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tiivistelmä

Tutkimus käsittelee pienen kaupunkiseudun kehittäjäverkoston johtamista uusien ke-
hityspolkujen luomiseksi. Tutkimuksen lähtökohtana on käsitys kohdealueesta Forssan 
seudusta evolutionaarisesti kehittyvänä alueena. Evolutionaarisen, polkuriippuvaisen 
kehityksen perustana on oletus ajasta ja tilasta seudun kehitystä mahdollistavina ja 
rajaavina tekijöinä. Polkuriippuvuus sisältää mahdollisuuden kehityksen lukkiutumi-
sesta tietylle polulle, jolloin alueen kyky sen omista rakenteista lähtevään muutokseen 
on heikentynyt. Tutkimus etsii vastausta siihen, millaisia kehityspoluille lukkiuttavia 
rakenteita ja prosesseja pienen kaupunkiseudun kehittäjäverkostossa on. Lisäksi vas-
tataan siihen, miten kehittäjäverkoston johtamisella voidaan vaikuttaa seudun kehi-
tyspolkuihin.

Seudulla olevien rakenteiden ja prosessien tarkastelu on empiirinen. Aikaisempi 
teoreettinen keskustelu painottuu, kun tarkastellaan kehittäjäverkoston johtamisen 
mahdollisuuksia vaikuttaa seudun kehityspolkuihin. Tutkimuksen empiirinen aineisto 
kerättiin haastatteluaineistona kevään 2007 aikana. Se koostui seudun keskeisimpien 
kehittämistoimintaan vaikuttavien organisaatioiden edustajista. Teemahaastattelut 
analysoitiin laadullisin menetelmin käyttäen tulkintakehyksenä polkuriippuvuuden, 
lukkiutumien ja verkostojen käsitteitä. Uusien polkujen luomisen mahdollisuuksia 
tutkitaan hyödyntäen systeemiajattelua ja autopoieesin käsitettä sekä verkostojen 
johtamista käsittelevää kirjallisuutta. 

Tutkimuksen aineistosta ei voida aukottomasti todentaa alueella olevia lukkiutumia. 
Sen sijaan aineistosta on löydettävissä viitteitä prosesseista, jotka edistävät lukkiutumi-
en kehittymistä. Lisäksi seudun kehittäjäverkostossa on piirteitä, jotka saattavat olla 
lukkiutumien lähteitä. Empiirisen tarkastelun merkittävimmät löydökset hahmottivat 
kuvaa pienestä kaupunkiseudusta, jonka kehittäjäverkoston toiminta perustuu vah-
voihin henkilösuhteisiin ja oletukseen ennustavasti etenevästä kehityksestä. Seutua ei 
pidetty kovin avoimena uusille ihmisille tai ajatuksille, vaikka niiden koettiin olevan 
tärkeitä kehittämiselle. Kehittäjäverkoston toimintaa helpottavat vakiintuneet säännöt 
ja käytännöt. Tosin vakiintuneet toimintatavat voivat rajata kehittämisajatuksia ja 
heikentää alueen reagointiherkkyyttä.

Vaikka ympäristön muutoksiin ei ole pakko reagoida, niitä ei voi jättää huomioi-
matta. Uusia polkuja pitää pyrkiä luomaan alueella sisäsyntyisesti. Kehittäjäverkoston 
johtamisella voidaan edistää alueen kykyä uutta luoviin prosesseihin epäsuorasti vai-
kuttamalla. Pienellä kaupunkiseudulla yksilöillä voi olla suhteessa suurempi vaikutus. 
Haasteena kehittämiselle on muutoksen kipinöiden synnyttäminen. Siihen voidaan 
vastata mm. monimuotoisuutta lisäämällä ja epävarmuuden sietokykyä kehittämällä. 
Muutoksen saaminen koko alueen kattavaksi on helpompaa, kun verkoston osat ovat 
tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään.

Avainsanat: aluekehitys, johtaminen, verkostot
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 1
johdanto

tutkimuksen lähtöasetelma1.1 

Polkujen luominen on kiehtova prosessi. Samalla kun siinä tunnistetaan aikaisempia 
toimia ja tekemisiä sekä tiettyjä vakiintuneita rakenteita, hypätään johonkin, mistä ei 
olla kovin varmoja tai missä ei ole ennen käyty. Sitä voisi verrata liikkumiseen tutussa 
kaupungissa. Yleensä sitä kulkee samoja reittejä ja käy samoissa tutuissa paikoissa. Jos-
kus tulee vieraita kylään ja heille näytetään kaupunkia. Turistikartan kanssa kulkemi-
nen voikin näyttää kaupungista jotain ihan uutta tai usein päätyy käymään vaikkapa 
kahvilassa tai museossa, jossa ei ennen ole käynyt.   

Pieni kaupunkiseutu tulee helposti tutuksi. Alueen kehittäminen alkaa helposti tun-
tua selvältä, varmalta tai jopa helpolta. Kehittämiseen olennaisesti vaikuttavat henkilöt 
oppii tuntemaan suhteellisen vaivatta ja heihin törmää sekä työssä että vapaa-ajalla. 
Kehittämisen pelisäännöt vaikuttavat suhteellisen selviltä. Samoin selvältä vaikuttaa 
se, mihin seutu pystyy tai mihin siellä olevat toimijat pystyvät. 

Alueen kehittämisen epävarmuus ja kompleksisuus ovat tästäkin huolimatta tut-
kimuksen lähtökohtia. Tämä siksi, että aina joku kehittäjä voi osata jotain yllättävää 
tai kehittämisen vaikutukset ovat muuta kuin mitä alun perin odotettiin. Alueen 
kehitykseen vaikuttavat niin monet eri henkilöt, organisaatiot ja instituutiot, että se 
on väistämättä kompleksisen ja epälineaarisen kehityksen tulosta. Silti tutkimuksessa 
oletetaan, että kehittäjäverkostoon voi vaikuttaa. Edelleen oletetaan, että kehittäjäver-
kosto voi vaikuttaa alueen kokonaiskehitykseen. Tässä tutkimuksessa kohdealue on 
Forssan seutu, tutkimuskohteena on pienen kaupunkiseudun kehittäjäverkosto ja sen 
johtaminen uusien kehityspolkujen luomiseksi.

Lienee selvää, ettei Forssan seutu ole globaaleiden verkostojen solmukohta, kulttuuri-
keskus tai huipputeknologiaa jatkuvasti luova keskittymä. Sen sijaan se on seutukunta, jo-
ka sijaitsee lähellä Suomen suurimpia kaupunkeja, jonka kehittäjät pystyvät rakentamaan 
sosiaalista pääomaa vaikka päivittäin ja jossa on Suomen merkittävin maa- ja elintarvi-
ketalouden tutkimuskeskittymä. Tutkimuksen tavoitteena ei ole kertoa vain sitä, mikä 
on erityisen vaikeaa kehittäjäverkoston johtamisessa Forssan seudulla. Tutkimus nostaa 
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esille myös sen, mikä on pienellä kaupunkiseudulla helpompaa. Pienen kaupunkiseudun 
tutkiminen on osa laajempia pyrkimyksiä ymmärtää alueiden kehitystä ylipäätään.

Uusien kehityspolkujen synnyttäminen ja muutoksen aikaansaaminen edellyttää 
niiden laajaa omaksumista yhteiskunnassa. Yhteiskunnallinen konteksti vaikuttaa 
siihen, millaisia kehityspolkuja valitaan ja miten niitä viedään eteenpäin. Vaikka 
yritysten tehtävänä on monesti kokeilla ja etsiä uutta, yhteiskunnan tulisi laajemmin 
osallistua ”tutkimusmatkailuun”. Kehittäjäverkosto voi suunnata alueen kehitystä 
omalta osaltaan. (Nelson & Soete 1988, 633–634.) Yritysten lisäksi instituutioilla 
on merkityksensä kehityspolun valinnassa. Näin ollen myös yksilöillä, yhteisöillä ja 
toimintapolitiikoilla on vaikutusta uusien kehityspolkujen synnyttämisessä. On kui-
tenkin jokseenkin epäselvää, miten ne pystyvät vaikuttamaan olosuhteisiin, joissa uusia 
kehityspolkuja avautuu. (Dosi 2000a, 139–140.) Tämän problematiikan ympärille 
tutkimus omalta osaltaan lisää ymmärrystä.

tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoitteet1.2 

Nykyistä suomalaista aluekehittämistä on kuvattu verkostomaiseksi ja joustavaksi, jo-
hon ylhäältäpäin annetut ohjeet sopivat varsin huonosti. Alueiden omaehtoisuutta ja 
omista vahvuuksista lähtevää kehitystä korostetaan. Kun alueiden oma vastuu kasvaa, 
siirtyy huomio alueilla toimiviin kehittäjiin. Vaikka alueet kehittyvät omista lähtökoh-
distaan ja vahvuuksistaan lähtien, ne eivät kehity itsestään. (Vartiainen 1998; Sotarau-
ta, Kosonen & Viljamaa 2007, 12.) Ne tarvitsevat osaavia ihmisiä ja organisaatioita, 
jotka pystyvät omalla toiminnallaan luomaan uutta kehitystä. Tämä tutkimus tarkas-
telee yksilöitä; kehittäjiä, jotka muodostavat verkoston ja verkostomaisesti toimimalla 
pyrkivät pitämään Forssan seudun elävänä ja kehittyvänä alueena. Forssan seutukun-
nan kehittämistä tuetaan mm. aluekeskusohjelman avulla. Aluekeskusohjelman toteu-
tumiseksi ohjelma-asiakirjassa painotetaan verkostoitumisen ja yhteistyön tärkeyttä 
sekä verkostojen johtamista (Aluekeskusohjelma 2007–2010, 6). 

Kehittyvien kaupunkien ja alueiden tutkimusta on tehty suhteellisen paljon. 
Vähemmän huomiota on kiinnitetty ja vähemmän tiedetään kehittymättömämpien 
alueiden kehityksestä ja niiden erityistarpeista. On keskeistä huomata, että näilläkin 
alueilla on tarpeellista ja mahdollista luoda uusia kehityspolkuja. (Tödtling & Trippl 
2004, 1175.) Tutkimukset maiden välisistä eroista antavat viitteitä siitä, että institu-
tionaalisella perustalla on vaikutusta teknologisen muutoksen luonteeseen. Voidaan 
olettaa saman pätevän alueiden muutokseen. Maiden välisissä tutkimuksissa useat 
tapaukset kuitenkin osoittavat, ettei teknologinen kehitys kulje lineaarisesti suhteessa 
instituutioihin: sosiaalisilla rakenteilla, valinnoilla ja sattumilla on mahdollisuus suun-
nata kehitystä niin ikään. (Amin & Trift 1995; Schienstock 2004, 4.) 

Tutkimus lähtee liikkeelle siitä, että seudun nykyinen kehitys vaikuttaa toimiin, joilla 
se suuntaa tulevaisuuttaan. Mikäli nykyinen kehitys rajaa tulevaisuuden kehityssuun-
tia, alueen voidaan tulkita olevan lukkiutunut tietylle kehityspolulle. Ensimmäinen 
tutkimuskysymys keskittyy tarkastelemaan kehittäjäverkoston johtamisen lähtökohtia 
uusien polkujen luomiselle. Siihen on haettu vastauksia painottaen empiiristä aineistoa. 
Empiiriseen aineistoon tukeutuen luodaan kuvaa siitä, minkälainen ympäristö pieni 
kaupunkiseutu on johtaa kehittäjäverkostoa ja luoda uusia kehityspolkuja?



12

Riina Pulkkinen

Millaisia kehittämistoimintaan vaikuttavia lukkiutumia seudulla on? •	
Millainen kehittäjäverkosto on Forssan seudulla?•	
Millaisia erityishaasteita pieni kaupunkiseutu toimintaympäristönä kehittämiselle •	
asettaa?

Toinen tutkimuskysymys etsii vastauksia kehittäjäverkoston johtamisen rooliin alueen 
luodessa uusia kehityspolkuja. Teoreettista ymmärrystä on hyödynnetty enemmän, 
kun vastataan toiseen tutkimuskysymykseen: miten kehittäjäverkoston johtamisella 
voidaan vaikuttaa seudun kehityspolkuihin? 

Mikä on kehittäjäverkoston rooli uusien polkujen luomisessa?•	
Miten kehittäjäverkostoa tulisi johtaa, jotta voitaisiin tukea seudun kykyä luoda uusia •	
polkuja?

Tutkimusongelman jakaminen empiiriseen ja teoreettiseen osaan on perusteltavissa, 
sillä aikaisempaa tutkimusta kehityspolkujen luomisesta ja autopoieesin teorian so-
veltamisesta aluetieteen kentälle on vähän. Teoreettinen osa pyrkii poimimaan näistä 
teorioista relevantteja piirteitä verkoston johtamisen ja alueen kehittämisen kannalta 
sekä ottaa tukea empiirisestä aineistosta. 

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoa lukkiutumista, niihin ajavista tekijöistä 
sekä keinoista luoda uusia kehityspolkuja. Lukkiutumia ja kehittäjäverkoston omi-
naisuuksia tarkastelemalla voidaan antaa välineitä pienten kaupunkiseutujen kehit-
tämistoiminnan ymmärtämiseen. Edelleen tutkimuksen tavoitteena on avata uusia 
näkökulmia kehittämisen dynamiikkaan ja herättää ajatuksia verkoston johtamisen 
vaatimuksista ja mahdollisuuksista.

Kuva 1: Tutkimuksen teoreettinen asetelma

Kuvassa 1 on esitetty tutkimuksen teoreettinen lähtökohta, jossa polkuriippuvuus ja 
irrottautuminen ovat yhtä mahdollisia alueella. Alue nähdään evolutionaarisesti kehit-
tyvänä kokonaisuutena, joka on verkostoitunut. Kehittäjäverkoston johtaminen toimii 
ikään kuin aluetta tasapainottavana tekijänä polkuriippuvuuden ja irrottautumisen 
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1.3 Tutkimuksen taustaoletukset 

Alueen kehittäminen ja uusien kehityspolkujen synnyttäminen on sikäli hankalaa, ettei voida var-

masti tietää, mitkä ovat oikeat keinot tai päämäärät. Kehittämiseen on vaikuttamassa useita eri teki-

jöitä ja käytännössä alueen kehittäminen tarkoittaa monen eri toimijan toiminnan yhteisvaikutusta, 

jolla edesautetaan alueen kehitystä. Alueellinen kehittäminen on verkostomaisesti organisoitunutta 

toimintaa, jossa verkostot ovat johtamisen kohde sekä konteksti. Kehittäjäverkosto tässä tutkimuk-

sessa ymmärretään alueen kehittämisen ympärille rakentuneena henkilöiden välisenä verkostona. 

Tutkimuksen kannalta mielenkiintoista on kehittäjien välinen verkostomainen suhderakennelma 

sekä kehittäjien näkemykset heitä ympäröivästä todellisuudesta, ja näkemysten vaikutukset kehittä-

jäverkostoon. Kehittäjät reagoivat sisäisesti konstruoituihin rakennelmiin: absoluuttista todellisuutta 

tarkastellaan aina jostain näkökulmasta, aikaisempien kokemusten pohjalta. (Sotarauta, Linnamaa & 

Suvinen 2003.)

Kun tutkitaan tulkintoja seudun kehittymisestä ja kehittämisestä, ovat tutkimuksen tieteenfilosofiset 

olettamukset pitkälti konstruktivistisia. Konstruktivismin lähtökohtana on todellisuus sellaisena 

kuin se subjektille ilmenee (Häkli 1999). Tässä tapauksessa todellista on kehittäjien kokemat ja vä-

Evolu-

tionaarisesti 

kehittyvä, 

verkostoitu-

nut seutu 

Irrottautuminen Polkuriippuvuus

Lukkiu-

tumat 

Itse-

uudistumisky-

ky 

Johtajuus

Kuva 1: Tutkimuksen teoreettinen asetelma 
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välillä. Itseuudistumiskykyä kehittämällä oletetaan, että voidaan lisätä alueen mahdol-
lisuuksia irrottautua vanhoilta, taantuneemmilta poluilta.  

tutkimuksen taustaoletukset1.3 

Alueen kehittäminen ja uusien kehityspolkujen synnyttäminen on sikäli hankalaa, 
ettei voida varmasti tietää, mitkä ovat oikeat keinot tai päämäärät. Kehittämiseen on 
vaikuttamassa useita eri tekijöitä ja käytännössä alueen kehittäminen tarkoittaa monen 
eri toimijan toiminnan yhteisvaikutusta, jolla edesautetaan alueen kehitystä. Alueelli-
nen kehittäminen on verkostomaisesti organisoitunutta toimintaa, jossa verkostot ovat 
johtamisen kohde sekä konteksti. Kehittäjäverkosto tässä tutkimuksessa ymmärretään 
alueen kehittämisen ympärille rakentuneena henkilöiden välisenä verkostona. Tutki-
muksen kannalta mielenkiintoista on kehittäjien välinen verkostomainen suhderaken-
nelma sekä kehittäjien näkemykset heitä ympäröivästä todellisuudesta, ja näkemysten 
vaikutukset kehittäjäverkostoon. Kehittäjät reagoivat sisäisesti konstruoituihin raken-
nelmiin: absoluuttista todellisuutta tarkastellaan aina jostain näkökulmasta, aikaisem-
pien kokemusten pohjalta. (Sotarauta, Linnamaa & Suvinen 2003.) 

Kun tutkitaan tulkintoja seudun kehittymisestä ja kehittämisestä, ovat tutkimuksen 
tieteenfilosofiset olettamukset pitkälti konstruktivistisia. Konstruktivismin lähtökohta-
na on todellisuus sellaisena kuin se subjektille ilmenee (Häkli 1999). Tässä tapauksessa 
todellista on kehittäjien kokemat ja välittämät tulkinnat kehittämisen kohteesta eli 
seudusta, sekä alueen kehittämisestä ja kehittymisestä ylipäätään.

Konstruktionistinen metodologia näkee todellisuuden rakennelmana, joka säilyy 
ihmisten ajattelun ja toiminnan kautta. Todellisuus on siten riippuvainen ihmisen 
toiminnasta. Lisäksi konstruktionismi olettaa, että jokapäiväinen elämismaailma on 
siinä eläville ihmisille itsestään selvä todellisuus. (Häkli 1999.) Kun tämä sidotaan 
tutkimusongelmaan, voidaan sanoa, että alue ja kehittämisen ympäristö ovat kehittä-
jäverkoston toimijoille itsestään selvä todellisuus. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei-
vätkö kehittäjät kyseenalaistaisi todellisuuden tilaa. Ajattelunsa ja toimintansa kautta 
kehittäjät ovat aktiivisia toimijoita, jotka pyrkivät joko rakentamaan todellisuutta 
uudelleen tai ylläpitämään sitä. Esimerkiksi tunnistamalla ja nostamalla keskusteluun 
seudulla vallitsevan, kielteisesti vaikuttavan ajattelumallin kehittäjä voi vähittäin luoda 
todellisuutta uudelleen. Se edellyttää, että hän saa muut alueella toimivat huomaamaan 
ajattelutavan negatiiviset vaikutukset ja muuttamaan ajatuksiaan ja toimintaansa. 

Konstruktionistinen maantiede tuo esille, että maantieteellinen tieto ei ainoastaan 
kerro maailmasta sellaisena kuin se on, vaan maantieteellinen tieto on aktiivisesti 
osallisena siinä, millaiseksi todellisuus rakentuu. Viime aikojen konstruktionistinen 
maantieteellinen tutkimus tunnustaa ja tuo esiin tutkimuksen yhteiskunnallisuuden. 
Maailmankuvat ja todellisuuden jäsennystavat näkyvät poliittisessa ja taloudellisessa 
toiminnassa tapahtuneissa konkreettisissa muutoksissa ja vastaavasti konkreettiset 
muutokset heijastavat maailmankuviin ja jäsennyksiin. (Häkli 1999.) Tutkimuksen 
yhteiskunnallisia sidoksia ei voida kiistää. Tutkija tarkastelee kehitystä samalla siihen 
vaikuttaen. Tieto ja tutkimus eivät vain kuvaa todellisuutta, vaan rakentavat sitä omalta 
osaltaan. Siten on todettava, että samalla, kun tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoa 
pienten kaupunkiseutujen kehittämisestä, on tavoitteena luoda sovellettavissa olevaa 
tietoa alueiden kehittäjien käytännön työhön.  
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tutkimusmenetelmät1.4 

Tutkimuskysymyksen luonteen tiedostaen tutkimuksen lähestymistapa on laadullinen. 
Laadullisten menetelmien mahdollisuudet selittää tutkittavaa ilmiötä ovat paremmat, 
sillä lukkiutumien ja uusien kehityspolkujen synnyttämisessä puhuttaessa ei voida erot-
taa selviä syy- ja seuraussuhteita. Tutkimuksessa on kyse moninaisen todellisuuden 
ymmärtämisestä empiirisen tutkimuksen ja uudenlaisella teorian yhdistämisen avulla. 
Ymmärrys ei voi olla täydellinen, eikä se tarjoa absoluuttista totuutta. Pikemmin tut-
kimus avaa yhden ikkunan pienen kaupunkiseudun kehittäjäverkoston johtamiseen 
sekä uusia polkuja synnyttäviin prosesseihin.

Tutkimuksessa alueen kehittämisellä tarkoitetaan ensisijassa alueella olevan 
elinkeinotoiminnan kehittämistä. Tutkimuksen haastateltavat painottuvat julkiselle 
sektorille tai puolijulkisiin organisaatioihin. Haastattelujoukon valinta on perusteltu, 
sillä varsinkin pienellä kaupunkiseudulla näiden tahojen edustajien merkitys on pai-
nottunut alueen kehittämisessä. He ovat henkilöitä, jotka ovat johtavassa roolissa, kun 
luodaan yritystoiminnalle edellytyksiä. Julkisen sektorin toiminta on näistä kahdesta 
syystä painottunut aineistossa, mutta sitä tarkastellaan siinä määrin, kun sillä katsotaan 
olevan vaikutusta elinkeinotoiminnan kehittämiseen.

Tutkimuskysymys edellytti haastateltavien harkinnanvaraista otantaa, kun tutki-
muksen keskiössä on nimenomaan johtajuus ja johtajat1. Haastateltavien valinnassa 
käytettiin tutkijan aikaisempaa kokemusta seudusta, joka rakentui erityisesti touko–
elokuussa 2004 tehdyn maisteriopintoihin kuuluvan harjoittelun aikana. Lisäksi 
käytettiin nk. lumipallomenetelmää, jossa haastateltavilta tiedusteltiin seuraavia po-
tentiaalisia haastateltavia. Lumipallomenetelmällä oli mahdollista tunnistaa henkilöitä, 
joita haastateltavat pitivät seudun kehittämiseen keskeisesti vaikuttavina henkilöinä ja/
tai organisaatioina. Haastateltavien joukko muodostui kehittäjäverkoston institutio-
nalisoituneista osista, seudulla toimivista julkisten ja puolijulkisten organisaatioiden 
edustajista. 

Konstruktionistisessa lähestymistavassa kielellä on tärkeä rooli todellisuuden ra-
kentumisessa. Lisäksi, kun halutaan tarkastella yksilöiden toimintaa osana laajempaa 
kokonaisuutta, teemahaastattelu on perusteltu tutkimusaineiston keruumenetelmä. 
Haastatteluaineisto kerättiin kevään 2007 aikana teemahaastatteluin. Jokainen haastat-
telu nauhoitettiin, jotta sanatarkka litterointi tarvittaessa oli mahdollista. Haastatteluja 
tehtiin kaiken kaikkiaan 12. Haastattelujen analysointi tehtiin pääosin teemoittamalla 
haastatteluja pienempiin teemoihin, kulloinkin tarkastelussa olevien käsitteiden avulla. 
Analyysin tulosten tulkinnassa on luonnollisesti otettu askeleita eteenpäin aineistosta 
sen yleishenkeä kunnioittaen.

Lukkiutumien analyysissa on käytetty ensisijaisena aineistona haastatteluita. Lisäksi 
on soveltuvin osin käytetty seudulla tehtyjä strategioita ja ohjelmia. Puhtaasti laadul-
lisen aineiston perusteella on mahdotonta tehdä aukottomia päätelmiä lukkiutumien 
olemassaolosta, mutta niissä voidaan nähdä viittauksia lukkiutumiin. Samoin lukkiu-
tumien vahvuutta on vaikea arvioida.

1 Haastateltavien lista liitteessä 1
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Tutkimuksen kohdealue on Forssan seutukunta Kanta-Hämeessä. Kohdealue on mää-
ritelty hallinnollisten seutukuntarajojen mukaan, eli siihen kuuluvat Forssan kaupunki 
sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat. Väestöltään seudun suurin 
kunta on keskuskaupunki Forssa ja pienin Humppila. 

Forssan seutu sijaitsee Etelä-Suomen suurten kaupunkien suhteellisessa läheisyy-
dessä; Helsinkiin on matkaa keskimäärin 120 km, Turkuun ja Tampereelle 100 km. 
Logistisesti sen tavoitettavuuteen vaikuttavat tieliikenneyhteydet. Moottoritietä ei 
ole ja raideliikenteen yhteys kulkee Humppilan kautta. (Sisäministeriön yhteenveto 
aluekeskusohjelma-alueista 2004, 5.) Haastatteluissa tulivat vahvasti ilmi sijaintite-
kijät, jotka määrittelevät toimintaa Forssan seudulla. Samalla, kun seutukunta on 
Etelä-Suomen suurten keskittymien keskellä, noin tunnin ajomatkan päässä Turusta, 
Tampereelta ja Helsingistä, koetaan suhteellinen etäisyys pitkäksi. Suurten kaupunkien 
vetovoima ei vaikuta seudulla ja suuret väkimäärät liikkuvat ikään kuin ympärillä. 
Sijainnin kahtalainen luonne esiintyi haastatteluissa niin voimakkaasti, että voidaan 
melkein puhua Forssan seudun paradoksista, jossa seutukunta on kaiken keskellä, 
mutta kuitenkaan ei missään.  

”Eli me ollaan, sanotaan Etelä-Suomen keskellä, logistisesti hyvässä paikkaa, mutta voi sen 
kysymyksen tehdä: ollaanko me oikeastaan missään? Me ei olla pääkaupunkiseutua, me ei 
olla Turun seutua, me ei olla Tampereen seutua, me ollaan täällä.”
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Kuva 2. Kanta-Häme ja Forssan seutu. (Hämeen liitto 2007, www.hame.fi)

Kuvassa 2 on Kanta-Hämeen maakunta ja Forssan seutu sen läntisimpänä osana. Kai-
ken kaikkiaan Kanta-Hämeen maakunta on suhteellisen pieni noin 165 000 asuk-
kaallaan.

Seudun nettomuutto on ollut negatiivinen viime vuosina lukuun ottamatta 
vuotta 2004. Seudun väkimäärä väheni vuosina 2000–2005 1,2 prosenttia. (Ritsilä 
ym. 144, 2006.) Seudun viimeisimmät väestötilastoinnit on esitetty taulukossa 1. 
Ominaista seudun väkiluvun kehitykselle on keskuskaupunki Forssan negatiivinen 
ja vastaavasti kehyskuntien myönteinen väestönkehitys (Sisäministeriön yhteenveto 
aluekeskusohjelma-alueista 2004, 5).

TAULUKKO 1: Väestö Forssan seudulla

Väestö Forssan seutu 2006 väkiluku 31.12.

Forssa 17894

Humppila 2 582

Jokioinen 5 725

Tammela 6 582

Ypäjä 2 659

Yhteensä 35 442

(Tilastokeskus Altika-tietokanta 2007a)
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Etelä-Suomen EAKR-ohjelma vuosille 2007–2013 luokittelee Forssan seudun haas-
teelliseksi alueeksi. Forssan seutu on ollut perinteistä suurteollisuuden aluetta, joka 
viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana on kokenut useita rakennemuutoksia. 
Tekstiiliteollisuus oli merkittävin työnantaja 1970-luvulle saakka, jonka jälkeen ra-
kennusosateollisuus nousi merkittävimmäksi työnantajaksi. 1990-luvun lama koetteli 
seudun teollisuutta voimakkaasti. Nykyisin suurin teollisuudenala on elintarvikete-
ollisuus. Alueen ongelmia ovat olleet suurteollisuuden alasajoista johtuneet työpaik-
kojen väheneminen ja siitä aiheutunut työikäisen väestön poismuutto sekä sosiaaliset 
ongelmat. 

Seutu on pyrkinyt luomaan menetettyjen teollisuuden aloille korvaavia toimintoja 
ja maakuntaan on kehittynyt merkittävä elintarviketeollisuuden keskittymä. Forssan 
seutu on myös maakunnan informaatioteknologinen keskittymä. Seudulla on viime 
vuosina keskitytty elintarvike-, bio- ja elektroniikkaosaamisen uusien rajapintojen 
kehittämiseen. Tässä on pyritty hyödyntämään alueen koulutus- ja tutkimuslaitoksia. 
Seudulla on merkittävää ympäristöosaamista, joka on pitkälti keskittynyt Loimi-Hä-
meen jätehuoltoalueen yhteyteen syntyneeseen erityisesti kierrätykseen ja uusiokäyt-
töön keskittyneeseen yritysryppääseen. (Etelä-Suomen EAKR-ohjelma 2007–2013.) 
Vuosien 2000–2004 aikana Forssan seutukunta on pystynyt kasvattamaan tuotantoaan 
monen tuotannonalan yhteisvaikutuksena. Samalla aikavälillä on parantunut myös 
seudun työllisyys, erityisesti kaupan ja liikenteen alalla. (Rakennemuutoskatsaus 2006, 
25; 35). Seudun bruttokansantuote asukasta kohden oli 18 549 euroa vuonna 2003 
(Ritsilä ym. 2006, 144). 

Forssan seudun väestön koulutustaso on verraten matala. Seudulla on alemman 
korkea-asteen koulutuksen suorittaneita 7,8 %, kun Kanta-Hämeessä vastaava luku 
on 9,1 % 15 vuotta täyttäneistä. Ylemmän korkeakoulututkinnon on suorittanut 
5,2 % yli 15-vuotiaista. Koko Kanta-Hämeessä ylemmän korkeakoulututkinnon 
suorittaneita on 7,4 % yli 15-vuotiaista. (Kunnat.net / Tilastokeskus 2007.) Alhaista 
koulutustasoa selittää osaltaan alueen elinkeinoelämä, joka tarvitsee suhteellisen vähän 
koulutettua työvoimaa. Yliopistokoulutetuilla oli 12,1 % työpaikoista vuonna 2004, 
kun koko maan vastaava keskiarvo oli 19,3 %. Forssan seutukunnan tuotannon tek-
nologiaintensiivisyys on hieman koko maan keskiarvon alapuolella. Kaiken kaikkiaan 
seutu sijoittuu hyvin, kun otetaan huomioon seudun elinkeinorakenne, koulutustaso 
ja oppilaitokset. Seutu sijoittuu koko maan seutukuntien vertailussa teknologiainten-
siivisyydessä yhdeksänneksi. (Rakennemuutoskatsaus 2006, 72; 74.) 

Forssan seudun työttömyysaste (2/2007) on 9,3 %. Se on laskenut viime vuodesta, 
mutta edelleen Kanta-Hämeen maakunnan korkein. (Hämeen TE-keskus 2007.) 
Toisaalta seudun työpaikkaomavaraisuus on käytännössä 100 prosenttinen, mikä 
johtuu osittain negatiivisesta väestön kehityksestä. Yksi Forssan seudun keskeisimmistä 
toimialoista on elintarviketeollisuus, jossa suurimmat työnantajat ovat HK-ruokatalo 
sekä Atrian omistama Liha ja Säilyke Oy. Elintarviketeollisuus työllistää kaiken kaik-
kiaan yli tuhat henkeä seudulla. Myös metalli- ja rakennusosateollisuudella on pitkät 
perinteet seudulla ja ne ovat edelleen merkittäviä työnantajia. Metalliteollisuuden 
henkilöstömääräksi kirjattiin vuonna 2005 1357 henkilöä. (Tilastokeskus 2007b.) 
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Teollisuuden perintö työllistää seudulla, mutta samalla vaikuttaa alueen elinkeinoelä-
mään laajemminkin, kuten eräs haastateltava asian totesi:

”tää seutu vaan on jotenkin erittäin perinteinen, tommoisen teollisuusseudun merkit edel-
leen olemassa, kun täällä on sitä niin vahvasti ollut. Niin se näkyy vaan kaikissa työpaikoissa, 
kaikilla työntekijöidenkin ajattelussa ja kaikessa. Kaikki semmoinen uudistaminen ja muu, 
niin se ei ole ollenkaan niin itsestäänselvyys, kun se on jossain kasvukeskuksissa.”

Seudun oppilaitoksista alempaan korkeakoulututkintoon oikeuttavaa opetusta antavat 
Hämeen ammattikorkeakoulun yksiköt Forssassa ja Tammelassa. Forssan yksikössä voi 
opiskella hoitotyön, logistiikan, matkailun ja tietotekniikan koulutusohjelmissa. Li-
säksi kaupunkiin on sijoittunut oppivien järjestelmien InnoForss-osaamiskeskittymä. 
Tammelan Mustialassa toimivat maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma sekä matkai-
lun osaamiskeskittymä Traves. (Hämeen ammattikorkeakoulu 2007a ja b.) Seudun 
muut oppilaitokset tarjoavat toisen asteen koulutusta. 
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 3
Yhteiskunnan kehittyminen 
kehittämisen lähtökohtana

Yhteiskunnan monikasvoinen kehitys3.1 

Kun tarkastellaan seudun kehittymistä osana laajempaa yhteiskunnallista kehitystä, 
tullaan varsin nopeasti globalisaatioon ja siihen, millaiset vaikutukset globaaleilla ke-
hityskuluilla on käsiteltävänä olevaan asiaan. Paikallistasolla tapahtuvien yhteiskunnal-
listen kehityspolkujen ymmärtämisen tukemiseksi on ilmiötä syytä tarkastella lyhyesti. 
Globalisaatio on dynaaminen prosessi, joka ei etene lineaarisesti eikä kohti tiettyä 
päämäärää (Väyrynen 2001, 15–16). Lyhyesti globalisaatiolla tarkoitetaan ihmisten 
ja yhteisöjen ja yhteiskuntien kasvavaa kiinnittyneisyyttä toisiinsa maailman ympäri. 
Kauffman tiivistää nykyisen kehityksen osuvasti: 

”We are at that particular time in history when population, technology, economics, and 
knowledge spin us together.” (Kauffman 1996, 298.) 

Samaan aikaan, kun yhteiskunnassa tapahtuu yhteen kytkeytymisen prosesseja, yh-
teiskuntaa pirstaloivat kehityskulut, joille on ominaista yksilöllisyys, informationaa-
lisuus, hajautuneisuus ja erikoistuminen (Castells 2000). Voidaan puhua verkostoyh-
teiskunnan paradoksista, jossa kaikki on yhä enemmän pirstaloitunutta ja toisaalta yhä 
enemmän keskinäisessä riippuvuudessa toistensa kanssa (Koppenjan ja Klijn 2004, 3). 
Ristiriitaisenakin globalisaatio on evolutionaarinen prosessi, joka kehittyy historias-
taan käsin: yhteiskuntaa ei pidä tarkastella paitsi nykyisyytensä, vaan myös historiansa 
kautta (Kenney 2004, 3).

Kenney (emt.) on nimennyt tiettyjä yhteiskunnallisia kehityssuuntia globalisaation 
muutosvoimiksi, jotka vaikuttavat myös alueiden kehittymiseen. Ensimmäisenä 
muutosvoimana on kuljetus- ja kommunikaatioteknologian kehittyminen, joka tukee 
yksilöiden ja toimintojen liikkuvuutta ja mahdollistaa sijaintipäätösten uudelleen-
harkinnan. Samansuuntaisesti Castells (2000, 500) toteaa informaatio- ja kommu-
nikaatioteknologioiden kehittymisen vaikuttavan paikan merkitykseen. Sijaintitekijät 
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ja fyysiset resurssit eivät ole yhteiskunnan kehityksen materiaalinen perusta enää 
samassa määrin. Castellsin informaatioyhteiskunnassa uusi informaatioteknologia 
tarjoaa materiaalisen perustan verkostoituneelle yhteiskunnalle. Toinen Kenneyn 
(2004) esittelemä globalisaation muutosvoima on aika ja nopeus. Ajan merkityksen 
muutos on yksi uudenlaisen yhteiskunnan peruskivistä. Evolutionaarisesti kehittyvinä 
kokonaisuuksina paikat ovat aikaan sidottuja. (Castells 2004.)

Väyrysen (2001, 51) mukaan globalisaation yhtenä käyttövoimana ovat ylikansal-
liset liikeyritykset sekä muut kansainväliset taloustoimijat. Kenney (2004) puolestaan 
puhuu hintakilpailusta ja ylikapasiteetista. Castells (2000, 502) käyttää termiä uusi 
talous, joka on organisoitunut globaalien pääoma-, johto- ja informaatioverkostojen 
ympärille. Globaalilla tasolla toimivat markkinat luovat kilpailuympäristön, jossa 
toimijat joutuvat enenevässä määrin keskittymään ydinosaamiseensa ja erikoistumaan. 
Riippuvuus syntyy toimijoiden verkostoituessa oman osaamisensa täydentämiseksi, jotta 
ne pystyvät luomaan tuotteita vastaamaan markkinoiden kysyntää. Globalisaatio tässä 
ilmenemismuodossaan koskettaa myös Forssan seutua. Seudulla on useita ylikansallisia 
suuryrityksiä, joiden päämaja ei ole Suomessa, saati sitten seudulla.  Erikoistumisen 
paine ja ankara kilpailuympäristö on näkynyt viime aikoina mm. seudulla sijaitsevassa 
elintarviketeollisuudessa.

”No, vois sanoa sillä tavalla, että maailma on ympärillä muuttunut hirveesti, tässä ihan 
viimeisen muutaman vuoden aikana. Niin kyllähän tän yrityspuolella esimerkiks näkee. Nä-
kyy kaikki tää globalisaatiojuttu, että sehän on, Forssan seudulla ollaan hieman ihmeissään, 
kun esimerkiks nyt keskeisiä toimialoja: elektroniikka, elintarvike. Kummatkin on tavallaan 
tässä myllerryksessä tällä hetkellä.”

Neljäntenä globalisaation muutosvoimana on osaaminen, potentiaali ja kyvykkyys 
sekä klusterit. Yrityksiin ja alueisiin sidottu osaaminen muodostavat monimutkaisen 
kokonaisuuden. Alueeseen sidottua osaamista on hankala irrottaa. Se on niin kutsuttua 
hiljaista tietoa, joka voi olla jopa jäljittelemätöntä. Yrityksiin sidottu osaaminen on 
helpommin siirrettävissä, mutta sekään tuskin ilman mitään ongelmia. (Kenney 2004, 
10–11.) Alueet, jotka pystyvät sitomaan, kehittämään ja hyödyntämään osaamistaan, 
ovat kilpailutilanteessa vahvemmilla. 

Kenneyn (emt. 11–12) viimeinen muutosvoima on tuotannon läheisyys markkinoi-
hin. Evolutionaarinen taloustiede kuitenkin kyseenalaistaa yritysten sijaintipäätösten 
rationaalisuuden. Yrityksillä ei ole käytännössä mahdollisuutta saada täydellistä infor-
maatiota kaikista mahdollista vaihtoehdoista eivätkä ne pysty ennustamaan maailman 
monimutkaista kehitystä. Rationaalisuudella tai tietoisella päätöksenteolla on siten 
vähän vaikutusta sijaintipäätökseen tai yrityksen menestymiseen tietyssä paikassa. 
(Boschma & Lambooy 1999, 414.) 

Edellä mainitut tiivistäen Schienstock ja Hämäläinen (2001) nostavat talouden 
globalisaation, vapautuvat markkinat, informaatio- ja kommunikaatioteknologian mer-
kittävän nousun, tieteen ja teknologian kasvaneen kompleksisuuden sekä muuttuvat 
kysyntätottumukset keskeisimmiksi tekijöiksi osaamisen ja innovaatioiden merkityksen 
lisääntymisen takana. Nämä yhteiskunnalliset, toisiinsa yhteen kietoutuneet voimat 
muuttavat yritysten sekä alueiden kilpailuympäristöä ja pakottavat ne erikoistumaan. 
Epävarmuuden kasvaessa niiden tulee parantaa innovaatio- ja uudistumiskykyään, 
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mikäli ne haluavat taata toimintansa jatkuvuuden. (ks. myös Bullinger, Auernhammer 
& Gomeringer 2004, 3338–3339.)

On muistettava, että kaikki yhteiskunnalliset toiminnot eivät ole globaaleja. Suuri 
osa toiminnasta on paikallista ja globaalit toiminnot ovat jakautuneet epätasaisesti. Silti 
strategisesti keskeiset toiminnot ovat organisoituneet globaalisti, verkostojen logiikan 
mukaan. 

”… nää isot firmat. Niiden tuotantolaitos on Forssassa, mutta niiden johto on jossain 
muualla, ja omistus. Ja ulkomaista omistusta on paljon. Ihan nää suurimmat, näissä on, 
Parma on vissiin ruotsalaisten ja Novart on ruotsalaisten. Parmarine, mikä tekee noita 
kylpyhuoneita ja laivahyttejä, on singaporelaisten pääosin. Isover on ranskalaisten, Salco 
Alumin on norjalaisten, jääkiekkomailateollisuus on amerikkalaisten, täällä on paljon tätä. 
Sillain se on muuttunut.”

Voidaan puhua epäsymmetrisestä keskinäisriippuvuudesta, jolloin globaalin verkoston 
solmukohtia on toisilla alueilla enemmän kuin toisilla. (Borja & Castells 1997, 8–9) 
Pienellä kaupunkiseudulla verkoston solmukohtia on vähemmän ja se on yksi kehittä-
misen realiteetti, joka on otettava huomioon vastattaessa tutkimuskysymyksiin.  

 evolutionaarinen kehitysnäkemys3.2 

Tässä tutkimuksessa yhteiskunnallinen kehitys, ja alueiden kehitys siinä ohessa, tulkitaan 
evolutionaariseksi. Tutkimuksen alussa esitetty, paikallisella ja globaalilla tasolla organi-
soitunut, verkostoitunut yhteiskunta on evolutionaarisen kehityksen ilmentymä. Marti-
nin (1999) mukaan evolutionaarinen tulkintamalli sopii alueiden kehittämisen proble-
matiikkaan, koska evolutionaarisuus tunnistaa alueiden kehittymisen kompleksisuuden 
ja paikan erityisyydestä nousevan kehittämisen (ks. Boschma 2004, 1002). Alueelliset 
kehityserot eivät selity puhtaasti institutionaalisella tiheydellä, vaan alueella toimineiden 
yritysten ja teollisuuden historialla on vaikutuksensa. (Boschma & Frenken 2006, 2.) 
Evolutionaarinen talousmaantiede mahdollistaa ulkoisten tekijöiden vaikutuksen ym-
märtämisen samalla muistuttaen, että niillä on mahdollistavia ja rajaavia vaikutuksia, ei 
determinististä syy- ja seuraussuhdetta (Boschma 2004). Evolutionaarinen kehitysnäke-
mys kiinnittää huomiota siihen, kuinka tapahtunut toiminta ja kehitys voivat muokata 
polun, joka ohjaa tulevaisuuden kehitystä (Grabher & Stark 1997, 535).

Kompleksisuuden yksi keskeinen ominaisuus on sen historiallinen olemus. Prosessit 
ovat evolutionaarisia ja niissä tapahtuvat muutokset peruuttamattomia. (Byrne 1998, 
15.) Evolutionaarinen paradigma perustuu sen peruuttamattomuuteen, joka on uuden 
järjestyksen lähde: peruuttamattomuus tuo järjestystä kaaokseen (Prigogine & Stengers 
1985, 292). Kauffman (1996, 299) toteaa meiltä puuttuvan teoria elämämme julkisten 
elementtien linkittymisestä elementtien verkostoon, joissa osat vaikuttavat toisiinsa ja 
muuttavat toinen toisiaan. Lisäksi hän toteaa, että näitä muutoksia kutsumme histo-
riaksi. Prosessin ymmärtäminen on tärkeää, sillä samalla, kun me luomme historiaa, 
me olemme sen luomuksia.

Evolutionaarinen talousmaantiede on maantieteen lähestymistapa, jonka mukaan 
ilmiöiden nykytila on selitettävissä, kun ymmärretään niiden kehitys nykyiseen pistee-
seen (Dosi 1997, 1531). Jokaisella hetkellä on yhtäläisyyksiä edeltäjänsä kanssa, ja silti 
seuraava eroaa edellisestä hetkestä. Näin voidaan luoda jatkumo, joka ottaa paikkansa 
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muutoksen keskellä. Toiminnan kohteiden ja prosessien välisten kausaalisuhteiden 
määrittäminen on vaikeaa, sillä emme voi erottaa kokonaisuuksien lainalaisuuksia, jois-
ta osa on yhteiskunnassa piilevinä. (Morgan 1986, 234.) Evolutionaarisen näkemyksen 
mukaan talous kehittyy tilassa ja ajassa. Se tunnistaa talouden alueelliset kehityserot ja 
nostaa polkuriippuvuuden niitä selittäväksi tekijäksi. Erityisesti evolutionaarinen ta-
lousmaantiede analysoi yritystoiminnan dynaamisuuden sijoittumista, teknologioiden 
menestystä sekä teollisuutta, verkostoja ja instituutioita tietyssä paikassa. Evolutionaa-
risen talousmaantieteen näkökulmasta katsottuna alueiden epätasaisen taloudellisen 
kehityksen, polkuriippuvuuden ja yritystoiminnan dynaamisuuden ymmärtäminen 
edellyttää luovan evoluution prosessin ymmärtämistä. (Boschma & Frenken 2006, 
2.) Evolutionaarisen talousmaantieteen perusoletuksena on perustavaa laatua oleva 
epävarmuus ja siitä johtuva organisatorisen toiminnan rutinoituminen (Boschma 
2004, 1003).

Kompleksisuus ja syy-seuraus -suhteiden hämärtyminen ovat perustana evolutio-
naariselle ajattelutavalle (Luhmann 2004, 43–45). Kehitystä, missä systeemin kaikkia 
osia ei tunneta ja monien osien monet suhteet ovat vuorovaikutteisia, kutsutaan 
kompleksiseksi (Sotarauta 1996, 95–96). Kompleksisen kehitysnäkemyksen mukaan 
kehittäjäverkostoa tulee tarkastella suhteessa ympäristöönsä (Sotarauta 1996, 95–96). 
Kompleksisuuden käsitteen avulla voidaan tarkastella todellisuutta, jossa pieniä 
muutoksia tapahtuu epälineaarisella tavalla. Olennainen ulottuvuus, jolla muutoksia 
arvioidaan, on aika. Epälineaarisissa järjestelmissä pienet muutokset kausaalisissa 
elementeissä eivät välttämättä tuota pieniä muutoksia toisissa järjestelmän osissa tai 
järjestelmän kokonaisluonteessa tietyssä ajassa. Muutokset voivat olla hyvinkin suuria 
ja / tai ne voivat muuttua tavoilla, joihin sisältyy useita mahdollisia lopputulemia. 
Byrnen mukaan tällainen kompleksisuus on läsnä ainakin sosiaalisissa näkökulmissa 
ja luontotulkinnoissa maailmasta. (Byrne 1998, 14.)

Organisaatiot avoimina järjestelminä kehittyvät kohti monimutkaisempia sys-
teemejä. Kompleksiset systeemit lisäävät kehityksen epävarmuutta sekä keskinäistä 
riippuvuutta. Kasvava monimutkaisuus ei aina tarkoita kasvanutta epävarmuutta. 
(Scott 1992, 147.) Systeemiteoria tunnistaa kompleksisuuden ja siirtää näkökulman 
systeemiin, järjestelmään, joka havainnoi ongelmia. Olennaista on huomata, että 
kehityksen kompleksinen luonne vähentää todennäköisyyttä lineaariseen kehitykseen, 
jota on mahdollista ennalta ohjata tai kontrolloida. Luhmannin teoriassa sosiaalisten 
systeemien uudistumisesta ja säilyttämisestä kompleksisuuden käsite saa merkityksen 
vasta eron tekemiseen viitattaessa. Ympäristö on aina kompleksisempi kuin järjestelmä 
itse, ja jokaisen järjestelmän on vähennettävä ympäristön monimutkaisuutta. Komp-
leksisuuden vähentäminen tapahtuu aina järjestelmän sisällä, mutta suhteessa siihen 
itseensä ja ympäristöönsä. (Luhmann 2004, 47–48.) 

Alueen kehittämisen kannalta evolutionaarisen kehitysnäkemyksen anti on 
sen kyvyssä tunnistaa alueiden kehittymiseen vaikuttavat erityispiirteet. Evolutio-
naarisen tulkinnan mukaan alue on systeemi, joka kehittyy vähittäin historiastaan 
käsin. Kehittäjäverkosto on systeemin, tässä tapauksessa alueen, osajärjestelmä. Koska 
evolutionaarisen kehitysnäkemyksen perustana ovat kompleksisuus ja epävarmuus, 
kehittäjäverkoston toiminta tai alueen institutionaaliset tekijät eivät automaattisesti 
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kehitä aluetta toivottuun suuntaan, toivotussa ajassa tai suhteessa kehittämiseen sijoi-
tettuihin resursseihin. Kehittäminen on epävarmaa, jolloin sekä kehittäjäverkoston että 
muu organisatorinen toiminta rutinoituu. Ymmärtämällä kehityksen evolutionaarista 
luonnetta voidaan paremmin sietää kehittämiseen kuuluvaa epävarmuutta sekä välttää 
toimintaa rajoittavien rutiinien syntymistä.

dynaamiset järjestelmät alueen kehittymisen ymmärtämisen 3.3 
apuvälineenä

Systeemisten käsitteiden käyttöä tässä tutkimuksessa voidaan perustella ennen kaikkea 
sillä, että systeeminen näkökulma tunnistaa kompleksisuuden ja dynaamisuuden, jotka 
ovat alueiden ja yhteiskunnan kehittymisen perusominaisuuksia. Muutoksen ollessa 
todellisuuden perusominaisuus voi yhteiskuntatiede hyötyä niistä käsitteistä, jotka 
luonnontiede on kehittänyt kuvaamaan sitä. (Ståhle, Ståhle & Pöyhönen 2003.) Tässä 
tutkimuksessa systeemin tai järjestelmän käsitettä käytetään kuvaamassa aluetta ja sen 
kehitysdynamiikkaa. Kehittäjäverkosto tulkitaan alajärjestelmäksi, osaksi kompleksi-
sesti kehittyvää systeemiä.

Kirjallisuudessa systeemin määritelmää käytetään varsin laajasti. Yleisesti hyväk-
syttyä määritelmää ei ole. Kaikilla systeemeillä on peruspiirteensä, joista tärkeimpiä 
ovat systeemin sisäiset osat, alasysteemit, osien ja systeemien väliset suhteet ja osien 
keskinäisriippuvuus. Systeemeitä voidaan erotella toisistaan, mutta paino on aina 
kokonaisuudessa, joka on enemmän kuin osiensa summa. (Ståhle 1998, 13–15; von 
Bertalanffy 1972, 407.) Ståhle, Ståhle ja Pöyhönen (2003, 30) määrittelevät omassa 
tutkimuksessaan systeemin keskinäisten suhteiden monimutkaiseksi verkostoksi, 
joka näkyy todellisuudessa kommunikaationa ja toimintana systeemin elementtien 
sisällä ja välillä. Parsons pitää sosiaalisia systeemejä avoimina, sitoutuneina jatkuvaan 
syötösten ja tulosteiden vaihtoon ympäristönsä kanssa. Lisäksi sosiaalisten systeemien 
oletetaan tekevän sisäisesti erottelua useisiin erilaisiin alajärjestyksiin, jotka ovat samoin 
jatkuvasti osallisina ympäristön ja systeemin välisessä vaihdossa. Sosiaaliset systeemit 
muodostuvat sosiaalisen kanssakäymisen tilojen ja prosessien mukana kanssakäymisessä 
mukana olevien yksikköjen välille. (Parsons 1971, 7.)

Varela on määritellyt systeemin kokonaisuudeksi, jonka rajat määräytyvät olosuh-
teiden mukaisesti havainnoijan määritteleminä. Havainnoija, joka määrittelee rajat, 
on osa systeemiä ja määrittelee rajat omasta näkökulmastaan ja tarpeistaan lähtien. 
Havainnoija ei voi nähdä asioita, joita hän ei tunnista. Mitä hän näkee, on reflektiota 
siitä, mitä hän on. Siten kaikki systeemit viittaavat itseensä. (ks. Ståhle 1998, 79.) 
Sosiaalisessa todellisuudessa systeemit eivät voi koskaan olla suljettuja, sillä systeemin 
sulkeutuminen on mahdollista vain jossain ympäristössä (Kickert 1991). Systeemi 
siis määrittelee rajansa suhteessa ympäristöönsä, mitä se on ja mitä se ei ole. Alla 
oleva sitaatti on vain yhden haastateltavan mielipide, mutta toimii hyvänä esimerkkinä 
siitä, miten systeemi voi määritellä omia rajojansa. Tämä pätee luonnollisesti koko 
systeemiin vain siinä tapauksessa, että mielipiteellä on laaja kannatuspohja. 

”aika moni varmaan haluakkaan puhua seutukunnassa vaan talousalueesta ja missä se todel-
linen vaikutus on. … pikkusen henkisesti irtautua tästä seutukunta, seutukunnasta, siis että 
vain ja ainoastaan tämän Forssan seutukunnan sisällä tehdään jotain juttua.” 
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Alueiden erityisyys taloudellisina toimijoina perustuu niiden tieto- ja osaamisvarantoon 
sekä institutionaaliseen perustaan. Ne ovat verraten pysyviä ominaisuuksia, mutteivät 
historiallisesti muuttumattomia. Hiljainenkin tieto, joka ei ole helposti jäljiteltävissä, 
muuttuu jossain vaiheessa siirrettäväksi. Sekä tieto- ja osaamisvarannolle että institu-
tionaaliselle perustalle on ominaista, että niitä osin säilytetään ja osin uudistetaan ajan 
kuluessa. Alueen pitkäaikaiseen kilpailukykyyn vaikuttaa systeemin eli alueen kyky 
selvitä säilyttämisen ja luovan tuhoamisen prosessista. (Boschma 2004.) 

Von Bertalanffyn (1972) teoria perustuu ajatukselle avoimista systeemeistä, 
jotka pyrkivät tasapainotilaan ohjauksen tai säilyttämisen prosessien kautta. Alueet 
ja organisaatiot on perinteisesti ymmärretty avoimina järjestelminä, jotka ovat vuo-
rovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja joiden täytyy sopeutua ja selvitä ympäristön 
haasteista (Morgan 1986). Avointen systeemien teorian mukaan kehitys perimmäiseltä 
luonteeltaan luo häiriötä systeemin olemassa olevaan tasapainotilaan eikä kehitys 
itsessään pyri takaisin tasapainoon. Kehityksellä on taipumus siirtyä kauemmaksi 
tasapainosta. Muut voimat tuovat systeemin takaisin tasapainoon. Systeemin tasapai-
no on schumpeterilaisen näkemyksen mukaan staattinen. Kehitys ja tasapaino ovat 
toisensa poissulkevia ilmiöitä, jotka seuraavat toinen toistaan. Nämä muuttamisen ja 
säilyttämisen prosessit eivät ole kertaluonteisia vaan tapahtuvat asteittain ja ne voivat 
ottaa paikkansa missä yhteiskunnallisessa järjestelmässä tahansa. (Schumpeter 2003, 
76–78.) Käytännössä avointen systeemien näkemys kehityksen ja tasapainon toisensa 
poissulkevasta vaikutuksesta tarkoittaisi, että kehittyvä alue ei ole tasapainossa. Jos 
alue kehittyvänä systeeminä on häiriötilassa ja pyrkii aina takaisin tasapainoon, sen 
jatkuva sisäsyntyinen uudistuminen on mahdotonta. Avoimena järjestelmänä alueen 
kehitys olisi aina lähtöisin ulkoisesta ärsykkeestä, kuten kysynnän laskusta jollakin 
teollisuudenalalla tai vaikkapa voimakkaasta väestön vähenemisestä. 

Dynaamisten systeemien teoria ottaa askeleen toisaalle avoimista järjestelmistä, 
tasapainosta ja stabiliteetistä. Systeemiteorian dynaamisen paradigman kehittäjinä 
tunnetaan erityisesti Edward Lorenz, Humberto Maturana ja Francisco Varela sekä 
Ilja Prigogine. (Ståhle 1998, 43.) Dynaaminen systeemi on viimeisin systeemiajattelun 
paradigmoista. Dynaamisen systeemin käsite antaa välineitä järjestelmien kompleksi-
suuden ymmärtämiseen, korostaa kaukana tasapainosta olevan tilan merkitystä ja pai-
nottaa systeemin kykyä spontaaniin uusiutumiseen ja muutoskapasiteettiin. Avointen 
ja dynaamisten järjestelmien perusero on siinä, että avoimet systeemit eivät huomioi 
systeemin sisäistä dynamiikkaa kehittyessään. Avointen järjestelmien tunteminen on 
tärkeää, mutta olennaista on ymmärtää tilaa, jossa järjestelmä on kaukana tasapainosta 
ja ymmärtää mekanismeja, jotka silloin toimivat. (Ståhle 1998, 43–44.) Tasapaino 
sulkee pois kehityksen ja uuden luomisen, ja siksi systeemit tulisi nähdä dynaami-
sina, eikä avoimina, koska kehitys itsessään on kaukana tasapainosta. Dynaamisissa 
järjestelmissä säilyttäminen on systeemin perustavaa laatua oleva pyrkimys, mutta ei 
itsessään edellytys kehitykselle. Epätasapaino ei ole välteltävä olotila eivätkä variaatiot 
ikäviä sattumia, vaan molemmat voidaan nähdä uusina mahdollisuuksien ikkunoina. 
(Morgan 1986.)  

Dynaamisissa järjestelmissä havainnoija on osa systeemiä. Siksi on siirryttävä 
havainnoimaan itseään havainnoivien järjestelmien havainnointia (Luhmann 2004). 
Lisäksi dynaamiset järjestelmät ohjaavat tutkimuksen kohteeksi systeemin osat, jotka 
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eivät ole symmetrisiä, sekä ajan, joka ei etene lineaarisesti. (Ståhle 1998, 40–41.) Alu-
een kehittämisessä tämä tarkoittaa, että tutkimuksen mielenkiinto ei ole vain alueessa, 
vaan tutkimuksen tapauksessa myös kehittäjäverkostossa, joka on yksi systeemin osa. 
Edelleen, kehittäjäverkostossa tutkimuksen on siirryttävä kehittäjäverkostosta itsestään 
kohti verkoston tulkintoja omasta kehittämisympäristöstään, ja kehittäjäverkoston 
tulkintojen vaikutuksiin.

Siispä alue on dynaaminen systeemi. Alueen kehittämisen kannalta merkittävin 
ero avoimeen järjestelmään on siinä, että ympäristöä ei nähdä systeemiä haastavana 
tekijänä. Ympäröivän maailman ei katsota tarjoavan alueelle haasteita, joihin sen pitäisi 
vastata tai olosuhteita, joihin mukautua mahdollisimman tehokkaasti. Autopoieesiin 
kykenevät, itseensä viittaavat, dynaamiset systeemit muuttuvat sisäsyntyisesti (Maturana 
& Varela 1980). Otetaan esimerkiksi seudulla toimivat rakennusosateollisuusyritykset 
ja rakentamistilanne. Dynaamisen systeemikäsityksen mukaan alan yritykset eivät 
reagoi ulkoisiin ärsykkeisiin, kuten rakennusmarkkinoiden koviin hintavaatimuksiin 
automaattisesti tehostamalla tuotantoa tai muuten mukautumalla mahdollisimman 
tehokkaasti. Ne voivat pyrkiä luomaan uusia tuotteita ja palveluita ja siten vastaamaan 
hintakilpailuun uutuudella ja mahdollisesti luomalla kokonaan uusia markkinoita.

 Kehittäjäverkosto on systeemin osa, sen alajärjestelmä. Molemmat kehittyvät 
yhteyksissä toisiinsa ja kehitystä voidaan kutsua evolutionaariseksi, jolle on ominaista 
kehityksen kompleksisuus ja epävarmuus. Jotta voitaisiin paremmin ymmärtää alueen 
kehitystä, tutkimus käyttää autopoieesin käsitettä apuna alueen systeemisten ominai-
suuksien ja dynamiikan ymmärtämiseen. Kehittäjät, asukkaat, tutkijat, ym. aluetta 
tarkastelevat voivat nähdä aina tietyn hetken ja kehityspisteen, jossa alue kulloinkin 
on. Jollain tietyllä tarkasteluhetkellä alueen konkreettinen olomuoto ilmentää laa-
jempia muutosprosesseja, joiden ymmärtäminen voi auttaa uusien kehityspolkujen 
luomisessa. 

autopoieesi alueen kykynä uudistaa itseään3.4 

Kun alue on dynaaminen ja elävä systeemi, alueen luonnetta voidaan ymmärtää avaa-
malla muutoksen ja muuntumisen logiikkaa, jonka mukaan kehitystä tapahtuu. Au-
topoieesin käsite tarjoaa tavan selittää, mikä on se dynamiikka, joka luo ja säilyttää 
alueita konkreettisina olemisen muotoina. (Morgan 1986.) Autopoieesia voidaan kar-
keasti yksinkertaistaen havainnollistaa vertaamalla sitä maapallon kerroksiin ja pin-
nanmuodostukseen. Maan ytimessä ja vaipassa tapahtuva virtaus on muutoksen tai 
pysyvyyden lähde. Muutokset maapallon kuorikerroksessa, mannerlaattojen liikkeet 
ja niistä syntyvä pinnanmuodostus ovat lähtöisin ytimen ja vaipan virtauksista. Maa-
pallon tämänhetkinen konkreettinen olomuoto ilmentää virtausten vaikutusta. Virta-
uksia, ytimen ja vaipan perusdynamiikkaa ymmärtämällä, voimme ymmärtää maan 
kuoren rakennetta, vuorten ja merensyvänteiden syntymää ja niin edelleen. Samalla 
tavalla pyritään alueen muutosdynamiikkaa ymmärtämään, kuitenkin huomioiden, 
että kyseessä on sosiaalinen systeemi. 

Autopoieesin käsite avaa näkökulman järjestelmien kykyyn säilyttää ja muuttaa 
itseänsä osiensa kautta. Autopoieesin teorian avulla voidaan ymmärtää, miten komp-
leksinen systeemi voi viitata itseensä, ymmärtää itseään ja uudistaa itseään (Maula 
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2004, 260). Autopoieesin teoria tunnistaa rakenteiden vähittäisen kehittymisen niin, 
että systeemi voi samalla uudistaa itseään ja säilyttää keskeisintä osaansa. Autopoieet-
tisen järjestelmän perimmäinen tavoite on tuottaa itsensä uudelleen. Yksinkertaisesti 
autopoieesin tavoitteena on pysyä hengissä uudistamalla tai säilyttämällä. Tästä syystä 
alueen olemista tulkitaan autopoieesin teorian kautta. Kehittäjäverkoston perimmäi-
nen tavoite ei voi olla säilyttää itsensä, joten sen nähdään tukevan aluetta muutoksen 
ja säilyttämisen prosesseissa. 

Autopoieettisen teorian soveltamisen seurauksena kysymys siitä mitä oleva on, ei 
ole ensisijainen. Autopoieesin mukaan ei voi olla tilannetta tai tulkintakohtaa, jossa 
voidaan sanoa varmasti, että maailma on sellainen kuin se on. (Luhmann 1988, 348.) 
Autopoieesin keskeinen paino on olemisessa: oleminen ei ole staattinen tila, vaan 
systeemin itsensä uusintamisen ja uudistamisen prosessi. Siten autopoieesin keskeisin 
tavoite on systeemissä itsessään ja sen säilyttämisessä. Autopoieettiseen systeemiin si-
säänrakennettuna oleva tavoite itsensä uudistamisesta tarkoittaa juuri autopoieesin ky-
vyn säilymisestä, ei niinkään lisääntymisestä tai jatkumisesta. (Ståhle 1998, 78–79.)

Maturanan ja Varelan teoria autopoieesista on kehitetty biologisten ilmiöiden 
selittämiseen. Autopoieesin soveltamisessa voi tulla ongelmia, kuten yleisen teorian 
siirtämisessä voi tulla, jos se siirretään liian suoraan tietylle rajatulle alalle. Kun yleistä 
teoriaa sovelletaan erityisiin tapauksiin, saattaa vaarana olla liiallinen yksinkertaista-
minen. Maturana ja Varela eivät olleet innoissaan teoriansa laajentamisesta koskemaan 
ihmistieteitä. Sillä nähdään kuitenkin olevan käyttöarvoa myös sosiaalisten ilmiöiden 
selittäjänä. (Morgan 1986, 240.) Tiettyä varovaisuutta on silti hyvä noudattaa ja ym-
märtää, että teorian suora soveltaminen on mahdollista vain rajallisesti. Autopoieesin 
teoriaa on yhteiskuntatieteissä sovellettu varsin luovasti, missä ei sinänsä ole ongelmaa, 
jos mallit toimivat. On aiheellista silti kysyä, mitä niistä on jäljellä alkuperäisestä 
autopoieesin teoriasta. (Kickert 1991.) 

Tässä tutkimuksessa autopoieesia käytetään niin ikään soveltaen, huomioiden sen 
rajallisuus yhteiskunnallisena selitysmallina. Tutkimus ei keskity selvittämään, kuinka 
kyvykäs autopoieesiin alue on, vaan autopoieesia käytetään soveltuvin osin antamaan 
avaimia alueen nykytilan ymmärtämiseen ja uusien kehityspolkujen luomiseen. Kritiikistä 
huolimatta autopoieesin käyttämistä voidaan perustella sillä, että se voi auttaa ymmär-
tämään alueen toimintaa, kun se pyrkii luomaan uutta ja säilyttämään vanhaa. Teorian 
soveltamistavassa on vapautensa ja rajoitteensa: samalla, kun vapaudutaan käsitteen 
käytön ontologista ongelmista, saavutetaan vain viitteellisiä tuloksia (Mingers 1995). 

Maturanan ja Varelan (1980) mukaan kaikki elävät systeemit ovat organisatorisesti 
suljettuja, autonomisia vuorovaikutusjärjestelmiä, jotka viittaavat vain itseensä. Elävillä 
systeemeillä on kolme keskeistä ominaisuutta, jotka ovat autonomisuus, kehämäisyys ja 
itseensä viittaaminen. Nämä ominaisuudet mahdollistavat systeemin itse-uudistumisen. 
Yksinkertaistaen systeemin voidaan sanoa olevan elävä, koska se kykenee autopoieesiin. 
Elävä systeemi on ympäristöstään erillinen yksikkö ja se voidaan erottaa ympäristöstään 
autopoieesin avulla. (Maturana & Varela 1973, 112.) 

Autopoieesin näkökulmasta alue autonomisena systeeminä ei tarkoita, että alue 
olisi jollain tavalla eristäytynyt ympäristöstään. Autonomisuudella tarkoitetaan, että 
alue sulkeutuu ympäristöltään, jotta se pystyisi säilyttämään suhdestruktuurinsa. Kun 
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suhdestruktuuri säilytetään, systeemit ovat erotettavissa toisistaan. Aluetta koskevia 
muutoksia ympäristössä tulkitaan näiden sosiaalisten rakenteiden kautta. (Morgan 
1986, 236–237.) Osana alueen suhderakennelmaa kehittäjäverkosto voi olla keskeisessä 
roolissa siinä, miten ympäristön muutoksia havannoidaan tai miten niihin reagoidaan. 
Suhderakennelman muuttuminen voi muuttaa alueen kykyä suhtautua ympäristön 
muutoksiin ja sillä voi olla vaikutusta alueen kykyyn olla autopoieettinen järjestelmä.   

”No kyllä mun mielestä sillä juuri, että säilytetään ne keskinäiset suhteet kunnossa, koska 
ainahan se impulssi johonkin se kohdistuu täällä seudulla, ei se seutuun kokonaisuudessa 
kohdistu kovinkaan helposti. Että joku siihen tarttuu ja niin, että sitten on tosiaan suhteet 
ja välit kunnossa, niin että se saadaan yhteisesti keskusteluun se asia.”

   Kehämäisyydellä tarkoitetaan, että ympäristön muutoksia tulkitaan kehämäisinä 
vuorovaikutusprosesseina. Muutos yhdessä osassa kytkeytyy yhteen systeemin muiden 
osien kanssa. Esimerkiksi henkilövaihdokset yrityksen johdossa saattavat vaikuttaa ke-
hittäjäverkostoon ja edelleen muihin systeemin osiin, eli tässä tapauksessa alueen mui-
hin sosiaalisiin rakennelmiin. Kehämäisistä vuorovaikutusprosesseista rakentuu jatku-
via vuorovaikutusrakenteita, jotka ovat aina itseensä viittaavia. (Morgan 1986, 236.)

Kun tarkastellaan aluetta autopoiettisena järjestelmänä, itseensä viittaamisella 
ymmärretään alueen kyky määritellä rajansa ja itsensä. Yksinkertaistaen itseensä viittaa-
misella tarkoitetaan alueen kykyä vastata kysymykseen, kuka minä olen. Luhmannin 
(2004) mukaan itseensä viittaaminen tapahtuu sosiaalisissa systeemeissä kommu-
nikaation avulla. Ympäristö on itseensä viittaavalle systeemille kuin heijastinpinta, 
jonka avulla alue voi ymmärtää omaa toimintaansa. Aluetta määrittelevät rakenteet, 
joista se koostuu. Siten alue ei voi osallistua sellaisiin vuorovaikutusprosesseihin, joita 
sitä määrittelevät rakenteet eivät tunnista. Esimerkiksi alue ei voi olla osa suurten 
kaupunkien kehityskeskusteluja, jos alueen rakenteet eivät tunnista itsessään suuren 
kaupungin ominaisuuksia. 

”pitää muistaa, että me olemme kuitenkin seutukuntana niin lähellä tätä, 1,7 miljoonaa 
ihmistä on tässä 100 kilometrin säteellä elikkä monessa asiassa ne markkinat ja palveluitten 
käyttäjät ja ostovoima ja kaikkien asioitten niinkun käyttäjät, niin ne on tässä tosi lähel-
lä.”

”En mä tiedä, toisaalta jos vertaa sitten tämmöistä pientä kaupunkiseutua, kun noita tutki-
muksia on ollut, niin Forssan seutu niissä menestyy ihan hyvin. Kun me tavallaan ittemme 
kilpailutamme Helsingin, Turun ja Tampereen kanssa, niin siinähän me koetaan vähän, että 
me ollaan tämmöisiä huonoja siinä sarjassa. Mutta jos lähdetään vetämään jotain pienempää 
seutua tuolta pohjoisesta, niin ollaanhan me sitten taas ihan ylivoimaisia siihen nähden.”

Sosiaalisena rakenteena kehittäjäverkosto on osaltaan määrittelemässä aluetta. Mikäli 
jotkut rakenteet estävät aluetta reagoimasta toivotulla tavalla ympäristöönsä, niitä pitää 
muuttaa. Itseensä viittamisessa kehittäjäverkoston johtajilla voi olla vaikutusta, kun 
määritellään aluetta ja sitä, mihin se reagoi.

Aluekehittämisessä itseensä viittaamista tapahtuu mm. kehittäjäverkostossa, joka 
pyrkii jäsentämään muutossuuntia ja poimimaan alueen kannalta keskeisiä muutost-
rendejä. Tyypillisenä itseensä viittaamisen prosessina voidaan pitää strategiaprosessia, 
jossa yleensä vastataan esimerkiksi kysymyksiin, missä olemme ja teemmekö oikeita 
asioita. Strategiaprosesseissa korostuu alue osana laajempaa kokonaisuutta, kun 
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alueen kehitystä peilataan laajempaan yhteiskunnalliseen kehitykseen. Autopoieesin 
näkökulmasta tarkasteltuna strategiaprosessit kertovat sekä alueen toimijoiden itseym-
märryksestä että ymmärryksestä ympäristöstään.

Alueella voidaan tulkita olevan erilaisia mahdollisuuksia suhtautumisessa ympä-
ristön kompleksisuuteen. Yksi mahdollisuus olisi järjestelmän reagoimattomuus ja 
eristäytyminen. Tällöin järjestelmä ei olisi riippuvainen ympäristöstä, muttei reagoisi 
herkästi ympäristön variaatioihinkaan. Järjestelmän toinen mahdollisuus on olla entistä 
kompleksisempi. Kompleksisemmat järjestelmät kykenevät ylläpitämään useampia ja 
useamman kaltaisia suhteita ympäristöön. Siten ne pystyvät reagoimaan ympäristöön 
paremmin. (Luhmann 2004.) 

Rakenteiden tarkempi valikoituminen ja kompleksisuuden lisääntyminen ei kuiten-
kaan vastaa kysymykseen, miksi toisten rakenteiden on mahdollista säilyä muuttumat-
tomina, vaikka ympäristö tuottaa jatkuvasti ärsykkeitä muuntelulle. Tähän kysymyk-
seen vastaamisessa on nimenomaan autopoieesin lupaus. Autopoieettiset järjestelmät 
viittaavat itseensä, ovat sisäsyntyisesti rauhattomia ja taipuvaisia uusintamaan itseään. 
Autopoieesinsa jatkamiseksi ne kehittävät uusia rakenteita. Ympäristö on autopoieesin 
mahdollisuuden ehto ja rajoitus. Ympäristö ei pakota järjestelmää muuttumaan tai 
sopeutumaan, vaan luo alueelle puitteita ja mahdollisuuksia uusiutumiseen. (Luhmann 
2004.)

Jos systeemi on itsenäinen eikä autopoieesissaan riippuvainen ympäristöstä, miten 
muutos tapahtuu? Muutoksen vauhti ja intensiteetti riippuu siitä, miten systeemi 
reagoi sen nykyiseen toimintaan vaikuttavien tekijöiden variaatioihin. Systeemi pyrkii 
samanaikaisesti säilyttämään kykynsä autopoieesiin säilyttämällä vanhaa sekä luomaan 
uusia toimintamalleja luomalla uusia rakenteita. Variaatioiden lähde voi olla sattuman-
varaisesti syntyneissä muunnoksissa tai sattumien ja mahdollisuuksien yhdistelmässä, 
joka on syntynyt vuorovaikutuksessa tai muiden ulkopuolisten yhteyksien kautta. 
Morgan näkeekin sattumanvaraisen variaation mahdollisuuden jyvänä, ”the seed of 
possibility”. (Morgan 1986, 239–240.) 

Ympäristö on systeemille vertailukohta. Jos alue haluaa ymmärtää ympäristöään, sen 
pitää tarkastella itseään, koska ympäristö on aina heijastuma alueesta. On huomattava, 
että vaikka autopoieesiin itsessään systeemi ei tarvitse vuorovaikutusta ympäristönsä 
kanssa, se tarvitsee ympäristöä muihin toimintoihinsa. Autopoieesin kannalta ongelmia 
syntyy, kun alue ei sisäistä olevansa osa laajempaa kokonaisuutta. Käytännössä tämä 
voisi tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa aluetta pidetään erillisenä kokonaisuutena, 
jonka täytyy selvitä ulkomaailman oikkuja vastaan, jotka ilmenevät monesti uhkina 
tai mahdollisuuksina. Ominaista tällaiselle tilanteelle on, että alueella on varsin kiinteä 
käsitys siitä, mitä se on ja mitä se voi olla, ja käsityksestä halutaan pitää kiinni. (Ståhle 
1998, 78–80; Morgan 1986, 243.) 

”Hämeen liittokin, silloin kun meillä oli vielä EU-rahoja ehkä enemmän täällä käytettä-
vissä, niin painotti niin hirveästi sitä kaikenlaisten korvien välien kehittämistä. On se nyt 
mitä tahansa luomista ja enemmän olisi pitänyt panostaa myös näihin infra-asioihin, koska 
vain infraa tekemällä saadaan jotakin pysyvää aikaiseksi ja kuitenkin sitten noissa isoissa 
kaupunkiseuduissa, kun siellä on varaa tehdä, kun ne on kasvavia seutuja, niin ihan toisella 
lailla varautua siihen, kuin me pystytään varautumaan.”
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Yllä olevan esimerkin kaltaisessa tilanteessa olevaa organisaatiota Morgan (emt.) ni-
mittää egokeskeiseksi organisaatioksi. Egokeskeisen organisaation ja kehityspolulleen 
lukkiutuneen alueen kuvauksissa on paljon yhteistä. Nykyiseen identiteettiin tarrau-
tuminen viittaa siihen, ettei alue ymmärrä kompleksisuuttaan eikä toistuvia vuorovai-
kutusprosessejaan, joista sen olemassaolo on riippuvainen. Alueella oleva ymmärrys 
maailmasta on sen identiteetin tuote. Jos alue näkee tulevaisuutensa selväpiirteisenä ja 
ennustettavissa olevana, on todennäköistä, että se näkee myös ympäröivän maailman 
sellaisena. Lukkiutuneille alueille ja egokeskeiselle organisaatioille on yhteistä ”katso-
taan, mitä tuleman pitää” -asenne sen sijaan, että yritettäisiin vaikuttaa siihen, mitä 
tapahtuu. 

Edellisestä on tullut esille sosiaalisten järjestelmien vaikutus alueen muutosherk-
kyydessä usein sitä vaikeuttavana tekijänä. On kuitenkin huomattava, että yhteisöt ja 
yhteiskunnat eivät vain pidä yllä pysyvyyttä. Niiden kehämäiset vuorovaikutussuhteet 
ja vastakkainasettelut ovat uusien polkujen synnyttämisen ja kehityskaarien alkuvoimia. 
Alueen itseensä viittaamisessa syntyneet uudet määritelmät ja rajojen ylitykset lisäävät 
variaation mahdollisuuksia. Monesti itseensä viittaamalla alue, tai kehittäjäverkosto 
osana sitä, voi tunnistaa rajojen ulkopuolelta yhteyksiä, joiden ne kuvittelevat tai tietävät 
jakavan samankaltaisia tulkintoja kehitettävästä asiasta. Niin kutsutut samanhenkiset 
tahot lisäävät monimuotoisuutta kehittämistyössä ja voivat antaa hienojakoisempia 
välineitä alueen epävarmuuden kohtaamisessa. (Van Looy, Debackere & Bouwen 
2001, 349.) Kehittäjäverkoston johtamisen kannalta olennaisempaa onkin etsiä uusia 
määritelmiä, joiden avulla on mahdollista edistää autopoieesia. Kehittäjäverkoston 
johtajat voivat edistää alueen tietoisuutta osana kokonaisuutta, jossa alueen erilaiset 
määritelmät voivat realisoitua. Parhaimmillaan alue voi kehittää muutoksen ja kehityk-
sen malleja, jotka mahdollistavat sen identiteetin kehittymisen yhdessä ympäristönsä 
kanssa. (Morgan 1986, 245.) 

Maula (2006, 209) ei vapauta johtajia vastuusta, vaikka systeemi on dynaaminen ja 
sen osat rakentavat itse itseään uudelleen. Organisaatioita käsitelleessä tutkimuksessaan 
hän päätyy ratkaisuun, jossa johtajat ovat keskeisiä henkilöitä uudistumisen esteiden 
tunnistamisessa ja osa systeemin uusiutumiskapasiteettia. Johtajat voivat auttaa systee-
min osia hahmottamaan roolinsa osana kokonaisuutta. Maulan mukaan organisaation 
menestymisen ja selviytymisen kannalta keskeistä on sen avoin yhteisevoluutio ympä-
ristönsä kanssa. Kun muutosprosesseja organisoidaan, johtajien tulee ymmärtää, ettei 
niitä voida organisoida ulkopuolelta. Johtajat voivat parantaa organisaation herkkyyttä, 
tukea vuorovaikutusprosesseja ja ympäristön kokemista sekä tunnistaa rooleja ja toi-
mintoja, jotka mahdollistavat vuorovaikutuksen. 

Autopoieettisen näkemyksen soveltamiseen kohdistuvaa kritiikkiä on esittänyt mm. 
Morgan (1986, 271–272), jonka mukaan teoriaa voidaan pitää idealistisena. Jos aluetta 
koskevan ongelman ratkaisu edellyttää alueen sisäisen toimintalogiikan radikaalia 
uudelleenmäärittämistä, on todennäköistä, että alueella olevat sosiaaliset rakenteet 
vastustavat muutosta. Toiseksi, tosin painoarvoltaan vähäisempänä kritiikkinä, Morgan 
huomauttaa, että täydellinen muutoslogiikan ymmärtäminen on aina jälkiviisautta. 
Muutosta on mahdoton ymmärtää kokonaisuudessaan sillä hetkellä, kun se tapahtuu. 
Toisaalta taas puhuttaessa tulevaisuudesta puhutaan mahdollisuuksista. Systeemi luo 
itse omaa tulevaisuuttaan oman toimintansa ja valintojensa kautta.
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Alueen kehittäjäverkoston kannalta kiteytettynä autopoieesissa on kyse alueen muu-
toslogiikan ymmärtämisestä. Autopoieesille ominaista on autonomisuus, vuorovaiku-
tusprosessien kehämäisyys ja itseensä viittaaminen. Kehittäjäverkosto voi tukea aluetta 
sen kyvykkyydessä sisäsyntyiseen muutokseen. Kehittäjäverkoston tulee muistaa, että 
vaikka alue on autopoieesissaan itsenäinen, se ei tarkoita, ettei alue muuten tarvitsisi 
ympäristöään. Kehittäjäverkosto voi parhaimmillaan toimia jopa alueen autopoieesin 
ytimenä, muutosgeneraattorina, jonka kautta ympäristössä tapahtuvia aluetta kosket-
tavia muutoksia tulkitaan. Olennaista on olla herkkä havaitsemaan mahdollisuuksien 
jyviä ja muistaa, etteivät mitkään rakenteet voi olla täysin muuttumattomia. 
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 4
polkuriippuvuus ja lukkiutumat

polkuriippuvuus alueen kehittämisen reunaehtona4.1 

”Given the possibility of human agency, no path is ever entirely dependent; and given the 
cumulative nature of R&D, no path is ever really new. Thus, the past is not completely 
fixed, and the future is not completely open.” (Hirsch and Gillespie 2001, 87.)

Polkuriippuvuus on evolutionaarisen talousmaantieteen keskeisimpiä käsitteitä. Sen 
relevanssi on käsitteen ymmärrys systeemien uudistumisesta, tai uudistumattomuu-
desta, ajallisesti ja sosiaalisesti kiinnittyneinä ilmiöinä (Boschma & Frenken 2006, 19; 
Schienstock 2004, 4). Polkuriippuvuuden perusajatus on, että tämän päivän kehitys 
luo pohjaa tulevaisuuden rakentamiselle. Polkuriippuvuuden näkökulma ei pyri erot-
telemaan kehitysaskelia, vaan olettaa muutoksen oleva jatkuva prosessi. (Schienstock 
2004, 4.) Polkuriippuvuudella ei tarkoiteta, että aika ja tila deterministisesti määräisi-
vät kehityksen suunnan. Pikemminkin polkuriippuvuus tunnistaa kompleksisuuden ja 
paikan erityisyydestä nousevan kehittämisen, jossa aika ja tila ovat sekä mahdollistavia 
että rajoittavia tekijöitä. (Boschma 2004.) Polkuriippuvuutta voi esiintyä usealla eri ta-
solla, eikä sen tarvitse olla samanmuotoista joka tasolla (Bassanini & Dosi 2001, 60).  

Polkuriippuvuudelle on ominaista sen peruuttamattomuus. Erikoistuminen on 
peruuttamaton haarautumisprosessi, jossa kuljettu polku on lopputulos, joka on 
syntynyt muista mahdollisista kehityspoluista mutaation ja valinnan monimutkaisen 
dynamiikan kautta. Tämä puhtaasti biologinen näkökulma täydentyy ihmistieteiden 
tunnistamalla asioiden ja ilmiöiden tulkinnalla. Siten kehityspolku on yksi monista 
mahdollisista lopputuloksista, joka on syntynyt olemassa olevien rakenteiden ja aikai-
semman kehityksen luomista kehyksistä sekä ihmisen harkinnanvaraisesta toiminnasta. 
Yleisesti ihmistieteiden tulkinnassa valinta kohdistuu sosiaalisen organisoitumisen 
malleihin ja muutosmahdollisuuksiin. (Bassanini & Dosi 2001, 43.) Koska evolutio-
naarinen kehitysnäkemys hyväksyy, että uusi kehityspolku muokkautuu sosiaalisessa 
toiminnassa, sen on hyväksyttävä kehittämiseen liittyvät intressit ja intressiristiriidat. 
Kehittämiseen liittyy vallan epätasainen jakautuminen ja sen uudelleen jakaminen. 
(Schienstock 2004, 12.) 
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Polkuriippuvuuden tarkastelun kritiikiksi voidaan sanoa, että kehityksen men-
neisiin vaiheisiin viittaamalla tehdään ikään kuin ajatuskoetta siitä, mitä oli ennen 
muutoksia. Vain harvoin voidaan, muuten kuin ajatuksen tasolla, todentaa sosiaalisen 
toiminnan edellisiä vaiheita. Tutkijan on mahdotonta ennakoida mikro- ja makrotason 
tapahtumien yhteisvaikutusta. Siten polkuriippuvuutta tutkittaessa kohdataan aina 
epävarmuus menneiden sekä tulevien tapahtumien vaikutuksesta. (Bassanini & Dosi 
2001, 43–44.) Yhtälailla voidaan kysyä, mistä polkuriippuvuuden tunnistaa, kun sen 
näkee. Evolutionaarinen näkökulma, josta tämäkin tutkimus polkuriippuvuutta tar-
kastelee, ratkaisee asian siten, että oli ilmiö mikä tahansa, fokus on prosesseissa, jotka 
ilmiöön ovat johtaneet. (Dosi 1997, 1543.) Sama pätee lukkiutumien tarkasteluun 
tässä tutkimuksessa. Haastatteluaineiston pohjalta on mahdotonta sanoa, onko alueella 
kehittämistä estäviä lukkiutumia. Sen sijaan haastatteluaineistosta on mahdollista 
tunnistaa lukkiutumia edistäviä prosesseja.

lukkiutumista yleisesti4.2 

Polkuriippuvuus pitää aina sisällään riskin riippuvuuden muotoutumisesta lukkiutu-
maksi. Lukkiutumat ovat tietyn polkuriippuvuuden lopputulos tai malli, eivät polku-
riippuvuuden automaattinen taipumus (Martin & Sunley 2006, 418). Lukkiutuma 
on tila, jossa systeemin kyky uudistumiseen on heikentynyt. Lukkiutumalla viitataan 
tilanteeseen, jossa systeemi on lukkiutunut tiettyyn kehityskareen (Martin & Sunley 
2006, 400). Martin ja Sunley (emt., 406) tulkitsevat Davidia (2001) siten, että luk-
kiutuma kuvaa tilaa, jossa systeemi on ikään kuin stabiilissa tasapainotilassa ja tarvitsee 
ulkosyntyisen ärsykkeen lukkiutumasta irrottautumiseksi. Lukkiutuma Davidin mu-
kaan on polkuriippuvuuden päätepiste, jossa systeemin sisäsyntyinen muutos lakkaa. 
Tarve ulkoiselle ärsykkeelle lukkiutumasta irrottautumiseksi edellyttää tilaa, jossa kaik-
ki systeemin osat lakkaisivat etsimästä uutta. Alueellisen lukkiutuman näkökulmasta 
tällainen on erittäin harvinaista. 

Lukkiutumat eivät automaattisesti ole negatiivisia ilmiöitä. Ne voivat myös olla 
positiivisia, jolloin alue kasvattaa tulojaan ja positiiviset ulkoisvaikutukset vahvistavat 
paikallisen tuotannon dynamiikkaa. Positiivinen lukkiutuma voi kestää pitkään, mutta 
vaarana on, että menestyksekkäät alat menettävät kasvudynamiikkaansa ja lukkiutuma 
muuttuu negatiiviseksi. (Martin & Sunley 2006, 415.) Dosin (2000b, 681) mukaan 
systeemin menestyksessä on myös sen kuoleman mahdollisuus. Negatiiviseksi lukkiu-
tuma muuttuu, kun valitut kehityspolut eivät pysty vastaamaan toimintaympäristön 
asettamiin haasteisiin ja valittujen toimialojen kilpailukyky ja tuottavuus heikkenee. 
Lukkiutuma ei juuri koskaan ole täydellinen, joten polkuriippuvuuden näkökulma 
mahdollistaa irrottautumisen (Dosi & Bassanini 2001, 46). Lukkiutuman epätäydelli-
syys mahdollistaa myös autopoieesin teorian soveltamisen irrottautumisen prosesseissa. 
Tällöin systeemi uudistuu sisäsyntyisesti, ilman ulkopuolelta tulevia ärsykkeitä. 

Negatiivisen lukkiutuman todennäköisyys kasvaa, kun talous on lukkiutunut 
tiettyyn kehityskaareen. Tällöin kustannukset, jotka koituisivat strategian muut-
tamisesta, ylittävät vaihtoehtojen hyödyt. Samaiset laskennallisesta tehokkuudesta 
puhuvat mekanismit saattavat lopulta viedä taloudellisen kehityksen polulle, joka 
on dynaamisuuden näkökulmasta tehoton. Taloudellinen sopeutuminen ja kilpailu-
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ympäristöön sopeutuminen ei ole ainoa tehokkuuden muoto. Itse asiassa se voi olla 
kaikkea muuta, jos sopeutuminen on liian yksipuolista. Evoluution käyttövoimana 
ovat valinnan mahdollisuudet. Useiden potentiaalisten kehityspolkujen ansiosta dy-
naaminen tehokkuus on mahdollista. Systeemin mahdollisuudet selvitä ympäristön 
paineesta ovat paremmat, mikäli sillä on alusta pitäen laajempi valikoima evolutionaa-
risia vaihtoehtoehtoja eli kehityspolkuja. Monimuotoisuuden luokittelu mahdollistaa 
ympäristövastaavuudeltaan heikompienkin selviytymisen. Alueen tuotantorakenteen 
näkökulmasta organisatoriset eroavaisuudet luovat uusia yhdistelmiä ja toimintojen 
epäjohdonmukaisuus lisää alueen mukautumiskykyä. (Grabher & Stark 1997; Dosi 
2000a, 139.)

Hämäläinen (1999, 180–182) toteaa, että taloudellinen ja sosiaalinen kehitys ja 
kehittyneisyys voivat johtaa yhteisen mentaalisen paradigman syntyyn, jonka perus-
tana ovat vallitsevat rakenteet yhteiskunnan ideaalisena mallina. Tällainen miellyttävä 
henkinen olotila (pleasant state of mental harmony) jatkuu, kunnes huomataan muutos-
tarve. Muutostarve syntyy, kun vallitsevat rakenteet eivät vastaa yhteiskunnallisen ke-
hityksen haasteisiin riittävällä tavalla. Hämäläinen (emt.) pitää ratkaisuna rakenteiden 
mukautumista, mutta oppimisen yksinään on sittemmin havaittu olevan riittämätön 
tapa viedä alueellista kehitystä eteenpäin (Cooke 2007). 

Alueiden toimijoiden keskinäinen riippuvuus on kompleksisempaa yrityksiin 
verrattuna, sillä alueet pitävät sisällään vielä enemmän monimuotoisuutta. Alueiden 
toimintaan kytkeytyy talouden monimutkaisen logiikan lisäksi muun sosiaalisen toi-
minnan logiikat. Monimuotoisuuden varjeleminen tarpeettomilla toimijoiden välisillä 
yhteyksillä ja heikoilla sidoksilla on keskeistä lukkiutumien syntymisen estämisessä. 
(Grabher & Stark 1997, 540; 542.) Toimialojen hajanaisuutta tai näkemyseroja ei pidä 
kavahtaa, sillä niissä voi olla variaation siemen. 

Lukkiutumien yhteydessä voidaankin puhua sopeutumisen ja sopeutumiskyvyn 
problematiikasta. Mikäli alue on erittäin tehokkaasti sopeutunut toimintaympäristön 
haasteisiin, on todennäköistä, että sen sopeutumiskyky muutoksiin on pieni. Täydel-
linen mukautuminen voi vaarantaa alueen kyvyn organisoitua uudelleen ja mukautua 
toimintaympäristön kysynnän muutoksiin. Potentiaalisina uhkina mukautumiskyvylle 
voidaan pitää mm. innovaatiotoiminnan kapeutta (innovatiivinen toiminta keskittyy 
tuotantoprosesseihin, ei niinkään tuotteisiin), yritysten rajat ylittävän yhteistyön 
puuttumista ja tuotantoa vain muutamille alihankkijoille tai jälleenmyyjille sekä 
kulttuurista koherenssia ja tiiviitä korporativistisia suhteita paikallistasolla. Systeemin 
sisäinen johdonmukaisuus voi lopulta johtaa niin sanottuun patologiseen systeemin 
sisäiseen tasapainoon, jossa systeemi menettää kykynsä uudelleen organisoida sisäiset 
rakenteensa. (Grabher 1993b, 265.) 

Grabherin (1993b, 265–266) mukaan systeemin mukautumiskyky riippuu sen 
tarkemmin erikoistumattomasta ja sitoutumattomasta kapasiteetista, joka on hyödyn-
nettävissä moneen mahdolliseen, vielä hahmottumattomaan asiaan. Se on ylimääräistä, 
tarpeetonta kapasiteettia. Tällä kapasiteetilla on kaksi ulottuvuutta, jotka palvelevat uu-
delleen organisoitumista. Ensinnäkin sitä voidaan käyttää systeemin mukautumiseen. 
Toiseksi ylimääräisenä se kyseenalaistaa täydellisen mukautumisen tarpeellisuuden. 
Kyseenalaistaminen on tärkeää, sillä se mahdollistaa oppimisen. Kyky kyseenalaistaa 
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oman toiminnan sopivuus tai tarkoituksenmukaisuus mahdollistaa kaksoiskierreoppi-
misen. Kyseenalaistamisen prosesseja voidaan verrata systeemin kykyyn viitata itseensä 
eli suhteuttaa toimintaansa ympäristöön nähden. 

Lukkiutumia voidaan luokitella eri tavoin. Kohtuullisen vakiintunut luokittelu 
jaottelee lukkiutumat rakenteellisiin (funktionaalisiin), kognitiivisiin ja poliittisiin 
(Martin & Sunley 2006, 415; Grabher 1993b; Schienstock 2004, 5). Kaikille lukkiu-
tumatyypeille on yhteistä, että uusille kehityspoluille ei ole mahdollisuutta tai tilaa, 
joko rakenteellisesti, poliittisissa linjauksissa tai toimijoiden ajatusmaailmoissa ja tule-
vaisuuden näkymissä (Schienstock 2004, 5–6). Seuraavassa esitellään jokaisen lukkiu-
tumatyypin ominaispiirteitä. Lukkiutumaluokittelun avulla tulkitaan Forssan seudun 
kehitystä haastatteluaineiston sekä kehittämisasiakirjojen ja -strategioiden perusteella. 
Luokittelu on keinotekoinen sikäli, että todellisuudessa lukkiutumatyypit sekoittuvat. 
Yleensä alueellisesta lukkiutumasta voidaan löytää piirteitä kaikista kolmesta tyypistä.

Luotettava lukkiutumien tarkastelu ei ole laadullisen aineiston pohjalta mahdollista. 
Puhtaasti haastatteluaineiston perusteella ei voida varmasti sanoa, että alueen kehitty-
mistä estäisi jokin tietty lukkiutuma. Evolutionaarinen kehitysnäkemys ei pyri erotte-
lemaan tiettyjä kehitysaskeleita sen paremmin kuin loikkiakaan, vaan ymmärtämään 
kehityskulkuja, jotka ovat nykyisen alueen tilan taustalla. Siten lukkiutumien tarkempi 
analyysi ei varsinaisesti ota kantaa lukkiutumien olemassaoloon alueella, vaan siihen 
voidaanko seudulta löytää prosesseja, jotka ovat ominaisia tietyntyyppisille lukkiutu-
mille. Nämä prosessit voivat ottaa paikkansa niin organisaatio- kuin yksilötasolla. 

Funktionaalinen lukkiutuma4.3 

Funktionaalisen lukkiutuman taustalla on usein implisiittisenä, eksplisiittisenä tai jo-
pa virheellisenä oletuksena ympäristön staattisuus ja ennustettavuus. Ympäristön ole-
tetaan kehittyvän lineaarisesti ja suhteellisen hitaasti. Tällaisen oletuksen ohjaamat 
toimijat pyrkivät sopeuttamaan toimintansa mahdollisimman hyvin ympäristön (ml. 
toiset yritykset, ym. toimijat) asettamiin vaatimuksiin. Yritysten tapauksessa voidaan 
puhua transaktiokustannusten minimoimisesta. (Grabher 1993b.) Tutkimusaineisto 
viittaa siihen, että funktionaalisen lukkiutuman piirteitä omaavia prosesseja voi tapah-
tua muidenkin kuin yksityisten yritysten välisissä rakenteissa. Voittoa tavoittelematto-
mien organisaatioiden välillä voi tapahtua mukautumista, joka vähentää toimijoiden 
välistä hankauspintaa. Aineistosta voitiin havaita jopa yksilötason prosesseja, jotka 
voivat edistää lukkiutumien syntyä. Ennen syvempää aineiston analyysia selvitettä-
köön, että jatkossa funktionaalisen lukkiutuman käsitteen sijasta käytetään sopivampaa 
rakenteellista lukkiutumaa, joka huomioi yhteiskunnalliset rakenteet laajemmin.  

Toimijoiden keskinäisten suhteiden tiivistäminen sekä toimintojen molemminpuo-
linen sovittaminen mahdollisimman saumattomaksi viittaavat rakenteellisen lukkiu-
tuman mahdollisuuteen. Transaktiokustannusten vähentämisessä aikajänne on lyhyt, 
kun toimintoja mukautetaan mahdollisimman sopiviksi sen hetkisiin vaatimuksiin. 
Tällöin pidemmän aikavälin suunnitelmat, kuten organisaatioiden, toimialojen tai  
lueen rajat ylittävä toiminta ja tiedonkerääminen muilta tahoilta jäävät toissijaisiksi. 
Kun toiminnallisten tai muiden rajojen ylittäminen vähenee, muuttuvan ympäristön 
odotuksia ei nähdä eikä järjestelmään tule uutta tietoa. Yritysten kannalta tämä tarkoit-
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taa, että yritykset alueen sisällä ovat mukauttaneet yhteistä toimintaansa, jotta ne voivat 
vähentää yhteistyöstä aiheutuvia kustannuksia ja vahvistaa keskinäisiä suhteitaan. 
Tilanteessa on vaarana yritysten kysynnän yksipuolistuminen sopimusten mukana ja 
negatiivisen lukkiutuman kehittymisen tukeminen. (Grabher 1993b.) 

Forssan seudun teollinen perinne tuli vahvasti esille lähes kaikissa seudun kehittämi-
seen liittyvissä asiakirjoissa sekä haastatteluissa. Erityisesti tekstiili- ja rakennusosateol-
lisuudella on pitkä historia, joista rakennusosateollisuus on edelleen yksi merkittävim-
mistä työllistävistä toimialoista seudulla. Suurimmaksi teollisuudenalaksi on sittemmin 
noussut elintarviketeollisuus. Huomion arvoista on, että seudun toimialarakenne on 
painottunut aloille, jotka eivät kasva voimakkaasti. Seudullinen palvelustrategia oli 
ainoa strategia, joka asian huomioi. 

Alueen toimialarakenne on monipuolistunut 1990-luvun alun vaikeiden vuosien 
jälkeen, mitä haastateltavat ja asiakirjat painottivat. Muutaman suuren teollisuudenalan 
varaan aikaisemmin kehittynyt seutu kävi läpi merkittäviä rakenteellisia muutoksia2, 
joista viimeisimmän viime vuosikymmenen laman aikoihin. Lama voidaankin tulkita 
tärkeäksi ja ohittamattomaksi signaaliksi ympäristön muutoksesta, jolla on ollut oma 
merkityksensä uusien kehityspolkujen syntymisessä. Suurimmat rakenteelliset lukkiu-
tumat lienevät purkautuneet 1990-luvun tietynasteisen kriisin kautta ja helpottaneet 
tämän päivän elinkeinoelämän kehittämistä seudulla. Merkillepantavaa on yhä, että 
tiettyjen teollisuudenalojen taantuvasta kehityksestä (esim. Rakennemuutoskatsaus 
2006) huolimatta seudun merkittävimmät työnantajat ovat perinteisessä teollisuudessa 
(esim. Forssan kaupunki 2006). 

”Niin nyt isot työntekijämäärät on edelleen niissä, mutta nyt tää on niin kauheesti moni-
puolistunut tää kenttä sen jälkeen. Ja nyt on tullut uutena, tää näin tää elektroniikkateolli-
suus ja sitten ympäristö. Että se tässä on nyt hyvä puoli, että jos joku paikka sortuu, niin ei 
se lyö niin jumalattoman pahasti kuin se ennen löi.”

Pitkä teollinen perintö ja ennalta vahvat toimialat näkyvät alueen nykyisessä elinkei-
nopolitiikassa, joka on klusterivetoista. Seudun strategioissa ja klusteriohjelmassa on 
eritelty kehittämisen painopistealat, jotka ovat elintarvike-, elektroniikka- ja ympäris-
töalat sekä myöhemmin mukaan otetut metalliteollisuus ja rakennustuoteteollisuus. 
Seudullisten strategioiden painotusten lisäksi maakunnallisesti tärkeinä avaintoimialoi-
na Hämeen maakuntaohjelmassa mainitaan elintarvike- ja rakennustuoteteollisuus, 
elektroniikka-alan palvelut sekä ympäristöliiketoiminta. 

”On ympäristöklusteri, elektroniikkaklusteri, elintarvikeklusteri ja nämä tavanomaisena 
rakennustuoteklusteri ja metallialan klusteri eli näin ei olla yhden toimialan varassa, saati 
yrityksen varassa. Täällähän on aikaisemmin sillain vähän oltu, niin kuin tiedät vähän his-
toriaa. Ja se, että siellä tapahtuu koko ajan uudistumiskykyä eli tulee lisää resursseja.”

Klusterivetoisesta kehittämisestä ja toimialakeskittymien rakentamisesta on todennettu 
hyötyjä laajalti (Kolehmainen 2004, 38). Klustereiden voimakkaalla edistämisellä voi 
olla myös ongelmakohtia. Ensinnäkin klustereiden kannattaminen saattaa luoda yli-
korostuneen kuvan alueen määräävästä asemasta yritysten tuloksessa. Jos yritys kärsii 
huonosta johtamisesta, kulttuurista ja toiminnoista, on hyvin epätodennäköistä, että 

2  ks. luku 2. Forssan seudun esittely
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alue voi tuoda sille riittävän kilpailuedun. Toiseksi paikallinen ja alueellinen erikois-
tuminen voi olla riskialtista, sillä laskusuhdanteella ja alan syvärakenteisiin ulottuvalla 
epävarmuudella voi olla merkittävät seuraukset. Laskusuhdanne voi tosin olla klusterin 
sisäsyntyinen lukkiutuma tai se voi johtua ulkopuolista tekijöistä. (Martin ja Sunley 
2002, 36.) Amin ja Cohendet (1999) huomauttavat, että voimakas paikallisten henki-
lösuhteiden ja kasvokkaisen vuorovaikutuksen korostaminen saattaa tehdä klustereista 
jopa lukkiutumille erityisen haavoittuvaisia.

Rakenteellisten lukkiutumien estämiseen viittaavia tekijöitä ovat yritysten väliset 
löyhät yhteistyösuhteet, avoimet verkostot sekä strategiset allianssit. Liiallista sitoutu-
mista on silti varottava esim. strategisten allianssien tapauksessa, jollaiseksi klusteroi-
tuminen voidaan tulkita. Voimakas sitoutuminen voi vähentää halua innovaatioiden 
etsimiseen ja sitoo asiakkaat ja tuottajat samaan teknologiseen kehityspolkuun, josta 
on saattaa muodostua lukkiutuma. (Grabher 1993a.) 

Forssan seudun elinkeinoelämälle tunnusomaisena ja erityisen haasteellisena haasta-
teltavat pitivät paikallisen yrityselämän nykytilaa, jossa suurimmat työnantajat Forssan 
seudulla ovat joko kotimaisia pörssiyhtiöitä tai ulkomaalaisessa omistuksessa olevia 
ylikansallisia yhtiöitä. Niiden seudulla sijaitsevat toimipaikat ovat tuotantolaitoksia, 
joita koskevat päätökset tehdään seudun ulkopuolella, Suomessa tai ulkomailla. Haas-
tateltavien tuntemukset tilanteesta kuvastivat jonkinasteista kyvyttömyyttä vaikuttaa 
suurten yritysten toimintaan.

”Kyllä ne on aika kasvottomia, persoonattomia, tunnottomia, neljän kuukauden periodilla 
pörssi-ilmoituksia antavia ja niinkun semmoinen, tuntuu näin  muualta katsoen tämmöi-
siin pörssiyhtiöihin, että se on varsin lyhytsyklistä se yritysten toiminnan suunnittelu ja 
kehittäminen ja sitoutuminen. Jopa sanoisin, että joskus pitkässä juoksussa tarkasteltuna se 
ei ole oikea tapa toimia, mutta ehkä mun eväät ei riitä niitä arvioimaan.” 

Rakenteellisten lukkiutumien kannalta suurten yritysten ongelmallisuus on niiden 
tehokkuuspyrkimyksissä, jotka voivat olla pidemmällä aikavälillä lukkiutumia aihe-
uttavia. Lisäksi seudulla sijaitsevissa tuotantolaitoksissa ei keskitytä juurikaan tutki-
mus- ja kehitystoimintaan, joka voisi toimia vastalääkkeenä lukkiutumia edistäville 
prosesseille. Esimerkkinä tuotannon tehostamisen vaatimuksista toiminee HK Ruo-
katalo, joka investoi vahvasti Forssan tuotantolaitokseen, mutta vähensi samalla noin 
50 työpaikkaa (HK Ruokatalo Group 8.9.2006). Alueen elinkeinoelämän kehittämi-
nen on suuryritysten kohdalla niiden perustarpeiden täyttämistä: tilaa, vettä, sähköä 
ja työvoimaa, karkeasti yksinkertaistettuna. Kehittäjien keskuudessa tilanne koettiin 
haastavaksi, koska suhteiden luominen ja kommunikointi isoihin yrityksiin on vaike-
aa. Varsinaisia piirteitä rakenteelliseen lukkiutumaan voidaan kuitenkin löytää lähinnä 
yritysten tehostamisesta ja yhteisten toimintojen sopeuttamisesta. 

Rakenteellisen lukkiutuman kannalta keskeistä on huomata, että siinä missä evo-
luutio ei aina valitse kilpailussa sopivinta, ei markkinatalouskaan valitse tehokkainta 
toimijaa. Tehottomat ratkaisut ovat evoluution käyttövoima: jos ei synny variaatioita, ei 
voi syntyä valintaa. (Grabher & Stark 1997, 535.) Myös Lazerson (1993) on todennut 
rakenteellisen epätehokkuuden eli yritysten ns. ylimääräisten toimintojen vaikutuksen. 
Nämä näennäisesti ylimääräiset toiminnot saattavat olla uusien yhteistyösuhteiden 
perusta löyhien yhteistyösidosten kautta. Mikäli missään yrityksessä ei ole ylimääräistä 
kapasiteettia, ei tarvita aktiivista yhteistyösuhteiden etsimistä.  
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Rakenteelliseen lukkiutumaan viittaavia prosesseja voidaan nähdä yksityisten ja 
julkisten tai puolijulkisten organisaatioiden yhteisissä projekteissa. Niissä ongelma 
ei ole niinkään yhteisten toimintojen täydellinen mukauttaminen, vaan piirteitä on 
nähtävissä toiminnassa, jossa sopimusperustaisesti yhteistyötä tekevät organisaatiot 
tyytyvät vallitsevaan tilanteeseen ja kumppaneihinsa. Tämä on mahdollista, koska 
niiden toiminta näennäisesti varmistettua tietyksi ajaksi. (Grabher 1993a.) Hanke- ja 
muu kertaluontoiseen rahoitukseen perustuva toiminta on monesti tällaista. Kerran 
ylösajettuun toimintoon saatetaan olla tyytyväisiä sellaisenaan. Toiminnan kasvattami-
nen tai ylläpitäminen hankkeen päätyttyä on valitettavan harvinaista. Eräs haastateltava 
kuvasi hankkeissa olevan ongelmana, että jos hankkeesta sovitaan ja siihen sitoudutaan 
tietyksi aikaa, niin hankkeeseen ei koeta olevan tarvetta hakea lisää kumppaneita 
toteutusvaiheessa, kun rahoitus on jo kasassa.

Seudulla aluekehittämisessä osallisena ovat mm. Forssan Seudun Kehittämiskeskus 
Oy (FSKK) sekä Agropolis Oy, jotka ovat kuntien omistuksessa olevia osakeyhtiöitä, 
sekä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) paikalliset yksiköt kuntayhtymänä. 
Vaikka näillä organisaatioilla ei ole samalla tavalla keskeistä roolia uusien kehityspolku-
jen luomisessa kuin yrityksillä tai tutkimuslaitoksilla, ne voivat omalta osaltaan tukea 
mahdollisuuksien jyvien tunnistamista ja niiden kehittämistä edelleen. Niiden toimin-
taa rahoitetaan paljon jälkikäteen. Haastatteluissa katsottiin rahoitusjärjestelyjen jonkin 
verran rajoittavan toiminnan suunnitelmallisuutta, varsinkin pidemmällä aikavälillä. 

Haastateltavien mielestä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) 
toiminta on ollut hankalasti hyödynnettävissä seudun kehittämiseen. MTT on 
pääasiassa valtion rahoittama tutkimuslaitos, jonka merkitystä seudun kehittämiselle 
pidettiin varsin vähäisenä. Toiveet MTT:n hyödyistä ovat olleet suurempia kuin 
varsinaiset tulokset. Tilanteesta on löydettävissä rakenteellisen lukkiutuman merkkejä 
siinä suhteessa, että yritysten ja MTT:n yhteistyö ei ole kovinkaan aktiivista. Yhtenä 
tekijänä pidettiin sitä, ettei MTT:lla ole ollut velvollisuutta tai tarvetta ulkopuolisten 
yhteistyöhankkeiden rakentamiseen. Toisaalta voidaan kysyä, ovatko yritykset pyrki-
neet luomaan yhteyksiä MTT:n suuntaan.  

”voitais sitten heittää sellaisenkin kysymyksen, onko tän alueen yritykset - yritykset ni-
menomaan - tarpeeksi käyttänyt sitten MTT:tä, palveluita. Ja onko tää, MTT tietysti on 
varmaan perinteinen tutkimuslaitos, että ollaan aika jääty sinne sisälle, että ei olla kovin 
innokkaasti olla oltu ulospäin suuntautuneita. Että Agropoliksen yksi tehtävä olla, olla se 
yhteensaattaja, yritysten ja tutkimuksen yhteensaattaja, tässä tapauksessa MTT:n kanssa. 
Potentiaalia siellä on kyllä.”

Julkisilla ja puolijulkisilla organisaatioilla voi olla merkittävä vaikutus lukkiutumia estä-
vien prosessien edistämisessä. Kilpailun lieventäminen, yritystoiminnan tietoperustainen 
tukeminen ja uusien mahdollisuuksien kokeileminen ainakin osittain julkisen rahoituk-
sen avulla voivat olla tärkeässä roolissa lukkiutumien estämisessä. (Lazerson 1993.)

 Erityisen mielenkiintoinen pienten seutujen kehittämisen kannalta on toimijoiden 
riski lukkiutua vallitseviin toimintatapoihin. Puhutaan yksilötason prosesseista, joilla 
on yhteneväisyyksiä alueen rakenteellisiin lukkiutumiin viittaavien prosessien kanssa. 
Luonnollisestikaan ei voida olettaa, että mikrotason prosessit vaikuttaisivat suoraan 
makrotasolle. Yksilöiden olennainen rooli pienen alueen kehittäjäverkostossa viittaa 
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silti siihen suuntaan, että yksilöillä voi olla merkitystä rakenteellisten lukkiutumien 
ollessa kyseessä.

Pienellä kaupunkiseudulla kehittäjäverkostoihin kuuluvia henkilöitä on suhteellisen 
vähän. Kehittäjät itse puhuivat haastatteluissa yhteistyön helppoudesta ja vastavuoroi-
suudesta; on helppoa ja turvallista ryhtyä yhteistyöhön niiden tahojen kanssa, joihin 
henkilökohtaiset siteet ovat vahvat. Henkilökohtaisten suhteiden korostuminen näkyi 
mm. haastateltavien suhtautumisessa suuriin yrityksiin, kuten aikaisemmin tässä luvus-
sa mainittiin. Vahvojen henkilösuhteiden korostuminen saattaa johtaa siihen, etteivät 
toimijat hae aktiivisesti uusia kumppaneita eivätkä pyri rajat ylittäviin yhteistyösuh-
teisiin. Henkilösuhteiden keskittyminen alueen sisälle johtaa myös siihen, että uuden 
tiedon välittyminen on heikkoa. Rajat ylittäviä yhteistyösuhteita ei synny eikä niitä 
voida hyödyntää. Tähän perustuvat Granovetterin (1973) tulkinta heikkojen sidosten 
vahvuudesta sekä Grabherin (1993b) sovellus vahvojen sidosten heikkoudesta. 

Seudun sisäänpäinlämpiävyys ja hidas hyväksyminen osaksi kehittäjäjoukkoa todet-
tiin haastatteluaineistossa useampaan kertaan. Kaikki eivät nähneet kehittäjäverkostoa 
tai seutua avoimena. Enemmän oltiin sitä mieltä, että seudulla saatetaan suhtautua 
ulkopuolisiin hieman vieroksuen. 

”Tänne on vieraampikin tervetullut. Totta kai vähän katellaan varauksellisesti ensimmäiset 
20 vuotta (heh). Sit on helppoa.”

Pienen kaupunkiseudun homogeenisesta kulttuurista voi olla hyötyä. Parhaimmillaan 
se luo selviä sääntöjä ja mahdollistaa luottamuksen syntymisen. Vaihtosuhteiden kan-
nalta tiiviit verkostosuhteet auttavat säilyttämään institutionaalisen tuen, sääntöjen 
noudattamisen sekä matalammat transaktiokustannukset. Lisäksi maantieteellinen lä-
heisyys lisää vuorovaikutusta ja kommunikointia, jotka lisäävät yritysten välisiä suh-
teita ja vähentää yksipuolisia tai muodollisesti sitovia hankinta- tai tuotantosuhteita. 
Suhteiden laatu on sikäli olennainen, että liian tiiviit tai henkilötasolle menevät suh-
teet voivat olla liian rajoittavia nopeasti reagoiville aloille. Samoin tiettyjen suhteiden 
asettaminen toisten edelle voi hankaloittaa yrityksen tai toimialan reagointiherkkyyttä. 
(Lazerson 1993; Sedaitis 1997, 145.)

Kognitiivinen lukkiutuma4.4 

Yksinkertaisimmillaan kognitiivisella lukkiutumalla tarkoitetaan tiedollista lukkiutu-
maa, jossa ryhmän käsitys jostain asiasta on yhteneväinen eikä sitä kyseenalaisteta. Py-
syvät henkilösuhteet mahdollistavat kognitiivisten lukkiutumien syntymän. Tällaisia 
henkilösuhteita tarvitaan esimerkiksi yritysten välisten pysyväisluonteisten suhteiden 
muodostamiseen. Pidemmän ajan kuluessa suhteet muuttuvat yhteiseksi orientaatioksi 
tai jopa yhteiseksi kieleksi. Syntyy ikään kuin ryhmän maailmankuva, joka vahvistaa 
yhteistä orientaatiota. Ryhmän yhteinen maailmankuva on ongelmallinen silloin, kun 
sitä ei kyseenalaisteta. Ryhmän tulkinta voi perustua alun perin keskinäisten suhteiden 
vahvistamiselle, eikä esim. kysyntään vastaamiselle. Silloin sen tulkinta maailmasta on 
todennäköisesti sellainen, joka lähtee keskinäisistä suhteista eikä esimerkiksi tarpeesta 
organisoitua uudestaan. (Grabher 1993b, 262.) 

Haastatteluissa viitteet kognitiivisista lukkiutumista on löydettävissä ajatusmalleista, 
joiden perusteella kehittäjät toimivat. Lukkiutuman laajuuteen vaikuttaa se, miten 
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moni omaksuu ajattelumallit toimintansa perustaksi. Haastatteluaineiston perusteella 
ei voida olettaa, että tietyt ajattelutavat olisi omaksuttu koko seudulla eikä aukottomia 
johtopäätöksiä alueen kognitiivisista lukkiutumista voida tehdä. Sen sijaan alueen 
kehittämisen kannalta mielenkiintoisia ja tulkittavissa olevia ovat kehittäjäverkostossa 
omaksutut ajattelumallit, jotka vaikuttavat seudun kehittämistyöhön. Pohtimisen 
arvoinen kysymys on, että jos kehittäjäverkosto on uuden synnyttämisen moottori 
alueella, niin miten kehittäjäverkostosta löytyvät, koginitiivisiin lukkiutumiin viittaa-
vat olettamukset vaikuttavat koko seudun kehittämistoimintaan. 

Kuten lukkiutumien käsittelyssä aikaisemmin todettiin, niiden taustalla on ymmär-
rys todellisuudesta lineaarisesti kehittyvänä järjestelmänä. Haastatteluaineistosta on 
poimittavissa vastaavia olettamuksia. Yleisesti yhteiseen kehittämistoimintaan Forssan 
seudulla vaikuttaa vaatimus onnistumisesta. Jotain konkreettista hyötyä hankkeesta on 
oltava tai siihen on turha lähteä. Olettamuksen taustalla vaikuttanevat mm. seutuyh-
teistyön jatkuvuuden edellyttäminen ja kuntatalouden heikko tila. Suuria virheitä ei 
haluta tehdä. Tämä saattaa estää uusien mahdollisuuksien näkemisen. 

”Onhan maailma täynnä kaikkia ihania ja kivoja asioita, mitä voisi lähteä testaamaan, mutta 
kyllä se täytyy vaan olla realisti ja katsoa, millä on niinkun mahdollisuuksia.”

”Tietenkin se realistinen näkemys siitä, että kun yhteisistä asioista puhutaan, yhteisillä va-
roilla pelataan, niin sanotusti, niin niissä ei voi olla kovin huikenteleva eikä pelata tuurilla. 
Että sillä tavalla sellainen terve ajattelu kuinkin myöskin siinä. Että pitää tietää, että se asia 
onnistuu, jos johonkin ryhdytään.”

Sotaraudan (1996, 92) mukaan lineaarisessa kehitysnäkemyksessä olennaista on usko 
kehityksen ennakoitavuuteen menneen perusteella. Aineisto tukee Sotaraudan havain-
toja siitä, että toimijoiden lineaarinen kehitysnäkemys tuntuu riittämättömältä käy-
tännön kehittämistyössä. Esimerkiksi huolimatta seudun vahvasta yhteisen kehittä-
mistyön perinteestä opit menneistä kehittämishankkeista ovat vaikeasti sovellettavissa 
hankalaan nykyhetkeen, kun muun muassa yhteistyörakenteet ja niiden toimivuus 
perustuvat nykyisin eri tekijöille kuin aikaisemmin. Lisäksi lineaarinen kehitysnäkemys 
yhdistettynä vaikeuteen hahmottaa tulevaisuutta heijastuu lyhytjänteisempänä kehit-
tämisajatteluna ja konkreettisuuden korostumisena. 

”Mutta, että se tosiaan se, sentyyppinen, voisko sanoa, että uskottava johtotähti tästä ajatuk-
sesta ikään kuin puuttuu. Että sitten me kinastellaan, että pitäiskö tehdä niin taikka näin. 
Onko tuo viisasta, eikö tuo ole viisasta? Ja ehkä juuri uskalluksen puute uusiin asioihin 
tarttumisessa. Että liittyy siihen, että ei uskota, että minä varmasti näen, että tuo asia, jota 
nyt tässä pidetään esillä, niin se johtaa johonkin ja sitten ei uskalleta uskoa siihen ja sitten 
ei lähdetä mukaan. Vähän sitten kompastellaan, kompastellaan asioissa ja mennään sitten 
samalla vanhalla tutulla kaavalla eteenpäin ehkä. Mikä voi olla ihan hyvä, että ei tule sitten 
isoja takapakkeja, kun ei tehdä mitään isoja loikkayrityksiäkään.” 

Kehittäjien aikaperspektiivi ei aina ole kovin pitkällä tulevaisuudessa. Aikajänne taakse-
päin oli pidempi kuin eteenpäin. Haastateltavat painottivat historian ja tehtyjen kehittä-
mistoimien osuutta. Kehittämistyön tulosten odottaminen tuntui joskus tuskaiselta, kun 
taas kymmenenkin vuotta taaksepäin pitää sisällään huikeat määrät kehitystä. Etenkin 
kuntien edustajissa painottui tarve katsoa menneitä yhteisen kehittämistyön tuloksia, 
mikä saattaa olla heijaste käynnissä olevasta kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta. 
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”Toisaalta tehdään seutustrategiaa, eikö se nyt ole vähän pitkäjänteistä kuitenkin. Että se 
on vaikea asia katsoa pitkälle eteenpäin, mutta se vaan täytyisi ja tuloksia täytyisi aina saada 
aika nopeasti ja käytännön tuloksia, että pelkillä strategioilla ei eletä, täytyy tehdä myös 
ihan leipätyötä.”

Verkostolähtöinen toimintatapa on vakiintunut kehittämistyöhön. Haasteltavat pitivät 
verkostoitumista tärkeänä ja verkostoja keskeisenä organisoitumismallina. Verkostojen 
toimintalogiikan omaksuminen osaksi toimintamalleja ei aina näkynyt yhtä kirkkaana 
kuin mitä verkostomuotoisen toiminnan painottui sanallisesti. Esimerkkinä verkosto-
jen toimintalogiikan puutteellisesta omaksumisesta voidaan pitää haastateltavien nä-
kemyksiä verkoston jäsenyydestä ja jäsenyyden motiiveista. Moni haastateltavista pu-
hui elinkeinoelämän osallistumisesta kehittämistoimintaan vain siinä tapauksessa, että 
yritys saa siitä jotain suoraa hyötyä toiminnalleen. Harva tunnisti muiden toimijoiden 
toimivan niin ikään hyötyä tavoitellen. Esimerkiksi kuntien osallistuminen kehittä-
mistoimintaan nähtiin pääasiassa yleishyödyllisenä toimintana. Kuitenkin verkostojen 
toiminnan perustuessa vapaaehtoisuuteen, niiden jäsenet ovat mukana toiminnassa 
nimenomaan siitä syystä, että siitä on niille hyötyä – myös julkiset organisaatiot tai 
yksilötasolla vastaavasti kuntien edustajat. Koska seutu on pieni, voimavaroja on joskus 
yhdistettävä enemmän tai vähemmän verkostoperustaisesti toimien.

”Että se on, tässä on pikkuisen täällä semmoista, että tää on ollut semmoista jakamista, että 
vähän mulle, tämä mulle, tuo sulle. Ja niin kuin tällä tavalla, että jos sinä saat jotakin, niin 
tota minun pitäisi saada sitten seuraavasta jotakin. … millä tavalla me ostetaan nyt sitten 
ikään kuin muitten, seudun muitten kuntien sitoumus ja valmius panostaa. Tää on ollut 
se ongelma.”

”Esimerkiksi nyt joku, jos nyt puhutaan vaikka tästä kansainvälistymisestä, kun se nyt on 
joka paikassa semmoinen suuri juttu. Niin siinähän se ajattelu on hirveän takapajuista. 
Ensinnäkin se, että ei nähdä sen tarpeellisuutta, ei ymmärretä miksi sitä tarvitsisi tehdä, että 
mikä hyöty siitä esimerkiksi meidän kuntamme kannalta on.” 

Kognitiivisen lukkiutuman syntymistä saattavat edesauttaa kehittäjien korostamat 
seudun sisäiset henkilösuhteet. Havaintoa tukee monen kehittäjän huoli ulkopaikka-
kuntalaisten osuudesta kehittäjissä ja esim. seudulla työssäkäyvistä. Asuminen nähtiin 
esisijaisesti sitoutumista edistävänä tekijänä. Samalla kuitenkin todettiin, että seudulle 
on löytynyt myös aktiivisia kehittäjiä, jotka eivät asu seudulla.

”Että se on mun mielestä yksi avain, että ihmiset asuu siellä, missä ne on töissä. Sit jos ih-
miset asuu Helsingissä ja on täällä töissä, niin selkeästi niinkun. Täällä on hyvin paljon yri-
tysten johtajia, että ne kulkee Turku, Tampere, Hämeenlinna niin sivusta seurattuna vaan, 
niin ei niillä mitään intressiä ole paikkakunnan toiminnan kehittämiseen. Se on valitettava 
trendi tänä päivänä, että aika paljon kuljetaan tai ollaan muutama vuosi ja sitten taas joko 
lähdetään tai vaihdetaan tai annetaan potkut tai muuten, mutta semmoinen sitoutuminen 
sinne paikkakuntaan, se on paljon vähempää, kuin mitä se on joskus ollut.”

Verkostojen toimintalogiikan ymmärtäminen voisi auttaa yhä enemmän rajat ylittävän 
toiminnan lisäämisessä. Vahvojen, seudun sisäisten henkilösuhteiden painottamisessa 
voi tulla ongelmia, koska silloin uusien ajatusten tms. tulo verkostoon voi hankaloi-
tua tai harventua. Ryhmäorientaation tai yhteisen kielen syntyminen helpottaa kom-
munikointia käytännön kehittämisessä. Silloin on tosin vaarana, että uudet mahdol-
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lisuuksien jyväset jäävät vallitsevilta ajatusmalleilta huomaamatta. Verkostoyhteydet 
seudun ulkopuolelle voisivat kompensoida asiantuntijoiden ja uusien asukkaiden ha-
luttomuutta muuttaa seudulle pysyvämmin.

Kaikille edellä mainituille prosesseille on yhteistä niiden suhtautuminen epävar-
muuteen. Onnistumisen edellyttäminen kehitystyöltä, lyhyehkö aikaperspektiivi, 
konkreettisiin kehittämistoimiin tukeutuminen sekä seudun sisäisten henkilösuhteiden 
painottaminen viittaavat siihen, että kehittämistyön epävarmuutta on kompensoitava 
jotenkin. Epävarmuus tunnistetaan, mutta siihen suhtautuminen koetaan hankalaksi.

”Ja se tahtotila, visio ei ole se itsestään selvä juttu, vaan vaatii todellakin niin kuin työtä, se 
vaatii ponnistuksia, se vaatii jopa hasardeja jonkun verran. Kaikki ei aina onnistu.”

”Kun tässä on oppinut vanhemmiten, että kaikki huuhaahankkeet saa mennä eikä niitä teh-
dä, vaan tehdään semmoisia, joista on jotain konkreettista hyötyä ihan suoraan jollekin.”

poliittinen lukkiutuma4.5 

Kun paikalliset poliittiset toimijat ja politiikkaohjelmat tukevat voimakkaasti valittua 
taantumisen merkkejä osoittavaa kehityspolkua, saattaa syntyä poliittinen lukkiutuma. 
Poliittis-hallinnollisen sektorin ja teollisuuden symbioosi voi jarruttaa elinkeinoelämän 
uudelleen organisoitumista ja poliittista innovointia. (Grabher 1993b, 264.) Olson 
(1982) puhui vastaavankaltaisesta ilmiöstä termillä institutionaalinen kovettuma (insti-
tutional sclerosis). Termillä viitataan omien etujen suojelemiseen tietyssä piirissä, jonka 
asemia muutokset uhkaavat. Poliittisella lukkiutumalla ymmärretään tässä tutkimuk-
sessa alueen poliittis-hallinnollinen tilanne, joka tukee alueen vanhoja kehityskaaria tai 
estää tai hidastaa uusien syntymistä. 

Mahdollisuuksia luovana verkostona kehittäjäverkoston vaikuttavuus ja tehokkuus 
eivät riipu yksin tiedon siirtoa ja osaamista kehittävien instituutioiden määrästä. 
Lukkiutumien estämistä tai purkamista ei voida suoraviivaisesti ratkaista perustamalla 
uusia instituutioita. Institutionaalisen tiheyden on kuitenkin havaittu olevan tehokkain 
tapa tuottaa palveluita hajautuneen tuotantorakenteen käyttöön. Instituutiot eivät saa 
olla liian tehokkaita ja virtaviivaisia, ilman näennäisesti tarpeettomia toimintoja, sillä 
ylimääräiset toiminnot voivat tuoda esille uusia yhteistyömahdollisuuksia. Tärkeää 
on, että instituutiot luovat väleilleen yhteyksiä, sillä vain siten ne voivat yhdistää 
palvelemiaan yrityksiä. (Grabher 1993b, 272–275.) 

Haastatteluissa ilmenneet viittaukset poliittisiin lukkiutumiin luokiteltiin Linna-
maata (2004, 189) mukaillen omaa etua turvaaviin toimiin, haavoittuvaisuuteen uusien 
sääntöjen edessä sekä reflektion puutteellisuuteen. Oman edun turvaamisen luokassa 
korostuivat kunnat sekä niiden poliittinen ja hallinnollinen johto. Tutkimuksen tapauk-
sessa ei voida puhua poliittisesta lukkiutumasta siinä mielessä, että kyseessä olisi jonkun 
tietyn tuotannonalan tukeminen politiikkaohjelmin. Kunnilla ja niiden edustajilla on 
silti keskeinen rooli osana kehittäjäverkostoa. Niiden toiminta ja keskinäiset suhteet 
vaikuttavat pienellä kaupunkiseudulla vahvemmin koko kehittäjäverkostoon, koska 
kehittäjäverkoston jäseniä vähemmän ja heidän väleillään on vahvemmat keskinäiset 
suhteet. Siksi on mahdollista, että kuntien itseintressit hidastavat tai vaikeuttavat mui-
den toimijoiden työtä, kun ne osallistuvat uusien kehityspolkujen etsimiseen. 



42

Riina Pulkkinen

Kuntien toiminnan vaikutukset oli nähtävissä aineistossa selvimmin julkista ra-
hoitusta osana kehittämistä käyttävien tahojen toiminnassa. Tyypillisin vaikutus oli 
sekä kehittäjäorganisaatioiden että kuntien oman kehittämistoiminnan kankeus, joka 
tuottaa ongelmia uusia haasteita kohdatessa. Reagointikyvyn katsottiin heikentyneen. 
Myös kehittämistoiminnan pitkäjänteisyyden koettiin kärsivän toimijoiden itseint-
ressien edessä. Kuntien rahoitusta osittain tai kokonaan käyttävien organisaatioiden 
toiminnan suunnitelmallisuus koettiin hankalaksi, sillä organisaatioilla itsellään ei 
ollut lopullista päätäntävaltaa rahoituksen käyttämisestä. Haastateltavien puheista voi 
päätellä, että kunnat eivät ole järin halukkaita antamaan merkittävästi lisää päätän-
tävaltaa esimerkiksi asiantuntijaorganisaatioilleen niiden omasta toiminnasta. Pitkä-
jänteisyyden vaarantuminen on nähtävissä haastatteluaineistossa kuvauksissa kuntien 
nykyisestä yhteistyöstä, jossa painottui operatiivisen tason toiminta, strategisen tason 
ollessa sivummalla.  

”No kyllä se siis muuten on, paitsi tää kuntien välinen nokittelu tässä on, mun mielestä, 
nyt häirinnyt jossain määrin ja semmoinen kyräily tässä kuntien luottamushenkilöiden sekä 
viranhaltijoiden kesken. Se on nyt heijastunut tässä viime vuosina ja se nyt kietoutuu tähän 
suomalaiseen kuntaliitoskeskusteluun ja -proseduuriin kaiken kaikkiaan ja jossain määrin 
se on myös poliittista asetelmaa. Selkeästi havaittavissa, että jotkut puolueet on kuntaliitos-
vastaisempia, kuin toiset.”  

”Aina tulee sitten nää intressit, niin jokaisella kunnalla on aina omat. Että kuka näkee 
jonkun asian hyvänä, kuka ei. Se on sitten tämmöistä kädenvääntöä aina ja kompromissien 
tekoa. Sitähän se nimenomaan just on.”

Selvin esimerkki yritysten vaikuttamisesta julkisen sektorin päätöksiin löytyi Hämeen 
ammattikorkeakoulun tapauksessa. Oppilaitoksen koulutusohjelmien muutosaiko-
muksiin pyrkivät vaikuttamaan sekä alueen yritykset että poliittiset tahot. Yritykset 
vastustivat englanninkielisten koulutusohjelmien perustamista. Poliittiset päättäjät 
saivat tahtonsa läpi ja pidettyä hoitoalan koulutusohjelman seudulla. Näille tahoille 
HAMK näyttäytyy ensisijaisesti työvoimaa tuottavana organisaationa ja potentiaalisten 
muuttajien houkuttimena, jonka toimintaan ei täysin luotettu. 

 Toisena poliittiseen lukkiutumaan viittaavana tekijänä voidaan nähdä haavoittu-
vuus uusien sääntöjen edessä. Aineistossa selvimmät osoitukset haavoittuvaisuudesta 
uusien sääntöjen edessä koskivat kehittäjäverkostoa sekä kehittämisen uusia toimijoita 
ja kehittämisen arviointia. Verkostoitunut toimintaympäristö vaatii kehittäjiltä eri-
laisia taitoja kuin ennen. Lisäksi ihmisten ja yritysten vapaampi liikkuvuus koettiin 
ongelmalliseksi. Esimerkkinä tästä voidaan ottaa aikaisemmat huomiot kansainvälisten 
yritysten toiminnasta alueella.

Suuntautuminen alueen ulkopuolelle koettiin tärkeäksi, mutta suhteellisen harva 
haastateltavista koki itse olevansa keskeisessä asemassa verkoston kutomisessa alueen 
ulkopuolelle. Haastateltavien puheissa verkoston rakentaminen painottui muodollis-
ten yhteistyösuhteiden luomiseen ja ylläpitoon. Alueen ulkopuolisia epämuodollisia 
verkostosuhteita ei painotettu, vaikka alueen sisällä niillä todettiin olevan suuresti 
merkitystä. Aluekehittämisessä suuria kansallisia tai ylikansallisia yrityksiä ei nähty 
verkostosuhteiden luojan roolissa. Sen sijaan asiantuntijaorganisaatiot, kuten HAMK 
ja MTT painottuivat verkostojen luojina seudun ulkopuolelle. Kuntien merkitystä 
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painotettiin alueen kehittämisessä, mutta esimerkiksi seudun ulkopuolelle sijoittuvien 
verkostosuhteiden näkökulmasta niiden rooli on pieni. 

”Meillä ei ehkä ole tarpeeksi verkostoitumista. Toisaalta, kun näkee, esim. AKO, kun siinä 
on näitä aluekeskuksia, verkkoja pyritty luomaan, niin se verkostoituminen vaatii energiaa 
ja tiettyjä resursseja ja ihmisiä, jotka sitä hoitaa. Ei sekään tyhjästä synny, että se pitää olla 
arvona tai päämääränä sitten, kun sitä tehdään ja siihen satsataan ja pystytään satsaamaan. 
Varmaan kuitenkin parantamisen varaa siinä on. Kyllä se kansainvälistymisen ongelma on 
varmaan aika yleisesti tunnustettu tai sen vähäisyys.”

Kaiken kaikkiaan aluekehittämisen muutos voidaan tulkita uusiksi kehittämistoimin-
nan säännöiksi, jotka koettiin vaihtelevasti haastaviksi. Omaehtoisuuden ja aluekes-
kusten korostaminen valtakunnantason kehittämisessä koettiin riittämättömäksi tueksi 
seudun kehittämisessä. Tämä ja maakuntien roolin korostuminen paljasti haastatel-
tavien mielestä sen, että nykyiset kumppanuudet eivät ehkä ole riittäviä. Seudulla on 
tehty jonkin verran avauksia uusien kehittämissuuntien hakemiseksi kumppaneiden 
osalta. Lisäksi julkisen rahoituksen supistaminen ja entistä tiukempi rahoituskehys-
ohjaaminen näkyy seudun asiantuntijaorganisaatioiden toiminnassa, jotka joutuvat 
muuttamaan toimintaansa yhteistyöperustaisemmaksi. 

”me ehkä liikaa tuijotetaan sillain, että ne pitäis saada kaikki tänne, että me ei mennä 
tarjoamaan sinnepäin. Että se pitäis ehkä se ajattelu ohjata toisin ja toinen on se, että Hä-
meenlinnan suunnasta se Helsinki näyttäytyy niin vahvana. Meillä pitäis Turku ja Tampere 
ottaa paljon vahvemmin mukaan ja sitten kun me ollaan maakunnallisessa yhteistyössä 
niin täällä ollaan vähän sitten niinkun kahden vaiheilla, että ei ole selkeä, että mihin me 
suunnattaisiin sitä painopistettä.”

Epävarmuuden sovittaminen nykyisiin toimintamalleihin koettiin vaikeaksi. Kehit-
tämisen abstraktiuden, epävarmuuden ja nopeuden kohtaaminen kunnallispolitiikan 
ja kuntien kanssa koettiin erityisen hankalaksi. Hyvä esimerkki ovat hankkeet, joiden 
suoria vaikutuksia on vaikea tunnistaa. 

”…hankkeet kuulostaa pahalta. Semmoiseen menee rahaa, tuleeko niistä mitään. Se on 
useimmalla porukasta sitten tota ja varsinkin kehittämishankkeet, kun se ei näy heti. Kun 
se voi näkyä vasta muutaman vuoden periodissa, niin se on semmoinen mikä mua on sitten 
vähän murehduttanut osittain, että okei osa hankkeista on tosi ihan hyvin. Osa voi olla, ne 
mitkä varsinkin silloin alkuun, mitkä väsättiin sen hankeen takia, että saatiin jotain, että 
rahat pois jne. tyyliin, niin ne on vähän mädännyttänyt sitä kasaa harmillisesti. Että sais 
säilymään sen jonkinasteisena sen rahoituksen sillä suunnalla, että jotain virtaa olis. Sieltä 
voisi löytyä, aina tietysti toivoisi, että sieltä löytyisi jotain. … sieltä täytyisi saada niitä 
tuloksia. Jollain tavalla esiteltyä, että missä se näkyy sitten, niin aina helpompi se on sitten 
päättäjälle.”

Kehityksen haasteisiin reagoimisen tulisi tapahtua entistäkin nopeammalla tahdilla. 
Nopean reagoinnin koettiin olevan seudullisella ja maakunnallisella tasolla ongelmal-
lista: demokratian toteutuminen tuntuu joskus kehittäjästä tuskaisen hitaalta tieltä, ja 
jotkut hankkeet saattavat luiskahtaa ohi. 

”Tässä on nyt kauheesti, kaikki tehdään viiteen kertaan. Tämmöisiä jarruja tälle kehittämi-
selle riittää noissa pikkukunnissa, kun ei ne voi ymmärtää tätä kokonaisuutta.”

Haastateltavat nostivat esille tietynlaisen kontrollin kehittämistoiminnassa. Monet ke-
hittäjäorganisaatiot ovat osin tai kokonaan kuntarahoituksella toimivia organisaatioita, 
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joten on ymmärrettävää, että kunnat omistajina ohjaavat niiden toimintaa haluamaan-
sa suuntaan. Toisinaan tämä koettiin hankalaksi, kun päätäntävalta siirtyy kauemmaksi 
organisaatiosta ja osa haastateltavista näki, että asiantuntemuksen hyödyntäminen ja 
organisaatioiden omaehtoinen harkinta saattaa tässä kärsiä.  

Oman toiminnan kriittinen tarkastelu voidaan tulkita puutteelliseksi, jos esimer-
kiksi verkostojen toimintatavat eivät ole riittävän avoimia, keskustelevia ja itsekriittisiä 
uusille ajatuksille ja toimintaympäristön muutoksille. Reflektion puutteellisuus han-
kaloittaa verkostojen kykyä oppimiseen ja uuden luomiseen. Seudun kehityksen tai 
kehittymättömyyden taustalla nähtiin monesti ulkoiset tekijät, joihin vaikuttaminen 
koettiin vaikeaksi. Perinteisin esimerkki tästä on valtatie 2, jonka perusparannusta 
seutu on odottanut vuosia. Eräs haastateltavista kertoi oppineensa mainittavaksi tien 
jo kymmenen vuotta sitten, kun kysytään seudun kehittymisen esteitä. Toisaalta tie 
perusteluna herätti myös kritiikkiä:

”Yksi asia on ehkä se, että täällä on pikkuisen sellainen syntipukki mentaliteetti vallalla, että 
me voimme hyvällä omallatunnolla täällä hetkellä syyttää kaikesta menestymättömyydestä 
ympäröivää maailmaa ja kakkostietä. Ja jättää omat arviot sitten tekemättä, että mitä täällä 
seudulla itse asiassa on tehty. Sen näkisin, että kaikki nää, kyllähän se infra on hirveän 
tärkeätä, mutta kyllähän tota tietä näkyy pois pääsevän ainakin. Luulisi pääsevän tännekin 
päin tulemaan. Että kyllä se tärkeä asia on sen parantaminen, ei sitä voi kiistää. Ei se voi olla 
kaiken selityskään, että meidän asukasluku vähenee, elinkeinot ei kehity tai ei saada ihmisiä 
muuttamaan tänne. On se yksi syy, mutta ei se ole kaiken selittävä tekijä.” 

Kehittäjäverkoston avoimuuden puutteen ja keskustelukulttuurin voidaan nähdä hait-
taavan oman toiminnan reflektoimista seudulla. Ensinnäkin haastateltavat nostivat 
esille keskustelun avoimuuden, joka on kokenut kolauksia etenkin viimeaikaisen kun-
tien välisen toiminnan jäähtymisen johdosta. Vaikka kuntakentän hankala yhteistyö-
tilanne heijastuu jonkin verran muuhun kehittämiseen, elinkeinopolitiikan valituista 
linjauksista poikkeavia ajatuksia ei alueen kehittämisestä haastateltavien mukaan esi-
tetä. Seutu on yksimielinen sekä kehittämisen kohteista että keinoista. Tämä näkyy 
seudun strategioissa ja muissa kehittämistä ohjaavissa asiakirjoissa johdonmukaisena 
tiettyjen toimialojen painottamisena. Voidaan jopa kyseenalaistaa seudun kyky käsi-
tellä valtavirrasta poikkeavia ajatuksia. Valitut kehittämisalat ovat olleet niin selviä jo 
jonkin aikaa, että uusien avausten etsiminen tuntuu osin unohtuneen. 

”Kun mietitään, että mitä seutu on tulevaisuudessa, mitä se on 2030 tai mitä se on 2015, 
niin tota, ei niistä kyllä kovin paljoa ainakaan kiistelty ole, että minkälainen tämä olisi. Aika 
tavalla kyllä yhteinen näkemys, mutta että, miten siihen sitten, siihen suuntaan sitoudutaan, 
niin sitä mää en osaa sanoa. Että miten vahvasti siihen sitoudutaan sitten. Mutta eriäviä ei 
ainakaan esitetä, ei nosteta esille eriäviä näkemyksiä, siitä että mitä tämä seutu voisi olla.”

Haastateltavat eivät tunnistaneet kehittäjissä varsinaisia keskustelun moottoreita tai 
ylläpitäjiä, kuten ei kyseenalaistajiakaan. Keskustelu koettiin sillä tavalla avoimeksi, 
että esimerkiksi viimeisimmässä seudun strategiaprosessissa kaikki halukkaat tulivat 
kuulluiksi. Haastateltavien mukaan luottamushenkilöitä ”pidetään mukana” mm. stra-
tegiaprosesseissa ja yrittäjiäkin kuullaan. Yhteisiä keskustelufoorumeita koettiin olevan 
riittämiin. Ongelma on ehkä keskustelun laadussa, keskustelijoissa tai siinä, miten tär-
keäksi keskusteleminen koettiin ylipäätään eli, mikä sen painoarvo lopulta on. 
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”mutta tästä laajemmasti, miten tätä seutua kehitetään, mitä ne keinot on ja kuka siitä on 
vastuussa, niin eikä kyllä käydä. Ja puuttuu kyllä näitä keskustelijoita, että kyllä mä olen 
sillä tavalla pettynyt, että ei niin kuin hirveästi sellaista syvällisempää keskustelua käydä. Ei 
sitä mun mielestä, mitä nyt seuraa tosta Forssan lehdestä, niin ei sitä myöskään käydä kyllä 
valtuustoissakaan hirveästi … Keskustelun taso on lähempänä populistista keskustelua, 
kuin aitoa kehittämistä. … Meillä on sitten poliittisella tasolla tämmöinen seutuneuvosto, 
mutta ei siellä keskustella mitään. Se on kalmankalpea, melkein. Tämmöinen pöyristyttävä 
esimerkki siitä, miten voidaan olla keskustelematta asioista.”

lukkiutumien merkitys Forssan seudun kehittämiselle4.6 

Lukkiutumien todentaminen laadullisin perustein ei ole aukottomasti mahdollista. 
Aineistosta voidaan silti löytää viitteitä lukkiutumista tarkastelemalla alueen kehittä-
miseen liittyviä prosesseja, jotka aikaisempien tutkimusten perusteella edistävät luk-
kiutumien syntyä. Lukkiutumalla tarkoitetaan tilaa, jossa alueen sisäsyntyinen muu-
toskyky on heikentynyt. Lukkiutumien syntymistä edistäville prosesseille on yhteistä 
oletus lineaarisesta ja ennustettavasta kehityksestä. Elinkeinotoiminnassa tämä näkyy 
yritysten pyrkimyksenä mahdollisimman tehokkaaseen toiminnan mukauttamiseen 
kilpailuympäristön haasteisiin. Forssan seudulla nämä prosessit korostuivat erityisesti 
suurten yritysten toiminnassa. Lisäksi seudun elinkeinopolitiikka on klusterivetoista, 
jossa pyritään sekä toimialojen sisäiseen että niiden välisten yhteyksien kehittämiseen. 
Vain tiettyihin ja mahdollisesti heikkeneviin toimialoihin panostaminen pitää sisällään 
riskin lukkiutuman synnystä. Siksi alueen kehittämisessä yritystoiminnan monimuo-
toisuuden vaaliminen on tärkeää. Seudun toimialarakenteessa onkin tapahtunut mo-
nipuolistumista viime vuosina. 

Pienellä kaupunkiseudulla lukkiutuminen vallitseviin toimintatapoihin verkosto-
jen yksilötasolla on erityisen mielenkiintoinen löydös. Tiiviit vuorovaikutussuhteet 
helpottavat toimintaa ja vähentävät yhteistyöhön liittyvää epävarmuutta. Yhteistyön 
painottuminen niiden toimijoiden välillä, joilla on vahvat henkilökohtaiset siteet, 
voivat sulkea verkostot ulkopuolisilta ja vaikuttaa yksilöiden edustamien organisaati-
oiden reagointiherkkyyteen. Nämä prosessit ovat läheisessä yhteydessä kognitiivisiin 
ja poliittisiin lukkiutumiin, jotka tulivat aineistosta enemmän esiin jo haastateltavien 
otoksesta johtuen. 

Kognitiivinen lukkiutuma voidaan karkeasti tiivistää ryhmän maailmankuvaksi. 
Forssan seudulla kehittäjien maailmankuville oli yhteistä verkostojen toimintalogii-
kan ja kehitysdynamiikan ymmärtäminen. Yhteisiltä kehittämishankkeilta odotettiin 
varmoja tuloksia. Verkostoihin kuulumisen perustana painottui seudulla asuminen, ei 
niinkään intressi olla osana ongelmanratkaisuprosessia, jonka takia verkosto on perus-
tettu. Koska kuntien rooli kehittämistyössä on pienellä seudulla suurempi kuin isolla, 
syntyi jonkinasteinen velvollisuus kuulua verkostoon. Tämä saattoi osittain vaikuttaa 
siihen, että haastateltavat tunsivat vain yksityisten toimijoiden itseintressit. 

Poliittisiin lukkiutumiin viittaavat prosessit kertoivat osaltaan kuntien vahvasta 
roolista kehittäjäverkostossa. Kuntien tarve suojella omia intressejään vaikuttaa seudun 
kehittämistoiminnan reagointikykyyn ja kehittämisen suunnitelmallisuuteen. Oman 
toiminnan kriittinen tarkastelu voi olla vaikeaa, jos verkosto ei ole tarpeeksi avoin ja 
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keskusteleva. Tarve keskustelukulttuurin kehittämiseen tuli sekä eksplisiittisesti että 
implisiittisesti esiin aineistosta. 

Seudulla on vahva kuva itsestään ja ympäröivästä maailmasta. Vahva käsitys omasta 
seudusta ja tulevaisuudesta saattaa olla lukkiutumien lähde, jos se ei keskustele ympä-
ristön muutosten kanssa. Keskustelemattomuuteen voisivat auttaa seudun ulkopuolelle 
ulottuvat verkostot ja avoimuus ympäristöstä tulevaa tietoa kohtaan. Haastateltavien 
puheissa ilmeni jonkin verran alistumista ulkopuolisille voimille, jotka ohjaavat alueen 
kehitystä. Tämä on tyypillinen piirre aikaisemmin esitellyille egokeskeisille organisaati-
oille, joilla voidaan nähdä olevan paljon yhtymäkohtia lukkiutuneisiin alueisiin. 

Polkuriippuvuuden kritiikkinä Martin ja Sunley (2006) nostavat lukkiutumien 
osalta kysymyksiä, joita ei ole vielä täysin ratkaistu. Itse lukkiutuman määrittely 
kaipaa vielä tarkennusta. Samoin tarkennusta kaipaisi se, miten lukkiutumat itse asi-
assa eroavat polkuriippuvuudesta. Ovatko lukkiutumat välttämättömiä tai tarpeellisia 
polkuriippuvuudessa ja voiko niillä olla positiivisia vaikutuksia ja piirteitä? Sekä missä 
vaiheessa positiivisesta lukkiutumasta muodostuu negatiivinen ja voidaanko negatii-
visten lukkiutumien syntyminen välttää jotenkin? 
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 5
Kehittäjäverkosto: 

johtamisen kohde ja konteksti 

verkosto 5.1 

Edeltävien kuvausten perusteella lienee selvää, että toimintaympäristö, jossa alueke-
hittäminen tapahtuu, on erityisen monitahoinen ja asettaa monimutkaisia, hankalia 
ongelmia. Niiden määritteleminen sekä ratkaisuvaihtoehdot ovat epävarmoja ja tulkin-
nanvaraisia. Alueiden kehittämisen ongelmat koskevat useita eri tahoja. Jotta ne voidaan 
ratkaista hyväksyttävästi, tarvitaan useita erilaista osaamista ja resurssiperustan omaavia 
toimijoita. Kehittäjät tarvitsevat toisiaan kentällä, jonka olosuhteet muuttuvat jatkuvas-
ti. Tästä keskinäisriippuvuudesta johtuen hierarkkinen tapa organisoitua on menettänyt 
painoarvoaan. Monesti tehokkaimman tavan tarttua monimutkaisiin kehittämisaihioi-
hin tarjoaa verkostomainen organisoitumismalli. (Koppenjan & Klijn 2004, 3.) 

Verkostomuotoisesta toiminnasta on tullut tavallisin yhteistyön muoto alueellisessa 
kehittämisessä. Toimintamallin yleisyyden takia verkostoissa kehittämisen ymmärtämi-
nen on tärkeää. Vain siten sitä voidaan parantaa ja saada mahdollisimman paljon hyötyä. 
Tutkimustehtävän kannalta toinen perustelu verkostojen ymmärtämisen tärkeydelle on 
verkostojen aseman muutos. Verkostot eivät ole enää johtajan yksi tehtävä muiden jou-
kossa, vaan olennainen osa julkisenkin johtajan työtä. (Mandell & Steelman 2003.)  

Verkostoon kuuluminen tai kuulumattomuus sekä toimijan merkitys verkostossa 
ovat yhteiskuntien toimintoja ja prosesseja keskeisesti määrittäviä ominaisuuksia (Cas-
tells 2000). Tästä näkökulmasta verkostoille ominainen liittymisen vapaaehtoisuus 
onkin ehkä tulkinnanvarainen ominaisuus. Periaatteessa organisaatiolle on mahdollista 
kuulua tai olla kuulumatta verkostoon. Toisaalta, koska verkosto on keskeinen vaikutta-
misen kanava ja riippuvuus toisista toimijoista monimutkaisten ongelmien ratkaisussa 
lisääntyy, voi olla, että käytännössä verkostoon kuulumisen vapaaehtoisuus on rajallista. 
Valinta jättäytyä pois verkostosta voi olla kohtalokas organisaation olemassaolon tai 
toimintojen kannalta. Erityisesti julkisen hallinnon velvollisuus osallistua tiettyjen yh-
teiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen voidaan nähdä tällaisena tulkinnanvaraisena 
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vapaaehtoisuutena. Pienellä kaupunkiseudulla, jolla seudun resurssit esimerkiksi alueen 
kehittämisen suhteen ovat pienet ja riippuvuus muista toimijoista suurta, vapaaehtoi-
suus verkostoon kuulumisessa saattaa olla hyvinkin velvollisuudenomaista. Aineistosta 
voitiin nähdä viitteitä tästä esimerkiksi puhuttaessa hanketoimintaan osallistumisesta, 
sitoutumisen ostamisesta ja sitouttamisesta, joille oli ominaista vuorovetoinen sitou-
tuminen tyyliin, ”me ryhdymme tähän, jos te tuette tätä”. Verkoston toimivuuden 
kannalta tilanne ei luonnollisestikaan ole tässä tapauksessa optimaalinen. 

”Kyllähän meidän pitää liittoutua ja suurentaa tätä seutua. Ei me, tää on liian pieni seutu 
yksinään jatkossa isoihin haasteisiin ja siihen ja miten se tehdään, se on se tuhannen taalan 
kysymys. Mistä niitä kumppaneita saadaan, mutta että, jotka puhuu tämän alueen puolesta. 
Se on varmaan se semmoinen kysymys.”

Verkostojen erilaisissa määritelmissä yhteisenä ja keskeisenä elementtinä on suhteelli-
sen vakaa, pidemmän aikavälin suhdestruktuuri, joka rakentuu toisistaan riippuvaisten 
osapuolten välille ja jonka puitteissa vuorovaikutus ottaa paikkansa ja muotonsa (Klijn, 
Koppenjan & Termeer 1995, 439). Verkostot ovat avoimia rakenteita, jotka voivat laaje-
ta ilman rajoituksia integroitumalla uusien solmukohtien kanssa. Edellytys verkostoon 
kuulumiselle on solmukohdan kyky kommunikoida muun verkoston kanssa. Kuka 
tahansa, tai mikä organisaatio tahansa voi kuulua verkostoon, sillä edellytyksellä, että 
verkoston jäsenet jakavat saman tavan kommunikoida. Verkostomuotoinen sosiaalisen 
organisoitumisen malli on dynaaminen ja altis uuden syntymiselle ilman, että sen tasa-
paino järkkyy. (Castells 2000.) Castellsin tulkinta verkostosta on sikäli ristiriitainen, et-
tä kehitys ja tasapaino ovat toisensa poissulkevia elementtejä. Tutkimuksen näkemyksen 
mukaisesti voidaan sanoa, että alue pyrkii tasapainoon ja säilyttämiseen joiltakin osin, 
mutta dynaamisuus ja epätasapaino ovat sen kehityksen edellytyksiä ja tietyssä määrin 
toivottu olotila. Alueen kehittymisen kannalta on tärkeää, että kehittäjäverkoston pys-
tyy toimimaan, vaikka alue on dynaamisessa ja epätasapainoisessa tilassa.

Koska verkoston toiminta perustuu sen jäsenten kykyyn kommunikoida keskenään, 
on vuorovaikutuksen kehittäminen ja turvaaminen verkoston olemassaolon ytimessä. 
Rakenteista huolimatta menestyksekäs vuorovaikutus verkostoissa perustuu välittö-
mään ja vastavuoroiseen kanssakäymiseen ja luottamukseen. Välitön vuorovaikutus ja 
luottamus edellyttävät tietyssä määrin yksityisyyttä syntyäkseen. (Hilbert ym. 2004, 
256.) Miettinen, Toikka ja Tuunainen (2005) korostavat toiminnallisen verkoston 
ympärille rakentuvia henkilösuhteita eli sosiaalista verkostoa. Sosiaalisen verkoston 
puitteissa tapahtuva ihmisten välinen kanssakäyminen muodostaa maaperän luotta-
mukselle. Tämä viittaa siihen, että kehittäjäverkoston toiminnan tukemisessa varsi-
naisen kehittäjäverkoston ulkopuolisilla yhteyksillä voi olla merkitystä luottamuksen 
rakentumisessa myös kehittämiseen liittyvissä asioissa. Luottamuksen ja kehittyneen 
vuorovaikutuksen avulla on mahdollista syntyä rakenteita, jotka tukevat yhteiskunnan, 
seudun tai alueen toimintakykyä. Niitä voidaan kutsua myös sosiaaliseksi pääomaksi. 
(Mäkelä & Ruokonen 2005, 21.)

Verkoston ominaispiirteet muodostuvat verkoston jäsenistä ja heidän keskinäisistä 
suhteistansa, jotka rakentuvat keskinäisen riippuvuuden varaan. Lisäksi kehittäjä-
verkoston ominaisuuksiin vaikuttavat säännöt, jotka vallitsevat verkoston jäsenten 
välisessä kanssakäymisessä. Säännöt ovat monesti implisiittisiä ja ne muuttuvat toi-
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minnan ohessa. Neljäntenä kehittäjäverkostoon vaikuttavat sen jäsenten tulkinnat, 
joihin heidän toimintansa perustuu verkoston sisäisessä vuorovaikutuksessa. Jäsenten 
enemmän tai vähemmän yhtenevistä tulkinnoista muodostuu sosiaalinen rakennelma, 
joka määrittelee verkostoa osaltaan. (Klijn, Koppenjan & Termeer 1995, 439–440.)

Julkiseen johtamiseen ja aluekehittämiseen liittyvässä kirjallisuudessa käytetään 
tavallisimmin termejä kehittäjäverkosto ja policy-verkosto. Policy-verkosto rakentuu 
jonkin ongelman tai toiminnon ympärille, muodostaen enemmän tai vähemmän 
vakaan toimintaympäristön, jossa erinäiset pelit koskien toimintapolitiikkojen tai 
menettelytapojen päätöksiä tapahtuvat. Tässä yhteydessä pelillä tarkoitetaan ”jatkuvaa, 
peräkkäisten toimintojen sarjaa eri toimijoiden välillä. Peliä johdetaan ja toteutetaan 
sääntöjen mukaan tai niiden ohjaamana. Peli rakentuvat sellaisten asioiden tai päätös-
ten ympärille, joihin toimijoilla on mielenkiintoa tai intressejä.” Toimintapolitiikka tai 
menettelytapa, policy, muodostuu näiden pelien lopputuloksena. (Klijn, Koppenjan 
& Termeer 1995, 439.) Pelejä voidaan tulkita jatkuvaksi vuorovaikutukseksi verkoston 
toimijoiden välillä. Vuorovaikutuksen ollessa tiivistä ja luonteeltaan jatkuvaa, tapahtuu 
institutionalisoitumista: syntyy jaettuja tulkintoja, vakiintuneita osallistumistapoja ja 
vuorovaikutusta koskevia sääntöjä.

Marsh ja Rhodes (1992) tulkitsevat policy-verkoston käsitettä meso-tason käsitteenä. 
He eivät kuitenkaan kiistä sen kytköksiä makro- ja mikrotasolle. Yksilöiden välisillä 
suhteilla on vaikutuksensa verkoston toimivuuteen ja yksilöiden vaikutus voi olla rajoit-
tavaa tai mahdollistavaa. Myös Granovetter (1973) sekä Csermely (2006) tuovat esille 
mikrotason yhteyden verkoston kokonaisrakenteeseen. Suuri osa verkostoja koskevasta 
kirjallisuudesta painottaa verkostoja instituutioiden tai organisaatioiden tasolla. Ver-
kostojen kytkökset ovat viime kädessä palautettavissa yksilöihin. Siihen, miten yksilöt 
toimivat verkostossa, ja miten esimerkiksi johtaja voi vaikuttaa verkoston rakenteiden 
tasolla. Yksilöt ovat tutkimuksen fokuksessa, mutta pitää muistaa, että yksilöiden toi-
mintaan vaikuttavat heidän edustamansa organisaatiot, ja niiden rooli verkostossa. 

Tutkimuksessa käytetään kehittäjäverkoston käsitettä. Sen voidaan sanoa olevan 
policy-verkosto, jonka toiminta keskittyy alueen kehittämisen ympärille ja jolla on 
ymmärrettävä suomenkielinen nimitys. Käsitteiden väliset erot ovat hyvin pieniä. 
Yksinkertaistaen kehittäjäverkosto on policy-verkoston suomennos, joka tarkentuu 
koskemaan erityisesti aluekehittämistä. 

Kehittäjäverkosto Forssan seudulla5.2 

Näkökulma Forssan seudun kehittäjäverkostoon on sekä interaktiivinen että institu-
tionaalinen. Interaktiivinen, jotta voitaisiin nähdä ja ymmärtää kehittämisen parissa 
tapahtuvaa vuorovaikutusta ja institutionaalinen, että ymmärrettäisiin kehittämistä 
ohjaavia sääntöjä ja rakenteita. Kehittäjäverkoston analyysi ei pyri kattamaan koko 
kehittäjäverkoston toimintaa Forssan seudulla. Analyysi poimii alueen kehittäjäverkos-
ton ominaispiirteitä ja nostaa esille haastatteluissa ilmi käyneitä asioita. Koska haasta-
teltavat painottuvat ns. virallisemman mandaatin kehittämiseen saaneisiin/ottaneisiin 
kehittäjiin, on selvää, ettei analyysistä voi tulla esille kuin osa todellisuudesta. Syvempi 
ymmärrys yritysten osallisuudesta pienen kaupunkiseudun kehittäjäverkostoissa jää-
köön tulevien tutkimusten selvitettäväksi. 
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Sotarauta, Kosonen & Viljamaa (2007) ovat luokitelleet aluekehittäjän erilaiset 
verkostot kohdennettuihin ja strategisiin verkostoihin sekä potentiaalisiin yhteistyösuh-
teisiin. Strategisia verkostoja luonnehditaan rakenteeltaan löyhemmiksi ja tilanteiden 
mukaan muuttuviksi. Strategisissa verkostoissa tarkastellaan alueen ongelmia, haas-
teita, mahdollisuuksia, yhteistyökokoonpanojen ja kehittämisen suuntien etsimistä. 
Kun tutkimuksen kohteena on erityisesti kehittämisen johtaminen, on verkoston 
strateginen luonne tarkastelun keskiössä. Myös policy-verkoston keskeisiä toimintoja 
on kuvattu strategisiksi. Sen keskeiseen työnkuvaan kuuluu priorisointia, ongelmien 
hahmottamista ja ratkaisua (Koppenjan & Klijn 2004, 10).

Kehittäjäverkoston jäsenet5.2.1 

Kuten edellä mainitusta kävi ilmi, yhdessä ulottuvuudessa kehittäjäverkoston ominais-
piirteitä muovaavat verkoston jäsenet. Kehittäjäverkosto on alueen kehittämisen ym-
pärille rakentunut oma verkostonsa, ja kehittämisen teemasta tai ongelmasta riippuen 
verkoston kokoonpano muuttuu. Forssan seudulla sekä organisaatio- että yksilötasolla 
kehittäjäverkoston jäsenten lukumäärä on suhteellisen pieni. Tämä ei välttämättä tar-
koita, että aktiivisia toimijoita verkostossa olisi erityisen vähän, tai että tietyn ongelman 
ympärille tiivistynyt osa kehittäjäverkostoa olisi aina pienempi kuin suurella kaupunki-
seudulla. Sen sijaan Forssan seudulle on ominaista, että eri ongelmien ratkaisemiseksi 
muodostuneiden kokoonpanojen väleillä on suhteellisen vähän vaihtelua. Eri tilanteita 
varten rakentuneilla verkostoilla on enemmän päällekkäisyyksiä, ja samat henkilöt vai-
kuttavat useammassa eri kehittämistoiminnossa.  

”ja ainahan täysin samat tulee aina esiin … Voi sanoa, että tällä seudulla on 50 semmoista 
aktiivista tai 50 aktiivihenkilöä, jotka on vähän kaikessa mukana. Ne aktiivit eivät ole 
sitten välttämättä keskeisiä luottamushenkilöitä, ne löytyy yrityspuolelta ja niin edelleen. 
… onhan tämä siis siinä mielessä vähäinen määrä eli silloin samat henkilöt joutuu toimiin 
kaikessa ja voi sanoa, ettei sieltä voi löytyä hirveän paljoa sellaisia, sanotaanko kehittäjiä ja 
semmoisia, jotka haluaa pistää ittensä tietyllä tavalla likoon.” 

Uusien osaajien löytäminen ja saaminen verkoston jäseniksi koettiin hankalaksi. Kes-
keisimmiksi tekijöiksi haastateltavat nimesivät pienen väestöpohjan ja korkeakoulutet-
tujen osaajien vähäisen osuuden väestöstä. Moni haastateltava korosti tarvetta saada 
uusia ihmisiä ja osaajia asumaan seudulle. Seudulla asuminen koettiin tärkeäksi kehit-
täjän ominaisuudeksi, sillä haastateltavien näkemyksen mukaan sidosten vahvistumi-
nen lisää sitoutumista seudun kehittämiseen. 

”Toinen suuri ongelma on se, että omistajat, yritysten omistajia ei ole tällä seudulla, eikä 
paljon toimitusjohtajiakaan. Ja niin kuin sanoin, meiltäkin suurin osa huippuosaajista kul-
kee täällä muualta ja paljon on viranhaltijoissa ja yrittäjissä muutenkin. Paikallisesti tähän 
seutuun asuinpaikkana sitoutuneita ihmisiä on ehdottomasti liian vähän. Se on se suurin 
ongelma. Tämä pendelöinti on aika kovaa tällä kehittäjäjoukollakin.”

Haastattelujen pohjalta voidaan kehittäjäverkoston jäsenet ja potentiaaliset jäsenet tyy-
pitellä seudun ulkopuolella oleviin jäseniin, seudulla toimiviin ulkopuolisiin jäseniin 
ja seudulla toimiviin jäseniin3. Karkeasti voidaan todeta, että mitä kauemmaksi seutu-

3  taulukko 2, s. 57.
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tasolta liikutaan, sitä vähäisemmäksi haastateltavat kokivat kehittäjien kiinnostuksen 
kehittämiseen ja sitoutumisen todennäköisesti heikommaksi. Seudun ulkopuolella toi-
miviksi kehittäjätahoiksi voidaan tulkita valtionhallinnon edustajat, maakunnan liiton 
edustajat ja ainakin osittain Hämeen ammattikorkeakoulun edustajat, jotka liittyvät 
alueen kehittämiseen. Seudun ulkopuolella toimiville kehittäjäverkoston jäsenille on 
yhteistä niiden edustamien organisaatioiden vähäinen tai passiivinen rooli kehittämis-
työssä ja seudulle töihin pendelöinti. Seudun ulkopuolella toimivien organisaatioiden 
ja heidän edustajiensa kohdalla koettiin kiinnostuksen seudun asioita kohtaan olevan 
pientä. Lisäksi seutu koettiin suhteellisen voimattomaksi niiden päätöksenteossa. 

”Tää maailma muuttui siinä välissä niin kovasti, että tota jäätiin nyt sitten aikalailla sivu-
raiteille. … Eli ei silloin kukaan luota siihen kehittämiseen, jos ei myös valtakunnan tasolta 
näytetä, että sitä jatkossakin kehitetään.”

”Että mä en ole ollenkaan varma, että onko Häme ja Hämeen maakunta ja Hämeen liitto 
meidän oikea paikka. … niitä ei tunnu kovin paljon Forssan seudun kehittäminen itse asi-
assa. Esimerkiksi liikenneyhteyksien edesauttamisen osalta, niin ei ole tapahtunut juurikaan 
mitään, sinä aikana kun mää olen täällä ollut tai kaiken kaikkiaan kun on tätä seutukuntaa 
seurannut. Kun heillä on hyvät liikenneyhteydet ja hyvät asiat, niin tämä niikun laidassa, 
kaukana oleva periferia ei niin hirveän paljon tunnu kiinnostavan.”

Pienen kaupunkiseudun kehittäjien näkökulmasta verkostoon kuulumattomuus ei ole 
välttämättä valinta vaan tilanne, jossa ollaan omien toiveiden vastaisesti. Haastatelta-
vat kokivat, että seutu on jäänyt sivustakatsojaksi muun muassa valtakunnan tason 
kehittämisessä sekä maakunnallisessa kehittämisessä. Sijainti Etelä-Suomen suurten 
kaupunkien suhteellisessa läheisyydessä saattaa lisätä tätä tunnetta. Haastateltavien 
mukaan seudun kehittymistä määrittelevät tahot, joiden päättävissä ytimissä ei ole 
riittävästi seudun toimijoita tai heidän vaikutusvaltansa siellä ei ole riittävä. Useim-
min kyseenalaistettiin seudun kehittymisen kannalta sopivin maakuntajako. Monesti 
tuli esille seudun olevan Kanta-Hämeen reunassa, jääneen päivänkakkara-alueeksi, 
periferiaksi tai muulla tavalla huomioimatta seudulla tärkeiksi koetuissa asioissa esim. 
rahoituksen saamisessa. 

Erään haastateltavan mukaan seudun olisi päästävä ”samaan pöytään” suurten 
Etelä-Suomen kaupunkien kanssa. Tässä tapauksessa kyky kommunikoida laajemman 
kehittäjäverkoston jäsenten kanssa ei ole sitä, etteivätkö seudun kehittäjät haluaisi 
osallistua tai edes sitä, että seutu olisi maantieteellisesti etäällä yleisestä kehityksestä. 
Kyky kommunikoida verkoston muiden osien kanssa näyttäytyy tässä tapauksessa jä-
senten jakamina haasteina ja mahdollisuuksina, ongelmien määrittelynä ja tavoitteiden 
asetteluina. Forssan seudun haasteet ovat erilaisia ja valmiudet sekä resurssit painottavat 
kehittämistä eri tavalla. Suuremmat kaupungit eivät jaa näitä huolia, eivätkä ne ole 
riippuvaisia Forssan seudusta tai sen kehityksestä. Sen sijaan haastateltavat mainitsivat 
Forssan seudun kehityksen riippuvan suurten kaupunkien vetovoimasta. Ympäröivien 
keskusseutujen kasvaminen on mahdollisuus, joka on kirjattu seudun uuteen ja van-
haan strategiaan.

 ”Mutta että kyllä kai se vahvuus kuitenkin on se, että Helsingistä kuljetaan edelleen pois-
päin ja tämä on sillä alueella, josta kuljetaan läpi ja ollaan, voidaan hyödyntää.”
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Seudulla toimivia ulkopuolisia kehittäjiä ovat muun muassa suuret yritykset, joiden 
pääkonttorit eivät sijaitse seudulla sekä seudulla asumattomat kehittäjäaktiivit, joiden 
organisaation toiminta kuitenkin kohdistuu seudulle. Tällaiseksi organisaatioksi voi-
daan osaltaan tulkita HAMK, jonka yksikköjä on seudulla, mutta organisaatiota myös 
muualla. 

”Se on se, että kun sen johto on Hämeenlinnassa. Niin se aina vähän mietityttää. Ja me 
ollaan täällä reunalla.”

HAMKin sopivuus molempiin luokkiin perustuu sen sisäiseen vallanjakoon ja yksiköi-
den rajalliseen itsenäiseen päätäntävaltaan. Erityisesti haastateltavien puheista nousivat 
suuret kansalliset ja ylikansalliset yritykset, joille keskeistä on ns. perustoimintojen 
kehittäminen, esimerkiksi infrastruktuurin kunnossapito sekä työvoiman saatavuus. 
Yritysten kiinnostus seudusta katsottiin vähäiseksi, jos ei oteta lukuun suoraan liike-
toimintoja hyödyttäviä tekijöitä. 

”yrityksistä puhutaan, just puhuin, että pääkonttorit sijaitsee näillä isoilla yrityksillä, jotka 
on kuitenkin keskeisiä vaikuttajia, kumminkin suuria työllistäjiä, tuota niin, niin ei siihen 
paljon tällaisella kunnalla kaupungilla ole mahdollisuutta vaikuttaa. Jos se yritys tekee pää-
tökset, perhana vie, että me ei tuota Forssan toimipistettä enää tarvita, niin tuota, that’s 
it. … Sen takia tietysti varmaan on pakko kaupungin, yrittäjien ja näitten on keskittyä 
semmoisiin mihin he pystyy itse suoraan vaikuttamaan.”

Aktiiviset kehittäjät, jotka eivät asu seudulla, luokitellaan seudulla toimiviin ulkopuo-
lisiin kehittäjiin, koska haastateltavat erottivat heidät seudulla asuvista kehittäjistä. 
Seudulle myös asumisen kautta sitoutuneet luokitellaan seudulla toimiviksi kehittä-
jiksi, jotka ovat seudulla toimivia organisaatiota tai yksilöitä, joilla on muitakin sidok-
sia seudulla. Seudulla toimivien kehittäjien haastatteluaineistossa esiintynyt yhteinen 
nimittäjä on asuminen. Haastateltavien mukaan seudulla asuvat kehittäjät ovat luon-
nostaan kiinnostuneempia seudun kehityksestä. Ongelmalliseksi koettiin, ettei seutu 
ei ole kovin vetovoimainen asumisen suhteen, jolloin näiden henkilöiden löytäminen 
on vaikeaa. 

”molemmilla on halu, tietysti sitä omaa toimintaansa viedä eteenpäin, mutta molemmilla 
on halu tätä seutukuntaa edesauttaa. Että se on semmoinen yhdistävä tekijä sitten kuiten-
kin. Ja se kietoutuu kyllä ihmisiin joissain määrin. Myös yksityisellä puolella on semmoisia 
ihmisiä, että ne on täältä lähtöisin, täältä kotoisin ja ne asuu täällä. On täällä, niin ne haluaa, 
että tämä paikkakunta, seutukunta pärjäis ja menestyis. ”
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Taulukko 2: Kehittäjätyypit 

Seudun ulkopuoliset  
kehittäjät

Seudulla toimivat,  
ulkopuoliset kehittäjät

Seudulla toimivat  
kehittäjät

sijainti seudun ulkopuolella
seudulla ja sen ulkopuo-
lella

seudulla

sidos heikko heikko vahva

esimerkki Hämeen liitto

suuryritykset,  kehittäjä-
organisaatioiden edus-
tajat, jotka eivät asu 
seudulla

seudulla asuvat  
kehittäjät, kunnat

Organisaatiotasolla kehittäjäverkoston laajentaminen alueen sisällä ja yritysten saami-
nen osaksi kehittäjäverkostoa koettiin tärkeäksi, mutta aika vaikeaksi. Haastateltavien 
mukaan yrityksiä ohjaa vahva itseintressi ja yritykset osallistuivat kehittämiseen vain 
silloin, jos niille on siitä selvää hyötyä saavutettavissa. Yritysten oman edun tavoit-
telu nostettiin esille, ja sitä pidettiin jopa jossain määrin itsekkäänä. Kehittäjät eivät 
ehkä täysin ymmärtäneet verkoston lähtökohtaa ensisijaisesti jäseniään hyödyttävänä 
toimintana ja toiseksi alueen kehitystä palvelevana toimintana. Vaikka verkostotoi-
minnassa intressejä löytyy kaikilta osapuolilta, oman toimintansa perusteluja haasta-
teltavat eivät juuri erotelleet. Omasta toiminnasta puhuttaessa tulivat enemmän esille 
yleishyödyllisyys ja muodollinen asema kehittämisessä. 

”Jos he saavat omaan toimintaansa hyödyn siitä yhdessä tekemisestä, silloin he lähtee mu-
kaan. Muuten ei lähde. Se on ihan selvä. Että hyvin oman edun lähtökohdistahan se siinä 
toimii. Kun sellainen yhteinen nimittäjä, yhteinen etu kaikille löytyy, se on aina sitten 
mahdollistaa eteenpäinmenon.”

”No tota… Yritys on ihan tasan sen, niin pitkään, kun se saa tästä jotain hyötyä ittelleen, 
niin se on just niin kauan mukana. Ei yhtään enempää. Joitakin poikkeuksia on, mitkä on 
yleishyödyllisesti mukana, mutta hyvin vähän.”

Haastateltavien osalta kehittäjäverkostosta painottuivat muodollisen aseman omaavat 
kehittäjät. On tosin huomattava, ettei muodollinen asema seudun kehittämisessä au-
tomatisoi tiettyä statusta kehittäjäverkostossa. Esimerkiksi seudulla muodollista valtaa 
edustavat päätöksentekijät koettiin osaksi kehittäjäverkostoa, mutta heidän asemansa 
kehittäjäverkoston sisällä vähemmän keskeiseksi.  

”Onhan tietysti joka kunnassa ja kaupungissa nää keskeiset luottamushenkilöt, valtuuston 
puheenjohtajat, hallitusten puheenjohtajat, kyllähän ne on tällaisia. No se on just, kyllähän 
heidän näkemyksensä menee paljon siihen, että he näkee sen miten tätä seutua muuten, 
näitä olosuhteita muuten. En mä näe, että he on esimerkiksi yritysmaailman … eihän he 
ole. Heillä ei monellakaan osaaminen riitä sinne, eikä heidän roolinsakaan varsinaisesti ole 
edes sitä.”
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Kuntien rooli painottuu kehittämisen rahoituksessa ja kehittämisen julkisissa toimin-
noissa. Pienellä seudulla kuntien merkitys tuntui olevan suurempi kuin suuremmilla 
kaupunkiseuduilla. Tämä voi johtua mm. aikaisemmin esiin tulleesta toimijajoukon 
pienemmästä muuntelun mahdollisuudesta sekä kehittämistoimenpiteiden konkreet-
tisuudesta. Erään haastateltavan mielipide kuvaa kuntien roolia: 

”Totta kai sitten aluekehityksessä, niin kyllä nää perusyksiköt kaupunki, kunnat on tärkeitä 
rooleja, ei niitä voi unohtaa. Täältä löytyy kuitenkin se isäntä näihin kaikkiin äskenkin 
mainittuihin organisaatioihin ja todellisuudessa rahoitus myös!”

Haastateltavat pitivät kunnanjohtajia tärkeänä osana kehittäjäverkostoa. Kuntien muo-
dollisen vallan ollessa ensisijaisesti poliitikoilla, kunnanjohtajat näkyivät aineistossa 
enemmän epämuodollista valtaa omaavina kehittäjinä. 

”Onhan täällä on tämä kunnanjohtajien yhteinen kokoontuminen ja tämmöinen, mutta 
mä tiedän, se on ehkä vähän herkkä paikka sitoutua, koska kunnanjohtaja on tietyllä tavalla 
kuitenkin virkamies ja siellä valtuustoilla ja kunnanhallituksilla on vahva roolinsa”

Kuntien omistuksessa olevien organisaatioiden asema ja rooli kehittäjäverkostossa vaih-
teli haastateltavien vastauksissa. Mielipiteeseen vaikuttivat yhtenä tärkeänä tekijänä 
itse kehittäjät ja se, miten toimeliaina henkilöinä heitä pidettiin. Kehittämiskeskuksen 
rooli nähtiin muodollisesti pienenä, mutta sen merkitystä nimenomaan alueen elinkei-
nojen kehittämisessä korostettiin. 

”Että kyllä ne kumminkin, ne asiat tulee vaan jostain ja FSKK:n tehtävä on antaa bensaa 
siihen asiaan ja hakea rahoituksia ja yhteiskumppaneita, tiloja ja tontteja, mitä kaikkea. Se 
on heidän homma niinkun hakea se, sitten yhdessä kuntien kanssa. ”

”Mun mielestä sen Kehittämiskeskuksen oleminen on erittäin tärkeä asia tässä kyllä. Sitten-
hän Kehittämiskeskus voi ottaa aluekehittämisessä,… Että se on henkilöstä kiinni, hänen 
pitää ottaa tämmöinen rooli ja silloin se samalla vahvistaa Kehittämiskeskuksen juttua 
kaiken kaikkiaan. … Heidän on otettava se liiderin paikka. Että sieltä se lähtee. Se on 
henkilöstä kiinni.” 

Yksilötason merkityksestä koko kehittäjäverkoston toimivuuden kannalta viestii Hä-
meen ammattikorkeakoulun esimerkki, jossa hankaluuksia tuntui aiheuttavan se, ett-
eivät henkilösuhteet seudun tasolla olleet parhaat mahdolliset. Vaikka ammattikorkea-
kouluilla on muodollinen aluekehitysvastuu, seudun kehittäjäverkostossa sitä ei pidet-
ty aktiivisena jäsenenä. Oppilaitoksen hallinnolliset järjestelyt ja koulutusohjelmien 
lakkautusuhka seudulla vaikuttivat HAMKin asemaan kehittäjäverkostossa. HAMK 
on kuitenkin seudun ainoa korkea-asteen koulutusta tarjoava oppilaitos, joten sillä on 
resurssi, jota muilla kehittäjäverkoston jäsenillä ei ole. HAMK nähtiinkin ennen kaik-
kea tärkeänä uusien ihmisten ja työvoiman saamisessa seudulle. 

”HAMKin edustaja on meillä AKO:n ohjausryhmässä ja monessa mukana, mutta tämä 
rupeaa olemaan vähän hampaatonta eli käytännössä ei pystytä mitään sopimaan paikallisella 
tasolla”

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus on yksi kehittäjäverkoston mielenkiintoi-
simmista jäsenistä. MTT:een on kohdistunut paljon odotuksia ja sen nähtiin olevan 
merkittävä voimavara seudulle. Silti kaikki haastateltavat pitivät MTT:n osallisuutta 
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seudun kehittämiseen riittämättömänä ja organisaatiota kaiken kaikkiaan varsin sul-
jettuna. Kukaan ei kyseenalaistanut MTT:n jäsenyyttä kehittäjäverkostossa yksilö- tai 
organisaatiotasolla ja sitä, että sillä on olennainen rooli verkostojen luomisessa seudun 
ulkopuolelle. 

”se on jotenkin ulkona tästä. Ja niillä pomomiehillä ihan niillä on elävä halu ja kaikkea, 
mutta sitten se tökkää johonkin, siellä eri yksiköissä.”

Kehittäjäverkoston jäsenten keskinäiset suhteet5.2.2 

Rautalankamallissa verkosto voidaan nähdä eri tavoilla ja eriasteisesti vakiintuneina so-
siaalisina suhteina, joita rakentuu toisistaan riippuvaisten jäsenten väleille ja jotka ovat 
organisoituneet yhteisen intressin ympärille (Sotarauta, Linnamaa & Suvinen 2003, 
58). Keskinäisestä riippuvuudesta puhuminen saattaa kalskahtaa negatiiviselta, kuin se 
olisi ikävä velvoite tehdä yhteistyötä. Verkoston toimivuuden kannalta keskinäisriip-
puvuus on olennainen tekijä. Toimijoiden toisiaan täydentävät tiedot ja osaaminen 
mahdollistavat verkoston muilta jäseniltä oppimisen. Näistä tekijöistä ei ole hyötyä, jos 
verkoston sisäinen tiedonkulku ja avoimuus ovat puutteellisia. Linnamaa ja Sotarauta 
(2000) muistuttavat, että keskinäinen riippuvuus pitää sekä oivaltaa että hyväksyä. 
Yhteistyökumppanien tarve toistensa osaamiselle ja resursseille on perusta oppimiselle 
ja luottamukselle (Miettinen, Toikka & Tuunainen 2005, 352).

Seuraava tarkastelu painottaa kehittäjäverkoston jäsenten välisiä suhteita yksilöta-
solla. Silti, koska yksilöiden edustamat organisaatiot vaikuttavat heidän toimintaansa, 
on syytä nostaa esille joitakin alueelle tunnusomaisia piirteitä organisaatiotasolta. 
Organisaatiotason tarkastelu ei ole kattava, vaan painottuu niihin suhteisiin, joilla on 
selvimmin vaikutusta kehittäjäverkoston yksilöiden välisessä toiminnassa. 

Kuten lukkiutumia edistävien prosessien tarkastelussa voitiin havaita, kehittäjä-
verkoston jäsenet ymmärsivät ja hyväksyivät jäsenten keskinäisen riippuvuuden vaih-
televasti. Edellisessä luvussa tarkastelu painottui organisaatiotasolle. Haastateltavien 
puheissa taustaorganisaatiot esiintyivät epäsuorasti, usein yhteistyöhön työntävänä 
tekijänä. Organisaatioiden yhteistyö suhteutuu aineistossa henkilötasolla siten, että 
hyvät henkilökohtaiset suhteet lisäsivät todennäköisyyttä organisaatioiden vapaaeh-
toiseen yhteistyöhön tai paransivat yhteistyön laatua. 

”Että kyllä se, mäkin tiedän ihmisten maineita täällä, että kyllä se samalla lailla se menee. 
Että jos olet jonkun kanssa väleissä, niin jotain tapahtuu. Mutta jos et ole, niin ihan turha 
kuvitella, että jotain tapahtuu. … Kyllä se varmaan silloin vaikuttaa, jos ei ole, sanotaanko, 
ulkopäin tulevaa pakkoa tehdä sitä yhteistyötä, mutta jos on tämmöinen pakkotilanne, 
että oikeasti tarvitaan se toinen kumppani, niin totta kai ne toimii, vaikka ne suhteet olisi 
minkälaiset.”

”mää luulen, nyt pikkuhiljaa kaikki alkaa tajuaan, että sitä yhteistyötä täytyy tehdä enem-
män. Et tämä muuten, on yks niitä asioita, mitkä on myös muuttunut. Että kun Forssan 
seudulla on hyvin vähän toimijoita, aikaisemmin vois sanoa, että ne on toiminut aikalailla 
kaikki ittekseen. … mut nyt on huomattu se, että näiden täytyy tehdä yhteistyötä ja kaikki 
tehdään yhteistyöllä. Seuraava vaihe, mistä myöskin ollaan mun mielestä aika yksimielisiä, 
et sitä yhteistyötä täytyy tehdä niinkun seudun ulkopuolelle myös.”
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Jäsenten keskinäisiin suhteisiin vaikuttavat kehittäjän resurssit ja niiden jakautuminen 
kehittäjien kesken (Marsh & Rhodes 1992). Esimerkiksi vahva substanssiosaaminen 
Euroopan unionia ja sen rahoitusjärjestelmiä koskien voi olla osaamisalue, jota moni 
toimija kehittäjäverkostossa tarvitsee ja on riippuvainen tästä byrokratian tuntijasta. 
Koska tilanteet muuttuvat, keskinäiset suhteet ovat dynaamisia. Edelleen rahoitusjär-
jestelmät voivat muuttua, tai useammat toimijat voivat kehittää osaamistaan asiassa. 
Siinä missä jäsenten suhderakennelmat muuttuvat, voi muuttua myös verkoston ko-
koonpano. Voidaankin puhua verkoston elämisestä kahdella tasolla: senhetkisten suh-
teiden tasolla ja verkoston rakentamisen tasolla. 

Haastatteluissa painottui riippuvuus seudun ulkopuolisista voimavaroista (erityisesti 
rahoituksesta) ja henkilöistä. Osaajia tarvittaisiin lisää, koska he toisivat mukanaan uu-
sia ajatuksia. Haastateltavat korostivat asumisen merkitystä kehittämistyöhön sitoutu-
misessa. Varsinaisen kehittäjäverkoston rinnalle syntyy pienellä seudulla helposti muita 
yhteyksiä ja sitoutumista erityisesti asumisen avulla. Vaikka haastateltavat totesivat seu-
dulle pendelöivien kehittäjien tehneen hyvää työtä, heidän mukaansa olisi hyvä etenkin 
toiminnan pitkäjänteisyyden kannalta, jos kehittäjät muuttaisivat seudulle. Osaltaan 
he ovat oikeassa, sillä vahvat sidokset verkoston jäsenten välillä ovat välttämättömiä 
yhteiskunnan rakentumisen kannalta ja ne lisäävät verkoston toiminnan luotettavuutta 
(Csermely 2006, 197–198). Vahvat henkilösuhteet ja kehittäjäverkoston tiiviys ovat 
pragmaattisen toteutuksen ja luottamuksen syntymisen kannalta verkostolle hyödyksi. 
Pitkällä aikavälillä vahvat keskinäiset suhteet voivat kääntyä kehittämistä vaikeutta-
vaksi tekijäksi. Kehittäjäverkosto voi sulkeutua ja verkoston dynaamisuus häiriintyä. 
Verkosto ei pysty reagoimaan ympäristöönsä, ja muutokset sen toiminnassa voivat olla 
tarpeettoman rankkoja. Esimerkiksi uusien henkilöiden tulo kehittäjäverkostoon voi 
olla vaikeaa. 

Seudun sisäisten kehittäjäverkostojen avoimuutta ei juuri haastatteluissa kritisoitu. 
Haastateltavien mukaan verkostojen kokoonpanojen vähäisiä muutoksia ei selitä nii-
den sulkeutuneisuus, vaan aktiivisten kehittäjien vähäisyys. Koska kehittäjäverkoston 
vaihtuvuus tilanteiden mukana on suhteellisen pientä, toimijoiden keskinäisiä suhteita 
voidaan luonnehtia vahvoiksi ja suhteet ovat todennäköisesti välittömämpiä kuin suu-
remmilla seuduilla. Vuorovaikutustilanteet koettiin tuttuuden ansiosta vaivattomiksi. 
Huomattavaa on, että kehittäjäverkostoon kuuluvien jäsenten vahvat suhteet ja välittö-
myys saattavat vaikeuttaa uusien toimijoiden mukaantuloa. Tästä oli nähtävissä jonkin 
verran viitteitä haastatteluissa, vaikkakin haastateltavilla oli valtaa kehittäjäverkostossa 
ainakin muodollisen asemansa perusteella. 

”nämä luodut verkostot on niin tiivit, että sinne väliin meneminen ei olekaan helppoa. Ei 
voi sanoa … että mun olisi ollut mitenkään helppo päästä kiinni siihen, että miten täällä 
toimitaan, enkä vieläkään ole varmaan päässyt. Ja sitten, että pääsee niihin mukaan, niin ei 
ole helppoa. Että kyllä melkein väittäisin, että aikalailla toimitaan niin kuin aina ennenkin 
on toimittu täällä. Ainakin mun kokemukset on sellaisia.”

Granovetter (1973) puhuu heikkojen sidosten vahvuudesta. Hänen teoriansa mukaan 
yksilötason kokemuksilla on vaikutusta makrotason sosiaalisiin verkostorakenteisiin. 
Yksilötason vahvat sidokset, jollaisiksi suurin osa Forssan seudun kehittäjäverkoston 
välisistä sidoksista voitaneen luonnehtia, lisäävät todennäköisyyttä yksilöiden välisel-
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le samankaltaisuudelle. Vahvojen sidosten todennäköisyys kasvaa, mitä paremmin ja 
pidempään henkilöt tuntevat toisensa. Siten verkoston monimuotoisuus pienenee 
vahvojen sidosten johdosta. Sen sijaan Granovetterin päätelmät viittaavat heikkoihin 
sidoksiin siltoina (ainoina mahdollisina sidoksina yksilöiden väleillä), jolloin niiden 
merkitys kasvaa ihmisten yhdistäjänä. Koska heikko sidos on ainoa reitti, millä ver-
koston jäsenet ovat kytkeytyneinä toisiinsa, heikon sidoksen poistaminen vaikuttaa 
verkoston monimuotoisuuden näkökulmasta merkittävämmin kuin vahvan sidoksen 
poistaminen. Heikot sidokset tavoittavat suuremman määrän ihmisiä ja ovat tarpeel-
lisia verkoston jäsenten mahdollisuuksina integroitua laajempiin kokonaisuuksiin ja 
uusien mahdollisuuksien avaajina. Vahvat sidokset lisäävät koheesiota paikallisella ta-
solla, mutta voivat johtaa laajemmalla tasolla pirstaloitumiseen, jota voidaan yksinker-
taistaen nimittää kuppikuntaisuudeksi.

Kehittäjien keskinäiset suhteet ovat keskeisessä asemassa verkoston toimivuuden 
kannalta. Monet epäonnistumiset verkostojen toiminnassa voidaan välttää jäsenten 
keskinäisellä luottamuksella ja halukkuudella toimia yhdessä yhteisten tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Verkoston sisäinen kommunikaatio (kommunikaation sisältö, esiintymis-
kerrat, muoto, kattavuus) voi toimia hyvänä mittarina jäsenten väliselle luottamukselle 
ja olla apuna verkoston toiminnan edistämisessä. (Harmaakorpi 2004, 98.)

Kehittäjäverkostossa, jossa julkisilla ja puolijulkisilla organisaatioilla on keskeinen 
asema, kuntien väliset suhteet ovat merkityksellinen tekijä koko verkoston toiminnalle. 
Haastateltavien mukaan kuntien nykyiset suhteet vaikuttivat kehittämistoimintaan, 
mm. kehittämistoimintaan reagoimisessa.

”Ja sitten taas täällä Forssan seutukunnan sisällä täällä on tietty tämmöinen jako Forssan 
kaupungin ja maaseutukuntien välillä. Että siinä on ollut hiukan konsensuksen löytymisessä 
tätä, että se ei ole ollut ollenkaan niin helppoa. Siihen on usein päästy, mutta ne on aika 
raskaita ja pitkiä prosesseja. Me helposti menetetään nopeatempoisessa toiminnassa se, 
että meillä ei ole riittävän vahvaa halua, intressiä, mekanismia siihen, että millä tavalla me 
sitoudutaan tähän.”

Koska moni kehittämistoiminto on enemmän tai vähemmän riippuvainen kuntien 
rahoituksesta, muiden organisaatioiden riippuvuus kunnista kaiken kaikkiaan nähtiin 
jopa yksipuoleisena. Kuntien riippuvuutta muiden toimijoiden toiminnasta ei juuri 
tunnistettu – päinvastoin toimijat kokivat kuntien vallan verkostossa varsin vahvana.

”Se on muistettava ja kyllä se pitkälti näin, että sieltä mistä rahoitus tulee, siis puhutaan 
kaikkia, HAMK, FSKK, Agropolis, FAK, FSTKY on omalla alallaan, kunnista, kaupungista 
tulee rahoitus ja sitten rahoituksen kauttahan tätä väännetään omaan suuntaansa.”

Kuntien väliset suhteet heijastuvat kehittäjäverkoston toimintaan erityisesti muita or-
ganisaatioita kuin yrityksiä edustavien henkilöiden kohdalla. Kehittäjille kuntien kes-
kinäiset suhteet näyttäytyvät yksinkertaistaen päivittäisen vuorovaikutuksen sujumise-
na, mutta laajempien kehityskaarien tai uusien avausten tekemiseen ryhtymisen vähyy-
tenä. Jännittynyt tilanne vaatii jonkun verran tasapainottelun taitoja kehittäjiltä:

”Ja tämä on niin kuin meidänkin kannalta hiukan semmoinen, monesti täytyy aika tarkkaan 
niitä sanojaan asetella, että ei tule samalla, kun kehuu jotakin, niin ei tule samalla jotakin 
toista siinä mollanneeksi.”
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Haastateltavat kokivat luottamushenkilöiden roolin erityisenä. Heillä nähtiin olevan 
suhteellisen vähän välineitä mahdollistaa ja edistää kehittämistä, kun vastaavasti mah-
dollisuuksia hidastaa kehitystyötä oli sitäkin enemmän. Kuntia pidettiin toisinaan 
itsekkäitä etuja ja omia motiiveita ajavina, tosin elinkeinojen kehittämisessä niiden kes-
kinäiset suhteet olivat paremmat kuin esimerkiksi palveluratkaisujen kehittämisessä.

Kuten mainittua, kehittäjäverkoston organisaatio- ja yksilötasoilla on vastavuoroinen 
suhde. Kuntien johtajat tärkeinä osina kehittäjäverkostoa vaikuttivat olennaisella tavalla 
koko verkoston toimivuuteen ja erityisesti seudun strategisten suuntien etsimiseen.

” Jos kunnanjohtajia on viisi, niin se on aika iso osa, kun siitä yksi vaihtuu. Ja sillä tavalla 
tietysti vähän ja kun se vaihdos tapahtuu, niin siinä menee aina jonkun aikaa ennen kuin, 
ikään kuin löytyy ne paikat siinä pelikentällä taas… Että siinä on omat rasitteensa ja jän-
nitteensä siinä kohdassa. Ja nyt ehkä oli sillä tavalla, voisko sanoa, että tavallista rankempi 
jakso, kun hyvin lyhyen ajan sisällä vaihtui kolme viiden porukasta.”

 ”Kun on kuitenkin sillä tavalla keskeisestä porukasta kysymys, että se, että miten niitten 
välit toimii, se aika paljon peilaa siihen, miten seudun kunnat tulee keskenään toimeen ja 
miten sitä kehittämistä, miten se yhteinen sävel esimerkiksi kehittämiseen löytyy.”

Vaikka kuntia koskevassa keskustelussa on painottunut kehittäjien muodollinen asema 
verkostossa, se ei ole onnistuneen kehittämisen perusta (Sotarauta, Kosonen & Vilja-
maa 2007, 155). Kehittäjäverkoston joustavuuden kannalta toivottiin pikemminkin 
sitä, että kunnat olisivat valmiimpia delegoimaan ja antamaan asiantuntijoille lisää 
pelimerkkejä. Myös O’Toole (1997, 45) huomauttaa, ettei muodollinen asema ole 
riittävä peruste vaikutusvallalle verkostoissa.

”Siinä on mun mielestä tehostamisen varaa selkeästi. Että pystyä päättämään, että täm-
möinen potti on käytössä, sitten on tolla porukalla tämmöinen potti ja näin. Se on silloin 
selkeämpi se tilanne.”

Yrittäjiä ei mielletty niinkään osaksi kehittäjäverkostoa, vaan lähinnä kehittämisen 
kohteeksi. Osa haastateltavista koki olevansa ulkopuolisia yritystoiminnan edellytysten 
kehittämisen suhteen. Haastateltavien mielestä seudun yritykset eivät olleet riippuvai-
sia seudusta eivätkä toisistaan tai muista kehittäjistä. Suunta kohti yrityslähtöisempää 
kehittämistä oli havaittavissa aineistosta. 

”Vaan nää kehittämisorganisaatiot, kehittäjätoimijat on kehittänyt ne hankkeet ja sitten tää 
kosketuspinta yritystoimintaan on ollu niinkun aivan liian vähäinen. Ja nyt siitä, mä us-
kon, että siitä on aika paljon opittu. Sillä tavalla, että nyt pyritään rakentaan yrityslähtöisiä 
hankkeita. Senkin takia, että se rahoitus pienenee ja yrityksistä on pakko sitä rahaa myöskin 
sen toiminnan kehittämiseen … että se pitäis kääntää sillä tavalla, että lähdettäis kehittään 
yrityksiä ennemmin kuin näitä yrityskehittäjiä.”

Paikallisen kehittäjäverkoston esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä on jätealalle syn-
tynyt yrityskeskittymä, Envitech-alue. Sen menestyksen avaimena pidettiin lähes jär-
jestään sitä, että toimialalla on ymmärretty yhteistyön tarpeellisuus. Lisäksi jätehuol-
toalan verkostoitumista on vahvistettu muodollisilla sopimuksilla ja omistussuhteilla. 
Jätehuoltoalan yhteistyö nähtiin jo vuonna 1997 seudullisen yhteistyön yhtenä merkit-
tävimmistä saavutuksista (Haveri & Majoinen 1997, 53). Ominaista sillekin on, että 
tietynasteisen sattuman kautta lähtenyt hanke on saanut ilmaa alleen ja on nyt posi-
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tiivisella kehitysuralla. Lisäksi alueen yhteistyötä on edistänyt ympäristöalan yritysten 
verkostoituminen, vaikka euromääriä ei ole heti kassassa nähtävissä. Envitech-alueen 
kehittämisessä yksilöillä nähtiin olevan keskeinen merkitys. Samalla todettiin yksilöi-
den merkityksen korostuvan pienen kaupunkiseudun kehittäjäverkostossa ylipäätään. 
Myös McLeayn (1998) tutkimus antaa viitteitä siitä, että vähäisempi verkoston jäsen-
ten määrä lisää henkilöiden välisten suhteiden merkitystä verkostolle.

”Tässä sen näkee, että loppupeleissä ihmiset sen kuitenkin vääntää ja siitä se on kiinni. 
Kuinka hyvin se yhteistyö ihmisten välillä toimii.”

” Mut sanotaan, että pienessä seutukunnassa, mun mielestä, siihen on huomattavan paljon 
paremmat mahdollisuudet, kun isommassa. Että siellä isommassa se on taas pakko lähteä 
enemmän sieltä yhteistyön kautta ja se että isommassa täytyy hyväksyä se, että isommassa 
se on enemmän pirstaloitunutta se kehittämistoiminta.”

Seudun kehittäjäverkoston sisällä yhteyksiä on pyritty vahvistamaan klustereiden ke-
hittämisohjelman avulla. Haastateltavien mukaan sen avulla voidaan vakiinnuttaa ke-
hittäjäverkoston jäsenten keskinäisiä suhteita. Saman toimialan yritysten yhteistyön 
lisäksi klusteriohjelman tavoitteena on edistää toimialojen välistä yhteistyötä. Seudun 
kehittämistä pyritään vahvistamaan myös seudun uudella strategialla, jossa paino on 
erityisesti elinkeinojen kehittämisessä. Haastateltavat näkivät strategian erityisesti yh-
teisten lähtökohtien etsimisenä ja sitoutumisen osoituksena. Varsin laajasti koettiin, 
että yhteisen tahtotilan löytäminen seudun sisällä oli hankalaa etenkin strategisen tason 
kysymyksissä. Elinkeinojen kehittämisen suhteen tahtotila nähtiin yhteneväisempänä 
kuin esim. hallinnollisten asioiden tai palveluiden kehittämisen suhteen.  

Muodolliset sopimukset voidaan nähdä tärkeinä tapoina vähentää epävarmuutta 
toimijoiden välillä. Tosin samalla nousee kysymys, ovatko ne toimiva tapa sitoa verkos-
ton jäseniä epävarmuuden leimaamassa kehittämisympäristössä. Grabherin (1993b) 
tavoin voidaan kyseenalaistaa muodollisten sopimusten hyöty, jos niitä sitomalla 
hävitään joustavuudessa. Sopimusten tekemistä selittävänä tekijänä on toimijoiden 
välisten transaktiokustannusten pienentäminen, eli taloudellisen toiminnan osapuol-
ten välisten sopimusten aikaansaamiseen ja toimeenpanoon liittyvien sosiaalisten 
kustannusten hallitseminen. Sopimuksia tehdään tiedostaen toimijoiden mahdollisuus 
opportunismiin ja rajoitettuun rationaalisuuteen. Vaihtoehtona sopimusperustaiselle 
yhteistyölle on luottamus, joka syntyy sosiaalisissa verkostoissa varsinaisen taloudellisen 
toiminnan ulkopuolella, kuten kansalaisjärjestöissä tai harrastuspiireissä. Luottamus 
perustuu toimijoiden ymmärrykseen omasta ja toistensa osaamisesta ja resursseista. 
Mikäli yhteistyöstä halutaan pitkäaikaista, on toiminnan vakiinnuttava tietylle asteelle. 
(Miettinen, Toikka & Tuunainen 2005.) Seudun mahdollisuudet vähentää toimijoi-
den välisiä muodollisia sopimuksia ovat hyvät, sillä moni kehittäjäverkoston jäsen on 
yhteyksissä toisiinsa muidenkin toimintojen kautta. 

Kehittäjäverkoston säännöt5.2.3 

Verkostoon syntyy suhteellisen vakaita vuorovaikutussuhteita, jolloin yhteistyön hel-
pottamiseksi ja yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi syntyy toimintaa ohjaavia sääntöjä. 
Säännöt mahdollistavat vuorovaikutuksen pysyvyyden, lisäävät keskinäistä varmuutta 
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ja luovat perustan jäsenten väliselle luottamukselle. Säännöt ovat aikaan sidottuja: edel-
linen vuorovaikutus luo, tai on luomatta, sääntöjä uudelleen. Siten säännöt voivat olla 
rakenteita myös negatiivisella tavalla jähmettäviä. (Klijn & Koppenjan 2006.)

Säännöille on ominaista epämääräisyys. Ne kehittyvät toiminnan ohessa vuorovai-
kutuksen sivutuotteena. (Klijn & Koppenjan 2006.) Kehittäjäverkoston säännöt eivät 
koskaan ole täysin selvät kaikille. Toisille kehittäjille säännöt näkyvät erilaisina kuin 
toisille. Mikäli toimijat näkevät säännöt samanlaisina, voi syntyä jaettuja tulkintoja ja 
vuorovaikutus toimijoiden kesken on mahdollista. Säännöt voidaan nähdä toiminnan 
kehyksinä, joiden puitteissa vuorovaikutus voi ylipäätään tapahtua ja joiden puitteissa 
vuorovaikutustilannetta tulkitaan. Säännöt säilyvät niitä noudattamalla ja muuttuvat, 
jos sääntöjä tulkitaan eri tavalla tai jätetään noudattamatta. Noudattaminen riippuu 
siitä, tulkitseeko henkilö kyseisessä tilanteessa, että sääntö on sopiva. Tulkinta on erittäin 
keskeisessä roolissa sääntöjen kannalta, sillä tulkinta on reitti sääntöjen muuttamiseen 
tai säilymiseen. (Koppenjan & Klijn 2004.) 

Koska säännöt eivät ole kirkkaita kaikille ja koska ne ovat alttiita muutokselle, tul-
kintoihin vaikuttamalla voidaan vaikuttaa sääntöihin. Edelleen sääntöjä muuttamalla 
vaikutetaan sosiaaliseen rakennelmaan, joka verkostoon on syntynyt. Vuorovaikutuksen 
säännöllisyys on usein tärkeä tekijä sääntöjen kehittymiselle ja säilymiselle. Säännöt 
voivat kehittyä kehittäjäverkoston säännöiksi, jos niiden noudattaminen koskee vuo-
rovaikutustilanteessa useampaa yksilöä tai verkoston osaa. (Koppenjan & Klijn 2004.) 
Pienelle kaupunkiseudulle verkoston sääntöjen syntyminen on todennäköistä, sillä 
vuorovaikutus on säännöllistä ja koskee helpommin suhteellisen suurta osaa kehittäjiä. 
Ongelmaksi säännöt voivat muodostua, jos niitä ei kyseenalaisteta ja ne päätyvät ke-
hittämistä jähmettäviksi. On muistettava, että säännöt ovat yhteinen tulkintakehys ja 
katsottaessa vain tietyn kehyksen läpi jotain olennaista saattaa jäädä huomaamatta. 

Verkoston säännöt ovat tärkeitä sen toimintakyvyn kannalta. Mitä suurempi osa 
säännöistä on kaikille selviä eikä kohtaa jatkuvaa kyseenalaistamista, sitä alhaisemmat 
ovat transaktiokustannukset ja halu osallistua verkoston toimintaan todennäköisim-
min kasvaa. (Koppenjan & Klijn 2004.) Tästä voidaan päätellä, että yhtenäistämällä 
toimijoiden tulkintoja on todennäköisempää, että verkostoon syntyy yhteisiä sääntöjä. 
Edelleen yhteisten sääntöjen luomien kehysten puitteissa osallistuminen verkoston 
toimintaan on houkuttelevampaa ja verkostoon kuulumisen hyödyt ovat suuremmat 
kuin, mitä sen vaatimat panostukset. Verkoston johtajan pitää olla tietoinen säännöistä 
ja niiden tulkinnoista, koska niiden vastaisesti toimiminen häiritsee toimijoiden välisiä 
suhteita ja voi aiheuttaa esteitä vuorovaikutukselle (Klijn ym. 1995, 445).

Jokaisella verkostolla on omat sääntönsä. Verkoston säännöt vaikuttavat verkostoissa 
toteutettaviin kehittämispeleihin. Se, miksi säännöistä tulee usein ristiriitaa, johtuu 
siitä, että kehittämispeliin vaikuttavat useamman verkoston säännöt. Lisäksi säännöt 
voivat olla muodollisia tai epämuodollisia. (Klijn & Koppenjan 2006.) Yhteistyötä 
voidaan määritellä tarkemmin tai yhteistoimintaa voidaan virallistaa sopimuksilla, 
mutta ensisijaisesti verkostot rakentuvat henkilökohtaisten vaihtosuhteiden ja niissä 
syntyvien sääntöjen varaan (Keast ym. 2004, 365). 

Klijn ja Koppenjan (2004, 2006) jakavat verkoston säännöt vuorovaikutussääntöi-
hin (interaction rules) ja kentän sääntöihin (arena rules). Kentän säännöt määrittelevät 
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verkoston sosiaalisia toimintoja ja erottelevat olennaiset asiat epäolennaisista. Kentän 
säännöt määrittävät kehittäjien asemaa verkostossa, kehittäjäverkoston realiteetteja 
ja tuottavuutta (Klijn & Koppenjan 2006, 145). Kenttäsäännöt kertovat ikään kuin 
pelin luonteen. Esimerkiksi pienen kaukalon NHL-jääkiekko on luonteeltaan erilaista 
kuin eurooppalaisissa leveissä kaukaloissa pelattava jääkiekko. Vuorovaikutussääntöjä 
voitaisiin puolestaan verrata tuomarin tulkintoihin ottelun sisällä; ne määrittelevät, 
mikä on ja ei ole sallittua pelaajien eli kehittäjien välillä.  

Seuraavassa tarkastellaan kehittäjien vuorovaikutusta säänteleviä tekijöitä Forssan 
seudulla. Vuorovaikutukseen vaikuttavat säännöt ovat ajassa kehittyviä rakenteita. Vuo-
rovaikutussäännöt aktivoituvat toimijoiden soveltaessa niitä kehittämistoiminnassa. 
Vuorovaikutussäännöt määrittävät kenellä on pääsy kehittäjäverkostoon ja kehittäjien 
välistä vuorovaikutusta. (Klijn & Koppenjan 2006, 145).

Haastatellut nostivat esiin ilmiön, jota nimitetään tässä ennakkovisioksi. Ennakko-
visio on kehittäjien maine ja toisten käsitys kehittäjästä. Ennakkovision rakentuminen 
on mahdollista, sillä toimijat ovat niin monessa eri yhteydessä toisiinsa, että he tuntevat 
toisensa varsin hyvin. Kun kehittäjät osallistuvat vuorovaikutustilanteeseen, heillä on 
jonkinlainen ennakkovisio siitä, miten toiset tulevat suhtautumaan heidän esittämiinsä 
asioihin tai tietoihin. Ennakkovision suuntaamina he voivat ennalta muotoilla esitet-
tävän asian tietyllä tavalla tai kehitellä valmiiksi vasta-argumentteja tms. Ennakkovisio 
on sisäinen rakennelma, joka ei aina vastaa todellisuutta. Joskus kehittäjäverkoston 
jäsenet eivät reagoi odotetulla tavalla. Silti ennakkovisio on vaikuttanut toimijan 
lähtötilanteen hahmottamiseen.  

”Varmaan siellä on myös sitä, sivulauseitten välejä kun lukee, aina välillä huomaa, että siellä 
on myös, tuntevat toisensa ja tietävät, että ’no toi on tota mieltä’ -tyyliin. Mutta ei siellä 
mitään luottamuspulaa varmastikaan ole, mutta ehkä enemmänkin se, että tiedetään jo val-
miiksi, mitä mieltä kukin on mistäkin asiasta, niin se ohjaa sitä toimintaa jollain tavalla.”

Ennakkovisiot voivat syntyä vain vahvojen sidosten varaan, jotka painottuvat seudun 
kehittämisessä aikaisemman analyysin perusteella. Vahvojen sidosten yhdistämät toi-
mijat ajattelevat todennäköisemmin samalla tavalla (Granovetter 1973). 

”Voihan sitä yrittää ja onhan sitä joskus tullut yritettyäkin itekin, mutta helpompi saada 
porukassa ja saada semmoisia samanhenkisiä ja samanuskoisia siihen mukaan sitten.”

Vahvojen sidosten korostaminen ja ennakkovision mukaan toimiminen voivat johtaa 
kognitiiviseen joustamattomuuteen (Csermely 2006, 197). Ennakkovisio voi olla luk-
kiutuman lähde, mikäli kehittäjä antaa sen rajoittaa liiaksi omaa toimintaansa. Kuten 
pelikentällä, on helpompaa, jos tuntee joukkuetoveriensa liikkeet ja ajatukset, jotta voi 
jo valmiiksi suunnitella omia liikeratojaan tai syöttöjään. Kuitenkin, jos peli urautuu 
liiaksi totuttuihin kuvioihin ja sovittuihin kaavoihin, vastustaja oppii lukemaan peliä 
ja katkomaan syötöt. Alueen kehittämisessä ei ole esimerkin tavoin vastustajaa, vaan 
muuttuva toimintaympäristö. Jatkuvasti muuttuvasta ympäristöstä voi jäädä jotain 
huomaamatta tai muutoksiin reagointi on hidasta, jos toimitaan aina ennakkovision 
pohjalta. On vaikea sanoa, miten nk. soraääniin kehittämiskeskusteluissa suhtaudu-
taan, kun niitä haastateltavien mukaan ei juuri tule.

”mutta tässäkin just tosiaan kuulee niitä käsityksiä, että niillä on ne tietyt käsitykset, miten 
joku organisaatio toimii ja mihin se pystyy, mihin se ei pysty, mihin se ei lähde. Mää en 
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näkisi sitä niinkään luottamuskysymyksenä, vaan arvostuskysymyksenä ja ehkä perustuu 
toimintamalleihinkin.”

Haastateltavat eivät pitäneet seutua erityisen avoimena. Moni puhui sisäänpäinlämpiä-
vyydestä tai siitä, että menee aikaa ennen kuin uudet tulijat hyväksytään tai että heihin 
voidaan luottaa mm. kehittäjäverkoston osina. Kysyttäessä kaikki haastateltavat olivat 
sitä mieltä, että lisää uusia ihmisiä kaivattaisiin koko seudun lisäksi myös kehittäjäver-
kostoon. Ensisijaisesti toivottiin kuitenkin uusia asukkaita. Kehittäjäverkosto koettiin 
kattavaksi ja keskeisten seudun kehittäjien nähtiin olevan mukana.

”tulis jotakin uusia ehkä, voisko sanoa, vaikka seudun ulkopuolelta jotakin uusia ihmisiä. 
Mutta niihin ei tietenkään sitten luoteta myöskään, että he tuntee asiaa. Siis uusia toimijoi-
ta. Siihen se varmaan se, että eihän siellä mitään uutta ja niin pois päin aika paljolti niinkun 
pohjautuu, että se väki ei niin kauhean paljon vaihdu. Että ei niinkun löydä edes uusia sa-
namuotoja, vaan käyttää niitä vanhoja fraaseja helposti, mitä on jo totuttu käyttämään.”

Kehittäjäverkostoon mukaan ottamisesta haastatellut antoivat enemmän muodolli-
seen yhteistyöhön liittyviä esimerkkejä, kuten infrastruktuurin rakentamiseen liittyvät 
hankkeet sekä klusteriohjelmat. Klusteriohjelmien ulkopuolelle jääviä yrityksiä haas-
tatellut eivät maininneet erityisesti. Yrittäjäjärjestöt lasketaan mukaan kehittäjäver-
kostoon silloin, kun he saavat jonkinlaisen konsortion taakseen. Yksittäisten yritysten 
osallistumisesta ei juuri puhuttu, lukuun ottamatta suuria kansallisia tai ylikansallisia 
yrityksiä, joiden osallistumattomuus koettiin ajoittain ongelmaksi. Kehittäjäverkoston 
laajentaminen seudun ulkopuolelle mm. naapuriseutuihin nähtiin mahdollisena. 

Kehittämiseen liittyvä vuorovaikutus operationaalisella tasolla koettiin helpoksi ja vai-
vattomaksi. Yhteistyökumppanit olivat tuttuja ja löytyivät helposti. Sen sijaan strategisen 
tason kysymyksissä vuorovaikutus koettiin puutteelliseksi tai pinnallisella tasolla liikku-
vaksi. Erityisesti kehittämistyössä, jossa kunnat olivat osallisina, strategisten asioiden 
eteenpäin vieminen koettiin tutkimuksen tekoaikaan vaivalloiseksi. Vuorovaikutuksen 
hankaluuden katsottiin ensisijaisesti johtuvan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ja 
kuntaliitosasioiden herkästä tilasta. Koska pienellä seudulla toimijat linkittyvät toisiinsa 
useassa kehittämiseen liittyvässä vuorovaikutustilanteessa, kuntien hallinnollisten kysy-
mysten ympärillä käytävä keskustelu vaikuttaa laajalti kehittäjäverkostossa. 

”Kaikki ympäristökunnat pelkää tätä kunnon keskustelua siitä, mitä tälle seudulle tehdään, 
kun suurin osa järkevistä ihmisistä näkee, ettei tällä seudulla ole kehittämisen edellytyksiä 
muuta, kuin pistää hynttyyt yhteen ja sitä keskustelua kun ei haluta käydä, se tapetaan. Siis 
keskustelu tapetaan tällä hetkellä aktiivisesti. Ja kun se liittyy tähän kuntayhteistyöhön, niin 
kun keskustelu tapetaan jossakin asiassa, niin se kuolee muissakin.”

Eri kuntien poliittiset kulttuurit vaikuttavat vuorovaikutukseen. Haastateltavat nosti-
vat esille keskuskaupungin ja ympäröivien erot kuntien puoluepoliittisissa painotuk-
sissa. Kuntien puoluekentän ”värityksen” koettiin vaikuttavan kuntien väliseen kanssa-
käymiseen. Lisäksi muut kehittäjät sanoivat sillä olevan vaikutus heidän toimintaansa 
kuntien kanssa. Vaikka haastellut korostivat luottamushenkilöiden asemaa keskeisinä 
päätöksentekijöinä, heitä ei muuten koettu erityisen aktiivisina toimijoina kehittämi-
seen liittyvässä vuorovaikutuksessa. 

”Ollaan hakemassa esimerkiksi jonkun tietyn kunnan sitoutumista johonkin. Vähän rumas-
ti sanoen, sitä pystyy siihen vaikuttamaan valitsemalla sanat oikein, painottamalla jonkun 
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naapurikunnan jonkun tietyn poliittisen puolueen näkökulmaa ja toteamalla, että nyt jos 
me ei tehdä tätä täällä, niin noi tekee tuolla … siinä on hiukan tällaista pelaamisen tun-
tua.”

Avoimen keskustelun puute strategisella tasolla saattaa kuvastaa seudun kehittämisen 
keskustelutapaa laajemmin. Erikseen kysyttäessä monet haastateltavista totesivat strate-
giaprosessista, että sen yhteydessä käyty keskustelu liikkui tutuissa aiheissa ja todettiin, 
että valituista elinkeinopolitiikan linjauksista oltiin yhtä mieltä. Eräs haastateltavista 
kertoi uusiin avauksiin reagoimisesta, että kun sellaisia ei ole näköpiirissä, niin niihin 
on vaikea reagoida. Edellisen seutustrategian linjauksiin oltiin tyytyväisiä. Tuolloin 
muutostarve uuteen koettiin pieneksi ja seutustrategian laatimisessa puhuttiin ”lähinnä 
ajanmukaistamisena”. Näiden kommenttien pohjalta voitaneen asettaa kyseenalaiseksi 
seudun kehittäjien pyrkimykset avata uutta keskustelua tai tuoda esille vaihtoehtoisia 
kehittämispolkuja.  

”No tuota mun mielestä se ei ole ehkä ihan optimaalinen se tilanne sillä tavalla, että mää 
en tiedä mistä se johtuu, johtuuko sekin tästä kuntayhteistyön nykyisestä tilanteesta, mutta 
jollakin tavalla olen kokenut että semmoista aitoa innovaatioiden etsimistä ja avointa kes-
kustelua, luottamuksellista keskustelua, pohdintaa käydään, on käyty vähän liian vähän. Ja 
tuota ei aina ole aidosti etsitty kaikkia mahdollisia voimia mukaan hankkeisiin ja tässä tie-
tysti mun mielestä suurin vastuu on kunnallisjohdolla, että kuinka avoimia ne on olleet.”

Vahvoilla linkeillä ja seudun avoimuudella ulkopuolelle on merkityksensä kehittämi-
sessä käytävissä keskusteluissa. Strategisten keskusteluiden käyminen on tärkeää koko 
alueen sekä kehittäjäverkoston toimintakykyisyyden ylläpitämiseksi. Tietoon pääsemi-
nen (verkoston avoimuus uusille ajatuksille ja ihmisille) ja mahdollisuus vaikuttaa ke-
hittämiseen (avoin strateginen keskustelu) on verkoston ylläpitämisen perusta (Cooke 
& Morgan 1998, 80).

Kentän säännöt määrittelevät kehittäjäverkoston realiteetteina pitämiä asioita, ke-
hittämistyön palkitsevuutta ja kehittäjien statusta verkostossa. Kehittäjien toiminnan 
realiteetteina pitämät asiat suuntaavat sosiaalisia käytäntöjä verkostossa sekä erottelevat 
olennaiset asiat epäolennaisista. Kehittämisaihioihin reagoiminen (siihen ovatko ne 
olennaisia vai epäolennaisia) riippuu monesta eri tekijästä. Säännöt, jotka määrittelevät 
kehittämistoiminnan realiteetteja, voidaan jakaa eksplisiittisiin ja implisiittiin. Ekspli-
siittisesti julkituotuja sääntöjä ovat seudun ja kuntien tekemät strategiat ja ohjelmat, 
mm. seutustrategia ja aluekeskusohjelma. Myös aluekeskusohjelman puitteissa tehty 
klusteriohjelma ohjaa kehittäjien suhtautumista. Implisiittisesti sääntöjä on vaikeampi 
erotella, mutta Klijn ja Koppenjan (2006, 146) määrittelevät napakasti implisiittisiksi 
säännöt, jotka erottelevat hyvän tiedon, argumentoinnin ja kehittämisen standardit 
huonoista. Tältä pohjalta voidaan tarkastella aineistoa ja sieltä löytyneitä toiminnan 
realiteetteja määritteleviä sääntöjä.  

Vahvat henkilökohtaiset sidokset suuntaavat kehittäjäverkoston toimintaa. Moni 
tuntee toisensa kehittämisen lisäksi vähemmän muodollisista yhteyksistä, esimerkiksi 
rotary-toiminnan tai urheiluseuran kautta. Yhdistykset ja muut vastaavat toiminnot 
vahvistavat sosiaalista verkostoa, joka edistää luottamuksen syntymistä. Haastatelta-
vien mukaan yhteistyöhön oli helpompi ryhtyä niiden ihmisten kanssa, joihin on 
henkilökohtainen kontakti. Yhteistyötä tehdään muutenkin, mutta henkilösuhteiden 
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toimivuus antaa aivan erilaiset lähtökohdat yhteiselle toiminnalle ja mahdollistavat 
yhteistyön, johon mikään taho tai toiminto ei erityisesti velvoita. Kumppaneiden 
etsimisessä puhuttiin samanhenkisten hakemisesta sekä siitä, miten paljon helpompaa 
pienellä seudulla on löytää ne kymmenisen henkilöä, joiden osallistuminen on kysei-
sessä kehittämistilanteessa olennaista. 

”tämä on äärimmäisen helppo toimintatapa. Saat periaatteessa ne muutaman kymmenen 
tärkeimmän henkilön kasaan ja voidaan sopia tietyistä asioista: hei me tehdäänkin näin 
tämä homma. … Eli tässä on se hyvä puoli, että tämä on hallittavissa, tämä juttu.”

Selvimpinä julkilausumina olennaisista alueen kehittämisaihioista nostavat esiin seu-
dun strategia, aluekeskusohjelma sekä osana aluekeskusohjelmaa tehty klusteriohjelma. 
Aineistosta saadun kuvan perusteella ei ole suuria erimielisyyksiä siitä, mihin suuntaan 
seudulla sijaitsevien yrityksien edellytyksiä tulisi kehittää. Kehittämisen painopisteet 
vaikuttivat selkeiltä kehittämisen realiteeteilta, jolloin ratkaistavaksi jäävät keinot ja 
niihin sijoitettavat resurssit. 

”me tehdään tää uusi strategia ja sen mukaan eletään ja siihen pistetään eikä oikeastaan 
muuhun.”

Kehittäjien identiteettejä verkostossa määrittelevät varsin pitkälle heidän edustamiensa 
organisaatioiden roolit. Monesti haastatteluissa tuli esille, että vaikka henkilötasol-
la aitoa kehittämisintoa ja -halua olisikin, vaikeuttavat organisaatioiden väliset rajat 
yhteistoimintaa. Henkilötason ongelmia ei juurikaan nähty. Tämä voi tietysti johtua 
siitä, että haastateltavat kokivat kehittäjäverkostoon kuuluvat samanmielisiksi itsensä 
kanssa, ja verkoston ulkopuolelle jääneet tai jätetyt eivät ole kehittäjäverkostossa yhtä 
vahvasti edustettuina. Kehittäjän ”katu-uskottavuuteen” vaikuttaa lisäksi se, millaiset 
sidokset hänellä on seudulle. Haastateltavat korostivat, että lopullisesti kehittäjäverkos-
ton jäsenen painoarvon määrittävät hänen toimintatapansa. Seudulle pendelöiminen 
ei rajaa henkilön pääsyä kehittäjäverkostoon, mutta panosten seudun kehittämisen 
hyväksi on oltava riittävät. 

”… aika monia keskeisiä henkilöitä meidän seudun ulkopuolelta käy täällä töissä ja totta 
kai, kun sitä kehittämistä tehdään, ei me ruveta niitä erotteleen, että sä oot seudulta vai 
muualta vaan otetaan se hyöty niistä mikä on. Ja toivottavasti he aidosti tekevät sitä työtä 
tämän seudun eteen, jos näin sanotaan. … Siinä mielessä, että ei se asuinpaikka täysin 
ratkaise, mutta se, sanotaanko, toimintatapa sen ratkaisee.”

Organisaatiotasolla kehittäjäverkoston jäsenillä oli varsin selvät käsitykset toisistaan. 
Kunnista erotetaan keskuskaupunki ja maaseutukunnat. Joskus asettelu on vastakkain, 
joskus rinnakkain. Haastateltavat käyttivät nimityksiä ’Forssa vastaan muut kunnat’, 
’kaupunki ja maalaiskunnat’, ’kaupunkitoimintaa ja maaseututoimintaa’. Molemmilla 
tahoilla oli pyrkimys erottautua toisesta. 

Kuntayhteistyön nykytilaa kommentoitiin mm. nokitteluna, varpailla olemisena, 
odotteluna, jumiutuneena, riitelemisenä, linnoittautumisena, laimentuneena tekemisen 
meininkinä sekä keskustelemattomuutena. Kuntia koskevista maininnoista voitaneen 
päätellä osapuolilla olevan sekä erilaiset ratkaisumallit ongelmaan että erilaiset tavat 
perustella mielipiteitään. Kehittäjäverkoston toimivuuden kannalta kuntakeskustelu 
kertoo osaltaan tavoista ratkaista konflikteja kehittäjäverkostossa. Tällä hetkellä 
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yhteistyö kuntatasolla koettiin kehittäjäverkostossa osaoptimoinniksi, jota kuvastaa 
hiekkalaatikoilta tuttu sulle-mulle -toimintatapa. Yhteistyön nykytilan katsottiin 
vaikuttavan ainakin kehittäjäverkoston reagointikykyyn.

”Että on joku tällainen yhteinen elin, yhteinen, no yhteinen elin tai tapa, keino, jolla sitou-
dutaan näihin päätöksiin ja pantaisiin niitä pelimerkkejä pikkuisen enemmän sinne. Eikä 
se, että jokaisesta pienestäkin jutusta tarvitsee jokaisessa viidessä kunnassa tehdä erillinen 
prosessi ja päättää johonkin tällaisiin lähtemisestä. Että tämä nykyinen järjestelmä on nyt 
tämmöisen, niin sanotusti tällaisen toimijan näkökulmasta, niin se on hirveän raskas ja se 
saattaa sitten estää sen, että me ei. Se on niin kuin tämä, nää kustannukset sen sitoutumisen 
saamiseen on aika suuret. Aikajänne on monesti sellainen, että me ei pystytä reagoimaan 
siinä tarvittavassa aikataulussa.”

Jos erottautuivat kunnat roolillaan, niin oli muillakin organisaatioilla suhteellisen selvä 
rooli kehittäjäverkostossa. Tämä rooli tai maine kehittäjäverkostossa vaikutti siihen, 
miten niihin tai niiden toimintaan kehittäjäverkostossa suhtauduttiin. Yksilöt ja hei-
dän suhteensa ovat Forssankin seudulla keskeisessä asemassa näiden organisaatiotason 
ennakkovisioiden murtamisessa tai vahvistamisessa. 

”Sitten, että nämä käsitykset tekee sen, kun on se käsitys, että ei siellä mitään tapahdu, ei 
myöskään koskaan kysytä eikä lähestytä eikä pyydetä, niin se käsitys vaan pysyy yllä. Että 
vaikka kapasiteettia ja haluakin olisi, niin silti ne ei muutu ne käsitykset. Tulee taas tämä 
piiri pieni pyörii ja seutukunnan historialliset jutut, että ei täällä ole ennenkään mitään 
tapahtunut tyyliin. Ja paljon ne personoituu nämä asiat, että kuka sattuu olemaan vetovas-
tuussa, niin sen mukaan siihen sitten suhtaudutaan.”

Kehittämistoiminnan onnistuneisuuden arvioimiseksi oli aineistosta löydettävissä kol-
me kriteeriä: konkreettisuus, varmuus sekä panosten mukaiset hyödyt, mielellään mah-
dollisimman tasaisesti toimijoiden kesken. Seudun kehittämisessä välittömät taloudel-
liset tai materiaaliset hyödyt painottuivat. Mitä konkreettisempia näyttöjä tai tuloksia 
on esittää, sitä parempi hanke on ollut. Abstrakteja hankkeita tai kehittämisaihiota kar-
sastettiin. Konkreettisuuden painottamista selittänee osaltaan kehittäjien näkemykset 
kehityksestä lineaarisesti ja ennustettavasti etenevänä. Konkreettisuuden painottuessa 
kehittämisen aikajänne lyhenee. 

”Se täytyy mennä niin konkretiaan, siinä ei auta yhtään semmoiset, niinkun huuhaa mis-
sään asiassa. Ei kenelläkään ole aikaa, eikä halua eikä rahaa tehdä mitään turhaa.”

”resurssit on pienemmät, niin siellä ei pystytä ehkä senkään takia näkemään kauheen pit-
källe tulevaisuuteen menevää kehittämistoimintaa vaan pyritään mieluummin rakentamaan 
niinkun tällaisia konkreettisia asioita. Se näkyy mm. tässä meidän toiminnassa se, että kun 
vaikka oltais tekemässä jotain isompaa juttua, se tarvii aina tuoda esille ja nostaa näitä 
konkreettisia kärkiä, että mitä tässä oikein tapahtuu. Vaikka oltaisiin jotain ennakointihan-
ketta tekemässä aina sieltä sitten, että tässä on näitä yrityksiä mukana ja näissä yrityksissä 
katsotaan näitä asioita.”

Kun haastateltavat arvioivat kehittämistä, he puhuivat isoista kehitysaskeleista ja siitä, 
kuinka niitä ei ole tullut. Monen haastateltavan mukaan kehittäminen on aktiivista, 
mutta kirkkaita tuloksia on ollut vain vähän nähtävissä. Eräs haastateltavista koki, että 
kehittämistoiminta ja yhteistyö toimivat periaatteessa, mutta kun tulos pitäisi puris-
taa, niin se jää tekemättä. Kuten poliittisten lukkiutumien yhteydessä voitiin havaita, 
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konkreettisuuden korostuminen näkyy oman toiminnan arvioinnissa perustelemalla 
kehitystä tai kehittymättömyyttä ulkoisilla tekijöillä, esimerkiksi sijainnilla. 

”Niin ne on semmoisia onnistumisia, mitä tässä on tällä seutukunnalla määrätietoisesti 
tehty. … Jostakin ne aina sitten lähtee. Tai sitten ne lähtee siitä, että sijainti on hyvä. 
Kumminkin hyvä. … Sitten suurta vaikutusta ei ole näiden suurten yhtiöiden toimintaan 
oikeestaan millään muulla, kun että ne saa työvoimaa sitten, että saa sopivan maan, puh-
dasta vettä ja riittävästi sähköä.”

Varmuus kehittämisen onnistumisesta oli toinen tärkeä kriteeri. Mitä varmemmin 
jonkin hankkeen tulokset ovat ennakoitavissa, sitä myötämielisemmän suhtautumi-
sen se todennäköisesti saa. Kehittämisyhteistyö, joka rakentuu jonkin organisaation, 
toimielimen tai virallisten suhteiden varaan, tunnistettiin haastateltavien keskuudessa 
paremmin. Osa kehittäjistä olikin sitä mieltä, että yhteistyötä ja yhteisiä organisaatioi-
ta on, mutta enemmän tarvittaisiin lihaa rakenteiden ympärille toiminnan volyymia 
kasvattamalla tai yrityksiä, innovaatioita tai muita vastaavia luomalla.

”Se on hyvä resurssi, että meillä on tietyllä tavalla se resurssi. Esimerkiksi siellä olisi aikalailla 
ainutlaatuinen, että se olisi kanssa käyttöön, mutta me ei jostakin syystä, me ei pystytä kään-
tämään tällaista resurssia voimavaraksi. Siinä oli kyllä sen Bifeel-konseptin rakentamisessa, 
kyllä siinä oli oikein esimerkillinen tekemisen meininki ja tämmöinen. Se tehdään, jollakin 
hankkeella ajetaan ylös, mutta sen jälkeen kun se resurssi on saatu, siinä on joku semmoinen 
gäppi sitten, että sitä ei saada realisoitua sen resurssin hyötyä.” 

Jos löytyy hankkeita, joissa on kaikille osoitettavissa olevia hyötyjä, koettiin niihin läh-
teminen luonnollisesti helpommaksi. Varmoilla tuloksilla oli erään haastateltavan mu-
kaan sekin hyvä puoli, että niistä saadaan positiivisia kokemuksia, jotka rohkaisevat yh-
teistyöhön vastaisuudessa. Hyödyn tai tulosten edellyttäminen kehittämistoimilta on 
ymmärrettävää, sillä kehittämistä tehdään yhteisillä ja vähillä resursseilla eikä suuriin 
hairahduksiin ole varaa. Haastatteluissa kehittämisestä puhuttaessa mainittiin lisäk-
si virheistä muistuttamista, tietynlaisesta toiminnan valvonnallisuudesta, suhteellisen 
vahvasta kunnallisesta kontrollista sekä varovaisuudesta. Kehittämisessä otetaan pieniä 
askelia, jossa ei tule isoja harhahyppyjä, mutta ei varsinaisia eteenpäin loikkiakaan. 

”Kyllä täällä otetaan riskejä. … Mutta kyllä niistä sitten kuullaankin.”

Viimeisenä palkitsevuutta määrittävänä yhteisenä kriteerinä voidaan pitää sitä, että 
kehittäjäverkostoon kuulumisesta on kaikille jotain hyötyä ja mielellään mahdolli-
simman tasaisesti. Luonnollisesti kaikki kehittämiseen osallistuvat ovat mukana sillä 
oletuksella, että toiminnasta on heille odotettavissa hyötyä. Se, miten hyöty jakautuu 
ja miten kehittämistoimet näkyvät, voi olla hankalaakin määritellä, jolloin tasaiset edut 
ovat varmin tapa saada toimijoita mukaan. Kehittäjät puhuivat sitouttamisesta, jossa 
hanke ikään kuin myydään toisille toimijoille. 

”Mutta kyllähän sitten, jos sitä vähän on maisteltu, jos siinä on jonkun näköistä ideaa, 
jonkun näköistä hyötyä vähän joka osapuolella nähtävissä, niin kyllä sitä sitten varmaan 
ponnekkaasti viedään eteenpäin kuitenkin. Jos semmoinen juttu löytyy, josta koetaan, kai-
kille varmasti on jotakin hyötyä.”

Haastateltavien puheista on pääteltävissä, että kehittäjät kokevat seudun yksinään yhä 
vähemmän mielekkääksi kehittämisen kokonaisuudeksi strategisella tasolla. Osan mie-
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lestä verkostoitumisen hyötyjä seudun sisällä ei ole vielä riittävästi sisäistetty. Tätä tukee 
aikaisempi havainto puutteellisesta verkoston toimintalogiikan omaksumisesta osaksi 
käytäntöjä. Samoin seudun ulkopuolisiin verkostoihin linkittyminen koettiin hataraksi 
kansallisella, ja erityisesti kansainvälisellä, tasolla. Kovinkaan moni ei nähnyt seudun 
ulkopuolisia, potentiaalisina jäseninä kehittäjäverkostoon. Varsin yleisenä esiintyi ajat-
telua, jossa kehittäjät oli saatava ensin seudulle.  

”vuosia katsottu asioita, ei ole nähty kuin suurin piirtein huutomatkan päässä oleva, muuta-
man kilometrin ympärille. Se vaan ei ole nykyisin näin, ollaan tämmöisessä lähes globaalissa 
tilanteessa ja varsinkin kun tuota katotaan vähän laajemmin, niin meidän täytyy katsoa 
vähintään tällä kartalla tätä asiaa.”

Kentän sääntöjen viimeinen ulottuvuus on kehittäjäverkoston toimijoiden asemia ja 
rooleja määrittelevät säännöt. Kehittäjäverkosto ei ole organisoitunut hierarkkisesti, 
vaan toimijat ovat keskinäisessä riippuvuudessa. 

”Että se on siis tämmöistä verkostotoimintaa, kun eihän näitä asioita kukaan pysty nykyisin 
enää viemään yksistään eikä esimerkiksi omassa organisaatiossa. Sillähän ei kauhean paljon 
vaikutusta ole, että jos esimerkiksi jonkun kehittämiskeskuksen toimitusjohtaja päättää, että 
näinhän me nyt sitten tehdään. Niin jos nyt esimerkiksi kuntien suostumusta asioille ole, 
niin ette varmasti tee yhtään mitään.”

Kehittäjäverkostossa oli huomattu Orwellin Eläinten vallankumouksesta tuttu tilanne, 
johon myös Mandell ja Steelman (2003, 200) viittaavat, eli kaikki kehittäjät ovat tasa-
arvoisia – toiset vaan ovat tasa-arvoisempia kuin toiset. Kuntien johtavien virkamiesten 
asema kehittäjäverkostossa on vahvempi kuin johtavien luottamushenkilöiden. Luot-
tamushenkilöiden painoarvo kasvaa, kun puhutaan muodollisesta päätöksenteosta. 
Ylipäätään muodollinen kehittäminen kasvattaa kuntia edustavien kehittäjien roolia. 
Vähemmät selvät kehittämisen tavat painottuvat kehittäjäorganisaatioihin ja muille 
kehittäjäverkoston toimijoille. 

Kuntien rooli on merkittävä jo siksi, että ne toimivat keskeisimpänä rahoittajana 
monessa kehittämisorganisaatiossa ja -hankkeessa. Kuntaomisteiset kehittäjäorgani-
saatiot ovat kunnista riippuvaisia, mutta samalla ne ovat tärkeä osa kehittäjäverkostoa 
omalla asiantuntemusalueellaan. Yksilötasolla kehittäjän asemaa ei määrittele niinkään 
hänen edustamansa organisaatio, vaan henkilön toiminta.

”Se on henkilöstä kiinni, se ei ole pelkkä, ei se riitä vaan, että todetaan että Kehittämiskeskus 
on se, vaan henkilöiden pitää olla aktiivisia, että se niin kuin toimii sitten.” 

Yksittäisistä kehittäjistä erityisessä roolissa olivat ne, jotka ymmärsivät paikallisten suh-
teiden toimintaperiaatteet ja niin sanotusti hallitsivat orkesterin. Kehittäjäorganisaati-
oiden roolia voitaisiin joidenkin haastateltavien mielestä vahvistaa, mutta se tarkoittaisi 
vastuun jakamista ja kehittämisresurssien delegoimista. Vastuun jakaminen nykyisessä 
tilanteessa voi olla hankalaa, sillä jakamisen edellytyksiin vaikuttaa kuntien ymmärrys 
kehittämisresursseista. 

Haastatteluaineisto tukee aikaisempia teorioita siinä, että tietyn aseman ja luotta-
muksen saavuttaminen kehittäjäverkostossa helpottaa kehittämistä. Etenkin asiantun-
tijuuteen asemansa perustavat tahot painottivat toisten toimijoiden luottamusta, joka 
vaihtelee organisaatiosta ja viime kädessä henkilöstä riippuen. Mikäli luottamusta ei 
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koeta vahvaksi, yhteistyöhön ei erityisesti hakeuduta. Pienellä seudulla on huomattava, 
että yhteistyöhön voi olla velvoitteita joka tapauksessa, sillä muita toimijoita vastaavan 
tehtävän tekemiseen ei välttämättä ole ainakaan seudun puitteissa. Rakennerahastojen 
toimintalogiikka nähtiin osasyyllisenä heikkoon yhteistyöhön mm. yksityisen sektorin 
toimijoiden kanssa, sillä rakennerahastot eivät ennen edellyttäneet yksityistä rahaa 
samassa määrin. Nykyisellä ohjelmakaudella asia on toisin. 

Haastateltavien mukaan henkilötason kehittämisestä voidaan todeta, että riittää, 
jos seudulla on muutamia ihmisiä, joilla on uskottavia näkymiä kehittämisestä sekä 
kyky saada asioita eteenpäin. Yksin tuskin kukaan lähtee enää asioita viemään eteen-
päin, mutta suurempaan seutuun verrattuna konsensuksen suhteellinen laajuus on 
helpompi saavuttaa. Omia visioita keskeisempinä kehittäjät pitivät toimijan kykyä 
asian uskottavaan esittämiseen sekä riittävää asemaa ja kontakteja, joilla asioita saadaan 
konkretisoitua. 

”jos siellä on yksi henkilö, jolla on se näky ja riittävät verkostot, riittävät vuorovaikutustai-
dot, niin kyllä mä uskon yksikin pystyy tekemään aika paljon. Mutta se on, se on niinkun, 
tää kenttä on sillä tavalla haastava, että kun siellä pyörii tätä kuntaihmistä ja pyörii kehit-
täjää ja pyörii yrityksiä sitten ja kaikkea. Se on niin monimutkainen se verkosto, että sieltä 
pitäis aina pystyä tunnistamaan ne tahot, jotka sitä hommaa pystyy viemään eteenpäin. 
Mut sanotaan, että pienessä seutukunnassa, mun mielestä, siihen on huomattavat paljon 
paremmat mahdollisuudet, kun isommassa.” 

Henkilötasolla Forssan seudun kehittäjäverkosto on varsin staattinen. Luottamuksen 
rakentumisen kannalta se voi olla hyvä asia. Toisaalta seutua pidettiin suhteellisen 
sulkeutuneena, joten uudet ihmiset olisivat haastateltavien mielestä tervetulleita. Ke-
hittäjäverkoston muutokset koettiin arveluttavina. Muutosten jälkeen saattaa mennä 
jonkin aikaa toimijoiden hakiessa uusia asemia verkostossa. Kehittäjäverkoston vahvat 
sidokset ja staattisuus tukevat Csermelyn (2006) näkemyksiä heikoista sidoksista ver-
koston pysyvyyden lähteinä. Heikkojen sidosten mukanaan tuoma monimuotoisuus ja 
ns. korvaavat toiminnot helpottaisivat muutoksia, jotka tapahtuvat kehittäjäverkoston 
keskeisissä osissa.  

Poliittisten ryhmien valta-asemat vaikuttavat kehittäjäverkoston toimintapuitteisiin, 
vaikka heitä ei aktiivisiksi kehittäjäverkoston jäseniksi luettaisikaan. Tosin yksittäisiä 
luottamushenkilöitä arvioitiin kuuluvan kehittäjäverkostoon Forssan seudulla. Luotta-
mushenkilöt mainittiin useammin, kun puhuttiin poliittisten intressien suojelemisesta, 
jonka koettiin hidastavan ja vaikeuttavan kehittämistä. Kehittämisen mahdollistajina tai 
verkoston toimivuuden parantamisen yhteydessä poliittisia vaikuttajia ei mainittu. 

”Niin kuin sanoin, kyllä se hyvin paljon kiinni on niistä ihmisistä, jotka sitä johtaa ja lä-
hinnä kyllä sitten näistä kaupungin kunnanjohtajista, koska ne sitä joutuu sitten vetämään. 
Luottamushenkilöt on kuitenkin siellä taustalla. Toki voi sitä vaikeuttaa, mutta ei kauheesti 
voi helpottaa.” 

Taulukkoon 3 on koottu keskeisimmät Forssan seudun kehittäjäverkostoon ja -verkos-
tossa vaikuttavista säännöistä. 
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Taulukko 3: Seuraavaan taulukkoon on koottu verkoston säännöt ja esimerkkejä 
niistä Forssan seudulta. Mukailtu Klijnin & Koppenjanin (2004; 2006) mukaan

Määritelmä Ilmeneminen       Esimerkkejä

Vuorovaikutus- 
säännöt

Pääsy kehittämispeliin

vahva henkilökohtaisuus•	
klusteriohjelmat inklusiivisina ja •	
eksklusiivisina
pyrkimykset seudun ulkopuoli-•	
siin peleihin

Vuorovaikutus  
kehittämispelissä

ennakkovisiot •	
operatiivinen keskustelu ok, •	
strateginen keskustelu vältte-
levää
poliittiset kulttuurit•	

Kentän  
säännöt

Todellisuus, realiteetit

keskuskaupungin ja ympäröivi-•	
en kuntien suhde
yhteistyön määrä, yhteistyön •	
laatu
toimijoiden sidokset seudulle•	

Palkkiot, palkitsevuus
konkreettisuus•	
tasapuolisuus•	
varmuus•	

Asemat, paikat verkostossa
staattisuus, vahvat sidokset•	
henkilökeskeisyys•	
luottamushenkilöiden merkitys •	

pienen kaupunkiseudun erityishaasteet kehittäjäverkoston  5.3 
johtamiselle

Lähtökohtana pienen seudun kehittämisessä voidaan pitää jokseenkin ennalta arvat-
tavaa, mutta perinteistä ”kaikki tuntevat toisensa” -ilmiötä. Kehittäjäverkostossa tämä 
näkyy siten, että vaihtuvuus kehittämispelien väleillä on pientä, aktiivisia toimijoita 
on suhteellisesti suurempi osa väestöstä kuin suurilla seuduilla ja että henkilöiden 
väliset suhteet ovat vahvoja. Kehittäjiä ei useinkaan yhdistä vain kehittäjäverkostossa 
tapahtuva työ, vaan he tuntevat toisensa myös seudulla olevien sosiaalisten verkostojen 
kautta. Vahvat sidokset kehittäjien välillä ovat tärkeitä verkoston toimivuuden kannal-
ta. Luottamuksen syntyminen on todennäköisempää, kun toiminta on säännöllistä ja 
vastavuoroista. Verkoston toimivuudelle tämä luottamus on tärkeä, sillä luodakseen te-
hokkaan verkoston ja toimivat vaihtosuhteet verkoston jäsenten pitää luottaa toisiinsa 
ja kokea saavansa molemminpuolista hyötyä verkostossa toimimisesta. Vaikka näiden 
saavuttaminen on käytännössä vaikeaa, Forssan seudun näkökulmasta on lupaavaa, 
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että ennen verkostorakennetta muodostetut henkilösuhteet ja ”luottamusvarannot” 
voidaan ottaa käyttöön verkoston rakenteen muodostamisessa ja niistä voi olla hyötyä 
verkoston toimivuudelle tulevaisuudessa. (Keast ym. 2004.)

Kehittäjien väliset vahvat sidokset heijastuvat kehittäjäverkoston toimintaan mm. 
siten, että verkostoa pidettiin melko sulkeutuneena joko uusille ihmisille tai uudelle 
tiedolle. Tämä näkyi esimerkiksi haastateltavien painottaessa seudulla asumisen mer-
kitystä kehittämistyöhön sitouttavana tekijänä sekä ennakkovisiona. Ennakkovisio 
ohjaa sitä, miten toimija tuo kehittäjäverkostoon uusia ajatuksia ja kenelle hän niitä 
esittää. Ennakkovision pohjalta kehittäjä voi varautua argumentoimaan ja saattaa 
pystyä ennakoimaan kehittäjäverkoston muiden jäsenten suhtautumista asiaan. En-
nakkovisio helpottaa kehittäjien vuorovaikutustilanteita käytännössä, mutta voi toimia 
kehittämisajattelun rajoitteena pidemmällä aikavälillä. Siinä missä vahvat sidokset 
parantavat sosiaalisen pääoman kasvamisen mahdollisuuksia, ne vakiinnuttavat ver-
koston suhderakenteen, säännöt ja ajattelumallit ja voivat olla lukkiutumien lähde. 
Verkoston johtamisen kannalta olennaista on kehittää verkostossa olevaa sosiaalista 
pääomaa, mutta pitää verkosto avoimena auttamalla heikkojen sidosten syntymistä 
etenkin seudun ulkopuolelle. 

Huomioitavaa on, että verkostosta, sen rakentamisesta ja toiminnan edellytysten ke-
hittämisestä on tullut johtajan perustehtävä. Se ei ole ikävä lisä perinteiselle hierarkkisille 
tehtäville, vaan olennainen osa johtamista ja alueen kehittämistä. (Esim. Agranoff & 
McGuire 1999; Kickert, Klijn & Koppenjan 1997a; Sotarauta, Kosonen & Viljamaa 
2007.) Jonkin verran haastateltavien puheesta tuli esille, ettei verkostoitumiseen ole 
kiinnitetty tarpeeksi huomiota tai, että se on lisätehtävä ”oikeiden töiden” ohessa. Alue-
kehittämisessä tärkeä osaamisalue on kyky linkittyä verkostoihin ja toimia niissä. Kehittä-
jäverkoston johtajat ymmärtävät tämän. Seudun sisällä kehittäjäverkostossa toimiminen 
voidaan nähdä helpompana sikäli, että verkostoa ja vuorovaikutusta ohjaavat säännöt 
ovat suhteellisen pysyviä. Pysyvyys perustuu vuorovaikutussuhteiden säännöllisyyteen 
ja vastavuoroisuuteen. Kaikki tuntevat varsin hyvin verkoston jäsenten toimintatavat. 
Kun säännöt ovat suhteellisen muuttumattomat, ongelmaksi voi tulla uusien ihmisten 
pääseminen kiinni verkostoon tai ympäristön muutoksiin reagoiminen.  

Kehittäjäverkoston toimintalogiikan ymmärtäminen ja hyväksyminen on toinen 
merkittävä haaste kehittäjäverkoston johtamiselle. Verkostossa on kyse kumppa-
nuuksista ja niiden hoitamisesta, koska verkostoon kuuluminen on vapaaehtoista. 
Alueellisessa kehittämisessä tämä tarkoittaa, että alueen kehittäjäverkostoon kuuluvat 
voivat olla verkoston jäseniä useasta eri syystä ja verkostosta on mahdollista jättäytyä 
pois. Toimijoiden välisten riippuvuussuhteiden näkeminen on tärkeää, sillä ne ovat 
verkoston toimivuuden edellytys. Ilman keskinäistä riippuvuutta ei ole kehittäjäver-
kostoa.  Yritysten mukaan saaminen verkostoon koettiin tärkeäksi, mutta vaikeaksi. 
Kaiken kaikkiaan seudulla olevien organisaatioiden yhteistyötä olisi haastateltavien 
mukaan varaa edistää. Voimavaroja suhteessa seudun kokoon oli haastateltavien mu-
kaan riittävästi.  

Vapaaehtoisuus verkostoihin kuulumisen keskeisenä ominaisuutena näkyy eri 
tavoilla pienellä seudulla. Koska riippuvuus muista toimijoista on erityisen suurta 
(myös seudun ulkopuolelle), tuntuu joskus verkostoituminen ainoalta vaihtoehdolta. 
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Toisaalta kyvyttömyys kommunikoida tiettyjen seutuun vaikuttavien verkostojen 
kanssa aiheuttaa sen, että Forssan seudun kehittäjät kokevat olevansa tahtomattaan 
ulkopuolella tietyistä verkostoista. Sijainti suurten kaupunkien keskellä on mahdol-
lisuus, mutta niiden kehittämisongelmat eivät aina kohtaa pienten seutujen kanssa. 
Mitä tulee seudun ulkopuolisiin kehittäjäverkostoihin, seudun kehittämistä leimaa 
tietynasteinen ulkopuolisuuden tunne. 

Vaikka kuntien rooli kehittämisessä on pienellä seudulla suhteellisen vahva, haas-
tattelut vahvistavat aikaisempia tutkimustuloksia siitä, että muodollinen valta kehittä-
jäverkostossa ei määrittele kehittäjän toiminnan onnistuneisuutta. Niin ikään aineisto 
tukee Harmaakorven ja Niukkasen (2002, 22) havaintoja siitä, että kehittämisessä 
tunnistetaan verkostoyhteiskunnan ominaispiirteitä, mutta toimintatavat eivät ole 
vielä täysin verkostologiikan mukaan toimivia. 

Kolmas olennaisesti verkoston johtamiseen vaikuttava piirre Forssan seudun kehit-
täjäverkostossa on kehittämistoiminnan arviointi ja kehittämisen ympärillä käytävä 
keskustelu. Jo aikaisemmin tuli ilmi, että seudun kehittäjien näkemykset kehityksestä 
perustuvat lineaarisen kehityksen olettamuksiin. Tämä näkyy kehittäjäverkoston 
säännöissä, joilla arvioidaan kehittämistoimintaa. Mitä varmempia, konkreettisempia 
ja tasaisemmin kaikkia hyödyttäviä kehittämistoimet ovat, sitä positiivisemmin niihin 
suhtaudutaan. Tässä ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta kompleksisesti ja evolutionaa-
risesti kehittyvä yhteiskunta harvoin täyttää edellä mainitut ehdot. Lisäksi verkosto-
maiseen toiminnan rakenteeseen sisältyy aina riskinsä (Mandell ja Steelman 2003, 
204). Koska verkoston toiminta perustuu epävarmuuteen verkoston perustavaa laatua 
olevana luonteena (Koppenjan & Klijn 2004), odotukset yhteistyöstä eivät vastaa 
verkoston toimintalogiikkaa. Nämä kriteerit heijastuvat kehittämiskeskustelussa, joka 
painottuu operatiivisiin asioihin ja lyhyemmälle aikavälille. Keskustelusta puuttuivat 
vaihtoehtoiset kehityspolut ja kyseenalaistavat näkemykset. Osittain kehitysodotukset 
ovat selitettävissä resurssien pienuudella mm. toimijoiden vähyydellä ja pienillä pää-
omilla.

Epävarmuuteen suhtautuminen osana verkoston johtamista on olennainen piirre, 
sillä kehittämisessä toimitaan ympäristössä, jossa ongelmat ovat epävarmoja, niiden 
ratkaisuista ei ole täydellistä varmuutta, kehittäjäverkoston säännöt ovat epämääräisiä 
ja jossa toiminta on epävarmaa. Epävarmuuden sietämisestä tulee olennainen edel-
lytys lukkiutumista irrottautumisen onnistumiselle ja tärkeä osa kehittäjäverkoston 
johtamista. Sotarauta, Linnamaa ja Suvinen toteavatkin, että toimijoiden alueellisen 
kehittämisen parissa tulee pystyä sietämään epäselviä tilanteita ja kehityskulkuja yhä 
enenevissä määrin. Tämä edellyttää joustavuutta ja kykyä muuttua toimintaympäristön 
muuttuessa. Kompleksisuuden takia on tärkeää, että alueiden kehittämisessä pystytään 
tarkastelemaan monimutkaisia ilmiöitä käsitteellisesti ja tarvittaessa määrittelemään 
asioita ja ilmiöitä uusilla tavoilla. (Sotarauta, Linnamaa & Suvinen 2003, 18–19.) 
Varmojen vastausten puuttuessa kehittämiseen osallistuu toimijoita, joilla on erilaisia 
tulkintoja siitä, miten aluetta tulisi kehittää tai miltä pohjalta se kehittyy. Toimijoiden 
tulkinnat voivat erota toisistaan sen suhteen, mikä on ongelman ratkaisu ja mikä 
ongelma ylipäätään on. Tämä epävarmuuden sietäminen on osa alueen kehittämistä, 
mutta samalla vaikuttaa kehittämisen johtamiseen. 
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valta6.1 

Koska vallan käsitemäärittely on parhaimmillaan ja pahimmillaan ”loputon suo”, on 
seuraavassa poimittu vallan määritelmästä tutkimuskysymyksen kannalta olennaiset 
asiat. Vallan käsitettä on tarkasteltu siinä määrin, että sen avulla voidaan ymmärtää 
valtaa käyttäviä ja niitä, joilla valtaa on vähemmän sekä vallan lähteitä ja vallankäyttöä 
pienen kaupunkiseudun kehittämistoiminnassa. Niin suuren kuin pienenkin alueen 
kehittämisessä on vallan näkökulmasta kyse siitä, kuka voi vaikuttaa alueen kehitty-
miseen ja miten siihen on mahdollista vaikuttaa (Sotarauta, Kosonen, Viljamaa 2007, 
38). Wrong määrittelee (sosiaalisen) vallan joidenkin henkilöiden kapasiteetiksi, jolla 
voidaan saada aikaan ennakoitavissa tai aavisteltavissa olevia ja aiottuja vaikutuksia 
toisissa. Kaikki vaikutus toisissa ei ole vallan käyttöä. Määritelmä tarkentuu siten, 
että valta on intentionaalista vaikutusta muihin. Verkoston johtamisen kannalta valta 
aikomuksellisena toimintana on mielekäs määritelmä. Odottamattomat ja ennalta ai-
komattomat vaikutukset eivät ole vallankäyttöä, sillä toimija ei ole niitä tarkoittanut 
syntyviksi, vaikka ne syntyisivät vallankäytön ohessa. (Wrong 1997.)

”Valta on potentiaalista kykyä vaikuttaa toimintaan, muuttaa tapahtumien kurssia, 
ylittää vastustus ja saada ihmiset tekemään asioita, joita he eivät muuten tekisi. Politiikka 
ja vaikutus ovat prosesseja, toimintaa ja käyttäytymistä, joiden kautta valtaa käytetään 
ja valta realisoituu.” 4 (Pfeffer 1992, 30.) Toimintapolitiikkojen ja kehittämislinjausten 
muodostaminen tuovat esille verkostojohtamisen poliittisen ulottuvuuden. Julkisen 
sektorin roolin kannalta olennaisia ovat institutionaaliset resurssit, joiden kautta jul-
kisen sektorin toimijat käyttävät myös poliittista valtaa. (Agranoff & McGuire 1999, 
27.)

Kun vallan käyttö on tehotonta tai aiottuja vaikutuksia ei saada aikaan, valtaa ei 
ole tai sen käyttö ei ole mahdollista. Intentionaalisuuden vaatimus voidaan edelleen 
perustella siten, että jotta vallalla voi olla ei-tarkoituksellisia seurauksia, sitä on yleensä 
pitänyt käyttää sosiaalisissa suhteissa, jossa vallan käyttäjä on tarkoituksellisesti vai-

4   suom. Pulkkinen



7373

Johtajuus kehittäjäverkostossa

kuttanut toiseen toimijaan. Tarkoituksellisuuden vaatimuksen takia valta (power) ja 
vaikutus (influence) eivät voi olla toistensa synonyymejä (Wrong 1997.) Selvää lienee 
johtamisen kannalta, että mikäli valta ei ole tehokasta eikä toivottuja vaikutuksia saada 
aikaan, valtaa ei siinä tapauksessa ole. 

Paloheimon ja Wibergin (1997, 52) mukaan valta ei ole jonkun toimijan itsensä 
ominaisuus, vaan pikemminkin toimijoiden välinen suhde. Wrong sen sijaan näkee 
vallan latenttina ominaisuutena, joka otetaan käyttöön valtasuhteessa. Valta ei näy aina 
selvästi, vaan on pikemminkin potentiaalia, joka on kaikille valtasuhteille ominaista. 
(Wrong 1997, 6–7.) Yuklin mukaan valta on dynaaminen suhde, joka muuttuu, 
kun olosuhteet muuttuvat. Hänen soveltamansa sosiaalisen vaihdon teorian mukaan 
yksilö voi menettää tai saavuttaa valtaa vuorovaikutusprosessissa tietyn ajan kuluessa. 
Lojaalisuus ja kompetenssi ovat todennäköisiä vallan lisääjiä. Samoin innovatiiviset 
ehdotukset, jollaisiksi kehittämistoimintaan vaikuttavat uudet avaukset ja tulkinnat 
voidaan luokitella, ovat potentiaalinen vallan lähde. (Yukl 2002, 142; 170.) Valta on 
voima, joka saa alkunsa vallan omistajalta (Wrong 1997, 9). Alueen kehittämisessä 
vallan alkuperä on kehittäjäverkoston johtajalla, mutta vallan luonne ja voimakkuus 
realisoituvat, kun johtaja osallistuu kehittämispeliin.

Valta ei ole jakautunut tasaisesti eivätkä valtasuhteet ole symmetrisiä. Toisella 
toimijalla on aina enemmän valtaa suhteessa toiseen. Edellisessä kappaleessa esitetty 
vaikutuksen vastavuoroisuus on silti olemassa. On kuitenkin huomattava, että val-
tasuhteiden muotoutuminen on dynaamista: valtaa pitävän ja vallan kohteen roolit 
muuttuvat tilanteiden ja toiminnan mukana. (Wrong 1997, 10.) Verkostossa toimi-
joilla on eri tavoilla jakautunutta valtaa toisiinsa nähden, eli ne ovat keskinäisessä 
riippuvuussuhteessa keskenään. Verkoston johtaja on riippuvainen toisista eli verkoston 
osien valtasuhteet ovat bilateraalisia tai multilateraalisia. Verkostorakenne syntyy, kun 
toimija ymmärtää olevansa vain osa suurempaa kokonaisuutta. Toimijan tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää toisia toimijoita, jolloin syntyy muodollisia ja epämuodollisia 
valtasuhteita. Verkoston sosiaaliselle rakenteelle on ominaista konfliktien riski. Yksilöi-
den tai heidän edustamiensa organisaatioiden tavoitteet eivät aina ole samansuuntaiset 
yhteisten tavoitteiden kanssa. (Keast ym. 2004.)

Vaikutukset ovat vallan selkein mittari. Koska vallan ensimmäinen kriteeri oli 
intentionaalisuus, valtaa mittaavat vaikutukset, joita vallankäyttäjä on tarkoittanut 
tapahtuvaksi. (Wrong 1997, 13–14.) Otetaan esimerkiksi kehittäjäverkoston johtaja, 
jolla oletetaan olevan valtaa muihin kehittäjiin. Hän haluaa edistää seudun kehittäjien 
osaamista. Tässä onnistuakseen hänen tulee saada seudun kehittäjät innostumaan 
oman osaamisensa kehittämisestä, saada oppilaitos järjestämään toimijoiden kai-
paamaa koulutusta sekä saada vaikkapa aluekeskusohjelman määrärahoja sidottavan 
koulutuksen kustannusten maksamiseen. Mikäli hän saa koulutusmahdollisuuden 
järjestettyä ja rahoituksen hoidettua, mutta koulutuspaikat jäävät täyttämättä, hänellä 
on valtaa kehittäjiin, mutta vain osittain. Samoin on, jos hän saa kehittäjät innostu-
maan ajatuksesta, muttei saa myytyä ajatustaan oppilaitokselle ja rahoittajille. Jos hän 
saa molemmat toteutumaan, voidaan varmastikin sanoa, että hänellä on selvästi valtaa 
seudun kehittäjäkentässä. Jos taas kehittäjät huomaavat, että oikeastaan he tarvitsevat-
kin yhteisen Ruotsin risteilyn ja kunnon buffet-aterian, voidaan sanoa, että kehittäjällä 
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oli vaikutusta. Valtaa hänellä ei tässä tapauksessa ollut, sillä lopputulos ei ollut se, mitä 
toimija oli alun perin tarkoittanut. 

Kuten edellisessä luvussa voitiin huomata, sosiaalinen infrastruktuuri Forssan seu-
dulla muodostuu säännöistä, jotka syntyvät verkoston vuorovaikutuksessa. Säännöt 
määrittelevät valta- ja resurssiriippuvuuksia verkostossa, sillä valta on pohjimmiltaan 
verkoston jäsenen tulkintaa toisen verkoston jäsenen tai osan vaikutuspotentiaalista. 
Sääntöpaletista syntyy valtarakenne, jonka staattisuus toisaalta vähentää transaktio-
kustannuksia ja helpottaa vuorovaikutusta, mutta toisaalta pitää yllä valtarakenteita 
sekä sulkee toisia toimijoita kehittäjäverkoston ulkopuolelle ja ottaa toisia mukaan 
kehittäjäverkostoon. (Klijn & Koppenjan 2006, 146–148) 

valtaa pienen kaupunkiseudun kehittämiseen6.2 

Äskeistä tiivistäen valta on henkilöiden kapasiteettia saada aikaan tarkoituksellisia ja 
ennakoituja vaikutuksia toisissa. Valta on tarkoituksellista, vaikuttavaa, potentiaalis-
ta, epäsymmetrisesti jakautunutta sekä vaikutuksiltaan erilaista. Seuraavassa siirrytään 
yleisestä erityiseen vastaamalla siihen, miten valta näyttäytyy pienen kaupunkiseudun 
kehittäjäverkoston johtamisessa. 

Vallankäytön jäsentämiseksi Paloheimo ja Wiberg (1997, 66–69) ovat määritelleet 
neljä erilaista vallan ilmenemismuotoa: vastustuksen murtamisen, vaihtoehtojen rajoit-
tamisen, preferenssien muuttamisen ja vallan muuttumisen oikeudeksi ja velvollisuu-
deksi. Sotarauta, Kosonen ja Viljamaa (2007, 38–40) soveltavat vallan moniulotteista 
luonnetta aluekehittämisen kentälle siten, että aluekehittäjän näkökulmasta vallan 
käyttäminen ilmenee uuteen viettelemisenä, toimintavaihtoehtojen lisäämisenä, yleis-
ten ja yksityisten preferenssien nivomisena yhteen sekä ydinosaamisen kirkastamisena 
ja juurruttamisena osaksi organisaatioiden jokapäiväistä toimintaa.  

Kehittäjät eivät voi olla sataprosenttisen varmoja kehittämisen keinoista tai toivot-
tavista lopputuloksista. Toisinaan kehittäjät saattavat olla varmoja siitä, miten aluetta 
lähdetään kehittämään. Silti kehittämisellä voi olla odottamattomia vaikutuksia, koska 
kehitykseen vaikuttaa monia eri tekijöitä samanaikaisesti. Ostrom (1990) puhuu in-
stitutionaalisten valintojen prosesseista, jotka tehdään tietyn informaation perusteella 
asioista, joiden lopputuloksesta, hyödyistä ja haitoista ei ole täydellistä varmuutta. 
Siten kaikki päätöksenteko kompleksisessa ja epävarmassa ympäristössä on aina 
tiettyjen ennakkoasenteiden tai mieltymysten varassa. Sotarauta ja Kostiainen (2003, 
418) puhuvat tulkinnoista ja kehittäjien toiminnasta, joka ei perustu suoraan todelli-
suuteen vaan kehittäjien tulkintoihin todellisuudesta. Kehittämiseen vaikuttaminen ja 
vaikutusvalta kehittäjäverkostossa eivät ole riippuvaisia virallisesta asemasta tai muo-
dollisesta vallasta. Pikemminkin kehittäjäverkoston johtaja tarvitsee verkostovaltaa ja 
tulkitsevaa valtaa. Tulkitsevalla vallalla tarkoitetaan valtaa määritellä kehitysprosesseja 
ja suuntia. Tulkitseva valta määrittelee, mitkä asiat ylipäätään nousevat keskusteluihin 
ja koetaan tärkeiksi tai ratkaistaviksi ongelmiksi. (Sotarauta, Kosonen & Viljamaa 
2007.) Tulkitsevan vallan käyttäminen painottuu nimenomaan verkostojen sääntöjen 
määrittämiseen. 

Koska kehittäjäverkoston johtajan vallalla voi olla useita eri lähteitä, ja eri kehittäjien 
vallalla voi olla erilainen alkuperä, on tärkeää osata hyödyntää erilaisia vallanlähteitä. 
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Aluekehittäjän keskeisenä vallan lähteenä voidaan pitää verkostovaltaa. Verkostovalta 
on epäsuoraa valtaa, joka perustuu henkilön luomaan suhdeverkostoon. Verkostovalta 
realisoituu kahdessa ulottuvuudessa: henkilön omassa toiminnassa, johon hänen ver-
kostonsa vaikuttaa sekä henkilön vaikutuksena verkoston muihin toimijoihin. Tämä 
tarkoittaa, että kehittämisen johtajan verkostovaltaa voivat lisätä a) hänen verkostonsa 
esim. sieltä tulevan informaation tai uskottavuuden kautta ja/tai b) hänen kykynsä 
vaikuttaa asioihin käyttäen verkostoaan vaikuttamiskanavana. Kehittäjäverkoston 
johtaja voidaan tästä näkökulmasta tulkita yhteyksien rakentajana, jota usein kutsutaan 
termillä sillanrakentaja. 

Sillanrakentajat tuntevat paljon ihmisiä sekä tietävät paljon ihmisistä. Sillanraken-
tajien valta perustuu henkilökohtaisiin sidoksiin ja kykyyn ylittää rajoja. Henkilökoh-
taiset sidokset vallan lähteenä perustuvat henkilön mahdollisuuksiin käyttää sidoksiaan 
tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Sidosten kautta sillanrakentajalla on läheinen yhteys 
tietoon, ja hän voi jonkin verran ohjata tiedon rakentumista. Sillanrakentaja luokitel-
laan harvoin kehittämistoiminnan näkyvimpään eliittiin – itse asiassa sillanrakentaja 
voi pitää muodollista valtaa esteenä toiminnalleen. (DeSantis 2006, 33–34.) Ibarran 
ja Hunterin (2007) mukaan hyvä strateginen verkostoituminen perustuu vaikutus-
valtaan. Strateginen verkostoituja on ensisijaisesti epäsuora vaikuttaja. Verkostoissa 
toimiminen edellyttää kykyä antaa periksi kontrollista ja hypätä epäselvään verkostojen 
rakentamisen ja toimimisen prosessiin. 

johtaminen ja johtajuus6.3 

Siitäkin huolimatta, että kehitykseen vaikuttaminen on vaikeaa ja kehittäjiä on useita, 
alueen kehittämistä ja kehittäjäverkostoja pitää voida johtaa. Seuraavassa tarkastellaan 
johtajuuden peruselementtejä, josta siirrytään pienen kaupunkiseudun kehittämisen 
johtamiseen. Jo tässä vaiheessa voidaan sanoa, että johtajuutta tarvitaan. Tärkeää on, 
että alueen kehittämisen johtajat ja johdettavat ymmärtävät, ettei johtaminen voi olla 
samanlaista, mitä olemme perinteisesti sillä ymmärtäneet. Ja edelleen on huomattava, 
että suuren kaupunkiseudun kehittämisen johtamisessa on erilaisia painotuksia kuin 
johdettaessa pienen kaupunkiseudun kehittämistä. 

Tavallisesti johtamista määritellessä käsite jaetaan sen englanninkielisten termien 
mukaan management ja leadership -johtamiseen. Management on perinteisesti ym-
märretty operationaalisena toteuttamisena, muodollisena ja enemmän ennalta suun-
niteltavissa olevana. Leadership -tyyppinen johtaminen on korostunut yhteiskunnan 
kompleksisen ja vaikeasti ennustettavan kehityksen mukana. Koska se on joustavampi 
johtamisen muoto, sen tarkka määritteleminen on hankalampaa. Useimmat mää-
ritelmät ovat yhtä mieltä siitä, että leadership on lähtökohtaisesti joustavampaa ja 
kattavampaa. (Kotter 1988.) 

Karlöf (1995, 114) tiivistää johtajuuden 

toiminnan suuntaviivojen määrittämiseen•	
kykyyn saada ihmiset mukaan•	
kykyyn saada ihmiset tekemään työtä tavoitteiden saavuttamiseksi.•	
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Sotarauta & Linnamaa (1999, 110) lisäävät tähän vielä

kyvyn sopeuttaa, tehostaa ja muuttaa toimintaa toimintaympäristön muuttuessa•	
kyvyn tarkastella toimintaa pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti.•	

Samalla tavalla kuin valta on toimijan ominaisuus, joka realisoituu vuorovaikutukses-
sa, voidaan ymmärtää Griffinin (2001 sit. Stacey 2003, 395) näkemys johtajuudesta. 
Hän tulkitsee johtajuutta systeemisestä näkökulmasta, jossa johtajuus on peräisin sekä 
yksittäisiltä johtajilta, jotka määrittelevät systeemin arvoja ja tarkoitusta että systee-
miltä, joka omaksuu arvot ja tarkoituksen systeemin jäsenten toiminnan perustaksi. 
Johtajalla ei viitata puhtaasti yksilön ominaisuuksiin, vaan johtajan asema – siinä missä 
valta ja johtajuus – rakentuu toisten hyväksymisen mukana. Johtajan ominaisuuksilla 
ei ole merkitystä, jos kukaan ei tunnusta niitä. Samoin, johtaja ei ole johtaja, jos hän ei 
näe muiden tunnustavan häntä johtajaksi. Johtajia syntyy kompleksisissa vuorovaiku-
tusprosesseissa, joille on ominaista osapuolten molemminpuolinen johtajuuden tun-
nustaminen. (Stacey 2003, 397.) Olennaista on huomata, että johtajuus tai johtajan 
ominaisuudet pelkästään eivät riitä (Drucker 1990,3). 

Johtajuuden ei tarvitse olla pelkästään yksilöiden ominaisuus. Johtaja voi olla ryhmä, 
instituutio, yhteisö tai verkosto. Voidaan puhua uudesta johtajuuden muodosta, joka ei 
riipu poikkeuksellisista yksilöistä vaan yhä useamman yksilön kiinnostuksesta itsensä 
kehittämiseen. Esimerkiksi verkoston menestyksekkääksi toimimiseksi monen yksilön 
tulee ymmärtää osien ja kokonaisuuden suhde, sekä elävän systeemin pyrkimys kohti 
evoluutiota, jotta se pystyy aistimaan hiljaisia signaaleja. Siten voidaan palvella sitä, 
mikä on vasta nousemassa. (Senge ym. 2005.)

Johtajuuden käsite perustuu tietynlaisille oletuksille organisaatiosta ja sen toimin-
taympäristöstä. Johtajan ominaisuuksien ja tehtävien määrittely on tärkeää, sillä tutki-
mus kohdentuu yksilötasolle. Mitä johtajan ominaisuudet ja taidot ovat, ja mitkä ovat 
johtajille tyypillisiä tehtäviä aluekehittämisessä? Koska aluekehittämisessä on mukana 
useita toimijoita, jotka ovat toisistaan riippuvaisia ja organisoituneet verkostomaisesti, 
kohdentuu johtamisen tarkastelu erityisesti verkostojohtajan kykyihin ja tehtäviin. 

Kehittäjäverkoston johtaminen6.4 

Klassisen tulkinnan mukaan johtaminen koostuu tavoitteiden asettamisesta, organisaa-
tion rakentamisesta ja suunnittelusta sekä työn johtamisesta. Tällainen klassinen näke-
mys ei sovellu alueen kehittämisen johtamiseen, sillä se perustuu oletukseen johtajan 
asemasta hierarkian huipulla ja oletukseen, että kaikilla toimijoilla on yhteinen tavoite. 
(Kickert, Klijn & Koppenjan 1997a, 11.) Jokaisen monimutkaisen ongelmanratkaisun 
perustana on sen ratkaisemiseksi organisoituneeseen verkostoon liittyneet jäsenet, jotka 
vapaaehtoisesti osallistuvat toimintaan omien intressiensä ajamina ja vastavuoroisuutta 
odottaen. He antavat osansa verkoston toimintaan niin kauan, kun voivat olettaa ver-
koston antavan jotakin jossakin muodossa heille takaisin. (DeSantis 2006, 31.)

Kehittäjäverkoston toimijoilla ei ole jaettua tavoitetta eikä yksimielisyyttä kehit-
tämisen ongelmista tai niiden ratkaisuista. Verkoston johtamiseen ei kuulu selvää 
päätöksentekomenettelyä, jonka varaan johtaja voisi laskea. Kehittäjäverkosto ei ole 
hierarkkisesti organisoitunut, vaan useamman eri toimijan keskinäisen riippuvuuden 
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varaan rakentunut verkosto, jossa monella toimijalla on valtaa suhteessa toisiinsa ja 
ratkaistavana olevaan asiaan. Verkostojohtamisen voidaan tulkita olevan ”erilaisten 
toimijoiden toisiinsa ja itseensä kohdistamaa vaikutusta” (Sotarauta & Linnamaa 
1999, 101). Koska verkostojohtaminen on epäsuoraa, sillä voi olla odottamattomiakin 
vaikutuksia.

Alueelliseen kehittämiseen taustalla vaikuttaa kehittäjien näkemys todellisuudesta. 
Koska todellisuus on monimutkainen ja epävarma, voidaan puhua vain tulkinnoista, ei 
absoluuttisesta todellisuudesta. Näkemys voi olla selvästi julkituotu tai implisiittisesti 
sisäänrakennettu. Parhaimmillaan kehitysnäkemyksiä on useita ja niiden keskinäinen 
kommunikointi luo ja kehittää niitä edelleen. (Sotarauta, Linnamaa & Suvinen 2003, 
39.) Verkostoissa rakentuvat, uusiutuvat tai kuihtuvat tietyt tulkintakehykset. Ne tul-
kintakehykset, jotka uusiutuvat, vahvistuvat ja säilyvät. Säilyneiden tulkintakehysten 
kautta tarkastellaan verkostoon tulevaa uutta tietoa tai muita heikkoja signaaleja. Tieto 
arvotetaan ja siihen tartutaan, mikäli se sopii yhteiseen tulkintakehykseen. Jos se ei sovi, 
se jää huomaamatta tai siihen ei reagoida. Yhteinen viitekehys vähentää toimijoiden tai 
yksiköiden välistä monimutkaisuutta, mutta se vaikeuttaa erilaisen tulkintakehyksen 
omaavien toimijoiden tai verkoston osien välistä kommunikointia. (Kickert, Klijn & 
Koppenjaan 1997b, 167.) Toisistaan riippuvaiset toimijat tuovat omat näkemyksensä 
ongelmanratkaisuun ja toimivat omista lähtökohdistaan. Toimijoiden keskinäiset suh-
teet ja näkemykset antavat toimintapuitteet verkostojohtamiselle. Nämä näkemykset 
ohjaavat toimijoita kehittämisprosesseissa ja niiden erilaisuus ja yhteensovittaminen 
ovat uuden polun luomisen avainkysymyksiä. (Koppenjan & Klijn 2004, 10.)

Johdettaessa verkostoja johtamisen kohteena voivat olla tulkinnat todellisuudesta, 
toimijat sekä instituutiot ja niiden väliset suhteet (Klijn & Teisman 1997). Verkosto-
johtamisessa kyse on strategioiden ja tavoitteiden yhteensovittamisesta. Yhteensovit-
tamista tehdään sen toiminnon tai ongelman puitteissa, jonka ympärille toimijat ovat 
verkostoituneet. Kehittäjäverkoston johtamisen perimmäisenä pyrkimyksenä on saada 
aikaan strateginen yhteisymmärrys verkoston toimintapuitteissa tapahtuvista yhteisistä 
toiminnoista. (Kickert, Klijn & Koppenjan 1997b, 167.) 

Strategiset keskustelut voivat olla osa tulkinnoilla johtamista (Ståhle, Sotarauta & 
Pöyhönen 2004, 59). Luomalla uusia kehitystulkintoja strategia- tai muissa ohjel-
maprosesseissa voidaan auttaa aluetta sen pyrkimyksissä irrottautua lukkiutumista. 
Strategiaprosesseissa voi piillä vaara, että ne ovat vain mekaanisia projekteja, joissa 
osallistujat ovat paikalla, mutteivät läsnä. Von Krogh ja Roos (1996) näkevät puutteita 
johdettaessa strategisia keskusteluja. Heidän mukaansa strategisen keskustelun tulee olla 
toimijoiden kannalta ymmärrettävää ja siihen tulisi soveltaa strategiseen keskusteluun 
soveltuvia sääntöjä, kuten epäselvyyden hyväksymistä, dialogia, hypoteettisia asetelmia, 
rohkeutta, avoimuutta, dynaamisia rooleja, vallan jakautumista ja jatkuvuutta. 

Verkostojen menestyksekäs johtaminen ei välttämättä parhaimmillaankaan tuota 
suoraa menestystä tai kehitysloikkia. Hyvällä verkostojen johtamisella voidaan kuitenkin 
olla luomassa olosuhteita, joissa monitahoisiin ongelmiin voidaan vastata (Koppejan & 
Klijn 2004). Ståhle, Sotarauta ja Pöyhönen (2004, 23) nimeävät johtajan tehtäväksi 
avata uusia kehityspolkuja tulevaisuuteen venyttämällä rakenteellisia, kognitiivisia ja 
poliittisia rajoitteita. 
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Verkoston johtaminen voi perustua erilaisille strategioille ja kohdentua eri tavoin. 
Kickertin, Klijnin ja Koppenjanin (1997b) jaottelu näkee verkostojen johtamisen 
kahdella tasolla: pelien ja verkoston tasolla. Koppenjan ja Klijn (2004) kehittävät ver-
kostojen johtamisen teoriaa edelleen jakamalla verkoston johtamisen sisältöjen, pelien 
sekä instituutioiden tasoilla tapahtuvaksi toiminnaksi. Sisältöjen tasolla tarkastelu ei ole 
tässä tapauksessa mielekästä, sillä tutkimusongelma ei painota tiettyä substanssia. Pelin 
tasolla johtamisstrategiat on suunnattu johonkin tiettyyn asiaan tai vuorovaikutus-
prosessiin vaikuttamiseksi. Verkoston tason johtamisessa on kyse rakenteisiin eli pelin 
kontekstiin vaikuttamisesta. Verkoston tasolla tapahtuva johtaminen on kattavampaa 
ja pidemmälle aikavälille sijoittuvaa kuin yksittäisen pelin johtaminen. (Kickert, Klijn 
& Koppenjan 1997b, 168–169.) 

Johtamisen tasojen määrittäminen auttaa hahmottamaan lukuisia eri strategioita, 
joita verkoston johtamisessa voidaan soveltaa. Verkostojen vuorovaikutussuhteilla on 
kaksi ulottuvuutta: systeemien välinen ja ihmisten välinen vuorovaikutus. Systeemien 
ja ihmisten ulottuvuus ovat toisiinsa nähden vastavuoroisessa dynaamisessa suhteessa, 
eli molempien kehitys vaikuttaa toiseen. Johtaminen on välittömästi ihmisten välillä 
tapahtuvaa toimintaa, joka välillisesti vaikuttaa systeemin tasolla. (Marsh 1998, 195.) 
Vastaavasti Kickert ja Koppenjan (1997, ks. myös Klijn & Koppenjan 2004; 2006) 
jakavat verkoston johtamisen pelien johtamiseen ja verkostorakenteen johtamiseen. 

Ominaista peleille on, että niissä olevilla eri kehittäjillä on monenlaisia intressejä 
ja tavoitteita, jotka kohtaavat vuorovaikutustilanteessa (Klijn, Koppenjan & Termeer 
1995, 441–442). Pelejä voidaankin johtaa usealla eri tavalla. Kickert ja Koppenjan 
(1997) luettelevat johtamisen tavoiksi verkoston aktivoinnin, vuorovaikutuksen 
järjestämisen, välittäjänä toimimisen, vuorovaikutuksen helpottamisen sekä välillisen 
vaikuttamisen ja sovittelun. 

Verkoston rakenteen johtamisessa ei oteta rakenteita annettuina, vaan oletetaan, että 
niitä on mahdollista muuttaa. Rakenteiden muuttamisen pitää perustua tarkoituksen-
mukaisuuteen verkoston toimivuuden edistämiseksi. Dramaattista verkoston rakenteen 
muuttamista on syytä varoa, sillä rakenteet ovat usein rakentuneet pikkuhiljaa ja niille 
on kehittynyt itsesäätelyprosesseja, joiden toimintakyky saattaa olla olennainen koko 
verkoston kannalta. Verkostoa kokonaisuudessaan on mahdollista johtaa vaikuttamalla 
muodollisiin toimintoihin, vaikuttamalla toimijoiden keskinäisiin suhteisiin, vaikut-
tamalla verkoston arvoihin, normeihin ja tulkintoihin tai horjuttamalla verkoston 
sisäistä tasapainoa. (Kickert & Koppenjan 1997.) Kun alue ymmärretään dynaamisena 
järjestelmänä ja verkosto sen osana, ei alueen kehittämisen tavoitteena ole tasapaino. 
Verkoston johtamisella pitäisi pyrkiä luomaan rakenteita, jotka ovat herkkiä muutok-
selle ja luomaan yhtymäkohtia, joiden kohtaamisesta nousee muutoskipinä. Verkosto 
itsessään voidaan nähdä systeemin osana, joka mahdollistaa tarvittavan pysyvyyden ja 
voi tarvittaessa olla muutoksen moottori. 

Tasojen määrittäminen on tärkeää, kun valitaan kulloinkin sopivinta johtamisstra-
tegiaa. Johtamisen tuloksellisuuden kannalta on tärkeää, että valittu strategia sopii 
siihen ongelmaan tai lukkiutumaan, jota pyritään ratkaisemaan. (Kickert, Klijn & 
Koppenjan 1997b, 169–170.) Eri tasojen johtaminen vaatii johtajalta erilaisia taitoja ja 
kykyjä. Sotarauta, Kosonen ja Viljamaa (2007, 43–44) tiivistävät kehittäjäverkostossa 
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tarvittavat yleiset kyvyt substanssi-, prosessi- ja rakennekompetensseihin. Ne ovat 
sovellettavissa kyvyiksi johtaa sisältöjä, pelejä sekä rakenteita. 

Verkoston johtajan perustehtävät ovat vuorovaikutusprosessien mahdollistaminen 
ja helpottaminen, toimiminen välittäjänä tai sovittelijana eri toimijoiden väleillä 
sekä ajattelun suuntaaminen tavoitteiden asettamisen sijasta tavoitteiden etsimiseen. 
(Kickert, Klijn & Koppenjan 1997b, 167.) Kotterin (1988) mukaan yritysten sisäisten 
sekä yritysten välisten verkostojen johtamisen perustehtävä on ohjata organisaatioita, 
ryhmiä ja ihmisiä niin, että toiminta hyödyttää kaikkia siinä mukana olevia osapuolia. 
Kehittämisprojektit ja -prosessit ovat yhteistoimintaa vaativia ja ne voivat palkita sekä 
henkilökohtaisesti että ammatillisesti. Huolimatta kehittämistoiminnan kompleksi-
suudesta, tavoitteista tai laajuudesta, kehittämisorientoitunut toiminta on yhteisön 
konsensuksen rakentamisen testi. (DeSantis 2006, 30–31.) Yksittäisen johtajan 
keskeisin haaste on rakentaa itselleen verkosto, josta saa tukea, palautetta, resursseja 
omaan toimintaan, erilaisia näkemyksiä ja uutta tietoa. Henkilökohtaiset vaihtosuhteet 
ja vuorovaikutus verkoston kanssa eivät ole häiriötekijöitä niin sanotun oikean työn 
tekemiselle, vaan johtajuuden ydintehtäviä. (Ibarra & Hunter 2007, 40–41.)

Verkostojohtamisella tähdätään vuorovaikutuksen tai tulosten parantamiseen ja sillä 
on pikemminkin mahdollistava rooli. Vaikka johtajalla on yleishyödyllinen rooli, ei 
pidä olettaa, että johtajalla ei olisi omia intressejä. Johtaja käyttää aikaa ja osaamistaan, 
koska prosessista on mahdollisesti tai varmasti hänelle jotain hyötyä. (Klijn, Koppenjan 
& Termeer 1995, 441–442.) Drucker pitää erityisen keskeisenä johtajan taitona kykyä 
ymmärtää oman itsen toissijaisuus tehtävään nähden. Tehtävä on se, millä on merki-
tystä, ja johtaja on tehtävän suhteen palvelija (Drucker 1990, 20). Omien tavoitteiden 
liiallinen ajaminen toisten tavoitteiden kustannuksella heikentää verkoston toimintaa 
pidemmällä aikavälillä ja voi johtaa siihen, että toimijat ovat kiinnostuneempia pääse-
mään tasoihin kuin saavuttamaan kehitystä (Bryson & Crosby 1992, 345).

mitä taitoja kehittäjäverkoston johtaja tarvitsee?6.5 

Verkoston toimintaa leimaa epävarmuus, joka tulee huomioida verkoston johtamises-
sa. Kyky sietää epävarmuutta yksilötasolla, voi muuttua systeemin tasolla kyvyksi mu-
kautua tai muuttua (Grabher & Stark 1997, 538). Epävarmuuden hyväksymiseksi ja 
siinä olevien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi Koppenjan ja Klijn (2004) kiteyttävät 
verkostojen johtamisen vuorovaikutuksen edistämiseksi verkostoissa. Siten verkoston 
johtamisen voidaan tulkita onnistuneen, kun sillä edistetään yhteistyötä toimijoiden 
välillä ja estetään, siirretään tai muuten hankaloitetaan vuorovaikutuksen esteiden syn-
tymistä. Hyvää verkostojohtamista on vaikea arvioida, sillä verkoston tavoitteet voivat 
muuttua prosessin edetessä. Kuitenkin seuraavassa esitetään ominaisuuksia, joiden on 
tulkittu kuuluvan hyvään verkostojohtamiseen. (Kickert, Klijn & Koppenjan 1997b, 
175–177; Klijn, Koppenjan & Termeer 1995, 450–452.)

Johtajan kyky saada aikaan win-win -tilanteita tekee vuorovaikutukseen osal-
listumisesta houkuttelevampaa kuin siitä poisjäämisen. Kaikki eivät voi voittaa yhtä 
paljon eikä kaikille voida luoda tunnetta, jossa he tuntevat voittaneensa tai saaneensa 
tahtonsa täydellisesti läpi. Silti toiminta voidaan tehdä houkuttelevaksi samanaikaisesti 
monelle toimijalle. Mikäli toimijoiden tavoitteet ovat hyvin erilaisia, johtajan kyky 
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uudelleen määritellä tilanne voi auttaa toimijoita näkemään tavoitteet uudessa valossa 
ja mahdollisesti löytämään yhteistyöhön kannustavia yhteyksiä. Sotarauta (2006, 10) 
nostaakin verkostonjohtajan keskeiseksi kyvyksi taidon havaita ja määritellä ongelmia, 
joista on mahdollista löytää yhteisiä tulkintakehyksiä. 

”Näköalattomuus, pienen seutukunnan näköalattomuus … tulevaisuuteen suuntautuva 
kehittämistoiminta, niin se on hyvin vaikeeta saada eteenpäin. Et eletään niinkun tässä 
päivässä. On helpompi saada vireille joku hanke, missä lähdetään jonkun tietyn yritys-
ryhmän asioita kehittämään. Mutta sitten jos puhutaan, että pitäis lähteä esimerkiksi jo-
tain ennakointihanketta tekeen, tai jotain kansainvälistymistä, mitkä on tämmösiä, vähän 
abstrakteja juttuja. Ei siihen löydykään enää niin hyvin kiinnostusta, et puuttuu tavallaan 
pitkän aikavälin visio. Mä luulen, että siinä tullaan vähän semmoseen johtajuuteen, että 
Forssan seudullakin on hyviä kunnallisjohtajia. Mutta sitten voidaan tietysti kysyä, että onks 
nää kunnallisjohtajat ihan oikeita henkilöitä niinkun vastaan koko seudun kehityksestä. Vai 
pitäiskö jollain olla vähän syvempi visio siitä hommasta.”

Pienellä kaupunkiseudulla, jossa kehittäjiä on suhteellisen vähän, olisi erityisen tärkeää 
saada heidät mahdollisimman kattavasti mukaan verkostoissa tapahtuvaan vuorovai-
kutukseen. Win-win -tilanteiden aikaansaamista helpottaa, jos johtaja pystyy samais-
tumaan niihin tilanteisiin, joissa verkoston muut toimijat ovat. 

Hyvä verkoston johtaja osaa aktivoida toimijoita ja resursseja. Verkostoon kuu-
luminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Taitava johtaja pystyy vaikuttamaan siihen, että 
toimijat haluavat antaa aikaansa ja resurssejaan verkoston käyttöön. Tähän sisältyy, 
että kehittäjät haluavat olla osa verkostoa ja antaa panoksiaan verkoston käyttöön. 
Sotarauta, Kosonen ja Viljamaa (2007, 45) huomauttavat, että taitava johtaja huomioi 
verkoston jäsenten puutteet. Aukkojen paikkaamiseksi johtaja nivoo yhteistyöhön toi-
mijoita, joiden resurssit täydentävät verkoston puutteita. Paikallisten toimintatapojen, 
vuorovaikutussääntöjen sekä toiminnan rutiinien tunteminen vahvistaa johtajan kykyä 
aktivoida kehittäjiä ja resursseja (Sotarauta, Linnamaa & Suvinen 2003, 67).

”Kun tämmöiset hommat saisi pelaamaan, sais yritykset yhdessä pelaamaan ja verkostoitu-
maan ja tekemään niitä hommia. Kun ei tää mikään uusi asia ole. … Ja silloin tehtiin jo, 
mutta se ei ollut mitenkään suunniteltua.”

Haastatteluissa ilmeni, että verkostoon pitäisi kuulua. Silti haastateltavat tuntuivat 
valittelevan, kun päätäntävalta on jossain muualla tai jollakulla muulla. Analyysin 
perusteella johtajan kyvyssä aktivoida toimijoita ja resursseja korostuu verkostojen 
toimintalogiikan ymmärtäminen ja sen viestittäminen muille kehittäjille. Vastavuoroi-
suus, vapaaehtoisuus ja vallan jakautuminen epätasaisesti ovat keskeisimpiä verkoston 
toimintaperiaatteita, joita kehittäjäverkoston johtajan on syytä korostaa. Aineisto tukee 
teorian havaintoja sillanrakentajista sekä yhteyksien luomisesta ja hyödyntämisestä 
tärkeänä vallan lähteenä kehittäjäverkostossa. Forssan seudulla erityisesti heikkojen 
sidosten luominen seudun ulkopuolelle osoittautui tärkeäksi. Tästä voidaan päätellä, 
että seudun ulkopuolelle ulottuvien siltojen rakentajilla on valtaa Forssan seudun ke-
hittäjäverkostossa. 

Vuorovaikutuskustannusten rajoittaminen helpottaa yhteistyöhön ryhtymistä. 
Vuorovaikutuksen kustannukset eivät saa kasvaa liian suuriksi. Toimijoille ei saa syntyä 
käsitystä siitä, että yhteistoimintaan sijoitetut resurssit ovat liian suuret mahdollisiin 
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tuotoksiin tai etuihin suhteutettuina. Hyvä verkostojohtaminen on myös hyvää 
konfliktien johtamista; konflikteista ei saa tulla tuhoavia. Toimijoiden keskinäisen 
luottamuksen lisääminen pienentää osaltaan verkoston vuorovaikutuskustannuksia. 

Yleisesti haastateltavat olivat sitä mieltä, että vuorovaikutus seudun kehittäjäver-
koston sisällä on helppoa. Vahvat sidokset kehittäjien kesken ja staattisuus kehittä-
jäverkoston rakenteissa toimivat vuorovaikutuskustannusten rajoittajina. Toisinaan 
verkoston jäsenten yhteistyö tuntui haastateltavien mielestä olevan jopa liian tiivistä 
saavutettuihin tuloksiin nähden. 

”Meillä kokousta ja palaveria on niin paljon, että tämmöisiä avainhenkilöitä, niin niitten 
kanssa tapaa ihan tarpeeksi paljon. Ei ole kyse siitä, mutta sitten millä me saadaan se toimin-
naksi. …Että ainakin se epäsuhta on tällä hetkellä olemassa, että me suunnitellaan kovasti, 
puhutaan niistä asioista kovasti, mutta me ei saada vietyä niitä asioita siihen käytäntöön 
asti.”

Verkostojohtaja saa mukana olevat toimijat sitoutumaan yhteiseen toimintaan. Va-
paaehtoisen sitoutumisen puuttuessa on vaarana, että jotkut toimijat vetäytyvät kriit-
tisillä hetkillä jättäen riskit toisille. Klijn, Koppenjan & Termeer (1995, 451) puhuvat 
ilmiöstä strategisina epävarmuuksina (strategic uncertainties). Johtajan tulisi kyetä luo-
maan edellytyksiä vapaaehtoiselle sitoutumiselle esimerkiksi vakuuttamalla toimijat 
vastavuoroisuuden merkityksestä (Sotarauta, Linnamaa & Suvinen 2003, 68).

”No kyllä se on varsinkin semmoinen, että realiteettien tunnustaminen. Ei täällä voi pärjätä 
yksin. Tämä on jo yhdessäkin, tämän alueen asukasmäärä on pieni. Puuttuu sellainen, tämä 
ei ylitä kriittistä massaa, tämän alueen täytyisi tehdä tullakseen houkuttelevaksi hyvin paljon 
työtä ja jos ei tämä ehdottoman yksituumaista, tämä kehittämistyö ole täällä, niin siitä tulee 
helposti osaoptimointia, jos ei sitä yhteistyötä tehdä ja sitten se kokonais-, ei synny sitä 
lisäarvoa sitten, vaan pikemminkin päinvastoin.”

”Mun mielestä se tehtiin vähän pikaisesti ja sitouttaminen, se näkemyksen etsiminen jäi 
vähän pinnalliseksi. Tosin se kesti muutamia kuukausia vaan, että siinä niin kuin tulee 
vähän ilmi, että etsittiinkö siinä kaikki mielipiteet aktiivisesti, mitä seudun kehittämiseksi 
on ja käytiinkö keskustelua kunnolla. Ja se on se vaara just, että edettiinkö liian nopeasti 
strategiaprosessissa. Jos tehdään strategia moneksi vuodeksi, niin pitääkö se muutamassa 
päivässä tehdä.”

Haastateltavat puhuivat kehittäjäverkoston jäsenten sitouttamisesta, joka voi antaa vää-
rän kuvan johtajan tarvitsemasta taidosta. Toimijoiden sitouttaminen voidaan ymmär-
tää muodollisten sopimusten tekemisenä tai vakiintuneena yhteistyön muotona, joka 
saattaa tukea lukkiutumien kehittymistä pitkällä aikavälillä. Kyky luoda edellytyksiä 
sitoutumiselle antaa tilaa joustavuudelle verkoston toimijoiden sitoutuessa yhteiseen 
toimintaan.  

Kehittäjäverkoston johtaja tarvitsee myös pelisilmää poliittis-hallinnollisella 
kentällä toimimiseen. Verkostojen olemassaolo nähdään joskus uhkana kunnallis-, 
alue- tai valtionhallinnolle. Näin ei kuitenkaan ole, vaan monesti poliittiset ja hallin-
nolliset toimijat ovat osa verkostoja. Politiikan sitominen osaksi kehittämistä koetaan 
usein vaikeaksi, sillä demokratia toimii hitaasti ja poliittiset päättäjät ovat harvoin 
alan asiantuntijoita. Poliittis-hallinnollisen verkostojohtamisen onnistuneisuuteen 
vaikuttaa pitkälti se, mitkä tiedot johtaja arvioi relevanteiksi poliittis-hallinnollisen 
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päätöksenteon kannalta ja miten poliittinen ulottuvuus saadaan kytkettyä mukaan 
kehittämistoimintaan. 

”Että tota se mua vähän murehdutti sinänsä, että siellä ei ollut luottamushenkilöitä kovin-
kaan paljoa paikalla. Sitten taas se jengi, joka oli tekemässä sitä, ei kohdannut sitä jengiä, 
joka rupeaa päättämään niistä tai muotoilee sitä loppujuttua. Että miettii sitten paljonko 
se tarina muuttuu matkalla, kun on ite joskus huomannut näissä, kun on jonkun asian 
valmistelussa, niin sitten tarina muuttuu matkalla aina vähän. Heh. Sillain, riippuu kuka 
sen tekee.”

Pienellä kaupunkiseudulla, jossa kunnat ja niiden rahoittamat organisaatiot ovat kes-
keisillä paikoilla kehittämistoiminnassa, kehittäjäverkoston johtajien pitää osata yhdis-
tää formaalit ja epäformaalit kehittämisen muodot. Selvin esimerkki, jossa muodollisen 
ja epämuodollisen vallan edustajat kohtaavat, on strategiaprosessi ja sen eri vaiheet. 
Vahvan legitimiteetin hankkimiseksi kehittämiselle on tärkeää osata toimia erilaisten 
organisaatioiden ja kehittäjien säännöillä. 

Johtamisen pitää palvella vuorovaikutuksen laatua ja avoimuutta, siten verkoston 
johtaja voi osaltaan vaikeuttaa kognitiivisten lukkiutumien syntymistä. Verkostoissa 
tulee välttää tilanteita, joissa vaatimukset ryhmän sisäiselle yhtenäisyydelle ovat niin 
tiukat, ettei vastaväitteitä sallita ja riskien ja päätösten ulkoisvaikutusten arviointi on 
riittämätöntä. Johtajan pitäisi pystyä vaalimaan verkoston avoimuutta ja ylittämään 
erilaisia verkoston toimintaan vaikuttavia rajoja. Verkoston johtajasta tai keskeisestä 
henkilöstä verkostossa onkin sillanrakentajan (bridger) (DeSantis 2006) lisäksi puhuttu 
verkostonkutojana (Sotarauta, Linnamaa & Suvinen 2003) sekä rajojen venyttäjänä 
(boundary spanner) (Schienstock 2004). 

”Ja semmoista avoimuutta, ei tota sisäänpäin lämpiävyyttä ja suhteisiin perustuvaa brieffa-
usta. Se täytyisi saada pois. Tähän on mahdoton kenenkään ulkopuolisen tulla mukaan… 
Mutta sitten jos ajatellaan, että tässä pitäisi kehittyä ja laajentaa rajapintaa ja muuta sellaista, 
niin sellaista ei tapahdu tällä tavalla. Sisäänpääsy on niin älyttömän vaikeata.”

”No sitähän on pyritty parantamaan ja tekemään saumattomaksi sitä ja kyllä siinä työtä 
koko ajan myös lisää on. Ei sen puoleen. Siinä me kyllä kieltämättä, jos ajattelee, kun pu-
hutaan seudullisesta kehittämisestä, niin kyllä mun mielestä silloin keskeinen rooli Kehit-
tämiskeskuksen henkilöillä, että he on sitten hyvin aktiivisesti yhteyksissä MTT, Agropolis, 
HAMK, näiden organisaatioiden kanssa. Se on hyvin keskeinen, koska he loppupeleissä 
vastaa siitä seudullisesta kehittämisestä. Siinä mielessä aluekehityspäällikkö on hyvin kes-
keinen tässä kuviossa.” [kehittäjäverkoston jäsenten yhteistyöstä]

Haastateltavien puheista nousi Kehittämiskeskuksen merkitys toimijoiden yhdistä-
jänä, vaikka muodollisen vallan vähyyden koettiin vaikeuttavan sen työtä kokonai-
suudessaan. Kuntien näkökulmasta FSKK:n painoarvo on pienempi, mutta muiden 
toimijoiden kannalta sen merkitys koettiin tärkeämmäksi kuin kuntien. Verkoston 
johtamisen kriteerien kannalta näyttäisi siltä, että Kehittämiskeskuksella ja erityisesti 
aluekehityspäälliköllä on keskeinen rooli. 

”Näitten joittenkin hankkeitten kautta voi joitakin rajapintoja nostaa esille, mitä sen on 
tehnyt ja siinä ihan ansiokkaasti ollut mukana, mutta tota ei niinkun koko alueen kehittä-
misessä, ei se siinä voi kauhean iso rooli olla. Niillä resursseilla ainakaan ja sillä päätäntä-
vallalla, mitä tällä hetkellä on.”



8383

Johtajuus kehittäjäverkostossa

Organisaatioiden keskinäisiä suhteita, sekä verkoston rakenteiden tasolla että pelien 
sisällä, voidaan vahvistaa sopimuksilla tai muilla vastaavilla. Uusien ajatusten synty-
misen kannalta sopimuksia olennaisempaa on luottamus tiedon vaihtamisessa organi-
saatioiden välillä. Verkoston tehokkuus on riippuvainen tiedonkulun avoimuudesta ja 
nopeudesta. Lisäksi verkoston toimivuutta edistävät kehittäjien keskinäinen luottamus 
sekä toimintojen joustavuus ja tehokkuus. Kehittämisen ja uusien innovaatioiden ku-
mulatiivinen luonne näkyy sosiaalisissa suhteissa siten, että aikaisempi yhteistoiminta 
toimijoiden välillä johtaa todennäköisemmin tulevaisuudessakin yhteistyöhön. (Har-
maakorpi 2004, 97.)

Johtajan tulee olla viisas verkoston rakentaja eli muuttaa ja parantaa verkoston 
rakenteita, kun siihen on tarvetta. Verkostojen johtamista instituutioiden tasolla 
voidaan harkita, jos on olemassa merkkejä rakenteellisesta tai kulttuurisesta tekijästä, 
joka haittaa vuorovaikutusta verkostossa. Tämän tutkimuksen tapauksessa viitteet 
alueellisesta lukkiutumasta (poliittinen, kognitiivinen, rakenteellinen) voivat olla 
tilanteita, joissa verkoston institutionaalisen tason johtamisella voitaisiin pyrkiä uusiin 
ratkaisuvaihtoehtoihin. Institutionaalisen tason johtamisessa pitää muistaa, että se on 
vaikeampaa, pitkäjänteisempää ja epävarmempaa kuin pelien johtaminen (Koppenjan 
& Klijn 2004, 249). Verkoston rakentamisen tulee palvella sen avoimuutta, elinvoimai-
suutta ja moniarvoisuutta sekä mahdollistaa verkoston potentiaalin käyttöön saaminen 
(Kickert, Klijn & Koppenjan 1997b, 177).

”Jos kuvataan sitä vaikka nyt riitelemiseksi, niin ainahan siihen tarvitaan kaksi, elikkä osa-
puolet. On vain erilaiset tavat hoitaa asioita, erilaiset niinkun, voisi sanoa myöskin, että 
poliittiset kulttuurit näissä kunnissa. Erilaiset näkemykset asioista”

Vaikka aineistosta oli erotettavissa lukkiutumien syntyä edistäviä prosesseja, haastat-
teluissa ei juuri tullut esille määrätietoisia toimia verkoston institutionalisoituneiden 
tekijöiden muuttamiseksi. Haastateltavien puheissa ei mainittu, millä tavoilla ja miten 
paljon huomiota kiinnitetään verkoston rakenteeseen ja tarpeeseen uudistaa sitä. Näis-
tä voi päätellä, että verkoston rakenteisiin vaikuttaminen ja muutostarpeen huomaami-
nen on tarpeellinen kehittäjäverkoston johtajan ominaisuus Forssan seudulla. 

Yllä mainittujen kykyjen lisäksi Sotarauta nostaa esille verkoston johtajalle kes-
keisen kyvyn visioida visioiden välillä. Kehittäjäverkoston pitäisi pystyä luomaan 
uudenlaisia, vaihtoehtoisia tulevaisuuden visioita sekä muuttamaan ne strategioiksi 
ja toiminnaksi. Sotarauta kyseenalaistaa alueilla tehtyjen yhteisten strategioiden ja 
jaettujen visioiden vaikuttavuuden todellisuudessa, sillä usein ne päätyvät olemaan 
maailmaa syleileviä lauseita ja asiakirjoja, joista mitään ei ole poissuljettu. Monesti 
alueelliset kehittämisstrategiat vahvistavat valittuja suuntia ja pitävät alueen kiinni va-
lituissa kehityspoluissa. Yhteisten visioiden, tai visioiden yhtymäkohtien, olemassaolon 
ja elävän toiminnan edellytys on, että toimijat pystyvät yhdistelemään tavoitteitaan 
ja visioitaan. Verkoston johtajan tulee ymmärtää muiden toimijoiden visioita, oppia 
heidän toiminnastaan ja ajatusmalleistaan ja nähdä, millaiselta heidän tulevaisuutensa 
näyttää. (Sotarauta 2006.)

”julkisuudessa täytyy olla särmää ja eiks tämmöisissä asioissa aina, että julkisuudessa ’ta-
pella, taistella’, vaikka todellisuudessa pyritäänkin tekemään yhteistä työtä. …Tämmöiset, 
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sanotaanko, särmät, ristiriidat nehän nousee aina otsikoihin ja täytyykin vähn joskus niitä 
nostaa, sen takia, että profiloidutaan. Siis seudun sisällä, kuin seudun ulospäin oleviin 
yhteyksiin.”

Eräs haastateltava puhuu yllä olevassa sitaatissa mielikuviin vaikuttamisesta ja johtami-
sesta mielikuvien kautta. Verkoston johtamisessa tulisi muistaa, että omien visioiden 
myyminen verkoston muille jäsenille ei ole keskeistä. Tärkeää on, että muut kehit-
täjät haluaisivat vapaaehtoisesti nähdä asioita eri tavalla (Sotarauta 2006, 13). Tässä 
mielessä yllä olevan kaltainen ”profiloituminen” ei välttämättä ole hedelmällistä. Eräs 
haastateltava puhui melskaamisesta, toisaalla oli puhetta toisten toimijoiden varpaille 
astumisesta. Yhtä kaikki, keskustelukulttuuria voi parantaa visioiden ymmärtämisellä 
ja näkemisellä.  

”HAMKissa on tietysti se, että ne odotukset on niin ristiriitaiset. Me ajatellaan niin kuin 
kuntien kannalta ja elinkeinoelämän kannalta, niin tietysti he haluaisi, että HAMK toimisi 
paikallisena kouluttajana ja kouluttaisi työvoimaa paikallisten yritysten tarpeisiin, mutta 
siinä tulee sitten helposti tämä ristiriita, että ei nähdä sitä ammattikorkeakoulujen valta-
kunnallista roolia eikä sitä opiskelijoitten asemaa.”

”Koska siellä on taustalla se, että yksi porukka haluaa ajaa sitä yhtä yhteistä kuntaa, mikä 
sitten taas meillä neljällä muulla ei ole ehkä se päämäärä. Tää on tämä vastakkainasettelu, 
joka mun mielestä ehkä tässä nyt suurinmoisin.”

Tässä luvussa on käsitelty valtaa ja johtajuutta sekä suhteutettu ne kehittäjäverkostoon 
ja verkoston johtajiin. Kehittäjäverkoston johtaminen ei ole yksinkertaista tai helppoa. 
Pelkästään kehittäjäverkoston johtajan kyvyt muodostavat listan, jonka hallitseminen 
osana arkipäivän töitä aluekehittämisen parissa saa haukkomaan henkeä. On muistet-
tava, että verkostoon mahtuu useita johtajia eikä kaikilla tarvitse olla kaikkia taitoja. 
Ne, kenen taitoja tiettyinä hetkellä tarvitaan, nousevat silloin keskeisempään rooliin 
verkoston johtamisessa. Pienen kaupunkiseudun kehittäjäverkoston johtamisen haaste 
on saada erilaisia taitoja omaavia kehittäjiä mukaan alueen kehittämiseen. Vuorovai-
kutuksen synnyttäminen seudun sisällä ei ole ongelma. Sen sijaan tarvitaan enemmän 
vuorovaikutusta seudun ulkopuolelle ulottuviin verkostoihin ja vuorovaikutuksen laa-
dun parantamista.  
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 7
pienen kaupunkiseudun  

suuntaaminen uusille poluille 
kehittäjäverkoston johtamisella

Pienten, taantuvien kaupunkiseutujen kehittämistä tarkasteleva tutkimus ei ole kovin 
suosittu, saati muodikas aihe. Myös johtajuutta aluekehittämisen kentällä on tarpeen 
ymmärtää yhä paremmin. Sotarauta, Kosonen ja Viljamaa (2007, 34) korostavat ai-
healueen tutkimuksen tärkeyttä ei vain johtamistiedon lisäämiseksi vaan aluekehittämi-
sen prosessien ymmärtämiseksi. Kehittäjäverkoston johtaminen on moniulotteinen ja 
vaikeasti hahmotettava ilmiö. Kehittäjäverkostojen johtamista tarkastelleet tutkimukset 
(ks. esim. Linnamaa 2004; 2002; Jurmu 2007) ovat todenneet verkostojen johtamisen 
tämänhetkisen riittämättömyyden ja tarpeellisuuden. Aikaisemmat tutkimukset eivät 
ole tarkastelleet verkostojen johtamista uusien kehityspolkujen näkökulmasta.  

polkuriippuvuudesta irrottautuminen ja uusien kehityspolkujen  7.1 
synnyttäminen

Uuden kehityspolun luomisessa on kyse toiminnasta, jossa todellisuutta reflektoidaan 
ja sen mukaan toimitaan vallitsevista sosiaalisista rakenteista ja olemassa olevista tekno-
logioista poikkeavalla tavalla (Garud & Karnøe 2001). Jokainen sosiaalinen järjestelmä 
on riippuvainen jäsentensä välisestä kommunikoinnista. Puutteet kommunikoinnissa 
heijastuvat puutteina dynaamisuuteen (Ståhle 1998, 79). Tässä tutkimuksessa tulki-
taan seudun kehittäjäverkoston olevan riippuvainen jäsentensä välisestä kommuni-
koinnista. Edelleen verkoston puutteet kommunikoinnissa heijastuvat puutteina sekä 
kehittäjäverkoston että todennäköisesti koko alueen dynaamisuudessa. Polun luomi-
seen kykenevät systeemin osat uudistavat sosiaalisia rakenteita ja teknologioita. Systee-
min luovat ja uudistumiskykyisetkin osat ovat rakenteita, joita tarvittaessa säilytetään 
tai joita muutetaan niiden omalla uudenlaisella toiminnalla. Polun luominen on ajan, 
rakenteiden ja toiminnan kohteiden yhteen nivomista yhteisevoluution prosessiin. 
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(Garud & Karnøe 2001.) Kehittäjäverkoston tulkitaan olevan se osa aluetta eli systee-
miä, jossa sekä uudistetaan että säilytetään rakenteita. 

Polkujen syntymisestä on olemassa erilaisia tulkintoja. Martin ja Sunley (2006) 
luokittelevat tulkintatavat kolmeen mahdolliseen. Ensimmäisen mukaan polut 
syntyvät täysin tai melkein kokonaan sattumanvaraisten tapahtumien myötä. Sattu-
manvaraisuuteen kohdistuva kritiikki nostaa esille sen kykenemättömyyden tunnistaa 
ilmiöitä, joihin ympäristö tai aikaisemmat tapahtumat vaikuttavat. Lisäksi sattuman-
varaisuutta on kritisoitu siitä, ettei se pysty selittämään sitä, miksi joistakin yksittäisistä 
tapahtumista nousee merkittävämpiä kuin toisista. Sattumanvaraisuudella ei selitetä 
esimerkiksi sitä, miksi yksittäiset tapahtumat yhtäällä eri alueella tapahtuneena eivät 
synnytä uusia kehityspolkuja, kun toisaalla ne olisivat merkittäviä. Toisena mahdol-
lisena tapana on tulkita polkujen syntymää rajoittavien olosuhteiden ja sattumien 
yhdistelmänä. Kolmas tulkintapa pitää väärintulkintana satunnaisten tapahtumien 
painotusta polkuriippuvuuden perusolemuksena. 

Jos uudet kehityspolut aukeaisivat uusien mahdollisuuksien noustessa taloudellisten 
tai yleisen muutoksen ajamina, ei nykyisen kaltaisia alueellisia kehityseroja olisi. Ke-
hityspolkujen muutosdynamiikka ei ole universaalia vaan riippuu paikkaan sidotuista 
toimijoista, inhimillisistä tekijöistä. Kun puhutaan uusien kehityspolkujen synnyttä-
misestä, kehittäjistä tulee aktiivisia ja osaavia toimijoita, jotka pystyvät heijastamaan 
toimintaansa nykyiseen kehitykseen ja tekemään asioita totutusta eroavalla tavalla. 
Uusien kehityspolkujen luojia voidaan pitää tietoisina erottautujina, jotka saavat muita 
taakseen vastarinnasta huolimatta. Kehityspolun avautuminen voi lähteä liikkeelle 
muutamista innovatiivista ”yrittäjistä”. Tosin täydellinen kehityspolun muuttaminen 
vaatii alueella toimivien laajaa enemmistöä sekä institutionaalisen rakenteen muuttu-
mista uutta kehitystä tukevaksi. (Schienstock 2004.) 

Gard ja Karnøe kutsuvat uusia kehityspolkuja luovia toimijoita yrittäjiksi, (entrepre-
neurs). Uusia kehityspolkuja etsivät henkilöt eivät näe virheitä, vaan tutkimusmatkailun 
ja kokeilun mahdollisuuksia (Garud & Karnøe 2001, 8). Yhtä hyvin heitä voisi kutsua 
pioneereiksi. Uuden kehittämispolun synnyttämisessä on useita haasteita. Yhtenä 
vaarana on, että pioneerit uppoutuvat liiallisesti vaikuttaviin rakenteisiin ja päätyvät 
ylläpitämään rakenteita niiden uudistamisen sijaan. Tämä voi johtua esimerkiksi uuden 
rakenteen kyseenalaistaessa olemassa olevan aseman tai edun. 

Johtajat voivat olla mahdollisuuksien avaajia tai hidastajia. Mikäli johto on kiinty-
nyt ajatuksellisesti ja toiminnallisesti vanhoihin ajattelumalleihin, voi se olla muutosta 
hidastava tekijä. (Schienstock 2004, 7-8.) Garud ja Karnøe (2001, 11–12) tunnista-
vatkin yhdeksi pioneerin haasteeksi toimijan halun hyödyntää nykyisiä rakenteita ja 
vastaavasti haluttomuuden avata uusia kehityspolkuja, joiden taloudellinen tai muu 
hyödynnettävyys ei ole aluksi yhtä varmaa tai tehokasta. Lisäksi, jos alue on valinnut 
aikaisemmin menestyksekkään kehityspolun, on johdolla pienempi paine muutoksiin. 
Menestyksen myötä iso osa voimavaroista on sijoitettu nykyiseen kehityspolkuun, 
siitäkin huolimatta, että sen tuottavuus tulevaisuudessa saattaa heikentyä. Muutoksen 
kustannukset ovat lyhyellä aikavälillä liian suuret, ja siksi muutoksia ei haluta ilman 
pakottavaa tarvetta. Usein on niin, että vasta kriisi ajaa etsimään uusia kehityspolkuja. 
Siten on perusteltua sanoa, että kriisi ei ole välttämättä tuhoava, vaan sillä voi olla uutta 
luova vaikutus. (Schienstock 2004, 7-8.) 
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Polun uudelleen luominen on prosessi. Prosessit ovat aina aikaan sidottuja ja 
niiden eri vaiheet tarvitsevat enemmän tai vähemmän aikaa. Kyky käsitellä aikaa on 
olennainen, kun pyritään ymmärtämään järjestelmän uusiutumista. Se haastaa ihmiset 
luottamaan systeemin kykyyn itseorganisoitua. Kyky käsitellä aikaa ei ole vain toimin-
nan pitkäjänteisyyttä. Se on myös sen tunnistamista, koska on odotettu liian kauan. 
Aika tuo oman ulottuvuutensa epävarmuuden sietämiseen. (Ståhle 1998, 67.)

 Polkuriippuvuudessa toimija on aina ulkopuolinen, joka tarkastelee uusien asioiden 
nousua sattumanvaraisina ilmiöinä. Uutuus on poikkeama vallitsevasta kehityskulusta, 
virhe, jonka selviytymistä on mahdollista arvioida vasta jälkikäteen. Polkuriippuvuuden 
aikakäsitys on vahvasti historiaan painottunut, ja selviytyneet poikkeamat kehityspolussa 
ovat ajanjaksot ylittäviä onnekkaita sattumia. Sen sijaan uusien polkujen synnyttämises-
sä ymmärrys ajasta ylittää ajanjaksot. Uusien polkujen synnyttäjät ostavat aikaa uusille 
ideoille, jotta ne saavat aikaa luoda uusia merkityksiä ja kehittyä. Ideoita on mahdollista 
arvioida koko ajan. Pioneeri on samalla sekä sisä- että ulkopuolinen. Hän omaa tar-
vittavan tiedon ja osaamisen poikkeamien tekemiseen, mutta pystyy tarkastelemaan 
poikkeamien laajuutta vallitsevista rakenteista. (Garud & Karnøe 2001, 8–9.) 

Schienstockin (2004) mukaan uuden kehityspolun syntymisessä keskeisellä sijalla 
on uudenlainen tekno-organisationaalinen ajattelumalli, joka mahdollistaa uuden 
”mahdollisuuksien ikkunan” avautumisen. Uusiin ”mahdollisuuksien ikkunoihin” ei 
ole pakko tarttua eikä niihin aina tartutakaan. Monesti uudet mahdollisuudet ovat 
epäselviä, epävarmoja ja usein pelkkiä lupauksia ja potentiaaleja. Aina niiden hyötyjä 
tai edes muutoksen mahdollisuutta ei nähdä, mikäli ei osata lukea tilannetta tai rea-
goida uuteen suuntaukseen. 

Uuden kehityskaaren syntymiseen tarvittava tieto on harvoin saatavissa vain yhdestä 
paikasta. Monesti tarvittava tieto on hajaantunut ympäri maailman. Sen takia sekä 
alueelliset että globaalit verkostot ovat tärkeitä uuden polun luomisessa. Verkostojen 
myötä valta lukkiutumasta irrottautumiseen ja uuden polun luomiseen on hajautunut, 
ja monella toimijalla voi olla rooli polun synnyttämisessä. Jotta uuden polun luominen 
on ylipäätään mahdollista, tarvitaan verkostoperustaista hallinnointia. Siinä johtajuus 
on jaettua ja perustuu tulkintoihin ongelman monimutkaisuudesta ja tavoista ratkaista 
se. (Schienstock 2004.) Uusien polkujen avaaminen asettaa kehittäjäverkoston johta-
jalle lisää vaatimuksia. Monestikaan kehittäjäverkoston johtajan substanssiosaaminen 
ei ole riittävää, vaan hänen täytyy saada sisältöosaamista omaavat henkilöt kommuni-
koimaan verkoston kanssa. Pienellä kaupunkiseudulla näiden henkilöiden löytäminen 
on helpompaa siinä tapauksessa, että heitä ylipäätään voi löytyä seudulta. Mikäli näin 
ei ole, verkoston on luotava yhteydet seudun ulkopuolelle. Virkkala (2007, 514) on 
tarkastellut innovaatioita perifeerisillä alueilla ja näkee niiden mahdollisuutena verkos-
tot, jotka ylittävät spatiaalisen läheisyyden rajat esimerkiksi kansallisiin verkostoihin 
tai muualla toimiviin innovatiivisiin klustereihin. 

Lisäksi pioneerin haasteena voidaan pitää kahden tai useamman järjestelmän 
kehittymistä nk. yhteisevoluution prosessissa. Yhteisevoluutiossa järjestelmät voivat 
mahdollistaa tai rajoittaa toistensa kehittymistä. Vaikka pioneerin ajatus uudistumises-
ta olisi hyvä, yhteisevoluutio on kompleksinen prosessi, jota on vaikea hallita. Uuden 
polun synnyttämiseen tarvitaan laaja, koko systeemin kattava näkemys muutoksesta. 
(Garud & Karnøe 2001, 11–12.) Toimijoiden väliset yhteydet ja yhteistyö ovat tärkeitä 
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uuden kehityspolun rakentumisessa. Luonnollisesti yksittäisillä yrittäjähenkisillä toi-
mijoilla voi olla olennainen merkitys, mutta yleismaailmallista kehitystä tarkastellessa 
keskeisiä ovat useimmiten yhteistoiminnan seurauksena syntyneet uudet kehityspolut. 
Välittäjäorganisaatioiden rooli on tärkeä, muttei korvaamaton. Tehokkaimmatkaan 
tiedon välittämiseen keskittyneet organisaatiot eivät voi kokonaan poistaa kasvokkain 
tapahtuvan yhteistyön merkitystä. (Schienstock 2004, 10.) 

Grabherilla (esim. 1993a; 1993b; 2005; Grabher & Stark 1997) on ollut merkittävä 
kontribuutio lukkiutumien tunnistamisessa ja niihin vastalääkkeiden kehittämisessä. 
Grabherin tarkastelun painopiste on yritystoiminnassa ja toimialoissa. Kehittäjäver-
kostoon kuuluu paljon muitakin toimijoita, erityisesti suomalaisilla pienillä kaupun-
kiseuduilla. Toimialanäkökulman tukemiseksi kehittäjäverkoston johtamisesta haetaan 
lääkkeitä lukkiutumien syntymisen estämiseksi. Lukkiutumista irrottautumista voidaan 
tarkastella vain periaatteessa, sillä aineistosta ei voida tehdä aukottomia päätelmiä siitä, 
että alue olisi lukkiutunut tietylle kehityspolulle. Aikaisemmat tutkimukset ja teoreet-
tinen tieto lukkiutumista irrottautumisesta on hyödyllistä, sillä siitä voidaan löytää 
viitteitä lukkiutumien estämiseksi ja aineksia uusien kehityspolkujen avaamiseksi. 
Uusien kehityspolkujen avaaminen on tärkeää siitäkin huolimatta, että lukkiutumaa 
vanhoille raiteille ei vielä ole ehtinyt syntyä.

Tässä tutkimuksessa lukkiutumaa tulkitaan alueen heikentyneenä kykynä auto-
poieesiin eli vähittäiseen itsensä uudistamiseen. Alue on systeemi ja kehittäjäverkosto 
osa systeemiä. Kehittäjäverkosto on esitetty olennaisena tekijänä alueen kyvyssä 
autopoieesiin. Edelleen tutkimuksen edetessä on havaittu Forssan seudun kehittäjä-
verkoston toiminnan perustuvan vahvoihin sidoksiin ja olevan taipuvainen tiettyihin 
prosesseihin, jotka voivat edistää lukkiutumien syntymistä. Lukkiutuma tulkitaan 
alueen heikentyneenä kykynä autopoieesiin. Tällöin uusien polkujen synnyttäminen 
voidaan vastavuoroisesti nähdä alueen kykynä autopoieesiin. Kun alue autopoieesis-
saan tarvitsee kehittäjäverkostoa, se tarvitsee kehittäjäverkostoa uusien kehityspolkujen 
synnyttämiseen. Jotta kehittäjäverkosto voisi edesauttaa uusien polkujen syntymistä, 
sitä pitää johtaa huomioiden alueen muutosdynamiikka.

Kehittäjäverkoston johtaminen uuden polun luomiseksi7.2 

Aikaisemmin esitetyt kehittäjäverkoston johtajan kyvyt olivat 
kyky saada aikaan win-win –tilanteita•	
kyky aktivoida toimijoita ja resursseja•	
vuorovaikutuskustannusten rajoittaminen•	
kyky saada toimijat sitoutumaan•	
pelisilmää poliittis-hallinnollisella kentällä toimimiseen•	
kyky parantaa vuorovaikutuksen laatua ja avoimuutta•	
viisas verkoston rakentaminen, sekä•	
kyky visioida visioiden väleillä. •	

Verkoston johtajan taidoilla pyritään verkoston toimivuuteen alueen kehittämisen 
edistämiseksi. Nämä aikaisemmat taidot saavat rinnalleen tai täydennykseksi uusia 
kykyjä, kun johtamista tarkastellaan alueen uusien kehityspolkujen synnyttämisen nä-
kökulmasta. Yhteistä näille kyvyille on, että johtamisella pyritään suuntaamaan kehit-
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täjäverkoston ymmärrys alueeseen dynaamisena systeeminä sekä kehitykseen, joka on 
evolutionaarista ja monimutkaista. Täydentävien kykyjen merkitys kehittäjäverkoston 
johtamisessa korostuu nimenomaan silloin, kun tarvitaan uusia kehityspolkuja luovaa 
kehittäjäverkoston johtamista. 

Ståhle (1998, 224–225.) määrittelee itseuudistuvan systeemin kriteereiksi itsensä 
määrittelemisen, yhteydet ulospäin, informaation vaihdon sekä ajan kanssa toimimisen. 
Seuraavassa nämä neljä kriteeriä ovat uusia polkuja luovan alueen kriteerit. Samalla 
niitä tulkitaan kehittäjäverkoston johtamisen neljänä tehtäväkokonaisuutena, joiden 
toteuttamisessa tarvitaan erilaisia kykyjä. Näitä kykyjä avataan erityisesti aikaisemman 
analyysin pohjalta. 

Kehittäjäverkoston johtajan ensimmäinen tehtäväkokonaisuus uusien kehityspol-
kujen synnyttämiseksi on alueen itsensä määrittelyn kehittäminen. Jotta alue pystyy 
määrittelemään itsensä eli suhteuttamaan itseänsä ympäristöönsä nähden, tarvitaan 
henkilöitä, jotka kykenevät erottamaan alueen ympäristöstään. ”Rajojen vetäminen” 
alueen ja sen ympäristön välille on tärkeää, koska siinä prosessissa määritellään keskeisin 
osa alueesta. Keskeisintä alueessa ovat osat, joita ei haluta muutettavan tai mukautetta-
van. Kuten autopoieesia käsitelleessä luvussa mainittiin, alueen senhetkistä pysyvyyttä 
edustava osa alueesta on suhderakennelma, jonka kautta ympäristöä tulkitaan. Suhde-
rakennelmakin voi muuttua ajan ja tarpeen myötä. Alueen kehittäjäverkosto nähdään 
osana tätä suhderakennelmaa. (Ståhle 1998; Maula 2006, 199–200).

Tilanne, jossa kehittäjäverkosto tulkitsee ympäristön muutoksia ja peilaa niitä 
alueeseen, edellyttää kehittäjäverkoston johtajalta kykyä tarkastella kehittäjäverkostoa 
ja alueen kehittymistä ikään kuin ulkopuolisena. Itsensä asettaminen ulkopuolelle on 
tärkeää, jotta voidaan nähdä muutostarve, joka alueella on. Samalla kehittäjäverkoston 
johtajien pitää pystyä toimimaan alueen ja kehittäjäverkoston sisällä, jotta muutos on 
mahdollista toteuttaa. 

Alueen kykyyn määritellä itsensä liittyy alueen muutosdynamiikan ymmärtäminen. 
Kehittäjäverkoston johtajan tulee ymmärtää kehityksen kompleksisuus sekä alueen ja 
sen ympäristön kehityksen kytkeytyneisyys toisiinsa. Ympäristön muutokset eivät ole 
tapahtumia tai ärsykkeitä, joihin alueella on reagoitava, vaan alueen kehitys vaikuttaa 
yhtälailla sen ympäristöön. Samalla tavalla on nähtävä alueen ja kehittäjäverkoston 
yhteisevoluutio ja sen monimutkaisuus. Haastatteluista päätellen yleisempää on jon-
kinlainen osattomuuden kokeminen yhteiskunnan kehityksestä.

”Että kyllähän meidän pitäisi pystyä mukautumaan ja aika paljon nopeammassa tahdissa 
ja tekemään niitä päätöksiä sen mukaan, mitä tapahtuu ympärillä. Ettei tää hallintokaan 
voi olla niin, että se menee näin ja näin. se on eri asia, että eihän tämmöistä kuntajakoa 
ja tämmöistä ole jatkossa, mutta että se, että miten mennään, niin en mää tiedä. Sen aika 
näyttää.”

Alueen sisäisen suhderakennelman johtaminen voidaan Morganin (1997, 267) tavoin 
käsitteellistää kehittämisympäristön johtamiseksi ja muuttamiseksi. Kontekstin joh-
tamisessa tai muuttamisessa pyritään vaikuttamaan tekijöihin, jotka vaikuttavat, kun 
alue suhteuttaa toimintaansa ympäristöönsä nähden. Johtamalla kontekstia eli kehittä-
misympäristöä voidaan vaikuttaa kehittäjäverkoston tulkintoihin ympäristöstä. 
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Forssan seudun kehittäjäverkoston johtamisen tapauksessa alueen itsensä mää-
rittelyn kehittäminen tai kontekstin johtaminen voisi erityisesti tarkoittaa ryhmän 
maailmankuvaan vaikuttamista. Kuten lukkiutumiin viittaavien prosessien käsittelyssä 
tuli ilmi, alueelle rakentuu helposti yhteisiä käsityksiä sekä kehityksestä yleensä että 
siitä, mitä alue on ja mihin se pystyy. Näkemykset seudun elinkeinojen kehittämi-
sestä ovat pysyneet samoina jo joitakin vuosia tiettyjen painopistealojen muodossa. 
Kehittäjäverkoston maailmankuvaan vaikuttamisessa voidaan käyttää vaikkapa uutta 
tietoa tai kyseenalaistamista. Kehittäjäverkoston johtamisella on mahdollista vaikuttaa 
kehittäjäverkoston näkemykseen alueen ja yhteiskunnan kehityksestä. Sisäisten raken-
teiden muuttamisessa tämä tarkoittaa esimerkiksi kehittämistä arvioivien kriteerien 
muuttamista ja kehittämisodotusten muuttamista siten, että ne tunnistaisivat kehityk-
sen epälineaarisuuden ja kompleksisuuden. 

Jotta voidaan parantaa seudun suhteuttamista ympäristöönsä nähden, kehittäjä-
verkoston johtajan tulee lisätä Forssan seudun kehittämisestä käytävän keskustelun 
avoimuutta ja laatua. Keskustelukulttuurin kehittämisellä verkoston sisällä voidaan 
lisätä keskustelijoita ja saada useampia näkökantoja esille. Keskustelukulttuurin 
kehittäminen on vaivattomampaa pienellä kaupunkiseudulla. Itse keskustelun aikaan-
saaminen on helppoa, kun toimijat ovat tiiviisti vuorovaikutuksessa. Uusien avausten 
tuominen keskusteluun ja sen elävänä pitäminen ovat kehittäjäverkoston johtajan 
näkökulmasta olennaisempia pienellä kaupunkiseudulla.  

Kehittäjäverkoston johtajan taito vaikuttaa prosessiin, jossa alueen määrittelee itse-
änsä tarkoittaa myös, että johtaja pystyy tunnistamaan uudistumisen esteitä. Kaiken 
kaikkiaan kyse on kehittäjäverkoston johtamisesta rakenteiden tasolla, joka ei ole aina 
helppoa. Verkoston rakenteisiin ei ole syytä puuttua, mikäli ne ovat toimivia. Jos ne 
haittaavat alueen kykyä luoda uusia kehityspolkuja, niitä pitää muuttaa. Uudistumisen 
esteiden tunnistaminen ei ole aina yksinkertaista, sillä kehittäjäverkostosta on vaikea 
löytää selviä syy-seuraus-suhteita. Rakenteet ja toiminnot voivat vaikuttaa toisiinsa mo-
nimutkaisillakin tavoilla. Tärkeää on jo pyrkimys tunnistaa uudistumisen esteitä, sillä se 
saa johtajan ja toivottavasti koko verkoston tarkastelemaan toimintaansa suhteessa ym-
päristöön. Esteiden poistamisen olennaisin tavoite on saada kehittäjäverkostossa oleva 
potentiaali käyttöön. Alue ei tarvitse rakenteita, jotka haittaavat sen reaktionopeutta. 

Toinen Ståhlen (1998, 224–225) esittämä kriteeri systeemin uudistumiselle oli 
alueen yhteydet ulospäin. Pienellä kaupunkiseudulla tämä on erityisen tärkeä kehittäjä-
verkoston johtajan tehtäväkokonaisuus. Johtajan kyky luoda heikkoja sidoksia näyttää 
olevan olennainen osa uusien kehityspolkujen luomista pienellä kaupunkiseudulla. 
Verkoston monimuotoisuuden lisäksi on tärkeää, että johtaja saa verkoston osat täy-
dentämään toisiaan. 

”kritisoida myös tätä rakennetta, että otetaan liian, yritetään ottaa mahdollisimman laajasti, 
että ikään kuin tämmöinen edustuksellisuus ja tullaan helposti sitten siihen, että ollaanko me 
aidosti kiinnostuneita. … pitäisi olla laaja edustuksellisuus; kaikki näkemykset mukaan. Kun 
mennään siihen, niin siitä seuraa se, että kun se on niin heterogeeninen se porukka, niin ei 
löydy tämmöistä yhteistä näkemystä, yhteistä tekemistä. Se on tämmöistä niinkun passiivista 
tiedottamista helposti sitten, tiedon antamista. Että siinä ei ole sellaista vahvaa sisälähtöistä 
tekemisen meininkiä sitten ja ei löydy tämmöistä yhteistä näkemystä. ”
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Julkisissa kehittämishankkeissa osanottajajoukko on laaja ja suuren yleisön mielipi-
teitä tulee kuulla. Laajan osanoton saamiseksi pitää ymmärtää verkoston rakennetta ja 
siihen kuuluvien jäsenten motiiveja. Verkoston jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen 
ja vastavuoroisuuteen. Verkostoon liitytään, jos siitä katsotaan olevan jotain hyötyä 
nyt tai tulevaisuudessa. (DeSantis 2006, 31.) Aineistosta oli löydettävissä viitteitä siitä, 
että toimijajoukon ollessa pienempi kehittämiseen osallistutaan ikään kuin muodon 
vuoksi. Kun resurssit ovat pienet, velvollisuus tulla mukaan lisääntyy, jotta saadaan 
tarvittava ”pääluku” tai resurssipohja. Varsinkin julkista sektoria edustavat kehittäjät 
olivat törmänneet tähän. Kehittäjäverkoston jäsenmäärän lisäämisessä ja jäsenten 
motivoinnissa johtajan kyky luoda win-win -tilanteita on pienellä seudulla tärkeä. 

Yhteyksien luomiseksi ja ylläpitämiseksi johtaja tarvitsee tietyn perustiedon ver-
koston toiminnasta. Täydennyksenä omalle tietämykselleen hänen tulee tietää, mitä 
verkoston muut toimijat osaavat. Hyvä verkoston johtaja tuntee verkoston substanssia 
sen verran, että hänellä on riittävä uskottavuus. Verkoston johtajan taidot määräytyvät 
lisäksi sen mukaan, miten hän kykenee hyödyntämään toisten osaamista. (Agranoff & 
McGuire 1999; Sotarauta, Kosonen & Viljamaa 2007.)

Uusien polkujen tunnistamiseen tai löytämiseen tarvitaan tilanneherkkyyttä 
ja kykyä lukea hiljaisia signaaleja. Kehittäjäverkoston johtaja voi parantaa alueen 
reagointiherkkyyttä, mikäli hän kykenee luomaan sidoksia alueen ulkopuolelle. 
Toimivimmillaan kehittäjäverkosto on taho, josta löytyy henkilöitä tai ryhmiä, jotka 
pystyvät tulkitsemaan ympäristön signaaleja. Kehittäjäverkoston johtajan tehtävä 
erityisesti on saada ja välittää viestejä verkoston reuna-alueilta sekä heikoista sidoksista 
koko verkostoon. 

”No eihän siellä tietysti uusia asioita tule, mutta jos ei niitä ole näköpiirissä, niitä uusia 
asioita, eihän niitä sinne tule. Että kyllä me jostain se kuva ehkä, mitä siellä syntyy ja mitä 
siellä hiotaan, kyllä se varmaan sitä vastaa, mitä tällä seudulla hiotaan, vaikka tietynlaista, 
mun mielestä sellaista väsyneisyyttä siihen työhön ja kyllästyneisyyttä on jollakin tavalla 
ollut ilmassa. Ajat… kun heitetään esiin, että eihän siellä mitään uutta tullut ja ne samat 
vanhat jutut, mitä ennenkin on ollut. Mutta minusta aina se prosessi on aika tärkeä näissä 
strategiakysymyksissä. Juuri se, että taas kerran katotaan, että mihin me ollaan menossa ja 
mitä tekemässä.”

Uusien kehityspolkujen luomisessa Forssan seudulla johtajan tehtävistä painottuu 
heikkojen verkostosidosten synnyttäminen. Seudulla tarvitaan johtajia, joita voidaan 
kutsua sillanrakentajiksi tai rajojen ylittäjiksi. Yhteistä näille henkilöille on, että he tun-
nistavat heikkojen sidosten merkitysten kehittäjäverkostolle ja osana uusien polkujen 
luomista. Voi olla, että tarvittavia henkilöitä tai organisaatioita on seudulla jo, esimer-
kiksi vahvoilla toimialoilla. Tässä tapauksessa heidän roolinsa kehittäjäverkostossa täy-
tyy tunnistaa. Vasta sen jälkeen, kun heidän merkityksensä heikkojen sidosten ja ympä-
ristön signaalien kuuntelijana on tunnistettu, muutoksia voidaan lähteä vahvistamaan 
koko kehittäjäverkoston ja alueen tasolla. Tietoisuus muutoksen tarpeesta on monesti 
olennainen muutoksen laajemman omaksumisen kannalta. Maulan (2006, 199) mu-
kaan itse-uudistumista edistävä johtaja luo tietoisuutta muutoksen tarpeellisuudesta 
ja viestii sitä laajemmin. Lukkiutumasta irrottautuminen tai uuden polun luominen 
alueen tasolla vaatii joka tapauksessa laajempaa omaksumista koko systeemissä. 
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Verkostosuhteiden luomisessa pitää muistaa, että rakenteiden kehittyminen on 
prosessi, johon moni toimija vaikuttaa samanaikaisesti. Siksi rakenteiden kontrolloi-
minen tai liiallinen ennalta suunnitteleminen ei ole suotavaa. (Morgan 1997, 272.) 
Analyysista tuli ilmi painotus kehittämisen konkreettisuuteen ja hallittavuuteen. 
Niiden arvostaminen kehittämisessä on helpompaa, kun verkoston jäsenet tuntevat 
toisensa ja piirit ovat pienet. Kehittäjien on kuitenkin huomattava, ettei kehittäminen 
ole täysin hallittavissa oleva prosessi. Liiallinen yhteistyön kontrolloiminen voi estää 
variaatiot, joissa piilee uusien polkujen siemen.

Parhaita alueellisen kehittämisen strategioita eivät johda tehokkaimmin hallinnolliset 
tai välittäjäorganisaatiot. Tutkimusten mukaan riittävään monimuotoisuuteen voidaan 
päästä, kun verkostoissa yhdistyvät monenlaiset organisaatiot. (Grabher & Stark 1997, 
542.) Viime kädessä verkoston toimivuus on purettavissa vuorovaikutusprosesseihin 
ja niiden laatuun. Verkoston toimivuuden parantamiseksi johtajan on keskityttävä 
toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen. (Kickert, Klijn & Koppenjan 1997a.) 

Kolmantena itseänsä uudistavan alueen kriteerinä oli informaation kulku alueella. 
Kehittäjäverkoston johtaja pystyy vaikuttamaan tähän lähinnä johtamansa verkoston 
sisällä, mutta jo sillä voi olla olennainen vaikutus uuden polun syntymiseen koko 
alueella. Informaation liikkumiseksi johtajan tulee kyetä tunnistamaan kehittäjäver-
koston roolit tai toiminnot, jotka mahdollistavat vuorovaikutuksen alueen sisällä ja 
ympäristön kanssa. Luhmannin (2004) mukaan sosiaalinen systeemi viittaa itseensä 
ja uudistuu kommunikaation avulla. Luhmannia voidaan tulkita siten, että verkosto 
tarkastelee toimintaansa ja uudistuu kommunikoimalla. Mahdollistamalla verkoston 
kommunikaatio voidaan tukea alueen kykyä luoda uusia kehityspolkuja. Kun johtaja 
tukee rakenteita, jotka mahdollistavat verkoston osien välisen vuorovaikutuksen, 
voidaan tukea verkoston kykyä uusintaa omaa toimintaansa. (Ståhle 1998, 224.) 
Rakenteitansa uudistava kehittäjäverkosto voi vaikuttaa samoin alueeseen. 

Jotta kehittäjäverkosto voi olla tärkeä osa alueen kykyä autopoieesiin, on tietenkin 
toivottavaa, että vuorovaikutusta mahdollistavia toimintoja löytyy kehittäjäverkostosta. 
Tämä edellyttää, että johtaja tuntee kehittäjäverkoston. Hän pystyy tunnistamaan 
kehittäjistä henkilöt, jotka ovat aktiivisia rajojen ylittäjiä ja kommunikoivat aktiivisesti 
verkoston sisällä ja ulkopuolelle. Lisäksi verkostossa voi olla toimintoja, joiden kautta 
useampien tahojen yhteistyö mahdollistuu tai osallistumisen laatu paranee. Tällainen 
toiminto voisi olla vaikkapa strategiaprosessi. 

Johtajalle tärkeä taito on osata useampia erilaisia tapoja olla vuorovaikutuksessa 
kehittäjäverkoston toimijoiden kanssa. Niin johtaja, kuin muutkin kehittäjäverkos-
ton toimijat, vaikuttavat verkostossa vuorovaikutusprosessien kautta. (Ståhle 1998, 
223–225.) Koska kehittäjäverkoston johtaja toimii siltana verkoston eri toimijoiden 
välillä ja pyrkii luomaan uudenlaisia tapoja kehittää, on tärkeää, että hän kykenee 
mukautumaan vuorovaikutukseen erilaisten kehittäjien kanssa. Keskustelu, kommu-
nikointi ja avoin vuorovaikutus edellyttävät, että alueella tunnistetaan niiden tärkeys. 
Kehittäjäverkoston johtajan kyky mahdollistaa vuorovaikutusta kietoutuu seudulla 
vallitseviin käsityksiin hyvästä kehittämisestä. 

”Ja se liittyy siihen, että kuinka korkealle sentyyppinen asia priorisoidaan. Että koskaan ei 
aikaa ole tarpeeksi mihinkään asioihin. Siinä mielessä voisi kuvitella, että se. Kyllähän aina 
foorumi löytyy, missä keskustelua käydään, jos se halutaan käydä.”
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Stacey (2003) kiinnittää huomion kompleksisten järjestelmien johtamisessa osallistu-
misen laadun parantamiseen sekä keskustelukulttuurin parantamiseen. Forssan seudun 
näkökulmasta osallistumisen laadun parantaminen painottuu monimuotoisuuden edis-
tämiseen eli ensisijaisesti yhteyksien luomiseen alueen ulkopuolelle. Keskustelukulttuu-
rin kehittämisellä voitaisiin parantaa informaation kulkua. Toimiva kehittäjäverkos-
ton keskustelukulttuuri helpottaa, kun alueen suhteuttaa toimintaansa ympäristöön. 
Luonnollisesti avoin keskustelukulttuuri rohkaisee uusien avausten tekemiseen. Forssan 
seudulla kehittäjäverkoston johtajan kyky vaikuttaa ennakkovisioiden syntymiseen ja 
etenkin kyky luoda ennakkoluulotonta keskustelua kehittäjien välille ovat tärkeitä.  

”Kyllähän varmasti kaikella, mitä on tapahtunut, niin sillä on painoarvonsa, koska väki ei 
ihan niin kamalan kovaa vauhtia vaihdu. Eli aina siellä on se joku jatkumo ja näin poispäin. 
Niin kyllä niillä kaikilla menneillä asioilla on oma vaikutuksensa nykyiseen ja siihen, miten 
suhtaudutaan sitten toinen toisiin ja ehkä esiin nouseviin kehittämisideoihin, ynnä muihin 
sentyyppisiin.”

Viimeisenä kriteerinä alueen itseuudistumiskyvyn onnistumiseksi on suhtautuminen 
aikaan. Johtajan kyky sietää ajan kulumista ja epävarmuutta sekä kyky tehdä siltoja 
ajanjaksojen väleille edellyttää uskallusta. Johtajan pitää nähdä ja tarvittaessa pyrkiä 
polkuriippuvaisesta tai lukkiutuneesta alueesta henkisesti hieman etäämmälle ja luoda 
siltoja tulevaisuuteen. Johtajan tarvitsee rakentaa ilmapiiriä, jossa riskien ottaminen 
on turvallista, virheet sallitaan ja toiminnan aikajännettä voidaan tarvittaessa venyttää. 
Samalla pitäisi luoda ilmapiiriä, joka on turvallinen, mutta uskallukseen kannustava.

”Se on tietysti, vasta, joitakin vuosia toiminut, vaikka ehkä joidenkin mielestä liiankin 
kauan, ilman että on syntynyt mitään isoa ja repäisevää menestystarinaa, mutta sentyyppi-
set yhtiöt varmaan tarvitsevat oman aikansa, ennen kuin niistä alkaa tulosta näkyä. Että se 
olisi ihan hyvä, että niihin suhtauduttaisiin myös sillä tavalla, että maltetaan odottaa niitä 
tuloksia ja uskoa riittävän kauan. … Ehkä se on juuri sitä varovaisuutta ja sitä, että uskal-
lanko mä uskoa tähän ajatukseen nyt varmasti. Jos sitten 10 vuoden päästä se onkin ihan 
naurettava juttu, niin minäkin joudun naurettavaan valoon, jos minä olen ollut viemässä 
sitä eteenpäin. Näin, tämäntyyppinen, niinkun oman uskottavuuden säilyttäminen pistää 
varovaiseksi, jos ei ihan varmasti tunne sitä asiaa eikä ole itse siellä sisällä, niin että sen var-
masti sitten näkisi, että se lähtee vauhdilla. Että siitä on tulosta tulossa.”

Kyky ja uskallus haastaa vallitsevia rakenteita ja poiketa polulta vaatii kehittäjäverkos-
ton johtajalta samanaikaisesti vallankäyttöä ja valta-aseman kyseenalaistamista. So-
tarauta, Kosonen ja Viljamaa (2007, 116) muistuttavat, että kehittäjä ei saa olla tur-
han vallanhaluinen. Kehittäjäverkoston johtajan keskeinen rooli voi toki säilyä, vaikka 
verkoston rakenteet muuttuisivat, mutta kehitys edellyttää rakenteellisia muutoksia. 
Erityisen tärkeäksi nousee, että kehittäjäverkoston johtaja ymmärtää, että alueen ke-
hittyminen on ensisijainen häneen omaan asemaansa nähden. Johtajan rooli polulta 
poikkeamisessa on merkittävä, sillä johtajat antavat muutokselle sen uskottavuuden. 
Kehittäjäverkostossa johtaja voi olla kuka tahansa, jolla on riittävä uskottavuus. Hän 
voi myös kasvaa verkoston johtajaksi

Varsinkin alueen ollessa lukkiutunut kehityspolulleen, rakenteiden haastaminen 
on tärkeää. Se ei silti ole helppoa eikä yksioikoista. Polulta poikkeaminen ei aina ole 
tuottavampi vaihtoehto. Silloin on löydettävä jälleen uusi polku. 
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”Eilen vähän puhuttiin, että kannattaako uutta tehdä, kun tää vanha on niin hyvä. Vähän 
sitten ajanmukaistetaan. Mutta tää on niinkun 2000 vuonna tehty tää suuntaus. Tosissaan 
niin, kun sitä oikein ajattelee, niin se ei ole kauhean huonosti mennyt.”

Morganin (1997, 271–272) mukaan yksi tärkeä keino, jolla voi edesauttaa uusien 
polkujen syntymistä, on käyttää pieniä muutoksia suurten vaikutusten luomiseen per-
hosvaikutuksen tavoin. Ajan kulumisen ja epävarmuuden sietäminen kietoutuu tältä 
osin heikkojen sidosten luomiseen ja hiljaisten signaalien kuuntelemiseen, jossa joh-
tajan tehtävä on pitää liekki hengissä. Kehittäjäverkoston johtaja muutoksen mahdol-
listajana mm. suuntaa resursseja, ostaa aikaa sekä yhdistää toimijoita tunnistaessaan 
kehitystarpeen (Sotarauta, Kosonen, Viljamaa 2007, 115). 

Forssan seudun kehittämisessä epävarmuuden sietäminen osoittautui yhdeksi mer-
kittäväksi verkoston johtajan haasteeksi. Epävarmuuden heikko sietokyky näkyi mm. 
kehittämistoiminnan arvioinnin painottumisena konkreettisiin asioihin ja lyhyelle 
aikavälille. Uusien polkujen synnyttämisessä kyky asettaa itsensä systeemin ulkopuo-
lelle on sitä, että pystyy näkemään ajallisesti hieman pidemmälle tai alueesta hieman 
etäämmälle. Se ei tarkoita, että tietää varmasti, mitä on tulossa. Pikemminkin silloin 
on varmempi siitä, mihin on menossa. Seudulla kehittäjäverkoston johtaja voi luoda 
epävarmuutta sietävää ilmapiiriä ja tehdä tulevaisuuden pohtimisesta arvon sinänsä.

”Siinä on ehkä muutama luottamushenkilö, muutama virkamies, mutta erityisesti yrittäjä-
tahoja, erityyppisistä yrityksistä kehittämisessä olevia henkilöitä, sitten siinä toimikunnassa 
on osaamisen puolelta väkeä, median päätoimittaja ja niin edelleen. Semmoinen toiminta, 
joka kattoo sitä tulevaisuutta. Semmoisia intomielisiä henkilöitä. Ei vuodessa välttämättä 
saada mitään kasaan, Muutama kerta vuodessa kokoonnutaan, katotaan tulevaisuuden jut-
tuja, kuullaan asiantuntijoita, mutta idea on se, että meillä on niin sanotusti kourallinen, 
sanotaanko sellaisia muutosagentteja … ne on sellaisia, jotka pystyy niissä omissa ympäris-
töissään kattoon sitä”

Kehittäjäverkoston johtajan tunnistaa siitä, että hänellä on valtaa muihin toimijoihin 
nähden ja saa muut toimimaan toivomallaan tavalla. Pienellä kaupunkiseudulla vai-
kuttaminen voi olla helpompaa, koska vuorovaikutussuhteet ovat vastavuoroisempia ja 
henkilökohtaisempia. Samoin yksittäisten henkilöiden vahva rooli näkyy helpommin. 
Vaikka alueen irrottautuminen vanhasta ja uuden kehityspolun luominen edellyttää 
useamman toimijan myötävaikutusta, aineisto antaa viitteitä siitä, että pienellä kau-
punkiseudulla muutamat pioneerit voivat saada aikaan jo paljon.

Alueen kyky luoda uusia kehityspolkuja voi olla lähtöisin yhden kehittäjän kyvystä 
toimia kehittäjäverkostossa poikkeavalla tavalla. Silloin tämän johtajan tavalla toimia 
voi olla merkittäviä vaikutuksia. (Ståhle 1998, 223.) Yksilöiden painava merkitys voi 
olla vahvuus, mutta samalla se on haaste seudulle ja sen kehittymiselle.

”No kyllähän varmaankin voisin sanoa, että se on haaste seudulle. Näin, että pienistä re-
sursseista aina kun yritetään etsiä niitä, jotka näkis, osais nähdä eteenpäin ja osais sitten 
myöskin sitouttaa muut kulkemaan johonkin tiettyyn suuntaan, niin se on kyllä, vois sanoa, 
että sattumanvaraista, että löytyykö tästä meidän porukasta sentyyppistä voimavaraa. Sehän 
on todella vois sanoa ehkä, että harvinainenkin luonnonvara ja näin pienellä asukaspohjalla 
niitä ei kovin montaa löydy.”
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merkitys ja mahdollisuudet

Tutkimuksen alussa esitettiin näkemys kehityksestä yleensä evolutionaarisena, jolloin 
monet tekijät vaikuttavat kehitykseen saman aikaan. Alue nähtiin tässä tutkimuksessa 
polkuriippuvasti kehittyvänä ja aluetta tulkittiin dynaamisena järjestelmänä. Uusien 
polkujen luominen rinnastettiin autopoieesin teoriaan. Alue kehittyy yhdessä ympä-
ristönsä kanssa, ja tähän yhteisevoluutioon vaikuttaminen voi johtaa sekä odotettuihin 
että odottamattomiin tuloksiin. Pienelläkään kaupunkiseudulla ei ole syytä odotella 
ulkomaailman toimia, vaan se voi itse vaikuttaa omiin kehityskaariinsa yhdessä ym-
päristönsä kanssa. 

Tutkimuksen keskiössä oli Forssan seudun kehittäjäverkoston johtaminen ja se, 
miten kehittäjäverkostoa johtamalla voidaan edesauttaa aluetta irrottautumaan kehi-
tyspoluistaan ja luomaan uusia polkuja. Jotta voidaan tarkastella kehittäjäverkostoa 
ja verkoston johtamisen merkitystä uusien kehityspolkujen syntymiselle, on syytä 
ymmärtää lähtökohtia ja sitä ympäristöä, jossa kehittäminen käytännössä tapahtuu. 

Minkälaisia kehittämistoimintaan vaikuttavia lukkiutumia seudulla on?
Yritysten toiminnassa pahimmat rakenteelliset lukkiutumat lienevät karisseet. Omat 
riskinsä on silti voimakkaasti klusterivetoisessa elinkeinopolitiikassa ja isojen yritysten 
toimintojen tehostamisessa. Myös hanketoiminnassa voidaan nähdä joitakin rakenteel-
listen lukkiutumien piirteitä. Kehittämisrahoituksen myöntämisen jälkeen toimintaan 
osallistuvien uusien tahojen etsiminen monesti jää, tai toiminta loppuu rahoituksen 
loputtua. Lukkiutumien syntymisen vastavoimana on uusien toimialojen, tuotteiden, 
palveluiden ja yhteistyökumppaneiden etsiminen. Monesti siihen antaisi mahdolli-
suuksia niin sanottu näennäinen tarpeettomuus rakenteissa. 

Yksilöiden välisestä kanssakäymisestä kehittäjäverkostossa voitiin löytää lukkiutumia 
mahdollistavia piirteitä. Seudun kehittämisessä painottuivat henkilökohtaiset suhteet, 
jotka helpottivat käytännön yhteistyötä. Yhteinen kieli ja toimintatavat löytyvät to-
dennäköisemmin silloin, kun kehittäjien väliset sidokset ovat vahvoja. Toisaalta vahvat 
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sidokset vähensivät yhteistyökuvioiden monimuotoisuutta. Samanhenkiset tulevat 
hyvin toimeen keskenään, mutta miten samanhenkisten verkostoon saadaan myös 
erihenkisiä ajatuksia? 

Seudun kehittäjät toivoivat, että kehittäjäverkoston jäsenet olisivat sitoutuneet 
alueelle muutenkin kuin työn kautta. Alueen kehittämiseltä kaivattiin kehittäjäver-
kostossa varmuutta. Varmuuden edellyttäminen näkyi kehittämisen lyhytjänteisyytenä 
ja vahvojen henkilösuhteiden korostamisena. Forssan seudulla kehittäjäverkostolla on 
yhteneväinen maailmankuva alueen kehittymisen osalta. Oletus lineaarisesti kehitty-
västä seudusta ja ympäristöstä tekee epävarmuuden sietämisestä vaikeampaa. 

Seudun mahdollisiin poliittisiin lukkiutumiin viittaavat prosessit kertoivat osaltaan 
kuntien vahvasta roolista kehittäjäverkostossa. Koska verkoston jäsenten väliset suhteet 
ovat vahvat, kuntien yhteistoiminnan nykytila vaikuttaa kehittämisen reagointikykyyn 
ja suunnitelmallisuuteen koko verkostossa. Lisäksi lukkiutumien syntymistä tukee ver-
koston tietynasteinen sulkeutuneisuus uusille ihmisille ja keskustelulle. Tämä vaikuttaa 
mm. alueen kykyyn tarkastella omaa toimintaa rakentavasti ja kriittisesti. 

Lukkiutumista kertoville prosesseille on yhteistä oletus staattisesti ja ennustettavasti 
kehittyvästä ympäristöstä. Lisäksi niitä yhdistää pyrkimys seudun sisäiseen yhtenäisyy-
teen ja vahvoihin sidoksiin. Nämä ominaisuudet vaikuttavat niin kehittäjäverkoston 
kuin alueen avoimuuteen.  Ne nojaavat lineaariseen kehitysnäkemykseen, joka näkyy 
heikentyneenä kykynä sietää epävarmuutta sekä seudun selvänä erottautumisena 
ympäristöstään. 

Millainen kehittäjäverkosto on Forssan seudulla?
Forssan seudulla kehittäjäverkoston kokoonpano vaihtelee suhteellisen vähän kehittä-
misongelmien vaihtuessa. Vaikka käytännössä kehittäjäverkostoja on useita, tässä tut-
kimuksessa on käytetty yksiköllistä muotoa juuri siksi, että ihmiset vaihtuvat vähän eri 
kehittäjäverkostojen välillä. Siitä huolimatta, että variaation mahdollisuus on seudun 
puitteissa pieni, kerralla aktiivisia toimijoita voi olla riittävä määrä. 

Kunnilla ja julkisilla tai puolijulkisilla organisaatioilla on vahva rooli seudun ke-
hittäjäverkostossa. Myös luottamushenkilöillä on roolinsa, mutta kehittäjäverkoston 
johtajia he eivät ole, sillä haastateltavat eivät tunnistaneet heitä verkoston toiminnan 
mahdollistajina. Kuntien rooli korostuu, mitä muodollisimmista tehtävistä on kyse. 
Abstrakteissa ja enemmän substanssiosaamista vaativissa kehittämisongelmissa korostui 
muiden toimijoiden merkitys. 

Tarvittavan osaamisen saamiseksi kehittäjäverkostoon tarvitaan enemmän yhteyk-
siä, jotka perustuvat heikkoihin sidoksiin. Siten on mahdollista lisätä monipuolisuutta 
seudun kehittäjäverkostossa. Toistaiseksi painottuivat vahvat yhteydet kehittäjien 
väleillä. Paikalliset kehittäjät tuntevat toisensa työn sekä seudulla olevien muiden 
sosiaalisten verkostojen kautta. Vahvat sidokset ovat sikäli hyviä, että ne helpottavat 
kehittäjäverkoston käytännön työtä ja luottamusta verkostossa. Vahvoilla sidoksilla 
on heikkoutensa, jotka on syytä tiedostaa. Parantamalla verkostojen toimintalogiikan 
omaksumista johtaja voisi lisätä kehittäjäverkoston linkkien määrää. 

Mitä erityishaasteita Forssan seudulla oli kehittäjäverkoston johtamiselle?
Kehittäjäverkoston johtaminen voidaan jakaa verkoston rakenteiden johtamiseen ja 
kehittämispelien eli vuorovaikutuksen johtamiseen. Rakenteet vaikuttavat peleihin ja 
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toisinpäin, joskin vaikutus voi olla epätasainen. Rakenteiden tasolla keskeisin haas-
te johtamiselle on seudun ulkopuolelle ulottuvien yhteyksien lisääminen. Analyysi 
osoitti, ettei ulkopuolisten yhteyksien merkitystä ole vielä täydellisesti sisäistetty osak-
si kehittämistä. Ulkopuolisia yhteyksiä luomalla useampi ihminen osallistuu seutua 
koskevaan kehittämiskeskusteluun. Silloin kyseenalaistaminen ja uudet ajatukset ovat 
todennäköisempiä ja lukkiutumien syntymistä voidaan estää. 

Rakenteita ja vuorovaikutusta ohjaavat kehittäjäverkoston säännöt ovat seudulla 
varsin vakiintuneita. Yhtenä keskeisenä syynä sääntöjen vaivattomalle vakiintumiselle 
voidaan pitää kehittämisessä painottuneita jäsenten välisiä vahvoja sidoksia, yhteistyön 
säännöllisyyttä ja vastavuoroisuutta. Merkittävimmät kehittäjäverkoston toimintaa oh-
jaavat säännöt tunnistettiin ennakkovisioksi ja kehittämisen kriteereiksi. Ennakkovisio 
ohjaa toimijaa, kun hän tuo kehittäjäverkostoon uusia ajatuksia. Se ohjaa myös sitä, 
kenelle hän ajatuksia esittää. Ennakkovisio voi muodostua ongelmaksi, kun se rajaa 
kehittämisestä ylimääräisen uskalluksen pois.

Toinen vahvasti esiin tullut sääntö oli onnistuneen kehittämisen kriteerit. Mitä var-
mempaa, konkreettisempaa ja tasapuolisempaa kehittäminen on, sitä positiivisemman 
suhtautumisen se saa osakseen. Tässä ei sinänsä ole mitään vikaa. Ongelma on, että 
kehittäminen on tuskin koskaan varmaa tai ennustettavaa. Se ei aina ole konkreettista 
ja harvoin hyödyttää osapuolia tasaisesti. Sääntö viittaa seudun kehittäjien lineaari-
seen kehitysnäkemykseen ja lyhentää kehittämisen aikajännettä. Lisäksi se näyttäytyy 
siten, että seudun kehitys koettiin monesti ulkoisista tekijöistä vahvasti riippuvaisena. 
Kehittämisen ympärillä käytävää keskustelua leimaa ajoittainen tyytymättömyys ul-
komaailman toimiin seudun olosuhteiden kehittämiseksi. Seudun kehittäjät kokivat 
olevansa tiettyjen verkostojen ulkopuolella tahtomattaan. On selvää, että pienellä kau-
punkiseudulla on haasteena olla aktiivisesti vaikuttamassa ympäröivään kehitykseen. 

Epävarmuuden ja epäselvyyden hyväksyminen kehittämisen lähtökohdaksi on 
yksi kehittäjäverkoston johtajan haaste. Kehittäjäverkoston johtajan yksi keskeinen 
tehtävä on parantaa verkoston kykyä sietää epävarmuutta ja muuttaa näkemyksiä 
kehittämisestä. Puhutaan tulkinnoilla johtamisesta, jossa pienellä kaupunkiseudulla 
tarvitaan ensisijaisesti erilaisten tulkintojen syntymisen mahdollistamista. Erilaisten 
tulkintojen mahdollistamisessa on kyse verkoston pitämisestä avoimena uusille ajatuk-
sille ja ihmisille. Pienellä seudulla kehittäjäverkoston pitää olla avoin myös niille, jotka 
eivät asu seudulla, mutta muuten näkevät hyödyn verkostoon kuulumisessa. Erityisen 
tärkeää helppo pääsy verkostoon on siksi, että kehittäjäverkostoon saadaan kattavasti 
yritystoimintaa. Toistaiseksi esimerkiksi yrittäjäjärjestöjen roolia ei pidetty kovinkaan 
merkittävänä kehittäjäverkostossa.

Mikä on kehittäjäverkoston rooli uusien kehityspolkujen luomisessa?
Kun alueen uusien polkujen luominen rinnastetaan systeemin kyvykkyytenä autopoi-
eesiin, tarkastellaan, miten alue kykenee sisäsyntyiseen muutokseen osiensa kautta. 
Autopoieesin käsitteen avulla alue ymmärrettiin systeeminä, jonka rakenteissa tapah-
tuu uudistumista. Uudistumisen tarve nousee alueesta itsestään, vaikka ympäristö voi 
osaltaan vaikuttaa muutoksen tarpeellisuuden arvioinnissa. Arviointi tapahtuu kui-
tenkin aina alueella, alueen osissa ja sen rakenteissa. Kehittäjäverkoston tulee olla osa 
muutostarpeen määrittelemistä sekä osa rakenteita, jotka alueella muuttuvat. 
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Alueen suhdestruktuurissa määritellään, mitä seudulla halutaan säilyttää ja mikä 
tulkitaan muutostarpeeksi. Tätä määrittelyä kutsutaan itseensä viittaamiseksi. Kehittä-
jäverkosto voi toimia itseensä viittaamisen moottorina alueella. Se herättää ja pitää yllä 
keskustelua, kun alue suhteuttaa itseään ympäristöönsä. Olennaista alueen kestävän 
uudistumiskyvyn kannalta on, että keskustelua käydään jatkuvasti ja että keskustelu on 
avointa. Kehittäjäverkoston keskeisyys syntyy osittain siitä, ettei se ole turhan kiintynyt 
omiin rakenteisiinsa, vaan pystyy muuttamaan niitä tarvittaessa.   

Niin kauan kun alue ei ole täydellisesti lukkiutunut, kehittäjäverkosto voi toimia 
ikään kuin irrottautumisen ja uusien polkujen luomisen sytykkeenä tai kipinänä. 
Verkostosta voi lähteä koko alueen kattava muutos. Sen lopullisen painoarvon uusien 
polkujen luomisessa ratkaisee se, kuinka kehittäjäverkosto saa kipinän syttymään 
liekkeihin eli viestitettyä muutostarpeen koko alueen tietoisuuteen ja toimintaan. 
Parhaimmillaan uusien polkujen kipinöiden synnyttäminen tai tunnistaminen voi olla 
kehittäjäverkoston ydintehtävä. 

Koska kehittäjäverkoston johtajien substanssiosaamisessa on vähemmän moni-
muotoisuutta, keskeisiksi nousevat johtajien kyvyt mahdollistaa polkujen syntyminen. 
Olennaista ei ole niinkään polkujen löytäminen, vaan etsimiseen kannustaminen ja 
siihen mahdollisuuksien tarjoaminen. Kipinöiden havaitseminen ja synnyttäminen on 
pienellä seudulla vaikeampaa kuin niiden liekkiin saaminen.  

Kipinöiden sytyttäminen edellyttää, että kehittäjäverkosto toimii. Kehittäjä-
verkoston johtajan mahdollisuudet ja merkitys syntyvät siitä, miten hän voi auttaa 
kehittäjäverkoston toimivuutta polkujen synnyttämiseksi. Johtajan tulee tunnistaa 
kehittäjäverkoston toimivuutta parantavat tekijät, mikäli hän haluaa auttaa verkostoa 
kipinöimisessä. Koska ympäristön signaalit ovat monesti heikkoja, tarvitaan kehit-
täjäverkostolta herkkyyttä tunnistaa niitä. Monesti signaalit ovat hajanaisia, jolloin 
kehittäjäverkoston pitää olla toimiva, jotta niitä voidaan käsitellä. 

Miten kehittäjäverkostoa tulisi johtaa, jotta voidaan tukea seudun kykyä luoda 
uusia kehityspolkuja?
Uusien polkujen luominen on lähtökohtaisesti epävarmaa ja siihen vaikuttavat monet 
eri tekijät. Verkoston johtamisella ei pyritä epävarmuudesta varmuuteen tai hallitse-
maan kompleksista kehitystä. Hyvällä verkoston johtamisella voidaan luoda olosuhteet, 
joissa epäselvyyteen suhtautuminen on helpompaa. Onnistuneella johtamisella voidaan 
luoda mahdollisuuksia uusille poluille – ei välttämättä luoda polkuja itsessään. 

Verkoston johtamisen kyvyt jäsentyvät, kun niitä tarkastellaan uusien polkujen 
synnyttämisen kautta. Uusien polkujen luomisessa kehittäjäverkoston johtajalle 
hahmottuu neljä tehtäväkokonaisuutta: alueen itsensä määrittelyn kehittäminen, 
informaation kulun parantaminen, alueen yhteydet ulospäin sekä siltojen luominen 
ajanjaksojen väleille ja epävarmuuden sietäminen. 

Alue määrittelee itseänsä suhteessa ympäristöönsä niiden rakenteiden avulla, jotka 
ovat sillä hetkellä pysyviä. Suhteuttamista tehdään, jotta nähtäisiin ympäristön muu-
tosten merkitys ja mahdolliset muutostarpeet alueella. Kun kehittäjäverkosto on tärkeä 
osa alueen itsensä määrittelyn prosessia, pitää kehittäjäverkoston johtajalla olla tarvitta-
essa taidot muuttaa ja parantaa verkoston rakenteita. Jotta voitaisiin pitää alue hereillä 
ja tunnistaa ympäristön monimuotoisuus, kehittäjäverkoston on oltava moninainen. 
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Variaation lisääntyessä verkosto pystyy synnyttämään erilasia käsityksiä siitä, mitä alue 
on ja mitä se voisi olla. Erilaisissa käsityksissä ja niiden yhteentörmäyksissä voi olla 
juuri se kipinä, josta uusi polku syntyy. Itseensä viittaamisen kehittäminen edellyttää 
kehittäjäverkoston johtajalta kykyä parantaa vuorovaikutuksen laatua ja avoimuutta 
verkostossa. Avoimempi keskustelukulttuuri tukee vaihtoehtoisten määritelmien 
syntymistä kehittäjäverkostossa. 

Tutkimuksessa Forssan seudulla oli nähtävissä suhteellisen vahva käsitys seudusta, sen 
kehityssuunnista ja -mahdollisuuksista. Vaarana on, että alue tuudittautuu vanhoihin 
määritelmiin eikä pysty luomaan uusia tulkintoja itsestään tai ympäristön muutoksista. 
Kehittäjäjoukon monimuotoisuuden lisäämiseksi kehittäjäverkoston johtajan tulee 
auttaa yhteyksien rakentamisessa alueen ulkopuolelle. Forssan seudulla tuli selvästi 
esiin tarve lisätä heikkojen sidosten määrää kehittäjäverkostossa. Käytännössä tämä 
edellyttää verkoston johtajalta kykyä aktivoida toimijoita ja resursseja sekä kykyä saada 
aikaan win-win -tilanteita. Kehittäjäverkoston johtajan tuleekin hallita erilaisia tapoja 
olla vuorovaikutuksessa ja ymmärtää erilaisista lähtökohdista tulevien jäsenten tarpeita 
ja toiveita. 

Yhteyksien luomisessa on tärkeää tunnistaa erityisesti heikkojen sidosten merkitys. 
Jos kehittäjien väliset suhteet perustuvat vain vahvoille sidoksille, on todennäköisem-
pää, että he tuntevat samat ihmiset, jakavat samat arvot ja maailmankuvan. Heikkojen 
sidosten kautta seudulle voi tulla uusia sanamuotoja, uusia ajatuksia ja uusia näke-
myksiä. Yksinkertaistaen heikkojen sidosten myötä on todennäköisempää synnyttää 
kipinöitä. 

Kolmas tehtäväkokonaisuus, informaation kulun edistäminen, ei näyttäytynyt 
pienellä kaupunkiseudulla yhtä tärkeänä kuin yhteyksien luominen alueen ulkopuo-
lelle. Koska seudun sisäiset suhteet ovat vahvat, on tiedonkulku helpompaa. Pienen 
kaupunkiseudun kehittäjäverkoston jäsenten kohtaamiset ovat varsin vastavuoroisia ja 
säännöllisiä. Sosiaalinen pääoma ja kehittämistä ohjaavat säännöt vakiintuvat helposti. 
Uusien polkujen synnyttämisen näkökulmasta voidaan muistuttaa, että kehittäjäver-
koston johtajan kykyä on tunnistaa, koska osallistumiseen käytettävä aika on suurempi 
kuin siitä saatavat tulokset. Toisaalta tiedonkulun edistäminen näyttäytyy tutkimuksen 
alueella siten, että kehittäjäverkoston johtaja voisi vuorovaikutuksen avoimuuden 
kautta edesauttaa informaation kulkeutumista alueen reunoilta, heikkojen signaalien 
syntypaikoilta laajempaan tietoisuuteen. 

Viimeisenä kehittäjäverkoston johtajan tehtävänä oli luoda siltoja ajanjaksojen vä-
leille ja parantaa epävarmuuden sietämistä. Siltojen rakentamiseksi kehittäjäverkoston 
johtaja tarvitsee kykyä saada toimijat sitoutumaan, kykyä rajoittaa vuorovaikutuskus-
tannuksia sekä kykyä visioida visioiden välillä. Kaikkien näiden kykyjen yhteisenä 
nimittäjänä on pyrkimys lisätä kehittäjäverkoston jäsenten tietoisuutta kehityksen 
epälineaarisuudesta ja kompleksisuudesta. Kehittäjäverkoston jäsenten tulee olla 
tietoisia alueesta osana laajempaa kokonaisuutta ja alueen ja ympäristön yhteisestä 
kehityksestä. Tietoisuudella voidaan auttaa toimijoita ymmärtämään paremmin osien 
ja kokonaisuuden välisiä suhteita, joista autopoieesissa on oikeastaan kyse. 

Forssan seudulla kehittäjäverkoston johtajan taidot siltojen luomiseksi ja epävar-
muuden hyväksymiseksi ovat tärkeitä. Aineistossa vahvasti esiin tullut lineaarinen 
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kehitysnäkemys heijastuu kehittäjäverkoston toimintaan monella eri tavalla. Yleisesti 
kehittämisen aikajänne lyhenee sekä epävarma kehittäminen koetaan ongelmallisena 
tai hankalana. Epävarmuuden hyväksymisellä voidaan parantaa verkostojen toimintaan 
sitoutumista.  

Kyvyllä visioida visioiden väleillä sekä vuorovaikutuskustannusten rajoittamisella 
voidaan ylittää kehittäjäverkoston jäsenten välisiä rajoja. Vuorovaikutuskustannusten 
rajoittamisessa siltojen luominen ajanjaksojen väleille tarkoittaa, että johtaja saa kehit-
täjät näkemään hieman pidemmälle. Tarkasteluhetkellä yhteistyöhön sidotut resurssit 
voivat tuottaa hyötyä verkoston jäsenelle vasta tulevaisuudessa. Tästä syystä johtajan 
kyky suunnata katseita lähelle ja kauas on tärkeä. Edelleen visiointi visioiden väleillä 
helpottaa johtajan pyrkimyksiä yhdistää eri kehittäjien näkemyksiä ja tavoitteita. Yh-
teisten nimittäjien löytäminen eri visioista helpottaa epävarmuuden sietämistä, kun 
verkoston jäsenet tunnistavat yhteisiä pyrkimyksiään.

Alueen kehittäjäverkoston johtaminen uusien polkujen luomiseksi voidaan näh-
dä erilaisten paradoksien jatkuvaksi uudelleen asetteluksi. Paradoksi on ikään kuin 
janan kaksi päätä, ja kehittäminen on alueen liikkumista janalla. Kehittäjäverkoston 
johtamisella pyritään liikuttamaan aluetta janalla, jossa molemmat päät vaikuttavat 
samanaikaisesti. Kehittäjäverkoston johtaminen on haastavaa siksi, että janoja on useita 
sekä henkilöitä, jotka aluetta janoilla liikuttavat, on useita. Kehittäjäverkoston johtajan 
pitää astua verkoston ulkopuolelle nähdäkseen, missä kohtaa janaa liikutaan. Samalla 
hänen pitää olla sisällä kehittäjäverkostossa, jotta voi vaikuttaa alueen liikkumiseen 
janalla.

Uusien polkujen luomisessa kehittäjäverkoston johtajat toimivat muutoksen ja 
säilyttämisen janalla. Johtaminen on aina jollakin tavalla muuttamista. Samalla johta-
misessa pyritään liikkumaan sellaisten asioiden suuntaan, joiden avulla tulevaisuudessa 
olisi mahdollista säilyttää osa hyvin toimivista rakenteista. Muutoksen kautta pyritään 
liikkumaan kohti jotain, mikä voidaan säilyttää. (Senge 2006, 335.) Muutostarpeen 
tunnistamiseksi alueen pitää tuntea ne itsensä osat, jotka sillä hetkellä ovat ”alueen 
ydin”, ominta Forssan seutua ja siten pysyviä.     

Toinen jana, jolla kehittäjäverkoston johtaja toimii, on kehittäjäverkoston moni-
muotoisuuden ja yhteisten tavoitteiden paradoksi. Verkoston sisäinen monimuotoisuus 
hankaloittaa jäsenten välistä kommunikointia. Kuitenkin verkoston sisäinen koherenssi 
tekee sen kyvyttömämmäksi kommunikoimaan ympäristönsä kanssa eli tunnistamaan 
hiljaisia signaaleita.

Kehittäjäverkoston johtaja joutuu tasapainottelemaan samanaikaisesti heikkojen 
ja vahvojen sidosten janalla. Vahvat sidokset muodostavat kehittäjäverkoston ytimen 
ja mahdollistavat sen käytännön toimivuuden. Heikot sidokset ovat tärkeitä, kun 
puhutaan alueen pidemmän aikavälin vakaudesta ja reagointikyvystä. Heikot sidokset 
voivat olla epäolennaisia seudun sisäisten yhteyksien kannalta, mutta laajemmassa 
mittakaavassa vahvat sidokset lisäävät alueen eristyneisyyttä ympäristöstään. 

Kehittäjäverkoston johtajan pitäisi pystyä luomaan ilmapiiri, joka on turvallinen ja 
luottamuksellinen. Samalla kehittäjäverkoston johtajan pitää luoda ilmapiiriä, joka ei 
takerru tarpeettomiin rakenteisiin ja kannustaa turvallisuudesta poispäin, uskaliasiin-
kin kehitysaskeliin. Kehittämisessä operoidaan varmuuden ja epävarmuuden janalla, 
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jossa kehittäjäverkoston toimijat olisi saatava sitoutumaan ja uskomaan kehittämistyön 
tuloksiin tietyllä aikavälillä. Sitoutumisen edellytys on usko kehittämistoiminnan 
tuloksellisuuteen samalla, kun ei voida olla varmoja kehittämisen onnistumisesta tai 
toivotuista tuloksista. 

Minkälainen ympäristö pieni kaupunkiseutu on kehittäjäverkoston johtamiselle? 
Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen keskeinen viesti alueen kehittämiselle ja kehit-
täjäverkoston johtajille on ympäristön jatkuva muutos. Pienenkään alueen ei ole pakko 
ottaa muutoksia annettuina ja mukautua niihin mahdollisimman tehokkaasti. Ympä-
ristön muutoksia ei voi silti jättää huomioimatta, vaan niistä on syytä olla tietoinen. 
Pienen kaupunkiseudun erityinen haaste on pysyä hereillä ja tunnistaa asioita, joihin 
halutaan reagoida. Pienellä seudulla muutostarpeen tunnistaminen on vaikeampaa 
kuin muutoksen aikaansaaminen. Kehittäjäverkoston johtajan toiminta alueen uusien 
kehityspolkujen luomisen tukemiseksi lähtee siitä, että johtaja ymmärtää muutostar-
peen ja pystyy viestimään sen verkostolle. 

Miten kehittäjäverkoston johtamisella voidaan vaikuttaa seudun kehityspolku-
jen luomiseen?
Pienellä kaupunkiseudulla kehittäjäverkosto voi toimia kipinöiden tunnistajana tai 
synnyttäjänä. Huomattavaa on, että pienellä kaupunkiseudulla jo yksittäisillä ihmi-
sillä voi olla keskeinen merkitys. Kehittäjäverkoston johtajien mahdollisuudet auttaa 
kehityspolkujen syntymistä pienellä kaupunkiseudulla ovat epäsuoria ja painottuvat 
verkoston toimintaedellytysten luomiseen. Kuten aikaisemmat tutkimukset ovat osoit-
taneet, kehittäjäverkoston johtajan tarvitsemat ominaisuudet ovat varsin moninaiset ja 
kehittäjäverkoston johtajia on mahdollista olla useita. Pienellä kaupunkiseudulla on-
gelmana voi olla, että verkostosta ei löydy kehittäjiä, joilta löytyy tarvittava osaaminen 
tai että alueelta ei löydy tarpeeksi johtajia täydentämään toistensa osaamista. 

Kehittämistä on usein verrattu joukkuepelaamiseen, jossa kehittäjäverkosto voidaan 
nähdä joukkueena. Joukkueessa pelaajilla on erilaisia tavoitteita ja erilaisia pelaajia. 
Toiset ovat hyviä koppipelaajia. He parantavat joukkuehenkeä ja saavat porukan toi-
mimaan paremmin yhdessä. Maalintekijät ovat ahnaampia saamaan aikaan tuloksia ja 
monesti kehittelevät uusia temppuja ja harhautuksia. Keskikentällä nähdään monesti 
raatajia, jotka tekevät tärkeää, mutta hiljaisempaa perustyötä. 

Kehittäjäverkoston johtajaa voitaneen verrata hyvään pelaajaan. Hän saa peli-
kaverinsa pelaamaan hyvin. Hän pystyy luomaan tilanteita ja näkee pelitilanteissa 
ratkaisuja, joita kaikki eivät näe. Hän monesti näkee yhden tai useamman syötön 
eteenpäin. Hän tekee peliä eteenpäin vieviä ratkaisuja. Hyvä pelaaja pystyy katsomaan 
joukkueensa, verkostonsa ulkopuolelle; lukemaan vastustajaa ja muuttamaan peliään 
olosuhteiden muuttuessa. Kehittäjäverkoston johtaja on hyvä joukkuepelaaja, sillä hän 
ymmärtää, ettei pelikavereiden menestys ole häneltä itseltään pois. Ilman muita pelaajia 
hän ei pystyisi pelaamaan kentällä niin kuin hän pelaa. Tähtipelaajan tunnistaa, kun 
pelit tiukkenevat eivätkä voitot ole enää selviöitä: he pelaavat paremmin ja nauttivat 
tilanteesta. 

Monesti ajatellaan, että jos joukkueessa on liikaa tähtipelaajia, joukkueesta tulee 
eripurainen ja pelaajia kiinnostaa vain oma pistetili. Pienen kaupunkiseudun mah-
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dollisuus tästä näkökulmasta voi olla siinä, että tähtipelaajien ollessa harvemmassa 
hyvällä joukkuehengellä voidaan ratkaista voittoja. Se ei kuitenkaan tarkoita, että 
kehittäjäverkosto olisi ehdottoman yksimielinen kaikesta, vaan kehittäjäverkostossa 
olisi tilaa ja mahdollisuuksia monentyyppisille pelaajille.

Aikaisemmat tutkimukset ovat tunnistaneet yhtälailla kehittämisen vaikeuden 
ja monimutkaisuuden. Edelleen niiden havainnot kehittäjäverkoston johtamisen 
luonteesta ja johtajan tarvitsemista ominaisuuksista saivat vahvistusta. Tämän tutki-
muksen painotus uusien kehityspolkujen luomisessa jäsentää kehittäjäverkoston kykyjä 
uudella tavalla ja hahmottaa kehittäjäverkoston johtamisen tehtäväkokonaisuuksiin, 
joiden tavoitteena on edistää kehittäjäverkoston osallisuutta alueen synnyttäessä uusia 
kehityspolkuja. Alueen muutosdynamiikan ymmärtäminen osana kehittäjäverkoston 
toimintaa korostaa sisäsyntyisen muutoksen mahdollisuutta yhtä todellisena kuin 
ulkoapäin tulevia edellytyksiä muuttumiselle. Sisäsyntyisissä muutoksissa olennaista 
on, että alueella on tahoja, ihmisiä ja mekanismeja, joissa kipinät tunnistetaan ja saa-
daan liekkeihin. Näiden mekanismien parempi tunteminen on yksi alueiden kestävän 
muutoksen haasteista. 
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Mitkä ovat tärkeimpiä päätöksiä ja / tai hankkeita, jotka vaikuttavat nykyään 

seudun kehittymiseen?
Miten luonnehtisit seudun yhteistä kehittämishistoriaa?•	

3. POLKURIIPPUVUUS JA UUDEN POLUN LUOMINEN
Onko jokin tai joitakin erityisiä tekijöitä, jotka estävät tai hidastavat seudun kehittymistä?
Onko jokin tai koitakin erityisiä tekijöitä, jotka mahdollistavat tai edesauttavat seudun 
kehitystä?
Onko seudulla näkemyseroja kehittämisen suunnasta tai kehittämisen keinoista?
Tuleeko kehittämistoimintaan uusia avauksia säännöllisesti?

Miten niihin suhtaudutaan?•	
Kuka uusia avauksia esittää?•	
Millaisia toimenpiteitä ne aiheuttavat?•	

Miten pidetään seutu liikkeessä, kehittyvänä ja reagointikykyisenä?
Kuka kyseenalaistaa vallitsevia tulkintoja seudun ja toimintaympäristön nykykehityk-•	
sestä?
Miten kyseenalaistaminen tulee esille?•	
Miten kyseenalaistamiseen suhtaudutaan?•	

Onko joku sellainen henkilö tai taho, joka saa uusia ajatuksiaan erityisen hyvin esille ja 
mahdollisesti eteenpäin?

Mihin luulette, että se perustuu?•	
Miten ja kuka vie hyviä juttuja eteenpäin?•	
Miten niihin suhtaudutaan?•	
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Miten uusien kehittämisavausten etsimiseen kannustetaan?
onko systemaattista?•	
miten tulee osaksi kehittämisverkoston toimintaa?•	

Miten yleisistä kehittämistoiminnan linjauksista poikkeaviin ehdotuksiin suhtaudutaan?
Miten uusia toimintatapoja otetaan käyttöön kehittämistyössä / onko uusia toimintatapoja 
löydetty ja otettu käyttöön?

Miten itse voit edistää luovia ratkaisumalleja?•	
Mitkä tekijät tällä hetkellä hidastavat tai vaikeuttavat seudun kehittämistä?

Miten koet voivasi vaikuttaa niihin?•	

4. VERKOSTOT
Mitkä ovat tärkeimmät organisaatiot, jotka kehittämisessä mukana?

Tekevätkö ne yhteistyötä?•	
Miten uusia yrityksiä tai organisaatioita otetaan mukaan kehittämiseen?

Miten voit edesauttaa yhteistyön syntymistä kehittämistoiminnassa?•	
Miten poistetaan esteitä, jotka haittaavat yhteistoimintaa?•	

Miten pienellä seudulla saadaan monipuolisuutta kehittäjäjoukkoon?
Onko ”samat naamat” -ilmiötä? Koetteko sen ongelmaksi vai hyväksi asiaksi?•	
Puuttuuko joku organisaatio tai henkilö aktiivisesta kehittämistoiminnasta, jonka •	
toivoisitte olevan mukana? 
Miten voit edesauttaa alueelliseen kehittämiseen osallistumista/sitoutumista?•	

Miten verkoston sisäisiä ja ulkopuolisia suhteita hoidetaan?
Onko joku henkilö erityisesti, joka luo uusia suhteita seudun sisällä ja ulkopuolella, •	
virallisesti tai epävirallisesti?
Millaisena näet tämän henkilön roolin kehittämistyössä yleensä?•	

Seudun kehittämistoiminnan tuloksellisuus
Onko seudun yhteinen kehittäminen tuloksellista? Mistä näet sen johtuvan?•	
Onko muodollisen kehittämistoiminnan ympärille syntynyt omaehtoista toimintaa, •	
joka kehittää aluetta?
Miten tuloksia voitaisiin parantaa? / Onko joku, joka erityisesti edistää seudullista •	
kehittämistä?

Luottavatko organisaatiot toisiinsa?
Luotetaanko seudun tulevaisuuteen?
Luetetaanko seudun strategioihin (= pitkäjänteiseen kehittämiseen)? 

Miten toimijat ovat sitoutuneita kehittämistoimintaan?
Miten sitoutumista edesautetaan?•	

Onko seudulla yhteinen näkemys kehittämisen suunnasta?

5. YHTEENVETOA JA JOHTAJUUTTA
Onko mahdollista nimetä henkilöitä, jotka vievät eteenpäin seudullista kehittämistä?
Onko toiminnalla suunta, tiedetäänkö mitä halutaan ja onko näkemystä tulevasta (visio)

Mistä visio tulee?•	
Onko kehittämistoiminta johdonmukaista ja pitkäjänteistä?•	

Seudulla on tehty yhteistä kehittämistoimintaa aikaisemminkin. Mitkä ovat erityisiä onnis-
tumisia? 

Mitä niissä on tehty paremmin, kuin niissä projekteissa, jotka eivät onnistuneet?•	
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sente-julkaisuja sarjassa aikaisemmin ilmestyneet:

1 / 1999 Markku Sotarauta & Reija Linnamaa & Kimmo Viljamaa
 Kumppanit peilinä: Elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön profiilit 

Tampereen, Turun ja Imatran seuduilla sekä Ouluseudulla ja Seinä-
naapureissa

2 / 1999 Markku Sotarauta & Reija Linnamaa (toim.)
 Etelä-Pohjanmaan strategioita ja kehittämismallia etsimässä: Pehmeä 

strategia maakuntasuunnittelussa

3 / 1999 Markku Sotarauta & Reija Linnamaa & Kimmo Viljamaa
 Karhukunnat peilissä: Seutuyhteistyön lähtökohdat, esteet ja mahdol-

lisuudet Porin seudulla

4 / 1999 Markku Sotarauta & Timo Lakso & Sami Kurki
 Alueellisen osaamisympäristön vahvistaminen: Etelä-Pohjanmaan 

korkeakouluverkoston toimintamalli

5 / 2000 Sami Kurki & Reija Linnamaa & Markku Sotarauta (toim.)
 14 näkökulmaa alueelliseen kehittämiseen: Seinäjoen I aluekehitysse-

minaarin julkaisu

6 / 2000 Mika Raunio
 Lakeus kutsuu – kuuleeko kukaan? Seinäjoen kehittäjäorganisaatioi-

den yhteistyösuhteet

7 / 2000 Reija Linnamaa & Markku Sotarauta
 Verkostojen utopia ja arki: Tutkimus Etelä-Pohjanmaan kehittäjäver-

kostosta

8 / 2000 Kimmo Viljamaa
 Suuria odotuksia, pieniä askelia: Pohjois-Pirkanmaan strategisen oh-

jelmatyön 1995-1999 arviointi

9 / 2000 Mika Raunio & Reija Linnamaa
 Asuin- ja elinympäristön laatu ja kaupunkiseutujen kilpailukyky. 

Osaajien preferenssit ja tyytyväisyys Helsingin, Tampereen, Turun, 
Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen seuduilla

10 / 2001 Matti Mäki & Timo Lakso
 Hanketoiminnan neljä todellisuutta: ESR-rahoitetut hankkeet rahoit-

tajien,  toteuttajien ja osallistujien silmin

11 / 2001 Mika Raunio
 Osaajat valintojen kentällä: Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, 

Porin ja Seinäjoen seutujen vetovoimaisuus virtaavassa maailmassa

12 / 2001 Jari Kolehmainen
 Yritykset ja alueet tietointesiivesessä globaalitaloudessa:  Kilpailukyky 

kohtalonyhteytenä
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13 / 2002 Jyri Kokkonen
 Ranskan aluekehityshallinnon uudistuminen - Kaupunkipolitiikan ja 

hallinnon kehittämisen 30 vuotta

14 / 2002 Markku Sotarauta & Mika Kautonen & Tomi Lähteenmäki
 Tulevaisuustiedosta kilpailuetua: Teknologian ennakointikonseptointi 

Pirkanmaalla [Pitenna]

15 / 2002 Mika Raunio
 Suomi globaalitalouden osaajien valintojen kentällä: Ulkomaalaisten 

huippuosaajien mielikuvat ja todellisuudet suomalaisessa työ- ja kau-
punkiympäristössä

16 / 2003 Markku Sotarauta & Reija Linnamaa & Nina Suvinen
 Tulkitseva kehittäminen ja luovat kaupungit: Verkostot ja johtajuus 

Tampereen kehittämisessä.

 Julkaistu yhteistyössä Tekniikan akateemisten liiton kanssa
17 / 2005 Kimmo Viljamaa
 Hiiden alue peilissä: Seutuyhteistyön profiilit Hiiden alueella

18 / 2005 Jouni Juutilainen & Pasi Sorvisto & Jussi Nukari
 Innovaatiojärjestelmää uudistamassa: Case Jyväskylä - Human 

Technology City

19 / 2005 Kimmo Kainulainen
 Kulttuuriala kaupunkien menestystekijänä: Visioita ja näköaloja Jy-

väskylästä, Oulusta, Porista, Tampereelta ja Turusta

20 / 2006 Virpi Katajala
 Seudulliset elinkeinoyhtiöt aluekehittämisen verkostossa

21 / 2006 Anna Vilhula & Kati-Jasmin Kosonen & Markku Sotarauta
 Yliopistot ja osaamiskeskuohjelmat aluekehittämisessä

22 / 2006 Marjaana Korhonen
 Discovering Keys to the Integration of Immigrants – From Human 

Capital towards Social Capital

23 / 2007 Markku Sotarauta & Kati-Jasmin Kosonen & Kimmo Viljamaa
 Aluekehittäminen generatiivisena johtajuutena - 200-luvun alueke-

hittäjän työnkuvaa ja kompetensseja etsimässä

24 / 2007 Kirsi Sutinen
 Paikallisia kehittämiskulttuureja etsimässä - Käsitteellinen tutkimus 

alueellisen kehittämisen kulttuurisista rakenteista

25 / 2007 Hanna Peevo
 Innovatiivisuuden haasteita kaupunkiseudun kehittämisessä


