaltaa, vaan jokainen kunta päättää käsitellyistä asiois-
ta omissa toimielimissään. Seutuyhteistyön puheenjohtajuus on kiertävä; seutu-
neuvoston ja kuntajohtajatyöryhmän puheenjohtajat vaihtuvat vuosittain.

Suupohja

Suupohjan seutuun kuuluvat Kauhajoen, Isojoen, Jurvan, Karijoen ja Teuvan kun-
nat. Suupohjassa toimii Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, jonka tarkoi-
tuksena on kehittää yritystoiminnan edellytyksiä Suupohjan alueella. Kuntayhty-
män perussopimus on hyväksytty vuonna 1996.

Perussopimuksen mukaan yhtymässä on yhtymävaltuusto ja -hallitus. Yhtymä-
valtuustoon kukin jäsenkunta on valinnut kolme jäsentä (yhteensä 15). Yhtymä-
hallituksessa on kaksi jäsentä jokaisesta jäsenkunnasta (10). Kuntayhtymässä työs-
kentelee 3 elinkeinoasiamiestä ja toimistosihteeri.

Seinänaapurit

Seinänaapureihin kuuluvat Seinäjoen ja Kurikan kaupungit sekä Ilmajoen, Nur-
mon, Ylistaron, Jalasjärven ja Peräseinäjoen kunnat. Seinänaapurien nykytoimin-
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ta perustuu vuoden 1996 alussa solmittuun Seinänaapurikuntien yhteistoimintaso-
pimukseen. Sen mukaan Seinänaapurien ylimpänä yhteistyöelimenä toimii luotta-
mushenkilöiden muodostama Seinänaapurilautakunta. Seinänaapurien kukin jä-
senkunta valitsee lautakuntaan kolme henkilöä (yhteensä 21 jäsentä) valtuustojen
toimikaudeksi. Lautakunta kuuluu Seinäjoen kaupungin hallinto-organisaatioon.
Sen tehtäviin kuuluu mm. hyväksyä yhteistyölle strategiat, yhteistyön kehittämis-
ohjelma ja tilinpäätös. Jäsenkuntien kunnanjohtajat ja lautakunnan puheenjohtajat
muodostavat Seinänaapuritoimikunnan, joka käyttää valmistelu- ja toimeenpano-
valtaa. Sen tehtävänä on mm. päättää määrärahojen käytöstä lautakunnan hyväk-
symän talousarvion puitteissa ja toimeenpanna lautakunnan päätökset. Lautakun-
nan ja toimikunnan apuna on kehittämistyöryhmiä. Seinänaapurikoordinaattori
toimii lautakunnan, toimikunnan ja työryhmien sihteerinä, tiedonvälittäjänä, raha-
liikenteen hoitajana, valmistelijana ja yhdyshenkilönä.

ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO

Vuoden 1994 alusta toimintansa aloittanut Etelä-Pohjanmaan liitto on Etelä-Poh-
janmaan 27 kunnan omistama kuntayhtymä. Sen toimielimiä ovat maakuntapäi-
vät, maakuntavaltuusto ja –hallitus. Alueiden kehittämistä koskevan lain (1135/
93) mukaan maakunnan liitot toimivat alueensa aluekehitysviranomaisena eli nii-
den tehtävänä on huolehtia yleisestä aluepoliittisesta suunnittelusta, aluekehittä-
misohjelmien valmistelusta ja toteutumisen seurannasta sekä aluekehitystoimen-
piteiden yhteensovittamisesta. Lisäksi maakunnan liitot vastaavat edunvalvonnas-
ta, seutukaavoituksesta ja tehtäviinsä liittyvistä kansainvälisistä asioista ja pyrki-
vät edistämään kuntien yhteistyötä. Maakunnan liitto toimii myös maakunnan pal-
velu- ja kehittämiskeskuksena, joka tuottaa tutkimuksia, selvityksiä ja suunnitel-
mia kulloinkin ajankohtaisista asioista.

VALTION  ALUEHALLINTOVIRANOMAISET

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 kaup-
pa- ja teollisuusministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä työministeriön
hallinnonalojen yhteisiä palvelukeskuksia. Ne tarjoavat palveluita yrityksille, yrit-
täjille ja yksittäisille kansalaisille 15 paikkakunnalla. TE-keskusten tehtävänä on…

• tukea ja neuvoa pk-yrityksiä niiden elinkaaren eri vaiheissa

• edistää yritysten teknologista kehittymistä sekä auttaa niitä vientiin ja kansainväli-
syyteen liittyvissä asioissa

• toteuttaa alueellista työvoimapolitiikkaa
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• suunnitella ja organisoida työvoimapoliittista aikuiskoulutusta

• edistää maatilataloutta ja maaseutuelinkeinoja

• kehittää kalataloutta

• osallistua ja vaikuttaa alueensa kehittämiseen.

TE-keskuksissa saa keskitetysti palveluita, joita tarjosivat aiemmin KTM yritys-
palvelut sekä työvoima- ja maaseutuelinkeinopiirien toimistot, Tekesin kotimaan
yksikkö ja Suomen Ulkomaankauppaliiton alueyksikkö. Keskukset ovat merkittä-
viä EU-rahoituksen myöntäjiä. Ennen Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen perusta-
mista Etelä-Pohjanmaalla oli maaseutuelinkeinopiiri. Työvoimapiirin ja KTM:n
yrityspalvelun päätoimipaikat olivat aiemmin Vaasassa. Vaasan KTM:n yrityspal-
velulla oli tosin Seinäjoella paikallistoimisto.

LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

Vuonna 1996 eduskunta hyväksyi lääninhallintouudistuksen, jonka seurauksena
kaksitoista lääniä yhdistettiin kuudeksi lääniksi. Uusiksi, ns. yhteenkootuiksi suur-
lääneiksi muotoutuivat Länsi-Suomen, Etelä-Suomen ja Itä-Suomen läänit.

Etelä-Pohjanmaa kuluu Länsi-Suomen lääniin yhdessä Varsinais-Suomen, Sa-
takunnan, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen kanssa.
Länsi-Suomen lääninhallitus jakaantuu sosiaali- ja terveys-, sivistys-, poliisi-, kil-
pailu- ja kuluttaja- sekä  liikenne- ja pelastusosastoon.

KEHITTÄMISYHDISTYKSET

Leader II –ohjelmaa toteutetaan Etelä-Pohjanmaalla kahdella seudulla: Seinänaa-
purien seudulla ja Suupohjassa. Seinänaapurialueella Leader II kehittämisohjel-
maa toteuttaa Seinänaapurien kehittämisyhdistys ry ja Suupohjan alueella Suu-
pohjan kehittämisyhdistys ry. Leader II on Euroopan Unionin yhteisöaloiteohjel-
ma, jonka tavoitteena on maaseudun paikallinen kehittäminen paikallisia inhimil-
lisiä ja fyysisiä voimavaroja käyttäen. Tavoitteena on maaseudun elinvoimaisuu-
den säilyttäminen, maaseudun talouden toimintaedellytysten parantaminen ja työ-
paikkojen luominen.

AMMATTI - JA ETUJÄRJESTÖT

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPPAKAMARI

Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari on perustettu vuonna 1952. Sen tehtävänä on
toiminta-alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen ja yhteisten
etujen valvominen. Sen toiminta jakautuu elinkeinoelämän edunvalvontaan, kurs-
si- ja seminaaritoimintaan sekä tiedottamiseen, neuvontaan ja muuhun jäsenpalve-
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luun, valiokuntatyöhön, projektitoimintaan ja elinkeinoelämän yhteistyöhön. Ete-
lä-Pohjanmaan toiminta-alueeseen kuuluu 28 kuntaa.

ETELÄ-POHJANMAAN YRITTÄJÄT RY

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry toimii Suomen Yrittäjien aluejärjestönä. Suomen
Yrittäjien tavoitteena on parantaa yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan
edellytyksiä, lisätä yrittäjien painoarvoa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja
luoda myönteistä asennetta yrittäjyydelle. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toiminta
painottuu alueelliseen edunvalvontaan, jäsenpalveluihin, alueellisen toiminnan
koordinointiin ja työskentelyyn valtakunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjillä on 31 paikallisyhdistystä.

MTK-ETELÄ-POHJANMAA RY

Maataloustuottajain Etelä-Pohjanmaan Liitto, MTK-Etelä-Pohjanmaa ry, on vilje-
lijöiden ja metsänomistajien sekä maaseutuyrittäjien alueellinen etujärjestö. Se on
suurin MTK:n jäsenliitoista.

B) ERIKOISTUNEET  KEHITTÄJÄT

OSAAMISEN- JA TEKNOLOGIANSIIRTO -ORGANISAATIOT

SEITEK

Seinäjoella sijaitseva SeiTek on Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan ja kau-
pan alojen yhteinen teknologia- ja yrityspalveluyksikkö. SeiTek on perustettu vuon-
na 1994. Sen toiminta-ajatuksena on tukea pk-yritystoiminnan kehittymistä ja uu-
sien yritysten syntymistä tarjoamalla yrityksille teknillistä ja kaupallista osaamis-
ta. Päätoimintamuodot ovat teknologia- ja yrityspalvelu. SeiTek järjestää myös
teknologia- ja yrityspalvelutoiminnan kehittämishankkeisiin liittyvää yritysten
henkilöstökoulutusta. SeiTekin 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.

FOODWEST OY

Foodwest Oy on 1995 perustettu elintarvikealan kehitysyhtiö. Se toimii valtioneu-
voston nimeämänä elintarvikealan osaamiskeskuksena ja on Suomen teknologia-
keskuksen liiton, TEKEL ry:n jäsen. Foodwest Oy:n osakkaina ovat 24 yritystä,
27 eteläpohjalaista kuntaa sekä 5 yhteisöä.

Foodwest Oy palvelee elintarvikeyrityksiä tuotekehityksessä sekä laadun hal-
linnassa ja markkinoinnissa. Keskeisiä toiminta-alueita ovat soveltava tuotekehi-
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tys, prosessien ja laitteiden kehitys ja koekäyttö, tuotteen kuluttajatestaus ja koe-
markkinointi sekä ympäristö-, omavalvonta- ja laatujärjestelmät. Foodwest Oy tar-
joaa asiantuntemusta myös EU-projektijärjestelmien tuntemuksessa ja projektien
johtamisessa.

Elintarvikealan osaamiskeskuksen toiminta-ajatuksena on toimia tiedon haki-
jana ja soveltajana raaka-aineita jalostaville yrityksille. Osaamiskeskus luo ja hyö-
dyntää laajaa osaamisverkostoa kotimaassa ja ulkomailla.

WINCENT

Etelä-Pohjanmaan puualan osaamiskeskus Wincent perustettiin vuonna 1997. Se
käynnistyi projektimuotoisena toimintana, jonka rahoitus on peräisin pääasiassa
Euroopan sosiaalirahastolta. Wincentin tavoitteena on kehittää Etelä-Pohjanmaan
mekaanisen puunjalostusteollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä sekä lisätä puun
käyttöä monipuolistamisen ja jalostusasteen noston avulla. Wincentin osaaminen
liittyy erityisesti puualan markkinointiin. Wincent pyrkii toimimaan myös puu-
alaan liittyvien verkostojen luojana ja yhteistyön edistäjänä. Wincent toimii Sei-
näjoella Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen (Ma-
kes) yhteydessä.

LIFEIT OYJ

LifeIT Oyj on Seinäjoella sijaitseva terveydenhuoltoalan teknologian yritys. Se on
perustettu vuoden 1999 lopussa ja se jatkaa Etelä-Pohjanmaan Telelääketieteen
Palvelukeskuksen (EPTEK ry:n) toimintaa, joka alkoi vuonna 1998. Yhtiön omis-
tajat sekä yhteistyösopimuksen solmineisiin tahoihin kuuluu niin julkisia organi-
saatioita, yrityksiä kuin yhtiön henkilökuntaakin. Yrityksen toiminta keskittyy pää-
osin palvelujen tuottamiseen ja konsultaatioon terveydenhuollon tiedonsiirtotek-
nologian alalla. Erillisinä tuotteina valmistetaan multimediatuotteita terveyden-
huollon tarpeisiin, sekä yksittäisiä laitteita tiedonsiirtoteknologia-alaan liittyen
yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Tiedonsiirtoteknologian laaja käyttöönotto
sairaalaympäristössä vaatii kommunikaatioteknologian tietotaidon osaamisen li-
säksi erityistietämystä lääketieteellisistä sovelluksista ja tarpeista. LifeIT on en-
simmäinen alansa kaupallinen yritys Suomessa, joka kattaa laajalti terveydenhuollon
tietoteknologian alan.

SEINÄJOEN TIETORAITTI OY

Seinäjoen Tietoraitti Oy on vuonna 1989 perustettu asiantuntijayritys, joka keskit-
tyy toiminnassaan tietoliikenteeseen ja tietoverkkoihin liittyvään osaamiseen. Kes-
keiset toimintamuodot ovat konsultointi ja kehitysprojektit joko yrityskohtaisina
taikka laajempina yhteistyöhankkeina.
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LC LOGISTICS CENTER OY

Kauhajoella toimiva LC Logistics Center Oy on perustettu vuonna 1990. Se on
yrityspalveluyritys, jonka päätoimialueita ovat aluekehityspalvelut, erikoistuneet
yrityspalvelut ja kansainväliset palvelut. Yhtiö pyrkii yritysten kilpailukyvyn ke-
hittämiseen yhteistyöverkostojen, uuden tiedon ja logistisen ajattelun avulla.

VALTION  ALUEHALLINTOVIRANOMAISET

LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS

Länsi-Suomen Ympäristökeskus toimii Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja
Pohjanmaan maakuntien alueella. Ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvia
ympäristökeskuksia on Suomessa yhteensä 13, ja ne on perustettu 1.3.1995. Ym-
päristökeskukset hoitavat alueellista ympäristöhallintoa ja maa- ja metsätalousmi-
nisteriön hallinnonalaan kuuluvia vesivarojen käytön ja hoidon tehtäviä. Alueelli-
nen ympäristökeskus huolehtii alueensa ympäristönsuojelua, alueiden käyttöä, luon-
nonsuojelua, kulttuuriympäristön hoitoa, rakentamisen ohjausta sekä vesivarojen
käyttöä ja hoitoa koskevista tehtävistä. Lisäksi se osallistuu toimialallaan EU:n
rakennerahastojen tuella toteutettavien alueellisten suunnitelmien ja ohjelmien sekä
niihin kuuluvan toiminnan valmisteluun ja toimeenpanoon.

Länsi-Suomen ympäristökeskuksen päätoimipiste sijaitsee Vaasassa. Seinäjo-
ella on kuitenkin ympäristökeskuksen toimipaikka, jossa hoidetaan vesivarojen
käyttöön ja hoitoon sekä vesistöjen kunnostukseen liittyviä suunnittelu- ja toteu-
tustehtäviä. Lisäksi toimipaikassa on ympäristönsuojelu- ja tutkimustehtäviä. Ete-
lä-Pohjanmaata koskevien EU-asioiden koordinointi hoidetaan Vaasasta käsin.

RAHOITTAJAORGANISAATIOT

FINNVERA OYJ, SEINÄJOEN ALUEKONTTORI

Finnvera Oyj on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka on muodos-
tettu vuonna 1998 yhdistämällä Keran ja Takuukeskuksen toiminnot. Finnveran
kotimaan toiminnan sekä viennin ja kansainvälistymisen erityisrahoituspalvelut
ovat tarjolla asiakkaille Finnveran 15 aluekonttorissa, joista yksi sijaitsee Seinäjo-
ella. Seinäjoella oli jo ennen Finnveran syntyä saatavissa sekä Keran että Takuu-
keskuksen palvelut.

Finnvera Oyj on erityisrahoitusyhtiö, joka riskirahoituspalveluja tarjoamalla
kehittää suomalaisten yritysten kotimaan toimintoja sekä vientiä ja kansainvälis-
tymistä. Finnvera toimii rahoitusmarkkinoita täydentävänä riskirahoittajana yh-
teistyössä pankkien ja muiden rahoittajien kanssa. Erityisesti pienille ja keskisuu-
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rille yrityksille suunnatuilla kehittämis- ja rahoitusratkaisuillaan Finnvera edistää
rahoituksen keinoin myös valtion alue- ja elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteu-
tumista. Finnveran tarjoamia palveluja ovat lainat, takaukset ja vientitakuut.

ETELÄ-POHJANMAAN RAHASTO KY

Etelä-Pohjanmaan Rahasto Ky:n liikeideana on toimia kehityskelpoisten pk-yri-
tysten pääomarahoittajana ja kehittäjänä maakunnassa. Rahasto tekee vain vähim-
mäissijoituksia, mutta osallistuu kohderyhmän kehittämiseen mm. hallitustyösken-
telyn avulla. Sijoituskohteina voivat olla yritykset, jotka elävät nopeaa kasvuvai-
hetta, joissa on meneillään sukupolvenvaihdos tai myynti toimivalle johdolle. Ra-
haston ensimmäinen pääomasijoitus tehtiin vuonna 1999.

NEUVONTAORGANISAATIOT

ETELÄ-POHJANMAAN MAASEUTUKESKUS RY

Etelä-Pohjanmaan Maaseutukeskus ry:n toimipaikka on Seinäjoella. Se on maa-
kunnallinen järjestö, joka tarjoaa maatilatalouden, maaseutuyrittäjyyden ja kotita-
louden asiantuntija-, neuvonta-, tieto-, suunnittelu- ja koulutuspalveluja. Lisäksi
se toimii toteuttajana maatalouden ja maaseudun kehittämishankkeissa. Maatalo-
usnäyttelyiden ja muiden tapahtumien järjestäminen kuuluvat myös Maaseutukes-
kuksen toimintaan. Maaseutukeskuksia on Suomessa 17.

ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUS

Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen tehtävänä on metsätalouden edistäminen Ete-
lä- ja Keski-Pohjanmaalla, metsälakien toimeenpano, metsäsuunnittelu, metsän-
parannustyöt, koulutus ja tiedotus sekä metsätalouteen perustuvien elinkeinojen
edistäminen. Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus toimii myös metsään ja puuhun liit-
tyvien aluekehittämisprojektien toteuttajaorganisaationa.

ETELÄ-POHJANMAAN UUSYRITYSKESKUS NEUVOA-ANTAVA  RY

Seinäjoella toimiva Etelä-Pohjanmaan Uusyrityskeskus Neuvoa-antava ry antaa
asiantuntijaverkostoineen yrittäjäksi aikovalle ja hiljattain aloittaneelle pienyrit-
täjälle maksutonta neuvontaa. Neuvoa-antava on perustettu vuonna 1992.

BIC BOTNIA RY

BIC Botnia ry on Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liittojen
alueella toimiva Business and Innovation Centre -verkostoon kuuluva asiantunti-
jaorganisaatio, joka tukee ja kehittää innovatiivisia hankkeita ja yritystoimintaa.
BIC Botnia ry:llä on toimistot Vaasassa, Seinäjoella ja Kokkolassa. BIC-keskuk-
sia on ympäri Eurooppaa lähes 150. BIC Botnian asiakkaita voivat olla olemassa
olevat yritykset tai yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt. Eräs BIC Botnian tär-
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keimmistä tehtävistä on korkean asteen koulutuksen ja yritystoiminnan lähentämi-
nen. Syksyllä 1999 BIC Botnian Seinäjoen toimisto siirtyi SeiTekin yhteyteen.

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILU  OY

Seinänaapurien Matkailu Oy vaihtoi vuonna 1999 nimensä Etelä-Pohjanmaan
Matkailu Oy:ksi. Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy on kymmenen eteläpohjalaisen
kunnan omistama matkailun markkinointiyhtiö, oman toimialueensa matkailuneu-
vontapiste ja valmismatkaliike. Yhtiön omaa tuotantoa ovat valmiit matkapaketit
ryhmille.

OPPI- JA TUTKIMUSLAITOKSET

YLIOPISTOYKSIKÖT

HELSINGIN YLIOPISTON MAASEUDUN TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS

Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus (MAKES) on Seinäjoella sijaitseva Hel-
singin yliopiston aikuiskoulutuskeskukseen kuuluva itsenäinen erillislaitos. Kes-
kus on perustettu vuonna 1988 ja sen henkilökunnan määrä on noin 40. Keskuksen
tehtävänä on maaseudun elinolosuhteiden ja elinkeinotoiminnan kehittämisen tu-
keminen tutkimuksen, koulutuksen sekä tietopalvelu- ja julkaisutoiminnan avulla.
Toiminnan painopistealueet ovat elintarvikealan yrittäjyyden edistäminen, maa-
seudun fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen, maaseudun alueellinen
kehittäminen sekä mekaanisen puunjalostuksen kehittäminen.

TAMPEREEN YLIOPISTON TÄYDENNYSKOULUTUSKESKUKSEN SEINÄJOEN TOIMIPAIKKA

Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Seinäjoen toimipaikka (TYT-
Seinäjoki) järjestää ammatillista täydennyskoulutusta ja avoimen yliopiston ope-
tusta. Ammatillista täydennyskoulutusta tarjotaan useille eri toimialoille ja am-
mattiryhmille. Koulutusta järjestetään sopimuskoulutuksena, maksullisina koulu-
tustilaisuuksina ja työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena. Ammatillisen täyden-
nyskoulutuksen painopistealoja ovat opetus- ja aikuiskasvatus, yhteiskuntapoli-
tiikka, yrittäjyys ja johtaminen ja informaatioteknologia. TYT-Seinäjoki on pe-
rustettu vuonna 1981.

ETELÄ-POHJANMAAN KORKEAKOULUYHDISTYS RY

Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistys ry:n ja sen ylläpitämän Etelä-Pohjanmaan
kesäyliopiston toiminnan tavoitteena on edistää ja toteuttaa laaja-alaista ja kor-
keatasoista opetustoimintaa sekä tutkimus- ja julkaisutoimintaa suomenkielisellä
Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaan liiton alueen lisäksi 1960 perustettuun yh-
distykseen kuuluvat jäseninä Isonkyrön ja Laihian kunnat. Yhteisöjäseninä kor-
keakouluyhdistykseen kuuluvat TYT-Seinäjoki, Makes ja Seinäjoen ammatillisen
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korkeakouluopetuksen kuntayhtymä.

VAASAN YLIOPISTON SEINÄJOEN TOIMIPISTE

Vaasan yliopiston Seinäjoen toimipiste aloitti toimintansa joulukuussa 1998, jol-
loin tutkimusasiamies aloitti työnsä Seinäjoella. Yksikön toiminta on alkanut ESR:n
osarahoittamana hankkeena, jonka tavoitteena on yksikön toiminnan vakiinnutta-
minen. Toimipiste edustaa Seinäjoella kaikkia Vaasan yliopiston osaamisalueita.
Sen tehtävänä on kanavoida yliopiston osaamista Etelä-Pohjanmaalle.

ALUEELLISEN KEHITTÄMISEN TUTKIMUSYKSIKKÖ

Tampereen yliopiston Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö (Sente) on perus-
tettu Seinäjoelle vuoden 1998 alussa. Se toimii vuoden 2000 alusta sekä Seinäjoel-
la että Tampereella. Senten toiminnan lähtökohtana on alueellista kehittämistä, -
suunnittelua ja -johtamista koskevan asiantuntemuksen välittäminen Etelä-Poh-
janmaalle. Tutkimus- ja kehittämistoiminta kohdistuu alue- ja kehittämispolitiik-
kaan, kaupunkipolitiikkaan ja elinkeinopolitiikkaan.

SIBELIUS-AKATEMIAN  KOULUTUSKESKUKSEN SEINÄJOEN TOIMIPAIKKA

Sibelius-Akatemian koulutuskeskuksen Seinäjoen toimipaikka on aloittanut toi-
mintansa vuonna 1991. Toimipaikka järjestää musiikin alan mestarikursseja, kou-
lutusohjelmia, lyhytkursseja sekä avointa korkeakouluopetusta. Toimintaan kuu-
luvat myös kehittämisprojektit, tilauskoulutus sekä konsertit.

SIIRTOLAISINSTITUUTIN POHJANMAAN ALUEKESKUS

Peräseinäjoella sijaitseva Siirtolaisinstituutin Pohjanmaan aluekeskus on perus-
tettu vuonna 1994. Se on valtakunnallisen Turussa sijaitsevan Siirtolaisuusinsti-
tuutin ainoa alueellinen toimipiste. Siirtolaisuusinstituutin taustayhteisöjä ovat mm.
opetus- ja työministeriö ja kaikki Suomen yliopistot. Siirtolaisuusinstituutin tehtä-
vänä on kerätä ja tallentaa siirtolaisuuteen liittyvää aineistoa sekä edistää ja suorit-
taa siirtolaisuuteen liittyvää tutkimusta. Lisäksi toimintaan kuuluu näyttelyitä, siir-
tolaisrekisteri-, kirjasto- ja koulutuspalvelut sekä kirjamyynti.

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) aloitti toimintansa väliaikaisena ammat-
tikorkeakouluna 1992. Se vakinaistettiin vuonna 1996. Seinäjoen ammattikorkea-
koulussa opiskeli vuonna 1998 n. 2000 opiskelijaa. Opiskelijamäärät tulevat nou-
semaan vuoteen 2002 mennessä lähes kolmeentuhanteen opiskelijaan. Seinäjoella
sijaitsevat tekniikan, kaupan, terveysalan ja sosiaalialan yksiköt. Luonnonvara-
alan yksiköt puolestaan toimivat Ilmajoella ja Ähtärissä. Näiden lisäksi SeAMK:iin
kuuluvat Jurvan kulttuurialan, Kauhajoen matkailu-, ravitsemis- ja talousalan sekä
Kauhavan kaupan alan yksiköt. Ammattikorkeakoulu järjestää koulutuksen ohella
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myös tutkimus- ja palvelutoimintaa. Ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä toimii
Seinäjoen ammatillisen korkeakouluopetuksen kuntayhtymä.

AIKUISKOULUTUSKESKUKSET

Seinäjoen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus on perustettu vuonna 1971. Se tuot-
taa ja kehittää aikuisille tarkoitettua monialaista ammatillista peruskoulutusta sekä
jatko- ja täydennyskoulutuspalveluja teollisuudessa, elinkeinoelämässä ja julkis-
hallinnossa toimivien ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kohottamiseksi.

Jalasjärven ammatillinen aikuiskoulutuskeskus (JAKK) on perustettu kurssikes-
kukseksi 1959; vuonna 1991 kurssikeskuksesta tuli aikuiskoulutuskeskus. Koulu-
tusaloja ovat mm. kielet ja kansainvälisyys, kuljetusala, maanrakennusala, tieto-
tekniikka ja yrittäjyys.

Teuvan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus TEAK Oy on Pohjoismaiden suurin puu-
ja huonekalualan koulutus ja kehittämiskeskus. Se on perustettu vuonna 1959.
Päätavoitteena on Suomen huonekalualan ja sen kilpailukyvyn kehittäminen. Teak
Oy toimii huonekalualan kouluttajana ja projektiosaajana.

AMMATILLISET  OPPILAITOKSET

Etelä-Pohjanmaalla on runsaasti toisen asteen ammatillisia oppilaitoksia. Seuraa-
vassa oppilaitoksia on ryhmitelty niiden tarjoaman opetuksen mukaan (sama oppi-
laitos saattaa esiintyä listauksessa useaan kertaan):

• Kulttuuriala, käsi- ja taideteollisuus: Ilmajoen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Jur-
van käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

• Kauppa ja hallinto: Alajärven kauppaoppilaitos, Lapuan ammatti-instituutti, Seinä-
joen kauppaoppilaitos, Suupohjan ammatti-instituutti

• Tekniikka ja liikenne: Alajärven ammatti-instituutti, Lappajärven ammattioppilai-
tos, Lapuan ammattioppilaitos, Suupohjan ammatti-instituutti, Ähtärin ammattiop-
pilaitos (Seinäjoen teknillinen oppilaitos, opistotaso)

• Matkailu-, ravitsemis- ja talousala: Lappajärven ammattioppilaitos, Lapuan am-
mattioppilaitos, Seinäjoen ammattioppilaitos, Suupohjan ammatti-instituutti, Ähtä-
rin ammattioppilaitos, Kauhajoen koti- ja laitostalousoppilaitos, Lapuan ammatti-
instituutti, Seinäjoen kotitalousoppilaitos, Ähtärin ammattioppilaitos

• Vapaa-ajan toiminta ja liikunta-ala: Karhunmäen kristillinen opisto, Kuortaneen
urheiluopisto

• Sosiaali- ja terveysala: Kauhajoen koti- ja laitostalousoppilaitos, Seinäjoen sosiaa-
lialan oppilaitos, Seinäjoen terveydenhuolto-oppilaitos

• Kauneudenhoitoala: Seinäjoen ammattioppilaitos, Suupohjan ammatti-instituutti

• Luonnonvara-ala: Alajärven ammatti-instituutti, Ilmajoen maatalousoppilaitos, Suu-
pohjan ammatti-instituutti, Tuomarniemen metsäoppilaitos

• Erityisopetus: Alavuden erityisammattikoulu (kansanopisto, joka antaa erityisope-
tusta: Lehtimäen opisto), Kauhajoen evankelinen opisto

(OPO-koulutus, ammatilliset oppilaitokset: http://www.narpes.fi:8000/Finsk/yl-
meny.htm; 12.11.1999.)


