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KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY JA JOHTAMINEN TIETOYHTEISKUNNASSA

Suomalainen kaupunkipolitiikka ja -tutkimus on viime vuosina ottanut näyttäviä
ja samalla erittäin tervetulleita askeleita eteenpäin. Tästä hyviä esimerkkejä ovat
mm. kansallisen kaupunkipolitiikan herääminen, Helsingin yliopiston professuu-
rit ja Suomen Akatemian tutkimusohjelma. Suurten vanavedessä myös pienet he-
räävät. Olemme Tampereen yliopiston Alueellisen johtamisen tutkimusyksikössä
(Sente) halunneet kantaa oman kortemme kekoon suomalaisen kaupunkitutkimuk-
sen ja kaupunkipolitiikan kentässä. Senteen ja sen ympärille on muodostunut tut-
kijaryhmä, jossa mukana olevien tutkijoiden työt liittyvät hyvin läheisesti kau-
punkien tulevaisuuteen ja strategiseen kehittämiseen. Tämä kirja on ryhmän en-
simmäinen tuotos ja uusien kysymysten ponnahduslauta. Lisäksi se on kaupunki-
en1  kanssa yhteistyössä tehtävien projektien käsitteellinen perusta.

Tämän kirjan keskeisiä lähtökohtia ovat pehmeän strategian teoria ja aiempi
tutkimuksemme prosessien laadusta kaupunkiseutujen elinkeinopolitiikassa2  ja en-
nen kaikkea niissä avoimeksi jääneet kysymykset. Kirjan lähtökohta heijastuu sii-
nä, että eri artikkeleissa viittaamme aika ajoin aiempiin töihimme. Tavoitteenam-
me on luoda ”ajatusten ja töiden jatkumo”, jossa askel askeleelta pyrimme ym-
märtämään sekä laajemmin että syvemmin kaupunkiseutujen kehittämisen ja ke-
hityksen moninaisia ilmiöitä. Samalla olemme kuitenkin kiusallisen tietoisia siitä,
että jatkuvasti ilmestyy uutta opittavaa ja ihmeteltävää. Jos jotain olemme oppi-
massa niin sen, ettei matka lopu koskaan vaikka juoksisi miten kovaa tahansa.

Suuri kiitos tämän kirjan kirjoittajille. On aina ilo tehdä töitä sellaisten aktii-
visten ihmisten kanssa, jotka panostavat aikaansa yhteiseen pohdiskeluun. Erityi-
sesti kiitos kaikista niistä keskusteluista, joita on käyty tämän kirjan tiimoilta. Kii-
tämme Suomen Kuntaliittoa mahdollisuudesta tuoda ajatuksiamme esille Acta-
sarjassa.

Seinäjoella 15.1.1999

Markku Sotarauta

Esipuhe

1 Sentellä on ollut yhteisprojekteja mm. Tampereen, Oulun, Turun, Porin, Seinäjoen ja Imat-
ran kanssa (käytännössä ko. kaupunkiseudut)

2 Ks. Sotarauta, M. 1996. Kohti epäselvyyden hallintaa: Pehmeä strategia 2000-luvun alun
suunnittelun lähtökohtana. Acta Futura Fennica No 6. Finnpubishers. Jyväskylä; Sotarauta,
M. & Linnamaa, R. 1997. Kaupunkiseudun elinkeinopolitiikka ja prosessien laatu: Tampere,
Turku, Oulu, Seinäjoki, Vammala ja Parkano Benchmarking-vertailussa. Tampereen yliopisto,
Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos, sarja A 19. Tampere.
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KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY JA JOHTAMINEN TIETOYHTEISKUNNASSA

Tämän kirjan yleisenä tavoitteena on pohtia kaupunkiseutujen kilpailukyvyn ja
johtajuuden muotoja ja luonnetta tietoyhteiskunnassa. Kirja koostuu kuudesta ar-
tikkelista. Johdantoartikkelissa Markku Sotarauta ja Juha Kostiainen käyvät läpi
yleistä tietoyhteiskuntakeskustelua taustaksi kirjan muille artikkeleille. Reija Lin-
namaa ja Juha Kostiainen aloittavat tietoyhteiskuntakeskustelun syventämisen tar-
kastelemalla kaupunkiseutujen kilpailukykyä. Linnamaa analysoi kilpailukyvyn
elementtejä ja niiden dynamiikkaa. Hänen artikkelinsa tavoitteena on selkeyttää
kaupunkiseudun kilpailukyvyn käsitettä ja laajentaa sitä perinteisestä yritysten
kilpailukykyä korostavasta näkökulmasta kokonaisvaltaista näkemystä korosta-
vaan suuntaan. Juha Kostiainen pohtii, miten kaupungit luovat tietoyhteiskunnas-
sa omaa kilpailukykyään. Hän luo artikkelissaan yleistä kaupunkiseudun elinkei-
nopolitiikan viitekehystä ja etsii samalla konsepteja ja toimintamalleja tulevaisuu-
den elinkeinopolitiikkaa varten.

Mika Kautonen ja Markku Sotarauta lähtevät omassa artikkelissaan siitä, että
tietoyhteiskuntakehitys näyttää erityisen haasteelliselta sellaisten kaupunkiseutu-
jen näkökulmasta, joilla ei ole omaa yliopistoa tai muita uutta tietoa luovia organi-
saatioita. He jäsentävät ei-yliopistokaupunkien mahdollisuuksia osallistua uuden
tiedon ja osaamisen hyödyntämiseen alueellisen innovaatiojärjestelmän näkökul-
masta.

Kirjan kolme ensimmäistä artikkelia nostavat esille verkostot ja tietoisen pro-
sessien suuntaamisen tarpeen. Sotarauta ja Linnamaa korostavat, että hyvällä ver-
kostojen johtamisella voidaan suunnata moninaisen verkoston toimia kaupunki-
seudun kehittämiseksi. He etsivät vastausta seuraaviin kysymyksiin: Mitä on joh-
tajuus kaupunkiseudun kehittämisessä? Mitä on verkostojen johtaminen kaupun-
kiseudun kehittämisessä? Mikä on prosessien laadun osuus verkostojen johtami-
sessa? Mitkä ovat verkostojen johtamisen muut osatekijät prosessien laadun ke-
hittämisen lisäksi?

Kirjan viimeisessä artikkelissa Markku Sotarauta tarkastelee sitä, miten tie-
don luomista ja hallintaa voidaan jäsentää kaupunkiseudun kehittämisessä. Hän
nostaa esille lähestymistapoja tiedon luomisen ja/tai syntymisen prosessien tar-
kasteluun ja ymmärtämiseen. Lisäksi Sotarauta pohtii, miten verkostojen johtami-
sessa voidaan käyttää internetissä toimivaa informaatiojärjestelmää apuna kom-
munikatiivisen kehittämisprosessin organisoinnissa ja informaation hallinnassa.

Tiivistelmä



8

Det allmänna syftet med denna bok är att undersöka vilka former och strukturer
som är utmärkande för konkurrenskraft och ledarskap i stadsregioner i dagens
informationssamhälle. Boken består av sex artiklar. I den inledande artikeln går
Markku Sotarauta och Juha Kostiainen igenom den allmänna debatten kring
informationssamhället som ett underlag för bokens övriga artiklar. Reija Linnamaa
och Juha Kostiainen fördjupar debatten genom att studera stadsregioners konkur-
renskraft. Linnamaa analyserar olika element i konkurrenskraften och deras
dynamik. Hans artikel syftar till att klargöra begreppet konkurrenskraft i fråga om
stadsregioner och utvidgar det från den sedvanliga fokuseringen på företagens
konkurrenskraft i en mera helhetsbetonad riktning. Juha Kostiainen undersöker
hur städerna skapar sin egen konkurrenskraft i informationssamhället. Han
konstruerar i sin artikel en allmän referensram för näringspolitiken i stadsregioner
och söker samtidigt koncept och handlingsmodeller för framtidens näringspolitik.

Mika Kautonen och Markku Sotarauta utgår i sin artikel från att infor-
mationssamhällets utveckling förefaller särskilt utmanande för sådana stadsregioner
som inte har något eget universitet eller andra organisationer som skapar ny
kunskap. De analyserar med perspektivet regionalt innovationssystem vilka
möjligheter städer som saknar universitet har när det gäller att dra nytta av ny
kunskap och nytt kunnande. De analyserar ur perspektivet regionalt innovations-
system vilka möjligheter städer som saknar universitet har att dra nytta av ny
kunskap och nytt kunnande.

Bokens tre första artiklar behandlar nätverk och behovet av att medvetet styra
processerna. Sotarauta och Linnamaa framhåller att man genom god ledning av
nätverken kan påverka olika slags nätverks verksamhet så att det främjar utveck-
lingen i stadsregionen. De söker svar på följande frågor: Vad innebär ledarskap
vid utveckling av en stadsregion? Vad innebär ledning av nätverk när det gäller att
utveckla en stadsregion? Hur stor betydelse har kvaliteten på processerna vid
ledning av nätverk? Vilka andra faktorer än förbättring av kvaliteten på processerna
förekommer vid ledning av nätverk?

I bokens sista artikel undersöker Markku Sotarauta hur man kan integrera
olika sätt att skapa och handha kunskaps vid utveckling av stadsregioner. Han
lyfter fram olika sätt att granska och förstå  processerna vid vilka kunskap skapas
och/eller uppstår. Ytterligare undersöker Sotarauta hur man vid ledning av nätverk
kan utnyttja Internets informationssystem för att organisera den kommunikativa
utvecklingsprocessen och hantera informationen.

Resumé
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KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY JA JOHTAMINEN TIETOYHTEISKUNNASSA

The general objective of this book is to deliberate about the forms and nature of
urban competitiveness and management in the information society. The book
consists of six articles. In the introductory article, Markku Sotarauta and Juha
Kostiainen go through the general exchange of views of the information society in
order to create a background for the rest of the articles included in the book. Reija
Linnamaa and Juha Kostiainen start the deepening of the discussion about the
information society by examining competitiveness in urban areas. Linnamaa
analyses the elements of competitiveness as well as their dynamics. The objective
of his article is to clarify the concept of urban competitiveness and, at the same
time, to extend it from the traditional viewpoint of stressing the competitiveness
of enterprises towards emphasising an integrated view of urban competitiveness.
Juha Kostiainen deliberates about how cities can increase the level of their own
competitiveness in the information society. In his article, he creates a general frame
of reference for the urban industrial policy and, at the same time, seeks concepts
and operations models for the industrial policy of the future.

The starting point of the article written by Mika Kautonen and Markku
Sotarauta is that the development of the information society seems particularly
challenging from the angle of such urban areas, where there is no university, nor
other organisations capable of providing new data. From the angle of the regional
innovation system, they analyse the opportunities of cities with no university to
participate in the utilisation of new data and know-how.

The first three articles of the book bring up networks and the conscious need
for directing processes. Sotarauta and Linnamaa emphasise that the operations of
a diverse network can be directed to the development of an urban area by managing
the networks well. They are on the lookout for answers to the following questions:
What does management mean in the development of urban areas? What does the
management of networks include as regards the development of urban areas? What
is the share of process quality in the management of networks? What are the other
contributory factors in network management, in addition to the development of
process quality?

In the last article of the book, Markku Sotarauta examines, how the creation
and management of data can be included in urban development. He brings up
approaches to the examination and understanding of the creation and/or coming
into existence of processes. Additionally, Sotarauta ponders on how the information
system available on the Internet can be used to help the management of networks,
as far as the organisation of a communicative development process and the
management of information are concerned.

Summary
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Viimeisen vuosikymmenen aikana puheet ja kirjoitukset muuttuvasta toiminta-
ympäristöstä ja sen yhä kasvavasta pyörteisyydestä ovat siirtyneet kirjoista ihmis-
ten jokapäiväiseen elämään. Olemme nähneet hyvin konkreettisesti miten maail-
ma muuttuu. Jotkut kaupungit ovat nousseet kukoistukseen ja toiset taas ovat kuih-
tumassa. Uusia ammatteja syntyy, vanhoja siirtyy historiaan.

Nykyisestä murroksesta tai siitä maailmasta, jota kohti olemme kulkemassa,
käytetään usein termiä tietoyhteiskunta. Tietoyhteiskunta on jo ehtinyt saada mo-
nia merkityksiä ja määritelmiä. Siitä on tullut yleisen keskustelun kulutustavaraa
ja tietoyhteiskunnan käsite on kuin purukumi, joka jauhajasta riippuen saa erilai-
sia sisältöjä sanojen juurikaan muuttumatta. Voisipa jopa sanoa, että tietoyh-
teiskuntavillitys on vallannut Suomen. Yleisestä keskustelusta saa helposti käsi-
tyksen, että tietoyhteiskuntakehitys on kuin hyökyaalto, joka vyöryy kaiken yli ja
meidän on vain alistuttava siihen. Tietoyhteiskunta ei kuitenkaan kehity itsestään,
vaikka yleisestä keskustelusta voisi välillä sellaisen kuvan saadakin. Olemme
matkalla kohti tietoyhteiskuntaa, koska hyvin monet ihmiset ympäri maailman
toimivat jo sen logiikan mukaisesti ja tekevät työtä sen toteutumisen eteen.

Usein tietoyhteiskunta nähdään jonkinlaisena teknologiaparatiisina, joka tuot-
taa jatkuvana virtana uusia vempeleitä. Se ei kuitenkaan ole vain tekniikkaa vaan
laajasti organisoitumis- ja toimintamuotoja muuttava uusi yhteiskunnallinen kehi-
tysvaihe. Näin ollen monia ilmiöitä tulisi nykyistä useammin tarkastella suhteessa
tietoyhteiskuntaan, jotta keskustelu etenisi tietoyhteiskunnan yleisiä ominaisuuk-
sia toistelevasta tai teknologian ihmeitä esittelevästä keskustelusta kohti entistä
syvällisempiä kysymyksiä ja teemoja. Tässä kirjassa siihen pyritään kysymällä,
mitä on kaupunkiseutujen kilpailukyky ja johtajuus tietoyhteiskunnassa. Ennen
kuin vastaamme artikkeleissa tähän kysymykseen, käymme lyhyesti läpi yleisen
tietoyhteiskuntakeskustelun perusteet artikkelien taustaksi ja johdannoksi.

Kuten edellä jo totesimme, tietoyhteiskunta ei käsitteenä ole kovinkaan sel-
keä eikä sen käyttö ole vakiintunutta. Tietoyhteiskuntakuntakeskustelu alkoi kui-
tenkin jo 1970-luvulla. Yksi sen alkuvaiheen keskeisimmistä vaikuttajista oli ja-
panilainen Yonedi Masuda. Vuonna 1980 julkaistussa teoksessa Information So-
ciety as a Post Industrial Society Masuda jakoi yhteiskunnan esiteolliseen, teolli-
seen ja jälkiteolliseen yhteiskuntaan. (Niiniluoto 1989, 67.) Tietoyhteiskuntakes-
kustelu on jatkunut vilkkaana, mutta uudelle yhteiskunnalliselle kehitysvaiheelle

Kaupunkiseudut matkalla
tietoyhteiskuntaan

Markku Sotarauta & Juha Kostiainen
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KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY JA JOHTAMINEN TIETOYHTEISKUNNASSA

ei ole syntynyt vakiintunutta nimeä. Esille nousemassa olevasta uudesta yhteis-
kunnallisesta kehitysvaiheesta on käytetty esimerkiksi seuraavia luonnehdintoja:

Informaatioyhteiskunta – tiedon muodostuminen hallitsevaksi tuotannon-
tekijäksi
Kommunikaatioyhteiskunta – uusi kommunikaatioteknologia yhdistää ih-
miset
Jälkiteollinen yhteiskunta – tuotannollisen paradigman muutos
Palveluyhteiskunta – palvelun korostuminen tuotannon sijaan
Asiantuntijayhteiskunta – oppineiden ja asiantuntijoiden kasvava mer-
kitys
Oppimisyhteiskunta – ”learning society”, kyky oppia nousee kriittiseksi
taidoksi
Postmoderni yhteiskunta – modernisaatio johtaa moniarvoisuuteen ja
yksilöllistymiseen.

(Hautamäki 1996, 4)

Vaikka nimestä, keskeisistä kehityskuluista ja/tai muutoksen ajankohdista ei
olekaan syntynyt yhtä hallitsevaa näkemystä, vallitsee varsin laaja yksimielisyys
siitä, että merkittävä muutos tai uuden paradigman muotoutuminen on tapahtu-
massa. Samalla muutoksen suunta heijastuu siinä, että useimpiin uutta kehitysvai-
hetta kuvaaviin termeihin liittyy ajatus informaation, tiedon, teknologian, osaami-
sen ja oppimisen merkityksen kasvusta.

Tietoyhteiskunnassa informaatio ja tieto nousevat yhä tärkeämpään asemaan.
Terminä tietoyhteiskunta on kuitenkin hieman harhaanjohtava, koska tietoyhteis-
kuntakeskustelussa korostetaan informaation tuottamista, käsittelemistä ja siirtä-
mistä mahdollisimman tehokkaasti uuden teknologian avulla. Informaatio ei kui-
tenkaan välttämättä ole tietoa1 . Klassisen tiedonmääritelmän mukaan tieto on tosi,
perusteltu uskomus. Informaatiolla ei näitä ominaisuuksia välttämättä ole. Alku-
peräinen englanninkielinen termi onkin information society, joka on suomalaises-
sa keskustelussa kääntynyt tietoyhteiskunnaksi. Tässä kirjassa käytetään termiä
tietoyhteiskunta, koska se on jo vakiintunut suomalaiseen käyttöön.

Tietoyhteiskunnan käsitteestä on esitetty useita erilaisia tulkintoja. Webster2

on teoksessaan Theories of the Information Society jakanut ne viiteen päätyyp-
piin, jotka ovat teknologinen, taloudellinen, ammatteihin perustuva, sijaintiteki-
jöiden merkitykseen perustuva sekä kulttuurillinen tulkinta. Teknologinen tulkin-
ta on ehkä tavanomaisin ja yleisimmin hyväksytty. Se korostaa informaation pro-
sessointi-, varastointi- ja välittämistekniikoiden laaja-alaista soveltamista. Siihen
liittyy myös ajatus tiedon valtatiestä, jossa eri informaatioteknologioiden yhden-
tymiskehitys ja verkostoituminen luovat uutta, suorituskykyistä infrastruktuuria.
(Webster 1995.)

Taloudellisessa tulkinnassa tietoyhteiskunnan keskeisenä piirteenä pidetään
”informaatiotalouden” vahvaa osuutta kansantaloudessa. Tällöin tiedon tärkeim-
pänä tuotannontekijänä dematerialisoivan tuotantoa ja talouden kehittyvän kohti
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tietointensiivistä osaamistaloutta (knowledge-based economy). Tiedosta tulee näin
strateginen voimavara ja oppimisesta tärkein prosessi.  Ammatteihin perustuvassa
tulkinnassa tietoyhteiskuntakehityksen nähdään etenevän siinä tahdissa kuin in-
formaatiotyön ammattien ja työntekijöiden määrä kasvaa. Alku- ja tavaratuotan-
non ammatit korvautuvat tietoyhteiskunnassa tiedon parissa työskentelyyn liitty-
villä informaatioammateilla. (Webster 1995.) Robert Reichin mukaan tulevaisuu-
den työtehtävät voidaan jakaa kolmeen perustyyppiin, joita ovat rutiinituotanto-
palvelut, henkilöpalvelut (lähipalvelut) sekä symbolianalyysi (tietotyö, aivotyö).
Symbolianalyytikot ovat informaatiotyöntekijöitä, joiden määrä ei kuitenkaan to-
dennäköisesti kasva entiseen tahtiin (Reich 1995, 192).

Sijaintitekijöiden merkitykseen perustuvan tulkinnan mukaan uuden informaa-
tioteknologian muodostamat verkostot mahdollistavat reaaliaikaiset yhteydet missä
tahansa maapallolla sijaitsevien yritysten, koulujen, kotien, kansalaisten jne. vä-
lillä. Tietoyhteiskunnan oletetaan siis muuttavan myös ajan ja paikan merkitystä.
(Webster 1995.) Informaatioteknologian kehittymisen ja globaalien tietoverkko-
jen laajentumisen on yhtäältä nähty hyödyttävän taloudellisesti syrjäisiä alueita
luomalla mahdollisuuden päästä myös syrjäisemmiltä alueilta käsin kiinni kes-
kuksissa sijaitsevaan tietopääomaan. Toisaalta on nähty, että kehitys kohti tietoyh-
teiskuntaa hyödyttää erityisesti taloudellisesti kehittyneitä alueita ja kaupunkeja,
joiden infrastruktuuri on kehittyneempi, informaation käsittelyyn liittyvien pal-
velujen kysyntä suurempi ja potentiaali käyttää verkostoja hyväksi vahvempi. Li-
säksi keskuksissa innovaatiotoiminnan kannalta tärkeän hiljaisen tiedon liikkumi-
selle on maaseutua paremmat edellytykset.

Tietoyhteiskuntakehitys ei siis välttämättä tarkoita toimintojen hajautumista
kuten syrjäisemmillä alueilla usein korostetaan, vaan siinä on sisäänrakennettuna
sekä keskittäviä että hajauttavia voimia.

 Kulttuurisen tulkinnan mukaan informaation määrä on tällä hetkellä suurem-
pi kuin koskaan aikaisemmin. Sitä mukaa kun uusia teknisiä mahdollisuuksia on
tullut käyttöön, ihmiset ovat myös kulttuurisesti omaksuneet ne sekä sitoutuneet
niihin. On syntynyt ”informaatiotodellisuuksia” ja niihin kiinnittyviä alakulttuu-
reja. (Webster 1995.)

Edellä lyhyesti esitellyt tulkinnat eivät ole toisensa poissulkevia, niiden välil-
le on vaikea tehdä selvää eroa. Ne tarjoavat lähinnä erilaisia näkökulmia tietoyh-
teiskunnan tarkasteluun. Esimerkiksi sosiologian kannalta kulttuurinen tulkinta
voi olla kiinnostavampi näkökulma tietoyhteiskuntaan kuin teknologinen tulkinta.
Toisaalta teknologinen tulkinta edeltää sijaintitekijöihin perustuvaa ja kulttuurista
tulkintaa, koska molemmat edellyttävät globaalien tietoverkkojen olemassaoloa.
Teknologinen tutkimus ja kehitystyö ovat puolestaan mahdollistaneet verkkojen
synnyn eli kaikki tulkinnat voidaan palauttaa uuden tiedon tuottamiseen ja sovel-
tamiseen.

Sijaintitekijöiden merkitykseen perustuva tulkinta liittää tietoyhteiskunnan kä-
sitteeseen toisen yhteiskunnallista muutosta kuvaavan käsitteen, globalisaation.
Globalisaation ja tietoyhteiskunnan käsitteet kytkeytyvät tiukasti toisiinsa. Jotta
talouden ydinprosessit voisivat organisoitua globaalisti, täytyy käytössä olla te-
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hokkaat globaalit tietoverkot. Jos taas tieto ei olisi keskeinen tuotannontekijä, ei
talouden ydinprosesseja olisi ehkä tarvetta eikä mahdollistakaan organisoida glo-
baalisti jo pelkästään muiden tuotannontekijöiden kalliimman siirrettävyyden vuok-
si. Sekä esiteollisessa että teollisessa yhteiskunnassa talouden ydinprosessit orga-
nisoituivat huomattavasti paikallisemmin.

Globalisoitumisen piirteitä voidaan jäsentää seuraavasti:

Pääomien ja rahoitusmarkkinoiden globalisoituminen – rahamarkkinoi-
den sääntelyn purku ja yhä nopeammat kansainväliset pääomaliikkeet.
Markkinoiden ja kilpailustrategioiden globalisoituminen – liike-
toimintojen maailmanlaajuinen integroituminen, globaalien yritysverkos-
tojen muodostuminen sekä erilaisten strategisten liittoutumien syntymi-
nen (myös kilpailijoiden välillä).
Teknologian, tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä tiedonhankinnan
globalisoituminen – informaatioteknologian nopea kehitys ja globaalit
tietoverkot.
Elämäntyylien ja kulutustapojen globalisoituminen – elämäntapojen ja
kulutustottumusten samankaltaistuminen, globaali kulttuuriteollisuus ja
kulttuurihyödykkeet sekä kulttuurihyödykkeiden kansainvälisen kaupan
sääntely.
Sääntelyn ja hallinnan uudet instrumentit – kansallisten parlamenttien
ja hallitusten tehtävien muuttuminen ja uusien globaalin ja alueellisen
hallinnan välineiden synty ja kehitys sekä uusien poliittisen yhdentymi-
sen muotojen kehittyminen.
Ajattelun, havaitsemistapojen ja tietoisuuden globalisoituminen – uudet
sosiaaliset ja kulttuuriset prosessit ja yksi yhteinen maailma. Samalla
esiintyy myös globaaleja alakulttuureja ja liikkeitä.

(Mannermaa 1998, 45)

Globalisoitumiskehitystä edistää myös maailmankaupan esteiden purkami-
nen ja työvoiman vapaa liikkuvuus. Tosin työvoiman vapaa liikkuvuus on tähän
mennessä luonut globaalit työmarkkinat vain hyvin pienelle joukolle huippuam-
mattilaisia ja -asiantuntijoita.

Globalisoitumista kuvaavat luonnehdinnat kytkeytyvät tietoyhteiskuntakehi-
tykseen, mikä osoittaa näiden kahden ilmiön voimakkaan yhteenkietoutumisen.
Castellsin mukaan nämä kaksi ilmiötä eivät kuitenkaan ole sama asia. Ero on sii-
nä, että tietoyhteiskuntakehitys korostaa sitä, että taloudellisten toimijoiden kil-
pailukyvyn ratkaisee niiden kyky tuottaa, prosessoida ja soveltaa uutta tietoa. Glo-
balisoituminen taas viittaa siihen, että talouden ydinprosessit kuten tuotanto ja
kulutus sekä niiden komponentit organisoituvat globaalilla tasolla joko suoraan
tai verkostojen välityksellä. (Castells 1996, 66.)

Uudelle muotoutumassa olevalle yhteiskunnalliselle paradigmalle ei siis ole
kyetty antamaan yksiselitteistä tulkintaa. Tietoyhteiskunnan ymmärtäminen laa-
jasti yhtenä teknologisen kehityksen taloudellis-sosiaalisena mallina on perustal-
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taan hyvin ristiriitainen. Voidaan puhua tietoyhteiskunnan paradokseista ainakin
seuraavilla ulottuvuuksilla:

Koulutuksen paradoksi – tietoyhteiskunta vaatii yhä parempaa koulu-
tusta, mutta koneet hoitavat yhä enemmän tehtäviä, jotka aikaisemmin
vaativat tietoa ja osaamista.
Ajan paradoksi – tietotekniikan pitäisi helpottaa työtä ja vähentää kiiret-
tä, mutta se vetää ihmisen yhä tiukemmin ympärivuorokautiseen kiirei-
seen työelämään.
Paikan paradoksi – tietotekniikka tekee mahdolliseksi etätyön, mutta
kuitenkin osaamisintensiiviset yritykset ja työpaikat keskittyvät osaa-
miskeskuksiin. Tämä johtuu siitä, että läheisyys tekee vuorovaikutuk-
sesta helpompaa ja halvempaa. Lisäksi hiljaisen tiedon välittäminen edel-
lyttää jaettuja arvoja ja kulttuuria (Maskell & Malmberg 1995, 27). Myös
tiedon sisältöjen yhä kiihtyvä muuttuminen mahdollistaa nopean hyö-
dyntämisen vain niille, jotka ovat osallistuneet tiedon luomiseen  (Lund-
vall & Borras 1997, 28).
Kulutuksen paradoksi – jotta olisi rahaa kuluttaa, menee kaikki aika sen
hankkimiseen; jos on aikaa kuluttaa, ei ole siihen rahaa.
Tiedon paradoksi – samalla kun tieto tulee yhä tärkeämmäksi tuotannon-
tekijäksi, sen hinta laskee ja merkitys kilpailukyvylle pienenee, koska se
on kaikkien saatavilla oleva yleishyödyke.
Tuottavuuden paradoksi – nopeasta teknisestä kehityksestä huolimatta
tuottavuus kasvaa aiempaa hitaammin.
Työllisyyden paradoksi – tietotekniikka tuo uusia työpaikkoja, mutta
samalla uusi teknologia vähentää perinteisiä työpaikkoja.
Edistyksen paradoksi – tietoyhteiskunnan paradoksaalisuus näkyy kirk-
kaimmin siinä, että yhtäältä se edustaa uutta tietoon ja osaamiseen perus-
tuvaa yhteiskuntaa, jossa elämä on rikasta ja vapaata aineellisen toimeen-
tulon huolista, toisaalta se jakaa yhteiskuntaa. Tietoyhteiskuntaan saat-
taa muodostua sellaiset työmarkkinat, joissa on hyviä työpaikkoja vain
harvoille ja suuri osa ihmisistä on alistettu työttömyyteen tai määräaikai-
siin ja huonosti palkattuihin rutiinitehtäviin.

(Hautamäki 1996, 16)

Paradoksit havainnollistavat erinomaisesti tasapanotilan syntymistä voimak-
kaassa muutostilanteessa. Prosessit elävät jatkuvasti ja uudelleen organisoitumis-
ta tapahtuu koko ajan.

Tietoyhteiskunnasta on viime vuosina puhuttu paljon, mutta varsin vähän on
vielä pohdittu sen merkitystä kaupunkien kehittämisessä. Tämän kirjan tehtävänä
on pohtia joitain kaupunkien kehittämisen ilmiöitä tietoyhteiskunnan näkökulmasta.
Artikkeleissa ei enää juurikaan puututa yleiseen tietoyhteiskuntakeskusteluun, vaan
se taustalla keskitytään pohtimaan kilpailukykyä, kilpailukyvyn luomista, inno-
vaatiojärjestelmiä, verkostojen johtamista ja uuden tiedon luomista.
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Kirjan yleisenä tavoitteena on pohtia kaupunkien kilpailukyvyn ja johtajuu-
den muotoja ja luonnetta tietoyhteiskunnassa. Jossain taustalla suurena kysymyk-
senä on se, miten kaupunkeja kehitetään tietoyhteiskunnassa. Päätimme etsiä vas-
tausta näihin yleisiin kysymyksiin siten, että Reija Linnamaa aloittaa tarkastele-
malla kilpailukyvyn elementtejä ja niiden dynamiikkaa. Linnamaa analysoi niitä
kaupunkiseudun kilpailukyvyn elementtejä, joihin voidaan vaikuttaa kaupunki-
seudulta käsin. Hänen artikkelinsa tavoitteena on selkeyttää kaupunkiseudun kil-
pailukyvyn käsitettä ja laajentaa sitä perinteisestä ja usein myös yksipuolisesta
pelkästään yritysten kilpailukykyä korostavasta näkökulmasta koskemaan kau-
punkiseutua kokonaisuutena.

Juha Kostiainen jatkaa artikkelissaan ”Kaupunkiseudun kilpailukyky ja elinkei-
nopolitiikka tietoyhteiskunnassa: Esimerkkinä Tampereen kaupunkiseutu” Lin-
namaan pohdiskelua laajentamalla kaupunkiseutujen kilpailukyvyn erittelyä ja
pohtimalla sitä, miten kaupungit luovat tietoyhteiskunnassa omaa kilpailukyky-
ään. Kostiainen luo artikkelissaan yleistä kaupunkiseudun elinkeinopolitiikan vii-
tekehystä ja etsii samalla konsepteja ja toimintamalleja tulevaisuuden elinkeino-
politiikka varten. Kostiainen käyttää esimerkkinä Tamperetta, josta on jo muo-
dostunut vahva monien alojen osaamisen keskus.

Tampereen kilpailukykyä rakennetaan osin yliopistojen varassa, mutta kuten
Mika Kautonen ja Markku Sotarauta toteavat artikkelissaan ”Ei-yliopistokaupun-
ki ja alueellinen innovaatiojärjestelmä: Näkemyksiä Seinäjoen innovaatiokyvyk-
kyydestä”, tietoyhteiskuntakehitys näyttää erityisen haasteelliselta sellaisten kau-
punkiseutujen näkökulmasta, joilla ei ole omaa yliopistoa tai muita uutta tietoa
luovia organisaatioita. He jäsentävät ei-yliopistokaupunkien mahdollisuuksia osal-
listua uuden tiedon ja osaamisen hyödyntämiseen alueellisen innovaatiojärjestel-
män näkökulmasta. He pyrkivät myös havainnollistamaan ei-yliopistokaupungin
mahdollisuuksia kehittää omaa kilpailukykyään tukemalla innovaatiotoimintaa
muullakin tavoin kuin tieteellistä tutkimusta hyödyntämällä. Esimerkkinä Kauto-
nen ja Sotarauta käyttävät Etelä-Pohjanmaata ja erityisesti sen keskusta Seinäjo-
kea.

Kirjan kolme ensimmäistä artikkelia nostavat esille verkostot ja tietoisen pro-
sessien suuntaamisen tarpeen. Verkostomainen toiminta tuo kuitenkin mukanaan
omat pullonkaulansa, joihin on törmätty monilla kaupunkiseuduilla. Useinkaan
pullonkauloihin ei uskota voitavan vaikuttaa tietoisilla kehittämistoimilla. Sota-
rauta ja Linnamaa lähtevät artikkelissaan ”Johtajuus kaupunkiseudun kehittämi-
sessä: Verkostojen johtamisen osa-alueet, huomion kohteet ja elementit” siitä, että
hyvällä verkostojen johtamisella voidaan vaikuttaa toimijoiden välisen vuorovai-
kutuksen sujuvuuteen. He etsivät vastausta seuraaviin kysymyksiin: Mitä on joh-
tajuus kaupunkiseudun kehittämisessä? Mitä on verkostojen johtaminen kaupun-
kiseudun kehittämisessä? Mikä on prosessien laadun osuus verkostojen johtami-
sessa? Mitkä ovat verkostojen johtamisen muut osatekijät prosessien laadun ke-
hittämisen lisäksi?

Tietoyhteiskuntakehitys korostaa oppimista, uuden tiedon luomista ja teho-
kasta informaation hyödyntämistä. Kirjan viimeisessä artikkelissa ”Uuden tiedon
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luominen ja informaatiojärjestelmät kaupunkiseudun kehittämisessä:  Esimerkki-
nä Tampereen CityWeb” Sotarauta kysyy, miten tiedon luomista ja hallintaa voi-
daan jäsentää kaupunkiseudun kehittämisessä? Hän nostaa esille lähestymistapo-
ja tiedon luomisen ja/tai syntymisen prosessien tarkasteluun ja ymmärtämiseen.
Lisäksi Sotarauta pohtii, miten verkostojen johtamisessa voidaan käyttää interne-
tissä toimivaa informaatiojärjestelmää apuna kommunikatiivisen kehittämispro-
sessin organisoinnissa ja informaation hallinnassa.

Näin yleistä tietoyhteiskuntakeskustelua referoivasta johdannosta on päädyt-
ty kilpailukyvyn, elinkeinopolitiikan, innovaatiojärjestelmien ja verkostojen joh-
tamisen kautta uuden tiedon luomiseen.

KUVA 1. Kirjan rakenne.

Reija Linnamaa:
Kaupunkiseudun kilpailukyvyn

rakenteelliset ja dynaamiset elementit

Juha Kostiainen:
Kaupunkiseudun kilpailukyky ja elinkeino-
politiikka tietoyhteiskunnassa: Esimerkkinä

Tampereen kaupunkiseutu

Markku Sotarauta & Reija Linnamaa:
Johtajuus kaupunkiseudun kehittämisessä:

Verkostojen johtamisen osa-alueet, huomion
kohteet ja elementit

Mika Kautonen & Markku Sotarauta
Ei-yliopistokaupunki ja alueellinen
innovaatiojärjestelmä: Näkemyksiä

Seinäjoen innovaatiokyvykkyydestä

Markku Sotarauta:
Uuden tiedon luominen ja informaatio-

järjestelmä kaupunkiseudun kehittämisessä:
Esimerkkinä Tampereen CityWeb
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Kaupunkiseutujen kiristyvä kilpailu

Kilpailu on viimeisten vuosikymmenien aikana kiristynyt ja kansainvälistynyt niin
yritysten, alueiden kuin kaupunkiseutujenkin välillä. Myös riippuvuus muun maa-
ilman tapahtumista, monikansallisista yrityksistä ja globaaleista pääoma-, infor-
maatio-, teknologia- ja symbolivirroista on lisääntynyt.

Yhä useammin tuottavuuden ja kilpailukykyisyyden uskotaan riippuvan ky-
vystä tuottaa, prosessoida ja soveltaa tehokkaasti informaatiota ja tietoa. Näin kil-
pailukyvyn kehittämisen avainteemoiksi ovat nousseet osaaminen, oppiminen ja
innovatiivisuus. Samalla hallinnollisia ja toiminnallisia rajoja ylittävän verkosto-
maisen yhteistyön merkitys on kasvanut.

Globalisoituvalle taloudelle onkin ominaista kansainvälisten, kansallisten ja
paikallisten toimintojen limittyminen uudella tavalla. Aiemmin rajat alueiden, ins-
tituutioiden, sektoreiden ja organisaatioiden välillä määrittivät toimijoiden paikan
ja aseman. Nyt monet varmoina pidetyt rajat ovat sumenemassa ja toiminta orga-
nisoituu yhä useammin erilaisten verkostojen ympärille hierarkioiden tai puhtai-
den markkinasuhteiden sijaan. Verkostoihin kuuluminen ja verkostoissa tapahtu-
vat muutokset ovat entistä selkeämmin kriittisiä vallan lähteitä.

Globalisoitumisen rinnalla voidaan puhua myös glokalisoitumisesta, paikal-
lisen ja maailmanlaajuisen tason merkityksen kasvamisesta ja lomittumisesta toi-
siinsa kansallisen tason merkityksen suhteellisesti vähetessä (ks. esim. Swynge-
douw 1992, 40–41). Samalla paikallistasoa pidetään yhä useammin valtiovaltaa
joustavampana kehittäjäyksikkönä suhteessa muuttuviin markkina-, teknologia-
ja kulttuuriolosuhteisiin.

Paikallisen toimintaympäristön merkityksen kasvu ja kiristynyt kaupunkiseu-
tujen välinen kilpailu asukkaista, yrityksistä, pääomista, informaatiosta ja tekno-
logiasta on lisännyt tarvetta kilpailukyvyn vahvistamiselle, jatkuvalle aiempaa
parempien toimintatapojen etsimiselle sekä aktiiviselle, omaehtoiselle ja paikal-
listen vahvuuksien etsimiseen ja tukemiseen perustuvalle kehittämiselle. Kilpai-
lun kiristyessä kaupunkiseudut joutuvat entistä tarkemmin miettimään kilpailuky-
kyisyyttään yritysten sijaintipaikkana ja asukkaiden elinympäristönä; niukat re-
surssit täytyy kohdentaa entistä tehokkaammin ja toimintatapoja pitää jatkuvasti
uudistaa kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.

Kaupunkiseudun kilpailukyvyn
rakenteelliset ja dynaamiset elementit

Reija Linnamaa
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Aktiivisen kehittämistyön merkityksen kasvaessa on syytä pohtia, mistä kau-
punkiseudut kilpailevat, minkä kilpailukykyä vahvistetaan vahvistettaessa kau-
punkiseudun kilpailukykyä, mitkä ovat kaupunkiseutujen mahdollisuudet vaikut-
taa paikalliseen kehitykseen ja minkä elementtien varaan kaupunkiseutujen kil-
pailukyky rakentuu. Tässä artikkelissa kaupunkiseudun kilpailukykyä tarkastel-
laan kaupunkiseudun kehittämisen näkökulmasta; artikkelissa analysoidaan niitä
kaupunkiseudun kilpailukyvyn elementtejä, joihin voidaan kaupunkiseudulta kä-
sin vaikuttaa. Tavoitteena on selkeyttää kaupunkiseudun kilpailukyvyn käsitettä
ja laajentaa sitä perinteisestä ja usein myös yksipuolisesta pelkästään yritysten
kilpailukykyä korostavasta näkökulmasta.

Aluksi määritellään, mitä tarkoitetaan käsitteillä kilpailu, kilpailuetu ja kil-
pailukyky sekä mitä ymmärretään yritysten, kansallisvaltioiden ja kaupunkiseutu-
jen kilpailukyvyllä. Tämän jälkeen tarkastellaan kaupunkiseudun kilpailukyvyn
elementtejä ja ryhmitellään ne rakenteellisiksi ja dynaamisiksi elementeiksi. Lo-
puksi käsitellään rakenteellisen ja dynaamisen kilpailukyvyn sekä erilaisten virto-
jen välisiä suhteita.

Kilpailu, kilpailukyky ja kilpailuetu

Kilpailua käydään niin äänestäjien äänistä, opintomenestyksestä, urheilumittelöi-
den voittamisesta, markkinaosuuksien valtaamisesta kuin investointien, yritysten
ja asukkaiden houkuttelemisestakin. Kilpailua on tutkittu varsin paljon; erityisesti
taloustieteilijät ja politiikan tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota organisaatioiden
väliseen kilpailuun ja analysoineet erilaisia kilpailun muotoja3 . Vaikka aihetta on
käsitelty paljon, itse käsitteen sisältöä ei ole juurikaan pohdittu. (Khandwalla 1981.)

Kilpailu voidaan yksinkertaisimmillaan määritellä pyrkimykseksi suoriutua
tehtävästä paremmin kuin muut (Sotarauta & Linnamaa 1997, 62). Kilpailun in-
tensiteetin voidaan nähdä riippuvan kilpailuun osallistuvien määrästä ja kilpakump-
paneiden resurssitarpeiden samanlaisuudesta (Baum 1996, 90). Kilpailua pide-
tään usein yhteiskunnallisesti toivottavana ilmiönä. Kuitenkin kilpailulla voidaan
nähdä olevan sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia: kilpailu voi pitkällä
aikavälillä tasapainottaa yhteiskunnan valtasuhteita, parantaa organisaation elin-
kykyisyyttä, lisätä toimintojen tehokkuutta ja suoritusorientoituneisuutta sekä ai-
nakin teoriassa edistää vaihtoehtojen kehittelyä. Toisaalta esimerkiksi hintakil-
pailu tai organisaation sisäinen liiallinen kilpailu voivat heikentää organisaation
tulosta.4  (Khandwalla 1981; Moss Kanter 1990.)

Tarkasteltaessa urheilijoiden, politiikkojen tai yksittäisten organisaatioiden
välistä kilpailua on helppoa osoittaa ketkä kilpailevat. Alueiden5  välisessä kilpai-
lussa kilpakumppaneiden määrittäminen on jo vaikeampaa; kilpailuun osallistuji-
na voitaneen ensinnäkin pitää toimijoita, joiden tehtävänä on alueen kehittämises-
tä huolehtiminen. Toiseksi osa alueen toimijoista osallistuu kilpailuun omien int-
ressiensä ja omien kilpailuasetelmiensa kautta välillisesti. (Vrt. kasvukoalitioiden
sisäiset ryhmittymät, Sotarauta & Linnamaa 1999.) Alueiden väliselle kilpailulle
on ominaista myös se, ettei siinä ole välttämättä selkeitä voittajia ja häviäjiä. Alu-
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eiden välisessä kilpailussa voidaan päätyä myös win-win -lopputulokseen. Tämä
ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki kilpailuun osallistujat saavuttaisivat tavoit-
teensa alkuperäisessä laajuudessaan.

Kilpailua pidetään usein yhteistyön vastakohtana. Yhä enemmän on kuiten-
kin alettu puhua kilpailun ja yhteistyön limittymisestä, niiden välisestä vuorovai-
kutuksesta ja tasapainosta. Yhteistyön ja kilpailun limittyessä kilpailijoiden mää-
rittely ei ole yhtä helppoa kuin aiemmin; on yhä vaikeampaa määrittää kuka lop-
pujen lopuksi kilpailee kenen kanssa ja missä asioissa. (Sotarauta & Linnamaa
1997, 61–62.)

Yritykset saattavat kilpailla samoilla lopputuotemarkkinoilla ja tehdä yhteis-
työtä esimerkiksi tutkimuksessa ja tuotekehityksessä tai komplementaarisia tuot-
teita tekevien yritysten kanssa. (Ks. esim. Bacaria 1994, 292; Kautonen 1993, 24–
25; Ottati 1994, 463.) Yritysten välistä kilpailua ja yhteistyötä ei voi suoraan ver-
rata alueiden väliseen kilpailuun ja yhteistyöhön, koska muun muassa organisaa-
tioiden luonne (yksityinen - julkinen) on erilainen ja ne toimivat erilaisissa ympä-
ristöissä (markkinat - poliittinen ympäristö), joihin sisäänpääsy ja joista poistumi-
nen toimivat eri logiikalla. Alueiden voidaan katsoa kilpailevan keskenään hou-
kutellakseen alueelleen yrityksiä, asukkaita, investointeja sekä julkisia tai puoli-
julkisia organisaatioita. Samanaikaisesti ne voivat tehdä yhteistyötä vaikka yritys-
ten verkostoitumisen edistämisessä.

Kilpailun ja yhteistyön sekoittuessa niiden yhtäaikainen asenteellinen hallit-
seminen ja niiden välisen tasapainon säilyttäminen on yhä tärkeämpää. (Sotarauta
& Linnamaa 1997, 61–62.) Toimijoiden olisikin osattava kilpailla niin, että kilpai-
lu lisää eikä vähennä yhteistyön mahdollisuuksia. Tällöin tulee pyrkiä omaan huip-
pusuoritukseen eikä kilpailijoiden päihittämiseen, koska yhdellä hetkellä kilpa-
kumppaneina olevat saattavat olla toisessa tilanteessa yhteistyökumppaneita. (Moss
Kanter 1990, 455–456.)

Kilpailun ja yhteistyön välisen tasapainon ylläpitämiseksi olisi kiinnitettävä
erityistä huomiota siihen, millä alueilla yhteistyö on tarkoituksenmukaista ja millä
aloilla kilpailu, koska kummallakin on sekä negatiiviset että positiiviset puolensa.
Liian voimakas kilpailu voi johtaa ristiriitoihin toimijoiden välillä ja vaikeuttaa
yhteistyötä. Liian tiivis yhteistyö voi puolestaan aiheuttaa illuusion siitä, että omaa
toimintaa ei kannatakaan kehittää, koska yhteistyö auttaa eteenpäin. (Ks. Bacaria
1994, 291; Ottati 1994, 474–475.)

Kilpailukyky (competitiveness) voidaan yleisesti määritellä sellaisiksi toimi-
jan ominaisuuksiksi, joiden avulla tämä a) pystyy osallistumaan kilpailuun ja b)
omaa sellaista potentiaalia, jonka turvin toimija voi menestyä kilpailussa kilpa-
kumppaneita paremmin. Kilpailukyvyn saavuttaminen ja säilyttäminen edellyttä-
vät jatkuvaa aiempaa parempien toimintatapojen etsimistä, päättymätöntä oppi-
misprosessia.

Kilpailukykyä voidaan jäsentää myös kolmen toisiinsa kietoutuneen tekijän –
kompetenssin, pääsyn ja motivaation avulla (vrt. Vesiluoma & Sotarauta 1998;
Viherä 1996.) Pääsyllä tarkoitetaan sitä, että toimijalla on resurssiensa kautta pää-
sy mukaan kilpailuun: esimerkiksi pienellä maaseutumaisella seudulla ei yleensä



21

KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY JA JOHTAMINEN TIETOYHTEISKUNNASSA

ole niukkojen resurssiensa vuoksi mahdollisuuksia osallistua kilpailuun osaamis-
keskusstatuksesta6 . Kompetenssi taas viittaa toimijoiden kykyyn käyttää resurs-
seja, esimerkiksi kykyä etsiä kaupunkiseudun toimijoiden tavoitteiden väliltä yh-
teistyömahdollisuuksia ja saattaa eri toimijoita yhteen. Motivaatio taas viittaa toi-
mijoiden haluun käyttää resursseja ja kehittää omaa kompetenssiaan. Ilman moti-
vaatiota resurssit voivat jäädä hyödyntämättä optimaalisesti. Esimerkiksi moti-
vaatio osallistua osaamiskeskuskilpailuun ja laatia ohjelma on sitä suurempi mitä
enemmän osaamiskeskusstatuksesta koetaan saatavan lisäarvoa kaupunkiseudun
toimijoiden toimintaan. Pääsyn, kompetenssin ja motivaation taustalle voidaan
vielä liittää tietoisuus. Kilpailukyvyn jäsentämisessä tietoisuudella tarkoitetaan
toimijoiden kykyä tunnistaa kilpailuun vaikuttavia tekijöitä ja kykyä luoda käsitys
siitä, miten erilaiset olosuhde- ja kilpailutekijät vaikuttavat oman toiminnan kehit-
tämiseen ja kilpailussa menestymiseen.

KUVA 2. Kilpailukyvyn jäsentäminen: pääsy, kompetenssi, motivaatio ja tie-
toisuus. (Sotarauta & Vesiluoma 1998, 28; vrt. Viherä 1996.)

Pettigrew ja Whipp (1993, 28) korostavat, että kilpailukyky on usean eri teki-
jän ja toimintatavan tulosta; kilpailukyky perustuu harvoin vain yhteen tekijään.
Lisäksi kilpailussa menestymiselle keskeiset tekijät muuttuvat jatkuvasti. Esimer-
kiksi aiemmin yritysten välinen kilpailu perustui hinta- ja kustannuskilpailuun.
Viime vuosikymmeninä on korostunut kilpailu tuotteiden laadussa, myyntiorga-
nisaatiossa, tuotteisiin liittyvissä (myynnin jälkeisissä) oheispalveluissa, jakelua-
joissa jne. Yritysten välinen kilpailu on kuitenkin siirtymässä yhä enemmän hinta-,
laatu- ja toimitusaikakilpailusta kilpailuksi tuotteiden ja palveluiden innovatiivi-
suudesta. Edellä mainitut tekijät ovat muuttumassa itsestäänselvyyksiksi, joiden
tulee olla jokaisella yrityksellä kunnossa. Innovatiivisuuden korostumisen vuoksi
yritykset kiinnittävät entistä enemmän huomiota siihen, millainen alue on inno-

Pääsy

Kompetenssi

Motivaatio

Tietoisuus
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vaatioympäristönä; toimintaympäristöstä on tulossa yrityksille yhä tärkeämpi kil-
pailukyvyn tekijä. (Kautonen & Sotarauta 1999.) Näin kilpailukyky ei riipu vain
toimijan omista strategioista, vaan myös siitä ympäristöstä, jossa ne toimivat. (Coo-
ke & Schienstock 1996, 3–7; Ottati 1994, 468.)

Kilpailukyvylle keskeisten tekijöiden muuttuminen ajassa on vaikuttanut myös
kokonaisten toimialojen tai kaupunkiseutujen taantumiseen. Liike-elämässä pa-
hin kilpailu tulee usein uusien korvaavien tuotteiden tai palveluiden myötä tai
kokonaan oman toimialan ulkopuolelta, jostain sellaisesta joka uhkaa koko toimi-
alan olemassa oloa. Esimerkiksi sähköisten tiedotusvälineiden voidaan jossain mää-
rin katsoa uhkaavan sanomalehdistön menestymisedellytyksiä. Vastaavasti kau-
punkiseudun kilpailukykyisyyttä ei nykypäivänä juurikaan lisää se, jos kaupunki-
seutu on aiemmin ollut merkittävä tervan tuottaja.

Kilpailukykyyn liitetään usein myös kilpailuedun (competitive advantage)
käsite. Kilpailukyvyn määritelmää soveltaen kilpailuetu voidaan määritellä toimi-
jan ominaisuuksiksi, joiden avulla a) toimija pystyy osallistumaan kilpailuun ja b)
menestyy kilpailussa muita paremmin. Barneyn ja Hesterlyn mukaan toimijalla on
kilpailuetu, kun sen resurssit ovat 1) arvokkaita mahdollistaen ympäristön tarjo-
amien mahdollisuuksien hyödyntämisen ja uhkien poistamisen, 2) harvinaisia toi-
mijan nykyisten tai potentiaalisten kilpailijoiden keskuudessa, 3) kalliita jäljitellä
ja 4) resursseille ei ole olemassa niitä korvaavia resursseja (Barney & Hesterly
1996, 134).

Yritysten kilpailuetu voi perustua esimerkiksi tuotannon tehokkuuteen, toimi-
vaan patenttiin, hyvään mainontaan, tuotteiden ainutlaatuisuuteen ja laadukkuu-
teen, tehokkaaseen hallintoon tai hyviin asiakassuhteisiin. Kilpailuedun säilyttä-
minen pitkällä aikavälillä edellyttää kykyä jatkuvaan ja monitahoiseen kehittämi-
seen, oppimiseen ja innovointiin. (Karlöf 1995, 124.)

Lisäksi kilpailuetu syntyy usein koko arvojärjestelmän tuotoksena eli kaikis-
ta niistä toiminnoista, joita tuotteen luontiin ja käyttöön sisältyy. Näin kilpailu-
edun saavuttaminen edellyttää koko arvoketjun kehittämistä. (Porter 1991, 625–
626.) Porter on käsitellyt teoksessaan “Kansakuntien kilpailuetu” (The Competi-
tive Advantage of Nations) sitä, miksi jotkut maat menestyvät kansainvälisessä
kilpailussa ja toiset eivät. Hän on kuvannut maan kilpailuedun perustekijöitä “ti-
mantilla”. Timantin osia ovat yrityksen strategia, rakenne ja kilpailutilanne, ky-
syntäolot, tuotannontekijäolot ja lähialat sekä sattuma ja valtiovallan vaikutus.
Timantin osat vahvistavat toinen toistaan, ja etuja on oltava timantin eri osissa jos
halutaan menestyä. Porterin timanttia on sovellettu runsaasti erilaisissa klusteri-
analyyseissä. Mallia kohtaan on esitetty kuitenkin myös paljon kritiikkiä (ks. esi-
tetystä kritiikistä kootusti Penttinen 1994).

Kilpailuetua voidaan pitää kilpailukykyä suppeampana käsitteenä. Esimer-
kiksi 1990-luvulla yleisesti nähdään, että suomalainen metalliteollisuus on 1990-
luvun lopussa tekstiiliteollisuutta kilpailukykyisempää. Tarkasteltaessa kilpailu-
etua kilpailijat kilpailevat ”samalla kentällä”; kilpailuedusta voidaan puhua jon-
kun ilmiön kohdalla. Esimerkiksi yrityksellä voi olla kilpailuetu muihin toimialan
yrityksiin nähden kilpailijoita nopeamman varaston kierron vuoksi.
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Kaupunkiseudulla on kilpailuetu silloin, kun yrittäjät ja asukkaat kokevat kau-
punkiseudun tarjonnan paremmaksi vaihtoehdoksi kuin kilpailevan kaupunkiseu-
dun tarjonnan; esimerkiksi jonkin kaupunkiseudun kilpailuetu kilpailtaessa hi-tech
-yritysten sijoittumisesta pääkaupunkiseutuun verrattuna voi olla siinä, että kor-
keasti koulutettua työvoimaa on tarjolla riittävästi yrityksen tarpeisiin ja asumis-
ja elinkustannukset työntekijöille ovat halvemmat kuin pääkaupunkiseudulla. Pää-
kaupunkiseudun kilpailuetuna voivat taas olla muita kaupunkiseutuja kehittyneempi
institutionaalinen ympäristö ja parempi liikennesijainti.

Alueiden kilpailukykytutkimukset

Alueellisesta kilpailukyvystä on tullut viime vuosikymmeninä suosittu keskuste-
lujen ja tutkimusten aihe; raportteja on ilmaantunut niin maanosien, kansakuntien
kuin maakuntienkin kilpailukyvystä. Alueellinen kilpailukyky määritellään usein
taloudellisten lähtökohtien perusteella. Tällöin kilpailukykyisenä pidetään sellais-
ta aluetta, jossa kustannustaso ja verotus on alhainen, työmarkkinat toimivat jous-
tavasti ja säätely-ympäristö rakentuu vapaan kilpailun ja yrittäjyyden varaan. Alu-
eita koskevien kilpailukykytutkimusten lähtökohtana on usein alueen yritysten
kilpailukyky7  tai se, millaisen toimintaympäristön alue tarjoaa yrityksille ja mitkä
tekijät vaikuttavat yritysten sijoittumispäätöksiin (sekä yrityksen perustamiseen
että laajentumiseen). Alueiden kilpailukykytutkimuksissa arvioidaan usein seu-
raavanlaisia tekijöitä8 :

Infrastruktuuritekijät, sijainti
esim. tonttien ja toimitilojen saatavuus, valtatien,  rautatien, sataman,
lentokentän jne. läheisyys, telekommunikaatioinfrastruktuurin laatu, kun-
nallistekniikka
Raaka-aineiden ja energian saatavuus, luonnonvarat
Kustannustekijät
esim. raaka-aineiden, maan, energian, tonttien ja toimitilojen hinta, kun-
nan veroäyrin hinta, työvoimakustannusten taso
Kilpailuolot, markkinatekijät
esim. kilpailun intensiteetti, markkinoiden rakenne ja läheisyys
Rahoitusmarkkinoiden toimivuus
Talouden kansainvälistymisaste
Kansantalouden vakaus
esim. bkt, työttömyys, inflaatio
Talouden institutionaaliset toimintapuitteet
esim. lait, asetukset, käyttäytymisnormit ja –tavat
Julkisen sektorin rooli
esim. julkinen tuki, yrityksen toimintavapaudet, julkisen sektorin menot
ja osuus työvoimasta



24

Tiede ja teknologia
esim. yleinen teknologinen taso, t&k-toiminta
Institutionaalisen ympäristön kehittyneisyys
esim. tukialojen, neuvonta- ja konsultointipalvelujen sekä tutkimus- ja
koulutuspalveluiden läheisyys, tavaran- ja palvelujen toimittajien saata-
vuus
Työvoimatekijät
esim. työvoiman koulutustaso, työmarkkinoiden toimivuus, työvoiman
tuottavuus, pysyvyys ja saatavuus
Yhteiskunnan turvaverkko ja yhteiskunnan vakaus
esim. hyvinvointipalvelut, rikollisuus, turvattomuus, köyhyys, etnisten
ryhmien väliset jännitteet
Asuin- ja elinympäristö
esim. asuinalueiden viihtyisyys ja asumistarjonnan runsaus, ympäristö-
tekijät, virkistys- ja harrastusmahdollisuudet, kulttuurinen vetovoima,
kunnallisten palveluiden saatavuus

(Ks. esim Borja & Castells 1996, 125; Euroopan kilpailukyky vaikuttaa …
1998; Niittykangas et al. 1997, 361–362; Pellenbarg 1998; Suomalaisyritys-
ten toimintaympäristön ... 1998.)

Kehitys kohti tietoyhteiskuntaa ja globalisoituminen ovat lisänneet esimer-
kiksi liikennesijaintiin liittyvistä tekijöistä toimivan telekommunikaatioinfrastruk-
tuurin ja lentokentän läheisyyden merkitystä alueen kilpailukyvylle. Osaamisen ja
tiedon merkityksen kasvaessa merkitystään ovat kasvattaneet myös tieteen ja tekno-
logian taso, tutkimusinfrastruktuurin kehittyneisyys samoin kuin laajemminkin
institutionaalisen ympäristön kehittyneisyys. Inhimillisten voimavarojen merki-
tys kilpailukyvylle tullee tietoyhteiskuntakehityksen jatkuessa kasvamaan enti-
sestään. Inhimillisiin voimavaroihin läheisesti liittyvä asuin- ja elinympäristön laatu
on myös kohonnut merkittäväksi kilpailukykytekijäksi9 . Sen sijaan kustannuste-
kijöillä ja erilaisilla suorilla rahoitustuilla näyttäisi tehtyjen tutkimusten perusteel-
la olevan aiempaa vähemmän merkitystä. (Ks. esim. Borja & Castells 1996, 119;
Cooke & Schienstock 1996, 5; Kasvio 1998, 7; Kostiainen 1999; Niittykangas et
al. 1997.)

Vaikka ”pehmeät” kilpailukyvyn tekijät ovatkin lisänneet merkitystään 1990-
luvulla, alueellista kilpailukykyä tarkastellaan usein edelleen puhtaista taloudelli-
sista lähtökohdista. Alueiden kilpailukykytutkimuksessa kilpailukyky määrittyy
yleensä tutkimuksen lähtökohtien ja selvityksessä käytettävien muuttujien perus-
teella. Näin esimerkiksi kansakuntien kilpailukykytutkimuksissa on saatu erilai-
sia tuloksia riippuen siitä, mitä asioita tarkastellaan ja miten niitä painotetaan (ks.
esim. Rouvinen 1997). Esimerkiksi Teollisuuden ja Työnantajien Keskusliiton
laatiman tutkimuksen10  mukaan Suomi sijoittuu EU-maiden joukossa kilpailuky-
vyllä mitattuna keskimääräistä heikommin. Raportissa Suomen heikkoudet kos-
kevat julkisen sektorin menoja ja suurta työvoimaosuutta, kireää verotusta, korke-
aa työttömyyttä, lyhyttä työaikaa ja kokonaistyövoimakustannusten kalleutta. Suo-
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men vahvuustekijöitä muihin EU-maihin verrattuna ovat tutkimuksen mukaan mm.
korkea koulutustaso, hyvin toimiva infrastruktuuri, erityisesti telekommunikaati-
on ja tietotekniikan hyödyntämisen taso sekä vahva panostus innovaatiojärjestel-
mään. (Euroopan kilpailukyky vaikuttaa ... 1998)11

IMD:n (International Institute for Management Development, 1998) vertai-
lun perusteella Suomi oli sen sijaan vuonna 1998 viidenneksi kilpailukykyisin
yhteiskunta maailmassa. IMD:n tutkimuksessa kansakuntia arvioidaan 259 kri-
teerillä. Nämä kriteerit on jaoteltu kahdeksaan ryhmään12  (IMD 1998.)

Kaupunkiseudun kilpailukyvyn elementit

Vaikkakin maiden, alueiden, klustereiden ja yritysten kilpailukyvystä on olemas-
sa paljonkin kirjallisuutta, vasta viime aikoina on alettu kirjoittaa myös kaupunki-
en kilpailukyvystä (Oatley 1998, 5). Kasvanut kiinnostus voitaneen liittää paikal-
listen toimintaympäristöjen merkityksen kasvuun yritysten kilpailukyvylle (ks.
esim. Camagni 1991; Cooke 1998; Morgan 1997; Porter 1991; Pyke & Sengen-
berger 1992; Saxenian 1996).

Huolimatta paikallisen toimintaympäristön merkityksen kasvusta ja lisäänty-
neestä kiinnostuksesta kaupunkiseudun kilpailukykyä kohtaan useinkaan ei kiin-
nitetä huomiota siihen, mistä kilpailukyky koostuu, minkä kilpailukykyä vahvis-
tetaan vahvistettaessa kaupunkiseudun kilpailukykyä ja miten kilpailukykyyn voi-
daan todellisuudessa vaikuttaa. Jotta kaupunkiseudun kilpailukykyä voidaan ke-
hittää, on pohdittava laaja-alaisesti tekijöitä, joihin voidaan kaupunkiseudulta kä-
sin vaikuttaa ja jotka vaikuttavat taloudelliseen menestykseen.

Keskusteltaessa kaupunkiseudun kilpailukyvystä ”unohdetaan” usein, että
osaan kaupunkiseudun kilpailukyvyn tekijöistä ei voida vaikuttaa. Tällaisia teki-
jöitä ovat esimerkiksi osa luonnonvaroista, sijainti (etäisyyksiä voidaan tosin lii-
kenneyhteyksiä parantamalla pienentää) ja ilmasto. Osaan kilpailukyvyn tekijöis-
tä voidaan vaikuttaa vain välillisesti; päätökset näistä kilpailukyvyn tekijöistä teh-
dään kansallisella tai ylikansallisella tasolla. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa
yritysten toimintavapaudet, lainsäädäntö, verotus, työmarkkinajärjestelmä, pää-
omamarkkinoiden toimivuus, kilpailuolot, yhteiskunnan ja kansantalouden vaka-
us. Myös useat sosiaaliset ja poliittiset arvot ja normit ovat sidoksissa kaupunki-
seutua laajempiin kehyksiin.

Kuten kansakunnan tai yritysten kilpailukyvystäkin, kaupunkiseudun kilpai-
lukyvystä ja sen kehittämisestä voidaan esittää useita erilaisia näkemyksiä. Kir-
jassa ”Kaupunkiseudun elinkeinopolitiikka ja prosessien laatu” (Sotarauta & Lin-
namaa 1997) kaupunkiseudun kilpailukyky määriteltiin kyvyksi

nivoa kaupunkiseutu toimijoineen mahdollisimman vahvasti kiinni mah-
dollisimman hyviin verkostoihin,
ylläpitää ja kehittää asukkaiden elämän laadun edellytyksiä (palvelut,
koulutus, asuinympäristö jne.),
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houkutella alueelle uusia omilla markkinoillaan kilpailukykyisiä yrityk-
siä,
luoda sellaiset toimintaedellytykset, että alueella jo toimivien yritysten
on mahdollista ylläpitää omaa kilpailukykyään ja kehittää sitä edelleen.

(Sotarauta & Linnamaa 1997, 62; Ks. myös Maskell & Malmberg 1995, 11.)

Edellä esitetyn määritelmän avulla haluttiin laajentaa yksipuolista taloudel-
lista näkemystä kaupunkiseudun kilpailukykyyn niin, että uusien yritysten hou-
kuttelun ja vanhojen yritysten kehittämistyön lisäksi kilpailukyvyn kehittämiseen
kuuluvat entistä selvemmin nyt ja tulevaisuudessa myös asuin- ja elinympäristön
laadusta huolehtiminen ja kaupunkiseudun toimijoiden verkostoitumisen edistä-
minen. Seuraavassa määritelmää laajennetaan ”pehmeitä” kilpailukyvyn tekijöitä
ja verkostoja korostavaan suuntaan niin, että kilpailukyvyn  elementeiksi määrit-
tyvät infrastruktuuri, yritykset, inhimilliset voimavarat, asuin- ja elinympäristön
laatu, instituutiot ja toimiva kehittäjäverkosto sekä verkostoihin kuuluminen. Nämä
tekijät ovat riippuvaisia toisistaan ja joko vahvistavat tai heikentävät toistensa vai-
kutusta.

KUVA 3. Kaupunkiseudun kilpailukyvyn elementit.

Kaupunkiseudun
kilpailukyky

Infrastruktuuri Yritykset

Inhimilliset
voimavarat

Asuin- ja elinym-
päristön laatu

Verkostoihin
kuuluminen

Instituutiot ja toimiva
kehittäjäverkosto
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Infrastruktuuri

Infrastruktuurilla kilpailukyvyn osatekijänä tarkoitetaan yritystoiminnalle olen-
naista kaupunkiseudun fyysistä toimintaympäristöä. Tähän kilpailukyvyn element-
tiin kuuluvat esimerkiksi liikenneyhteydet (vesi- ilma-, tie- ja junayhteydet, tieto-
liikenneyhteydet), kaavaratkaisut, tontit, toimitilat ja energian saanti. Siihen voi-
daan katsoa kuuluvaksi myös luonnonvarojen ja raaka-aineiden saatavuus ja eri-
laisia kustannustekijöitä kuten sähkö- ja vesimaksut.

Infrastruktuurin kehittämisen keinoja ovat esimerkiksi teollisuusalueiden pe-
rustaminen ja kehittäminen, kunnallistekniikan järjestäminen, liikenneyhteyksien
kehittäminen ja päätökset taksojen ja maksujen tasosta. Tietoyhteiskuntakehitys
on korostanut erityisesti tietoliikenneyhteyksien kehittämistä.

Yritykset

Yrityksillä kaupunkiseudun kilpailukyvyn tekijänä tarkoitetaan kaupunkiseudun
yrityskenttää; yritysten koko- ja toimialarakennetta, vientisuuntautuneisuutta, osaa-
misintensiivisyyttä, alihankkijoiden ja muiden yritysyhteistyökumppaneiden lä-
heisyyttä jne. Yritykset-elementtiin voidaan lukea myös toimialojen kilpailutilan-
ne ja markkinoiden rakenne.

Kaupunkiseudun kilpailukyvyn kehittämisessä yrityksiin kohdistuva toimin-
ta on tyypillisintä ja perinteisintä elinkeinopoliittista toimintaa. Kilpailukykyä
pyritään yleensä etsimään ja luomaan kaupunkiseudun vahvuusaloilla. Toisaalta
tärkeää on myös luoda ja etsiä uusia esille nousemassa olevia aloja ja ennakkoon
panostaa niiden kilpailukyvyn kehittämiseen. Konkreettisia kilpailukyvyn yritys-
elementtiin vaikuttavia elinkeinopoliittisia keinoja ovat esimerkiksi suorat rahal-
liset tuet yrityksille, riskirahoitustoiminnan kehittäminen, alkavien yritysten neu-
vonta ja toimivien yritysten kehittämistyö, joka kohdistuu esimerkiksi koulutuk-
sessa, markkinoinnissa, rahoituksen saannissa, kansainvälistymisessä tai tuoteke-
hityksessä avustamiseen. (Ks. elinkeinopoliittisista keinoista Linnamaa 1998.)

Inhimilliset voimavarat

Yhä useammin korostetaan, että yritysten tärkeimmäksi pääomaksi on nousemas-
sa inhimillinen pääoma eli osaava, innovatiivinen ja korkeasti kouluttautunut työ-
voima. Inhimillisillä voimavaroilla kaupunkiseudun kilpailukykytekijänä tarkoi-
tetaan laajasti ottaen kaupunkiseudulla asuvia, siellä opiskelevia ja työssäkäyviä
ihmisiä.

Inhimillisten voimavarojen kehittämisessä on tärkeää kaupunkiseudun kou-
lutusjärjestelmän toimivuus ja kyky reagoida koulutuksessa nopeasti yritysten
muuttuviin tarpeisiin. Laadukkaat oppi- ja tutkimuslaitokset houkuttelevat opis-
kelijoita kaupunkiseudulle.
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Asuin- ja elinympäristön laatu

Asuin- ja elinympäristön laatu -elementti voidaan jakaa neljään osaan:

Fyysinen ympäristö
– Rakennettu ympäristö (asumismahdollisuudet ja asumiseen liittyvä

kunnallistekniikka, julkisten tilojen laatu, arkkitehtuuri jne.)
– Luonnon ympäristö (kasvit, eläimet, maaperä, vesi)
Toiminnallinen ympäristö
Kaupunkiseudun tarjoamat palvelut (terveydenhuolto, päivähoito,
yleissivistävä koulutus, viihde- ja kulttuuripalvelut, urheilumahdolli-
suudet)
Taloudellinen ympäristö
Elinkustannukset (palveluiden hinnat, asumiskustannukset, veroäyrin
hinta jne.)
Sosiaalinen ympäristö
Toimijoiden välinen vuorovaikutus ja ne sosiaaliset verkostot (koti-, työ-,
harrastus- ja opiskeluverkostot), joissa ihminen päivittäin toimii.

Inhimillisten voimavarojen merkityksen kasvaessa yhä keskeisemmäksi teki-
jäksi kaupunkiseutujen kehittämisessä noussee palvelujen ja asuinympäristön laa-
tuun panostaminen. Panostaminen asuin- ja elinympäristön laatuun ei tarkoita vain
peruspalveluiden kohtuullista hoitamista. Se edellyttää huomion kiinnittämistä
niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat kaupunkiseudun kilpailukyvylle keskeisten
”huippuosaajien” viihtyvyyteen kaupunkiseudulla. On oletettavaa, että kaupunki-
seuduilla joudutaan yhä enemmän kiinnittämään osana elinkeinopolitiikkaa huo-
miota esimerkiksi siihen, millaisia työnsaantimahdollisuuksia kaupunkiseutu pys-
tyy tarjoamaan ”huippuosaajan” puolisolle, millaisia kielimahdollisuuksia kou-
luissa ja päiväkodeissa tarjotaan perheen lapsille sekä miten korkeatasoisia asu-
misvaihtoehtoja ja kulttuuripalveluita kaupunkiseudulla on tarjolla. Näin inhimil-
listen voimavarojen merkityksen korostaminen ja sen mukana asuin- ja elinympä-
ristön merkityksen kasvu ovat tuoneet uuden näkökulman kaupunkiseudun kehit-
tämistyöhön: yrityslähtöisyyden rinnalla kilpailukykyisyyttä tultaneen jatkossa yhä
enemmän miettimään myös yksilölähtöisesti, yksittäisten työntekijöiden ja heidän
perheidensä viihtyvyyden näkökulmasta. Lisäämällä huippuosaajien kaupunkiseu-
tuun sitoutumista laadukkaalla asuin- ja elinympäristöllä voidaan lisätä myös yri-
tysten sitoutuneisuutta kaupunkiseutuun.

Instituutiot ja toimiva kehittäjäverkosto

Viime vuosikymmeninä on aluetaloudellisissa tutkimuksissa kiinnitetty huomiota
instituutioiden merkitykseen kilpailukyvyn luomisessa (Ks. esim. Maskell 1996;
Morgan 1997). Instituutiot voidaan määritellä usealla eri tavalla13 . Yleisimmil-
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lään instituutiot voidaan määrittää toiminnan ja valintojen puitteiksi. Tarkemmin
eriteltynä instituutiot voidaan jakaa kahteen osaan (ks. Maskell 1996):

Muodolliset (ennalta suunnitellut) instituutiot
– Muodolliset organisationaaliset instituutiot on perustettu, kun on nähty

tarve luoda uusi toimintatapa, jota toteutetaan jonkun tietyn organi-
saation kautta (esimerkiksi maakunnan liitot, T&E-keskukset, yli-
opistot). Ennalta suunniteltujen instituutioiden institutionaalinen ase-
ma voi vahvistua tai heiketä toimintaympäristön kanssa tapahtuvan
vuorovaikutuksen perusteella

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

Epämuodolliset (toimintansa myötä muodostuneet) instituutiot
– Toimintansa kautta institutionalisoituneet organisaatiot; organisaatio

voi institutionalisoitua, jos organisaatio vaikuttaa luomiensa va-
kiintuneiden käyttäytymismallien kautta merkittävästi sen yhteisön
toimintaan, jossa organisaatio toimii ja/tai toimintaympäristö mah-
dollistaa instituution syntymisen (esimerkiksi jonkin kaupunkiseudun
pienyritysvaltaisuus mahdollistaa sen, että seudun ainoasta suuryri-
tyksestä syntyy instituutio, jonka toiminnan vaikutus ulottuu laajasti
yhteisöön)

– Epämuodolliset ei-organisationaaliset instituutiot kuten toistuvat ja
vakiintuneet toimintatavat

Amin & Thrift (1995) käyttävät käsitettä institutionaalinen tiheys (institutio-
nal thickness) viitatessaan instituutioiden merkitykseen alueen menestymiselle.
Institutionaalinen tiheys edellyttää paitsi erilaisten instituutioiden suhteellisen suurta
määrää myös tiivistä ja toimivaa yhteistyötä erilaisten (organisationaalisten) insti-
tuutioiden välillä. Morgan (1997) ja Maskell (1996) korostavat erityisesti alueelle
ominaisten toimintatapojen, Maskellin termein ”alueellisen kulttuurin”, merkitys-
tä luottamukseen ja vastavuoroisuuteen perustuvien verkostojen kehittymiselle ja
alueen kilpailukyvylle. Kaupunkiseudun kehittäjäverkostolla on oma roolinsa alu-
eellisen kulttuurin muotoutumisessa.

Kaupunkiseudun kehittäjäverkostolla14  viitataan niiden toimijoiden verkos-
toon, jotka omalla toiminnallaan ja keskinäisellä yhteistyöllään vaikuttavat olen-
naisesti kaupunkiseudun kehitykseen. Tällaiseen verkostoon voivat kuulua erilai-
set instituutiot kuten kunnat, maakunnanliitot, yliopistot, ammattikorkeakoulut,
T&E-keskukset, rahoituslaitokset, kauppakamarit, yrittäjäjärjesöt jne. Tällaisten
instituutioiden lisäksi kehittäjäverkostoon kuuluu avainyrityksiä ja ”muita kehit-
täjäorganisaatioita” eli ei-institutionaalisia tutkimuslaitoksia, teknologiansiirto-
organisaatioita, kansalaisjärjestöjä jne. Paikallisen kehittäjäverkoston kiinteys ja
verkostomaisuus voi vaihdella suuresti alueittain; se on usein löyhästi organisoi-
tunut strateginen verkosto. Termi kaupunkiseudun kehittäjäverkosto ei tarkoita,
että kaikki verkoston jäsenet olisivat mukana kaikissa kehittämishankkeissa; hank-
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keisiin osallistujat määräytyvät kulloinkin kyseessä olevan asian perusteella. (Ks.
Linnamaa 1998; Sotarauta & Linnamaa 1999.) Näin esimerkiksi kaupunkiseudun
innovaatiojärjestelmä15  tai erilaiset tuotantokeskittymät ovat kehittäjäverkoston
osia; näihin osallistuu vain osa kehittäjäverkoston jäsenistä.

Niin yritysten kuin alueidenkin kilpailukyvyn voidaan katsoa perustuvan ai-
empaa selvemmin kykyyn luoda uutta tietoa, oppia eli hankkia uusia tietoja ja
taitoja ja sulauttaa ne osaksi toimintaa sekä kykyyn synnyttää innovaatioita ja
soveltaa innovaatioita käytäntöön. Näiden kilpailukyvyn osatekijöiden aikaansaa-
misen katsotaan tapahtuvan ja välittyvän tehokkaimmin verkostoissa.

Kehittäjäverkoston ja verkostoon osallistuvien toimijoiden kykyyn edistää
kaupunkiseudun kilpailukykyä liittyy kyky oppia uutta ja toisaalta poisoppia van-
han toimintalogiikan mukaisia ajattelu- ja toimintatapoja. Vanhat ajattelu- ja toi-
mintatavat ovat kuitenkin usein varsin syvälle juurtuneita, niiden poisoppiminen
ei ole helppoa. Poisoppimisessa epäonnistuminen voi johtaa alueelliseen lukkiu-
tumiseen. (Ks. Sotarauta & Linnamaa 1999; Cooke & Schienstock 1996.)

Jotta paikallinen kehittäjäverkosto voi tukea mahdollisimman hyvin uuden
tiedon luomista, oppimista ja innovaatioiden syntymistä, on huomiota kiinnitettä-
vä kehittäjäverkoston yhteistoimintaprosessien laatuun16 . Tutkimuksen ”Kaupunki-
seudun elinkeinopolitiikka ja prosessien laatu” (Sotarauta & Linnamaa 1997) pe-
rusteella laadukasta yhteistoimintaa voidaan pitää kaupunkiseudun kilpailuetuna.
Edelleen kehittäjäverkoston toimivuuteen vaikuttaa verkostoon kuuluvien organi-
saatioiden sisäisten prosessien laatu; voitaneen olettaa, että sisäisesti hajanaiset ja
prosessien laadultaan heikot organisaatiot eivät kykene toimimaan optimaalisesti
verkostokumppanina.

Edellä esitetyistä lähtökohdista toimiva kehittäjäverkosto kilpailukyvyn ele-
menttinä edellyttää, että ...

sekä muodollisia että epämuodollisia instituutioita on riittävästi ja ne
ehkäisevät toiminnallaan alueellisten lukkiutumien syntyä,
muita kehittäjäorganisaatioita ja kehittäjäverkostoon kuuluvia yrityksiä
on riittävästi ja ne ehkäisevät toiminnallaan alueellisten lukkiutumien
syntyä,
kehittäjäverkoston yhteistoimintaprosessien laatu on hyvä ja toimijoiden
välinen vuorovaikutus on tiivistä ja
kehittäjäverkostossa pyritään mobilisoimaan resursseja ja tarttumaan
tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Prosessien laadun kehittämisessä ja lukkiutumisten ehkäisemisessä  verkos-
tojen johtamisella on tärkeä rooli. Verkostojen johtamisella tarkoitetaan toimin-
taa, jolla pyritään vuorovaikutusprosessien edistämiseen, erilaisten toimijoiden
välisessä vuorovaikutuksessa välittäjänä toimimiseen ja toiminnan suuntaamiseen
kohti päämäärien etsintää. (Kickert et al. 1997; ks. Sotarauta & Linnamaa 1999.)
Verkostojen johtajuuden avulla voidaan luoda perustaa oppivalle ja uudistuvalle
toiminnalle, jossa toimintamuotoja kehitetään jatkuvasti. Verkostojen johtajuus
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auttaa myös luomaan hyvää keskustelukulttuuria, jossa voidaan sopia kaupunki-
seudun kehittämisstrategioista ja keskustella rakentavasti toimintaperiaatteiden ja
strategioiden uudistamistarpeista.

Verkostoihin kuuluminen

Kilpailua voidaan kaupunkiseutujen välillä katsoa käytävän siitä, millaisia yrityk-
siä, tutkimuslaitoksia, julkisia organisaatioita jne. alueella on ja millaisiin verkos-
toihin alueen toimijat ovat kiinnittyneet. Tällöin keskeisiksi kysymyksiksi kilpai-
lukyvyn vahvistamisessa nousee …

missä verkostoissa alueelle sijoittuneet toimijat ovat mukana,
mikä on heidän asemansa verkostoissa (ovatko he verkostojen solmu-
kohtia, tärkeän lisäarvon tuojia, ”mukana olijoita”),
millaisia verkostoja kaupunkiseudulta käsin pystytään luomaan,
minkälainen lisäarvo verkostojen kautta välittyy kaupunkiseudulle.

(Sotarauta 1997.)

Paikallisen toimintaympäristön jatkuvan innovatiivisuuden edellytyksenä voi-
daan pitää toimijoiden kiinnittymistä kansainvälisiin verkostoihin. Kyvystä ver-
kostoitua voi tulla jatkossa monia sisäisiä tekijöitä tärkeämpi tekijä alueen kilpai-
lukyvylle. (Camagni 1991; Huggins 1997.) Koska kaupunkiseuduilla toimijat voivat
olla varsin pieniä ja resurssit vähäisiä, on kansainvälisiin verkostoihin mukaan
pääsyn ja niissä toimimisen edellytyksenä se, että toimijat pystyvät luomaan riit-
tävän vahvoja paikallisia verkostoja eli liittymään verkostona laajempiin verkos-
toihin, esimerkiksi paikalliset tuotantokeskittymät kansallisiin tai kansallisvaltioi-
den rajat ylittäviin klustereihin. Lisäksi paikallisten verkostojen avulla yksittäiset
toimijat pystyvät samalla kehittämään omia vahvuuksiaan. (Cooke 1995, 19; So-
tarauta & Linnamaa 1997, 62.)

Elementtien yhteenkietoutuneisuus

Edellä esitetyt kaupunkiseudun kilpailukyvyn elementit ovat riippuvaisia toisis-
taan, ne voivat vahvistaa tai heikentää toisiaan. Kaupunkiseudun kilpailukyvyn
kehittäminen edellyttääkin kokonaisvaltaista otetta, elementtien välisten riippu-
vuuksien tunnistamista ja huomioon ottamista kehittämistyössä.

Jäsennys kaupunkiseudun kilpailukyvyn elementeistä ei ole kaiken kattava;
osa kilpailukyvyn tekijöistä syntyy usean eri elementin tuotoksena. Esimerkiksi
kaupunkiseudun imago tai vetovoimaisuus ei sinällään ole ”itsenäinen” elementti;
sen voidaan katsoa syntyvän siitä mielikuvasta, joka toimijalle muodostuu kau-
punkiseudun yrityksistä, oppi- ja tutkimuslaitoksista, asuin- ja elinympäristöstä
jne. Samoin teknologian tasoa voidaan pitää sellaisena kilpailukyvyn tekijänä, joka
määräytyy osittain kaupunkiseudun ulkopuolisista tekijöistä käsin ja osin kaupun-
kiseudun inhimillisistä voimavaroista, yrityksistä ja koko kehittäjäverkostosta käsin.



32

Edelleen on huomattava, että alueen kilpailukyvyn elementteinä usein pidettyjä
tekijöitä kuten esimerkiksi rahallisia tukia ei ole tässä yhteydessä huomioitu; nii-
den katsotaan kuuluvan keinoihin, joilla elementteihin vaikutetaan. Lisäksi ele-
menttien jäsentelyssä on keskitytty niihin tekijöihin, joihin kaupunkiseudulta kä-
sin pystytään vaikuttamaan. Näin valtiotasolla tehtäviä päätöksiä esimerkiksi työ-
voimakustannusten tasosta tai verotuksesta ei ole tässä otettu huomioon.

Eri kaupunkiseuduilla kilpailukyky voi koostua eri asioista. Kuitenkin kilpai-
lukyky yhdessä tekijässä ei yleensä riitä, koska elementit ovat riippuvaisia toisis-
taan. Myös keinot, joilla elementteihin vaikutetaan, voivat olla hyvin erilaisia ja
silti voidaan päästä hyvään lopputulokseen. Tärkeintä on keinojen ja strategioiden
eläminen tilanteiden mukaan.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, jossa kasvua on tapahtunut 1990-luvun
lopulla ”automaattisesti”, kilpailukyvyn kehittämisessä tärkeintä voi olla kasvun
haittavaikutusten eliminointi. Tällöin kilpailukyvyn kehittämisen keinoja voivat
olla esimerkiksi asuntotuotannon lisääminen tai koulutustarjonnan vahvistaminen
aloilla, joilla on suurin työvoimapula. Suurilla kaupunkiseuduilla myös segregoi-
tumisen tai rikollisuuden ehkäisemisellä voi olla merkittävä vaikutus kaupunki-
seudun kilpailukyvylle. Seinäjoen kaupunkiseudulla puolestaan kilpailukykyä
kehitetään muun muassa aktiivisella verkostoitumisella, yrittäjyyden vahvistami-
sella, osaamisen laajentamisella ja parantamalla kehittäjäverkoston toimivuutta
(Seinäjoen kaupunkiseudun kehittämisohjelma 1997). Jollakin muulla kaupunki-
seudulla esimerkiksi yritysten tarpeisiin räätälöidyn työvoimanhankintapalvelun
ja hyvien laajentamismahdollisuuksien tarjoaminen voi olennaisesti lisätä kau-
punkiseudun kilpailukykyä.

Kaupunkiseudun rakenteellinen ja
dynaaminen kilpailukyky

Kilpailukykyä voidaan edelleen jäsentää jakamalla se rakenteelliseen ja dynaami-
seen kilpailukykyyn. Edellä kuvatuista kaupunkiseudun kilpailukyvyn elemen-
teistä rakenteellisia kilpailukyvyn tekijöitä ovat infrastruktuuri, yritykset, insti-
tuutiot, muut (ei-institutionaaliset) kehittäjäorganisaatiot sekä asuin- ja elinympä-
ristön laadun tekijöistä fyysinen, toiminnallinen ja taloudellinen ympäristö.17  Ra-
kenteellinen kilpailukyky koostuu tekijöistä, jotka  määrittävät puitteet kaupunki-
seudulla tapahtuvalle toimijoiden väliselle vuorovaikutukselle.

Rakenteellisen kilpailukyvyn tekijät voivat olla hyvin merkittäviä uusien asuk-
kaiden ja yritysten houkuttelussa. Esimerkiksi Amerikkalainen Atmel-konserni
etsi vuonna 1998 uuden noin 5,5 miljardin markan mikropiiritehtaan sijaintipaik-
kaa Ruotsista ja Suomesta. Mikropiiritehdas olisi työllistänyt noin tuhat erikois-
osaajaa. Yhtiö ilmoitti tärkeimmiksi sijoituspaikkakunnan valintakriteereiksi asi-
akkaiden läheisyyden, mahdollisuuden saada rahoitustukea ja koulutetun henki-
löstön saatavuuden (Esim. Koort 1998, 13). Näin kaupunkiseudut, joilla oli tarjot-
tavanaan sellaisia rakenteellisen kilpailukyvyn tekijöitä kuten markkinoiden lä-
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heisyys, hyvät liikenneyhteydet, tietotekniikka- ja elektroniikka-aloihin liittyvää
koulutusta tarjoava yliopisto tai teknillinen korkeakoulu, olivat potentiaalisia yri-
tyksen sijaintipaikkakuntia.

Dynaaminen kilpailukyky liittyy puolestaan toimijoiden väliseen vuorovai-
kutukseen, toimijoiden kykyyn oppia uutta ja luoda uusia innovaatioita yhteistoi-
minnan kautta. Näin edellä esitetyistä kaupunkiseudun kilpailukyvyn elementeis-
tä dynaamiseen kilpailukykyyn kuuluvat inhimilliset voimavarat, verkostoihin
kuuluminen, toimiva kehittäjäverkosto ja asuin- ja elinympäristön laadun tekijöis-
tä ihmisten sosiaalinen ympäristö.

Dynaamisen kilpailukyvyn kehittämisessä olennaista on oppiminen. Oppimi-
nen voidaan määritellä uusien tietojen tai taitojen hankkimiseksi ja toimintaan
sulauttamiseksi opiskelemalla ja hyödyntämällä aiempia kokemuksia ja neuvoja.
(Sotarauta & Linnamaa 1997, 63; ks. erilaisista oppimistavoista esim. Argyris &
Schön 1978; Cooke & Schienstock 1996.)18

Oppimislähestymistapa kilpailukykyisyyteen on levinnyt alueita koskevaksi
liiketaloustieteistä, jossa se keskittyi yrityksen sisäisen oppimisen tehostamiseen.
Täsmällisesti ottaen puhuttaessa organisaatioiden oppimisesta on kyse metaforas-
ta; organisaatiot eivät sananmukaisesti muista, ajattele tai opi. Organisationaali-
sessa oppimisessa organisaation jäsenten havainnot, keksinnöt ja arvioinnit tule-
vat osaksi organisationaalista muistia. (Argyris & Schön 1978, 9– 20.)

Uusin kirjallisuus on kiinnittänyt huomiota myös yritysten välisiin ja alueelli-
siin resursseihin kilpailukyvyn luomisessa. Oppimisen merkitystä painottava alu-
eellisen kehittämisen lähestymistapa korostaa paikallisen toimintaympäristön
merkitystä tiedon luomisessa. Oppiva alue -ajattelussa lähdetään siitä, että aluei-
den kilpailukyky perustuu alueen kykyyn kehittää sellaisia resursseja, joiden avulla
alue erottuu muista alueista. Kilpailuympäristön muuttuessa resursseja täytyy jat-
kuvasti uusintaa ja kasvattaa. Resurssien uusintamisen ja kasvattamisen nähdään
tapahtuvan oppimisen kautta. Oppimislähestymistavassa korostetaan tiedon luon-
tia olennaisena osana kaikkia toimintoja ja keskeisenä kilpailukyvyn tekijänä pi-
detään oppimista. (Oinas & Virkkala 1997.)

Rakenteellinen ja dynaaminen kilpailukyky ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa.
Ilman dynaamista kilpailukykyä rakenteellinen kilpailukyky saattaa jäädä tyhjäk-
si kuoreksi ja toisaalta dynaaminen kilpailukyky ei välttämättä synny ilman ra-
kenteita. Esimerkiksi uuden yliopistoyksikön perustaminen parantaa kaupunki-
seudun rakenteellista kilpailukykyä. Osa dynaamista kilpailukykyä yksiköstä tu-
lee silloin, jos yksikön työntekijät kykenevät toimivaan yhteistyöhön kaupunki-
seudun kuntien, yritysten, muiden oppi- ja tutkimuslaitosten jne. kanssa ja jos he
kykenevät kiinnittymään niin kansallisiin kuin kansainvälisiinkin verkostoihin ja
tätä kautta tuomaan lisäarvoa kaupunkiseudulle.
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Kaupunkiseudun kilpailukyky ja virrat19

Jakamalla kaupunkiseudun kilpailukyky rakenteelliseen ja dynaamiseen kilpailu-
kykyyn pystytään aiempaa paremmin suhteuttamaan kilpailukyvyn kehittämistä
muuttuneeseen kehityslogiikkaan. Uuteen kehityslogiikkaan liittyy muun muassa
informaatioteknologian nopeutunut kehitys, globalisoituminen ja paikan merki-
tyksen muuttuminen.

Artikkelin alussa mainittiin, että riippuvuus erilaisista globaaleista pääoma-,
informaatio-, teknologia- ym. virroista on lisääntynyt. Castellsin mukaan uusi
kehityslogiikka muuttaa radikaalisti ajan ja paikan merkitystä: hänen mukaansa
paikkojen tila (space of places) on korvautumassa virtojen tilalla (space of flows).
Castells määrittelee virrat tarkoituksellisiksi, toistuviksi ja ohjelmoitavissa ole-
viksi peräkkäisiksi vaihdoiksi toisistaan erillään olevien toimijoiden välillä. Cas-
tells puhuu lähinnä informaatio-, teknologia- ja pääomavirroista ja myös symboli-
ja mielikuvavirroista sekä organisaatioiden välistä vuorovaikutusta ilmentävistä
virroista (Castells 1996, 375 ja 411–412). Jos virtoja tarkastellaan laajemmin, niin
virtoina voidaan pitää myös esimerkiksi yritys-, asukas-, opiskelija-, tai matkaili-
javirtoja. (ks. tarkemmin Kostiainen 1999.)

Tarkasteltaessa kaupunkiseudun kilpailukyvyn kehittämistä virtojen tila –ajat-
telun kautta olennaista on paikan merkityksen muuttuminen. Tämä ei välttämättä
tarkoita paikan merkityksen pienenemistä. Globaalien virtojen myötä vallan luon-
ne on muuttunut, paikat voivat omilla päätöksillään hallita vain pientä osaa tule-
vaisuuteensa vaikuttavista voimista. Tällöin kyky yhtäaikaisesti luoda omiin läh-
tökohtiin perustuvaa tulevaisuutta ja kyky sopeutua globaaleihin virtoihin koros-
tuu. Vaikka paikat eivät voikaan itse määrittää kuin pientä osaa tulevaisuutensa
suunnista, niin kuitenkin niiden oma painoarvo kasvaa mahdollisuudessa luoda
omaa tulevaisuuttaan verkostojen ja korkean osaamisen avulla. (Sotarauta 1997.)

Myös ihmisten tapa suhteuttaa itseään paikkaan ja erilaisiin toimintoihin on
muuttumassa ja eriytymässä. Paikkana on perinteisesti pidetty esimerkiksi lähiötä
tai kaupunkiseutua, aluetta, joka luo puitteet ihmisten ja organisaatioiden sosiaali-
selle vuorovaikutukselle. Castellsin (1996) mukaan yhä useammin virrat muodos-
tavat samalla tavalla paikkoja kuin kaupunki tai alue teollisuuden ajalla. Yhä use-
ammin ja yhä useammalle toimijalle virrat muodostavat sosiaalisen vuorovaiku-
tuksen puitteet, sosiaalisen ja taloudellisen toiminnan päivittäiset rakenteet. Näin
ihmiset, jotka voivat olla eri puolella maailmaa, voivat tuntea kuuluvansa samaan
yhteisöön virtojen ja verkostojen kautta.

Yhteisöllisyyden perustuessa aiempaa enemmän virtoihin ja yhteiseen intres-
siin kaupunkiseudun kilpailukyvyn kehittämisen kannalta oleellista on se, että jos
jokin virta kääntyy pois kaupunkiseudulta niin ko. virrassa toimivat ihmiset me-
nevät sen mukana, koska he saattavat olla tiiviimmin kiinni virrassa kuin paikas-
sa. Kilpailukykyä kehittämällä pyritään pitämään tärkeimmät virrat kaupunkiseu-
dun kautta kulkevina. Samalla on pyrittävä luomaan tekijöitä, jotka vahvistavat
asukkaiden ja yritysten “perinteistä” paikkaan sitoutumista.
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Kaupunkiseudun kilpailukyvyn kehittämisessä tulisi entistä enemmän kiin-
nittää huomiota virtojen ja verkostojen merkitykseen. Tiettyjen virtojen saaminen
kulkemaan kaupunkiseudun kautta ja näiden virtojen suunnan säilyttäminen edel-
lyttää alueelta sisäistä vahvuutta, huomion kiinnittämistä sekä rakenteelliseen että
dynaamiseen kilpailukykyyn.

Kaupunkiseudun kilpailukyvyn kehittäminen virtojen tila -ajattelun pohjalta
korostaa jatkuvaa kehityksen seuraamista. Tällöin erilaisten virtojen ominaisuuk-
sien tunnistaminen, tulkitseminen ja merkityksien pohtiminen korostuvat. Kun ke-
hitystä katsotaan virtojen läpi, olennaista on jatkuva muutos. Esimerkiksi matkaili-
javirta saattaa kulkea kaupunkiseudun läpi, mutta ongelma voi olla siinä, että mat-
kailijavirta on luonteeltaan joko läpikulkua tai suhteellisen lyhyitä pysähdyksiä.
Tällöin olennaista on analysoida, mikä osa ihmisistä “virtaa” tai on ainakin mahdol-
lista saada liikkeelle. Tämän jälkeen on pohdittava, mitkä tekijät ja miten esiteltyi-
nä houkuttelevat ko. virran kaupunkiseudulle. Lisäksi on pohdittava, miten virta
pidetään kaupunkiseudun kautta kulkevana ja miten voidaan estää sen kääntymi-
nen jonnekin muualle, kun kaupunkiseudun matkailukohteet ”on nähty” ja uudet
muotikohteet ovat nousseet esille.

Rakenteellista ja dynaamista kilpailukykyä kehittämällä pyritään siis kääntä-
mään erilaisia virtoja (esimerkiksi opiskelija-, työvoima-, yritys-, informaatio- jne.
virtoja) kulkemaan kaupunkiseudun kautta ja säilyttämään virtojen kulku kaupun-
kiseudun kautta kulkevana. Virtoja on myös mahdollista pysäyttää ja saada aikaan
paikkaan sitoutumista, esimerkiksi saamalla kaupunkiseudulle uusia yrityksiä. Täl-
löin yrityksistä tulee osa rakenteellista kilpailukykyä. Näin dynaamisen kilpailu-
kyvyn tekijöihin verrattuna suhteellisen pysyvät rakenteellisen kilpailukyvyn te-
kijätkin muuttuvat virtojen (ja myös tietoisten kehittämistoimenpiteiden) myötä.
Osa dynaamista kilpailukykyä yrityksistä tulee, kun ne kiinnittyvät erilaisiin ver-
kostoihin. Silicon Valleyta voitaneen pitää perusesimerkkinä alueesta, jossa sekä
rakenteellisella että dynaamisella kilpailukyvyllä on ollut merkittävä vaikutus alu-
een ja yritysten kilpailukyvylle ja nopeasti kasvavien hi-tech -alojen yritysten vir-
ran suuntautumiselle kohti aluetta. Alueelle pysähtyneet ja siellä syntyneet virrat
ovat sitten vahvistaneet kilpailukykyä; näin virtojen ja kilpailukyvyn elementtien
vuorovaikutus on synnyttänyt positiivisen menestyskehän. (Ks. esim. Saxenian
1996.)

Kaupunkiseuduilla tehdään strategisia valintoja siitä, millaisten virtojen hou-
kuttelussa kaupunkiseudulla ollaan aktiivisia. Esimerkiksi kaupunkiseudun strate-
ginen valinta voi olla keskittyminen erityisesti informaatioteknologian alojen ke-
hittämiseen. Tällöin kehittäjäverkoston yhteistyöllä perustetut teknologiakeskuk-
set, tutkimuslaitokset, alan yritykset jne. imevät omien verkostojensa kautta ko.
alan uusinta tietämystä kaupunkiseudulle (ja samalla välittävät omaa tietämystään
toiseen suuntaan). Samalla tavoin informaatioteknologian kehittymistä suosivat
rakenteellisen ja dynaamisen kilpailukyvyn tekijät imevät puoleensa yritys- ja työn-
tekijävirtoja. (Ks. tarkemmin Kostiainen 1999.)



36

KUVA 4. Kaupunkiseudun kilpailukyky ja virrat.

Miten kaupunkiseudut erottuvat toisistaan?

Kaupunkiseudut kilpailevat yrityksistä, asukkaista, investoinneista ja myös jul-
kisten ja puolijulkisten organisaatioiden sijoittumisesta. Viime vuosikymmeninä
kaupunkiseutujen välisessä kilpailussa on korostunut perinteisten taloudellisten
tekijöiden rinnalla myös asuin- ja elinympäristön laadun, erilaisten instituutioiden
ja verkostojen merkitys kilpailukyvylle. Osaamisen, oppimisen ja innovatiivisuu-
den korostumisen myötä myös hyvin koulutetun työvoiman merkitys on entises-
tään kasvanut. Kilpailukyvyn elementtejä voidaan kuitenkin pitää yhteenkietou-
tuneina; niiden limittyminen toisiinsa edellyttää kokonaisvaltaista kehittämistä.
Resurssien suuntaaminen pelkästään esimerkiksi yrityksiin ei välttämättä yksi-
nään riitä ylläpitämään ja kehittämään kaupunkiseudun kilpailukykyä; yritystoi-
minnan kehittämisen rinnalla huomiota tulee kiinnittää myös yritysten toiminta-
ympäristön kehittämiseen ja kaupunkiseudun asukkaiden viihtyvyyteen.

Kaupunkiseudun kilpailukyvyn kehittämistä ei voida pitää minkään yksittäi-
sen organisaation tehtävänä; kilpailukyvyn kehittämisen voidaan katsoa tapahtu-
van toiminnallisia ja hallinnollisia rajoja ylittävänä yhteistyönä kaupunkiseudun
kehittäjäverkostossa. Toimivaa kehittäjäverkostoa, jossa on riittävästi yrityksiä,
erilaisia instituutioita ja muita (ei-institutionaalisia) kehittäjäorganisaatioita ja jossa
yhteistoiminta on tiivistä, laadukasta ja alueellisia lukkiutumia aiheuttamatonta,
voidaan pitää yhtenä kaupunkiseudun kilpailukyvyn tekijänä. Kehittäjäverkoston
toimivuutta voidaan parantaa verkostojen johtamisella, edistämällä vuorovaiku-
tusprosesseja, toimimalla välittäjänä erilaisten toimijoiden välisessä vuorovaiku-
tuksessa ja suuntaamalla toimintaa kohti päämäärien etsintää.

Kilpailukykyisellä kaupunkiseudulla on mahdollisuudet saada erilaisia virto-
ja kulkemaan kaupunkiseudun kautta ja myös mahdollisuus kääntää uusien virto-
jen suuntaa kaupunkiseudulle. Virtojen suunnan säilyttämisessä ja kääntämisessä
tarvitaan sekä rakenteellista että dynaamista kilpailukykyä; on kiinnitettävä jatku-
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Virtojen kääntäminen
ja suunnan säilyttäminen

Dynaaminen
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Asuin- ja elinympäristön
laadun tekijöistä

sosiaalinen ympäristö

Rakenteellinen
kilpailukyky

Yritykset

Infrastuktuuri Inhmilliset
voimavarat

Asuin- ja elinympäristön
laadun tekijöistä fyy-

sinen, toiminnallinen ja
taloudellinen ympäristö

Muut kehittäjä-
organisaatiot

Instituutiot



37

KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY JA JOHTAMINEN TIETOYHTEISKUNNASSA

vasti huomiota rakenteellisen ja dynaamisen kilpailukyvyn ja virtojen väliseen
muuttuvaan suhteeseen. Kaupunkiseudun kilpailukyvyn kehittäminen virtojen tila
-ajattelun pohjalta korostaakin jatkuvan kehityksen seuraamisen tärkeyttä ja val-
miutta reagoida joustavasti ja nopeasti erilaisiin muutoksiin.

Ajateltaessa erilaisten kilpailukyvyn elementtien merkitystä kilpailuedun luo-
misessa toimijoiden väliselle vuorovaikutukselle puitteita luovista rakenteellisen
kilpailukyvyn tekijöistä perusinfrastruktuuri on yleensä kaikilla kaupunkiseuduil-
la hyvässä ja suhteellisen samanlaisessa kunnossa. Yrityksiin kohdistuvat erilai-
set kehittämiskeinot ovat pääpiirteissään samantyyppisiä eri puolella Suomea,
vaikka kehittämisen resurssit ja kehityksen luontainen potentiaali voivat vaihdella
suurestikin. Lisäksi Suomessa on eri kaupunkiseuduilla suhteellisen runsaasti ja
samantyyppisesti erilaisia kehittämistyöhön liittyviä muodollisia instituutioita ja
muita kehittäjäorganisaatioita. Sen sijaan instituutioiksi luettavissa vakiintuneissa
toimintatavoissa voi olla suuriakin eroja kaupunkiseutujen välillä. Toimintatapo-
jen lisäksi asuin- ja elinympäristön laatu on ehkä rakenteellisista kilpailukyvyn
tekijöistä selkeimmin se, jossa voidaan olettaa olevan eroja kaupunkiseutujen vä-
lillä.

Oppimisen ja vuorovaikutuksen merkitystä korostavista dynaamisista kilpai-
lukyvyn tekijöistä voitaneen olettaa, että esimerkiksi kehittäjäverkoston toimivuu-
dessa ja verkostoihin kuulumisessa voi olla suuriakin eroja kaupunkiseutujen vä-
lillä. Kaiken kaikkiaan dynaamisen kilpailukyvyn tekijät ovat tekijöitä, joita on
varsin vaikeaa ylläpitää ja jäljitellä – ovatko ne nyt ja tulevaisuudessa tärkeimpiä
kilpailuedun lähteitä kaupunkiseutujen välisessä kilpailussa?
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Johdanto

Yleisen käsityksen mukaan kehittyneet taloudet ovat siirtymässä teollisesta yh-
teiskunnasta jälkiteolliseen yhteiskuntaan. Uutta yhteiskunnallista paradigmaa on
kutsuttu tietoyhteiskunnaksi. Eräs keskeinen tietoyhteiskuntaa määrittävä piirre
on tiedon muodostuminen tärkeimmäksi tuotannontekijäksi. Tämä tarkoittaa sitä,
että taloudellisten toimijoiden kilpailukyvyn ratkaisee niiden kyky tuottaa, pro-
sessoida ja soveltaa uutta tietoa. Tietoyhteiskuntakehitykseen kytkeytyy voimak-
kaasti globalisoituminen. Globalisoituminen puolestaan viittaa siihen, että talou-
den ydinprosessit kuten tuotanto ja kulutus sekä niiden komponentit (pääoma,
työvoima, raaka-aineet, tieto jne.) organisoituvat globaalilla tasolla, joko suoraan
tai verkkojen välityksellä. (Castells 1996, 66.)

Tapahtumassa olevan muutoksen myötä kaupunkiseudut joutuvat aivan uu-
denlaiseen toimintaympäristöön, jolle on tyypillistä muutosnopeuden ja turbulent-
tisuuden kasvu, epäselvyys, vaikea ennustettavuus ja ennakoitavuus sekä kasvava
kompleksisuus. Kaupunkiseudut joutuvat myös kohtaamaan yhä kovenevan kil-
pailun yritysten ja työpaikkojen mutta myös osaavien ihmisten sijainnista. Kun-
nallisen toiminnan osalta muutospaineet heijastuvat ehkä voimakkaimmin elin-
keinopolitiikkaan, jonka kohteena ovat talouden dynaamisimmat yksiköt, yrityk-
set.

Paikallisen elinkeinopolitiikan liikkumavaraa rajoittavat kansallinen ja yli-
kansallinen elinkeinopolitiikka. Kansalliset elinkeinopoliittiset linjaukset korostavat
tiedon ja osaamisen ja niiden kehittämisen merkitystä sekä markkinoiden toimin-
taongelmien vähentämistä. Markkinoiden toimintaongelmien vähentäminen liit-
tyy erityisesti kilpailun puutteisiin, perusrakenne-, koulutus- ja T&K-investoin-
tien riittämättömyyteen, ympäristökysymyksiin, pääomamarkkinoiden toimivuu-
teen sekä tuotannon mittakaava- ja oppimisetujen puutteelliseen hyödyntämiseen.
(Teollisuuspoliittinen… 1996.) Ylikansallisen tason eli EU:n elinkeinopolitiikan
linjaukset ovat samankaltaisia.

Subventio- ja interventiopolitiikasta ollaan siirtymässä kilpailukykypolitiik-
kaan, useista eri syistä. Keskeinen syy on yleinen kilpailulainsäädännön vahvistu-
minen ja deregulaatiokehitys, joka mahdollistaa tiedon, teknologian, työvoiman,
yritysten ja pääomien vapaan liikkuvuuden. Tiedon merkityksen kasvu tärkeim-
pänä tuotannontekijänä on puolestaan siirtänyt painopisteen pois hintakilpailusta

Kaupunkiseudun kilpailukyky ja
elinkeinopolitiikka tietoyhteiskunnassa

Juha Kostiainen
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ja perustuotannontekijöistä erikoistuneisiin tuotannontekijöihin, joita ei voida suo-
ralla tuella kehittää. Eräs tärkeä syy on ollut myös kilpailun merkityksen ymmär-
täminen maiden ja alueiden menestymisen kannalta, mitä on edistänyt voimak-
kaasti ns. uudet kasvuteoriat, joista esimerkkinä voidaan mainita Michael Porterin
kansakuntien kilpailuetuun liittyvä tutkimus (ks. Porter 1991).

Kaupunkiseutujen elinkeino- ja kehittämispolitiikkaa uudessa toimintaympä-
ristössä ei ole juurikaan tutkittu tietoyhteiskunnan näkökulmasta. Tämän artikke-
lin tehtävänä on luoda viitekehys tietoyhteiskunnassa toteutettavan kaupunkiseu-
dun elinkeinopolitiikan konseptien, toimintamallien ja menetelmien tutkimuksel-
le sekä nostaa esiin näkökulmia siihen, mitä tulevaisuuden elinkeinopolitiikka voisi
olla. Artikkelin pääpaino on käsitteiden ja niiden välisten suhteiden määrittelyssä
sekä hypoteesien etsimisessä jatkotutkimusta varten.

Tietoyhteiskuntaa kaupunkiseutujen yleisenä toimintaympäristönä on kuvat-
tu jo teoksen johdannossa. Tietoyhteiskuntaesitystä täydennetään kuitenkin lu-
vussa 2 esittelemällä Manuel Castellsin virtojen tila -tulkinta (space of flows) tie-
toyhteiskuntakehityksestä, jota myös kehitetään edelleen pyrkien konkretisoimaan
sen sisältöä käytännön esimerkein. Yritysten paikallisen toimintaympäristön tar-
joamia mahdollisuuksia ja laatua kutsutaan kaupunkiseudun kilpailukyvyksi. Kau-
punkiseudun kilpailukyvyn käsitettä kehitellään ja määritellään luvussa 3. Luvus-
sa 4 luonnostellaan heuristinen yleisen tason malli kaupunkiseudun elinkeinopoli-
tiikan toteuttamisesta tietoyhteiskunnassa. Luvussa 5 pohdiskellaan kaupunkiseu-
tujen erikoistumista ja luvussa 6 esitetään yhteenveto. Artikkelin esimerkit ovat
pääsääntöisesti Tampereen kaupunkiseudulta.

Tietoyhteiskunta virtojen tilana20

Manuell Castells kuvaa uutta taloudellista järjestystä termeillä informationaalinen
ja globaalinen korostaen näiden piirteiden yhteenkietoutumista. Globaalia infor-
mationaalista yhteiskuntaa Castells kutsuu verkostoyhteiskunnaksi, jossa hallitse-
vat toiminnot ja prosessit organisoituvat entistä selvemmin verkostoissa ja ver-
kostoissa mukana olo ja verkostojen dynamiikka ovat kriittisiä vallan lähteitä.

Moderni verkostoyhteiskunta rakentuu erilaisten virtojen ympärille. Virtoja
ovat esimerkiksi pääomavirrat, informaatiovirrat, teknologiavirrat, mielikuvavir-
rat, äänivirrat, symbolivirrat sekä organisaatioiden välistä vuorovaikusta ilmentä-
vät virrat. Virroilla Castells tarkoittaa tarkoitushakuista, toistuvaa ja ohjelmoita-
vissa olevaa vaihtoa ja vuorovaikutusta erilaisten taloudellisissa, poliittisissa ja
symbolisissa rakenteissa vaikuttavien hajallaan tilassa olevien toimijoiden välillä.
Virrat eivät ole vain yhteiskunnallisen rakentumisen aineksia ja elementtejä, vaan
yhteiskuntaa hallitsevien taloudellisten, poliittisten ja symbolisten prosessien il-
mentymiä.

Kehittyvä informaatioteknologia mahdollistaa erilaisten virtojen yhä nopeam-
man välittymisen kutistaen ajan ja paikan suhdetta. Castells kuvaa muutosta tote-
amalla, että olemme siirtymässä paikkojen tilasta (space of places) virtojen tilaan
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(space of flows). Virtojen tila on niiden ajallisten yhteiskunnallisten käytäntöjen
materiaalinen rakenne, jotka toimivat virtojen kautta.

Virtojen tila on abstrakti ja vaikeasti hahmotettava käsite, mutta sen sisältöä
voidaan kuvata tarkemmin kolmen toisiinsa limittyneen kerroksen avulla. Ensim-
mäinen kerrostuma muodostuu informaatioteknologiasta, joka muodostaa saman-
aikaisesti eri paikoissa tapahtuvien prosessien materiaalisen perustan. Ensimmäi-
sellä kerrostumalla on sama merkitys kuin kaupungeilla ja alueilla oli teollisuus-
yhteiskunnassa. Hallitsevat toiminnot tapahtuvat tässä informaatioteknologian
mahdollistamassa vuorovaikutusverkostossa, jossa paikan merkitys määräytyy vir-
tojen kautta. Paikat eivät tästä huolimatta katoa mihinkään, mutta niiden logiikka
ja merkitys sulautuu verkostoihin.

Virtojen tilan toinen kerrostuma muodostuu solmujen ja napojen ympärille.
Virtojen tila ei ole paikaton, vaikka sen toimintalogiikka sitä onkin. Jotkut paikat
ovat kommunikaation napoja, joiden tehtävänä on edistää sujuvaa vuorovaikutus-
ta verkoston osien välillä. Osa paikoista on verkoston solmuja, joihin on sijoittu-
nut strategisesti tärkeitä toimintoja. Sekä navat että solmut ovat hierarkisesti jär-
jestäytyneet niiden suhteellisen painoarvon mukaan. Painoarvolla ei tarkoiteta niin-
kään toimijoiden muodollista valta-asemaa tai paikan fyysisiä ominaisuuksia kuin
paikan ja sen toimijoiden henkisten ja materiaalisten resurssien kokonaisuutta.
Painoarvo on suhteellinen ja jatkuvasti ajassa muuttuva ilmiö. Painoarvon heikke-
neminen voi johtaa yksittäisen paikan ajautumiseen verkoston ulkopuolelle, jol-
loin seurauksena on paikan taloudellisen, sosiaalisen ja fyysisen tilanteen heikke-
neminen.

Virtojen kolmas kerrostuma muodostuu hallitsevista eliiteistä, jotka ohjaavat
virtojen tiloissa tapahtuvia toimintoja. Eliitit muodostavat oman yhteisönsä ja luo-
vat oman elämäntapansa. Eliitit ovat luonteeltaan kosmopoliitteja ja ne toimivat
osana globaaleja virtoja. Muu väestö puolestaan toimii pääosin paikallisesti, kos-
ka ihmisten elämä ja odotukset ovat sidottuja paikkaan ja sen kulttuuriin. Kosmo-
poliittinen eliitti pyrkii yhdenmukaistamaan symbolista ympäristöään ympäri
maailmaa ja ylittämään paikkojen historiallisen erityisyyden. Tämä näkyy esi-
merkiksi kansainvälisten hotellien sisustuksien samankaltaistumisena, yhtenäisi-
nä elämäntapoina tai samankaltaisena pukeutumisena. Eliittien kannalta katsottu-
na persoonattomilta näyttävät globaalit virrat perustuvat itse asiassa henkilökoh-
taisiin mikroverkostoihin, jotka puolestaan heijastuvat toiminnallisiin makrover-
kostoihin globaalien vuorovaikutussuhteiden kautta.

Verkostoyhteiskunnan materiaalista perustaa luo virtojen tilan ohella ajaton
aika (timeless time). Ajattomalla ajalla Castells viittaa verkostoyhteiskunnan omi-
naisuuksiin, jotka synnyttävät systeemistä häiriötä ilmiöiden tavanomaiseen jär-
jestykseen. Ajaton aika voi ilmetä esimerkiksi siten, että ilmiöiden esiintyminen
”puristuu” yhtäaikaisuudeksi tai erilaisina järjestyksessä ilmenevinä epäjatkuvuuk-
sina. Ajaton aika ei siis ole lineaarista aikaa.

Verkostoyhteiskuntakäsitteessään Castell onnistuu kytkemään yhteen sekä
informaation merkityksen että globalisaation. Virtojen tila puolestaan havainnol-
listaa tietoyhteiskunnalle ominaista dynamiikkaa. Hän myös erottaa selvästi tek-



44

nologian yhdeksi omaksi osa-alueekseen (ensimmäinen kerrostuma), jonka mer-
kitys on mahdollistava, mutta ei sisältöjä määrittelevä. Informaatioteknologian
mahdollistamassa globaalissa verkostossa liikkuvat sisällöt eli erilaiset virrat, jot-
ka keskittyvät joihinkin solmukohtiin ja kulkevat joidenkin napojen kautta. Navat
ja solmut voivat vaihtua nopeastikin paikkojen painoarvon muutosten myötä.

Castellsin mukaan virrat ovat jotakin verkostossa liikkuvaa, mutta koska ai-
nakin eliitti ja yhä enemmän muutkin henkilöt liikkuvat, voidaan virtojen käsit-
teen alaa laajentaa koskemaan myös erilaisia fyysisiä virtoja kuten ihmisvirtoja ja
organisaatiovirtoja. Kaupunkiseutujen ja niiden harjoittaman elinkeinopolitiikan
kannalta tärkeitä virtoja voivat olla esimerkiksi opiskelijavirrat, asiantuntijavirrat,
matkailijavirrat ja yritysvirrat.

Castellsin virtojen tila on eräänlainen heuristinen tulkinta uudesta yhteiskun-
nallisesta paradigmasta, mutta kovin johdonmukaisesti hän ei kehittele sitä eteen-
päin. Paremman otteen saamiseksi virroista niitä onkin tyypiteltävä joihinkin so-
piviin luokkiin. Tämä on tehty kuvassa 5.

KUVA 5. Eräs erilaisten virtojen luokittelu.

Virrat voidaan jakaa kahteen pääluokkaan sen mukaan välittyvätkö ne tieto-
verkkojen välityksellä vai fyysisesti ihmisten todellisina siirtymisinä. Tietoverk-
kojen välityksellä kulkevat pääoma-, informaatio-, teknologia- sekä kulttuurivir-
rat. Kulttuurivirtoja ovat esimerkiksi erilaiset symbolivirrat, äänivirrat ja kuvavir-
rat. Sen sijaan ihmis- ja organisaatiovirrat eivät kulje tietoverkkoja pitkin, mutta
niiden mukana voi puolestaan kulkea informaatiota.

Kaupunkiseudun elinkeinopolitiikan kannalta virrat voidaan jakaa myös tuo-
tannontekijävirtoihin ja asiakasvirtoihin. Tuotannontekijävirtoja ovat alueella toi-
mivien yritysten ja muiden organisaatioiden tarvitsemat informaatio-, pääoma-,

Asiakasvirrat Tuotannontekijävirrat

Sähköiset (tietoverkoissa
välittyvät) virrat

Fyysiset
virrat

Opiskelija-
virrat

Asiantuntija-
virrat

Matkailija-
virrat

Pääoma-
virrat

Teknologia-
virrat

Yritys-
virrat

Informaatio-
virrat

Kulttuuri-
virrat
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teknologia- ja kulttuurivirrat. Näiden virtojen sisältöä yritykset jalostavat ja luo-
vat uusia palveluita ja tuotteita. Esimerkiksi kulttuurivirtoja jalostamalla voi syn-
tyä uusia multimediatuotteita. Kaupunkiseudun näkökulmasta asiakasvirtoja ovat
puolestaan yritysvirrat ja muutkin organisaatiovirrat, joita pyritään saamaan alu-
eelle; asiantuntijavirrat, joita pyritään saamaan suuntautumaan alueelle ja alueen
yrityksiin ja tutkimuslaitoksiin sekä matkailijavirrat, joita pyritään saamaan alu-
een kulttuuri- ja muiden palvelujen kuluttajiksi. Asiakasvirtoja ovat myös opiske-
lijavirrat, joista ainakin lahjakkain virran osa pyritään saamaan opiskelemaan alu-
een korkeakouluihin.

Virtojen tilaa keskeisesti määrittävä ominaisuus on dynaamisuus. Virrat kul-
kevat tiettyjen napojen ja solmujen kautta, mutta mikäli kaupunkiseudun vetovoi-
ma heikkenee tai jonkin toisen seudun vetovoima kasvaa, virtojen kulku muuttuu
nopeastikin. Yksinkertaiseksi esimerkiksi voidaan ottaa rantalomakohde, jossa me-
renranta saastuu öljyvahingon seurauksena. Tieto on kaikkien matkailijoiden saa-
tavissa välittömästi ja matkailijavirrat suuntautuvat toisaalle. Vastaavalla tavalla
yliopisto voi vaikuttaa jonkin alan nousuun ”ostamalla” muutaman huippuprofes-
sorin. Hyvin nopeasti alansa kiistattomat huiput ryhtyvät vetämään puoleensa tut-
kija-, opiskelija-, informaatio- ja rahavirtoja.

Oleellista on huomata, että kaupunkiseutu ei voi vetää yhtä hyvin puoleensa
kaikenlaisia virtoja, vaan se on vetovoimaisempi eli kilpailukykyisempi tiettyjen
virtojen suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunkiseudut joutuvat tekemään va-
lintoja siitä, mihin virtoihin ne keskittyvät ja minkälaisia kehittämisstrategioita ne
toteuttavat vetovoimaisuuden kasvattamiseksi valittujen virtojen suhteen. Kilpai-
lun kiristyessä kilpailukyvyn jatkuva kehittäminen tulee välttämättömäksi, mutta
siitä huolimatta aikajänteet vain lyhenevät eikä ikuisia kilpailuetuja ole olemassa.

Globaalissa kilpailussa kaupunkiseudut joudut erikoistumaan. Raivola ja
Vuorensyrjä ovat hahmotelleet osaamisen ja erikoistumisen merkitystä tietoyh-
teiskunnassa seuraavasti:

”On muodostumassa globaali jalostusverkko, jossa kunkin yksilön, yrityksen
alueen on paitsi löydettävä ydinosaamisensa myös mahdollisimman tyhjentävästi
hyödynnettävä se ja mahdollisimman syvällisellä ja perinpohjaisella tavalla kehi-
tettävä sitä. Ydinosaamisella (core competencies) todellisena strategisena vah-
vuutena tarkoitetaan sellaista yksilön, työryhmän, yrityksen tai alueellisen osaa-
mistihentymän jalostusverkkoon antamaa kontribuutiota, jonka kyseinen yksilö,
työryhmä, yritys tai alueellinen osaamistihentymä hallitsee parhaiten maailmas-
sa. (Raivola & Vuorensyrjä 1998, 6.)”

Enää ei siis riitä, että on maakunnan tai Suomen paras, vaan asiat pitää hallita
parhaiten maailmassa tai ehkä paremminkin parhaiten valitussa segmentissä eli
kysymyksessä on suhteellinen eikä absoluuttinen etu. Alueiden välinen kilpailu ei
tietoyhteiskunnassa myöskään liity pelkästään yritysten sijaintitekijöihin, vaan
entistä enemmän joudutaan ottamaan huomioon osaavien yksilöiden vaatimukset.
Soininvaara kytkee erilaiset ammatit seudun menestykseen. Hänen mukaansa ai-
votyö21  tulee ratkaisemaan alueen menestyksen. Osittain aivotyön sitoutuminen
paikkaan on hävinnyt kehittyneen informaatioteknologian myötä. Niinpä ”alueet
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eivät enää kilpailekaan aivotyöpaikoista tarjoamiensa tuotantoteknisten mahdolli-
suuksien – yhteyksien, perusrakenteiden jne. – perusteella, vaan pikemminkin sil-
lä, miten hyvän asuinympäristön ne voivat tarjota yritysten avainhenkilöille. Kau-
punkien menestystekijöiksi muodostuvat viihtyisät oleskeluympäristöt, kulttuuri-
tarjonta, mahdollisuus toisten ihmisten tapaamiseen ja yhdessäoloon, opiskelu-,
koulunkäynti- ja harrastusmahdollisuudet sekä yleinen turvallisuus. Korostetta-
koon, että ratkaisevaa on yritysten avainhenkilöiden viihtyvyys. Muiden on seu-
rattava työn perässä.” (Soininvaara 1996, 10–14.)

Yleistäen voidaan väittää, että osaamisintensiiviset yritykset ovat siellä missä
osaajat haluavat olla, sen sijaan tavanomainen tuotannollinen toiminta sijaitsee
siellä missä kustannukset ovat edullisimmat. Lähipalvelut puolestaan ovat lähellä
markkinoita eli ihmisiä. Asia ei ole ehkä kuitenkaan aivan näin yksikertainen,
vaan pikemminkin voidaan sanoa, että yritykset ovat siellä missä sekä yritysten
avainhenkilöiden että yritysten tarpeet kohtaavat sopivalla tavalla. Oleellista on,
että tarpeet kohtaavat juuri niillä aloilla, joilla alueella on parhaat mahdollisuudet
olla ”maailman paras”. Tällöin on tunnistettava menestymisen kannalta keskei-
simmät virrat ja luotava vetovoimaa niiden suhteen.

Kaupunkiseudun elinkeinopolitiikan näkökulmasta globaalin tietoyhteiskun-
nan keskeiset piirteet voidaan nyt tiivistää seuraavasti:

Tietoyhteiskunta on taloudellisten toimijoiden (maat, alueet, paikat, yri-
tykset jne.) globaali toimintaympäristö.
Tietoyhteiskunnan globaalin materiaalisen perustan muodostaa informaa-
tioteknologian mahdollistama vuorovaikutusverkko.
Tiedosta muodostuu keskeisin tuotannontekijä ja oppimisesta tärkein
prosessi.
Tuotannontekijät ja talouden ydinprosessit organisoituvat globaalisti;
tämä tarkoittaa mm. sitä, että pääoma hakeutuu sinne missä se parhaan
tuoton tai että osaamisintensiiviset yritykset keskittyvät osaamiskeskuk-
siin.
Paikkojen tila korvautuu tietoyhteiskunnassa virtojen tilalla; erilaiset vir-
rat liikkuvat paikkojen välillä sekä verkkojen välityksellä että fyysisesti.

Virtojen tilan dynamiikka johtaa siihen, että kaupunkiseudut joutuvat pohti-
maan vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan sekä tekemään vaikeitakin valintoja ta-
voiteltavien virtojen suhteen. Valintojen jälkeen on jatkuvasti seurattava elinkei-
nopolitiikan toteutusta sekä oltava valmiita reagoimaan nopeastikin muuttavaan
tilanteeseen esimerkiksi suuntaamalla kehittämispanostuksia uudelleen tai pyrit-
tävä löytämään uusia liittolaisia ja kytkeytymään uusiin verkostoihin.
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Kaupunkiseudun kilpailukyky

Kilpailukyky yleisesti

Viime vuosien talouspoliittisen keskustelun yksi keskeinen käsite on ollut kilpai-
lukyky; on puhuttu Euroopan kilpailukyvystä, Suomen kilpailukyvystä, alueiden
kilpailukyvystä, klustereiden kilpailukyvystä sekä yritysten kilpailukyvystä. Kä-
sitteen käyttö onkin laajentunut niin, että Ovaskaisen (1998, 44) väite kilpailuky-
vyn käsitteen epäselvyydestä sekä vaikeasta määriteltävyydestä ja mitattavuudes-
ta tulee ymmärrettäväksi. Kilpailukyvyn ohella globaalin talouden ydinkäsitteitä
ovat taloudellinen kasvu, tuottavuuden kasvu ja kyky tuottaa voittoa.

Käsitteiden suhteita ja merkityksiä voidaan hahmottaa lähtemällä siitä, että
pitkällä aikajänteellä kansakuntien hyvinvointi rakentuu tuottavuuden kasvun va-
raan, minkä mahdollistavat teknologiset ja sosiaaliset innovaatiot. Teknologisen
muutoksen ja sitä kautta tuottavuuden kasvun taustalla vaikuttavat kaksi keskeistä
tekijää, jotka ovat kyky tuottaa voittoa ja kilpailukyvyn kehittäminen. Markkina-
taloudessa yritysten perimmäinen tavoite on tuottaa voittoa, kun taas yhteiskun-
nalliset toimijat, kuten maat ja alueet, pyrkivät kehittämään tai vähintäänkin yllä-
pitämään kilpailukykyään. Itse asiassa kilpailukyky onkin ennen kaikkea talou-
dellisten kollektiivien ominaisuus paremminkin kuin yritysten, joiden yhteydessä
pitäisi puhua esimerkiksi kilpailuasemasta. (Castells 1996, 80–86.)

Edellisessä luvussa kaupunkiseudun kilpailukyky kytkettiin alustavasti seu-
dun kykyyn vetää puoleensa kiinnostavia ja tärkeitä virtoja. Kilpailukyky on täl-
löin tietty kaupunkiseudun ominaisuus, yritysten näkökulmasta katsottuna kau-
punkiseudun taloudellisen toimintaympäristön ominaisuus. Tässä luvussa paneudu-
taan kilpailukyvyn käsitteeseen eri näkökulmista sekä kehitetään sille kaupunki-
seudun elinkeinopolitiikan tarkasteluun soveltuva määritelmä.

Kilpailukykykeskustelun yksi merkittävä vauhdittaja on ollut Michael Porter
ja hänen vuonna 1990 julkaisemansa teos Kansakuntien kilpailuetu, jossa hän esit-
teli kansallisen kilpailukyvyn teoriansa ja siihen pohjautuvan klusterianalyysin.
Porterin teorian taustalla on havainto, että tietyt maat tai oikeammin tiettyjen mai-
den yritykset menestyvät suhteellisen tasaisesti tietyillä toimialoilla. Hänen mu-
kaansa keskeisesti maan menestykseen jollakin toimialalla vaikuttavat neljä pe-
rustuotannontekijää, joita ovat tuotannontekijäolot, kysyntäolot, lähi- ja tukialat
sekä yrityksen strategia, rakenne ja kilpailutilanne. Nämä tekijät määräävät ym-
päristön, jossa yritykset syntyvät ja kilpailevat. Näiden lisäksi maan kilpailuetuun
vaikuttavat sattuma ja valtiovalta, joka voi vaikuttaa maan kilpailuetuun vaikutta-
malla neljään perustekijään. Yhdistämällä nämä tekijät syntyy Porterin timantti-
malli eli maan kilpailuetutimantti. (Porter 1991, 99; 157–159.)

Porterin mukaan kilpailuetutimantin järjestelmäluonne edistää maan kilpai-
lukykyisten toimialojen kasaantumista. Kasaantumisen taustalla on asiakkaiden,
hankkijoiden ja lähialojen keskinäinen tarpeita ja tekniikoita koskeva tietojenvaihto.
Kun tällaista vuorovaikutusta tapahtuu samaan aikaan kuin kullakin alalla käy-
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dään aktiivista kilpailua, kilpailuedun syntymisen edellytykset ovat erinomaiset
(Porter 1991, 182–186). Kasaantumisen seurauksena muodostuu klustereita eli
ryppäitä tai kehitysblokkeja. Klusterin kilpailukyky puolestaan muodostuu timan-
tin eri tekijöiden dynaamisena vuorovaikutuksena (Hernesniemi et al. 1995, 21–
22). Vaikka Porter tutkikin lähinnä maita, hän huomauttaa, että teoriaa voi sovel-
taa myös pienempiin taloudellisiin alueisiin. Itse asiassa eräs hänen keskeisiä ha-
vaintojaan on, että tietyn maan kilpailukykyiset toimialat ja klusterit keskittyvät
tietyille seuduille tai tiettyihin kaupunkeihin (Porter 1991, 31; 191–192).

Porterin mukaan maan kilpailukyky syntyy yritysten, toimialojen ja kluste-
reiden kilpailukyvyn myötä, mutta näiden kilpailukykyyn voidaan vaikuttaa toi-
mintaympäristöä kehittämällä. Porter ei siis katso kilpailukykyä varsinaisesti yri-
tysten toimintaympäristön ominaisuudeksi. Porterin tutkimuksen pohjalta käyn-
nistettiin Suomessa vuonna 1992 laaja tutkimus nimellä Kansallinen kilpailukyky
ja teollinen tulevaisuus22 . Tutkimuksessa, joka päättyi vuonna 1995, analysoitiin
Suomen kilpailukykyä ja teollisia klustereita.

Tutkimuksessa kilpailukykyä lähestyttiin kolmella eri tasolla, jotka olivat yri-
tys, klusteri sekä kansantalous. Eri tasojen kilpailukyky määriteltiin seuraavasti:

Yritys
Kyky tuottaa hyödykkeitä kilpailijoita kustannustehokkaammin tai kyky tuottaa
sellaisia hyödykkeitä, joita kilpailijat eivät pysty tuottamaan sekä kyky myydä näitä
kannattavasti avoimilla markkinoilla ilman subventiota. Mittari markkinaosuus tai
suhteellinen kannattavuus.

Klusteri
Klusteri on kilpailukykyinen, jos siinä kilpailun ja vuorovaikutuksen kautta syntyy
synergisiä etuja (positiivisia ulkoisvaikutuksia, teknologiavuotoja) ja voimavarojen
tehokasta käyttöä yli yritys- ja toimialarajojen. Mittarina markkinaosuus ja kasvu.

Kansantalous
Maa on kilpailukykyinen, jos se pystyy luomaan ja ylläpitämään sellaisia tuotannon-
tekijöitä ja perusrakenteita, jotka tarjoavat muita maita houkuttelevamman sijainti-
paikan (kotipesän) kilpailukykyisille yrityksille ja klustereille. Maan kilpailukyky
riippuu viime kädessä kilpailukykyisistä yrityksistä ja markkinoilla kilpailevat yri-
tykset, eivät kansantaloudet. Mittari tuottavuus.

(Hernesniemi et al. 1995, 20)

Tutkimuksessa kansantalouden kilpailukyvyn määritelmä kytkeytyy selvästi
yritysten toimintaympäristöön tai pikemminkin sen houkuttelevuuteen. Varsinkin
1990-luvulla on yritysten kansallista toimintaympäristöä vertailtu kilpailukyky-
näkökulmasta.23  Suomen kilpailukykyä on selvitetty hiljattain perusteellisesti Val-
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tionvarainministeriön (1998) julkaisemassa raportissa “Suomi taloudellisena toi-
mintaympäristönä – Arvio Suomen kilpailukyvyn vahvuuksista ja heikkouksista”.

Valtionvarainministeriön arvio Suomen kilpailukyvystä perustuu lähes koko-
naisuudessaan kansainvälisiin tilastoihin. Kilpailukykyä tarkastellaan usean eri
tekijän mukaan, joita ovat esimerkiksi väestön koulutustaso, työmarkkinat, vero-
tus, maan palkkataso, yhteiskunnan turvaverkko, yhteiskunnan ja kansantalouden
vakaus sekä teknologiaympäristö. (Suomi taloudellisena… 1998, 4.)

Kaupunkiseutuja koskevaan tarkasteluun esitetty jaottelu ei suoraan sovi, koska
useat tekijät ovat yhteisiä koko Suomessa, eikä niihin voida paikallisesti vaikut-
taa. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi yritysten toimintavapaudet, yhteiskunnan
ja kansantalouden vakaus sekä työmarkkinajärjestelmä. Joidenkin tekijöiden osalta
alueellisia eroja on olemassa ja tekijöihin voidaan paikallisestikin vaikuttaa. Näitä
ovat esimerkiksi infrastruktuuri, teknologiaympäristö ja väestön koulutustaso.

Alueiden ja seutujen kilpailukykyä ovat tarkastelleet esimerkiksi Cooke ja
Schienstock, Maskell ja Malmberg sekä Sotarauta ja Linnamaa. Sotarauta ja Lin-
namaa määrittelevät seudun kilpailukyvyn kyvyksi:

nivoa kaupunkiseutu toimijoineen mahdollisimman vahvasti kiinni mah-
dollisimman hyviin verkostoihin
ylläpitää ja kehittää asukkaiden elämän laadun edellytyksiä (palvelut,
koulutus, asuinympäristö jne.)
houkutella alueelle uusia omilla markkinoillaan kilpailukykyisiä yrityk-
siä, sekä
luoda sellaiset toimintaedellytykset, että alueella jo toimivien yritysten
on mahdollista ylläpitää oma kilpailukykynsä ja kehittää sitä edelleen.

(Sotarauta & Linnamaa 1997, 62)

Sotaraudan ja Linnamaan määritelmä ottaa huomioon sekä yritysten että asuk-
kaiden vaatimukset ja kytkee kilpailukykyyn myös verkostoitumisen, joka glo-
baalissa toimintaympäristössä onkin tärkeää. Maskell ja Malmberg määrittelevät
alueellisen kilpailukyvyn samansuuntaisesti alueen kyvyksi houkutella uusia yri-
tyksiä ja ylläpitää jo toimivia yrityksiä sekä tarjota alueen asukkaille stabiili tai
kasvava elintaso. Tämä kyky perustuu alueella saatavilla oleviin resursseihin, fyy-
siseen ympäristöön sekä alueen erityiseen institutionaaliseen lahjakkuuteen. Alu-
een institutionaalinen lahjakkuus ilmenee eri ikäisten elementtien, erittäin vanho-
jen kuten uskonto ja arvot sekä huomattavasti nuorempien kuten säännökset ja
teolliset standardit, monimutkaisessa vuorovaikutuksessa. Nämä kolme element-
tiä ovat muotoutuneet historiallisessa prosessissa. (Maskell & Malmberg, 1995,
11–12.)

Cooke ja Schienstock (1996) kytkevät alueiden kilpailukyvyn melko tiukasti
yritysten menestymiseen. Heidän mukaansa yritysten menestys ei riipu ainoas-
taan niiden omista strategioista, vaan myös siitä ympäristöstä, jonka kanssa ne
ovat vuorovaikutuksessa. Heidän mukaansa näiden kahden tason riippuvuutta ei
ole riittävästi huomioitu, ja siksi he ovat kehitelleet rakenteellisen kilpailukyvyn
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käsitettä, joka kytkisi paremmin alueen ja yritysten kilpailukyvyn toisiinsa. Alu-
een rakenteellinen kilpailukyky sisältää Cooken ja Schienstockin mukaan seuraa-
via tekijöitä:

suuri määrä pitkälle erikoistuneita pk-yrityksiä
näiden yritysten toisaalta läheinen yhteistyö, joko suoraan tai koordinoi-
vien organisaatioiden avulla, toisaalta innovaatioihin perustuva kilpailu
joustavat ja desentralisoidut organisaatiorakenteet, jotka tukevat inno-
vaatiotoimintaa
osaava, monitaitoinen ja motivoitunut työvoima ja yritysten kyky hyö-
dyntää henkilöstön luovuutta
luottamukselliset suhteet yritysten johdon ja työntekijöiden välillä sekä
koko henkilöstön vahva sitoutuminen
monipuolinen joukko erilaisia tukiorganisaatioita, kuten tutkimuslaitok-
sia, teknologian siirto-organisaatioita, koulutuslaitoksia jne.
alueen viranomaisten harjoittama aktiivinen teollisuuspolitiikka.

(Cooke & Schienstock 1996, 3–6.)

Cooke ja Schienstock puhuvat rakenteellisista tekijöistä, mutta sijoittavat nii-
den sisälle myös dynaamisia elementtejä kuten esimerkiksi luottamukselliset suh-
teet yritysten johdon ja työntekijöiden välillä. Käsitteenä rakenteellinen mielle-
tään useimmiten joksikin suhteellisen pysyväksi. Hernesniemi et al puhuvatkin
dynaamisesta ja staattisesta kilpailukyvystä, jolloin dynaaminen kilpailukyky viittaa
talouden kykyyn kasvattaa tuottavuuttaan (Hernesniemi et al. 1995, s. 18–19).

Yritysten sijaintitekijät

Kaupunkiseudun kilpailukykyä voidaan lähestyä myös tarkastelemalla yritysten
sijaintitekijöitä. Tällöin lähtökohtana on, että tärkeitä kilpailukyvyn osatekijöitä
ovat ne tekijät, joita yritykset pitävät tärkeinä tehdessään sijaintipäätöksiä. Yri-
tyksen sijoittumisen kannalta keskeiset päätökset voidaan jakaa yrityksen perus-
tamispäätöksiin ja toiminnan laajentamispäätöksiin. Tosin pienten yritysten si-
jaintipäätöksissä on harvoin mukana todellisia vaihtoehtoja, koska ne perustetaan
useimmiten yrittäjän lähipiiriin. (Littunen 1991, 2.)

Ensimmäinen koko Suomen teollisuutta koskeva sijaintitekijätutkimus val-
mistui vuonna 1969 Taloudellisessa tutkimuskeskuksessa. Siinä selvitettiin haas-
tattelemalla 508 teollisuusyritystä niiden suhtautumisesta 44 eri sijaintitekijään.
Tutkimuksen mukaan viisi tärkeintä sijaintitekijää olivat toiminnan laajentumise-
dellytykset tontilla, valtamaantien läheisyys, puhelinliikenteen automatisointi, työ-
voiman pysyvyys sekä veroäyrin hinta. (Littunen 1991, 2–5.)

Vuonna 1991 valmistuneessa Hannu Littusen laajassa tutkimuksessa haasta-
teltiin 201 teollisuusyrityksen ja 46 yrityspalveluyrityksen johtajaa eri puolilla
Suomea. Littusen tutkimuksessa 45 sijaintekijän joukosta tärkeimmiksi muodos-
tuivat seuraavat 15:
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työvoiman tuottavuus
työvoiman ammattitaito
työvoiman pysyvyys
työvoiman runsas saatavuus
hyvät kuljetus- ja liikenneyhteydet
työvoimakustannusten taso
työvoiman koulutustaso
kunnan yritysystävällisyys
kunnan hyvä asuntotilanne
laajentuvat markkinat
hyvät tietoliikenneyhteydet
kunnan hyvä päivähoitotilanne
asiakkaiden läheisyys
elinympäristön viihtyvyys
toimitilojen hinta.

(Littunen 1991.)

Vuonna 1969 tärkeimmät tekijät olivat osittain samoja kuin vuonna 1991:
työvoima, liikenneyhteydet ja tietoliikenneyhteydet (puhelinliikenteen automati-
sointi vuonna 1969). Littusen tutkimuksen tuloksista voidaan havaita, että työvoi-
maan liittyvät kysymykset olivat kokonaisuudessaan tärkeimpiä. Kuitenkin on
huomattava, että eri toimialoilla toimivilla, eri kokoisilla sekä eri strategioilla toi-
mivilla yrityksillä oli hyvin erilaisia käsityksiä sijaintitekijöiden tärkeydestä. Vuon-
na 1997 valmistui Silanderin ja kumppaneiden tutkimus, jossa hyödynnettiin Lit-
tusen aineistoa sekä täydennettiin sitä uusilla haastatteluilla. Littusen aineistoa
jalostettiin siten, että 45 tekijästä muodostettiin faktorianalyysin avulla 7 sijainti-
kriteeriä, jolloin vuoden 1991 aineistolla yritysten sijaintipreferenssien tärkeys-
järjestys muodostui seuraavaksi:

työvoimatekijät (työvoiman saatavuus, koulutustaso, ammattitaito, tuot-
tavuus ja pysyvyys)
markkinatekijät (asiakkaiden läheisyys, laajentuvat markkinat, tonttien
saatavuus ym.)
kustannustekijät (maan hinta, toimitilojen hinta, työvoimakustannusten
taso ym.)
liikennesijainti (hyvät kuljetus ja liikenneyhteydet, rautatien läheisyys,
sataman läheisyys ym.)
elinympäristö (harrastusmahdollisuudet, hyvät kulttuuripalvelut, kunnan
hyvä päivähoitotilanne ym.)
mahdolliset tuet (kunnan rahoitustuki, hyvät kehitysalue-edut, kunnan
valmius tarjota toimitiloja ym.)
tietoympäristö (tutkimuspalvelujen läheisyys, koulutuspalvelujen lähei-
syys, korkeakoulun läheisyys ym.).

(Silander et al. 1997, 55–57.)
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Silander et al. haastattelivat 150 pk-yritystä ja vertasivat tuloksia vuoden 1991
tuloksiin. Vuoden 1996 aineistolla yritysten sijaintipreferenssit muodostuivat seu-
raaviksi: markkinatekijät, työvoimatekijät, liikennesijainti, elinympäristön kustan-
nustekijät, mahdolliset tuet sekä tietoympäristö. (Silander et al. 1997, 61).

Kriteereistä suhteellista merkitystään kasvattivat markkinatekijät, työvoima-
tekijät, liikennesijainti, elinympäristö sekä tietoympäristö24 . Voimakkainta kasvu
oli markkinatekijöiden ja tietoympäristön osalta. Suhteellinen merkitys väheni kri-
teereillä kustannustekijät ja mahdolliset tuet.

Tampereen kaupungin elinkeinokeskus toteutti keväällä 1998 useita markki-
natutkimuksia, joissa selvitettiin eri kohderyhmien mielipiteitä sekä yrityksen si-
jainnin että asumisen näkökulmasta ja Tampereen onnistumista ko. tekijöiden suh-
teen. Kohderyhmä ”nuoret johtajat” (n = 185), jotka olivat alle 40-vuotiaita yri-
tyksen johtotehtävissä toimivia henkilöitä eri puolilla Suomea, asetti yrityksen
sijaintipaikkakuntaa kuvaavat mielikuvatekijät seuraavaan tärkeysjärjestykseen:

yritysystävällinen kaupunki
tulevaisuuden kaupunki
hyvien liikenneyhteyksien kaupunki
teollisuuskaupunki
koulutuskaupunki
kansainvälinen kaupunki
korkean teknologian kaupunki.

(Imago nuorten… 1998, kuvio 2.)

Mikäli johtaja harkitsisi muuttoa tärkeimpiä tekijöitä olisivat:
vaihtoehtoiset lasten päivähoito- ja koulutusmahdollisuudet
paikkakunta tunnetaan kehittyvänä
kaupungissa lentokenttä
runsaat lasten harrastusmahdollisuudet
hyvät jatkokoulutusmahdollisuudet.

(Imago nuorten… 1998, kuvio 9.)

Toisessa tutkimuksessa selvitettiin lähinnä korkean teknologian yritysten si-
jaintekijöitä siten, että vastaajina olivat Tampereen Teknologiakeskus Oy:n sekä
Finn-Medi Tutkimus Oy:n asiakasrekistereistä poimitut 125 yritystä eri toimialoilta
eri puolilta Suomea25 . Tämä ryhmä asetti kolmeksi tärkeimmäksi sijaintekijäksi
seuraavat:

ammattitaitoisen työvoiman saatavuus
hyvät liikenneyhteydet
yliopistotason oppilaitokset.

(Tampereen… 1998, 9.)
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Kuten Littunenkin havaitsi, eri toimialoilla toimivat yritykset edellyttävät si-
jaintipaikaltaan erilaisia vaatimuksia. Tämä tulee esiin viimeksi mainitussa tutki-
muksessa, jossa korkean teknologian aloilla toimivat yritykset asettivat tietoym-
päristön (yliopistotasoiset oppilaitokset) selvästi tärkeämmäksi kuin Littusen ja
Silanderin tutkimat yritykset. Tosin heidänkin tutkimuksissaan tietoympäristön
merkitys oli voimakkaassa kasvussa.

Sijaintitekijöitä selvittäneistä tutkimuksista voidaan yhteenvetona todeta, että
tärkeimmät sijaintekijät liittyvät paikan työvoiman laatuun, yrityksen markkinoi-
hin, elinympäristöön, liikenneyhteyksiin sekä tietoympäristöön. Sen sijaan kus-
tannuksilla ja erilaisilla tuilla ei näyttäisi olevan enää kovinkaan suurta merkitys-
tä. Tulosta voidaan tulkita tietoyhteiskuntakehitystä tukevaksi, koska keskeisiksi
tekijöiksi nousevat osaaminen ja tieto (työvoiman laatu, tietoympäristö), elinym-
päristön laatu kuten monipuoliset lasten päivähoito- ja koulutuspalvelut (tieto-
työntekijät vaativat korkeatasoisen ympäristön), liikenneyhteydet, erityisesti len-
tokenttä (markkinoiden globalisoituminen) sekä markkinatekijät, jotka osaltaan
liittyvät klustereihin ja verkostoihin (asiakkaiden läheisyys, alihankkijoiden lä-
heisyys). Myös paikkakunnan imago kehittyvänä ja tulevaisuuden kaupunkina on
tärkeätä tietoyhteiskunnassa, jossa mielikuvilla on yhä suurempi merkitys.

Kaupunkiseudun kilpailukyky – määritelmä

Edellisissä kohdissa suoritetun kilpailukyky- ja sijaintitekijätarkastelun pohjalta
voidaan nyt määritellä kaupunkiseudun kilpailukyky. Tässä artikkelissa kaupun-
kiseudun kilpailukyvyllä tarkoitetaan sen kykyä vetää puoleensa seudun kannalta
tärkeitä informaatio-, teknologia-, pääoma-, kulttuuri-, ihmis- ja organisaatiovir-
toja ja siten mahdollistaa asukkaiden elämän laadun ja elintason ylläpito ja kehit-
täminen sekä innovatiivisen toimintaympäristöön luominen kaupunkiseudulla toi-
miville yrityksille niiden kilpailukyvyn kehittämiseksi. Kaupunkiseudun kilpailu-
kyky koostuu kahdeksasta elementistä, jotka ovat:

materiaalinen infrastruktuuri
hyvinvoinnin infrastruktuuri
inhimilliset voimavarat
olemassa olevien yritysten erikoistuminen, osaaminen ja keskittymät
alueellinen innovaatiojärjestelmä
tutkimus ja korkeakoulut
yhteistyökulttuuri
oppimiskyky.
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Materiaalinen infrastruktuuri

Materiaalinen infrastruktuuri koostuu yritysten fyysiseen toimintaympäristöön liit-
tyvistä asioista kuten kaavoista, tonteista, toimitiloista, energian saannista, liiken-
neyhteyksistä sekä tietoliikenneyhteyksistä. Tietoliikenneyhteydet ovat nousemassa
keskeiseen asemaan informaatioyhteiskunnassa. Virtojen tilassa tietoliikenneyh-
teydet edustavat ensimmäistä tasoa. Materiaaliseen infrastruktuuriin voidaan lu-
kea myös erilaiset maksut sekä verot.

Hyvinvoinnin infrastruktuuri

Hyvinvoinnin infrastruktuuri sisältää ihmisten jokapäiväiseen elämään kuuluvia
hyvinvointia luovia ja ylläpitäviä tekijöitä. Niitä ovat esimerkiksi terveydenhuol-
lon palvelut, lasten päivähoito, yleissivistävä koulutus, viihde- ja kulttuuripalve-
lut sekä asuminen ja ympäristön puhtaus. Laadukkaan asumisen osatekijöitä ovat
esimerkiksi kestävän kehityksen mukainen maankäytön suunnittelu, korkeatasoi-
set yhdyskuntatekniset palvelut kuten energia-, jäte- ja vesihuolto sekä asumister-
veyteen tai elintarvikkeiden puhtauteen liittyvät palvelut.

Inhimilliset voimavarat

Inhimilliset voimavarat liittyvät alueen kykyyn tarjota yrityksille osaavaa ja kou-
lutettua työvoimaa. Työvoiman laadullisten tekijöiden ohella usein esiin nousee
myös työvoiman kustannukset, joskin tietoyhteiskunnassa tärkeämmäksi tekijäk-
si muodostuu työntekijöiden pysyvyys, mihin vaikuttaa yrityksen ohella erityises-
ti hyvinvoinnin infrastruktuuri. Tärkeä inhimillisiin voimavaroihin liittyvä tekijä
on alueen koulutusjärjestelmän toimivuus ja kyky reagoida nopeasti yritysten
muuttuviin tarpeisiin.

Olemassa olevien yritysten erikoistuminen,
osaaminen ja keskittymät

Alueella jo toimiva yritystoiminta määrittelee lyhyellä aikajänteellä pitkälti alu-
een menestymismahdollisuuksia – onko yritystoiminta erikoistunutta, perustuuko
se uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen vai tavanomaisiin menetelmiin ja
halpaan hintaan, toimivatko yritykset kasvavilla vai kypsillä aloilla ja onko alu-
eelle syntynyt alueellisia klustereita ja verkostoja, jotka kiinnostavat myös muual-
la toimivia yrityksiä? Alueiden kehityksen yhteydessä on viime vuosina keskus-
teltu polkuriippuvuudesta eli siitä, että mennyt kehitys asettaa tiettyjä reunaehtoja
tulevalle kehitykselle. Näin ollen on esimerkiksi vaikea synnyttää uusia teollisuu-
den aloja tai klustereita tyhjästä. Eräs tärkeä alueen yrityksiin liittyvä piirre on
osaamisintensiivisten palveluyritysten (knowledge intensive business services)
laatu ja määrä. Viimeisten tutkimusten mukaan osaamisintensiivisillä palveluilla
on tärkeä merkitys alueiden taloudelliselle kehitykselle.26
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Alueellinen innovaatiojärjestelmä

Alueellinen innovaatiojärjestelmä muodostuu tietyn maantieteellisen alueen mää-
rittämästä, innovatiivisten verkostojen ja instituutioiden kokonaisuudesta, jonka
sisäinen vuorovaikutus on säännöllistä ja voimakasta ja joka edistää alueen yritys-
ten innovatiivisuutta. Yksittäistä yritystä ympäröivän institutionaalisen kokonai-
suuden merkitys on tärkeä siksi, että se tukee yritystä sen innovaatiotoiminnassa,
mikä on puolestaan tärkeää yrityksen kansainvälisen kilpailukyvyn ja teknologi-
sen muutoskyvykkyyden kannalta. Innovaatiojärjestelmän toimijoita ovat esimer-
kiksi tutkimuslaitokset, teknologian siirto-organisaatiot, teknologiakeskukset, pää-
omasijoittajat, tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoittajat sekä alueen kehittämi-
sorganisaatiot.

Tutkimus ja korkeakoulut

Nopeasti kasvavien alueiden kehitystä selittää usein alueella toimiva korkeakoulu
sekä korkeakoulun seudun yritysten osaamisalueilla tekemä tutkimus. Korkea-
koulut ovat keskeinen osa alueen kilpailukykyä. Niiden merkitys riippuu oleelli-
sesti niiden ja yritysten välisen yhteistyön toimivuudesta, mutta myös korkea-
koulujen sisällöllisten osaamisalueiden ja vastaavuudesta yritysmaailman kanssa.
Korkeakoulut voivat olla myös edesauttamassa alueen kannalta uudenlaisen liike-
toiminnan syntymisessä. Lisäksi korkeakouluilla on tärkeä tehtävänsä inhimillis-
ten resurssien kasvattajana, mutta se voi olla tärkeä vetovoimatekijä myös opiske-
lijavirtojen kannalta. Vaikka korkeakoulut ovatkin osa alueen innovaatiojärjestel-
mää, niillä on myös laajempi merkitys, joten on perusteltua erottaa se omaksi
kilpailukyvyn elementikseen.

Yhteistyökulttuuri

Yhteistyökulttuuri viittaa alueen eri organisaatioiden kykyyn toimia verkostoissa
sekä tehdä yhteistyötä. Samoin se viittaa ihmisten kykyyn toimia yhteistyössä or-
ganisaatioiden sisällä esimerkiksi yritysten johdon ja työntekijöiden välillä.

Oppiminen

Kilpailukyvyn elementeistä vaikeimmin kuvattavissa on kaupunkiseudun oppi-
miskyky. Oppimista voidaan lähestyä oppimistalouden avulla. Lundvall ja Borras
kutsuvat uutta taloudellista maailmaa nimellä oppimistalous (learning economy).
Oppimistalous on talous, jossa oppimiskyky on ratkaisevaa yksilöiden, yritysten,
alueiden ja kansakuntien taloudellisen menestymisen kannalta. Oppiminen viittaa
tässä yhteydessä uusien kompetenssien ja taitojen kehittämiseen eikä ainoastaan
informaation hankintaan tai pääsyyn informaation lähteille. Oppimistalous ei ole
sama kuin esimerkiksi hitech -talous, koska oppiminen on välttämätöntä kaikille
yrityksille. (Lundvall & Borras 1997, 29.)
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Oppimistalous on globaali talous, jossa yritykset kohtaavat yhä kovenevan
kilpailun ja vaatimuksen yhä nopeammasta uusien innovaatioiden luomisesta. Pit-
kän aikajänteen teollinen kilpailukyky on yhteydessä yrityksen kyvykkyyteen jat-
kuvasti uudistaa omaa tietoperustaansa. (Maskell & Malmberg 1995, 26.)

Yrityksissä oppiminen liittyy ydinkompetenssien kehittämiseen ja uudista-
miseen. Oppiva alue -ajattelussa sen sijaan lähdetään siitä, että alueen kilpailuky-
ky perustuu alueen kykyyn kehittää sellaisia resursseja, joiden avulla se erottuu
muista alueista. Kilpailuympäristön muuttuessa resursseja täytyy uudistaa ja ke-
hittää oppimisen avulla (Oinas & Virkkala 1997, 286). Alueen kilpailukyky pe-
rustuu siis viime kädessä oppimiseen. On kuitenkin epäselvää kuka oppii, kun
alue oppii. Oinaan ja Virkkalan tulkinnan mukaan alueellista oppimista tapahtuu
yritysten ja paikallisten toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa. Tästä oppimi-
sesta alueellisen tekee se, että organisaatioiden välistä yhteistoimintaa ja sen olo-
suhteita ja siihen liittyvää oppimisprosessia on vastaavana mahdotonta luoda muu-
alla. (Oinas & Virkkala 1997, 270, ks. oppimisesta myös Linnamaa 1998, 78–82.)

Oppiminen on vuorovaikutteinen prosessi. Mitä enemmän tämä prosessi si-
sältää hiljaista tietoa, sen tärkeämpää on fyysinen läheisyys prosessiin osallistuvi-
en toimijoiden välillä. Läheisyys on tärkeää kahdesta syystä. Toisaalta läheisyys
tekee vuorovaikutuksesta helpompaa ja halvempaa, toisaalta hiljaisen tiedon vä-
littäminen edellyttää jaettuja arvoja ja kulttuuria. Tästä syystä saman alan yrityk-
set näyttävät keskittyvän tietyille alueille. (Maskell & Malmberg 1995, 26–27.)
Toinen syy Silicon Valleyn ja muiden vastaavien keskittymien synnylle on, että
tiedon sisällöt muuttuvat ja yhä kiihtyvällä tahdilla. Tällöin vain ne, jotka ovat
osallistuneet tiedon luomiseen, kykenevät ajoissa hyödyntämään sitä. Tämä selit-
tää sen, miksi yritykset verkostoituvat ja muodostavat liittoutumia uuden teknolo-
gian kehittämiseksi. (Lundvall & Borras 1997, 28.) Oppiminen kytkeytyy tiivisti
muihin kilpailukyvyn elementteihin kuten alueen innovaatiojärjestelmään, inhi-
millisiin resursseihin ja yhteistyökulttuuriin.

Kaupunkiseudun kilpailukyvyn elementit eroavat toisistaan dynamiikaltaan.
Kilpailukyky voidaankin jakaa rakenteelliseen ja dynaamiseen kilpailukykyyn27 .
Niiden eroa voidaan havainnollistaa strategisen johtamisen ”dynamic capabili-
ties” -lähestymistavan avulla. Dynaamisten kykyjen lähestymistavassa yrityksen
keskeinen strateginen ongelma on kaksitasoinen: mitkä ovat keskeiset kompe-
tenssit yrityksen kannalta ja miten näitä kompetensseja ylläpidetään ja kehitetään
edelleen. Pitkällä aikajänteellä yrityksen kriittisin osaamisalue on dynaaminen
kyvykkyys eli kyky ohjata ydinkompetenssien kehitystä. Dynaaminen kyky on
pitkälti sama asia kuin oppiminen (Kostiainen 1996, 136). Vastaavalla tavalla kau-
punkiseutujen osalta osa kilpailukyvystä on nykyistä ”osaamista” eli rakennetta ja
osa rakenteen kehittämiseen liittyvää osaamista eli dynaamista kilpailukykyä.

Kaupunkiseudun kilpailukyvyn elementeistä rakenteellisia tekijöitä ovat ma-
teriaalinen infrastruktuuri, hyvinvoinnin infrastruktuuri, olemassa olevat yrityk-
set, korkeakoulut ja alueellinen innovaatiojärjestelmä. Dynaamisen kilpailukyvyn
elementtejä ovat yhteistyökulttuuri ja oppiminen. Inhimilliset resurssit liittyvät
toisaalta rakenteeseen olemassa olevan työvoiman mielessä, mutta toisaalta ne
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ovat dynaamisen kilpailukyvyn ydin, koska viime kädessä oppimisessa on kysy-
mys siitä, että ihmiset oppivat. Dynaamisuus voidaan tulkita myös kilpailukyvyn
muutosnopeudeksi, jolloin havaitaan, että elementit ovat erilaisia dynaamisuuden
asteeltaan. Esimerkiksi hyvinvoinnin infrastruktuuria voidaan kehittää nopeasti-
kin, sen sijaan yhteistyökulttuurin muutos voi kestää vuosikymmeniä.

Kaupunkiseudun kilpailukyky liittyy seudun kykyyn vetää puoleensa tärkeitä
virtoja. Seudun kilpailukyky on kokonaisuus ja seutu kokonaisuudessaan vetää
tiettyjä virtoja puoleensa tai ei vedä. Tosin tietyt kilpailukyvyn elementit liittyvät
tiettyihin virtoihin enemmän kuin toiset. Tätä on havainnollistettu kuvassa 6, jos-
sa on kuvattu kilpailukyvyn ja virtojen tilan suhdetta. Erilaiset virrat ikään kuin
leikkaavat kilpailukyvyn elementtejä. Mustilla pisteillä leikkauskohdissa on ku-
vattu sitä, että kyseessä oleva kilpailukyvyn elementti kohdistaa vetovoimaa juuri
ko. virtaan.

KUVA 6. Kaupunkiseudun kilpailukyvyn elementtien erilaisiin virtoihin koh-
distama vetovoima yleisesti.
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Hyvinvoinnin infrastruktuuri kohdistaa vetovoimaa matkailijavirtoihin, asi-
antuntijoihin sekä kulttuurivirtoihin siksi, että se sisältää mm. kulttuuripalvelut.
Yritykset sekä niiden erikoistuminen ja keskittymät kohdistavat vetovoimaa tek-
nologia-, informaatio-, asiantuntija- ja pääomavirtoihin. Tutkimus ja koulutus puo-
lestaan kohdistavat vetovoimaa esimerkiksi opiskelija- ja yritysvirtoihin. Nämä
esimerkit kuvaavat, että yleensä virtojen kääntäminen seudulle vaatii useampien
kilpailukyvyn elementtien kohdistamaa vetovoimaa, vaikkakaan kaikkien element-
tien ei tarvitse olla vetovoimaisia. Lisäksi on huomattava, että kysymyksessä on
yleisen tason esitys, konkreettisissa tapauksissa on huolellisesti analysoitava spe-
sifin virran dynamiikkaa. Mielenkiintoisena yksityiskohtana voidaan havaita tut-
kimuksen ja korkeakoulujen keskeinen merkitys tietoyhteiskunnassa: ne kohdis-
tavat vetovoimaa kaikkiin virtoihin. Esimerkiksi matkailijavirtoihin ne kohdista-
vat vetovoimaa siten, että korkeakoulujen professorit ja tutkijat järjestävät kan-
sainvälisiä konferensseja, mikä esimerkiksi Tampereella näkyy kongressimatkai-
lun merkittävänä osuutena matkailuklusterista.

Kaupunkiseudun elinkeinopolitiikka
tietoyhteiskunnassa

Kaupunkiseudun elinkeinopolitiikka ja kilpailukyky

Globaalissa taloudessa alueiden ja kaupunkien merkitys kasvaa kansallisvaltioi-
den kustannuksella. Tietoyhteiskunnassa kaupungit joutuvat myös kilpailemaan
asemastaan. Niiden asema riippuu kyvystä tuottaa, prosessoida ja vaihtaa tietoa,
erityisesti korkealle jalostettua ja erikoistunutta tietoa. Ne joutuvat uusiutumaan
jatkuvasti vanhojen rakenteiden hävitessä ja kansainvälisen työnjaon muuttuessa.
Lisäksi verkostoituminen toisten kaupunkien ihmis- ja informaatiovirtoihin tukee
kilpailussa menestymistä. (Hall 1997, 316–318.) Kaupunkiseudut joutuvat siis ke-
hittämään kilpailukykyään jatkuvasti.

Kaupunkiseudun kilpailukykyä kehitetään elinkeinopolitiikan avulla. Tieto-
yhteiskuntakehitys muuttaa elinkeinopolitiikan luonnetta siirtämällä painopisteen
erilaisista interventioista ja subventioista kilpailukyvyn kehittämiseen. Näin siksi,
että erilaiset virrat liikkuvat dynaamisesti ja ohjautuvat niihin paikkoihin, joissa
mahdollisuudet vaikuttavat parhailta. Globaalissa taloudessa yritykset eivät sijoi-
tu valtioiden tarjoamien porkkanoiden perässä, vaan ne menevät sinne missä nii-
den markkinat ovat ja sinne missä ne voivat parhaiten hyödyntää erilaisia tärkeitä
resursseja (Ohmae 1995, 3). Tämä oli myös edellisessä luvussa raportoitujen empii-
risten sijaintekijätutkimusten viesti. Yrityksiä kiinnostaakin ennen kaikkea ympä-
ristö, joka tukee niiden kilpailukyvyn kehittämistä, koska sopiva ympäristö mah-
dollistaa kilpailuedun luomiseen ja ylläpitämisen eli jatkuvan innovoinnin. Yri-
tysten kilpailukyky on puolestaan sidoksissa niiden kyky kykyyn tuottaa ja sovel-
taa uutta tietoa. Kilpailukykypolitiikan puolesta puhuu myös kilpailulainsäädän-
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nön vahvistuminen sekä kilpailun jalostavan vaikutuksen yleinen tunnustaminen.
Uusi suomalainen elinkeino- ja teollisuuspolitiikkakin on hyvin pitkälle kilpailu-
kykypolitiikkaa28. Myös EU:ssa on siirrytty pitkälti olemassa olevien rakenteiden
tukemisesta uuden kehittämisen tukemiseen.

Kaupunkiseudun elinkeinopolitiikan määritelmä voidaan nyt täsmentää tar-
koittamaan ...

kaupunki- ja kaupunkiseututasolla tapahtuvaa eri yhteiskuntaelämän alojen
erilaisten intressiryhmien päämäärien, strategioiden ja keinojen yhteensovitta-
mista ja toiminnan koordinoimista seudun kilpailukyvyn kehittämiseksi ja sitä kautta
elinkeinotoiminnan edistämiseksi.

(Vrt. Linnamaa 1998, 35.)

Kaupunkiseudun kilpailukykyä voidaan kehittää ja myös kehitetään muiden-
kin politiikkojen kuin elinkeinopolitiikan avulla, mutta elinkeinopolitiikka tuo
kehittämiseen kaksi erityistä näkökulmaa. Ensimmäinen näkökulma on liiketoi-
minnan edistämisen näkökulma, joka tarkoittaa, että kilpailukyvyn elementtejä
kehitetään nimenomaan elinkeinoelämän tarpeita ajatellen. Esimerkiksi voidaan
ottaa korkeakoulutoiminta: länsimaisessa yliopistotraditiossa arvostetaan tietoa
arvona sinänsä (jopa nykyaikanakin), sen sijaan elinkeinopolitiikkaa kiinnostaa
mahdollisuus hyödyntää tietoa kaupallisesti.

Toinen näkökulma liittyy paikallisen elinkeinopolitiikan toteuttajiin, joita ovat
kaupungit ja kaupunkiseutujen kunnat. Esimerkiksi valtiovalta vaikuttaa kilpailu-
kyvyn kehittämiseen yliopistolaitoksen kautta, mutta sen näkökulma voi olla hy-
vinkin toisenlainen kuin kaupungin, jossa tietty yliopisto sijaitsee. Tästä hyvänä
esimerkkinä viime vuosilta on lääkärikoulutuksen vähentäminen Tampereelta 1990-
luvun alkupuoliskolla ja jopa koko koulutuksen lopettamisuhka. Koulutuksen vä-
hentäminen saattoi näyttää järkevältä valtakunnan tasolla, sen sijaan Tampereen
seudun näkökulmasta se oli uhka kilpailukyvylle, varsinkin kun alueelle oli juuri
saatu terveys- ja lääketieteelliseen teknologiaan erikoistunut teknologiakeskus ja
terveysteknologia oli valittu yhdeksi osaamiskeskusohjelman painopistealueista.
Kilpailukyvyn elementtien kehitykseen vaikuttavat siis kaupunkiseutujen ohella
monet muut toimijat, joita ovat esimerkiksi valtiovalta, EU, tutkimus- ja koulutus-
laitokset, elinkeinoelämän järjestöt, ammattiyhdistysliike, rahoituslaitokset sekä
yritykset itse. On mahdollista, että eri toimijoiden käsitykset kilpailukyvyn tai jonkin
sen elementin kehittämisestä eroavat toisistaan, jolloin tärkeää on erilaisten int-
ressien ja strategioiden yhteensovittaminen ja koordinointi29.

Kokonaisvaltainen elinkeinopolitiikka

Tietoyhteiskunnassa voidaan epäilemättä soveltaa monenlaista kaupunkiseudun
elinkeinopolitiikkaa, jonka yksityiskohtainen sisältö muotoutuu kaupunkiseutu-
jen strategiaprosesseissa ja käytännön toiminnassa. On kuitenkin kiinnostavaa et-
siä yleisempää näkemystä siitä mitä kaupunkiseutujen elinkeinopolitiikka voisi
tietoyhteiskuntasuomessa olla. Seuraavassa esitettävää konseptia kutsutaan koko-
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naisvaltaiseksi elinkeinopolitiikaksi. Se on kokonaisvaltaista siksi, että siinä pyri-
tään kehittämään kilpailukykyä kokonaisuudessaan ja että elinkeinopolitiikkaa ei
nähdä yhtenä kunnallisen toiminnan sektorina vaan näkökulmana kaikkeen kun-
nalliseen toimintaan. Kokonaisvaltainen elinkeinopolitiikka pyrkii hyödyntämään
kunnallisen toiminnan mahdollisuuksia kokonaisvaltaisesti ja poikkihallinnolli-
sesti. Tässä esitettävää näkemystä kokonaisvaltaisesta elinkeinopolitiikasta sovelle-
taan ainakin Tampereen kaupungin uudessa elinkeinostrategissa30 .

Kokonaisvaltainen elinkeinopolitiikka katsoo nimensä mukaisesti kunnalli-
sen toiminnan kokonaisuutta elinkeinojen kehittämisen näkökulmasta pyrkien oh-
jaaman resursseja niin, että ne tukisivat valittuja elinkeinopoliittisia tavoitteita.
Resursseilla tarkoitetaan kunnallisen päätöksenteon hallussa olevia erilaisia voi-
mavaroja, mutta myös yhteistyökumppaneiden hallussa olevia voimavaroja. Ko-
konaisvaltaisen elinkeinopolitiikan käytännön toteuttamisen yksi keskeinen läh-
tökohta onkin verkostoituminen ja kumppanuus.

Kokonaisvaltainen elinkeinopolitiikka koostuu seitsemästä toiminnallisesta
osa-alueesta (kilpailukyvyn kehittämisalueesta), jotka on esitetty kuvassa 7. Osa-
alueet vastaavat pitkälti aiemmin esitettyä käsitystä alueen kilpailukyvystä ja sen
elementeistä. Näin pitää ollakin, koska kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan avulla
kehitetään kaupunkiseudun kilpailukykyä.

KUVA 7. Kokonaisvaltainen elinkeinopolitiikka.
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Kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan osa-alueet ja kaupunkiseudun kilpai-
lukyvyn elementit eivät ole täsmälleen samoja, mikä johtuu siitä, että kaikkia kil-
pailukyvyn elementtejä ei voida suoraan kehittää elinkeinopolitiikan avulla. Ku-
vassa 8 on havainnollistettu mitkä kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan toimen-
piteet kohdistuvat mihinkin kilpailukyvyn elementteihin.

KUVA 8. Kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan toiminnallisten osa-alueiden
ja kaupunkiseudun kilpailukyvyn elementtien suhde.

Kuvasta 8 voidaan havaita, että osa-alueista suoraan toisiaan vastaavat mate-
riaalinen infrastruktuuri, hyvinvoinnin infrastruktuuri sekä inhimilliset voimava-
rat. Sen sijaan alueellisen innovaatiojärjestelmän kehittäminen kattaa elinkeino-
politiikan näkökulmasta katsottuna kilpailukyvyn elementeistä sekä innovaatio-
järjestelmät että tutkimuksen ja korkeakoulut. Tämä johtuu kunnallisesta näkö-
kulmasta, joka katsoo tutkimusta enemmän innovaatiojärjestelmän kannalta tek-
nologian ja ideoiden lähteenä. Kilpailukyvyn elementtiin ”olemassa olevien yri-
tysten erikoistuminen, osaaminen ja keskittyminen” kohdistuu klustereiden ja toi-
mialojen kehittäminen sekä uuden yritystoiminnan kehittäminen. Uuden yritys-
toiminnan kehittäminen liittyy kilpailukykyyn siten, että uudet yritykset liittyvät
toimintansa käynnistymisen jälkeen yritysten muodostamaan kokonaisuuteen li-
säten samalla sen dynamiikkaa.
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Yhteistyökulttuuria ja oppimiskykyä ei suoraan kehitetä elinkeinopolitiikan
avulla, vaan ajatuksena on, että se kehittyy sekä toimijoiden keskinäisessa että
toimijaorganisaatioiden sisäisessä vuorovaikutuksessa silloin, kun toiminta perustuu
luottamusta ja keskinäistä arvostusta lisääviin toimintatapoihin sekä tähtää inno-
vointiin31 . Markkinointiviestinnällä ei ole omaa vastinparia kilpailukyvyn elemen-
teissä. Sen avulla viestitään valituille kohderyhmille kilpailukyvystä, mutta mark-
kinointiviestintä ei itsessään ole kilpailukyvyn osa.

Kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan osa-alueiden yleisiä sisältöjä on kuvattu
jo kilpailukyvyn yhteydessä lukuunottamatta toimialoja ja klustereita, uuden yri-
tystoiminnan kehittämistä ja markkinointiviestintää. Toimialojen ja klustereiden
kehittämisellä tarkoitetaan esimerkiksi osaamiskeskusohjelmien kaltaista kehittä-
mistoimintaa, joka kohdistuu tietyn alan yrityksiin tietyllä alueella. Uuden yritys-
toiminnan kehittämisen esimerkkejä ovat vaikkapa yrityshautomot, joita on tyy-
pillisesti toteutettu teknologiakeskusten yhteydessä.

Kokonaisvaltainen elinkeinopolitiikka vastaa konseptina tietoyhteiskunnan
asettamiin haasteisiin. Sen avulla voidaan vaikuttaa kaupunkiseudun kannalta kiin-
nostaviin ja tärkeisiin virtoihin kehittämällä kilpailukykyä juuri tavoiteltavien vir-
tojen kannalta vetovoimaisemmaksi. Kokonaisvaltaisuus tunnustaa virtojen tilan
kompleksisuuden sekä hallinnollisten ja organisationaalisten rajojen ylittämisen
välttämättömyyden verkostomaisella toiminnalla. Sumeassa, epävarmassa ja no-
peasti muuttuvassa maailmassa sektoroitunut hallinto ei kykene vastaamaan vir-
tojen dynamiikkaan, vaan toimintamallien on oltava joustavampia ja kehittämis-
alueiden välisiä painotuksia on voitava nopeasti muuttaa tarpeen mukaan. Joissa-
kin tapauksissa esimerkiksi tietynlaisen asiantuntijavirran kasvu voi estyä siksi,
että kunnallinen lasten päivähoito ei kykene tarjoamaan sopivia kielivaihtoehtoja,
vaikka alueen yritykset ja tutkimuslaitokset vetäisivätkin kansainvälisiä huippu-
ammattilaisia puoleensa. Tällöin lisäpanostuksista esimerkiksi klustereiden kehit-
tämiseen ei ole apua.

Kaupunkiseudun kokonaisvaltainen elinkeinopolitiikka, kaupunkiseudun kil-
pailukyky ja tietoyhteiskunta voidaan nyt kytkeä yhteen kuvan 9 avulla. Virtojen
tila ja erilaisten virtojen tyypit kuvaavat tietoyhteiskuntaa. Kaupunkiseudun veto-
voimaa erilaisten virtojen suhteen kuvaa seudun kilpailukyky, jota puolestaan ke-
hitetään kaupunkiseudun elinkeinopolitiikan avulla.
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KUVA 9. Kaupunkiseudun elinkeinopolitiikan kokonaisuus.

Kaupunkiseudun elinkeinopolitiikan kokonaisuus muodostuu siis yleisestä toi-
mintaympäristöstä (tietoyhteiskunta), kaupunkiseudun kilpailukyvystä (seudun ky-
ky ylläpitää ja kehittää elämän laatua sekä yritysten kilpailukykyä) sekä kokonais-
valtaisesta elinkeinopolitiikasta, jonka avulla kilpailukykyä kehitetään. Kilpailu-
kyvyn elementit kohdistavat vetovoimaa yhdessä tai erikseen tietynlaisiin virtoi-
hin. Näitä suhteita on kuviossa kuvattu yleisellä tasolla. Kaupunkiseudun kilpai-
lukykyyn vaikuttavat kaupunkiseudun kunnallisten toimijoiden ohella useat muut
toimijat kuten EU, valtio, yritykset, järjestöt, rahoittajat jne. Kokonaisvaltainen
elinkeinopolitiikka edustaa kaupunkiseudun kunnallisten toimijoiden näkökulmaa
kilpailukyvyn kehittämiseen. Kaikkia kilpailukyvyn elementtejä ei voida kehittää
suoraan kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan avulla. Kokonaisvaltaisen elinkei-
nopolitiikan konsepti on yleinen heuristinen malli suomalaisten kaupunkiseutujen
tulevaisuuden elinkeinopolitiikaksi. Sen käytännön tasolle vieminen edellyttää
kaupunkiseutujen omien tavoitteiden, painopisteiden ja sisältöjen määrittelyä. Nämä
valinnat johtavat kaupunkiseutujen erikoistumiseen, jonka pohjalta myös kehittä-
mistoimenpiteet saavat suuntansa.

Kaupunkiseutujen erikoistuminen

Kokonaisvaltaista elinkeinopolitiikkaa yleisenä konseptina voidaan soveltaa kai-
killa kaupunkiseuduilla, mutta yleisyydessään se ei voi ottaa kantaa yksittäisen
kaupunkiseudun kehittämisen sisältöihin. Yksittäisen kaupunkiseudun kannalta
kuitenkin juuri sisällöt ovat kiinnostavia. Sisällöt ovat aina valintoja, joiden tulee
perustua seudun strategiaan. Strategiaan ja sisältöihin liittyy aina kysymys kau-
punkiseudun erikoistumisesta. Seuraavassa tarkastellaan kaupunkiseutujen erikois-
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tumista sekä joitakin erikoistumiseen liittyviä sisällöllisiä esimerkkejä kokonais-
valtaisen elinkeinopolitiikan eri osa-alueilta. Esimerkit ovat Tampereelta ja Tam-
pereen kaupunkiseudulta. Esimerkkien avulla pyritään myös syventämään koko-
naisvaltaisen elinkeinopolitiikan konseptia.

Globaali tietoyhteiskunta merkitsee alueiden välistä kilpailua yritysten sijain-
nista sekä erilaisista virroista. Kilpailu johtaa vääjäämättä erikoistumiseen, koska
alueiden resurssit eivät riitä siihen, että ne olisivat kilpailukykyisiä minkä tahansa
yritystoiminnan suhteen, varsinkin kun valituilla alueilla pitäisi olla maailman paras
tai paremminkin saavuttaa suhteellinen etu. Porter korostaa, että aluepolitiikassa
pitää noudattaa rypäiden eli klustereiden kehittämisen periaatetta: ”Ryväsmag-
neetit – yliopistot, tutkimuslaboratoriot, erikoistunut perusrakenne tai koulutetun
työvoiman varanto – ovat paljon tukiaisia tehokkaampia. Aluepolitiikassa onnis-
tutaan parhaiten, kun löydetään vahvat perusrakenteet ja rakennetaan niiden va-
raan maantieteellisesti keskittyneitä rypäitä rohkaisten. Yksi toimiala luo valistu-
nutta kysyntää toisten alojen panoksille. Tämä on paljon parempi tapa kuin roh-
kaista monenlaisia yrityksiä, sijoittamaan tehtaita tai jakelukeskuksia paikkaan,
jossa ne eivät koskaan pääse kehittymään.” (Porter 1991, 702.)

Alueiden erikoistumista yritystoiminnan suhteen voidaan lähestyä esimerkiksi
tarkastelemalla toimialoja ja klustereita, arvo- tai jalostusketjun osia, osaamis- ja
tietointensiivisyyden tasoa sekä toiminnan läheisyyttä suhteessa asiakkaisiin. Eri-
koistuminen tarkoittaa kaupunkiseudun kilpailukyvyn kehittämistä valittua liike-
toiminnan tyyppiä tukevaksi, jolloin pyritään vetämään juuri tämän liiketoimin-
nan kannalta kiinnostavia virtoja omalle alueelle.

Littunen havaitsi yritysten sijaintitekijöitä ja hyvää toimintaympäristöä tutki-
essaan, että eri toimialojen yrityksillä oli erilaisia vaatimuksia toimintaympäris-
tön suhteen. Elintarviketeollisuus tukeutui paikallisiin markkinoihin, jolloin asi-
akkaiden läheisyydellä oli suuri merkitys. Vaatetusteollisuus puolestaan korosti
työvoiman kustannustasoa. Yrityspalveluyritykset pyrkivät sijoittumaan laaduk-
kaiden työvoimamarkkinoiden ja teollisuusasiakkaiden läheisyyteen. Elektroniik-
kateollisuuden vaatimukset erottuivat muista toimialoista siten, että sille tarjosi
sijaintietua voimakas alueellinen osaamiskeskittymä, joka rakentui suuryritysten
ympärille. (Littunen 1991, 64.) Vuonna 1991 ainoastaan elektroniikkateollisuu-
den yritykset olivat havainneet klusteroitumisen merkityksen.

Yhdysvaltalainen Rosabeth Moss Kanter on tutkinut miten alueet ja kaupun-
git voivat menestyä globaalissa taloudessa. Hänen mukaansa kaupungit voivat
valita yhden kolmesta geneerisestä strategiasta kytkeytyäkseen globaaliin talou-
teen ja menestyäkseen kilpailussa. Nämä yleiset strategiat ovat concepts, compe-
tence ja connections – tästä mallin nimitys 3 C. Concepts eli käsitteet tarkoittaa
sitä, että kaupungit keskittyvät ideoihin ja uusimpaan tietoon; competence eli osaa-
minen on puolestaan kykyä harjoittaa valmistusta korkeimpien laatuvaatimusten
mukaan ja connections eli yhteydet tarkoittaa parhaita mahdollisia suhteita sekä
pääsyä eri henkilöiden ja organisaatioiden resursseihin ympäri maailmaa. Toisin
sanoen kaupungit kehittävät ylivoimaisuutta olemalla ajattelijoita (thinkers), teki-
jöitä (makers) tai kaupankävijöitä (traders). Moss Kanterin esimerkkikaupungit



65

KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY JA JOHTAMINEN TIETOYHTEISKUNNASSA

ovat luonnollisesti Yhdysvalloista. Tyypillinen concepts-kaupunki on Boston, yksi
maailman merkittävimmistä tutkimuksen, tuotekehityksen ja osaamisintensiivi-
sen yritystoiminnan keskuksista vahvuusalueinaan informaatioteknologia ja ter-
veysteknologia. Competence-kaupunkeja ovat Spartanburg ja Greenville, joihin
on keskittynyt kansainvälisen autoteollisuuden tuotannollista toimintaa. Connec-
tions-kaupungeista esimerkkinä on Miami, joka erilaisten kulttuurien kohtaamis-
paikkana on jo luonteeltaan hyvin kansainvälisesti orientoitunut. Valitun strategi-
an menestyksellinen toteuttaminen vaatii erilaisia tekijöitä valinnasta riippuen.
(Moss Kanter 1995.)

On selvää, kuten Moss Kanter itsekin toteaa, että yksi 3 C:stä ei pelkästään
riitä viemään aluetta ”maailmanluokkaan”, vaan jo lähtökohtaisesti tarvitaan tiet-
tyjä perusedellytyksiä kuten moderni liikenne- ja tietoliikenneinfrastruktuuri, po-
sitiivinen ilmapiiri yritystoiminnalle sekä julkinen koulutusjärjestelmä. Tarvitaan
magneetteja, jotka houkuttelevat ihmisiä ja yrityksiä sekä sosiaalista liimaa, joka
sitoo ihmiset yhteen ja alueeseen.

Vaikka Moss Kanterin ajatuksia voidaan pitää kärjistyksinä, ne avaavat uu-
den näkökulman kaupunkien ja alueiden kehittämiseen. Menestystekijöitä ei etsi-
tä niinkään yritysten koosta (pk-yritykset, suuryritykset) tai toimialoista ja tekno-
logisista osaamisalueista. Pikemminkin lähtökohtana on erikoistuminen yhteen
jalostusprosessin osaan eli T&K:aan, tuotantoon tai kansainväliseen kauppaan.
Moss Kanterin ajattelun vahvuus on yleisyydessä ja havainnollisuudessa, mutta
ajatusten soveltaminen tietylle alueella vaatii luonnollisesti erityispiirteiden huo-
mioon ottamista.

Castells on tarkastellut alueiden erikoistumista globaalisti toimivan yhdys-
valtalaisen mikroelektroniikkayrityksen tuotantoprosessin näkökulmasta. Hän ja-
kaa tuotantoprosessin neljään osaan, joista kukin sijoittuu tietylle alueelle seuraa-
vasti:

Tutkimus ja tuotekehitys sekä prototyyppien valmistus keskittyy inno-
vatiivisiin teollisiin keskuksiin ydinalueille, joissa on korkea elämisen
laadun taso.
Korkeatasoista ammattitaitoa (skilled) vaativa valmistus keskittyy koti-
maassa uusilla teollistuneilla alueilla sijaitseviin tehtaisiin. Näitä alueita
ovat Yhdysvalloissa esimerkiksi keskikokoiset kaupungit läntisissä osa-
valtioissa.
Yksinkertainen (semi-skilled) ja laajamittainen kokoonpano sekä testa-
us on alunperin keskitetty offshore -alueille kuten Malesiaan ja Kaak-
kois-Aasiaan, jotka ovat olleet amerikkalaisten yritysten houkuttelun pio-
neereja.
Asiakaskohtainen räätälöinti, aftersales sekä tekninen tuki toimivat suur-
ten markkina-alueiden läheisyydessä alueellisissa keskuksissa Yhdys-
valloissa, Länsi-Euroopassa sekä enenevässä määrin myös Aasiassa.

(Castells 1996, 387.)
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Castellsin tarkastelu on samantyyppinen kuin Moss Kanterilla, mutta hän erot-
telee vielä tarkemmin tuotantoprosessin eri vaiheita. Kansainvälinen markkinoin-
ti ei ole tässä yhteydessä esillä, koska kysymys on tuotantoprosessin sijainnista.

Tampereen kaupungin uudessa elinkeinostrategissa yritystoimintaa on tarkas-
teltu jakamalla se kolmeen eri perustyyppiin, jotka ovat osaamisintensiiviset yri-
tykset, hinta- ja kustannusherkät palvelut eli lähipalvelut sekä tavanomainen ja
perinteisin menetelmin toimiva teollisuus.

Osaamisintensiiviset yritykset voivat olla joko suuria, keskisuuria tai pieniä
teollisia ja palveluyrityksiä. Osaamisintensiivisyys käsitteenä on vaikeasti määri-
teltävissä yksiselitteisesti, mutta intuitiivisesti se on selkeä. Osaamisintensiivisyyttä
voidaan arvioida ja lähestyä seuraavilla kriteereillä:

suuri T&K-panostus suhteessa liikevaihtoon (esim. bioteknologian yri-
tykset)
kilpailukyvyn ydin on korkeatasoisessa ja vaikeasti jäljiteltävässä tuote-
teknologiassa (esim. GSM puhelimet tai kallioporakoneet)
kilpailukyvyn ydin on korkeatasoisessa ja vaikeasti jäljiteltävässä
tuotantoteknologiassa (esim. erikoispaperien valmistus)
henkilökunnan korkea koulutustaso (esim. suunnittelutoimistot)
läheinen yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa (esim. uudet tutkimuslähtöiset
yritykset)
kyky tuottaa uusia innovaatioita, sekä teknologisia, sosiaalisia että liik-
keenjohdollisia (esim. franchising).

Osaamisintensiiviset yritykset ovat usein vientiyrityksiä tai ainakin niiden kas-
vu edellyttää pääsääntöisesti vientiä. Tietoyhteiskunnassa osaamisintensiivisten
yritysten merkitys kasvaa. Hinta- ja kustannusherkkiä palveluita tuottavat yrityk-
set toimivat paikallisilla markkinoilla ja niiden liiketoiminnan kasvu edellyttää
yleensä ostovoiman kasvua. Tavanomaisin ja perinteisin menetelmin toimivat yri-
tykset ovat lähinnä pk-teollisuusyrityksiä, joiden kilpailuetu perustuu läheisyy-
teen ja hintakilpailuun. Myös ne toimivat pääosin lähimarkkinoilla. Tampere on
elinkeinostrategiassaan valinnut painopisteekseen osaamisintensiiviset yritykset.
(Elinkeinostrategia 1998, 5–6.)

Kuvattujen jaottelujen ohella yritystoimintaa voidaan tarkastella toimialojen
ja klustereiden mukaisesti, mutta hedelmällisempää kuin tarkastella toimialoja ja
klustereita sinällään, on kytkeä niiden tarkastelu arvoketjuun, jolloin voidaan iden-
tifioida todellisia toimialojen ja klustereiden ydinvahvuuksia. Kuvassa 10 on esi-
tetty matriisitarkastelu, jossa on yhdistetty klusterikohtainen tarkastelu arvoket-
juun. Esimerkkiklusterit ovat Tampereen osaamiskeskusohjelman (1999–2006)
painopisteklusterit.
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KUVA 10. Toimialojen ja klustereiden alueellinen keskittyminen arvoketjun
suhteen.

Matriisin esimerkeissä ei ole mukana lähipalveluja, mutta niiden ympärille ei
alueiden kilpailukykyä voidakaan rakentaa. Lähipalvelut vaativat ostovoimaa, joka
syntyy muusta yritystoiminnasta, mutta lähipalveluilla on merkitystä elämän laa-
tuun vaikuttavana tekijänä. Matriisin avulla voi löytää Moss Kanterin ajatuksen
mukaisesti vahvuuksia, mutta yhtä hyvin vahvuus voi paremminkin liittyä tiettyi-
hin aloihin kuin tiettyyn arvoketjun osaan. Toisaalta matriisi ei suoraan ota kantaa
yritystoiminnan osaamisintensiivisyyteen, joka kylläkin liittyy T&K:an. Vahvuus
voi siten löytyä esimerkiksi Moss Kanterin concepts -strategian ja osaamisinten-
siivisen yritystoiminnan yhdistelmänä.

Yritystoiminnan tyyppi ja erikoistuminen on vain yksi osa kaupunkiseudun
kilpailukykyä, mutta myös kilpailukyvyn ydin siksi, että se määrittelee pitkälti
mahdolliset kehityssuunnat polkuriippuvuuden kautta. Pitkällä aikajänteellä voi-
daan olettaa kilpailukyvyn muotoutuneen tukemaan juuri keskeisintä yritystoi-
mintaa erityisesti. Analyysi antaa viitteitä niistä yritystoiminnan tyypeistä, joiden
varaan menestys voi pitkällä aikajänteellä rakentua. On kuitenkin analysoitava
myös muita kilpailukyvyn elementtejä, koska niihin saattaa kätkeytyä uusia mah-
dollisuuksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tutkimuslaitoksessa syntyvät uudet
teknologiat. Näin voidaan löytää niitä erikoistumis- ja painopistealueita, joihin
panostamalla alue voi menestyä. Valintojen pohjalta voidaan ryhtyä pohtimaan
kilpailukyvyn kehittämistä siten, että se tukee entistä paremmin valittuja alueita ja
että se kykenee vetämään puoleensa juuri valittujen painopistealueiden kannalta
tärkeitä virtoja, joita voivat olla tietyn sisältöiset informaatio- ja teknologiavirrat,
tiettyjen asiantuntijoiden virrat, riskipääomavirrat tai tiettyjen alojen opiskelija-
virrat.
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Seudulliset painotukset ja erikoistuminen näkyvät kokonaisvaltaisen elinkei-
nopolitiikan sisällöissä esimerkiksi siinä, mitä klustereita halutaan kehittää, min-
kälaisiin kulttuuripalveluihin halutaan panostaa tai minkä tyyppisten yritysten
perustamista halutaan erityisesti tukea. Tampereen elinkeinostrategiassa on valit-
tu neljä klusteria panostusalueiksi. Klusterit muodostavat tasapainoisen kokonai-
suuden kuvan 11 mukaisesti.

KUVA 11. Tampereen painopisteklusterit volyymin ja kasvuodotusten mu-
kaisesti kuvattuna.32

Koneenrakennuksen klusteri sisältää sekä T&K-toimintaa että loppukokoon-
panoa, mutta varsinkin suurten kansainvälisten yritysten markkinointi ja myynti
on sijoittunut lähelle asiakkaita eli pääosin Suomen ulkopuolelle. IT-klusteri on
puolestaan hyvin T&K-painotteinen. Terveysteknologia on jo luonteeltaan hyvin
T&K-intensiivistä, mutta yritysten pienen koon vuoksi muutkin toiminnot sijait-
sevat pääosin alueella. Matkailu on ainoa klusteri, joka ei kokonaisuudessaan ole
osaamisintensiivistä yritystoimintaa, vaan siihen liittyy myös lähipalvelun element-
tejä. Koneenrakennus, IT ja terveysteknologia ovat olleet Tampereen seudun osaa-
miskeskusohjelman painopistealueita ohjelmakaudella 1994–1998. Ohjelman to-
teutuksessa ovat olleet mukana kaikki kaupunkiseudun kunnat.

Vastaavasti uuden yritystoiminnan kehittämisen osalta Tampere on valinnut
painopistealueeksi osaamisintensiiviset yritykset. Näin Tampereen strategiassa
yhdistyy Moss Kanterin concepts -strategia sekä klusteripohjainen ajattelu. Nämä
valinnat pakottavat kehittämään kilpailukykyä tiettyyn suuntaan. Niinpä esimer-
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kiksi hyvinvoinnin infrastruktuurin alueella tämä tarkoittaa sitä, että päiväkotei-
hin pyritään saamaan erilaisia vaihtoehtoja kielten ja opetusmenetelmien suhteen
ja samaa suuntausta pyritään jatkamaan peruskoulussa. Myös kulttuuripalvelujen
laatua ja monipuolisuutta korostetaan. Näin halutaan turvata alueen kiinnostavuus
osaamisintensiivisten yritysten työntekijöiden kannalta.

Inhimillisten voimavarojen alueella pyrkimyksenä on jo perus- ja yleissivis-
tävässä koulutuksessa opettaa tietoyhteiskunnan välttämättömiä perustaitoja, joita
ovat esimerkiksi vuorovaikutustaidot, muutosvalmius, kriittisyys, medialukutaito
ja arvo-osaaminen. Yleisenä tavoitteena on lisäksi eri tahojen yhteistyötä tiivistä-
mällä ja kehittämällä parantaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaavuutta ja
ennakoitavuutta.

Materiaalisen infrastruktuurin kehittämisessä keskeisiä kohteita ovat Tampe-
re-Helsinki -moottoritien rakentaminen valmiiksi, nopean junayhteyden saami-
nen Tampereen ja Helsingin välille sekä ainakin yhden suoran lentoyhteyden saa-
minen johonkin eurooppalaiseen keskukseen. Alueellisen innovaatiojärjestelmän
osalta eräs tärkeä tavoite on kehittää sitä niin, että uusien tuotteiden kansainvälistä
kaupallistamista voitaisiin nopeuttaa.33

Kaupunkiseudun erikoistumisen perusta on siis viime kädessä kilpailukyky,
jonka elementit eivät ole neutraaleja yritystoiminnan laadun tai tyypin suhteen,
vaan ainakin osa elementeistä tukee hyvin vain joitakin yritystoiminnan tyyppejä.
Näihin kaupunkiseutujen tulee keskittyä ja kehittää kilpailukykyä kokonaisuudes-
saan menestysalojen toimintaa tukemaan riittävää monipuolisuutta kuitenkaan
unohtamatta. Kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan ydin onkin siinä, että sen taus-
talla on oltava selkeät strategisen tason näkemykset kaupunkiseudun mahdolli-
suuksista ja tulevaisuuden kehittämissuunnista. Tämän jälkeen valinnat realisoi-
tuvat elinkeinopolitiikan kautta.

Yritysten sijaintekijätutkimuksensa pohjalta Silander et al. ovat pohdiskelleet
alueen kehittämistä ja päätyneet seuraaviin suosituksiin:

1. Alueiden tulisi selvittää suhteelliset vahvuutensa ja heikkoutensa ja näi-
hin perustuen luoda strategia, jolla alueelle houkutellaan sen kaltaista
toimintaa, jonka avulla alueella on suhteellisesti ottaen parhaat mahdol-
lisuudet selvitä kansainvälisessä ja alueiden välisessä kilpailussa. Aluei-
den tulee kuitenkin välttää liiallista erikoistumista. Monipuolisuutta voi-
daan edelleen pitää yksipuolisuutta parempana vaihtoehtona.

2. Valittua strategiaa varten alueen tulisi kehittää selvä toimenpiteiden ko-
konaisuus, jonka avulla alueelle saadaan houkuteltua toivotun kaltaisia
yrityksiä. Alueen tulisi selvittää näihin yrityksiin eniten vaikuttavat
sijaintitekijät ja muokata tämän jälkeen aluetta vastaamaan paremmin
juuri näiden yritysten tarpeita. Lisäksi alueen tulee järjestää yritystoi-
minnan edistämiskampanjoita ja markkinoida aluetta tarkkoihin ja
valikoituihin tietoihin perustuen valitun yritystyypin tarpeita silmälläpi-
täen.
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3. Alueiden tulisi, mikäli mahdollista, houkutella vakaita yrityksiä, jotka
työpaikkojen luomisen ohella samalla kehittäisivät aluetta. Erityistä huo-
miota tulisi tällöin kiinnittää sellaisiin yrityksiin, jotka

johtavat työvoiman jatko- ja uudelleenkoulutukseen, sillä tällainen
koulutus helpottaa tulevaisuudessa työvoiman työnsaantimahdol-
lisuuksia myös muista yrityksistä,
tuovat alueelle uutta teknologiaa tai uudentyyppisiä johtamisen mal-
leja, joista on hyötyä alueella jo toimiville yrityksille ja
lisäävät alueen tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa, mikä vahvistaa alu-
een osaamisperustaa ja lisää alueen vetovoimaa

(Silander et al. 1997, 59–60.)

Silanderin ja kumppaneiden suosituksissa on pitkälti samanlaisia näkemyk-
siä tässä artikkelissa esitettyjen kanssa. He painottavat kuitenkin uusien yritysten
houkuttelemisen merkitystä alueella selvästi olemassa olevan yritystoiminnan ke-
hittämistä enemmän. Jotta kaupunkiseudun asukkaiden elintaso kasvaisi ja jotta
yritykset voisivat kehittää omaa kilpailukykyään, on kaupunkiseudun liiketoimin-
nan kasvettava kokonaisuutena. Siksi onkin paikallaan lyhyesti tarkastella uuden
liiketoiminnan syntymekanismeja kuvan 12 avulla.

KUVA 12. Uuden liiketoiminnan kehittämismatriisi.
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Matriisissa on tarkasteltu uuden liiketoiminnan kehittämistä yrityksen uutuu-
den ja liiketoiminta-alueen uutuuden näkökulmista. ”Liiketoiminnan kasvulla”
tarkoitetaan tilannetta, jossa alueella toimiva yritys luo uutta liiketoimintaa ole-
massa olevilla tuotteilla. Tällöin kysymykseen tulevat markkinaosuuden kasvat-
taminen kotimarkkinoilla tai viennin käynnistäminen tai laajentaminen. Elinkei-
nopoliittista mielenkiintoa kohdistuu lähinnä viennin aloittamiseen ja/tai kasvat-
tamiseen.

”Hankittu yritys” viittaa tilanteeseen, jossa yritys on olemassa, mutta se siir-
tyy alueelle jostakin muualta eli yritys on alueen kannalta uusi. Tämän tyyppisiä
siirtymiä voidaan edistää tehokkaalla markkinointiviestinnällä. ”Uusien liiketoi-
mintojen kehittäminen” liittyy tilanteeseen, jossa alueella toimiva yritys kehittää
uutta liiketoimintaa joko T&K:n tai yritysostojen avulla. T&K:n edellytysten luonti
on elinkeinopolitiikan kannalta entistä tärkeämpää ainakin Tampereen kaltaisessa
osaamisintensiivisen yritystoiminnan kaupungissa.

Uuden yritystoiminnan synnyttäminen viittaa kokonaan uusien yritysten syn-
tymiseen, jolloin sekä yritys itse että liiketoiminta ovat alueen kannalta uusia.
Uuden yritystoiminnan kehittämiseen on Tampereella panostettu voimakkaasti
esimerkiksi Finn-Medin ja Hermian yrityskehityspalveluiden ja Ensimetri -pro-
jektin myötä hyvin tuloksin.

Matriisi tuo esiin erilaiset uuden liiketoiminnan syntymekanismit ja kehittä-
misvaihtoehdot, mutta ei ota kantaa niiden välillä. Eräs keskeinen kysymys on
aina panostusten suhde jo toimivien yritysten kehittämisen ja uuden yritystoimin-
nan kehittämisen välillä. Kysymykseen ei ole olemassa yksiselitteistä kaupunki-
seudusta riippumatonta vastausta, vaan panostuksia on arvioitava kaupunkiseu-
duittain sekä toimialoittain ja klustereittain.

Yhteenveto

Käsillä olevan artikkelin lähtökohtana on kaupunkiseutujen joutuminen aivan uu-
denlaisen tilanteen eteen tietoyhteiskuntakehityksen ja globalisaation edetessä.
Muutosvaatimus kohdataan kaikilla kunnallisen toiminnan tasoilla, mutta muu-
toksen etulinjassa ovat kaupunkiseudun kehittämisestä ja elinkeinopolitiikasta
vastaavat toimijat, jotka työskentelevät jatkuvasti toimintamallejaan ja rakentei-
taan uudistavan elinkeinoelämän kanssa.

Tietoyhteiskuntakehityksestä ja myös globalisaatiosta on esitetty useita tul-
kintoja. Elinkeinopolitiikan näkökulmasta yhden kiinnostavan tulkinnan tapahtu-
vasta muutoksesta tarjoaa Castellsin virtojen tila -konsepti. Virtojen tila havain-
nollistaa tietoyhteiskuntakehityksen ja globaalisaation vaikutuksia ja tuo erityi-
sesti esiin uuteen maailmanjärjestykseen liittyvän voimakkaan dynaamisuuden:
tuotannontekijät muodostavat ja liikkuvat erilaisina virtoina sekä tietoverkoissa
että fyysisesti solmujen ja napojen välityksellä paikasta toiseen hakien aina veto-
voimaisinta paikkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että pysyviä kilpailuetuja on vaikeaa
rakentaa.
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Virtojen tilassa kaupunkiseudut joutuvat yhä kiihtyvään kilpailuun yrityksis-
tä ja työpaikoista, mutta myös osaavista ihmisistä. Ei ole enää niin, että vain ihmi-
set liikkuvat työn perässä, vaan myös niin, että työ eli yritykset liikkuvat osaavien
ihmisten perässä. Kaupunkiseudun kannalta tämä tarkoittaa sitä, että sen täytyy
jatkuvasti kehittää vetovoimaansa tavoittelemiensa virtojen suhteen. Tätä veto-
voimaa kutsutaan artikkelissa kaupunkiseudun kilpailukyvyksi. Kilpailukyky koos-
tuu useasta eri elementistä, joiden sisäinen dynaamisuus vaihtelee. Kilpailukyvyn
kehittyessä seutu on vetovoimaisempi erilaisten virtojen suhteen. Kilpailukyky ei
ole kuitenkaan neutraali eri virtojen suhteen, vaan vetovoima vaihtelee riippuen
kilpailukyvyn elementtien sisällöstä.

Kaupunkiseudun elinkeinopolitiikkaa määrittävät osaltaan niin kansallinen
kuin ylikansallinen elinkeinopolitiikka. Sekä EU:ssa että Suomessa ollaan siirty-
mässä yhä selkeämmin subventio- ja interventiopolitiikasta kilpailukykypolitiik-
kaan. Yritystukien sijaan tuetaan esimerkiksi T&K:aa sekä pyritään luomaan mah-
dollisuudet aitoon kilpailuun. Vastaavasti myös kaupunkiseudut joutuvat keskit-
tymään elinkeinopolitiikassaan tukien sijaan kiinnostavan toimintaympäristön luo-
miseen valitulle yritystoiminnan tyypille. Itse toimintaympäristöä joudutaan ke-
hittämään sekä yrityksen ja että yksilön näkökulmasta. Onnistumisen kannalta
oleellista on, että yrityksen ja yksilön tarpeet kohtaavat. Tällöin seudun materiaa-
lisen infrastruktuurin on oltava kunnossa, innovaatiojärjestelmän on toimittava
tehokkaasti ja ihmisille tärkeiden hyvinvointipalveluiden kuten lasten päivähoi-
don ja kulttuuripalveluiden tulee olla laadukkaita.

Tietoyhteiskunnassa toteutettavan elinkeinopolitiikan täytyy ottaa huomioon
kilpailukyvyn eri elementit ja kehitettävä niitä kokonaisuutena. Siksi tietoyhteis-
kunnan elinkeinopolitiikkaa on tässä kutsuttu kokonaisvaltaiseksi elinkeinopoli-
tiikaksi. Kokonaisvaltainen elinkeinopolitiikka on yleinen konsepti ja näkökulma
kaikkeen kunnalliseen toimintaan, jonka yksityiskohtainen sisältö määräytyy kun-
kin kaupunkiseudun strategioiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että globaalis-
sa kilpailussa kaupunkiseudut joutuvat tekemään selkeitä valintoja. Kaikkien vir-
tojen kannalta mikään seutu ei voi olla vetovoimainen, mutta on tärkeää olla veto-
voimainen joidenkin virtojen kannalta. Se myös tarkoittaa selvää panostusta kil-
pailukyvyn kehittämiseen valittujen virtojen kannalta. Suomalaiset kaupunkiseu-
dut ovat niin pieniä, että globaalissa kilpailussa niille riittää, että on maailman
luokkaa muutamalla kapealla segmentillä.
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Johdanto

Tietoyhteiskunnan oletetaan muuttavan ajan ja paikan merkitystä. Informaatio-
teknologian kehittymisen ja globaalien tietoverkkojen laajentumisen on yhtäältä
nähty hyödyttävän taloudellisesti syrjäisiä alueita luomalla mahdollisuuden pääs-
tä myös syrjäisemmiltä alueilta käsin kiinni keskuksissa sijaitsevaan tietopääomaan.
Toisaalta on nähty, että kehitys kohti tietoyhteiskuntaa hyödyttää erityisesti talou-
dellisesti kehittyneitä alueita ja kaupunkeja, joiden infrastruktuuri on kehittyneempi,
informaation käsittelyyn liittyvien palvelujen kysyntä suurempi ja potentiaali käyt-
tää verkostoja hyväksi vahvempi. Käytännössä tämä näyttäisi tarkoittavan sitä,
että kehityksen uusi logiikka suosii yliopistokaupunkeja. Tietoyhteiskuntakehitys
näyttääkin erityisen haasteelliselta sellaisten kaupunkiseutujen näkökulmasta, joilla
ei ole omaa yliopistoa tai muita uutta tietoa luovia organisaatioita.

Globaalissa taloudessa uuden tiedon luominen ja hyödyntäminen korostuvat
entisestään, koska taloudellisen kilpailun painopiste on yhä enemmän siirtymässä
hinta-, laatu- ja toimitusaikakilpailusta kilpailuksi tuotteiden ja palveluiden inno-
vatiivisuudesta. Jatkuvan tuottavuuden kasvattamisen uskotaan olevan ainoa tapa,
joka takaa kansantalouden materiaalisen hyvinvoinnin pysyvän kasvun. Valtavir-
tataloustiede on malleissaan tunnistanut työn tuottavuuden kasvun keskeisiksi läh-
teiksi 1) pääomainvestointien kasvattamisen työntekijää kohti, 2) paremman kou-
lutuksen sekä 3) malleissa esiintyvän ns. jäännöserän eli residuaalin (Edquist &
Texier 1996). Kaksi ensin mainittua tekijää selittää tuottavuuden kasvusta noin
40–50 prosenttia, jolloin parempi koulutus on usein merkitykseltään suurempi kuin
pääomainvestoinnit ja selittää noin 25 prosenttia tuottavuuden kasvusta. Paradok-
saalisesti ns. jäännöserä selittää tuottavuuden kasvusta noin 50–60 prosenttia. Näin
se on kaikkein tärkein työn tuottavuuden kasvun lähde (emt.).

Useimmat talousteoriat ovat käsitelleet innovaatioita ja teknologista muutos-
ta malleissaan jäännöseränä. Sitä ei ole sen tarkemmin tarkasteltu. Innovaatioiden
tiedetään olevan erittäin merkittäviä, mutta ei kuitenkaan tiedetä tarkasti miksi ja
miten. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on kuitenkin syntynyt useita uusia
teoreettisia suuntauksia, jotka pyrkivät vastaamaan näihin kysymyksiin. Kysy-
mys innovaatioista ei ole yksinomaan teoreettinen, koska vakiintuneet ajatusmal-
lit ovat ohjanneet selkeästi myös poliittista ja taloudellista päätöksentekoa. Sa-
malla yritysten välisen kilpailun luonteen muuttuminen korostaan innovatiivisuu-

Ei-yliopistokaupunki ja alueellinen
innovaatiojärjestelmä
Näkemyksiä Seinäjoen innovaatiokyvykkyydestä

Mika Kautonen & Markku Sotarauta
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den edistämisen merkitystä myös alueellisessa kehittämisessä ja alueellisen inno-
vaatiopolitiikan tarve kasvaa. 1990-luvulla onkin kiinnitetty aiempaa enemmän
huomiota sekä kansallisiin innovaatiojärjestelmiin34  että alueellisiin innovaatio-
järjestelmiin35.

Innovaatiojärjestelmän käsite toimii analyyttisenä viitekehyksenä, mutta se
ei itsessään ole varsinainen teoria. Siihen on liitetty sisällöllisiä aineksia mm. evolu-
tionaarisesta talousteoriasta, tuotannollisten alueiden mallista, rationalisointistra-
tegioihin liittyvistä teorioista ja liiketoimien koordinoinnin malleista. Innovaatio-
järjestelmien tutkimuksessa yhdistellään viimeisten vuosikymmenien aikana ke-
hiteltyjä teorioita laajemman kokonaiskuvan saamiseksi.

Tässä artikkelissa tarkastellaan alueellisia innovaatiojärjestelmiä sellaisten kau-
punkien näkökulmasta, joilla ei ole omaa yliopistoa. Artikkelin tehtävänä on poh-
tia sitä, miten ei-yliopistokaupungit voivat etsiä omaa rooliaan ja luoda sellaista
institutionaalista toimintaympäristöä yrityksille, joka tukee uuden tiedon ja osaa-
misen luomista ja hyödyntämistä. Artikkelin tavoitteena on jäsentää ei-yliopisto-
kaupunkien mahdollisuuksia osallistua uuden tiedon ja osaamisen hyödyntämi-
seen alueellisen innovaatiojärjestelmän käsitteen näkökulmasta. Alueellista inno-
vaatiojärjestelmää tarkastellaan purkamalla se käsitteellisesti osiinsa. Samalla ha-
vainnollistetaan ei-yliopistokaupungin mahdollisuuksia kehittää omaa kilpailuky-
kyään tukemalla innovaatiotoimintaa muullakin tavoin kuin tieteellistä tutkimusta
hyödyntämällä. Alueellisen innovaatiojärjestelmän piirteitä ja merkitystä sekä ei-
yliopistokaupunkien roolia innovaatiojärjestelmissä tarkastellaan pääosin teoreet-
tisesti. Esimerkkinä käytetään Etelä-Pohjanmaata ja erityisesti sen keskusta Sei-
näjokea.

Alueellisen innovaatiojärjestelmän
teoriatausta ja peruskäsitteet

Alueellisten innovaatiojärjestelmien tutkimuksen keskeisenä (mutta ei ainoana)
teoreettisena lähtökohtana on evolutionaarinen talousteoria. Se koostuu useista
aineksista, joita yhdistää ajatus erottaa taloudellisen toiminnan perustana oleva,
kulloinkin vallitseva yleinen teknologis-taloudellinen paradigma yrityskohtaisista
kehityspoluista (Dosi 1982). Evolutionaarinen talousteoria korostaa, että vallitse-
vasta yhteisestä tuotantoparadigmasta huolimatta yritysten ja alueiden erilaiset
institutionaaliset lähtökohdat ovat johtaneet erilaisiin tuotantomalleihin ja erilai-
seen talouskehitykseen. Taloudellinen toiminta, kehitys ja myös kehittäjät ovat
siis tavallaan ”uppoutuneita” omaan sosioekonomiseen toimintaympäristöönsä.

Perez (1987) on korostanut teknologis-taloudellisten prosessien ja sosiaali-
sen muutoksen välisten kytkentöjen merkitystä taloudelliselle kasvulle ja kansain-
väliselle kilpailukyvylle eri alueilla. Ennen kuin uusi teknologinen paradigma voi
johtaa minkäänlaiseen merkittävään kasvuun tuottavuudessa, on käytävä onnistu-
neesti läpi rakenteellinen sopeutuminen, joka tapahtuu usein kriisien kautta. Uu-
den teknologis-taloudellisen paradigman kehittyessä vallitsee usein aluksi epä-



77

KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY JA JOHTAMINEN TIETOYHTEISKUNNASSA

suhta uusien teknologioiden ja vallitsevan tuotantomallin sosiaalisten rakenteiden
välillä. Jotta uuden teknologian tuotannollista potentiaalia voidaan täysin hyödyn-
tää, on myös vanhojen institutionaalisten ja kulttuuristen muotojen muututtava.
Näillä institutionaalisilla muutoksilla tarkoitetaan työn organisointitapoja ja joh-
tamiskäytäntöjä sekä esimerkiksi koulutus-, rahoitus- ja työmarkkinajärjestelmiä.

Institutionaalisten “kehityskuilujen” ongelma on ollut esillä myös keskuste-
lussa ns. lukkiutumista (Grabher 1993). Kehityspolku voi joissakin olosuhteissa
johtaa poliittiseen, rakenteelliseen tai kognitiiviseen lukkiutumaan36  mikä voi muo-
dostua esteeksi uusien teknologis-taloudellisten paradigmojen etsinnässä. Kyseessä
voi olla esimerkiksi alueen elinkeinopolitiikassa nojautuminen liian kauan yksin-
omaan taantuvaan teollisuudenalaan sen sijaan että kehitettäisiin myös uusia nou-
sevia aloja. Taloudellinen kriisi voi myös avata täysin uusia kehityspolkuja, kun
käy ilmeiseksi ettei kriisiin löydy ratkaisua vallitsevan kehityspolun toiminta- ja
ajattelumalleista.

Innovaatiojärjestelmiä voi tarkastella tuotannollisten alueiden, teollisuusso-
siologian ja liiketoiminnan hallinnan näkökulmista.

Piore ja Sabel (1984) ovat todenneet, että kolmannen Italian kaltaisilla pk-
yritysten jatkuvaan ja tiiviiseen vuorovaikutukseen kykenevillä tuotannollisilla
alueilla on fordistista järjestelmää joustavampi tuotantojärjestelmä, mikä mahdol-
listaa sen, että alueella kokonaisuutena on mahdollisuus vastata joustavasti ky-
synnän muutoksiin. Näin tuotannollisen alueen nähtiin korvaavan suuret vertikaa-
lisesti organisoituneet yritykset tuotannollisina yksikköinä. Tuotannollisten aluei-
den mallilla on pyritty kuvaamaan menestyksellisille alueille ominaisia piirteitä
(Piore & Sabel 1984; Zeitlin 1992; Sengenberger & Pyke 1992). Näinä piirteinä
on esitetty voimakkaan pk-sektorin olemassaoloa, intensiivisen horisontaalisen
yhteistyön ilmenemistä yritysten välillä, korkeasti koulutetun työvoiman ja jous-
tavien työorganisaatioiden hyödyntämistä, tukiorganisaatioiden tiivistä verkkoa,
aktiivista alue- ja paikallishallintoa sekä innovatiivisuutta tukevaa alueella vallit-
sevaa tuotannollista kulttuuria. Tuotannollisten alueiden malli tunnistaa kuitenkin
erilaisia strategioita menestyksellisen alueen kehittämisessä, mikä tarkoittaa että
myös innovaatiojärjestelmä on mahdollista luoda tietoisesti eri tavoin taloudellis-
ten toimijoiden vuorovaikutuksen kautta (Sengenberger & Pyke 1992).

Teollisuussosiologiassa taas innovaatiojärjestelmän kannalta huomio kiinnit-
tyy yritysten uusiin rationalisointistrategioihin. On esitetty, että fordistisen tuo-
tantomallin jäykkyyksien ja joustamattomuuden vuoksi tarvitaan uudenlaisia stra-
tegioita, jotka kykenevät tehokkaammin hyödyntämään ihmisten tuotannollisen ja
innovatiivisen potentiaalin. Näihin uusiin tuotantomalleihin on liitetty mm. seu-
raavia käsitteitä: joustava erikoistuminen (Piore & Sabel 1984), postfordismi (Hirst
& Zeitlin 1991) ja kevyt (lean) tuotantotapa (Womack ym. 1990).

Liiketoimien hallinnan analyysi kiinnittää huomiota siihen, millaisia eri toi-
mijoiden väliset vuorovaikutussuhteet ovat – millaisia organisatorisia muotoja ja
prosesseja liittyy erilaisten taloudellisten toimien koordinoimiseen ja kontrolloi-
miseen (esim. Powell 1990; Håkansson & Johanson 1993). Perusmuotoja ovat
hierarkiat, markkinat ja verkostot. Tästä näkökulmasta olennaista on ottaa huomi-
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oon yrityksen tai muun organisaation sisäisten toimintojen lisäksi sen toiminta
suhteessa toisiin yrityksiin tai muihin organisaatioihin. Verkostomaisten organisoin-
timuotojen lisääntyminen pohjautuu juuri innovaatiotoiminnan merkityksen kas-
vuun, sillä verkostot sopivat hallintamuotona usein markkinoita paremmin tilan-
teisiin, joissa luodaan ja vaihdetaan tietoa. Tämä johtuu siitä, että tieto on kauppa-
tavarana immateriaalisuutensa vuoksi usein ongelmallinen jolloin pitkäaikaisissa
luottamuksellisissa verkostomaisissa suhteissa tiedon vaihto onnistuu paremmin
vastavuoroisuuteen ja keskinäiseen sitoutumiseen perustuen. Hierarkioiden on-
gelma innovaatiotoiminnassa on tiedon horisontaalisen leviämisen jähmeys.

Innovaatiojärjestelmän keskeiset käsitteet

Alueellinen innovaatiojärjestelmä muodostuu kolmesta alakäsitteestä, jotka ovat
alue, innovaatio ja järjestelmä (systeemi).

Tarkastelun taustalla on myös vuorovaikutuksen käsite, koska käytännön toi-
minnassa innovaatiojärjestelmän kehittyminen edellyttää toimijoiden kiinteää kes-
kinäistä vuorovaikutusta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kysymys olisi pelkäs-
tään yhteistyöstä, sillä kilpailulla on keskeinen merkityksensä innovaatiotoimin-
nan vauhdittajana. Yhä useammin esiintyykin tilanteita, joissa paradoksaaliselta
ja mahdottomaltakin tuntuva kahden yrityksen yhtäaikainen kilpailu ja yhteistyö
limittyvät toisiinsa (Best 1995).

Tiivistyvässä vuorovaikutuksessa merkitystä on tuottaja-käyttäjä -suhteiden
ja tavarantoimittaja-/alihankintaverkoston lisäksi myös suhteilla horisontaalisesti
samalla tasolla oleviin toisiin yrityksiin. Myös erilaisilla ns. tukiorganisaatioilla
saattaa olla yhteistyössä merkittävä rooli. Tällaisia tukiorganisaatioita voivat olla
esimerkiksi yliopistot tai korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, innovaatiotoiminnan
rahoittajat, teknologiansiirto-organisaatiot, oppilaitokset ja alueen taloudelliseen
kehittämiseen liittyvät muut intressiryhmät ja -toimijat.

Innovaatiojärjestelmä-lähestymistavassa vuorovaikutussuhteiden systeemisyys
korostuu. Perimmäinen tavoite innovaatiojärjestelmien tutkimuksessa on tunnis-
taa sellaiset institutionaaliset avaintekijät innovaatioverkostoissa, jotka tukevat
alueen keskeisimpiä yritysten innovaatiotoimintojen tarpeita nykyhetkessä ja tun-
nistettavassa tulevaisuudessa.

Alue käsitteenä ja alueen muuttuva rooli

Etenevä markkinoiden globalisaatio on muuttamassa suomalaisten yritysten toi-
mintaympäristöä perusteellisesti. Yritysten tuotestrategiaa leimaa yhä useammin
pitkälle menevä erikoistuminen yhä kapeampiin asiakassegmentteihin. Säilyäk-
seen kilpailukykyisinä yritysten täytyy myös uudistaa organisaatiotaan ja suhtei-
taan organisaation ulkopuolelle, mikä pitää sisällään mm. yritysten innovaatio-
prosessien hallinnan sekä yritysten asiakas- ja alihankintasuhteet. Suotuisa pai-
kallisympäristö voi edistää muutoksen hallintaa merkittävästi, vaikkakaan varsin
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abstrakteihin yrityksen ja sen toimintaympäristön välisiin suhteisiin ja niiden mer-
kitykseen ei aina kiinnitetä huomiota.

Yhä useammilla tuotannollisen toiminnan osa-alueilla kehittäminen perustuu
tutkimustiedon hyödyntämiseen, jolloin sellaiset edut kuin kehittynyt tutkimus-
infrastruktuuri, osaava ja korkeasti koulutettu työvoima tai innovatiivisuutta edis-
tävä kulttuuri nousevat merkitykseltään tärkeämmiksi kuin esimerkiksi luonnon-
varat. Tämä tarkoittaa myös sitä, että yrityksiä tukeva toimintaympäristö voidaan
tietoisesti luoda eivätkä voittajat ole siten ennaltamäärättyjä toisin kuin resurssi-
perustaisessa taloudessa.

Usein esitetään, että aluetaso on soveltuvampi yritysten toimintaa tukevan
ympäristön luomisessa kuin valtiotaso (Cooke 1995). Samaan suuntaan viittaa
Ohmae (1995) väittäessään, että yhä rajattomammaksi käyvässä maailmassa alue-
taso on luonnollinen taloudellisen toiminnan yksikkö valtiotason sijasta. Alueta-
solla yhdistyvät Ohmaen ja Cooken mukaan aidosti taloudelliset intressit ja näin
taloudellisten toimijoiden yhteydet ja synergia. Alueiden lisääntyvän erikoistumi-
sen myötä niiden institutionaaliset tukirakenteet erikoistuvat, jolloin syntyy hou-
kuttelevia kohteita globaalisti toimiville yrityksille niiden tehdessä toimintaansa
koskevia sijainti- ja investointipäätöksiä. Suomen kaltainen väestöltään pieni val-
tio muodostaa kuitenkin globaalissa katsannossa usein ainoastaan yhden alueen.
Siten valtio- ja aluetason työnjakoa koskevaa rajankäyntiä eri toimintojen osalta
tulee tehdä jatkuvasti.

Tarkasteltaessa jotakin aluetta tutkimuksen tai kehittämisen näkökulmasta
seuraavat näkökulmat ovat tärkeitä. Alueelle ei voida yleisesti määrittää jotakin
tiettyä kokoa, sillä alue määrittyy eri tavoin eri kriteerien suhteen. Alue voidaan
kuitenkin erottaa ympäröivistä alueista joidenkin sille ominaisten erityispiirteiden
avulla ja alueelle on ominaista jonkinlainen sisäinen koheesio. Alueen rajat eivät
myöskään ole pysyvästi samat vaan ne voivat muuttua ihmisten ja organisaatioi-
den toiminnan muuttumisen myötä, jolloin uusia alueita muodostuu ja vanhoja
häviää.

Taloudellisen toiminnan näkökulmasta myös klusteritarkastelua on sovellet-
tu rajaamaan luontevaa alueyksikköä (Porter 1990). Klusteri voi olla alueellinen
tai se voi muodostua ilman selkeää maantieteellistä kasautumaa. Klusteria voi luon-
nehtia taloudellisten toimijoiden muodostamaksi verkostokokonaisuudeksi, jossa
yhteistyö on tiivistä ja jatkuvaa. Klusteriin kuuluvat kaikki taloudelliset toimijat,
jotka myötävaikuttavat suoraan klusterin jalostusketjuissa tapahtuviin tuotanto-
prosesseihin. Perinteisestä toimialatarkastelusta klustereihin huomion kiinnittävä
lähestymistapa eroaa varsinkin siten, että se kohdistaa huomionsa 1) tuotantopro-
sesseihin (joissa voi yhdistyä useita eri toimialoja) ja 2) toimijoiden väliseen vuo-
rovaikutukseen (millä on erityistä merkitystä klusterin kehitysdynamiikalle).

Cooke ja kumppanit määrittelevät klusterin seuraavasti:
“Klusteri on taloudellisten toimijoiden muodostama tiheä verkosto, jonka

puitteissa toimijat toimivat tiiviissä yhteistyössä ja joilla on intensiivisiä vaihto-
suhteita. Tällöin klusteriin luetaan mukaan teollisuusyritykset, rahoituslaitokset,
yrityspalveluyritykset, tutkimus- ja oppilaitokset, teknologian siirtoon erikoistu-
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neet yksiköt, taloudelliset etujärjestöt ja yhdistykset, kunnat, valtion viranomaiset
ja jopa erilaiset epäviralliset järjestöt ... Näin klusterin käsite voidaan selkeästi
erottaa perinteisestä teollisuudenaloista lähtevästä näkökulmasta, koska siinä kes-
kitytään teollisuudenaloja keskenään limittävään ja sektorirajat ylittävään yhteis-
työhön hallintajärjestelmän sisällä37 .” (Cooke, Boekholt et al. 1996.)

Luonnollisesti alueella voi olla useita klustereita. Suomessa alueellisia klus-
tereita ei kuitenkaan ole, vaan olemassa olevat klusterit kattavat maantieteellisesti
koko maan ja ulottuvat yleensä jo maan rajojen ulkopuolellekin. Siten klusterei-
den kehittäminen on paljolti kansallinen tehtävä. Monella tuotantosektorilla on
kuitenkin olemassa myös voimakkaita tuotantokeskittymiä, agglomeraatioita, joissa
monet klusterin arvonmuodostuksen kannalta keskeiset osat ovat sijoittuneet yh-
delle alueelle. Esimerkkinä tästä mainittakoon vaikkapa voimakas koneenraken-
nuksen ja automaation keskittymä Tampereen seudulla tai Etelä-Pohjanmaan elin-
tarviketalouden agglomeraatio.

Innovaation käsite

Perinteisesti teknologisen muutoksen on nähty koostuvan kolmesta eri vaiheesta,
jotka ovat keksintö, innovaatio ja leviäminen. Keksintöä voidaan luonnehtia uu-
den perustietämyksen luomisen vaiheeksi, innovaatiota luodun tiedon ensimmäi-
seksi soveltamiseksi ja leviämistä vaiheeksi, jossa uutta teknologiaa käytetään tuo-
tannossa laajalti tai jolloin uudet tuotteet leviävät markkinoille. Kokonaisuutena
tätä perinteistä mallia voidaan nimittää ns. vesiputousmalliksi, sillä se pohjautuu
ajatukseen siitä, että perustutkimuksen määrä vaikuttaa tietyn alueen teknologis-
ten innovaatioiden määrään, mikä puolestaan määrittää tuotannon ja sitä kautta
työllisyyden kasvuvauhdin. Keskeinen mallista johdettu teknologiapoliittinen joh-
topäätös onkin, että perustutkimuksen entistä tehokkaampi resursointi käynnistää
prosessin, joka johtaa taloudelliseen kasvuun ja työpaikkojen syntyyn.

Vesiputousmallia on kuitenkin kritisoitu voimakkaasti (esim. Lundvall 1992,
Schienstock 1994). On huomattu, että teknologinen muutos ei etene lineaarisesti
kuten malli olettaa ja että on mahdotonta erotella toisistaan selvästi erottuvia vai-
heita, joiden on väistämättä seurattava toinen toistaan ja joiden välillä vallitsee
selvä kausaalisuhde. On myös huomattu, että innovaatioprosesseilla ei ole luon-
nonlain tapaista sisäistä logiikkaa, vaan kehitykseen vaikuttavat useat yhteiskun-
nalliset tekijät. Näistä keskeisimpinä on mainittava ennen kaikkea markkinateki-
jät ja yhteiskunnallinen kysyntä.

Yleinen käsitys on myös ollut, että innovaatiot ovat poikkeuksellisia ilmiöitä.
Uudemman käsityksen mukaan innovaatioita voi syntyä milloin vain ja millä ta-
hansa taloudellisen (tai muun) toiminnan alueella. Kun innovaatio ymmärretään
laajassa merkityksessään, sitä ei ole enää syytä liittää vain suuriin, radikaaleihin
muutoksiin vaan myös vähittäisiin, inkrementaalisiin muutoksiin. Näkemyksen
muutoksen myötä on myös useammin alettu puhua innovaation sijasta innovaatio-
prosesseista tai innovaatiotoiminnasta. Yksittäisen yrityksen kannalta tämä mer-
kitsee sitä, ettei yrityksen tarvitse tuottaa esimerkiksi merkittävästi uudenlaisia
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tuotteita ollakseen innovatiivinen. Jatkuva, vähittäinen uudistuminen ja oppimis-
kyky saattavat olla jopa tärkeämpiä yrityksen menestyksen kannalta kuin suuret
kertamuutokset, kun otetaan huomioon nopeasti innovaatioiden uutuusarvon hä-
vittävä markkinoiden ja teknologioiden nopea muutosvauhti.

Käytettäessä laajaa innovaatiokäsitettä huomio kiinnittyy oppimisprosessei-
hin, joiden kautta uutta tietoa ja uutta teknologiaa luodaan, levitetään ja käytetään
eri aloilla. Oppiminen on kollektiivinen prosessi, jota olemassa olevat tuotanto- ja
organisaatiorakenteet sekä institutionaaliset tekijät muovaavat. Innovaatioiden
yhteydessä voidaan erotella erilaisia oppimisprosesseja, jotka kaikki voivat johtaa
innovaatioihin.

Oppiminen voi tapahtua tuotantoprosessien yhteydessä, jolloin puhutaan tuot-
tamalla oppimisesta. Tällaisen jokapäiväisen (mutta merkittävän) oppimisen pe-
rusosasiksi voidaan sisällyttää tekemällä oppiminen, käyttämällä oppiminen ja
vuorovaikutuksessa oppiminen (Johnson 1992). Tämän tyyppiselle oppimiselle
on leimallista ns. hiljaisen38  tiedon suuri merkitys sekä se, että yrityksen koko
henkilöstö voi esittää merkittävää osaa innovaatioprosessissa. Usein esimerkiksi
vain tuotekehityshenkilöstö nähdään tärkeäksi innovaatioprosessin kannalta.

Tuottamalla oppiminen on varsinkin pk-yrityksissä keskeinen tapa tuottaa
innovaatioita. Hakeminen (searching) ja uuden etsiminen (exploring) ovat usein
monimutkaisempia oppimisprosesseja, jotka sijoittuvat joko yrityksen sisälle eri-
tyistoimintoihin tai -osastoihin tai yliopistoihin ja muihin tutkimuslaitoksiin. Ha-
keminen viittaa prosessiin, jossa päämäärätietoisesti etsitään, valitaan ja yhdiste-
tään olemassaolevaa tietoa uusien tuotteiden ja prosessien kehittämiseksi. Uuden
etsimisessä puolestaan tuotetaan sellaista uutta tietoa, jota voidaan suoraan muun-
taa uusiksi teknologioiksi.

Kaikki tässä mainitut oppimisprosessit – tuottamalla oppiminen, hakeminen
ja uuden etsiminen – tulee ottaa huomioon, kun analysoidaan alueellista innovaa-
tiotoimintaa. Innovaatiotoiminta on liiankin usein mielletty ainoastaan uuden tie-
don tuottamiseksi ja käyttöönotoksi, vaikka valtaosalle yrityksiä tuottamalla oppi-
minen ja hakeminen ovat keskeisempiä innovaatioprosesseja. Alueellisten inno-
vaatiojärjestelmien analysoiminen edellyttää laajaa innovaatiokäsitettä. Kuvassa
13 on esitetty innovaatioprosessien keskeiset osa-alueet.

Kun oppiminen otetaan keskeiseksi käsitteeksi innovaatiojärjestelmien tutki-
muksessa, ei ole enää kovinkaan mielekästä ajatella innovaatiota kaupallistettuna
keksintönä. Sen sijaan kaikilla yrityksen toiminnan osa-alueilla tapahtuva uudis-
tuminen voidaan käsittää innovaatioina, liittyi se sitten tuotteisiin, niiden markki-
nointiin, tuotantoteknologiaan, yritysorganisaatioon ja johtamiseen tai yrityksen
ja sen toimintaympäristön välisiin suhteisiin (toiset yritykset, muut organisaatiot,
muutokset yhteiskunnallisessa sääntelyssä jne.)
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KUVA 13. Oppimisprosessien osa-alueet (Schienstock et al. 1997).

Innovaatiokyvykkyys

Tietoyhteiskunnassa jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen merkityksen
korostuessa innovaatiokyvykkyys nousee keskeiselle sijalle tarkasteltaessa alu-
eellisia innovaatiojärjestelmiä. Perinteisesti on totuttu ajattelemaan, että yrityksen
resurssit ja niiden kehittäminen takaisivat strategisen aseman ja vahvojen kompe-
tenssien luomisen. Yksi tarjontalähtöisen teknologiapolitiikan keskeisimmistä
ongelmista on siinä, että yritys nähdään ikään kuin astiana, johon resursseja voi-
daan kaataa ja joiden varassa yritys voi luoda uusia kompetensseja. Tällöin yri-
tyksen vastaanottokykyä tai sen puutteita ei ole otettu huomioon. Esimerkiksi pk-
yritysten kehittämisessä tietoyhteiskuntaan hyvin keskeiselle sijalle nousee niiden
innovaatiokyvykkyys.

Innovaatiokyky viittaa organisaation kykyyn yhtäältä havaita ja tulkita toi-
mintaympäristön muutoksia ja toisaalta muokata yrityksen käytössä olevia resurs-
seja ja hankkia uusia resursseja, tarvittaessa suojella olemassa olevia resursseja39 ,
arvioida omia resursseja sekä yhdistellä niitä siten, että organisaatio kykenee luo-
maan kuhunkin tilanteeseen soveltuvia kompetensseja yrityksen strategian suun-
taisesti (vrt. Teece ja Pisano 1998, 537; Rothwell 1994). Esimerkiksi pk-yrityksen
innovaatiokyvykkyys edellyttää henkilöitä, jotka kykenevät hyödyntämään uutta
muualla tuotettua tietoa. Näiden henkilöiden olisi kyettävä tulkitsemaan muualla
luotua tietoa yrityksen ”omalle kielelle” ja tarpeisiin.

Myös yritysten paikallista toimintaympäristöä voidaan tarkastella innovaa-
tiokyvykkyyden käsitteen avulla. Alueellinen innovaatiokyvykkyys rakentuu yri-
tysten, tutkimus- ja koulutusyksiköiden, kehittäjäviranomaisten ja muiden alueen
kannalta keskeisten toimijoiden – eli kehittäjäverkoston – kykyyn ...

Oppimisprosessit

- Tuottaminen; tekemällä, käyttämällä ja vuorovaikutuksessa oppiminen
- Hakeminen
- Uuden etsiminen

Markkinat

Tuotanto Uudelleen-
suunnittelu

Tuote-
kehitys

Soveltava
tutkimus

Perus-
tutkimus
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havaita ja tulkita toimintaympäristön muutoksia,
välittää informaatiota ja muuntaa tietoa40  laajassa verkostossa eli luoda
jatkuvasti uutta tietoa ja soveltaa sitä toimintaan
muokata uuden tiedon pohjalta toimijoiden käytössä olevia resursseja,
hankkia uusia resursseja,
yhdistellä erilaisia resursseja.

Alueen innovaatiokyvykkyydessä keskeiselle sijalle nousee monien toimijoi-
den välinen uutta tietoa luova ja välittävä vuorovaikutusprosessi.

Systeemin käsite

Systeemin käsitettä ei ole laajemmin käsitelty innovaatiojärjestelmiin liittyvässä
kirjallisuudessa. Joitakin yleisluonteisia määritelmiä on kuitenkin esitetty (Free-
man 1987; Nelson 1993; Lundvall 1992). Lundvall esimerkiksi määrittelee inno-
vaatiojärjestelmän koostuvan niistä eri osatekijöistä, jotka ovat vuorovaikutuk-
sessa uuden ja taloudellisesti käyttökelpoisen tiedon tuottamisessa, levittämisessä
ja käytössä. Innovaatiojärjestelmä on olemukseltaan sosiaalinen järjestelmä, eli
järjestelmän toimijat ovat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Järjestel-
mä on myös vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja siten luonteeltaan avoin.
Palautemekanismit ovat merkittäviä; niiden kautta uutta tietoa ja teknologiaa tuot-
tava innovaatiojärjestelmä ei ainoastaan vaikuta omaan ympäristöönsä vaan myös
omaan toimintaansa.

Kun järjestelmä käsitetään analyysivälineenä, ei ole välttämätöntä otaksua
sen koostuvan ainoastaan toisiinsa tiiviisti kytkeytyneistä toimijoista tai että jär-
jestelmä olisi tarkasti rajattu. Kaikkien innovaatiojärjestelmien ei oleteta koostu-
van samanlaisista instituutioista ja toimijoista, joilla olisi aina samanlaiset tehtä-
vät ja työnjako. Lähestymistapana innovaatiojärjestelmä osoittaa siten niitä mah-
dollisia tekijöitä, joilla voi olla oma tehtävänsä eri organisaatioiden innovaatiotoi-
minnassa.

Kuvassa 14 on esitetty alueellisen innovaatiojärjestelmän keskeiset osateki-
jät. Innovaatiojärjestelmien arkkitehtuurilla tarkoitetaan julkisten, yksityisten ja
puolijulkisten organisaatioiden muodostamaa järjestelmää, johon vaikuttavat eri-
laiset institutionaaliset normit, rutiinit ja toimintatavat. Tämä institutionaalinen
ympäristö on kehityksen kannalta erittäin merkittävä, sillä se yleensä joko vauh-
dittaa tai hidastaa uusien toimintamallien omaksumista, käyttöönottoa ja tuloksel-
lisuutta. Esimerkiksi yritysverkostojen muodostaminen osoittautuu tavallisesti
vaikeaksi siellä, missä vallinnut ajattelutapa on voimakkaasti suosinut itsellistä ja
riippumatonta yrittäjää (esim. Kautonen 1998).
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KUVA 14. Alueellisen innovaatiojärjestelmän osatekijät (Boekholt 1996).

Alueellinen innovaatiojärjestelmä Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaan ja Seinäjoen profiili

Tarkasteltaessa Etelä-Pohjanmaan innovaatiojärjestelmää ja innovaatiokyvykkyyttä
ei voida rajoittua vain Seinäjoen tai kaupunkiseudun taloudelliseen rakenteeseen,
koska Seinäjoki41  on varsin selkeästi luonteeltaan maakunnallinen palvelukeskus.
Sen sidos maakuntaan on tiivis mutta samalla häilyvä (Vartiainen 1997), koska
Etelä-Pohjanmaalle on ominaista tuotannollisen toiminnan jakautuminen ympäri
maakuntaa.

Yritysrakenne

Etelä-Pohjanmaan yritykset ovat keskimäärin hyvin pieniä. Vuonna 1997 Etelä-
Pohjanmaalla oli yhteensä 11 372 yritystoimipaikkaa. Suhteutettuna asukaslukuun
se on enemmän kuin Suomessa keskimäärin. (ks. taulukko 1).

Yritykset

Aluetalous

Teknologian
siirto

Tutkimus

Yritysverkostot

Yritysverkostot

Koulutus

Innovaatio-
toiminnan

rahoitus

Aluekehitys,
mintaympäristö

Markkinoiden ja teknologian seuranta
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TAULUKKO 1. Yritystoimipaikat suurusluokittain henkilöstön mukaan Ete-
lä-Pohjanmaalla ja Seinäjoella 1995 (Etelä-Pohjanmaan maakuntatilasto
1997).

                  Henkilöstön suurusluokka Yrit./
1000

1–4 5–9 10–19 20–49 50–99 >99 Yht. as.

Etelä-
Pohjanmaa (kpl) 10114 662 322 192 43 39 11372 57

EP (%) 88,9 5,8 2,8 1,7 0,4 0,3 100

Seinäjoki (kpl) 1686 161 75 57 17 15 2011 69

Seinäjoki (%) 83,8 8,0 3,7 2,8 0,8 0,7 100,0

Koko maa (kpl) 227 870 17 657 9535 5731 1965 2025 264783 52

Koko maa (%) 86,1 6,7 3,6 2,2 0,7 0,8 100,0

Etelä-Pohjanmaan asukkaista 40 prosenttia saa elantonsa muodossa tai toi-
sessa elintarviketaloudesta. Maakuntaan on syntynyt suhteellisen voimakas raa-
ka-ainelähtöisen elintarviketeollisuuden tuotantokeskittymä. Sen ympärille on syn-
tynyt myös elintarvikealan kehittämistä tukevaa osaamista. Edellisellä osaamis-
keskusohjelmakaudella Seinäjoki oli elintarviketalouden verkosto-osaamiskeskuk-
sen yksi solmukohta. Uudelle ohjelmakaudelle Seinäjoki valittiin valtakunnalliseksi
elintarviketalouden osaamiskeskukseksi. Sen lisäksi se on edelleen mukana elin-
tarvikealan verkosto-osaamiskeskuksessa.  Merkittäviä alan yrityksiä maakunnassa
ovat mm. Atria Oy, Valio Oy:n Seinäjoen tehtaat, Primalco Oy:n viljateollisuus.
Pohjanmaalla sijaitsee noin 500 Suomen 2500 elintarvikkeita jalostavasta pien-
yrityksestä. Lisäksi maakunnassa on elintarvikealan teknologiaa ja laitteita val-
mistavia yrityksiä. (Seinäjoen elintarviketalouden osaamiskeskus 1998; Yrittäjyy-
den osaamiskeskus 1994.)

Elintarvikealan lisäksi Etelä-Pohjanmaa on Lahden seudun ohella merkittävä
huonekalu- ja kalustealan keskittymä Suomessa. Etelä-Pohjanmaalla yritysraken-
ne on kuitenkin erilainen verrattuna Lahden seutuun, koska maakunnassa ei ole
suuria yksikköjä vaan runsaasti pieniä alan yrityksiä. Etelä-Pohjanmaan kolmas
merkittävä toimiala on metalliteollisuus. (Seinäjoen elintarviketalouden osaamis-
keskus 1998; Yrittäjyyden osaamiskeskus 1994.)
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Koulutus-, tutkimus- ja informaatiosektori

Etelä-Pohjanmaalla oli vuonna 1995 korkea-asteen tutkinnon suorittaneita 8,1 pro-
senttia väestöstä ja Seinäjoella 14,3 prosenttia. Koko maassa korkea-asteen suo-
rittaneiden osuus väestöstä oli 12,3 prosenttia. Vaikka Seinäjoella korkea-asteen
suorittaneiden osuus onkin maan keskiarvon yläpuolella, on Etelä-Pohjanmaalla
Suomen maakunnista alhaisin koulutustaso. Itse asiassa Seinäjoki on maakunnan
kunnista ainoa, joka ylittää Suomen keskitason. (Etelä-Pohjanmaan maakuntati-
lasto 1997). Myös tutkimus- ja kehittämismenot asukasta kohden ovat Etelä-Poh-
janmaalla alhaisemmat kuin missään muussa maakunnassa (ks. taulukko 2.)

Seinäjoen ja koko Etelä-Pohjanmaan lähtökohdat tietoyhteiskuntakehityksessä
mukana pysymisessä ovat haasteelliset; maakunnan yritykset ovat pieniä, koulu-
tustaso on alhainen, informaatiosektorin työpaikkojen määrä on alhainen ja tutki-
mus- ja kehittämismenot ovat suhteellisen vähäiset. Näistä lähtökohdista maakun-
nan tietoyhteiskuntakehityksen strategisiksi haasteiksi42  on määritelty mm. uuden
teknologian hyödyntäminen vahvan keskittymistrendin vastavoimana, Etelä-Poh-
janmaalle luontaisen innovatiivisen miljöön luominen, uuden osaamisen ja tiedon
sekä uuden teknologian ulottaminen pk-yritysten kehittämiseen niiden omista läh-
tökohdista käsin. (Vesiluoma & Sotarauta 1998.) Strategisiin haasteisiin tarttumi-
nen edellyttää Etelä-Pohjanmaan alueellisen innovaatiojärjestelmän kehittämistä
osana kansainvälistä ja kansallista toimintaympäristöä ja Seinäjoen roolin kehittä-
mistä maakunnallisten verkostojen solmukohtana.
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Alueellisen innovaatiojärjestelmän osatekijät ja Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan innovaatiojärjestelmän osatekijöiden käsittely on tässä yhtey-
dessä luonteeltaan esittelevä ja suuntaa antava. Se ei kata kaikkia järjestelmän
kannalta tärkeitä organisaatioita. Tässä yhteydessä tarkasteluun on otettu mukaan
Seinäjoella toimivat yliopisto- ja ammattikorkeakoulutasoiset koulutus- ja tutki-
musyksiköt sekä muutama muu esimerkinomaisesti esille nostettu organisaatio
(tarkastelu noudattaa kuvan 14 jaottelua).

Tarkastelun lähtökohtana on se, että Etelä-Pohjanmaalla ei ole omaa yliopis-
toa tai tiedekorkeakoulua, jonka varaan perustutkimus voisi rakentua. Oman yli-
opiston puutetta on korvattu kehittämällä ammattikorkeakoulua ja verkostoitu-
malla yliopistojen kanssa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (Seamk) vakinaistettiin vuonna 1996. Se koos-
tuu tekniikan-, kaupan-, sosiaali-, terveys- ja luonnonvara-alan yksiköistä43 .
Seamk:ssa opiskeli vuonna 1998 noin 2000 opiskelijaa. Kasvettuaan täyteen laa-
juutensa siellä tulee opiskelemaan noin 3000 opiskelijaa vuonna 2002.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on etsimässä omaa rooliaan. Tutkimus- ja
kehitystoiminnan ohjelmassaan se on linjannut toimivansa soveltavan tutkimuk-
sen korkeakouluna. (Seinäjoen… 1998.) Seamk on linjannut omaa T&K-toimin-
taansa seuraavien kaikille yksiköille yhteisten profiilien kautta:

Innovaatioprofiili – lähtökohtana tutkimus- ja kehittämishankkeiden
käynnistäminen työelämäkontaktien kautta syntyneiden käytännön ide-
oiden näkökulmasta. Innovaatiotoiminnan päämääränä on seuloa, mal-
lintaa ja koordinoida toteuttamiskelpoisia alueellisia innovaatioita. Täs-
sä roolissa ammattikorkeakoulun tehtävänä on toimia käytännön tason
informaation kokoajana ja ideoiden välittäjänä tutkimuksen suuntaan.
Työelämäprofiili – lähtökohtana on ammattikorkeakoululle ominainen
tavoite työelämälähtöisestä koulutuksesta. Tavoitteena on tällöin toteut-
taa yhtäältä koulutuksen ja toisaalta työ- ja elinkeinoelämän toiminta-
piirien yhteennivominen.
Alueellinen osaamisprofiili – lähtökohtana on Seamk:n asema maakun-
nan ainoana laaja-alaisena korkean asteen koulutusyksikkönä. Seamk:n
tavoitteena on kehittyä korkeatasoiseksi alueelliseksi osaajaksi omilla
toimialoillaan.
Verkottujaprofiili – lähtökohtana on verkostoitumisen merkityksen kas-
vu tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Seamk:n tavoitteena on toimia alu-
eellisena verkon silmänä ja yhdyslinkkinä integroitumalla paikallisiin ja
alueellisiin T&K-ohjelmiin, pitämällä yhteyttä ja vaihtamalla tietoja val-
takunnallisten toimijoiden kanssa sekä toimimalla aktiivisesti kansain-
välisessä vuorovaikutuksessa.
Välittäjäprofiili – lähtökohtana on kotimaisen ja kansainvälisen perus-
ja soveltavan tutkimuksen seuraaminen, seulominen ja välittäminen. Näin
Seamkin tavoitteena on toimia alueellisena informaation välittäjänä.

(Seinäjoen… 1998, 24–25.)
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Seamk:n T&K-toiminta painottuu tekniikan alalla mekaanisen puunjalostuk-
sen teknologiaosaamiseen, mekatroniikan teknologiapalveluihin ja elintarviketek-
nologiaan (yhteistyössä Foodwest Oy:n kanssa) sekä kaupan alalla pk-yritystoi-
minnan liiketoimintaosaamiseen, elektroniseen liiketoimintaan ja kielipalvelutoi-
mintaan. Lisäksi luonnonvara-, terveys- ja sosiaalialalla on omat painotuksensa.
(Seinäjoen… 1998, 26–29.)

Laissa ammattikorkeakouluista määritellään varsin väljästi myös T&K-toi-
minta ammattikorkeakoulujen tehtäväkenttään kuuluvaksi. Ammattikorkeakoulu-
jen tutkimusprofiili on kuitenkin ollut varsin jäsentymätön ja jatkuvan keskuste-
lun kohde. Seinäjoen Ammattikorkeakoulu on omassa strategiassaan suhteellisen
selkeästi määritellyt yhdeksi oman toimintansa selkärangaksi T&K-toiminnan
kehittämisen. Lisäksi Seamk selvästi etsii ja luo itselleen roolia alueellisena osaa-
misresurssina ja linkkinä maakunnan toimijoiden ja sen ulkopuolisen osaamisen
välillä. Aika näyttää miten Seamk:n strategiat toteutuvat ja miten useasta itsenäi-
sestä yksiköstä onnistutaan luomaan toimiva kokonaisuus. Joka tapauksessa vai-
kuttaa selvältä, että Etelä-Pohjanmaan innovaatiojärjestelmän ja innovaatiokyvyk-
kyyden kehittymisessä Seamk:lla on keskeinen rooli ja 1990-luvun lopulla se on
asemoimassa itseään osana kansallista ja alueellista innovaatiojärjestelmää. Ete-
lä-Pohjanmaan innovaatiojärjestelmän kehityksen kannalta lienee selvää, että jos
ammattikorkeakoulu laaja-alaisena koulutusyksikkönä ei ota omaa rooliaan osana
innovaatiojärjestelmää, maakunnassa kapeammalla sektorilla toimivat yliopisto-
yksiköt eivät kykene sitä korvaamaan. Seamk ja yliopistoyksiköt täydentävät toi-
siaan.

Tutkimus- ja koulutustoimintaa on Etelä-Pohjanmaalla kehitetty omaan am-
mattikorkeakouluun panostamisen lisäksi verkostoitumalla yliopistojen kanssa. Sei-
näjoella toimi vuonna 1998 Helsingin yliopiston maaseudun tutkimus- ja koulu-
tuskeskus (MAKES), Sibelius-Akatemian täydennyskoulutuskeskuksen Seinäjo-
en toimipiste, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Seinäjoen yk-
sikkö (TYT-Seinäjoki) ja Tampereen yliopiston Alueellisen johtamisen tutkimus-
yksikkö (Sente). TYT-Seinäjoki voidaan nähdä osaksi innovaatiojärjestelmää yri-
tyspalvelujensa osalta. Tutkimustoimintaa on Maaseudun tutkimus- ja koulutuskes-
kuksella ja Alueellisen johtamisen tutkimusyksiköllä. Makes on määritellyt omik-
si painopisteikseen maaseutupolitiikan menetelmällisen kehittämisen, elintarvi-
kealan yrittäjyyden edistämisen, maaseudun palvelujärjestelmän uudistamisen ja
alueellisen kulttuurin hyödyntämisen. Näin Makes linkittyy alueelliseen innovaa-
tiojärjestelmään elintarviketalouden ja maaseudun innovatiivisten toimintaympä-
ristöjen tutkimuksen kautta. Sente taas on asemoinut itsensä paikallisen ja alueel-
lisen kehittämisen tuotekehitysyksiköksi. Sen perustehtävä on lisätä ymmärrystä
kehittämisprosessien dynamiikasta johtamisen näkökulmasta, ja kehittää uusia
lähestymistapoja ja menetelmiä hajautuneiden järjestelmien johtamiseen. Sente
linkittyy innovaatiojärjestelmään kaupunkiseutujen tulevaisuuden ja strategisen
kehittämisen tutkimuksen sekä verkostojen johtamisen tutkimuksen kautta. Sente
ei ole toiminta-ajatuksensa perusteella kiinteä osa suoraan yrityksiä tukevaa inno-
vaatiojärjestelmää, mutta sen voidaan nähdä välillisesti tukevan sitä. Makesin
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voidaan määritellä olevan osittain osa innovaatiojärjestelmää ja osittain sitä välil-
lisesti tukeva organisaatio.

Vaikka osaamisen perusta on Seinäjoella laajentunut 1980- ja 1990-luvulla
suhteellisen nopeasti, on osaamisen ja kehittämisen perusta edelleen varsin kapea
verrattuna yliopistokaupunkeihin. Varsinkin innovaatiojärjestelmän kehittymisen
kannalta tärkeää teknologiaan kohdistuvaa tutkimustoimintaa alueella ei ainakaan
toistaiseksi ole juuri lainkaan.

Innovaatiotoiminnan rahoitus on Etelä-Pohjanmaalla sikäli hyvällä tasolla,
että sillä on periaatteessa käytössään varsin laajat kansallisen tason ja EU:n rahoi-
tuskanavat. Etelä-Pohjanmaan osuus kansallisesta T&K-rahoituksesta on kuiten-
kin hyvin alhainen (ks. taulukko 2). Etelä-Pohjanmaan ongelmana kansallisen ja
kansainvälisen innovaatiotoiminnan rahoituksen hyödyntämisessä lienee ”inno-
vaatiokyvykkäiden toimijoiden” vähäisyys ja yritysten pienuus. Innovaatiokyvyk-
käilläkään yrityksillä ei voi olla kovin monia projekteja käynnissä yhtäaikaa. Pk-
yritysten innovaatiot taas perustuvat usein kokemukseen ja ovat siten luonteeltaan
”pienten askelten” innovaatioita. Esimerkiksi Tekesin rahoitus ei välttämättä so-
vellu kovinkaan hyvin niiden innovaatiotoiminnan edistämiseen. Vaikuttaa myös
siltä, että EU:n tutkimuksen puiteohjelman hankkeet eivät tue kovinkaan hyvin
pk-yritysten toimintalogiikkaa.

Etelä-Pohjanmaa on ollut kokonaisuudessaan EU:n 5b-tavoiteohjelman pii-
rissä. Lisäksi maakunnassa on varsin pitkä perinne aktiivisessa elinkeino- ja ke-
hittämispolitiikassa. Maakunnan yleinen kehittämisaktiivisuus ja aluekehitysre-
surssien kautta suunnattavissa olevat resurssit takaavat alueelliselle innovaatio-
järjestelmälle aluekehitysosiossa keskeisen sijan.

Markkinoiden ja teknologian seurantaa sekä osin myös teknologian siirtoa
varten Seinäjoelle on perustettu Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteyteen Sei-
näjoen ammattikorkeakoulun teknologia- ja yrityspalvelukeskus (SeiTek) ja Ete-
lä-Pohjanmaan elintarvikealan kehittämiskeskus Foodwest Oy.

Vuonna 1994 perustettu SeiTek on Seamk:n tekniikan ja kaupan alan yhtei-
nen teknologia- ja yrityspalveluyksikkö. Sen toiminta-ajatuksena on tukea pk-yri-
tystoiminnan kehittymistä ja uusien yritysten syntymistä tarjoamalla yrityksille
teknillistä ja kaupallista osaamista yhdistettynä ajanmukaisiin ohjelmisto- ja laite-
resursseihin. Päätoimintamuodot ovat teknologia- ja yrityspalvelu. SeiTekin tek-
nologiatoiminta on keskittynyt tuotantotekniikkaan ja -automaatioon sekä tehdas-
ja robottisimulointiin (erityisosaamisalueet konepaja-teollisuuden ja mekaanisen
puutekniikan tuotantoteknologia). SeiTek järjestää myös teknologia- ja yrityspal-
velutoiminnan kehittämishankkeisiin liittyvää yritysten henkilöstökoulutusta. Toi-
minnan painopiste on tutkimus- ja kehitysprojekteissa, joita toteutetaan sekä suo-
rina yritysprojekteina että hakemalla suuremmille kokonaisuuksille julkista rahoi-
tusta. Yhteistyökumppaneina ovat teknologiakeskukset, VTT, yliopistot ja kor-
keakoulut, oppilaitokset sekä kansainväliset yhteistyöverkostot. Lisäksi käytettä-
vissä on Seinäjoen ammattikorkeakoulun osaaminen. SeiTekin kautta opiskeli-
joilla on mahdollisuus osallistua yritysprojekteihin opinnäyte- ja harjoitustöiden
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puitteissa ja näin osaltaan vahvistaa opetuksen ja työelämän vuorovaikutusta.
Keväällä 1998 SeiTekissa oli 13 työntekijää44 .

Foodwest Oy on Etelä-Pohjanmaan elintarvikealan kehittämiskeskus, jonka
toiminta-alueita ovat soveltava tuotekehitys, siihen liittyvät markkinoinnin tuki-
toimet, prosessien ja laitteiden kehitys ja koekäyttö, ympäristöasiat ja laatujärjes-
telmät. Foodwest Oy on ollut osa Suomen elintarvikealan osaamiskeskusverkos-
toa ja uudella osaamiskeskusohjelmakaudella se vastaa Seinäjoen elintarviketa-
louden osaamiskeskusohjelman toteuttamisesta. Foodwest Oy on myös Suomen
Teknologiakeskusten Liiton TEKEL ry:n jäsen. Foodwestissa työskenteli 7 hen-
kilöä45  ja se on perustettu 1995. Foodwest Oy:ssä on 55 osakasta, joista yrityksiä
on 23, kuntia 27 ja muita organisaatioita viisi. Osaamiskeskusohjelman myötä
Foodwestin omistuspohjaa laajennetaan ja palkataan lisähenkilöstöä.

Suoraan innovaatiotoimintaan toimintansa kohdistaa Bic Botnia ry., joka on
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liittojen alueella toimiva
Business and Innovation Centre -verkostoon kuuluva asiantuntijaorganisaatio. Sen
tehtävänä on tukea ja kehittää innovatiivisia hankkeita ja yritystoimintaa. BIC
Botnian asiakkaita voivat olla olemassa olevat yritykset tai yritystoimintaa suun-
nittelevat yksityishenkilöt. Yksi BIC Botnian tärkeimmistä tehtävistä on korkean
asteen koulutuksen ja yritystoiminnan lähentäminen toisiinsa46.

PK-yritykset ja teknologia

Etelä-Pohjanmaa on hyvin pk-valtainen maakunta. Alueellisen innovaatiotoimin-
nan edistämisen näkökulmasta on tärkeää se, miten uudet innovaatiot ja teknolo-
giat saavuttavat pk-yritykset, miten innovaatiojärjestelmä palvelee niitä. Tämä on
haasteellinen kysymys, koska kuten Lagendijk & Charles (1998) toteavat, pk-
yritykset ovat usein hitaita soveltamaan uutta teknologiaa, millä puolestaan on
usein varsin suora vaikutus niiden kasvupotentiaaliin ja usein myös henkiinjäämi-
seen.

Etelä-Pohjanmaan pk-yritysten tietotekniikan ja telemaattisten järjestelmien
käyttöä tutkineet Mäki ja Riihimaa (1995) toteavat, että alle kymmenen henkeä
työllistävät syvän maaseudun yritykset ovat jäämässä selvästi kehityksestä jäl-
keen. He toteavat lisäksi, että mitä suurempi organisaatio on, sitä paremmin niissä
tunnetaan tietoliikennemenetelmät ja sitä vahvempaa on tietotekninen kulttuuri.

Pk-yritysten uuden teknologian soveltamisen hitaus on monisyinen ongelma.
Jos ajatellaan kysynnän näkökulmasta, niin pk-yritysten johto ei yleensä seuraa
kovinkaan aktiivisesti uusien teknologioiden kehitystä. Lisäksi pk-yritykset eivät
välttämättä osaa suhteuttaa uusia teknologioita omaan toimintaansa, ne eivät näe
niissä piilevää oman toiminnan kehittämisen mahdollisuutta. Usein tämä on var-
sin suoraan seurausta materiaalisten resurssien tai organisaation ja johdon kyvyt-
tömyydestä soveltaa uutta teknologiaa tai ottaa vastaan ulkopuolisen asiantuntijan
apua. Pk-yritysten innovaatiokyvykkyys on usein alhainen. Jos taas ajatellaan tar-
jontaa, niin usein konsultit ja erilaiset uutta teknologiaa välittävät organisaatiot
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eivät räätälöi ohjelmiaan ja palvelujaan pk-yritysten tarpeisiin, koska usein hyvin
heterogeeniseen pk-yrityskenttään kohdistuva räätälöinti on kallista. (Lagendijk
& Charles 1998.)

Edellä lyhyesti esille nostetut ongelmat on laajasti tunnustettu ja 1970-luvulta
asti niiden ratkomiseen on kehitetty uusia keinoja. Erilaiset teknologian siirto-
organisaatiot ovat yleistyneet, julkiset tukiorganisaatiot, yliopistot ja ammattikor-
keakoulut ovat aktivoituneet uuden teknologian siirrossa. Varsin yleisesti niiden
toiminta on perustunut ’teknologiaa työntävään vesiputousmalliin’, jolloin paino-
tetaan uuden teknologian levittämistä ja siirtoa niiden luojilta käyttöön. Tätä mal-
lia on kuitenkin kritisoitu ja innovaation käsitettä tarkasteltu uudesta näkökulmas-
ta (Schienstock et al. 1997). Kuten Lagendijk ja Charles (1998) toteavat, pk-yri-
tyksillä ei ole samanlaisia resursseja ottaa vastaan tai itse luoda uutta teknologiaa
kuin suurissa yrityksissä. Tämän vuoksi ne ovat selvästi riippuvaisempia yrityk-
sen ulkopuolisista resursseista. Innovaatio liitetäänkin tällöin usein sellaisiin kä-
sitteisiin kuin verkosto, verkostojen johtaminen ja klusterit.

Rothwell ja Dodgson47  toteavat, että pk-yritysten mahdollisuudet päästä kä-
siksi ulkoisiin resursseihin riippuvat hyvin pitkälle johdon ulospäinsuuntautunei-
suudesta ja avoimuudesta uusille ajatuksille. Tärkeimmiksi informaation lähteek-
si pk-yrityksissä on useissa tutkimuksissa osoittautunut se todellinen verkosto,
jonka puitteissa yritys toimii päivittäin. Se koostuu asiakkaista, tavaran toimitta-
jista sekä muista toimijoista, joiden kanssa yritys on säännöllisesti tekemisissä.
Pk-yritykset ovat usein haluttomia katsomaan oman toimintansa ja oman verkos-
tonsa ulkopuolelle. Tämä johtuu pitkälle käytännön rajoitteista eli ajan ja resurssi-
en puutteesta ja toisaalta organisaatiokulttuurisista tekijöistä. Lisäksi yliopistot
yms. innovaatiojärjestelmissä uuden tiedon tuottamisen kannalta keskeiset toimi-
jat ovat usein kiinnostuneempia suurista yrityksistä kuin pk-yrityksistä. Jos pk-
yritykset halutaan nivoa niiden omista lähtökohdista mukaan innovaatiojärjestel-
miin, on innovaatiotoiminta nähtävä sosiaalisena informaation liikkumiseen pe-
rustuvana prosessina. Tällöin aivan oleellista on ymmärtää pk-yritysten verkos-
toitumisstrategioita48  (Lagendijk & Charles 1998.)

Pk-yritysten resurssit eivät riitä teknologisen kehityksen seurantaan, omien
sovellusten kehittämiseen ja oman osaamisen jatkuvan kehittämisen edellyttämään
toimintaympäristön seuraamiseen. Koska Etelä-Pohjanmaan resurssit ovat inno-
vaatiotoiminnassa rajalliset, yhtäältä niiden tehokas hyödyntäminen ja toisaalta
niiden laajentaminen harkitun verkostoitumisen avulla on hyvin keskeistä. Edelli-
sen tarkastelun pohjalta Etelä-Pohjanmaalla seuraavat seikat nousevat keskeiseen
asemaan.

Alueen suhteellisen ”heiveröisen” innovaatiojärjestelmän sisäisen toimi-
vuuden kehittäminen eli eri yksiköiden roolien selkeyttäminen ja verkos-
ton toimivuuden edistäminen. Etelä-Pohjanmaan innovaatio- ja teknolo-
giapolitiikka olisi analysoitava innovaatiojärjestelmän näkökulmasta, jotta
pitkän aikavälin innovaatiotoiminnan perusta kyettäisiin luomaan niin
vahvaksi kuin mahdollista.
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Osana innovaatiojärjestelmän analyysiä olisi myös keskityttävä niiden
kuilujen tunnistamiseen ja analysointiin, joita on yritysten ja innovaa-
tiojärjestelmän tukiorganisaatioiden välillä. Ne voivat johtua johtami-
sesta, kommunikaatiosta, toimintakulttuureista, säädöksistä jne.
Yritysten innovaatiokyvykkyyden analysointi, jotta innovaatiojärjes-
telmää on mahdollista kehittää pk-yritysten näkökulmasta. Yksi keskei-
nen kysymys tässä on, tapahtuuko yrityksen sisällä kaikki kehitystoiminta
esimerkiksi yksin omistaja-yrittäjän toimesta vai onko vastuuta levitetty
organisaatiossa myös muille.
Pk-yritysten asema niiden kannalta tärkeissä verkostoissa ja suhteesta
erilaisiin ’portinvartijoihin’.

Näistä lähtökohdista innovaatiotoiminnan edistämisen ei tulisi perustua niin-
kään ’teknologian työntö’ -malliin, vaan siinä tulisi aiempaa paremmin ymmärtää
innovatiivisuus sosiaalisena prosessina. Se taas edellyttää syvällistä yritysten orga-
nisationaalisten ja alueellisten olosuhteiden ymmärtämistä, jotta on mahdollista
kehittää sekä järjestelmää että konkreettisia keinoja innovatiivisuuden edistämi-
sessä. Näin aiempaa kohdistetummat ja integroidummat strategiat ovat mahdolli-
sia.

Yksi mahdollisuus Etelä-Pohjanmaalle sopivan innovaatiojärjestelmän kehit-
tämisessä on yritysryhmien kokoaminen, niiden oppimisen edistäminen linkittä-
mällä ne innovaatioverkostoihin. Innovaatiokyvykkyyden tasoa voidaan nostaa
innovaatioverkostojen avulla. Ne rakentuvat teknologialähteiden (yliopistot, kor-
keakoulut, suuret yritykset), teknologian siirto-organisaatioiden, erilaisten yritys-
järjestöjen ja teknologian käyttäjien välillä. Innovaatioverkostot voivat kohdistua
johonkin tiettyyn teknologiaan (esim. informaatioteknologia) tai ne voivat olla
luonteeltaan laaja-alaisempia, jolloin niiden tehtävänä on tarjota yhteinen foorumi
sekä julkisten että yksityisten avainorganisaatioiden yhteistyölle. Tärkeää käytän-
nön toimivuuden kannalta on kuitenkin se, että verkostoilla on kaiken aikaa saa-
vutettavissa olevia, konkreettisia tavoitteita ja tehtäviä, jotta sitoutuminen saavu-
tetaan ja kyetään pitämään yllä (Forsström et al. 1997).

Innovaatioverkostot voidaan myös ymmärtää ryhmäksi yrityksiä, jotka toi-
mivat yhdessä käyttääkseen hyväksi uuden teknologian luomat mahdollisuudet.
Tietyssä mielessä innovaatioverkostot luovat edellytyksiä teknologian kysynnän
ja tarjonnan kohtaamiselle. (Lagendijk & Charles 1998.) Suomessa niiden yksi
keskeinen tehtävä on toimia sovittajana Tekes:n kansallisen toimintamallin ja ta-
voitteiden sekä paikallisten tarpeiden välillä. Tässä esitettyä lähestymistapaa tu-
kevat Alarinnan huomiot siitä, että merkittäviä tiedon kanavia ja sosiaalisen tuen
lähteitä ovat samalla toimialalla työskentelevät ihmiset ja organisaatiot. Tällaisia
organisaatioita ovat mm. alan yhdistykset, kehittäjäorganisaatiot, toimialalla toi-
mivat tuotteiden välittäjät sekä toimialaa tuntevat asiantuntijaviranomaiset. Ala-
rinta toteaa myös, että maaseudulla perinteisissä elinkeinoissa ollaan kiinnostu-
neita lähinnä prosessi-innovaatioista, mutta toisaalta pienehköt aktiivisten yrittä-
jien ryhmät voivat etsiä ja luoda myös tuoteinnovaatioita. Ne eivät kuitenkaan
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välttämättä saa kovinkaan yksiselitteistä tukea paikalliselta toimintaympäristöltä.
Tätä puutetta ne korvaavat hakemalla yhteistyökumppaneita paikallisen toiminta-
ympäristön ulkopuolelta. (Alarinta 1998, 120 ja 171.)

Innovaatioverkostojen käyttöä tukee myös Eskelisen ja Lautasen49  huomio
siitä, että menestyvät yritykset ovat yhteistyössä pätevimpien kumppaneiden kanssa
sijaitsivatpa nämä missä tahansa. Alarinta (1998, 157) lisää tähän, että pienten
yritysten kohdalla paikallisen toimintaympäristön rooli säilyy merkittävänä me-
nestyksestä huolimatta.

Tutkimuksessaan maaseudusta innovatiivisena toimintaympäristönä Alarinta
(1998, 147) on Camagniin (1991) pohjautuen tyypitellyt innovatiivisia toiminta-
ympäristöjä seuraavasti:

     Vuorovaikutus
Ei innovatiivista ympäristöä, Potentiaalisesti innovatiivinen
ei innovaatioita: ympäristö:

– Perinteistä tuotantoa ja vähän Paljon sosiaalisia ja taloudellisia ver-
sosiaalista tai taloudellista vuo- kostoja, joista osa kiinteytyy uusiksi
rovaikutusta. Kehittämistyöhön organisaatioiksi. Yhteistyöllä on huo-
ei aitoa kiinnostusta. mattu voitavan alentaa kustannuksia.

Ollaan kiinnostuneita siitä tiedosta
mitä maailmalta voidaan löytää.

Oppimisen
dynamiikka

Innovaatioita ilman Innovatiivinen ympäristö:
innovatiivista ympäristöä: Yhteistyötä, joka tähtää uusien tuottei-
Yksittäisiä idearikkaita ihmisiä, den tai tuoteperheiden synnyttämiseen
jotka ratkaisevat tuotannolliset sekä markkinointiin. Tuotteilla on oma

+ ongelmat ja markkinaongelmat yrityskohtainen tai paikallinen lei-
yksin. Uutta tuotetta ”piilotel- mansa. Alueen ulkopuolelta saatavan
laan” ympäristön epäluulojen tiedon käyttökelpoisuudesta paikalli-
vähentämiseksi. siin olosuhteisiin keskustellaan viral-

lisesti ja epävirallisesti.

Innovaatioverkostojen yhteydessä korostetaan helposti liikaa tarjontaa, jol-
loin riskinä on liiallinen paikallisen ulottuvuuden korostaminen. Tämä on sikäli
ongelmallista, että uudesta tiedosta pääosa kehitetään muualla. Innovaatioverkostoja
ei tulisikaan nähdä vain paikallisina tai alueellisina verkostoina tai verkostoina,
joiden kautta teknologian tarjonta järjestetään. Innovaatioverkostojen paikallinen
ulottuvuus olisi ymmärrettävä paikalliset toimijat laajempiin verkostoihin liittä-
vänä kytkentänä. Samalla paikallisten innovaatioverkostojen tärkeimpänä tehtä-
vänä on innovaatiokyvykkyyden edistäminen ja uusien asenteiden oppiminen. On
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myös huomattava, että verkostot ja innovaatiot eivät ole päämääriä vaan keinoja
päämäärien saavuttamiseksi.

Etelä-Pohjanmaalla innovaatioverkostoja voisi käyttää esimerkiksi seuraavalla
tavalla maakunnan yritysten linkittämiseksi innovaatiotoimintaa edistäviin ver-
kostoihin. Samalla Seinäjoen asema maakunnan verkostojen solmukohtana sel-
keytyy siellä toimivien T&K-organisaatioiden välityksellä.

1. Tutkimus yritysten innovaatiokyvykkyydestä: Analysoidaan toimialoittain
eteläpohjalaisten yritysten innovaatiokyvykkyys sekä innovaatioverkostot
ja merkittävimmät tieto- ja teknologiakanavat.

2. Innovaatioverkostojen kokoaminen: Kootaan verkostoja, joihin mukaan
lähtevien yritysten tarpeet, tavoitteet ja lähtötilanne ovat suhteellisen
yhtenevät. Lisäksi yritysten oman motivaation on oltava riittävän kor-
kea.

4. Yrityskohtaiset kehittämissuunnitelmat: Jokaiselle innovaatioverkostolle
ja kunkin verkoston yritykselle luodaan oma toteuttamiskelpoinen
kehittämissuunnitelma sekä innovaatiokyvykkyyden kehittämiseksi että
uuden teknologian hyödyntämiseksi.

5. Verkostoituminen: Etsitään kullekin innovaatioverkostolle parhaat mah-
dolliset yhteistyökumppanit maakunnalliselta, kansalliselta ja/tai kan-
sainväliseltä tasolta, joiden avulla voidaan edistää ryhmän ja sen yritys-
ten innovatiivisuutta.

Tällainen lähestymistapa perustuu organisoitumiseen yhteisen intressin, yh-
teisen ilmiön ympärille. Liian usein kehittämistoiminnassa verkostot yms. yrite-
tään organisoida hallinnon lähtökohdista käsin, jolloin vaarana on yliverkostoitu-
minen50 . Seuraavat periaatteelliset kysymykset nousevat keskeiseen asemaan koot-
taessa innovaatioverkostoja.

1. Mikä on se yhteinen nimittäjä, ongelma, uhka, mahdollisuus yms., jon-
ka ympärille innovaatioverkosto kerätään?

2. Mitkä ovat oikeat yritykset ja muut organisaatiot juuri ko. tapauksessa?
3. Miten innovaatioverkoston tehtävä voidaan muotoilla siten, että se mah-

dollistaa sekä yritysten välisen että yritysten ja uuden teknologian
kehittäjien ja välittäjien yhteistyön? Miten innovaatioverkostolle asete-
taan riittävän haastava ja riittävän hyvin kunkin yrityksen tavoitteita
palveleva tehtävä?

4. Kenen tehtävä on koota innovaatioverkosto piirittämään jotain ongel-
maa ja pitää ryhmä koossa? Miten sen toiminta rahoitetaan?

5. Miten ryhmän ajatukset välitetään muille ko. asian kannalta tärkeille
toimijoille, miten ne välittyvät toimintaan?

(Sotarautaa & Linnamaata soveltaen 1997.)
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Yhteenveto

Innovaatiojärjestelmien alueellisuus ei Suomen näkökulmasta ole kovinkaan yk-
siselitteinen käsite, koska Suomen institutionaalisesta rakenteesta johtuen Suo-
men innovaatiojärjestelmä on kehittynyt luonteeltaan paikallis-kansalliseksi (Kau-
tonen & Schienstock 1998). Tällöin oleellista ei ole vain alueen sisäinen innova-
tiivisuus ja innovaatiojärjestelmän toimivuus, vaan se, miten alueen toimijat kye-
tään linkittämään kansainvälisiin ja kansallisiin innovaatiojärjestelmiin.

Koska Seinäjoella innovaatiojärjestelmän paikalliset elementit ovat vielä suh-
teellisen uusia ja niitä on vähän, on Etelä-Pohjanmaan innovaatiojärjestelmän ke-
hittämisessä tärkeää Seinäjoen kaupunkiseudun toimijoiden vahvistaminen, nii-
den roolin selkiyttäminen suhteessa muun maakunnan toimijoihin eli vahvan maa-
kunnallisen verkoston luominen ja sen tehokas verkostoiminen kansallisiin ja kan-
sainvälisiin verkostoihin. Etelä-Pohjanmaan innovaatiokyvykkyys riippuu siis pit-
källe siitä, 1) miten yritysten innovaatiokyvykkyys kehittyy, 2) miten vahvoiksi
sekä Seinäjoen kaupunkiseudulla että muualla maakunnassa toimivat yksiköt
muodostuvat ja miten ne pystyvät toimimaan välittäjinä Seinäjoen ja muun maa-
kunnan toimijoiden välillä sekä miten hyvin ne kykenevät luomaan oman roolinsa
suhteessa kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin.

Edellä todettiin, että innovaatiotoimintaa voidaan ajatella perinteisen yksi-
suuntaisen ja yksipuolisesti tutkimustietoa korostavan innovaatiomallin sijasta
monensuuntaisena oppimisprosessina, jolloin myös yritysten jokapäiväisen toi-
minnan eri vaiheissa ja muiden kanssa tehtävässä yhteistyössä tapahtuvat vähit-
täiset kehitysprosessit ovat tärkeitä. Näkökulma korostaa yritysten koko henkilös-
tön oppimis- ja muuttumiskykyä ja yritysten yhteistyökumppaneiden merkitystä
uudistumisen lähteenä. Samalla se korostaa sitä, että alueellisessa kehittämisessä
tulisi nykyistä selvemmin päästä kiinni syihin (esim. alhainen innovaatiokapasi-
teetti) eikä seurauksiin (esim. työttömyys).

Huomion kiinnittäminen aiempaa vahvemmin innovaatioiden kysyntään in-
novaatio- ja teknologiatuen tarjonnan rinnalla on lähitulevaisuuden innovaatiopo-
litiikan suuri haaste. Kysyntään tarttuminen on kuitenkin selvästi vaikeampaa, koska
tällöin huomio pitäisi kiinnittää julkisen hallinnon omien strategioiden ja proses-
sien rinnalla aiempaa enemmän yritysten sisäisiin ja yritysten välisiin prosessei-
hin. Morganin (1997, 498) mukaan tällöin pitäisi kyetä tukemaan kolmenlaisten
kompetenssien kehittymistä; ensinnäkin innovaatiojärjestelmän tulisi tukea yri-
tysten teknologisen kompetenssin kehittymistä eli yritysten kykyä hallita ja kehit-
tää juuri niiden omien toimintojen kannalta tärkeitä teknologioita. Toiseksi tulisi
kyetä tukemaan yrittäjyyden kompetenssin kehittymistä eli yritysten kykyä integ-
roida teknologiat niiden strategioihin ja kolmanneksi tulisi kyetä tukemaan  oppi-
miskyvyn (eli innovaatiokyvykkyyden) kehittymistä eli niiden kykyä jatkuvasti
kehittää ja uudistaa rutiinejaan siten, että uusin informaatio markkinoista ja tekno-
logian kehittymisestä välittyisi yrityksen toimintaan.
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Innovaatiojärjestelmän näkökulmasta yritysten innovaatiotoiminnan ja sitä tu-
kevan infrastruktuurin kehittämisen kannalta sektoroitunut julkinen hallinto tuot-
taa ongelmia. Mm. tiede- ja teknologiapolitiikka, koulutuspolitiikka, työvoimapo-
litiikka ja aluetason elinkeinopolitiikka eivät useinkaan tehokkaasti kohtaa toisi-
aan yritysten laaja-alaista kehittämistä ajatellen, vaikka ne pyrkivätkin eri tavoin
vaikuttamaan myös yritystoimintaan.

Jatkossa tarvitaan yhteensovittavaa innovaatiopolitiikkaa, jonka tehtävänä on
mm. huolehtia siitä, että myös perinteisellä pk-sektorilla on kykyä 1) omaksua ja
hyödyntää toiminnassaan tutkimuksen ja teknologiaohjelmien tuottamaa uutta tie-
toa, 2) arvioida omaa ydinosaamistaan ja erikoistumistarpeitaan, sekä 3) rakentaa
tehokkaasti strategisesti perusteltuja yhteistyösuhteita, jotka antavat täydentävää
osaamista. Jatkossa on myös tärkeää suunnata huomio yhä enemmän kysyntäve-
toiseen innovaatiopolitiikkaan, jolloin painopiste muuttuu teknologian tarjonnas-
ta ja tutkimuspainotteisuudesta kohti tuottaja-käyttäjä -yhteistyötä ja asiakassuun-
tautuneisuutta.
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Uusia kysymyksiä

Tutkimuksessamme “Kaupunkiseudun elinkeinopolitiikka ja prosessien laatu51 ”
päädyimme siihen, että kaupunkiseudun elinkeinopolitiikka perustuu verkosto-
maiseen toimintatapaan. Määrittelimme pehmeän strategian52  näkökulmasta kau-
punkiseudun kehittämisstrategiat...

kommunikatiivisiksi prosesseiksi, joissa useat toimijat etsivät jatkuvasti kau-
punkiseudun mahdollisia tulevaisuuksia sekä sellaisia yhtymäkohtia omien pää-
määriensä, tavoitteidensa ja strategioidensa väliltä, jotka mahdollistavat yhteis-
ten hankkeiden käynnistämisen.

Samalla nostimme ikään kuin sivuhuomiona esiin sen, että kaupunkiseudun
kehittämiseen suunnattuja verkostoja ei varsinaisesti hallitse tai johda mikään ul-
kopuolinen kolmas taho, ulkoa ja ylhäältä vaikuttava toimija, vaan johtamista on
erilaisten toimijoiden toisiinsa ja itseensä kohdistama vaikutus.

Vertasimme elinkeinopolitiikkaa myös peliin53  ja totesimme, että vaikka elin-
keinopolitiikasta onkin yhä selvemmin tullut verkosto – joukkuelaji, niin erilais-
ten intressien ja tavoitteiden yhteensovittaminen voi osoittautua vaikeaksi, jos
pelissä on mukana useita valmentajia ja tähtipelaajia, jotka tietävät miten homma
hoidetaan ja jotka eivät sen vuoksi koe tarpeelliseksi kuunnella muita pelaajia ja
valmentajia. Kaupunkiseudun elinkeinopolitiikka onkin siitä erikoinen peli, että
sillä ei ole yhtä joukkueenjohtajaa, joka kasaa joukkueen, tai yhtä valmentajaa,
joka päättää kuka pelaa. Äkkiseltään kuulostaa siltä kuin kukaan ei johtaisi kau-
punkiseudun kehittämisprosesseja. Tästä ei ole kysymys. Johtajuutta tarvitaan myös
kaupunkiseutujen kehittämisessä. Se vain on luonteeltaan erilaista kuin mitä olem-
me oppineet johtajuudella käsittämään. Edellisessä tutkimuksessamme emme kä-
sitelleet kaupunkiseudun kehittämistä johtamisen näkökulmasta, mutta kysymys
alkoi elää. Eteemme oli noussut ensimmäinen vastausta vailla oleva kysymys:
Mitä on johtajuus54  kaupunkiseudun kehittämisessä?

Tutkimuksessamme “Kaupunkiseudun elinkeinopolitiikka ja prosessien laa-
tu” totesimme myös, että varsin suoraviivainen yhteisiä visioita ja strategioita ko-

Johtajuus kaupunkiseudun
kehittämisessä
Verkostojen johtamisen osa-alueet ja
huomion kohteet

Markku Sotarauta & Reija Linnamaa
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rostava klassinen55  strateginen johtaminen ja suunnittelu eivät sovi kovinkaan hy-
vin yhteen verkostomaisen toiminnan kanssa. Ne eivät ota riittävästi huomioon
verkostojen hajautunutta valtaa ja oppivien järjestelmien vuorovaikutukseen pe-
rustuvaa dynamiikkaa. Tästä saimme hieman täsmentyneemmän kysymyksen:
Miten verkostoja johdetaan eli mitä on verkostojen johtaminen kaupunkiseudun
kehittämisessä? Mihin kohdistetaan verkostojen johtamisessa huomio?

Aiempiin tutkimustuloksiimme perustuen olemme korostaneet myös sitä, että
prosessien laadulla on suuri merkitys strategisessa kehittämistoiminnassa. Yksi
“Kaupunkiseudun elinkeinopolitiikka ja prosessien laatu” -tutkimuksen keskeisim-
mistä johtopäätöksistä olikin, että yhteistoimintaprosessien laadusta on tulossa mer-
kittävä kilpailutekijä, koska se antaa mahdollisuuden omien vahvuuksien tehok-
kaaseen hyödyntämiseen. Prosessien hyvä laatu voi näin luoda kaupunkiseudulle
todellista kilpailuetua. Prosessien huono laatu saattaa vastaavasti johtaa siihen,
että vahvuudet ja mahdollisuudet jäävät hyödyntämättä hyvistä aikomuksista ja
aiotuista strategioista huolimatta.

Prosessien laadun mukana nousi esille vielä kaksi uutta kysymystä: Mikä on
prosessien laadun osuus verkostojen johtamisessa? Mitkä ovat verkostojen johta-
misen muut osatekijät prosessien laadun kehittämisen lisäksi?

Kaupunkiseutujen kehittämisen luonteenpiirteet

Tässä artikkelissa tarkastellaan kaupunkiseutujen kehittämistä johtamisen näkö-
kulmasta. Kehittämisellä tarkoitetaan yhden tai useamman toimijan puuttumista
kehitykseen omista arvolähtökohdistaan. Kehittäminen voi tällöin olla olosuhtei-
siin sopeutumista, tarkoituksellista sulautumista tai omista lähtökohdista aidosti
uuteen laajenevaa. Kehittämisessä olennaista on uuden luominen, kohti “tuntema-
tonta” tunkeutuminen, jolloin ongelmana on etukäteen tietää, onko uusi taantu-
mista vai edistymistä. (Hyyryläinen 1992, 7.)

Uuden luomisessa tärkeälle sijalle nousee kyky määritellä kehittämisen suun-
ta ja ottaa ensimmäiset askeleet kohti “uutta”. Tällöin korostuu johtajuus, liite-
täänhän johtamiseen yleensä toiminnan suuntaviivojen määrittäminen ja ihmisten
toimintojen suuntaaminen. Näin kaupunkiseudun kehittämisessä johtaminen voi-
daan alustavasti määritellä kaupunkiseudun kehitykseen vaikuttavien toimintojen
ja resurssien suuntaamiseksi haluttuun suuntaan.

Kun monissa Euroopan kaupungeissa on otettu askelia kohti “tuntematonta”,
etsitty uusia suuntia, johtajuuden esille nousun yhteisinä nimittäjinä on usein ollut
kriisin tunne56 , tietynasteinen tahto ja konsensus ottaa askelia eteepäin niin fyysi-
sistä, taloudellisista, sosiaalisista kuin kulttuurisistakin lähtökohdista sekä erilais-
ten kumppanuussuhteiden57  syntyminen. (Borja & Castells 1997, 98.) Monissa
tapauksissa kehittämisen strategiset haasteet sitovat toimijat yhteen ja ovat näin
merkittäviä kiihokkeita yhteistyölle. Ilman merkittäviä ongelmia johtajuudelle ei
välttämättä ole kaupunkiseudun kehittämisessä tilaa ja aidon kumppanuuden ja
riittävän konsensuksen tietoinen synnyttäminen voi osoittautua vaikeaksi (van den
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Berg et al. 1997). Kuten Stone (1997, 97) toteaa, yhteisön kohdatessa vaikeuksia
nousee väistämättä esiin johtajuuden kaipuu. Johtajalta odotetaan usein näkemys-
tä, visiota ja toimintasuunnitelmaa vaikeasta tilanteesta selviämiseksi sekä kykyä
saada ihmiset toimimaan niiden mukaisesti.

Kehittämistoimintaa on näistä lähtökohdista usein pyritty edistämään

kumppanuussuhteiden syventämisellä ja tehostamisella, eli sellaisten ver-
kostojen rakentamisella, joilla pyritään uusille markkinoille tai poliitti-
sille areenoille ja siten laajennetaan kaupunkiseudun resurssipohjaa;
seudun osaamisen ja resurssien mahdollisimman tehokkaalla mobilisoin-
nilla;
tehokkaan ja päämäärätietoisen mutta silti joustavan johtajuuden syven-
tämisellä;
kehitykseen vaikuttavien ja monien toimijoiden toimintaa ohjaavien stra-
tegisten prosessien käynnistämisellä.

(Esim. Judd & Parkinson 1990a; Borja & Castells 1997, 98.)

Vaikka johtajuuden merkitys onkin nostettu esille kaupunkiseutujen kehittä-
misessä ja vaikka Juddin ja Parkinsonin (1990a) mukaan paikallista johtajuutta
synnyttäneet kaupungit ovat kyenneet luomaan monisyisempiä, syvällisempiä ja
tehokkaampia strategioita kuin sellaiset kaupungit, joissa johtajuus on ollut heik-
koa ja hajanaista, on tutkimuksissa käsitelty johtajuuden elementtejä varsin vähän
(Stewart 1997, 78).

Kun johtajuus on otettu tarkastelun kohteeksi, on näkökulma yleensä ollut
suhteellisen rajallinen. Esimerkiksi Juddin ja Parkinsonin (1990a) toimittamassa
teoksessa johtaminen on määritelty hyvin pitkälle institutionaalisista lähtökohdis-
ta. Tällöin johtajuutta on tarkasteltu “sellaisten paikallisten mekanismien ja koali-
tioiden laajuuden, vakiintuneisuuden ja kestävyyden näkökulmasta, jotka antavat
kaupungeille mahdollisuuden vastata proaktiivisesti ulkoisiin ja sisäisiin taloudel-
lisiin paineisiin. Johtajuudessa on tällöin keskeistä kyky käyttää ulkoisia ja pai-
kallisia resursseja”. (Judd & Parkinson 1990b, 21.)

Kaiken kaikkiaan Juddin ja Parkinsonin käyttämä johtajuuden määritelmä on
epäselvä. Mikä on johtamisen sekä “mekanismien ja koalitioiden” välinen suhde?
Onko koalition olemassaolo johtajuutta? Onko yksityisen ja julkisen sektorin vä-
linen yhteistyö johtajuutta vai onko se yksi johtajuuden seuraus vain onko se syy?
Eli mitä on johtajuus? Tähän kysymykseen palataan, kunhan ensin on tarkasteltu
tarkemmin kaupunkiseudun kehittämisen pelikenttiä verkostojen näkökulmasta.

Johtajuutta voidaan tarkastella Juddin ja Parkinsonin tapaan institutionaali-
sesta näkökulmasta tai yksittäisen johtajan ominaisuuksien ja roolin näkökulmas-
ta (ks. esim Stone 1997). Tässä artikkelissa ei lähdetä etsimään yksittäisen johta-
jan ominaisuuksia tai johtajuuden institutionaalisia puitteita. Tavoitteena on haa-
rukoida kaupunkiseudun johtajuuden erilaisia lähestymistapoja ja luonnetta kau-
punkiseudun kehittämisen verkostoista käsin. Lähtökohtana on kuitenkin, että joh-
tajuus, sen luonne ja ilmenemismuodot vaihtelevat kaupunkiseuduittain. Johta-
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juutta ei tulisi tarkastella staattisena ilmiönä vaan dynaamisena eri paikoissa ja eri
aikoina erilaisia muotoja saavana ilmiönä. (Ks. Judd & Parkinson 1990b.)

Verkostot

Ensimmäinen askel kohti kaupunkiseudun kehittämiseen suunnattujen verkosto-
jen johtamista otetaan määrittelemällä verkosto eriasteisesti ja eri tavoin vakiintu-
neiksi sosiaalisiksi suhteiksi toisistaan riippuvaisten toimijoiden välillä, jotka ovat
organisoituneet yhteisen intressin ympärille. Verkostosuhteiden syntyminen edel-
lyttää keskinäisen riippuvuuden oivaltamista ja hyväksymistä. Kuten Stoker (1997,
59) toteaa, yhteistyö ei tällöin perustu hierarkisiin suhteisiin, vaan lojaalisuuden,
solidaarisuuden, luottamuksen ja keskinäisen tuen luonnehtimiin yhteyksiin. Täl-
löin keskeiseksi huomion kohteeksi nousee aiempaa vakaampien ja tiiviimpien
yhteistyösuhteiden luominen ja ylläpitäminen monimutkaisten tehtävien hoitami-
seksi.

Kun verkoston käsite sovitetaan kaupunkiseudun kehittämiseen, voidaan kau-
punkiseudun kehittämisen parissa toimivien toimijoiden kokonaisuutta hahmot-
taa paikallisen kehittäjäverkoston käsitteen avulla. Linnamaa (1998) viittaa pai-
kallisella kehittäjäverkostolla niihin keskeisimpiin toimijoihin, jotka omalla toi-
minnallaan ja keskinäisellä yhteistyöllään vaikuttavat olennaisesti kaupunkiseu-
dun kehitykseen. Tällaiseen verkostoon voivat kuulua esimerkiksi kunnat, avain-
yritykset, yrittäjien etujärjestöt, oppi- ja tutkimuslaitokset, rahoituslaitokset, TE-
keskukset, kansalaisjärjestöt jne. Paikallisen kehittäjäverkoston kiinteys ja ver-
kostomaisuus voi vaihdella suuresti alueittain.

Paikallinen kehittäjäverkosto voidaan tulkita löyhästi organisoituneeksi stra-
tegiseksi verkostoksi. Strategisen siitä tekee pyrkimys vaikuttaa kaupunkiseudun
pitkän aikavälin kehitykseen. Tällöin olennaista on huomata, että vain osalla ke-
hittäjäverkoston toimijoista on tehtävänä kaupunkiseudun kehittäminen. Osa ver-
koston toimijoista osallistuu sen toimintaan omien intressiensä kautta samalla vai-
kuttaen välillisesti kaupunkiseudun kehitykseen. Löyhän kehittäjäverkostosta te-
kee se, ettei sillä välttämättä ole vakiintunutta organisoitumisen muotoa tai sitä
varten luotuja pysyviä foorumeja. Lisäksi kehittäjäverkosto organisoituu tavalli-
sesti erilaisissa kokoonpanoissa erilaisten hankkeiden yms. ympärillä.

Kehittäjäverkoston toimijoilla on yleensä erilaisia motivaatioita toimia osana
verkostoa. Kautosta mukaillen verkoston voidaan nähdä olevan

kanava, jolloin motiivina on
– uusien resurssien hankkiminen,
– pääsy mukaan päätöksentekoprosesseihin,
– oman toiminnan kannalta tärkeille informaation ja tiedon lähteille

pääsy,
– uusien johtamis-, suunnittelu- ja kehittämistaitojen oppiminen,
– uuden teknologian saavuttaminen,
– uusille markkinoille pääsy
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kustannusten vähentäjä, jolloin motiivina on
– kustannusten ja riskien jakaminen,
– taloudellisten resurssien lisääminen,
– mittakaavaetujen saavuttaminen,
– investointikustannusten vähentäminen,
– toimintojen koordinointi,
– yhteishankintojen toteuttaminen
strateginen väline, jolloin motiivina on
– yhteinen tahdonmuodostus, päätösten toimeenpano ja legitimointi
– tuotekehitykseen kuluvan ajan pienentäminen,
– markkinoille tulon helpottaminen,
– kansainvälistyminen,
– informaation vaihto,
– erikoistuminen tai diversifioituminen
– tuki kolmatta osapuolta vastaan.

(Kautosta 1993 soveltaen ja täydentäen.)

Edellisen yleisen listauksen eri osiot saavat erilaisia merkityksiä sen mukaan
onko kyseessä esimerkiksi yritys, kunta, oppi- tai tutkimuslaitos.

On aika palata johdantoon ja toistaa ajatus siitä, ettei verkostoja hallitse joku
ulkopuolinen, ulkoa ja ylhäältä vaikuttava toimija, vaan verkostojen hallintaa on
erilaisten toimijoiden toisiinsa ja itseensä kohdistama vaikutus. Tästä päädymme
ajatukseen siitä, että verkostomaisessa toiminnassa valta on jaettua. Tällöin valtaa
on kyky edistää vuorovaikutuksessa yhteisiä ja/tai erillisiä tavoitteita. (Bryson &
Crosby 1992, 13.)

Edellä avautunut näkymä kaupunkiseutujen johtamiseen nostaa esille sen
huomion, että kaupunkiseudun kehittämisessä johtaminen on selvästi monisyi-
sempi ilmiö kuin yhden organisaation sisällä. Jo kysymys – “mitä on kehitys” –
voi osoittautua vaikeasti vastattavaksi. Lisäksi sellaisiin kysymyksiin kuin – “mitä
tavoittelemme”, “miten toimimme yhdessä”, “miten resurssit suunnataan” jne. –
voi olla hyvin vaikea vastata, koska eri organisaatiot katsovat kehitystä kukin omasta
näkökulmastaan.

Edellisistä ajatuksista nousee kaupunkiseudun johtamisen ensimmäinen luon-
teenpiirre.

Kaupunkiseudun kehittämisessä johtaminen on monien tavoitteiden ja strategioiden
välinen prosessi. Se ei ole vain kunnallishallinnon asia, vaan kyse on eri toimijoiden
välisestä vuorovaikutuksesta. Kaupunkiseudun johtaminen on verkostojen johtamis-
ta.
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Koalitiot

Vaikka kaupungit koostuvatkin käytännössä sosiaalisten, taloudellisten ja poliit-
tisten ryhmien muodostamasta rihmastosta58 , monilla kaupunkiseuduilla ko. seu-
dulle tyypillinen eliittiryhmittymä ottaa usein itselleen keskeisen roolin kaupunki-
seudun kehittämisessä, sen eritysten piirteiden ja aseman luomisessa suhteessa
muihin kaupunkiseutuihin. Resurssien ollessa niukat eri kaupunkiseutujen ryhmit-
tymät kilpailevat toistensa kanssa59  houkutellakseen omalle alueelleen uusia re-
sursseja. Näin kaupunkiseudun kehittäminen saattaa luoda erilaisilla tavoitteilla
varustetuista toimijoista toiminnallisen yhteistyökokoonpanon. Logan ja Molotch
(1987) kutsuvat tällaisia ryhmittymiä kasvukoalitioiksi tai kasvukoneiksi. Kasvu-
koalitio ei kuitenkaan välttämättä ole yksi yhtenäinen ryhmittymä, vaan siihen
kuuluvien toimijoiden välillä on usein käynnissä myös jatkuva keskinäinen kil-
pailu. Näin kilpailu ja yhteistyö limittyvät kaupunkiseutujen kehittämisessä sekä
kasvukoalitioiden välillä että niiden sisällä. Esimerkiksi kaupunkiseudun kunnat
voivat kilpailla keskenään uusista yrityksistä ja asukkaista, vaikka ne usein kuulu-
vatkin saman koalitioon, joka kilpailee asukkaista ja yrityksistä muiden kaupun-
kiseutujen kanssa.

KUVA 15. Kilpailun ja yhteistyön limittyminen sekä kaupunkiseutujen että
koalitioiden sisällä ja välillä.

Kaupunkiseutu B

Kaupunkiseutu C

Kaupunkiseutu A

Koalitio

Toimija

Kilpailu

Kaupunkiseudun
sisäinen yhteistyö

Kaupunkiseutujen
välinen yhteistyö
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Brittiläisessä lokaliteettitutkimuksessa keskityttiin 1980-luvulla siihen, mi-
ten paikalliset verkostot voivat luoda proaktiivisia strategioita, jotta ne kykenisi-
vät vastaamaan omista lähtökohdistaan globaalin talouden aiheuttamiin rakenne-
muutospaineisiin. Samaan aikaan USA:ssa otettiin kriittisempi asenne paikallisia
verkostoja kohtaan, koska niiden nähtiin johtavan myös regressiiviseen paikalli-
seen tulonjakoon. USA:ssa kiinteistö- ja maankäyttösuuntautuneiden “kasvuko-
neiden” nähtiin ottavan omakseen “yhteiset intressit” ja sitä kautta edistävän var-
sin suoraviivaisesti yrityslähtöisiä tavoitteita. (Gordon & Low 1998.)

Kasvukoalition jäseniä yhdistää yleinen riippuvuus taloudellisesta kasvusta,
koska sen mukana koalition jäsenet kokevat saavansa myös itse aineellista hyö-
tyä. (Harding 1997, 42.) Jos koalitioiden päätavoitteena on kapeisiin intresseihin
perustuva taloudellinen kasvu, niin Molotchin mukaan tutkimuksessa tulisi etsiä
kaupungin kehittämistä hallitsevaa koalitiota sekä tunnistaa sen kokoonpano ja
merkitys kaupungin kehityksessä. (Logan 1997.)

Hardingin mukaan kasvukoalition sisällä voidaan nähdä olevan kolmenlaisia
potentiaalisia ryhmittymiä. Ensimmäiseen kaupunkiseudun kasvusta hyötyvään
toimijaryhmittymään voivat kuulua sellaisten elinkeinojen edustajat, jotka hyöty-
vät suoraan kaupunkiseudun kasvusta. Tällaisia ovat mm. rakennusfirmat, arkki-
tehtitoimistot, rahoittajat jne. Nämä eivät ole välttämättä sidottuja vain ko. kau-
punkiseutuun. Ne voivat olla myös kaupunkiseudun ulkopuolisia. Toisen kaupun-
kiseudun kasvusta hyötyvän toimijaryhmittymän muodostavat siitä epäsuorasti
hyötyvät toimijat eli erilaiset palvelujen tarjoajat; paikallinen media, päivittäista-
varaliikkeet, kulutustavaraliikkeet jne. Kolmanteen ryhmään kuuluvat sellaiset
toimijat, jotka saattavat hyötyä kasvun joistakin piirteistä. Tällaisia ovat mm. yli-
opistot, urheiluseurat, ammattiyhdistykset, jälleenmyyjät jne. (Harding 1997, 42.)

Hardingin kuvaamilla ryhmittymillä on yhteinen intressi muodossa tai toises-
sa tukea taloudellisen kasvun logiikkaan perustuvia kehittämisstrategioita. Kas-
vukoalitiot eivät kuitenkaan aina koostu kaikista kehittämiseen liittyvistä intressi-
ryhmistä. Myös eri toimijoiden aktiivisuus kehittämisessä voi olla hyvinkin erilai-
nen. Lisäksi on mahdollista, että koalition ulkopuoliset toimijat kyseenalaistavat
kasvukoalition lähes itsestäänselvinä pitämät intressit ja päämäärät. Esimerkiksi
luonnonsuojelijat saattavat kyseenalaistaa paikallisen kasvukoalition taloudelli-
seen kehittämiseen painottuvat intressit ja painottaa ympäristön laatuun kohdistu-
via strategioita60 . He saattavat vastaavasti muodostaa oman koalitionsa, joka ottaa
tehtäväkseen toimia yksipuolisen taloudellisen kehittämisen vastapainona.

Suomessa paikallishallinnolla on osana hyvinvointivaltiota ollut vahva tulon-
jaollinen ja hyvinvointia luova ja tasaava funktio. Toimintaympäristön muuttues-
sa ja kilpailun tultua entistä vahvemmin osaksi suomalaisten kaupunkien todelli-
suutta, on myös Suomessa nähtävissä kasvun edellytysten luomisen nousevan yhä
keskeisemmäksi tekijäksi suomalaisten kaupunkien strategioissa. Samalla yhä vah-
vemmin nousee esille kysymys siitä, mikä on hyvinvoinnin tasaamisen ja talou-
dellisen kasvun välinen suhde. Tämä on tulevaisuuden kannalta keskeinen kysy-
mys, koska kasvukoalitiot saattavat päätyä ajamaan hyvinkin kapeasti omia etu-
jaan, jolloin kaupunkiseudun kehittämisen kokonaisetu jää taustalle. Healeyn (1997,
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162) mukaan Isossa-Britanniassa on 1990-luvulla ollut merkkejä siitä, että on syn-
tymässä uusia alueellisia korporatiivisia verkostoja, joissa huomio kohdistuu vain
kapeaan taloudelliseen intressipohjaan. Tällöin vaarana on kumppanuuden, ver-
kostojen ja osallistumisen korostamisesta huolimatta kommunikatiivisten proses-
sien rajoittuminen käytännössä paikallisen eliitin sisäisiin keskusteluihin. Tämä
johtaa helposti siihen, että muut näkemykset tukahtuvat, vaikka virallinen kehittä-
misretoriikka antaisikin ymmärtää muuta.

Sulkeutuneiden kasvukoalitioiden ongelmana saattaa olla myös liiallinen luk-
kiutuminen ryhmässä vallitseviin näkemyksiin, jolloin toimintaympäristön muu-
toksia ei havainnoida riittävän herkästi ja/tai muiden toimijoiden näkemyksiä ei
osata ottaa riittävästi huomioon. Tällöin koalitio saattaa lukkiutua liiaksi vallitse-
vaan ajattelumalliin ja samalla usein myös menneeseen kehitykseen.

Verrattuna edustukselliseen demokratiaan verkostojen ja kasvukoalitioiden
ongelma on siinä, että niiden avulla on helpompi rajata peleissä mukana olijat ja
ulos jäävät ilman, että verkoston ulkopuolinen pystyy edes kunnolla hahmotta-
maan millä perusteilla rajaus tapahtuu. Verrattuna hierarkkiseen järjestelmään
verkostoille on tyypillistä, että toimintatavat, valtasuhteet ja pelisäännöt muuttu-
vat jatkuvasti. Erilaiset verkostot antavat mahdollisuuden kaupunkien kehittämi-
seen tähtäävien toimintojen joustavoittamiseen, mutta samalla demokratian uudet
muodot nousevat kaupunkiseuduilla etsinnän kohteiksi.

Suomessakin tulisi yhä useammin keskittyä tutkimuksessa tunnistamaan a)
onko kasvukoalitioita olemassa, b) mistä toimijoista ne koostuvat missäkin kau-
pungissa, c) mitä ja kenen etuja ne ajavat, d) ovatko kasvuakoalitiot avoimia vai
suljettuja ja e) mikä on niiden merkitys kaupunkiseudun kehitykselle.

Edelliset kysymykset ovat tärkeitä myös johtamisen näkökulmasta, koska jos
kehittämishankkeilla ei ole siinä mukana olevien tahojen tai siitä kiinnostuneiden
tahojen tukea (asukkaat, yritykset, investoijat yms.), hankkeiden toteuttaminen
usein vaikeutuu. (van den Berg et al. 1997.) Yhteiskunnallisen tuen saaminen edel-
lyttää avoimeen kommunikaatioon perustuvia koalitioita, jotka kuitenkin ottavat
vastuuta kehittämisestä. Samalla on muistettava, että verkostojen laatu määrittyy
myös niiden saavutettavuuden perusteella. Vain riittävän avoin ja läpinäkyvä ver-
kosto voi taata sen, etteivät verkostoissa syntyvät koalitiot käänny sisäänpäin ja
ala pelata omia pelejään irrallaan kaupunkiseudun kehittämisen ongelmista ja haas-
teista.

Kasvukoalitiot voidaan nähdä kaupunkiseutujen kehittämisessä kahdesta nä-
kökulmasta. Ensinnäkin ne voivat olla sulkeutuneita omaa etua ajavia “hyvä veli -
verkostoja”, toisaalta ne voivat olla kaupunkiseudun kehittämisen kannalta tär-
keiden resurssien suuntaajia ja seudun kehittämisen johtajuuden tae.

Loganin ja Molotchin (1987) esille nostamat kasvukoalitiot ovat yksi näkö-
kulma kaupunkiseutujen johtamista koskevaan tutkimukseen. Korostamalla koa-
litioita he ovat halunneet nostaa esille yksilöiden ja intressiryhmien roolin ja mer-
kityksen kehittämisstrategioiden luomisessa. Samalla on oletettavaa, että kaupun-
kiseudulle voi syntyä myös useampia koalitioita, joiden intressit ovat ainakin jon-
kin verran toisistaan poikkeavia, vaikka taloudellisen kasvun edistäminen olisikin
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niiden yhteinen nimittäjä. Verkostojen johtamisessa on kyse myös koalition si-
säisten suhteiden johtamisesta ja koalitioiden suhteista muihin toimijoihin.

Näistä ajatuksista saamme poimittua toisen kaupunkiseudun johtajuuden luon-
teenpiirteistä.

Kaupunkiseuduille saattaa ajan kuluessa syntyä ko. seudulle tyypillinen koalitio, joka
ottaa itselleen keskeisen roolin kaupunkiseudun kehittämisessä. Koalitio saattaa olla
kehittäjäverkoston solmu, resurssien mobilisoinnin ja kehityksen suuntaamisen moot-
tori. Koalitio saattaa myös muodostua muusta kehittäjäverkostosta irralliseksi omaa
etua ajavaksi sisäänpäinkääntyneeksi ryhmittymäksi.

Vaikka käsitteellisesti koalitio ja kehittäjäverkosto viittaavatkin eri asioihin,
on koalitio yleensä kiinteä osa kehittäjäverkostoa. Ne eivät ole toisensa poissulke-
vat käsitteet. Koalition ja kehittäjäverkoston välistä käsitteellistä eroa on havain-
nollistettu taulukossa 3.

TAULUKKO 3. Koalitio ja kehittäjäverkosto (Rhodesia 1997 soveltaen).

Koalitio Kehittäjäverkosto
Osallistujien Rajallinen – tietoinen rajaus Suuri – ei tietoista rajausta
määrä

Intressien laatu Yhtenäinen – yleensä talou- Moninaiset – intressien voi-
dellinen; voimakkaat intressit makkuuden aste vaihtelee
omien päämäärien saavutta-
miseksi

Vuorovaikutuksen Tiivis Vaihteleva – vaihtelee käytän-
taso nössä verkoston eri toimijoiden

välillä

Jatkuvuus Perustuu yhteiseen arvopohjaan, Perustuu osittain yhteisiin int-
yleisiin tavoitteisiin ja tuloksiin resseihin sekä julkisen hallin-

non instituutioiden ylläpitä-
mään jatkuvuuteen ja jatkuvasti
uudelleen määräytyviin rajoihin

Konsensuksen aste Korkea – perustuu yhteiseen Alhainen – tietynasteinen kon-
arvopohjaan sensus mutta verkoston sisällä

on aina olemassa myös ristirii-
toja ja erimielisyyksiä

Valta Koalition sisällä valta jakautunut Valta jakautunut epätasaisesti;
suhteellisen tasaisesti; koalitioon verkostoon kuuluminen lisää
kuuluminen lisää toimijan suoraa epäsuoraa valtaa
valtaa; suhteessa kehittäjäverkos-
toon valta on suuri

Resurssien Kaikilla koalition jäsenillä on Resurssien määrässä ja laadussa
jakautuminen resursseja suuria eroja
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Johtajuus kaupunkiseutujen kehittämisessä

Kaupunkiseutujen johtajuuden pelikenttä alkaa hahmottua. On aika kääntää katse
johtajuuteen. Ennen kuin katsotaan tarkemmin verkostojen johtamisen huomion
kohteita on syytä katsoa mistä johtajuudessa on pohjimmiltaan kysymys. Johtajuu-
den perustehtävät voidaan yksinkertaisimmillaan tiivistää seuraaviin viiteen koh-
taan:

toiminnan suuntaviivojen määrittäminen,
kyky saada ihmiset mukaan,
kyky saada ihmiset tekemään työtä tavoitteiden saavuttamiseksi
kyky sopeuttaa, tehostaa ja muuttaa toimintaa toimintaympäristön muut-
tuessa sekä
kyky tarkastella toimintaa pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti.

(Karlöf 1995, 117.)

Näin ollen johtajuus rakentuu sellaisten käsitteiden kuten tavoite ja tarkoitus
varaan. Tavoitteellisuus ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että johtajalla ja
johdettavilla olisi yhteiset tavoitteet. Johdettavien tavoitteet eivät välttämättä ole
samat kuin johtajalla eikä johdettavien tavoitteet välttämättä ole keskenään saman-
laiset. Näin ollen vuorovaikutus johtajan ja johdettavien välillä nousee keskeiseen
asemaan. Sekä johtaja että johdettavat ovat osa jatkuvaa prosessia, jossa määritel-
lään ja muotoillaan uudelleen tavoitteita ja toimintalinjoja. Johtajat voivat tässä
prosessissa käyttää kontrollia, suostuttelua, palkkioita, resurssien suuntaamista,
asiantuntemusta, tulostavoitteita, tunteisiin vetoamista jne. Johtajien jatkuva teh-
tävä on joka tapauksessa motivoida johdettavia, joiden omat tarpeet ja motivaatiot
on otettava prosessissa huomioon. Varsinkin kaupunkiseudulla tämä korostuu,
koska kehittämisessä ei voi selkeästi erottaa johtajia ja johdettavia. Kaupunkiseu-
dun kehittämisessä ei yleensä ole yhtä selvää strategista johtoa, joka voisi yksin
asettaa tavoitteet ja määrittää kehittämisen punaisen langan.

Johtajuudessa on kaupunkiseutujen kehittämisessä pohjimmiltaan kyse ky-
vystä käyttää paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä resursseja oman seudun ke-
hittämisessä, mobilisoida paikalliset toimijat kehittämiseen eli kyvystä saada ih-
miset liikkeelle. Tällöin johtamisessa ei ole olennaista niinkään vain resurssien
hallinta tai muodollinen asema, vaan neuvottelu-, kommunikaatio-, suostuttelu-,
“kaupankäynti-”, välittämis- ja visiointitaidot korostuvat.

Kunnalliset organisaatiot eivät ole sellaisessa asemassa, että ne voisivat ohja-
ta tai kontrolloida erilaisten yritysten, järjestöjen, perheiden yms. omia strategioi-
ta. Kaupunkiseutujen johtamista ei voida hahmottaa “ylhäältä-alas” tai “ohjaa ja
kontrolloi” mallien kautta, eikä strateginen johtaminen myöskään ole “yhteisen
hyvän mukaisten tavoitteiden” määrittelemistä ja asetettujen tavoitteiden suoravii-
vaista toteuttamista. Epäselvässä ja epävarmassa maailmassa strategiapreferenssit
eivät niin vain ole olemassa. Ne on muodostettava yhä uudestaan tasapainottamal-
la erilaisia intressejä ja etsimällä kolmansia ratkaisuja. Ne nousevat dynaamisista
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prosesseista ja näin ne ovat myös riippuvaisia tilanteiden logiikasta ja poliittisesta
harkinnasta siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei. (Stoker 1997, 61.) Tällaisia pro-
sesseja muokkaavat:

kaupunkiseudun kehittämistä hallitsevan koalition kokoonpano,
kaupunkiseudun kehittäjäverkoston toimivuus, sen jäsenten välisten suh-
teiden luonne,
koalition suhde kehittäjäverkostoon ja muihin kaupunkiseudulla vaikut-
taviin verkostoihin sekä
resurssit joita kehittäjäverkoston jäsenillä on tuoda kehittämiseen.

Ollakseen tehokkaita kumppaneita verkostoissa toimijoille nousee kahden-
laisia vaateita. Ensinnäkin toimijoilla tulee olla strategista tietoa kaupunkiseudun
kehittämisen kannalta oleellisista sosiaalisista toimista tai tapahtumista sekä kyky
toimia tämän tiedon ja osaamisen pohjalta. Toiseksi toimijoilla tulisi olla hallus-
saan sellaisia resursseja, jotka tekevät toimijasta houkuttelevan verkostolle. (Sto-
ne 1986 viittaus Stoker 1997, 60.) Resurssit voivat olla rahaa, osaamista, kontak-
teja, informaatiota yms. Kolmanneksi toimijoilla voi olla kyky tunnistaa verkosto-
jen ongelmia ja toimia niiden poistamiseksi. Esimerkiksi yhdessä tekemiseen liit-
tyvät kustannukset61  saattavat vähentää kiinnostusta yhteistyöhön. Joillain toimi-
joilla voi olla kyky rajoittaa ja jakaa yhteistoiminnan kustannuksia niin, että kus-
tannukset vastaavat toimijan osuutta pelissä eli tietoisella verkostojen johtamisel-
la voidaan välttää win-lose ja lose-lose -tilanteet.

Näin on muodostunut kolmas kaupunkiseudun johtajuuden luonteenpiirteis-
tä.

Monitoimijainen ja monitavoitteinen strategioiden välinen kommunikatiivinen pro-
sessi tarvitsee suuntia etsivää ja luovaa johtajuutta, jotta kaupunkiseudun kehittämi-
sessä on mahdollista nousta organisaatiokohtaisten intressien ja tavoitteiden yläpuo-
lelle. Tämä on tärkeää toimijoiden mobilisoinnissa ja resurssien tehokkaassa käytös-
sä.

Kun kaupunkiseudun johtamisen luonteenpiirteet ovat alkaneet hahmottua,
on aika katsoa, miten luonteen särmiin voidaan tarttua, miten voidaan kaivaa siitä
parhaat puolet esille ja saada toisaalta luonteen pimeä puoli pysymään hallinnassa
tilanteissa, joissa ei ole erikseen määritelty johtajaa ja johdettavaa. Mitä siis on
verkostojen johtaminen, mitkä ovat sen osa-alueet ja huomion kohteet?

Verkostojen johtaminen

Edellä todettiin, että kaupunkiseudun strategiaprosessit eivät ole edeltä käsin muo-
toiltujen päämäärien suoraviivaista toteuttamista, vaan monisyisiä vuorovaikut-
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teisia prosesseja, joita muotoillaan ja toteutetaan toisistaan riippuvaisten toimijoi-
den verkostossa. Verkostoissa vaarana on kehittämistoiminnan hajautuminen, lii-
allinen pirstoutuminen ja koordinoimattomuus, jolloin moninaisuus ei enää ole-
kaan kehittämisen voimavara vaan heikkous. Verkostot tarvitsevat johtajuutta
kompleksisten verkostojen suuntaamiseksi, monimutkaisten projektien suunnitte-
lemiseksi ja toteuttamiseksi, konfliktien ja poikkeamien hallitsemiseksi sekä in-
formaation hankkimiseksi, luomiseksi ja levittämiseksi verkostoissa.

Verkostojen johtamisella tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään vuorovaiku-
tusprosessien edistämiseen, erilaisten toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa
välittäjänä toimimiseen ja toiminnan suuntaamiseen kohti päämäärien etsintää.
Verkostojen johtamista voidaan pitää toimijoiden toisiinsa kohdistamana vaiku-
tuksena, jolloin on mahdollista, että verkoston johtajia on useita. Teoriassa jokai-
nen verkoston toimija voi olla myös verkoston johtaja. (Kickert et al. 1997.)

Kehittäjäverkostossa yksikään toimijoista ei siis periaatteessa ole muiden ylä-
puolella. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikilla toimijoilla olisi yhtäläinen
valta verkostossa. Joidenkin verkostoon osallistujien painoarvo voi käytännössä
olla suurempi ja hallitsevampi kuin toisten kokemuksen, motivaation, käytössä
olevien resurssien, verkostotoimimisen taitojen yms. syiden vuoksi. Vaikka ver-
kostojen johtajana voi periaatteessa olla kuka tahansa kehittämisprosessiin osal-
listuvista, on kuitenkin todennäköistä, että jotkut verkostojen johtajan tehtävät
(kuten verkoston muuttamiseen ja kehittäjäverkostojen epäkohtien vähentämiseen
tai poistamiseen tähtäävät toimet) ovat useimmiten varsin luontaisesti julkisen
hallinnon toimijoiden vastuulla. Toisaalta verkostojen johtamisen visionääriset
ominaisuudet saattavat tulla vaikkapa koulutus- ja tutkimuslaitosten edustajilta tai
yrityksiltä. Eri toimijoilla voi olla erilaisia rooleja ja tehtäviä verkostojen johtami-
sessa. Jokin toimija saattaa johtaa verkostoa tiedostamatta sitä itse.

Verkostojen johtamisen osa-alueet

Verkostojen johtaminen voidaan jakaa pelien johtamiseen (game management) ja
verkoston rakentamiseen (network structuring).

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

Kun pelien johtamisessa verkosto otetaan annettuna, pyritään verkoston ra-
kentamisella muuttamaan verkoston institutionaalista rakennetta. Tällöin vaikute-
taan verkostoon osallistuvien toimijoiden keskinäisiin suhteisiin, otetaan verkos-
toon uusia jäseniä, suljetaan verkostosta vanhoja jäseniä tai muutetaan resurssien
jakautumista, sääntöjä, normeja, arvoja ja tulkintoja. (Klijn et al. 1995, 442.) Esi-
merkiksi kaupunkiseudun kehittämistä hallitseva koalitio on voinut verkoston joh-
tajana keskittyä ajamaan omia tavoitteitaan, jolloin muut toimijat ovat jääneet syr-
jään kaupungin kehittämisestä. Tämä taas saattaa aiheuttaa vuosikausia kestävän
epäuskon osallistumisen vaikuttavuudesta, vaikka sulkeutunut koalitio olisikin jo
avautunut tai hajonnut.

Verkostojen rakentamiseen liittyen Stone (1997, 106–107) nostaa johtajuu-
den mittareiksi a) vuorovaikutuksen muiden toimijoiden kanssa – ketkä ovat mu-
kana, ketkä jätetään ulkopuolelle, miten luodaan mahdollisuudet laajaan osallistu-
miseen, miten luodaan tiivis vuorovaikutuksen intensiteetti – sekä b) institutio-
naalisen muutoksen aikaansaamisen – miten muutetaan sääntöjä, vakiintuneita toi-
mintatapoja ja organisationaalista kenttää.

Verkostojen johtamisen kohteet

Verkostojen johtaminen voi kohdistua tulkintoihin, toimijoihin ja instituutioihin
sekä näiden välisiin suhteisiin (Klijn & Teisman 1997).

Tulkinnoilla tarkoitetaan erilaisuuksia ja samanlaisuuksia toimijoiden arvois-
sa, tavoitteissa ja näkökulmissa liittyen käsillä olevaan asiaan. Tulkintojen otta-
misessa mukaan verkostojen johtamisen keskeiseksi huomion kohteeksi perustuu
siihen, että toimijat eivät reagoi todellisuuteen vaan sisäisesti konstruoituihin tul-
kintoihin todellisuudesta62 . (van der Hejden 1996.)

Toimijoilla on yleensä erilaisia tulkintoja ongelmista, muista toimijoista, riip-
puvuussuhteista ja yhdessä työskentelyn eduista ja haitoista. Nämä tulkinnat ovat
vaikeasti muutettavissa, mutta ne muotoutuvat ja rakentuvat vähitellen uudelleen
yhteistoiminnassa. Toimijat eivät aina ole edes kykeneviä tai halukkaita mukaut-
tamaan tulkintojaan. Tällaisissa tilanteissa kehittämisprosesseista on vaarana tulla
“kuurojen dialogia”, samoja argumentteja toistetaan rituaalinomaisesti kenenkään
haluamatta saattaa omia näkemyksiään huonoon valoon. Tulkintojen johtamisella
pyritään tällaisten paikalleen juuttuneiden tilanteiden estämiseen tai selvittämi-
seen ylläpitämällä ja/tai luomalla olosuhteita avoimelle keskustelulle. Tällaisissa
keskusteluissa tulisi pyrkiä hyväksymään se, että ei ole olemassa “parasta” tulkin-
taa, ja että yhteistoiminnan onnistumisen kannalta erilaisten tulkintojen olemassa-
olo on hyödyllisempää kuin tulkintojen erilaisuuden eliminointi. (Termeer & Kop-
penjan 1997.)

Tulkinnoilla johtaminen ei siis tarkoita konsensuksen etsimistä, vaan sitä että
luodaan yhteistä pohjaa yhteisille päätöksille samalla kun hyväksytään ja kunnioi-
tetaan muiden toimijoiden asemaa ja tulkintoja.
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Kehittäjäverkostot rakentuvat useiden erilaisten toimijoiden ja niiden keski-
näisen vuorovaikutuksen varaan. Toimijoihin kohdistuvassa verkostojen johtami-
sessa pyritään vaikuttamaan yksittäisten pelien tai koko verkoston toimijakokoon-
panoihin (ketkä ovat mukana ja ketkä eivät) sekä toimijoiden väliseen vuorovai-
kutukseen. Kuten Klijn (1997, 32) toteaa, kehittäjäverkostoissa toteutettavat stra-
tegiaprosessit ovat kompleksisia ja vaikeasti ennakoitavia. Niissä on mukana mo-
nia toimijoita omien tavoitteidensa kanssa. Lisäksi toimijoiden tavoitteet ja prefe-
renssit saattavat muuttua prosessin kuluessa. Näin ollen toimijoiden on vaikea
etukäteen tietää, mihin tavoitteisiin prosessissa päädytään ja mitkä tulevat ole-
maan strategiaprosessien tuotokset. Toimijoiden on kyettävä oppimaan sekä omista
tavoitteistaan ja strategioistaan että muiden toimijoiden tavoitteista ja strategioista
prosessin kuluessa.

Instituutioilla63  tarkoitetaan niitä suhteellisen pysyviä toimintatapoja, sään-
töjä ja resursseja sekä sitä organisationaalista kenttää, joka antaa muodon verkostoil-
le. Instituutioihin kohdistuva verkostojen johtaminen vaikuttaa epäsuorasti kaik-
kiin sen hetkisiin ja tuleviin toimiin verkoston “arkkitehtuurin” muuttuessa (Klijn
& Teisman 1997.)

Esimerkiksi alueellisten Työvoima- ja elinkeinokeskusten perustaminen vuon-
na 1997 muutti suomalaisen alueellisen kehittämisen institutionaalista kenttää
uudistamalla organisaatioita ja toimintatapoja. Vaikka TE-keskukset useimmilla
alueilla ovat vanhoista toimijoista koottuja kokonaisuuksia, on kehittäjäverkos-
toon tullut mukaan uusi toimija. Se muuttaa sekä verkoston sisäisiä vuorovaiku-
tussuhteita että muiden toimijoiden tulkintoja uuden toimijan asemasta verkostos-
sa ja oman organisaation suhteesta uuteen tulokkaaseen.

TAULUKKO 4. Verkostojen johtamisen huomion kohteet (Klijnia & Teis-
mania 1997 ja Linnamaata 1998 mukaillen ja täydentäen).

Tulkinnat Toimijat Instituutiot

Pelin – samanlaisuuksien – tärkeitä resursse- – instituutioiden asetta-
johtaminen ja eroavaisuuksien ja hallitsevien toimi- mien mahdollisuuksien

etsiminen toimijoiden joiden aktivointi64 ja rajoitusten ennakointi
tulkinnoista, toimimi- – vastustajien, ongel- – instituutioiden kehittä-
nen erilaisten tulkinto- mallisten ja marginaa- minen siten, että toimi-
jen ja niistä johdettujen liryhmien aktivointi/ joiden vuorovaikutus
päämäärien lähentämi- passivointi65 voidaan järjestää pelien
seksi onnistumisen kannalta

parhaimmalla mahdolli-
sella tavalla

Verkoston – toimijoiden verkostoa – uusien toimijoiden – verkoston puitteet
rakentaminen koskevien tulkintojen tuominen verkostoon määrittelevien insti-

muuttaminen ja/tai tai jo mukana olevien tuutioiden muuttaminen
yhdensuuntaistaminen: toimijoiden aseman
mitä varten verkosto muuttaminen
on olemassa, mikä on
eri toimijoiden rooli
osana verkostoa jne.
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“Hyvää” verkostojen johtamista määriteltäessä on otettava huomioon sen erot
suhteessa perinteiseen johtamiseen. Hierarkkisen järjestelmän näkökulmasta hy-
vää johtajuutta arvioidaan usein sillä, ovatko päämäärät selkeitä tai ovatko aiotut
toimet toteutuneet. Nämä tekijät eivät kuitenkaan sovellu johtaviksi kriteereiksi
verkostojen johtamisessa. Verkostojen johtajuutta voidaan arvioida sillä onko toi-
mijoiden välillä vuorovaikutusta, miten toimijat ovat valikoituneet mukaan, kuin-
ka tiivistä ja avointa vuorovaikutus on, onko erilaisia tulkintoja kyetty lähentä-
mään, miten prosessien laatuun on vaikutettu, eteneekö prosessi jne. (ks. luvusta
”Nykyisyys – prosessien laadun kehittäminen” prosessien laadun kriittiset kysy-
mykset).

Verkostonäkökulman soveltamista julkisen hallinnon prosesseihin on myös
kritikoitu. Verkostojen on sanottu tuottavan tehottomia, tuloksettomia ja riittä-
mättömästi legitimoituja strategioita (ks. myös edellä koalitioiden ongelmista).
Toisaalta verkostojen mielekkyyttä on perusteltu muun muassa sillä, että ne mah-
dollistavat intressiryhmien ja strategioita toteuttavien toimijoiden mukana olon
strategiaprosesseissa sekä niiden tietojen ja informaation hyödyntämisen. Laajan
osallistumisen on myös nähty helpottavan strategioiden yhteiskunnallista hyväk-
symistä. Näin strategioiden toteuttaminen on helpompaa ja kustannukset halvem-
pia. Lisäksi monien yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden osallistuminen ja nii-
den erilaisten intressien ja arvojen huomioon ottaminen lisää prosessin demokraat-
tisuutta ja ongelmien ratkaisukapasiteettia. (Kickert et al. 1997, 171.)

Tulkintojen, instituutioiden ja toimijoiden välistä suhdetta voidaan havain-
nollistaa kaupunkiseudun elinkeinopoliittisen yhteistyön avulla.

 Esimerkkinä voidaan ajatella Suomessa suhteellisen yleistä tilannetta, jossa
keskuskaupungin ja sitä ympäröivien kehyskuntien yhteistyö ei suju toiveiden
mukaisesti. Usein kysymys saattaa olla siitä, että erilaiset tulkinnat yhteistyön tar-
peesta ja merkityksestä eivät kohtaa toisiaan. Tämä heijastuu sekä “instituutioi-
den kellumisena” että toimijoiden motivaation laskemisena. Käytännössä tulkinto-
jen erilaisuus voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että keskuskaupunki näkee elinkei-
nopoliittisen yhteistyön operatiivisena asiana. Tällöin se saattaa pyrkiä välttämään
jäykkiä rakenteita ja rakentamaan toiminnan projektikohtaisesti olemassa olevien
verkostojen varaan. Kehyskunnat puolestaan saattavat tulkita kuntien välisen yh-
teistyön strategisena asiana. Niille on pidemmän aikavälin näkökulmasta tärkeää
päästä yhteistyöhön suurempia materiaalisia ja inhimillisiä resursseja hallitsevan
kaupungin kanssa. Samalla kehyskunnat saattavat odottaa, että keskuskaupunki
suurempine resursseineen kantaa päävastuun erilaisten projektien valmistelusta ja
toteutuksesta. Tämä taas saattaa johtaa siihen, että keskuskaupunki kokee yhteis-
työn käytännön päätoteuttajana kehyskuntien sitoutumisen itse toimintaan vähäi-
seksi.

Kehyskunnat puolestaan saattavat päätyä epäilemään keskuskaupungin sitou-
tumista yhteistyöhön, koska ne tulkitsevat sen asenteen kertovan siitä, ettei se
loppujen lopuksi koe yhteistyötä riittävän tärkeäksi. Näin kaksi erilaista eri näkö-
kulmista erilaisilla logiikoilla perusteltavissa olevaa tulkintaa johtaa siihen, että
yhteistyön organisointi on tehotonta. Se ei ole institutionalisoitunut, eli se ei ole



116

saavuttanut riittävän vakiintunutta asemaa, kukaan ei kanna siitä kokonaisvastuu-
ta. Tehottomuutta lisää kuntien keskinäinen kilpailu, mikä vaikeuttaa samalla yh-
teistyötä ohjaavien yhteisten pelisääntöjen laatimista. Tulkintojen erilaisuus ja
pelisääntöjen puuttuminen vaikuttaa myös vuorovaikutussuhteiden laatuun, mikä
puolestaan heijastuu takaisin toimijoiden tulkintoihin ja haluun tarttua instituuti-
oiden kehittämiseen. Erilaisista tulkinnoista liikkeelle lähtenyt kierre on valmis.

KUVA 16. Tulkintojen, toimijoiden ja instituutioiden kohtaaminen kaupun-
kiseudun kuntien välisessä elinkeinopoliittisessa yhteistyössä.

Tässä esimerkkinä on käytetty kuvitteellista kaupunkiseutua, mutta vastaa-
vanlaisia erilaisista tulkinnoista syntyviä verkostojen toimivuuden ongelmia on
myös käytännössä (ks. Sotarauta & Linnamaa 1997a). Jossain toisessa paikassa ja
toisena aikana instituutioiden toimimattomuus saattaa johtaa erilaisiin tulkintoi-
hin, jotka puolestaan johtavat vuorovaikutuksen heikkenemiseen ja toimijoiden
jäämiseen pois verkostosta. Hyvällä verkostojen johtamisella tämän kaltaisiin il-
miöihin on mahdollista puuttua. Esimerkin kaltaista tilannetta selkeyttäisi erilais-
ten tulkintojen ottaminen esille strategisissa keskusteluissa ja institutionaalisen
perustan – pelisääntöjen – kehittäminen tietoisesti joko löyhän uusia rakenteita
välttävän projektikohtaisen toimintamallin lähtökohdista tai luomalla seudullista
yhteistyötä varten sille muodon antavia instituutioita.

Verkostojen johtamisen osa-alueita ovat pelien johtaminen ja verkostojen ra-
kentaminen. Sen huomion kohteita ovat tulkinnat, toimijat ja instituutiot. Verkos-

Keskuskunta:
yhteistyö operatiivinen asia

Kehyskunnat:
yhteistyö strateginen asia

Tulkinnat Instituutiot
"Tilanne kelluu"

Yhteistyön pelisääntöjä
ja organisointimuotoja ei kehitetä

Toimijat Hämmennys

Uusia toimijoita
vaikea saada mukaan

Mukana olevien
motivaatio laskee

Uudet tulkinnat/
vanhat tulkinnat
vahvistuvat

Vuoro-
vaikutus

Tavoitteita
vaikea määritellä
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tojen johtamisen taustalla on näkemys siitä, että kaupunkiseudun kehittämisessä
kohtaavat monien toimijoiden monet erilaiset historiat, monet strategiat ja samalla
monet mahdolliset tulevaisuudet. Seuraavaksi tarkastellaan verkostojen johtami-
sen ja aikajänteen suhdetta eli sitä miten mennyt, nykyhetki ja tuleva liittyvät ver-
kostojen johtamiseen.

Verkostojen johtaminen ja aikajänne

Käsityksemme menneisyyden ja tulevaisuuden epäsymmetrisestä suhteesta mää-
rää vallitsevan ajantajumme, joka puolestaan vaikuttaa ajatus- ja toimintamalleihim-
me. Ne nousevat menneisyyden kokemusten ja tulevaisuuden odotusten välisestä
jännitteestä. (Koselleck 1985.) Menneisyyden kokemukset ja tulevaisuuden odo-
tukset heijastuvat monin tavoin kaupunkiseudun johtamisessa.

KUVA 17. Mennyt, nykyisyys ja tuleva verkostojen johtamisessa.

Mennyt – polkuriippuvuuden ymmärtäminen

Menneet tapahtumat vaikuttavat monin tavoin nykyhetken kehittämistyöhön. Sekä
johtajuuden että kaupunkiseudun kehityksen voi nähdä olevan polkuriippuvaa (Ks.
esim. Judd & Parkinson 1990a; Eskelinen & Kautonen 1996; Maskell & Malm-
berg 1995; Pempel 1998.) Polkuriippuvuus vaikuttaa sekä johtajuuden muotoihin
että alueen institutionaalisiin, rakenteellisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin piirtei-

Nykyisyys

Tulevaisuuden
odotukset

Menneisyyden
kokemukset

Verkostojen
johtaminen

Visionäärisyys

Monet
tulevaisuudet

Monet
strategiat

Erilaiset
polut

Polku-
riippuvuuden

ymmärtäminen

Strategisuus

Prosessien
laadun kehittäminen
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siin. Tässä yhteydessä keskitytään polkuriippuvuuden ja johtajuuden väliseen suh-
teeseen.

Yhdelläkään johtajalla ei ole koskaan edessään täysin puhdasta pöytää. Ajan
kuluessa syntyneet instituutiot, toimijoiden muodostamat koalitiot ja eri ilmiöistä
ja toimintatavoista vakiintuneet tulkinnat asettavat rajat johtajuudelle. Se mikä on
yhdellä seudulla mahdollista ja jopa todennäköistä, saattaa jollain toisella seudul-
la olla lähes mahdotonta, koska taakse jääneet polut ovat erilaiset. Kaupunkiseu-
dun kehittämisen monia ilmiöitä ei voi selittää vain nykypäivästä käsin.

Historia muokkaa sekä kaupunkiseudun koalitioiden luonnetta ja asemaa että
mahdollisuutta hyödyntää kaupunkiseudun kehittämisen potentiaalisia resursseja.
Esimerkiksi aiemmat poliittiset kamppailut ovat pidemmällä aikavälillä voineet
vaikuttaa rikkaan ja monipuolisen institutionaalisen kentän muodostumiseen kau-
punkiseudulle. Poliittiset kamppailut siitä, mihin suuntaan kaupunkiseudun ja/tai
sen joidenkin sektorien tai alueiden pitäisi kehittyä ovat joissain tapauksissa pi-
demmällä aikavälillä johtaneet avoimempaan ja eri toimijat mukaan ottavaan pai-
kalliseen politiikkaan, koska riittävän hyvin verkostoja ymmärtävät johtajat ovat
imeneet vastustajat mukaan päätöksenteon piireihin ja näin kehittäjäverkosto on
laajentunut, sen näkökulmat ovat monipuolistuneet ja toiminta muodostunut avoi-
memmaksi. (Judd & Parkinson 1990c, 296.) Samalla on saatu mahdollisuus käsi-
tellä mahdolliset haitalliset konfliktit ennen niiden puhkeamista toimintaa haittaa-
viksi.

Toisaalta polkuriippuvuus voi tarkoittaa myös liiallista lukkiutumista men-
neeseen polkuun. Tällöin uuden luominen ja tarvittavien muutosten toteuttaminen
vaikeutuu, rakennemuutos saattaa toteutua kriisin kautta tai sitten juututaan kiinni
hitaasti näivettävään noidankehään. Oletuksena on, että verkostojen johtamisen
avulla on mahdollista “irrottaa” seutu lukkiutumista ja siten luoda edellytykset
uuden polun syntymiselle ja syvän kriisin välttämiselle. Menneeseen kehityspol-
kuun lukkiutuminen voidaan jakaa funktionaaliseen, kognitiiviseen ja poliittiseen
lukkiutumiseen (taulukko 5).
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TAULUKKO 5. Lukkiutumat (Cookea & Schienstockia 1996 soveltaen).

Funktionaalinen Kognitiivinen Poliittinen
lukkiutuminen lukkiutuminen lukkiutuminen

Vallitseviin toiminta- Vallitseviin ajattelumal- Saavutettuihin etuihin
tapoihin lukkiutuminen leihin lukkiutuminen lukkiutuminen

Ominaispiirteitä: Ominaispiirteitä: Ominaispiirteitä:
Sulkeutuneet verkostot Vakiintunut “kielenkäyttö” Oman edun turvaaminen
Vain joillakin toimijoilla Kaupunkiseudun kehit- Koalitiot pitävät kiinni ole-
on etuoikeus osallistua tämisessä vallitsevat ajat- massa olevasta kehitysurasta
verkoston toimintaan, telumallit perustuvat tiet- ja sen toimintamalleista tur-
vaarana on sisäänpäin tyyn kielenkäyttöön, tiet- vatakseen omat etunsa.
kääntyneiden koalitioiden tyyn tapaan esittää asiat,
syntyminen. tiettyihin sopimuskäy- Haavoittuvuus uusien sääntö-

täntöihin ja tiettyyn tieto- jen edessä
Suljetut koalitiot pohjaan. Aiemman menestyksellisen ke-
Koalitiot saattavat toi- hityksen vaiheissa alueelle on
mintaympäristön muuttu- Näkemyksen kapeus syntynyt virallisia ja epäviral-
essa pitää kiinni vanhoista Vanhat ajattelumallit ja lisia verkostoja, jotka eivät
toimintamalleista ja saavu- toimintatavat sekä niitä ehkä ole aiemmin kohdanneet
tetuista eduista sekä siten heijastava kielenkäyttö muuttuvaa tilannetta ja/tai
estää tietopohjan ja inno- saattavat estää uusien kriisiä.
vaatioperustan laajentami- mahdollisuuksien ha-
sen, uuden syntymisen. vaitsemisen. Tällöin ko- Reflektion puute

ko järjestelmä saattaa Vakiintuneet verkostot ja nii-
keskittyä olemassa den toimintatavat eivät ole riit-
olevan tilanteen yllä- tävän avoimia, itsekriittisiä ja
pitämiseen. keskustelevia uusille ajatuksille

ja toimintaympäristön muutok-
sille kyetäkseen luomaan uutta.

Nykyisyys – prosessien laadun kehittäminen

Jokapäiväistä toimintaa hallitsee yleensä monet yksittäiset päivittäiset tapahtu-
mat, jotka linkittyvät toisiinsa. Prosessit vievät helposti mukanaan.

Prosessilla tarkoitetaan sellaista sarjaa toimenpiteitä ja tapahtumia, jotka liit-
tyvät toisiinsa. Prosessi on siis jatkuvaa toimintaa ja/tai sarja ajassa tapahtuvia
muutoksia. Kaupunkiseutujen johtamisessa prosessi muodostuu strategiseen muu-
tokseen vaikuttavien intressiryhmien toimenpiteistä ja reaktioista sekä kehittäjä-
verkoston ulkopuolisista tapahtumista. Laajimman määrityksen mukaan proses-
silla ei sinällään ole alkua tai loppua tai yksiselitteistä sisältöä. Se sisältää kaiken
sen jokapäiväisen puuhan ja puserruksen, joka antaa kehittämistyölle konkreetti-
sen muodon, eli kokouksia, neuvotteluja, uusien projektien alkuja, vanhojen pro-
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jektien loppuja, lounastapaamisia, käytäväkeskusteluja... Toisaalta prosessi voi-
daan määritellä myös tietyn tehtävän tai tapahtumasarjan perusteella. Esimerkiksi
suunnitteluprosessi koostuu sellaisten toimenpiteiden ja tapahtumien sarjasta, jot-
ka liittyvät toisiinsa ja suunnitteludokumentin laatimiseen. Näin määriteltynä pro-
sessilla on alku ja loppu. Pohjimmiltaan rajatut prosessit liittyvät kuitenkin aina
jatkuviin prosesseihin.

Olemme esittäneet väitteen66 , että kaupunkiseutujen välisen kilpailun kiristy-
essä yhteistoimintaprosessien laadusta on tullut kilpailuetu. Käytännössä se edel-
lyttää kaupunkiseutujen strategisessa johtamisessa huomion suuntaamista viral-
listen strategiapapereiden, organisaatioiden ja juhlapuheiden taustalla oleviin yh-
teistoimintaprosesseihin ja ennen kaikkea niiden laatuun. Tällöin korostuu  jatku-
va tulevaisuuksien etsintä ja muokkaaminen esimerkiksi yhteistoiminnan verkos-
toja johtamalla. Suunnitelmat, niissä esitetyt tavoitteet, visiot yms., nähdään osina
jatkuvaa prosessia, jolloin ei tule kysyä vain miten hyvät analyysit ja aiotut strate-
giat laadittiin, vaan myös “miten niiden laadinta ja tulos vaikuttavat prosessien
laatuun”. Prosessien laadun kehittämisellä pyritään luomaan verkoston toimintaa
mahdollisimman hyvin tukeva ’maaperä’.

Strategiaprosessit eivät verkostoissa palvele jotain ylhäältä annettua tavoitet-
ta, vaan ne ovat luonteeltaan enemmänkin tukevia, mahdollistavia ja välittäviä.
Tällöin erilaisia organisoitumisen muotoja ja kehittämisohjelmia sekä niiden laa-
dintaprosesseja tarkastellaan osana jatkuvaa kommunikatiivista prosessia. Tällöin
keskeinen kysymys on, miten erilaiset organisaatiomallit ja kehittämisohjelmat ja
niiden laadinta vaikuttavat prosessiin, toimijoiden strategiseen tietoisuuteen, mitä
uusia kommunikaatiokanavia aukeaa, miten kommunikaation esteitä poistetaan,
jne. Kuten Healey et al. (1995a, 19) toteavat, strategiat ovat tavallaan eräänlaisia
koepalloja, jotka heitetään moninaiseen vuorovaikutussuhteiden verkostoon. Näin
niiden yhtenä keskeisenä tehtävänä on informoida toimijoita mahdollisista tule-
vaisuuksista, ja siten epäsuorasti johtaa eri organisaatioiden strategioita ja avata
uusia yhteistyökokoonpanoja. Tällöin kriittiseksi menestystekijäksi nousee kyky
luoda edellytyksiä erilaisten toimijoiden väliselle jatkuvalle ja syvälliselle vuoro-
vaikutukselle ja siitä kumpuavalle itse-ohjautumiselle yhteisten intressien (eikä
rakenteiden) ympärille. Tämä korostaa verkostossa olevaa tietoisuutta eri toimi-
joiden osaamisesta, uusista mahdollisuuksista, käynnissä olevista hankkeista jne.

Tämän artikkelin taustalla oleva johtamis- ja strategianäkemys lähtee sitä,
että nykyään on yhä vaikeampi sanoa missä suunnittelu loppuu ja päätöksenteko
tai toimeenpano alkavat. Suunnittelu ja toimeenpano nivoutuvat yhteen jatkuvas-
sa prosessissa. Valta on yhä selvemmin näiden prosessien ymmärtämisessä ja nii-
den johtamisessa. Ennen suunniteltiin mitä tehdään ja johtamisella saatiin ihmiset
tekemään suunniteltuja asioita. Nykyään korostetaan sitä, että ne jotka vastaavat
toteutuksesta ovat myös mukana suunnittelussa ja näin suunnittelusta tulee johta-
mista ja johtamisesta suunnittelua. Tällöin prosessien hyvä laatu on se maaperä,
jolle sekä johtajuus että tehokkaat strategiaprosessit rakentuvat. Hyvä prosessien
laatu ei kuitenkaan vielä takaa mitään, mutta luo edellytykset tehokkaalla kehittä-
miselle. Prosessin laatu muodostuu kuvassa 18 esitettyjen tekijöiden varaan. Seu-
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raavilla sivuilla on esitetty prosessien laadun taustalla olevia kriittisiä kysymyk-
siä67 .

KUVA 18. Prosessin laadun tekijät (Sotarauta 1997).

Strategisuus

Tieto

Työnjako
vastuuttaminen

Luottamus

Foorumit

Oppiminen

Päämäärien
samansuuntaisuus

Sitoutuminen

Lisä-arvo

Toimintaprosessien laatu

Organisointi
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Informaatio ja tieto
Kriittiset kysymykset: Miten informaatio ja tieto kulkevat kehittäjäverkostossa; ketkä saavat
kaupunkiseudun kehittämisen kannalta olennaista informaatiota, ketkä eivät sitä saa; miksi
toiset saavat informaatiota ja toiset eivät; mitä tiedonvälityksen kanavia käytetään; menevät-
kö viestit perille - jos eivät, onko vika lähettäjässä, vastaanottajassa ja/tai esittämistavassa,
jne.

Lisäarvo
Kriittiset kysymykset: Mitä lisäarvoa kukin toimija tuo erilaisiin verkostoihin ja prosesseihin;
mitä lisäarvoa kukin toimija saa erilaisista verkostoista ja prosesseista? jne.

Sitoutuminen
Kriittiset kysymykset: Miten toimijat sitoutuvat prosesseihin; mistä syistä eri toimijat ovat
valmiita sitoutumaan tai jättämään sitoutumatta (oletuksena se, että toimijoilla on erilaisia
syitä sitoutua samoihin asioihin): miten toimijoita voidaan saada sitoutumaan prosessiin niin,
että yhteistoiminnasta vetäytymisen riski kesken toiminnan vähentyy (sitoutumista ei siis
etsitä vain suunnitelmaan ja siinä esitettyihin tavoitteisiin, vaan jatkuvasti etsitään sitoutumis-
ta edellyttäviä ja mahdollistavia yhteisiä intressejä ja hankkeita.) jne.

Päämäärien samansuuntaisuus
Kriittiset kysymykset: Miten voidaan löytää eri toimijoiden päämäärien väliltä yhtymäkohtia,
jotka mahdollistavat yhteisen tekemisen; miten saadaan aikaan win-win -tuloksia; miten
voidaan taata, että kaikki osallistujat hyötyvät vaikka eivät ehkä saavutakaan alkuperäisiä
tavoitteitaan; ovatko ehdotetut päämäärät epäselviä tai riittävää jännitettä synnyttämättömiä
jne.

Oppiminen
Kriittiset kysymykset: Miten voidaan oppia omasta ja muiden tekemisestä; miten käännetään
erilaisista kanavista jatkuvasti välittyvä palaute toiminnan kehittämiseksi; mitä oppimisen
lähteitä käytetään; mitä oppimisen kanavia käytetään; mikä on ihmisten kapasiteetti soveltaa
oppimaansa käytännössä; miten oppimiskapasiteettia voisi kehittää jne.

Foorumit
Kriittiset kysymykset: Millä foorumeilla strategioita luodaan, kehitetään ja kuljetetaan eteen-
päin; mitä foorumeja ja areenoita käytetään, ovatko ne onnistuneita valintoja; miten eri toi-
mijoiden välinen yhteistyö organisoidaan eri foorumeilla; miten eri toimijoilla on mahdolli-
suus osallistua keskusteluun; kuka luo eri foorumien osallistumisen ja keskustelujen säännöt
jne.

Luottamus
Kriittiset kysymykset: Miten voidaan luoda ja pitää yllä luottamuksellisia suhteita, jotka mah-
dollistavat kriittisen rakentavan keskustelun, uusien yllättävienkin näkökulmien nostamisen
esille; miten luottamuksellisia suhteita voidaan tietoisesti kehittää; mitkä tekijät murentavat
luottamusta; mihin luottamus perustuu jne.

Työnjako, vastuuttaminen
Kriittiset kysymykset: Miten prosessi voidaan vastuuttaa ja työ jakaa riittävän selvästi, jotta
prosessi etenee eikä juututa paikallaan pyörivään keskustelukaruselliin.

Miten prosessien laadun elementit vahvistavat toisiaan joko prosessien laatua
kehittävästi tai heikentävästi68
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Tuleva – strategisuus ja visionäärisyys

Strategisuus viittaa pitkäjänteiseen ja johdonmukaiseen toimintaan.
Strateginen suunnittelu69  on Suomessa vakiintunut yhdeksi kaupunkiseutu-

jen kehittämisen työkaluksi 1990-luvulla. Yleensä strategisen suunnittelun teori-
an ja menetelmien takana on kysymys siitä, miten voidaan hallita ja poistaa pää-
töksenteon ja kehittämistoiminnan moniulotteisuutta, epävarmuutta ja lyhytjän-
teisyyttä. Tavoitteena on saada moninainen kehittäjäverkosto toimimaan yhden-
suuntaisesti kaupunkiseudun kehittämiseksi. Tämä on hyvä tavoite, mutta ei ko-
vinkaan helposti toteutettavissa. Tämän perustavoitteen varaan rakennettu strate-
ginen suunnittelu törmää helposti monitoimijaisen verkoston päätöksenteon ja
suunnittelun moninaiseen todellisuuteen.

Jos hyväksytään kaupunkiseutujen moninaisuus ja toimintojen verkostomai-
suus toiminnan voimavaraksi, tulee moninaisuus valjastaa käyttöön eikä puristaa
kokoon. Tällöin strategisen suunnittelun taustalla oleva peruskysymys voidaan
kääntää ympäri ja kysyä: ‘Miten strategiaprosesseissa voidaan käyttää hyväksi
moniulotteisuutta ja epäselvyyttä’. Peruskysymyksen kääntäminen ympäri ei ole
teoreettista saivartelua, vaan hyvin olennainen kysymys myös kaupunkiseutujen
johtamisessa. Perusero on siinä, lähdetäänkö a) liikkeelle eri toimijoiden yhteisen
näkemyksen korostamisella, lähdetäänkö etsimään yhteistä visiota ja yhteisiä stra-
tegioita vai b) lähdetäänkö etsimään yhtymäkohtia monien tavoitteiden ja strate-
gioiden väliltä. Jos liikkeelle lähdetään jälkimmäisestä näkökulmasta, on yhä enem-
män kiinnitettävä huomiota verkostojen tietoiseen johtamiseen ja prosessien laa-
dun kehittäminen. Tämä on perustelua, koska kaupunkiseudun strateginen johta-
minen ja suunnittelu ei ole lineaarinen päätöksentekoprosessi, vaan päätöksente-
koa luonnehtii käytännössä poliittinen sekamelska neuvotteluineen ja eri ryhmien
välisine intressikamppailuineen.

Kaupunkiseudun kehittämisen monitoimijainen luonne saattaa johtaa intres-
sien väliseen kamppailuun, jossa erilaiset intressiryhmät tarkastelevat kaupunki-
seudun kehitystä vain omasta näkökulmastaan ja vielä usein omien lyhyen aika-
välin tavoitteidensa kautta. Tällöin kokonaisnäkemys katoaa helposti useiden int-
ressien välisen kamppailun viidakkoon. Vaikka johtamisessa tunnustettaisiinkin
moninaisuus kehittämisen voimavaraksi, on kokonaisuuksien ja tulevaisuuden
hahmottaminen tärkeää, jotta strategiaprosessien eri aspektit kyetään nivomaan
pitkäjänteiseksi ja johdonmukaiseksi prosessiksi. Vaikka lähdettäisiinkin liikkeelle
monien strategioiden väliltä, on myös yhteisistä visioista keskusteltava. Tällöin
tulevaisuusajattelu on yksi keino irrottautua joskus hyvinkin hämmentävistä tässä
päivässä kiinni olevista prosesseista ja nousta niiden yläpuolelle.

Vision ja sen laadinnan yhtenä tehtävänä on tällöin tulkita tapahtumia, etsiä
niiden merkityksiä prosessien suuntamisessa tulevaisuuden kautta sekä koota osista
kokonaisuus ja estää epäjohdonmukaisuudet ja ristiriitaisuudet. Parhaimmillaan
visio on selkeä ja täsmällinen tulevaisuudenkuva, mutta kuten Bennis ja Nanus
(1985, 89) toteavat, se voi olla myös epämääräinen, unenomainen käsitys johtaji-
en mielissä. Visio on joka tapauksessa enemmän kuin tavoite. Sitä ei voi ilmaista
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pelkillä numeroilla. Johdonmukainen, todellinen visio auttaa toimijoita ymmär-
tämään, mitkä muutokset ovat välttämättömiä. Vision tehtävänä on siis tulevai-
suuden pohdiskelun kautta paljastaa ongelmia ja kehittämistarpeita nykyhetkessä.
Parhaimmillaan visio luo jännitteen nykyisyyden ja tulevaisuuden välille paljas-
taen ongelmia ja ohjaten strategisia keskusteluja ja samalla eri toimijoiden stra-
tegioita.

Kaupunkiseudun kehittämisessä vision ja sen laadinnan yhteydessä käytävät
keskustelut nähdään verkostojen johtamisen välineinä. Niiden avulla voidaan ot-
taa esille instituutioihin, tulkintoihin ja toimijoihin liittyviä teemoja tulevaisuuden
näkökulmasta.

Verkostojen johtamisessa on mahdollista käyttää visioinnin rinnalla tai tuke-
na myös skenaarioajattelua. Skenaario määritellään varsin yleisesti tulevaisuuden
toiminnalliseksi käsikirjoitukseksi, joka sisältää tulevaisuudentilojen kuvauksia,
joissa puolestaan esitetään kuvaus nykytilasta ja looginen kertomus siitä, minkä-
lainen prosessi voi liittää tulevaisuudenkuvan ja nykytilan yhteen70 . Samalla ske-
naarioiden tulisi sisältää kuvaukset keskeisistä toimijoista, toiminnoista, strategi-
sista asemista jne. Tällöin voidaan pureutua mahdollisiin, todennäköisiin, ehdolli-
sesti todennäköisiin, toivottaviin ja ei-toivottaviin tulevaisuuksiin. Kuten van der
Hejden (1996) toteaa, skenaarioita voidaan käyttää strategioiden ”testipenkkei-
nä”, aiotut strategiat voidaan ”kävellä läpi” kussakin skenaariossa. Tällöin on
mentaalisella tasolla mahdollista testata niiden toimivuutta erilaisilla tulevaisuu-
den kehitysvaihtoehdoilla ja siten paljastaa mahdollisia puutteita strategioiden ta-
kana olevassa ajattelussa ja toimintatavoissa. Samalla voidaan käsitellä eri toimi-
joiden tulkintoja käsillä olevasta tilanteesta ja saada myös viitteitä kehitysnäke-
myksestä.

Visioiden ja skenaarioiden käyttöä voitaisiin ehkä parhaiten luonnehtia tule-
vaisuuden harjoitteluksi. Tällöin niiden tulisi olla uskottavia mutta samalla yllät-
täviä. Niiden tulisi olla riittävän vahvoja, jotta ne rikkovat vakiintuneita ajattelu-
malleja ja siten suuntaavat prosesseja. Tulevaisuusajattelun avulla on mahdollista
etsiä heikkoja signaaleja ja tässä ajassa muhivia muutoksen siemeniä, jotka saatta-
vat tulevaisuudessa aiheuttaa ongelmia tai avata uusia mahdollisuuksia. Näin tä-
män päivän päätöksiä voidaan testata ennalta suhteessa erilaisiin mahdollisiin tu-
levaisuuksiin ja siten luoda elinvoimaisia kehittämisprosesseja.

Osana verkostojen johtamista vision ja skenaarioiden tehtävänä ei ole luoda
tarkkaa kuvaa tulevaisuudesta, vaan auttaa tekemään tänään parempia tulevaisuutta
luovia päätöksiä. Ne antavat mahdollisuuden oppia ja sopeutua sekä luoda toimin-
taympäristöä, ne helpottavat organisaatioiden välistä strategista kommunikaatio-
ta. Näin ollen vision ja skenaarioiden tehtävänä on luoda edellytyksiä strategiselle
kommunikaatiolle. Ne eivät siis ole vain suunnitelman osia kuten usein nähdään.
Ne ovat kollektiivisen strategisen tietoisuuden luomisen ja oppimisen välineitä.
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Yhteenveto

Johdannossa nostimme esille joukon kysymyksiä. Nyt on aika vastata niihin.
Ensimmäinen kysymys kuului: Mitä on johtajuus verkostoihin perustuvassa

kaupunkiseudun kehittämisessä? Vastauksen etsintään lähdettiin tunnistamalla
kaupunkiseudun kehittämisen luonteenpiirteet. Totesimme, että kaupunkiseudun
kehittämisessä johtaminen on monien tavoitteiden ja strategioiden  välinen pro-
sessi, jossa kyse on eri toimijoiden välisestä vuorovaikutuksesta. Kaupunkiseu-
dun johtaminen on siis verkostojen johtamista. Kaupunkiseuduille saattaa kuiten-
kin ajan kuluessa syntyä ko. seudulle tyypillinen koalitio, joka ottaa itselleen kes-
keisen roolin kaupunkiseudun kehittämisessä. Koalitio saattaa olla kehittäjäver-
koston solmu, resurssien mobilisoinnin ja kehityksen suuntaamisen moottori. Se
saattaa myös muodostua muusta kehittäjäverkostosta irralliseksi omaa etua aja-
vaksi sisäänpäinkääntyneeksi ryhmittymäksi.

Joka tapauksessa monitoimijainen ja monitavoitteinen strategioiden välinen
kommunikatiivinen prosessi tarvitsee suuntia etsivää ja luovaa johtajuutta, jotta
kaupunkiseudun kehittämisessä on mahdollista nousta organisaatiokohtaisten int-
ressien ja tavoitteiden yläpuolelle. Tämä on tärkeää toimijoiden mobilisoinnissa
ja resurssien tehokkaassa käytössä.

Kompleksisissa tilanteissa ja verkostojen johtamisessa keskeiseksi vallan
muodoksi on nousemassa sellainen johtajuuden kapasiteetti ja toiminnanmuoto,
joka mahdollistaa kaupunkiseudun kehittämisen kannalta tärkeiden hankkeiden
toteutumisen. Tällöin vallassa olennaista on kyky ottaa mukaan oikeat toimijat ja
kyky yhdistää niiden resursseja, osaamista ja päämääriä pitkänaikavälin strategi-
seksi liittoutumiksi. Tällöin toimijoiden olisi kyettävä toimimaan sekä yhteisten
että erilaisten tavoitteiden muodostamassa kentässä. Tämän kaltainen verkosto-
ja/tai kumppanuuskulttuuri on kuitenkin toimintatapana vaikeampi kuin usein näh-
dään. Verkostojen toimivuuden kriittinen analysointi, niiden logiikan parempi
ymmärrys ja uusien toimintamallien kehittäminen nousee yhtä tärkeälle sijalle kuin
uusien sisältöjen etsiminen strategioihin. Lisäksi sekä tutkimuksessa että käytän-
nössä olisi kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota kaupunkiseuduilla esiinty-
vien koalitioiden merkitykseen kaupunkiseutujen kehittämisessä.

Kysyimme myös miten verkostoja johdetaan, eli mitä on verkostojen johta-
minen kaupunkiseudun kehittämisessä?

Totesimme, että verkostojen johtamisella pyritään vuorovaikutusprosessien
edistämiseen, erilaisten toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa välittäjänä toi-
mimiseen ja toiminnan suuntaamiseen kohti päämäärien etsintää. Verkostojen joh-
tamista voidaan pitää toimijoiden toisiinsa kohdistamana vaikutuksena, jolloin on
mahdollista, että verkoston johtajia on useita. Tästä jatkoimme kysymyksellä -
mihin verkostojen johtamisessa kohdistetaan huomio – ja totesimme, että verkos-
tojen johtamisessa huomion voi kohdistaa tulkintoihin, toimijoihin ja instituutioi-
hin sekä näiden välisiin suhteisiin.
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Seuraavaksi otimme esille kysymyksen siitä  mikä on prosessien laadun osuus
verkostojen johtamisessa ja mitkä ovat verkostojen johtamisen muut osatekijät
prosessien laadun kehittämisen lisäksi? Totesimme, että verkostojen laatu määrit-
tyy osaltaan niiden saavutettavuuden perusteella. Vain riittävän avoin, läpinäkyvä
ja saavutettava verkosto voi taata sen, etteivät verkostoissa syntyvät koalitiot käänny
sisäänpäin ja ala pelata omia pelejään irrallaan kaupunkiseudun kehittämisen on-
gelmista ja haasteista. Tämä edellyttää prosessien laadun tietoista kehittämistä.
Prosessien laatu on se maaperä, jossa sekä johtajuus että strategiat elävät ja kehit-
tyvät. Prosessien laatua kehittämällä voidaan vaikuttaa tämän päivän toiminnan
laatuun ja siten vaikuttaa myös tulevaisuuteen.

Kaupunkiseudun kehitys, verkostojen luonne ja prosessien laatu riippuvat myös
siitä polusta, jota pitkin kaupunkiseudulla on kuljettu. Tämän vuoksi menneiden
tapahtumien merkityksen ymmärtäminen on keskeinen osa verkostojen johtamis-
ta. Kaupunkiseudun kehittämisen monitoimijainen luonne saattaa johtaa intressi-
en väliseen kamppailuun, jossa erilaiset intressiryhmät tarkastelevat kaupunki-
seudun kehitystä vain omasta näkökulmastaan ja vielä usein omien lyhyen aika-
välin tavoitteidensa kautta. Tällöin kokonaisnäkemys katoaa helposti useiden int-
ressien välisen kamppailun viidakkoon, usein lukkiutuneena menneeseen kehitys-
polkuun. Tällöin tulevaisuusajattelu on yksi keino irrottautua joskus hyvinkin häm-
mentävistä tässä päivässä kiinni olevista prosesseista ja nousta niiden yläpuolelle.
Strategisuus puolestaan edustaa jatkuvaa pitkäjänteisen ja johdonmukaisen toi-
minnan etsintää. Vaikka johtamisessa tunnustettaisiinkin moninaisuus kehittämi-
sen voimavaraksi, on kokonaisuuksien ja tulevaisuuden hahmottaminen tärkeää,
jotta strategiaprosessien eri aspektit kyetään nivomaan pitkäjänteiseksi ja johdon-
mukaiseksi toiminnaksi.

Kaupunkiseutujen kehittämisessä johtajuus määrittyy tässä artikkelissa esi-
tettyjen teemojen ympärillä. Johtajuus ei kuitenkaan ole koskaan vapaa rajoitteis-
ta, vaan sen muotojen ja käytäntöjen rakentumista suuntaavat kaupunkiseudun
ulkoiset tekijät (yleinen taloudellinen kehitys, lainsäädäntö, kunta/valtio -suhde
jne.); paikalliset institutionaaliset rakenteet sekä erilaiset verkostot ja koalitiot;
tilannesidonnaiset tekijät eli tiettyinä hetkinä kaupunkiseudulla strategisiksi koe-
tut haasteet ja ilmiöt sekä ”kriittiset tapahtumat” sekä johtajien henkilökohtaiset
ominaisuudet (karisma, sitoutuneisuus, kunnianhimo, suostuttelukyky jne.) (Ste-
wart 1997, 89.)

Tässä artikkelissa on etsitty kaupunkiseudun johtajuutta. Yksittäisen johtajan
ominaisuuksiin ei ole juurikaan puututtu. Tässä artikkelissa käsitellyt asiat on kui-
tenkin mahdollista kääntää myös verkostojen johtajan yleisiksi toimintatavoiksi.
Samalla ne voisivat toimia vaikka uusien kysymysten lähteenä.

Kaupunkiseudulla verkostojen johtaja

inspiroi eikä niinkään hallinnoi
visioi ja luo tulevaisuutta eikä usko liikaa suunnitteluun
näkee että muutos syntyy usein kokeiluista ja riskin otosta eikä hallin-
nollisista prosesseista
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luottaa ja tietoisesti rakentaa luottamusta eikä kontrolloi liikaa
luo ja etsii tiimejä eikä etsi vain yksilösuorituksia
käyttää epäselvyyttä hyväkseen eikä pyri yksiselitteisesti järjestykseen
etsii uutta ja luo innostuneisuuden ilmapiiriä eikä lukkiudu vanhoihin
uskomuksiin
on ihailtu ajatustensa ja toimintansa vuoksi eikä niinkään asemansa vuoksi
näkee kokonaisuudet ja saa mahdottomankin toteutumaan eikä juutu yk-
sityiskohtiin
löytää kehittämisen piilevän potentiaalin eikä keskity vain olemassa ole-
viin resursseihin ja/tai toiminnan rajoitteisiin
kuuntelee myös muiden ajatuksia eikä vain puhu ja tuo omia ajatuksiaan
esille
osaa käyttää myös tarinoita, analogioita, metafooria ja mielikuvia hy-
väksi eikä toimi vain faktan varassa

jne.
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LIITE 1. Yhteenveto: Kaupunkiseudun verkostojen johtaminen
huomion kohteet ja aikajänne

Tulkinnat Instituutiot Toimijat

Visionää- Mitä yhtäläisyyksiä Auttaa ymmärtämään mit- Antaa mahdollisuuden
risyys ja eroavaisuuksia on kä instituutiot pitävät kiin- nousta tämän päivän ongel-

eri toimijoiden tulkin- ni vanhasta kehitysurasta mien yläpuolelle tuomalla
noissa tulevaisuuden ja estävät aiottujen strate- toimijoita yhteen keskuste-
halutuissa ja ei-halu- gioiden ja visioiden toteu- lemaan ja analysoimaan
tuissa tulevaisuuden- tumisen – miten instituu- tulevaisuutta – ovatko
kuvissa? tioita pitäisi uudistaa tule- toimijoiden vuorovaikutuk-

vaisuuden eikä menneen tai sen ongelmat esteenä halu-
nykyhetken tarpeista lähtien? tun tulevaisuuden toteutu-

misessa? Miten vuorovai-
kutusta pitäisi kehittää
halutun tulevaisuuden
mahdollistamisessa?

Strategisuus Antaa mahdollisuu- Antaa mahdollisuuden uu- Kiinnittää huomion
den ymmärtää pitkä- distaa instituutioita pitkä- vuorovaikutusprosessin
jänteisen ja johdon- jänteisesti ja johdonmukai- laatuun strategisena ele-
mukaisen toiminnan sesti kaupunkiseudun pit- menttinä – miten luodaan
ja tulkintojen välistä kän aikavälin kehittämisen sellainen toimintakulttuuri
suhdetta – onko eri tarpeista lähtien – miten ja toimintamalli, joka luo
toimijoiden strategi- instituutioita kyetään kehit- edellytyksiä pitkäjäntei-
oiden taustalla ole- tämään jatkuvana proses- selle ja johdonmukaiselle
via tulkintoja mah- sina pitkäjänteisesti ja joh- aitojen verkostojen, aidon
dollista tuoda lähem- donmukaisesti? Miten ins- kumppanuuden luomiselle.
mäs toisiaan, jotta tituutiot vaikuttavat pitkä-
päästäisiin yhteiseen jänteiseen ja johdonmu-
tekemiseen? kaiseen toimintaan?

Prosessien Nostaa esille nykyis- Tukevatko vai haittaavatko Miten prosessien laadun eri
laadun ten tulkintojen ja pro- nykyiset instituutiot pro- elementit ja niiden väliset
kehittäminen sessien laadun väliset sessien laadun kehittämis- yhteydet vaikuttavat toimi

yhteydet – miten eri tä ja miten prosessien laa- joiden väliseen vuorovai
toimijoiden tulkinnat tua kehittämällä voidaan kutukseen? Miten toimijat
vaikuttavat proses- muuttaa tai luoda uusia vaikuttavat prosessien
sien laatuun? Miten instituutiota? laatuun?
prosessien laatua ke-
hittämällä voidaan
vaikuttaa tulkintoi-
hin?

Polkuriippu- Millä tavalla nykyi- Miten nykyiset instituutiot Ovatko nykyiset ongelmat
vuuden ym- set tulkinnat perustu- ovat rakentuneet, minkä- tai hyvät puolet vuorovai-
märtäminen vat menneiden polku- laisen maailman tarpeisiin kutuksessa riippuvaisia

jen tapahtumiin? Mi- ja millaisiin ajattelumallei- menneistä tapahtumista?
ten menneet tapahtu- hin ne perustuvat?
mat vaikuttavat tul-
kintoihin?
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Johdanto

Tämän kirjan eri artikkeleissa on jo monesti tavalla tai toisella todettu, että kau-
punkiseutujen kehittämisen avainteemoiksi ovat nousemassa tieto, osaaminen ja
oppiminen. Informaation ja tiedon hallinnan on sanottu nousevan yhä tärkeäm-
pään asemaan uudessa yhteiskunnallisessa kehitysvaiheessa, jota varsin yleisesti
kutsutaan tietoyhteiskunnaksi. Informaation merkitys kilpailukyvylle, verkosto-
jen johtamiselle ja innovatiivisuudelle on jo tuotu esiin, mutta sen tarkempaa huo-
miota ei siihen tässä opuksessa ole vielä kohdistettu. Tässä vaiheessa kirjaa on
syytä kuroa kehää umpeen ja nostaa informaatio ja tieto taustalta parrasvaloihin.

Kuten johdannossa todettiin, on tietoyhteiskunta käsitteellisesti monimerki-
tyksellinen ja paradoksaalinenkin kehityskulku. Uskomus siis joka tapauksessa
on, että siirrytään tietoa ja tietämystä painottavaan osaamistalouteen, jossa tieto-
työn ammattien ja työntekijöiden määrä kasvaa. Informaatio ja tieto ovat muodos-
tumassa strategisiksi voimavaroiksi ja oppimisesta on tulossa tietoyhteiskunnan
tärkein prosessi – näinhän on jo totuttu hokemaan. Tietoyhteiskunnassa monien
toimijoiden menestys perustuu pitkälle niiden kykyyn hankkia, luoda, jakaa ja
soveltaa tietoa sekä taktisesti että strategisesti tärkeillä alueilla.

Tiedon ja informaation merkityksen korostuminen nostaa esille uusia kysy-
myksiä myös kaupunkiseutujen kehittämisessä. Miten kehittämistoiminnassa kye-
tään vastaamaan informaation määrän kasvuun, informaation hallinnan ja nopean
oppimisen vaateisiin? Miten valtavaa informaatio- ja tietotulvaa voi hallita, miten
siitä voi poimia olennaiset piirteet esiin? Näiden kysymysten takaa löytyy ensim-
mäinen isompi vailla vastausta oleva kysymys: Miten tiedon luomista ja hallintaa
voidaan jäsentää kaupunkiseudun kehittämisessä? Tässä artikkelissa uuden tie-
don luominen liitetään kaupunkiseudun kilpailukykyyn kuvan 19 osoittamalla ta-
valla.

Uuden tiedon luominen ja
informaatiojärjestelmä kaupunkiseudun
kehittämisessä
Esimerkkinä Tampereen CityWeb

Markku Sotarauta
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KUVA 19. Uuden tiedon luominen kilpailukyvyn resurssina.

Artikkelin tehtävänä on nostaa esille lähestymistapoja tiedon luomisen ja/tai
syntymisen prosessien tarkasteluun ja ymmärtämiseen. Lisäksi tarkastellaan sitä,
miten verkostojen johtamisessa voidaan käyttää informaatiota ja tietoa sekä inter-
netissä toimivaa informaatiojärjestelmää kommunikatiivisen kehittämisprosessin
organisoinnissa ja informaation hallinnassa.

Vaikka kaupunkiseutujen institutionaalista kehittämistä hallitseekin suhteel-
lisen raskassoutuinen kehittämiskoneisto, käytännön kehittämistyö organisoituu
yhä useammin verkostojen, ad hoc -projektiryhmien, strategisten liittoutumien ja
erilaisten konsortioiden varaan. Uudenlainen ”kumppanuuskulttuuri” ei kuiten-
kaan ole osoittautunut helpoksi; uusien kumppaneiden kulttuurien, kielenkäytön,
ajattelutapojen yms. opettelu ei aina suju nopeasti. Tähän kun lisätään, että jatku-
va innovointi ja uudistumiskyky eivät ole tärkeitä ominaisuuksia vain yrityksissä
vaan myös kaupunkiseutujen kehittämisessä, saadaan toinen laaja kysymys: Mi-
ten voidaan luoda uutta tietoa kaupunkiseudun kehittämisessä?

Edellä esille nostettuihin kysymyksiin lähdetään etsimään vastauksia tarkas-
telemalla ensin kehitysnäkemystä ja sen roolia uuden tiedon luomisessa. Tämän
jälkeen katsotaan tarkemmin, sitä miten kehitysnäkemys rakentuu merkitysten an-
tamisen prosesseissa ja miten kehitysnäkemys ohjaa tapaa, jolla toimijat etsivät ja
käyttävät informaatiota sekä antavat sille merkityksiä. Merkitysten antamisen tar-
kastelun jälkeen huomio kohdistetaan siihen, miten datasta syntyy tietoa ja miten
tiedon muuntumista voidaan jäsentää. Lopuksi tarkastellaan informaatiojärjestel-

Tiedon luominen

Merkitysten
antaminen

Data Informaatio

Uuden tiedon tarve

Jatkuva innovointi

Kaupunkiseudun
kilpailukyky

Kehitysnäkemys

Kehitysnäkemys
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mää tiedon luomisen ja informaation hallinnan välineenä. Tässä käytetään esi-
merkkinä Tampereen kaupunkiseudun CityWeb -informaatiojärjestelmää. Lopuksi
tiedon luominen liitetään Sotaraudan ja Linnamaan (1999) artikkelin teemoihin
katsomalla, mikä on tiedon luomisen ja strategisen johtamisen välinen yhteys.

Kehitysnäkemys ja merkitysten antaminen

Kehitysnäkemys

Aina kun maailma muuttuu vanhat ajattelumallit kokevat kolauksen, uusien etsin-
tä alkaa. Maailmankuvan, todellisuuskäsityksen, ajattelumallien romahtaminen on
aina aiheuttanut ongelmia. Peruskäsitykset muuttuvat ja vakiintuneilta toiminnoilta
putoaa pohja pois, koska kehitysnäkemys ohjaa jatkuvasti taustalta suhtautumista
muutokseen, tulevaisuuteen ja toimintaympäristöön sekä muihin toiminnan kan-
nalta keskeisiin tekijöihin.

Myöskään tietoyhteiskuntakehitys ei koettele vain rakenteita ja toimintatapo-
ja, vaan erityisen kovalle koetukselle joutuvat vakiintuneet ajattelumallit. Tämä
on myös käytännön kehittämistyön kannalta keskeinen kysymys, koska toimijat
eivät reagoi suoraan todellisuuteen vaan sisäisesti konstruoituihin tulkintoihin to-
dellisuudesta (van der Hejden 1996). Elämme siis tietyssä mielessä käsitteellises-
sä maailmassa, joka koostuu ajatuksista, aatteista, ideoista, käsitteistä, mielikuvis-
ta, muistoista, suunnitelmista, tiedosta jne. Toimintaamme ohjaavat todellisuuden
ne osat, joita olemme tottuneet pitämään tärkeinä ja kiinnostavina. McCaskey käyt-
tää metafoorana konseptuaalisen kartan käsitettä kuvatessaan niitä käsityksiä, joi-
den uskotaan olevan todellisuus ja jotka ohjaavat itsestäänselvyyksinä taustalta
toimintaamme. Konseptuaalinen kartta on yhteen kietoutunut nippu maailmaa
koskevaa ymmärrystä. Se muodostuu implisiittisesti intressien ja tärkeinä pidetty-
jen asioiden pohjalta. Lisäksi sen kehittymiseen vaikuttavat käsitykset siitä, mitkä
asiat vaativat toimintaa ja mitkä eivät. Konseptuaalinen kartta on siis kognitiivi-
nen esitys maailmasta ja meistä se osana. (McCaskey 1991, 137.)

Kehitysnäkemyksen71  voi Niiniluotoa (1989) soveltaen todeta siis olevan
enemmän tai vähemmän jäsennetty uskomusten ja arvostusten järjestelmä. Sen
osia ovat maailmankuva (millainen maailma on), tieto-oppi (miten maailmaa kos-
kevaa tietoa hankitaan ja perustellaan) sekä arvot (millainen maailman pitäisi olla).

Kehitysnäkemys ei siis viittaa suoraan kehityksen luonteeseen absoluuttisena
ilmiönä, vaan se nousee kokemuksista, koulutuksesta ja odotuksista. Kehitysnäke-
mys ohjaa toimijan tapaa hahmottaa kehityksen kulkua, siihen vaikuttavia yleisiä
voimia ja toimijoita. Se johdattaa havaitsemaan toisia asioita ja jättämään toiset
asiat huomiotta. Kehitysnäkemys ohjaa myös suhtautumista uuteen informaation
ja tiedon luomiseen.

Varsinkin kaupunkiseutujen kehittäjäverkostoissa kehitysnäkemyksellä voi
olla hyvinkin suuri merkitys käytännön työssä, koska se ei välttämättä ole kaikilla
toimijoilla samanlainen. Tämä saattaa johtaa siihen, että myös tulkinnat kehittäjä-
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verkostosta itsestään ja sen jäsenten rooleista sekä kehittämisen tavoitteista ja stra-
tegioista saattavat poiketa hyvinkin paljon toisistaan. Tällöin sillä miten ja mitä
tietoa luodaan (tai mihin ei edes kiinnitetä huomiota), saattaa olla suuri vaikutus ei
vain kehittämistyön sisältöjen näkökulmasta, vaan myös verkostojen johtamisen72

näkökulmasta (esim. tulkintojen yhdensuuntaistaminen).

Merkitysten antaminen

Toimijat eivät siis reagoi suoraan toimintaympäristöön. He tulkitsevat tapahtumia
ja informaatiota oman kehitysnäkemyksensä läpi sekä etsivät niiden merkityksiä
oman toimintansa kannalta. Merkitysten antaminen on prosessi, jossa toimijat ha-
vainnoivat toimintaympäristöään ja suhteuttavat havainnointinsa tuloksena synty-
nyttä informaatiota omiin toimintoihinsa tai kiinnostuksen kohteisiin.

Merkitysten antaminen perustuu siihen, mitä aiemmin on tapahtunut, ja toi-
saalta siihen mitä toimija ymmärtää parhaillaan tapahtuvaksi. Samalla vallitsevat
tapahtumat vaikuttavat toimijan näkemykseen menneestä eli nykyiset tulkinnat
tehdään menneen kokemuksen perustella, ja näin mennyt kokemus vahvistuu ny-
kyisessä toiminnassa. Varsinkin eri organisaatioiden johtajat rakentavat jatkuvas-
ti joko tietoisesti tai tiedostamattomasti kognitiivisia karttoja, joiden avulla he se-
littävät, kuvaavat ja tulkitsevat kompleksista, moninaista ja epäselvää toimintaym-
päristöä. (Johnson 1987, 55.)

Kehittäjäverkostoissa ei ole kysymys vain yhdestä tulkinnasta, eikä vain yk-
sistä tavoitteista ja strategioista, vaan monien toimijoiden intressien, tavoitteiden
ja strategioiden kohtaamisesta. Samalla eri organisaatioiden toimintojen ja ajatte-
lun samansuuntaistuminen ei tavallisesti ole kovinkaan suoraviivaisesti suunnitel-
tavissa, vaan kehittämisen punainen lanka sukeltaa esiin prosesseista samalla kun
toimijat keskustelevat strategioista, tulkinnoista, näkökulmista ja omista havain-
noistaan.

Kuvan 20 kaltaisissa prosesseissa yhä keskeisemmälle sijalle nousee infor-
maation hallinta ja uuden tiedon luominen. Tällöin kyky etsiä olennainen infor-
maatio ja kyky tulkita sen merkitys oman toiminnan kannalta korostuu. Merkitys-
ten antamisen voi nähdä tarkoittavan myös sitä, että toimijat luovat itselleen ku-
vaa ”tuntemattomasta”. He rakentavat suuresta määrästä informaatiota ymmärret-
täviä tulkintoja siitä, mitä on tapahtumassa ja miksi ja miten he itse suhteutuvat
tapahtumiin. Merkitysten antaminen voidaan jakaa osioihin taulukon 6 mukaises-
ti.
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KUVA 20. Kehittäjäverkoston toiminta prosessina (Checklandin ja Holwel-
lin 1998, 83 pohjalta kehitelty).

Merkitysten antamisessa täsmällisyys ei ole yhtä tärkeää kuin mitä olemme
johtamisen ja suunnittelun yhteydessä oppineet arvostamaan. Nopeasti muuttu-
vissa tilanteissa suuresta informaatiomäärästä on kyettävä löytämään oleellinen
suhteellisen nopeasti. Informaation täsmällisyyteen pyrkiminen voisi hukuttaa oleel-
lisen suureen massaan dataa. Lisäksi monia tulkintoja saavista vihjeistä on kyettä-
vä luomaan kokonaiskuva. Jos pyrittäisiin täsmälliseen kuvaan kustakin vihjees-
tä, kokonaiskuva hukkuisi suureen määrään täsmällisiä tulkintoja yksityiskohdis-
ta. Täsmällisyyteen voidaankin päästä vain hetkellisesti ja rajatuissa kysymyksis-
sä ja mitä laajempi on verkosto, sen vaikeampaa on luoda täsmällisiä tulkintoja
kaikista vihjeistä.

Merkitysten antaminen on keskeinen osa kaupunkiseudun johtamista. Merki-
tyksen antamisessa datan sirpaleiden muuntaminen merkityksiä sisältäväksi tie-
doksi on yksi sen keskeisimmistä prosesseista.

Kehittäjäverkoston
jäsenet omissa
rooleissaan... ottavat

osaa...

syöttävät uusia aineksia
ja näkemyksiä...

Kehittäjä-
verkoston

ulkopuoliset

käsitteellistämällä tilanteita,
ja antamalla tapahtumille
merkityksiä, mikä tekee

mahdolliseksi
keskustelemisen...

resursseista,
rakenteista,

instituutioista,
prosesseista,
tavoitteista ja
strategioista.

Ne...

keskusteluun jossa
johdetaan

vuorovaikutus-
prosesseja...
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TAULUKKO 6. Merkitysten antamisen osiot (Weickin 1995, 17–62 pohjalta
koottu ja sovellettu).

Osio Kuvaus

Identiteetin rakentaminen – Toimijat luovat itsestään kuvaa osana kokonai-
suutta.

– He tulkitsevat omia toimintojaan suhteessa toi-
mintaympäristön tapahtumiin ja muihin toimijoi-
hin rakentaakseen siltä pohjalta identiteettiään,
joka määrittää toimijan roolia osana kehitystä ja
kehittäjäverkostoa.

Taaksepäin katsominen – Menneiden tapahtumien tulkinta.
– Jo tapahtuneesta oppiminen.

Toimintaympäristön luominen – Toimijat luovat omaa toimintaympäristöään sa-
malla kun toimintaympäristö muokkaa heidän
toimintaansa.

– Jos toimijat tunnistavat olevansa aktiivinen osa
toimintaympäristöään, he eivät sorru niin helpos-
ti vain passiivisesti sopeutumaan toimintaympä-
ristön muutoksiin.

Sosiaalisuus – Merkitysten antaminen on sosiaalinen prosessi,
joka perustuu jaettuihin merkityksiin.

Jatkuvuus – Merkitysten antaminen ei ole muusta toiminnasta
irrallinen prosessi, vaan se on käynnissä jatku-
vasti.

– Sekä toimintoja että syntyneitä tulkintoja on
jatkuvasti tulkittava uudestaan ja alkuperäisiä
oletuksia kehitettävä.

Vihjeet – Jotta merkitysten antamista on mahdollista ym-
märtää paremmin, on nähtävä miten toimijat
havaitsevat ja poimivat suuresta määrästä infor-
maatiota vihjeitä, joiden varassa he kykenevät
luomaan laajempia tulkintoja.

– Vihjeet ovat ikään kuin siemeniä, joista laajem-
mat tulkinnat kasvavat.

Todennäköisyys ja uskottavuus – Merkitysten antaminen ei tähtää täsmällisyyteen
ja tarkkuuteen vaan todennäköisyyteen, uskotta-
vuuteen, käytännöllisyyteen, koherenssiin, järke-
vyyteen, luovuuteen ja kekseliäisyyteen.
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Datasta tietoon

Maailmassa on suunnaton määrä faktoja. Me tiedämme, että Helsinki on Suomen
pääkaupunki ja että Tampereella on yliopisto. Me tiedämme myös, että Tampe-
reen väkiluku oli 188 762 vuonna 1997. Tämänkaltaiset faktat ovat periaatteessa
kenen tahansa tarkastettavissa. Jos joku kyseenalaistaa niiden todenperäisyyden,
on mahdollista joko vahvistaa faktojen todenperäisyys tai perättömyys, jostain on
löydettävissä lähde. Kaikki faktat eivät kuitenkaan ole merkityksellisiä kehittämi-
sen kannalta, osa faktoista taas on merkityksellisiä vain jollekin tietylle ryhmälle
tai henkilölle. Osa faktoista voi vastaavasti olla kaikkien tosiksi toteamia, osa taas
saatetaan kyseenalaistaa.

Checkland ja Holwell tekevät eron yhtäältä faktojen massan välillä ja toisaal-
ta niiden faktojen välillä, jotka koemme tarpeellisiksi ja joihin siksi kiinnitämme
huomion. Faktojen massaa kutsutaan dataksi, mutta merkityksellisiksi koettujen
faktojen kuvaamiseksi ei ole olemassa valmista käsitettä. Checkland ja Holwell
korvaavat tätä puutetta käyttämällä käsitettä  capta73 . Data on tiedon luomiseen ja
hallintaan pyrkivien ajatteluprosessiemme yksi perusta ja lähtökohta. Capta puo-
lestaan on valinnan tai uusien kategorioiden luomisen tulos. (Checkland ja Hol-
well 1998, 88–89.)

Kun dataa on valittu suuresta massasta tai luotu uutta dataa ja se on muuttunut
captaksi, liitetään sitä usein vielä toisiin captoihin. Näin capta asetetaan osaksi
laajempia kokonaisuuksia. Tällöin voidaan käyttää käsitettä informaatio. Datan
valinnasta merkitykselliseksi informaatioksi muuntumisen prosessi saattaa itses-
sään johtaa siihen, että informaatiota liitetään muuhun informaatioon, jolloin pää-
dytään käsitteeseen tieto. Nonakaa ja Takeuchia soveltaen tiedossa ja tietämyk-
sessä on kysymys uskomuksista ja sitoutumisesta. Tieto perustuu tiettyyn ase-
maan, näkökulmaan tai intentioon. Tiedolla on aina joku merkitys, eli se on kon-
tekstisidonnaista ja suhteellista. Näin tiedon voidaan tulkita olevan “kohti ‘totuut-
ta’ vievä dynaaminen uskomusten perusteluprosessi”. Informaatio voidaan vas-
taavasti nähdä tiedon materiaalina. Se tarjoaa uusia näkökulmia tilanteiden tulkit-
semisessa, mutta ei vielä itsessään sisällä tulkintaa, uskomuksia tai sitoutumista.
Tieto on tietyn asenteen, näkökulman ja aikomuksen funktio. Toisin kuin infor-
maatiossa tiedossa on myös kysymys toiminnasta, se on siis aina tietämystä jota-
kin tarkoitusta varten. Tiedossa on lisäksi kysymys merkityksistä. (Nonaka ja Ta-
keuchi 1995, 58.)



139

KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY JA JOHTAMINEN TIETOYHTEISKUNNASSA

KUVA 21. Datasta, captasta ja informaatiosta kohti tietoa74  (Checklandia &
Holwellia täydentäen 1998, 90).

Informaation ja tiedon luomisella tarkoitetaan tässä yhteydessä koko sitä ke-
hittäjäverkostossa tapahtuvaa toimintaa, jossa luodaan uutta tietoa, levitetään sitä
verkostossa, saadaan se uppoamaan osaksi kehittämistoimintaa sekä eri organi-
saatioiden omaa toimintaa.

Hiljainen ja eksplisiittinen tieto

Varsin usein kuvan 21 kaltainen prosessi nähdään suhteellisen suoraviivaisena,
jolloin datasta yritetään edetä askel askeleelta kohti tietoa. Varsinkin länsimaiset
yritykset ja tutkijat näkevät varsin yleisesti organisaation ”informaatiota proses-
soivana koneena”, jolloin informaation keräämisestä, luomisesta ja/tai analysoi-
misesta edetään suhteellisen suoraviivaisesti kohti tietoa, jota sitten hallitusti so-
velletaan käytäntöön. Tällöin tieto voidaan esittää kovana datana, tieteellisinä la-
keina – formaalina ja systemaattisena. Tämänkaltaista tietoa kutsutaan  eksplisiit-
tiseksi tiedoksi. Se voidaan esittää numeroina ja sanoina, sitä voidaan suhteellisen
helposti vaihtaa ja jakaa. Japanilaisilla yrityksillä on kuitenkin erilainen tapa ym-
märtää tieto. Japanilaisille numeroina ja sanoina esitetty tieto on vain jäävuoren
huippu. Se paljastaa vain osan todellisuudesta. Nonakan ja Takeuchin mukaan
japanilaiset näkevät tiedon ennen kaikkea hiljaisena – jonain mikä ei ole silmin
nähtävissä tai sanoin ja numeroin ilmaistavissa. Hiljainen tieto on henkilökohtais-
ta ja vaikeasti formalisoitavissa. Näin ollen se on myös vaikeasti vaihdettavissa ja
välitettävissä. Subjektiiviset oivallukset, intuitio ja vaisto kuuluvat tähän tiedon
kategoriaan. Lisäksi hiljainen tieto on syvästi juurtunut yksilön toimintaan ja ko-
kemukseen, hänen ihanteisiinsa, arvoihinsa ja/tai tunteisiinsa. (Nonaka & Takeuchi
1995, 8.)

Fakta

T&K -menot
EP:llä ovat

280,-/asukas

T&K -menot
asukasta kohden

ovat EP:llä
alhaisemmat kuin
missään muussa

Suomen maakunnassa

EP:n kilpailukyvyn turvaamiseksi
sekä julkisen että

yksityisen T&K -toiminnan
edellytysten luomiseen

on panostettava

Vasenkätisten
yrittäjien määrä
EP:llä on 1867

T&K menot
EP:llä ovat

280,-/asukas

Data Capta Informaatio Tieto

Valikoidut
tai luodut

faktat

Merkityk-
selliset
faktat

Merkityksellisten
faktojen laajemmat
ja pitkäikäisemmät

rakenteet

Kognitiivinen
asetelma

Kontekstit,
intressit
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TAULUKKO 7. Hiljainen ja eksplisiittinen tieto (Nonaka & Takeuchi 1995,
61).

Hiljainen tieto Eksplisiittinen tieto

Kokemukseen perustuva tieto Rationaalisuuteen perustuva tieto
Simultaaninen tieto (tässä ja nyt) Jaksoittainen tieto (siellä ja silloin)
Analoginen tieto (käytäntö) Digitaalinen tieto (teoria)

Hiljainen tieto voidaan jakaa kahdelle ulottuvuudelle. Tekninen ulottuvuus
käsittää epämuodolliset ja vaikeasti tavoitettavissa olevat tiedot ja taidot. Esimer-
kiksi savenvalajalla on usein taito sormenpäissä. Hän ei välttämättä osaa selittää
miksi osaa muotoilla savesta sellaisia esineitä kuin osaa. Taito on kehittynyt ajan
kuluessa, kokemuksen karttuessa. Hiljaisessa tiedossa on kuitenkin myös kehitys-
näkemykseen liittyvä kognitiivinen ulottuvuus. Se sisältää usein itsestäänselvyyk-
sinä ottamamme syvälle juurtuneen kehitysnäkemyksen. Kognitiivinen ulottuvuus
heijastaa jokaisen toimijan korvien välissä olevaa kuvaa todellisuudesta ja tule-
vaisuudesta. Vaikka näitä ei läheskään aina ole mahdollista esittää kovinkaan sel-
västi, tällaiset implisiittiset mallit muokkaavat sitä, miten toimijat hahmottavat
ympärillään olevan maailman. (Nonaka & Takeuchi 1995, 8.)

Kaupunkiseudun kehittäminen on aina sidoksissa siihen sosiaaliseen kent-
tään, jossa uutta tietoa luodaan ja tuotetaan laajassa vuorovaikutusprosessissa.
Tällöin on usein hyvin vaikea tunnistaa missä, miten ja miksi uusi innovaatio syn-
tyi ja/tai uusi tieto nivoutui osaksi kehittämistoimintaa. Rutiineissa, organisaatio-
kulttuureissa, toimintatavoissa ja taidoissa on aina mukana paljon sellaista tietoa,
jota on hyvin vaikea määritellä täsmällisesti. Hiljaisen tiedon ymmärtäminen kau-
punkiseutujen johtamisessa suuntaa huomiota aiempaa enemmän hallinnoinnin,
suunnitteludokumenttien ja byrokratian eli suuren suunnittelukoneen takana elä-
vään orgaaniseen kokonaisuuteen. Samalla tiedon luominen ja vaihtaminen sellai-
sista kysymyksistä kuin missä olemme, mistä olemme tulossa, mihin olemme
menossa ja mihin meidän pitäisi mennä näyttäytyy paljon hienosyisempänä pro-
sessina kuin eksplisiittisen tiedon kanssa pelatessa. Subjektiiviset näkemykset,
intuitio ja vaisto saavat nykyistä enemmän tilaa analyysien ja faktojen rinnalla.
Samalla kaupunkiseudun johtamisesta tulee selvästi monisyisempi, hitaampi ja
hankalampi prosessi. Oletus kuitenkin on, että pitkällä aikavälillä siitä tulee sa-
malla tehokkaampi ja vaikuttavampi. Suuri haaste on eksplisiittisen ja hiljaisen
tiedon välisen kuilun ylittäminen ja monenlaisen tiedon käyttäminen johtamisessa
sekä ennen kaikkea niiden välisen keskinäisen riippuvuuden ymmärtäminen.

Nonakan ja Takeuchin teoria tiedon muuntamisesta

Sen paremmin yritysten kuin kaupunkiseutujenkaan johtamisessa ei ole kysymys
joko hiljaisesta tai eksplisiittisestä tiedosta, vaan ennen kaikkea kysymys on nii-
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den välisestä vuorovaikutuksesta. Johtaminen tarvitsee sekä hiljaista että ekspli-
siittistä tietoa. Nonaka ja Takeuchi (1995) ovat kehittäneet teorian tiedon muunta-
misesta organisaatioissa75 . Heidän näkemyksensä tiedon muuntamisesta on hyvin
sovellettavissa myös kaupunkiseutujen kehittämiseen ja johtamiseen.

Nonakan ja Takeuchin lähtökohtana on, a) että hiljainen ja eksplisiittinen tie-
to eivät ole toisilleen täysin vastakkaisia ilmiöitä vaan toisiaan täydentäviä, jol-
loin niiden nähdään olevan jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, ja b)
että tietoa luodaan eksplisiittiseen ja hiljaiseen tietoon perustuvassa toimijoiden
välisessä vuorovaikutuksessa. (Nonaka & Takeuchi 1995, 61.)

KUVA 22. Tiedon muuntamisen prosessit (Nonakan & Takeuchin pohjalta
muokattu 1995, 62).

Sosialisaatio on kokemusten vaihtamisen prosessi, jossa hiljaista tietoa edus-
tavat mm. ajattelumallit ja tekniset taidot. Yksilö voi saada toiselta yksilöltä hil-
jaista tietoa ilman, että sanaakaan vaihdetaan. Esimerkiksi oppipoika oppii mesta-
rin taidon työskentelemällä tämän kanssa, jolloin hän havainnoimalla, imitoimal-
la ja tekemällä itse oppii mestarinsa taidon. Sosialisaatiossa kokemuksella on hy-
vin keskeinen sija. Ilman yhteisiä kokemuksia yksilön on hyvin vaikeaa asettau-
tua toisen ihmisen asemaan ja siten myös ymmärtää tämän ajattelu- ja toiminta-
prosesseja. Pelkkä informaation vaihtaminen ei sosialisaatiossa riitä, jos se irrote-
taan kontekstistaan ja informaation taustalla olevista tunteista ja ajatuksista.
(Nonaka & Takeuchi 1995, 63.) Esimerkiksi monissa pk-yrityksissä on paljon
hiljaista tietoa, jota ulkopuolisen voi olla vaikea ymmärtää. Hiljainen tieto siirtyy
usein isältä pojalle ja uudet työntekijät sisäistävät sen tekemällä työtä.

Ulkoistaminen on prosessi, joka perustuu hiljaisen tiedon artikuloimiseen täs-
mällisiksi käsitteiksi. Tällöin hiljaista tietoa muutetaan metafoorien, analogioi-
den, käsitteiden, hypoteesien ja/tai mallien muodossa täsmälliseksi. Kun yritäm-
me käsitteellistää käsityksiämme ja mielikuviamme, teemme sen pääosin kielen

Hiljainen tieto

Hiljainen tieto

Eksplisiittinen tieto

Eksplisiittinen tietoUlkoistaminen

Sisäistäminen

KombinointiSosialisaatio



142

avulla. Näin käsitteellistetty tieto jää kuitenkin usein suhteessa alkuperäiseen hil-
jaiseen tietoon puutteelliseksi, ristiriitaiseksi ja epäjohdonmukaiseksi. Ristiriidat
ja aukot tarjoavat kuitenkin ulkoistamisessa mahdollisuuden ”reflektoida” eli jat-
kaa keskustelua käyttäen aukkoja hyväksi uuden tiedon luomisessa. Ulkoistami-
nen perustuu pitkälti dialogiin ja kollektiiviseen reflektointiin. (Nonaka & Ta-
keuchi 1995, 64.)

Kaupunkiseutujen johtamisessa kumppanien ajatteluprosessien, strategioiden
ja tavoitteiden ymmärtäminen on strategioiden välisen kommunikatiivisen pro-
sessin ydinkysymyksiä76 . Tämä on kuitenkin osoittautunut hyvin vaikeaksi. On-
gelmia voi tuottaa esimerkiksi kehittäjäverkoston ja pk-yritysten välinen kommu-
nikointi. Tiedon muuntamisen teorian avulla tulkittuna ongelma saattaa johtua sii-
tä, että pk-yritysten toiminnalle tärkeä hiljainen tieto ei ulkoistu kehittämistyön
tarvitsemaksi eksplisiittiseksi tiedoksi.

Pienyrittäjien on usein vaikea osallistua institutionaaliseen kehittämistyöhön.
Osin tämä selittyy sillä, että jos yrittäjä osallistuu erilaisiin kokouksiin ja seminaa-
reihin, yritys saattaa pysähtyä siksi aikaa. Lisäksi pk-yrittäjien voi olla vaikea
ymmärtää ”herrojen kotkotuksia”, eli kehittämistyölle luontainen puhetapa, siinä
käytetyt käsitteet ja lähestymistavat saattavat tuntua vaikeilta ymmärtää. Jos pk-
yrittäjä kuitenkin osallistuu kaupunkiseudun kehittämistyöhön, hän saattaa istua
kokouksessa hiljaa ja kuunnella ”asiantuntijoiden suorittamaa eksplisiittisen tie-
don vaihtoa” osaamatta osallistua keskusteluun. Vaikka yrittäjä osallistuisikin
kehittämistoimintaan, hiljainen tieto ei välity, se ei ulkoistu, koska hän ei välttä-
mättä osaa ulkoistaa sitä eskplisiittiseksi tiedoksi eikä muu kehittäjäverkosto osaa
muuntaa yrittäjän hiljaista tieto eksplisiittiseksi.

Kombinointi on prosessi, jossa luodut käsitteet systematisoidaan osaksi tieto-
järjestelmiä. Tässä tiedon muuntamisen tavassa yhdistetään erilaisia eksplisiitti-
sen tiedon osia toisiinsa. Toimijat vaihtavat ja yhdistävät tietoa dokumenttien,
kokousten, tilastojen, tietoverkkojen yms. avulla. Tällöin olemassa olevaa tietoa
luokitellaan, liitetään toisiinsa, yhdistellään jne. (Nonaka & Takeuchi 1995, 67–
68.)

Usein kehittämistyö, erityisesti kehittämisohjelmien laatiminen, perustuu var-
sin pitkälle kombinointiin. Tällöin kerätään tilastoja, niitä analysoidaan joko pa-
remmin tai huonommin, mutta esimerkiksi pk-yrityksiä koskeva tieto välittyy lä-
hinnä eksplisiittisenä erilaisten tilastojen ja selvitysten välityksellä. Tätä infor-
maatiota pyritään täydentämään erilaisilla seminaareilla yms., mutta varsin usein
tällöinkin jäädään siihen, että osallistujat lähinnä välittävät hallussaan olevaa ekspli-
siittistä tietoa toisilleen.

Sisäistäminen on prosessi, jossa eksplisiittinen tieto saa muodon hiljaisena
tietona77. Sosialisaation, ulkoistamisen ja kombinoinnin avulla luotu tietopohja
sisäistyy osaksi yksilön ajattelua, ja sitä kautta tieto sisäistyy myös osaksi organisaa-
tion ja/tai verkoston hiljaisen tiedon ’varastoa’ (Nonaka & Takeuchi 1995, 69.)
Näin kehittäjäverkoston strateginen tietoisuus kehittyy. Sisäistäminen johtaa tar-
kastelun takaisin kaupunkiseudun kehittämisen verkostoihin ja strategioiden väli-
siin prosesseihin, joissa strategisen suunnittelun yksi tärkeimmistä tehtävistä on
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strategisen tietoisuuden luominen eli Nonakan ja Takeuchin sanoin uuden tiedon
sisäistyminen osaksi toimintaa. Kaupunkiseudun kehittämisen yksi suurimmista
haasteista on uuden tiedon luominen ja ennen kaikkea sen sisäistäminen. Kaupun-
kiseutujen kehittämisessä vaikuttaa usein siltä, että tietoa luodaan ja vaihdetaan
mutta että sitä ei sisäistetä (tähän teemaan palataan johtopäätösten yhteydessä).

Pk-yrityksissä sisäistämisen puute saattaa näkyä esimerkiksi siinä, että toi-
mintaympäristön muutoksista saatava eksplisiittinen tieto ei välity pk-yritysten
toimintaan. Onhan niissä kuten edellä todettiin varsin usein totuttu kehittämään
toimintaa hiljaisen tiedon varassa. Tällöin yrityksen kehittäminen perustuu omiin
kokemuksiin perustuvaan pienten innovaatioiden politiikkaan.

Kehittäjäverkoston yksi suurimmista haasteista on Nonakan ja Takeuchin jä-
sentämän tiedon muuntamisen prosessin hallinta. Seuraavaksi käännetään huo-
mio siihen, miten informaatiojärjestelmän avulla voidaan tukea verkostojen johta-
mista ja tiedon muuntamista.

Informaatiojärjestelmä kaupunkiseudun
kehittämisessä

Yksi mahdollinen keino jäsentää sekä kehittämisessä tarvittavaa informaatiota että
kehittäjäverkoston keskustelua, merkitysten etsintää ja uuden tiedon luomista, on
tietoverkoissa toimivien informaatiojärjestelmien hyödyntäminen.

Informaatiojärjestelmiä käsittelevää kirjallisuutta hallitsee varsin usein ole-
tus, että organisaatiot ovat tavoitehakuisia ja systemaattisia kokonaisuuksia. Täl-
löin organisaation päätehtäväksi voidaan nähdä päämääristä, tavoitteista ja/tai pi-
demmän aikavälin missiosta päättäminen ja niiden toteuttaminen. Tällainen näke-
mys organisaatioihin on pohjimmiltaan ”tieteellinen” eksplisiittistä tietoa painotta-
va, eli kuten Walsham78  toteaa, tällöin uskotaan rationaaliseen tulkintaan orga-
nisationaalisista prosesseista ja sellaiseen metodologiaan, joka perustuu uskoon
siitä, että objektiiviset syy-seuraus -suhteet on ainakin osittain mahdollista paljas-
taa järjestelmällisellä havainnoinnilla. Checklandin ja Holwellin (1998, 40) mu-
kaan informaatiojärjestelmien kehittäminen, käyttö ja tutkimus edellyttävät myös
toisenlaista lähestymistapaa. Tässä ajattelutavassa yksilö on pikemminkin osa ”hei-
moa” kuin rationaalisen koneen osa. Tällaisessa tilanteessa sosiaalinen todelli-
suus luodaan jatkuvasti uudelleen vuorovaikutteisissa prosesseissa, joissa Nonakan
ja Takeuchin sanoin elää sekä hiljainen että eksplisiittinen tieto.

Koneeseen rinnastuvaa lähestymistapaa voidaan kutsua kovaksi (objektiivi-
nen positivistinen tieteellinen lähestymistapa) ja heimoon rinnastuvaa pehmeäksi
(subjektiivinen/interpretatiivinen lähestymistapa).

Kova systeemiajattelu olettaa, että maailmassa on systeemejä, joita voidaan
säätää ja ohjailla tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällöin johtaja nähdään suhteelli-
sen suoraviivaisesti suuntien määrittäjänä, ongelmien ratkojana ja päätöksenteki-
jänä. Päätöksenteko taas nähdään lineaarisena prosessina, jossa ongelma tunniste-
taan, tunnistetaan vaihtoehtoiset ratkaisut, valitaan ja toteutetaan valittu vaihtoeh-
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to. Kovassa systeemiajattelussa oletetaan, että organisaatiot ovat systeemejä, joil-
la on ”informaatiotarpeita”, jotka informaatioteknologian ja -järjestelmien avulla
voidaan tyydyttää. (Checkland & Holwell 1998, 41–46.)

Pehmeässä systeemiajattelussa maailma nähdään ongelmallisempana kuin
kovassa lähestymistavassa, mutta samalla oletetaan kuitenkin että havainnoimi-
sen prosessit voidaan organisoida systeeminä. Pehmeä systeemiajattelu perustuu
prosessiajatteluun ja kiinnittää huomion siihen, miten ihmiset voivat vuorovaikut-
teisessa prosessissa antaa tapahtumille ja asioille merkityksiä ja siltä pohjalta myös
keskustella siitä, mikä informaatio on merkityksellistä ja mikä ei. (Checkland &
Holwell 1998, 41.) Pehmeä systeemiajattelu perustuu sekä hiljaisen että ekspli-
siittisen tiedon käyttöön.

TAULUKKO 8. Kova ja pehmeä lähestymistapa informaatiojärjestelmiin
(Checkland & Holwell 1998, 48).

Kova lähestymistapa Pehmeä lähestymistapa

Organisaatio Tavoitteita asettava ja toteut- Vuorovaikutussuhteita johtava
tava sosiaalinen kokonaisuus sosiaalinen kokonaisuus

Informaatio- Päätöksenteon tuki tavoittei- Toimintaympäristön tulkinnan
järjestelmä den toteuttamisessa osa, siihen liittyvä merkitysten

anto osana vuorovaikutussuhtei-
den johtamista

Taustalla oleva Kova systeeminen ajattelu; Pehmeä systeeminen ajattelu;
systeeminen maailman oletetaan olevan uskotaan, että tutkimisen ja etsin-
ajattelu järjestelmällinen (systemic) nän vuorovaikutteiset prosessit

voidaan organisoida systeemisesti

Tutkimisen ja Rakentuu hypoteesien tes- Rakentuu oivallusten ja ymmär-
etsinnän prosessit taamisen varaan; jos mahdol- ryksen varaan; laadullinen

lista kvantitatiivinen

Yhteiskunnallinen Funktionalismi Interpretatiivinen
teoria

Filosofia Positivismi Fenomenologia

Pehmeä lähestymistapa tukee kaupunkiseudun verkostojen johtamisen perus-
ajatuksia ja toisaalta verkostojen johtamisen voidaan nähdä perustuvan pehmeään
lähestymistapaan. Tällöin lähdetään siitä, että organisaatiot eivät koskaan ole staat-
tisia järjestelmiä vaan jatkuvasti sekä ulkoisiin että sisäisiin muutospaineisiin rea-
goivia ja niitä luovia dynaamisia prosesseja. Hyvä johtaja pitää tällöin huolen sii-
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tä, että ongelmat huomataan, niitä piiritetään ja niihin tartutaan eri näkökulmista.
Organisationaalisten ongelmien ratkaisutavan kaikkialla läsnäoleva luonne luo
samalla järjestelmällisesti informaatiota ja tietoa verkostojen johtamisen tueksi.
Tässä työssä informaatiojärjestelmä on yksi informaation hallinnan väline mui-
den joukossa.

KUVA 23. Informaatiojärjestelmä suhteutettuna pehmeään näkemykseen
(Checkland & Holwell 1998, 99).

Informaatiojärjestelmät perustuvat kehittyneeseen informaatioteknologiaan,
mutta ne ovat pohjimmiltaan sosiaalisia systeemejä. Kuten Land toteaa, ei ole
mahdollista luoda toimivaa ja tehokasta informaatiojärjestelmää oivaltamatta sen
luonnetta sosiaalisena ihmisten muodostamana yhteisönä. (Checkland & Holwell
1998.) Tällöin informaatiojärjestelmää ei tule nähdä rakenteina, vaan toisiinsa li-
mittyneiden prosessien kohtaamispaikkana, yhtenä verkostojen johtamisen aree-
nana79.

Kaupunkiseudun kehittämisessä informaatiojärjestelmä on kehittäjäverkoston toi-
mintaa tukeva informaatioteknologiaan80  perustuva informaatiota jäsentävä sekä sitä
välittävä ja luova järjestelmä. Sen perustehtävänä on tuottaa kehittäjäverkostolle
sekä verkoston ulkoisiin että sisäisiin lähteisiin perustuvaa captaa ja informaatiota
lopullisena tavoitteena uuden tiedon luominen.

Informaation
käyttäjä

Kehitysnäkemys

Epävirallinen
informaation

vaihto

Informaatio-
järjestelmä

Maailma
toimijan

havainnoinnin
kohteena
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Informaatiojärjestelmä antaa parhaimmillaan verkoston toimijoille mahdolli-
suuden

päästä käsiksi jo olemassa olevaan captaan, informaatioon ja tietoon,
luoda datasta ja captasta informaatiota ja tietoa,
jäsentää olemassa olevaa informaatiota ja tietoa,
etsiä informaation erilaisia merkityksiä ja tulkintoja kaupunkiseudun ke-
hityksen ja kehittämisen näkökulmasta laajassa vuorovaikutusprosessissa,
avata uusia mahdollisuuksia ja luoda uusia tulkintoja sekä kehittämis-
strategioista ja -toimenpiteistä että toimijoiden vuorovaikutussuhteista,
oppia yhteistyökumppaneiden päämääriä ja strategioita yhteistoiminnan
toimivuuden kehittämiseksi.

Informaatiojärjestelmä ja toimijat

Yksi tietoverkoissa toimivien informaatiojärjestelmien keskeisimmistä ominaisuuk-
sista on mahdollisuus “asynkroniseen vuorovaikutukseen”, eli siihen että ...

toimija voi itse valita koska osallistuu keskusteluun,
toimija voi itse valita minkä teeman käsittelyyn osallistuu.

Tietoverkossa toimiva informaatiojärjestelmä voi olla joko suljettu tai avoin
tarpeesta ja tilanteesta riippuen. Samalla tavalla järjestelmässä käytävä keskustelu
voi olla nimetöntä tai nimien kanssa. Nimettömänä käyty keskustelu antaa osallis-
tujille mahdollisuuden esittää uusia ja yllättäviä näkemyksiä – kärjekkäitäkin kan-
nanottoja – ilman pelkoa kasvojen menettämisestä. Tällöin tavoitteena on käsitel-
lä asiat asioina ilman, että ne henkilöityvät liian aikaisessa vaiheessa. Nimettömä-
nä käytävän keskustelun perusteluja ovat:

1. Kenenkään ei tarvitse sitoa itseään “periaatteen vuoksi” kiinni alkupe-
räiseen näkemykseensä, jos se osoittautuu epäsopivaksi.

Jos idea osoittautuu huonoksi, idean alkuperäinen esittäjä säilyttää
kasvonsa ja näin säilytetään myös jatkossa uskallus esittää uusia ja
omaperäisiä näkemyksiä.
Korkeassa asemassa olevat henkilöt ovat usein haluttomia ilmaise-
maan kantaansa tai esittämään poikkeavia ajatuksia.
Jos jokin uusi ajatus liitetään heti alussa johonkin henkilöön, niin ko.
idea henkilöityy liian aikaisin ja sitä saatetaan vastustaa tai kannattaa
vain idean esittäjän persoonan vuoksi.
Keskustelun kuluessa on helpompi muuttaa omaa näkemystään uusi-
en argumenttien perusteella, jos ei ole julkisesti joutunut ottamaan
aiemmin kantaa.



147

KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY JA JOHTAMINEN TIETOYHTEISKUNNASSA

2. Kun jonkun asian tai hankkeen käsittely personoituu, tulee siitä helposti
puolueellista ja yksipuolista.

Kun uusi idea esitellään ryhmässä, jossa on konflikteja tai erilaisia
arvoja, keskustelu juuttuu helposti vanhoihin ristiriitoihin ja uusi avaus
jää taustalle.
Idean esittäjän tai sen vastustajan korkea asema saattaa vaikuttaa kes-
kusteluun ja päätöksentekoon.
Alemmassa asemassa olevat eivät ehkä esitä ideoitaan, koska pel-
käävät että ne tulevat hylätyksi joka tapauksessa heidän asemansa
vuoksi.

(Turoff ja Hiltz 1996.)

Toimiakseen kunnolla tietoverkossa toimiva informaatiojärjestelmä tarvitsee
sekä teknisestä toteutuksesta että sisällöstä vastaavan koordinaattorin. Sisällös-
tä81  vastaavan koordinaattorin tehtävänä on muuan muassa seurata että...

sovittuja pelisääntöjä noudatetaan,
keskustelu etenee,
keskustelua jäsennetään jatkuvasti ja tuodaan osaksi kokouksia,
järjestelmän sisällöt ovat ajan tasalla.

Jos informaatiojärjestelmän taustalla oleva sosiaalinen verkosto on toimiva,
informaatiojärjestelmä antaa mahdollisuuden eri toimijoille perustella oma näke-
myksensä, arvioida sitä suhteessa toisiin näkemyksiin sekä arvioida oma asian-
tuntijuuden tasonsa käsiteltäväksi otettavan teeman suhteen. (Turoff & Hiltz 1996.)
Informaatiojärjestelmä perustuu varsin pitkälle asiantuntijatiedon keräämiseen,
jäsentämiseen ja käyttämiseen kehittämisstrategioiden muotoilussa ja projektien
johtamisessa. Asiantuntijoiden esittämiä kehittämisen linjoja ja tulevaisuutta kos-
kevia käsityksiä ei kuitenkaan hyväksytä sellaisinaan, vaan erilaisiin käsityksiin
liitetään aina perustelut viimeisimmän tiedon valossa. Lähtökohtana ei ole niin-
kään konsensuksen etsintä kuin toisistaan poikkeavien asiantuntijanäkemysten
avulla analyysien terävöittäminen ja sitä kautta kehittämistyön ja johtamisen tu-
keminen, merkitysten etsiminen (ks. myös Turoff & Hiltz 1996).

Tampereen kaupunkiseudun CityWeb -informaatiojärjestelmä

Verkostomaisen toiminnan yleistyminen ja kilpailun kiristyminen uudistavat toi-
mintamuotoja, mutta nostavat samalla esille uusia ongelmia. Ongelmia aiheuttaa
mm. kiire ja verkostojen mukanaan tuoma kokous- ja palaveriruletti. Tämä yhdis-
telmä saattaa johtaa siihen, että kokouksia ei ehditä valmistella kunnolla ja toi-
saalta kokousruletin keskellä asioiden viemiseen loppuun asti ei tahdo jäädä riittä-
västi aikaa. Samalla tietoinen informaation hallinta ja uuden tiedon luominen jää-
vät helposti päivittäisten rutiinien jalkoihin. Näihin ongelmiin on törmätty myös
Tampereen kaupunkiseudulla.
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Verkostomaisen toiminnan ongelmat nousivat esille kaupunkiseutujen elin-
keinopoliittisten prosessien laatua käsitelleessä tutkimuksessa82 . Tutkimuksen yh-
teydessä käydyissä keskusteluissa nousi esille ajatus siitä, josko verkostojen toi-
mivuutta voisi tukea luomalla internetissä toimiva informaatiojärjestelmä proses-
sien tueksi. Ajatus eteni toiminnaksi ja vuoden 1998 keväällä kehitettiin Alueelli-
sen johtamisen tutkimusyksikön ja Tampereen kaupungin yhteistyönä CityWeb
-konsepti83 . Syksyllä 1998 Tampereen kaupunkiseudun kunnat aloittivat konsep-
tin toteuttamisen yhteistyössä ICL:n kanssa (myös Pirkanmaan liitto osallistui sen
rahoitukseen). CityWebin esittely perustuu tässä yhteydessä ICL:n johdolla pidet-
tyyn CityWeb -työseminaariin sekä raporttiin CityWeb -konseptista (Sotarauta
1998).

Työseminarissa kehittäjäverkoston toimivuuden ongelmat listattiin seuraavasti:

Aika ei riitä kaikkien tehtävien hoitamiseen tehokkaasti.
Kokousten välillä hankkeiden edistäminen on ollut hankalaa.
Erilaisten kokousten väliaikoja ei ole voitu hyödyntää tehokkaasti.
Kokoukset rönsyilevät ja venyvät.
Kokousten dokumentointi on ollut puutteellista.
Informaatio kaupunkiseudun kehityksestä ei aina ole ollut saatavilla tai
sen hankinta on vienyt paljon aikaa.
Hankkeita on päässyt unohtumaan, kun yhteistä informaatiolähdettä ei
ole ollut.
Hankkeiden arviointi on ollut vähäistä.
Hankkeiden eteenpäinvienti on ollut hankalaa, koska materiaali on ha-
jallaan.

(CityWeb -workshop 1998.)

Jotta näihin ongelmiin olisi mahdollista pureutua ja muutenkin tehostaa ke-
hittäjäverkoston toimintaa, CityWebin tehtäviksi asetettiin Tampereen kaupunki-
seudun kehittämisessä käytettävän informaation, tiedon ja keskustelujen jäsentä-
minen; uuden tiedon luominen kehittämisen tueksi sekä verkostojen johtamisen
tukeminen. CityWebin keskeisin tehtävä on eksplisiittisen tiedon jäsentäminen ja
kombinointi. Samalla se tarjoaa yhden välineen tiedon sisäistämisessä (muttei ta-
kaa sitä). Tästä tehtävänasettelusta käsin CityWebin päätavoitteeksi määriteltiin
kaupunkiseudun kehittäjäverkoston toiminnan tukeminen tehostamalla kokous-
ten valmistelua, vähentämällä niiden tarvetta sekä jäsentämällä jatkuvaa keskus-
telua Tampereen kaupunkiseudun kehityksestä ja kehittämisestä.

CityWebin taustalla on ajatus ajasta ja paikasta riippumattomasta vuorovai-
kutuksesta ja projektien ja kokousten valmistelusta sekä palautteen ja informaati-
on aiempaa tehokkaammasta hyödyntämisestä. Näin se antaa mahdollisuuden uu-
den tiedon luomiseen.
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CityWeb ja toimijat

CityWeb on kehittäjäverkoston työkalu, joten se ei ole avoin järjestelmä. Se ra-
kentuu järjestelmän vakituisen käyttäjäkunnan ja tapauskohtaisesti erikseen kut-
suttavien toimijoiden varaan. CityWeb -workshopissa käyttäjät hahmotettiin seu-
raavasti:

KUVA 24. CityWebin käyttäjät (CityWeb -työseminaari 1998).

CityWebin osa-alueet

Informaation jäsentäminen – erilaiset tilastot, projektikuvaukset yms.
Informaation keruu – mm. tietoverkossa toteutettavat kyselyt (sekä laa-
dullisen että määrällisen informaation keruu)
Vuorovaikutus – kaupunkiseudun kehittäjäverkoston keskustelufoorumi
Valmistelu ja päätöksenteko – hankkeiden päätöksentekoa tukevat (tar-
vittaessa nimettömät) äänestykset perusteluineen (näkemysten haaru-
kointi).
Ennakointi – tulevaisuuden ennakointia tukeva delfoi-järjestelmä
Ideointi – luova uusien ajatusten ja ideoiden metsästys.

Kuntien muut
viranhaltijat

Linkit olemassa
olevaan informaatioon

Kaupunkiseudun kuntien
elinkeinotoimet

Ohjelmien ja
projektien

evaluaattorit
Yritysten
edustajat

Osaamiskeskusten
edustajat

TE-keskus
Pirkanmaan liitto

Oppi- ja tutkimus-
laitosten edustajat

Projektien vetäjät
- muut projekteissa

mukana olevat

Tampereen kaupunkiseudun
kehitys ja kehittäminen
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CityWebin pysyvän ytimen muodostaa järjestelmään kerättävä ja jatkuvasti
ylläpidettävä informaatiotietokanta, eli eksplisiittiseen tietoon perustava tietokanta.
Se tehtävänä on luoda kehittäjäverkoston käyttöön jatkuvasti uudistuva ja helposti
käsillä oleva informaatiovarasto. Informaatiotietokanta tulee sisältämään mm.

Kunnittaisia, seudullisia, toimialakohtaisia yms. tilastoja.
Projektikuvaukset – kaupunkiseudun kehittämiseen tähtäävien projek-
tien kuvaukset. Samalla on mahdollista esittää havainnollisesti projek-
tien liittyminen toisiinsa ja kaupunkiseudun kehittämisstrategioihin.
Kokouskutsut, muistiot yms. materiaali.
Evaluointien, ideointien ja ennakointien tulokset.

CityWeb ei ole vain olemassa olevan informaation varasto, vaan sen avulla
on myös mahdollista kerätä uutta informaatiota eri kohderyhmille suunnattujen
tietoverkossa toteutettavien kyselyjen avulla. Näin kehittäjäverkostossa olevaa ja
sen ulkopuolista jo olemassa olevaa tietoa kombinoidaan keskenään ja CityWe-
bissä jo olevaan informaatioon. Informaatiota voidaan kerätä mm. seuraaviin tar-
koituksiin.

Barometrin asiantuntijatieto – kehittämisen tueksi on mahdollista toteuttaa
vuosittain asiantuntijatietoon perustuvia koko kaupunkiseudun kehitys-
tä seuraavia ja ennakoiva barometrejä sekä esimerkiksi toimialakohtaisia
barometrejä.
Projektien päätyttyä projektievaluointi – kunkin projektin kannalta kes-
keiset sidosryhmät arvioivat projektin tuloksellisuuden ja laadun (joko
nimettömänä tai nimellisenä).
Kumppanuusarviot84 – säännöllisin väliajoin toteutettavat evaluoinnit ke-
hittäjäverkoston toimivuudesta (joko nimettömänä tai nimellisenä).
Kehittämisohjelmien evaluointi (joko nimettömänä tai nimellisenä).
Kehittämisstrategioiden evaluointi (joko nimettömänä tai nimellisenä).

Varastoitu informaatio ja uuden informaation kerääminen edellyttävät kehit-
täjäverkostolta keskusteluja informaation ja tiedon merkityksistä, niiden saamista
tulkinnoista ja niistä vedettävistä johtopäätöksistä. Käytännön kehittämistyön kan-
nalta olennaista on etsiä informaation merkityksiä ja erilaisia tulkintoja Tampe-
reen kaupunkiseudun kehittämisen näkökulmasta, luoda captasta uutta tietoa. Li-
säksi CityWebissä käytävät keskustelut antavat analogioiden ja metafoorien avul-
la mahdollisuuden ulkoistaa eri toimijoiden hiljaista tietoa uusien kysymysten
avaamiseksi.
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CityWebissä vuorovaikutus jakautuu kolmelle tasolle:

Jatkuva keskustelu kaupunkiseudun kehityksestä ja kehittämisestä
– CityWebbiin rekisteröityjen toimijoiden laaja osallistuminen
Toimialakohtainen keskustelu niiden kehityksestä ja kehittämisestä
– Rajattu osallistuminen. Kutsutaan CityWebin ulkopuolisia asiantun-

tijoita mukaan keskusteluun. Heidän osallistumisensa rajataan vain
ko. toimialaa koskevaan keskusteluun.

Projektikohtainen keskustelu
– Rajattu osallistuminen. Keskusteluun osallistuvat vain ne, joita pro-

jekti koskee.
Ideointi
– CityWebissä voidaan toteuttaa myös “virtuaalisia ideointeja”, erään-

laisia tuumatalkoita joissa sovitulla ajanjaksolla ennalta sovittu asi-
antuntijaryhmä tuottaa ideoita uusista projekteista tai kehittämis-
strategian uusista painotuksista CityWebissä on-line –tilassa.

CityWebin puitteissa on mahdollista toteuttaa myös ennakointeja. Ennakoin-
nissa käytetään Delfoi-menetelmää. Siinä on olennaista, että asiantuntijoilla on
mahdollisuus prosessin kuluessa muuttaa ja/tai tarkentaa omaa vastaustaan pereh-
dyttyään muiden delfoihin osallistuneiden vastausten ja niiden perustelujen yh-
teenvetoon (ks. tarkemmin Kuusi 1993).

Woudenbergin mukaan Delfoin tavallisimmat menetelmävariaatiot ovat: a)
tuntemattoman parametrin estimointiin tarkoitettu Delfoi-menetelmä, b) politiik-
ka-Delfoi -menetelmä ja c) päätöksenteko-Delfoi-menetelmä. (Kaivo-oja & Kuu-
si 1997). Sekä politiikka- että päätöksenteko-delfoi soveltuvat kaupunkiseudun
kehittämiseen. Politiikka-Delfoin lähtökohtaoletus on, että siinä ei pyritä konsen-
sukseen, vaan mahdollisimman vahvojen puoltavien ja kieltävien kannanottojen
muodostamiseen käsillä olevasta aihepiiristä. Näin politiikka-delfoi sopii hyvin
monien organisaatioiden muodostaman verkoston strategioiden väliltä yhtymä-
kohtien haarukoimiseen. Politiikka-Delfoi -menetelmää hyödyntävä analyysipro-
sessi voi edetä esimerkiksi seuraavanlaisten vaiheiden kautta:

1. Käsiteltävän kysymyksen rajaus ja tavoitteiden määrittely
– esim. miten kaupunkiseudun elinkeinopoliittinen yhteistyö pitäisi

organisoida. Tavoite: erilaisten vaihtoehtojen ja niitä tukevien ja vas-
tustavien argumenttien tuominen esille tukemaan päätöksentekoa.

2. Delfoi-tutkimukseen osallistuvan paneelin kokoaminen. Paneeleja voi-
daan muodostaa yksi tai useampia. Tavallisesti niiden jäsenet ovat käsi-
teltävän asian asiantuntijoita85.
– esimerkkitapauksessa paneeliin voi osallistua suhteellisen laaja asi-

antuntijaryhmä; rahoituslaitokset, oppi- ja tutkimuslaitokset, valtion
kehittäjäorganisaatiot, kunnat, yrittäjät ja muut mahdolliset sidos-
ryhmät.
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3. Kyselylomakkeen rakentaminen ensimmäistä kyselykierrosta varten,
ensimmäinen kyselykierros ja vastausten analyysi
– Asiantuntijoilta voidaan yksinkertaisesti kysyä miten seudullinen

elinkeinopoliittinen yhteistyö pitäisi järjestää.
– Olennaista on edellyttää jokaisen paneeliin osallistuvan asiantuntijan

ottavan kantaa organisaatiomalliin mutta myös perustelevan vasta-
uksensa. Perusteluja voidaan pyytää esim. haluttavuuden, saavutet-
tavuuden, tärkeyden ja validisuuden86  suhteen.

– Delfoin toteutuksesta vastaava henkilö tekee yhteenvedon vastauk-
sista sekä niiden perusteluista.

4. Toinen kyselykierros, toisen kyselykierroksen vastausten arviointi ja
tulosten raportointi
– Toisella kierroksella asiantuntijoiden on mahdollista tarkistaa omaa

näkemystään tutustuttuaan muiden paneeliin osallistuneiden näkemyk-
siin ja perusteluihin.

5. Päätöksenteko projektista voidaan aloittaa asiantuntijapaneelin tuloksil-
la, jolloin alusta asti käsittelyyn tulee mukaan erilaiset näkemykset
perusteluineen ilman, että ne ovat henkilöityneet liian aikaisessa vai-
heessa.

(Kaivo-ojaa ja Kuusta 1997 soveltaen.)

Koska CityWebissä toteutettu äänestys voi olla nimetön, antaa se toimijoille
mahdollisuuden harkita uudelleen omaa kantaansa perustelujen valossa. Näin toi-
mijoiden kokoontuessa yhteiseen kokoukseen voidaan kokous aloittaa tarkastele-
malla CityWebissä ennalta tuotettuja argumentteja puolesta ja vastaan. Näin pää-
töksenteossa voidaan lähteä tilanteesta, jossa argumentit puolesta ja vastaan ovat
päätököksentekijöiden tiedossa ilman, että kukaan on joutunut sitomaan kantaan-
sa ennen aikaisesti tietämättä erilaisia perusteluja.

Esimerkki on suppea ja hyvin käytännönläheinen. Aivan vastaavasti voitai-
siin tarkastella esimerkiksi Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuutta osaamisin-
tensiivisten yritysten toimintaympäristönä. Yllä oleva Delfoi-prosessin vaiheistus
on suuntaa antava. Kriittisiä vaiheita tutkimuksessa ovat yleensä asiantuntijaryh-
män muodostaminen, eteneminen tutkimuksen toiselle kierrokselle ja loppurapor-
tin laatiminen saatujen vastausten perusteella. (Kaivo-oja & Kuusi 1997.)

Tiedon muuntaminen ja kaupunkiseudun
verkostojen johtaminen

Informaation ja tiedon hallinnan ja erityisesti Nonakan ja Takeuchin tiedon muun-
tamisen teorian merkitystä kaupunkiseutujen strategiselle johtamiselle ei ole mah-
dollista käsitellä tässä yhteydessä tyhjentävästi. Ne nostavat esille liudan uusia
kysymyksiä. Lopuksi esitetään joka tapauksessa joitain ajatuksia siitä, miten uu-
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den tiedon luominen ja tiedon muuntaminen liittyvät kaupunkiseudun strategiseen
johtamiseen87 .

Uusi tieto ei laajassa verkostossa välity nopeasti, eikä se uppoa suoraviivai-
sesti osaksi kehittämisen tietopohjaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että  on
jauhettava riittävästi. Sekä kaupunkiseudun kehitykseen vaikuttavista ulkoisista
ja sisäistä tekijöistä että kehittämisen painopisteitä on keskusteltava riittävästi eri-
laisten ryhmittymien ja toimijoiden kanssa ottaen huomioon mahdollisuuksien
mukaan näiden omat näkökulmat ja tavoitteet. Osana jauhamista eksplisiittistä
tietoa kombinoidaan, hiljainen tieto saa mahdollisuuden ulkoistua ja sosialisaa-
tiollekin on mahdollisuuksia. Informaatiojärjestelmät ovat jauhamisen välineitä.
Jauhaminen ei kuitenkaan voi rakentua vain informaatiojärjestelmien varaan, mutta
ne tarjoavat perustan, johon keskusteluissa voidaan nojata ja jonka avulla infor-
maatiota voidaan jäsentää.

Jauhaminen ei ole vain yksi osa aiottujen strategioiden laadintavaihetta, vaan
keskustelun tulisi jatkua muodossa tai toisessa jatkuvasti. Vain riittävän syvälli-
sen ja muodossa tai toisessa jatkuvasti käynnissä olevan kommunikaation kautta
verkoston toimijat voivat oivaltaa itse mistä eri ilmiöissä loppujen lopuksi on ky-
symys. Henkilökohtaisen oivalluksen kautta kasvaa ymmärrys siitä, mikä on eri-
laisten strategisten haasteiden todellinen merkitys kaupunkiseudulle. Näin strate-
giat sisäistyvät osaksi prosessia, ne uppoavat riittävän monen toimijan selkärank-
aan vaikuttaakseen siten taustalta toimintaan. Jos kehittäjäverkostossa liikkuva
tieto ei sisäisty osaksi ”toimijoiden verenkiertoa”, osaksi hiljaisen tiedon pääomaa,
tieto jää helposti ”kellumaan” osaksi kehittämisretoriikkaa. Jos tieto sisäistyy, se
saattaa samalla uudistaa kehitysnäkemystä. Tämä taas johtaa siihen, että erilaiset
asiat ja ilmiöt alkavat saada lähes huomaamatta aiemmasta poikkeavia merkityk-
siä.

Varsin usein korostetaan laadittuihin strategioihin yms. sitoutumisen merki-
tystä. Jos sitoutuminen ei ehkä osoittaudukaan odotusten mukaiseksi, seuraa yleensä
pettymys. Yksi syy huonoon sitoutumiseen on usein siinä, että strategiat jäävät
niin yleiselle tasolle, että toimija ei ennalta pysty sanomaan mihin hän käytännös-
sä on sitoutumassa, jos hän sitoutuu niiden toteutukseen; ulkoisen – kelluvan –
tiedon varassa on vaikea sitoutua. Kun toteutuksessa edetään konkreettisiin pää-
töksiin sitoutumisen takana olevat tulkinnat saattavat paljastua hyvinkin erilaisik-
si, jolloin sitoutuminen murenee. Tässä kirjassa esitetyn näkemyksen mukaan tämä
ei kuitenkaan ole sitoutumisen perusongelma. Ongelma on siinä, että sitoutumi-
sen odotetaan tapahtuvan liian suoraan. Todellinen sitoutuminen syntyy riittävän
jauhamisen, henkilökohtaisen oivalluksen ja ymmärtämisen – eli tiedon sisäistä-
misen – prosessin seurauksena (kuva 25). Ilman strategioiden taustalla olevien
ajatusten sisäistämistä todellisen sitoutumisen syntymiselle ei useinkaan ole riittä-
viä edellytyksiä. Laajassa kehittäjäverkostossa tiedon sisäistäminen tarvitsee tu-
ekseen tiedon ulkoistamista, kombinointia ja sosiaalistamista.
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KUVA 25. Strategisen tietoisuuden syntymisen ydin.
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1 Tarkemmin tiedon ja informaation käsitteistä ja yleensä tieto-opista ks. Niiniluoto (1989) ja
Sotarauta (1999).

2 Ks. Websterin tulkinnoista myös Mannermaa (1998) ja Reilu ja rohkea… (1997).
3 Ks. erilaisista kilpailunäkemyksistä myös Pettigrew & Whipp (1994).
4 Usein organisaation sisäisellä kilpailulla on suorituksia heikentävä ja vaihtoehtoja supistava

vaikutus, varsinkin silloin kun toimijat pyrkivät samaan tavoitteeseen, jota kaikki eivät voi
kuitenkaan saavuttaa. Ryhmän sisällä tapahtuvaa yhteistyötä pidetään yleensä hyvään suori-
tukseen johtavana. Myös kilpailu saattaa motivoida ryhmää, kunhan se tulee ulkopuolelta.
Minnesotan yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan sisäinen yhteistyö yhdessä ulkoapäin
tulevan kilpailun kanssa on ihanneyhdistelmä mahdollisimman korkean tuottavuuden saa-
vuttamiseksi. (Moss Kanter 1990, 94.)

5 Tässä alueella ei tarkoiteta määrätyn kokoista maantieteellistä kokonaisuutta; alue voi olla
yhtälailla kaupunginosa, seutu, maakunta, valtio kuin valtioiden rajat ylittävä kokonaisuuskin.
Alue määrittyy kontekstin perusteella; alueena voidaan pitää kokonaisuutta, joka on tietyillä
kriteereillä arvioituna homogeeninen, joka voidaan erottaa ympäröivistä alueista sille omi-
naisten erityispiirteiden avulla ja jolle on ominaista jonkinasteinen sisäinen koheesio. (Ks.
esim. Cooke, Boekholt et al. 1996, 2; Kultalahti 1990.)

6 Osaamiskeskusten tavoitteena on parantaa kansainvälisesti kilpailukykyisen, korkeaa osaa-
mista vaativan yritystoiminnan sijoittumisen ja kehittämisen edellytyksiä, kehittää yhteistyö-
tä korkeimman opetuksen, tutkimuksen, korkeinta teknologiaa soveltavien yritysten ja julki-
sen vallan välillä sekä lisätä alueellista erikoistumista ja työnjakoa. Osaamiskeskusohjelman
tavoitteet on kirjattu Suomen alueellista kehittämistä koskevaan lainsäädäntöön. Valtioneu-
vosto nimesi sisäasiainministeriön asettaman osaamiskeskustyöryhmän esityksestä kahdek-
san alueellista osaamiskeskusta vuonna 1994 ja kolme verkosto-osaamiskeskusta vuonna 1995.
(Ahola & Kortelainen 1997, 18–19.) Uudet osaamiskeskukset valiittiin kilpailun perusteella
vuonna 1998.

7 Esimerkiksi Pikkaraisen (1996) tutkimuksessa kaupunkiseudun kilpailukykyä tarkastellaan
eri elinkeinojen työn tuottavuuden sekä teollisuusyritysten kannattavuuden perusteella. Myös
Porterilla (1991) on varsin suora taloudellinen näkemys kilpailukykyyn: hänen mukaansa
maan vauraus tai ”kilpailukyky” (Porterin mukaan kansakunnan tasolla ei voida puhua kil-
pailukyvystä; oikea taso kilpailukyvyn tutkimukselle on hänen mukaansa toimiala tai yksit-
täinen yritys) riippuu resurssien (työvoiman ja pääoman) käytön tuottavuudesta eli tuotoksen
arvosta jaettuna työvoima- tai pääomayksiköllä. Porterin mukaan elintason nousu riippuu
yritysten kyvystä saavuttaa korkea tuottavuus ja kasvattaa sitä aikaa myöten. Tosin Porter
toteaa, että toimialan menestykselle on ratkaisevan tärkeää, millaisessa toimintaympäristössä
se toimii.

8 Tässä listassa ei ole mainittu yritysten sisäisiä kilpailukyvyn tekijöitä kuten yritysten joh-
tamistapoja, yritysten strategioita, toiminnan organisointimalleja, työntekijöiden ja johdon
välisiä suhteita jne.

9 Esimerkiksi vuonna 1996 Fortune-lehden teettämässä tutkimuksessa lähtökohtana oli arvioi-
da kaupunkien kilpailukykyisyyttä sekä kaupungin liiketoiminnan toimintaedellytysten että
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asumisviihtyvyyden kannalta. Tutkimuksessa elämän laadun mittareina käytettiin muun mu-
assa rikosten määrää, koulujen laadukkuutta, kulttuuripalveluja, lähiöiden viihtyisyyttä ja
etäisyyttä työpaikasta, lääkäreiden määrää ja kiinteistöjen hintoja. Yli 100 kaupungista kehi-
tettiin elämänlaadun profiili, joka sitten liitettiin liike-elämää kuvaavien mittareiden kanssa
yhteen. Tutkimuksessa kilpailukykyisimmäksi kaupungiksi valittiin yllättäen Seattle. Seatt-
len valinnan perusteena olivat asumisviihtyvyyden osalta muun muassa luonnon läheisyys ja
sen mukanaan tuomat harrastusmahdollisuudet, kaupungin turvallisuus, ihmisten korkea kou-
lutus- ja tulotaso sekä elinkustannusten alhaisuus. Liiketoiminnan edellytysten kannalta
vahvuustekijöitä olivat muun muassa hyvä saavutettavuus, infrastruktuurin kehittyneisyys ja
kasvupotentiaali. Toiseksi tutkimuksessa sijoittui Denver ja kolmanneksi Philadelphia.
(Precourt & Faircloth 1996.)

10 Teollisuuden ja Työnantajan Keskusliiton raportti ”Euroopan kilpailukyky vaikuttaa jokai-
seen suomalaiseen” (1998) perustuu UNICEn raportiin “Benchmarking Europe’s
Competitiveness” . UNICEn raporttia on täydennetty ja täsmennetty Suomen osalta.

11 Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton tutkimuksen kanssa vastaavia tuloksia on saatu
Kauppa- ja teollisuusministeriön suomalaisyritysten toimintaympäristön kilpailukykyä sel-
vittäneessä tutkimuksessa. Suomen kilpailukykyä heikentäviä tekijöitä olivat kyselyyn vas-
tanneiden yrittäjien mielestä Suomen korkea verotuksen ja sosiaaliturvan taso, työmarkki-
noiden sääntely ja toiminta sekä yhteiskunnan rakennemuutokseen sopeutuminen (Suoma-
laisyritysten toimintaympäristön ... 1998, 43–46).

12 Ryhmät ovat 1. Liikkeenjohdon innovatiivisuus, vastuuntuntoisuus ja tuloksentekokyky, 2.
Kotimaan makrotaloudellinen tila, 3. Maan tieteellinen ja teknologinen kapasiteetti, 4. Inhi-
millisen pääoman saatavuus ja taso, 5. Julkisen sektorin kontribuutio maan kilpailukyky-
isyyteen, 6. Maan osallistuminen kansainvälisiin kauppa- ja investointivirtoihin, 7. Maan
järjestelmien ja voimavarojen kyky vastata liiketoiminnan perustarpeisiin sekä 8. Raha- ja
sijoitusmarkkinoiden toimivuus ja rahoituspalveluiden taso. (IMD 1998; Rouvinen 1997.)

13 Ks. esim. Dosi & Orsenigo (1988); Maskell (1996)
14 Tässä yhteydessä puhutaan kehittäjäverkostosta ja siihen kuuluvista verkostoista eikä esi-

merkiksi kaupunkiseudun toimijoiden välisestä yhteistyöstä. Yhteistyö on sellaista yhdessä
tekemistä, jossa toiminnalla on yhteinen kohde (Hyyryläinen 1992, 23). Tällöin yhteistyötä
voidaan esimerkiksi tehdä hierarkisessa järjestelmässä ja se voi perustua esimerkiksi kirjalli-
seen sopimukseen. Verkostoja voidaan pitää markkinoiden ja hierarkioiden rinnalla kolman-
tena tapana järjestää sosiaalista ja taloudellista toimintaa (Thompson et al. 1991). Ver-
kostoituminen liitetään yleensä kahden tai useamman toimijan vuorovaikutuksessa tapahtu-
vaan vaihtoon, oppimiseen, luottamuksen rakentamiseen, kumppanuuteen ja keskinäiseen
riippuvuuteen. Edelleen verkostot voidaan määritellä eriasteisesti ja eri tavoin vakiintuneiksi
sosiaalisiksi suhteiksi sellaisten toimijoiden välillä, jotka ovat organisoituneet yhteisen on-
gelman tai resurssipohjan ympärille. (Sotarauta & Linnamaa 1997, 57–58.) Verkostoon siis
liittyy myös laadullisia määreitä. Näin verkostomaista toimintaa voidaan pitää yhteistyön
yhtenä muotona.

15 Ks. innovaatiojärjestelmistä (Kautonen & Sotarauta 1999).
16 Ks. yhteistoimintaprosessien laadun tekijöistä (Sotarauta & Linnamaa 1997).
17 Tässä artikkelissa termi rakenteellinen kilpailukyky poikkeaa esimerkiksi Cooken ja

Schienstockin (1996) tarkoittamasta rakenteellisesta kilpailukyvystä. He ovat halunneet ra-
kenteellisen kilpailukyvyn käsitteellä kytkeä alueen ja yritysten kilpailukykyä toisiinsa. Cooken
ja Schienstockin määrittelyssä rakenteellisella kilpailukyvyllä tarkoitetaan kaikkia kilpailu-
kyvyn elementtejä. Kuitenkin heidän mukaansa rakenteellisen kilpailukyvyn käsitteeseen liittyy
olennaisesti myös dynaamisuus, jatkuva toimintatapojen muutos.

18 Tässä artikkelissa on eroteltu toisistaan rakenteellinen ja dynaaminen kilpailukyky. Tämä ei
tarkoita, että rakenteellisen kilpailukyvyn elementit olisivat pysyviä; myös ne muuttuvat mutta
eivät samalla nopeudella kuin dynaamisen kilpailukyvyn tekijät. Olennaisin ero rakenteelli-
sen ja dynaamisen kilpailukyvyn välillä on siinä, että dynaamisiin kilpailukyvyn tekijöihin
liittyy toimijoiden välinen vuorovaikutus ja oppiminen. Myös Hernesniemi ja kumppanit
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(1995, 18–19) puhuvat dynaamisesta ja staattisesta kilpailukyvystä. Heidän tutkimuksessaan
dynaaminen kilpailukyky viittaa talouden kykyyn kasvattaa tuottavuuttaan.

19 Tämän luvun sisältöön on ollut keskeinen merkitys kevään ja kesän 1998 aikana käydyllä
sähköpostikeskustelulla, johon osallistuivat Markku Sotarauta, Juha Kostiainen ja tämän ar-
tikkelin kirjoittaja.

20 Kohdan alkuosa eli virtojen tila -konseptin esittely perustuu teokseen Castells (1996, 375;
412–413; 464; 469). Ks. myös Sotarauta (1997, 114–116) sekä Linnamaa (1998, 19–20).

21 Soininvaara (1996) jakaa ammatit kolmeen pääryhmään, jotka ovat rutiinityö, palvelutyö ja
aivotyö. Jako on lähtoisin Reichilta, joka jakaa ammatit lähipalveluihin, rutiinituotantoon ja
symbolianalyysiin (Reich 1995).

22 Hernesniemi et al. (1995).
23 Esimerkiksi vuonna 1997 OECD julkaisi laajan tilastoihin perustuvan selvityksen nimeltä

Industrial Competitiveness: Benchmarking Business Environments in the Global Economy.
Muita uusia kilpailukykyselvityksiä ovat esimerkiksi IMD:n The World Competitiveness
Yearbook 1997 sekä World Economic Forumin The Global Competitiveness Report 1997.

24 Tutkimuksessa kullekin kriteerille määriteltiin painokerroin, jonka kehitystä seurattiin
kriteerien järjestyksen ohella.

25 Finn-Medi Tutkimus Oy ja Tampereen Teknologiakeskus Oy ovat tamperelaisten teknologia-
keskusten (Finn-Medi ja Hermia) teknologian siirto- ja kehittämisyhtiöitä.

26 Osaamisintensiivistä palveluista tarkemmin katso esim. Haukness (1997) tai Miles et al (1995)
27 Ks.  myös Linnamaa (1999).
28 Katso esim. Valtioneuvoston elinkeinopoliittinen selonteko (1996) ja Teollisuuspoliittinen

visio 1996.
29 Ks. Sotarauta & Linnamaa (1999).
30 Elinkeinostrategia (1998).
31 Vrt. Sotaraudan ja Linnamaan (1999) näkemys tietoisesta verkostojen johtamisesta.
32 Elinkeinostrategia (1998, 20). Kuvaus perustuu sovellukseen ns. Bostonin matriisista, jota

on klustereihin soveltanut Steinbock (1998, 307). Volyymilla tarkoitetaan tässä yhteydessä
klusterin kokoa suhteessa alueen yritysten yhteenlaskettuun liikevaihtoon.

33 Esimerkit perustuvat Tampereen elinkeinostrategiaan (1998).
34 Ks. esim. Nelson (1993); Lundvall (1992).
35 Ks. esim. Camagni (1991); Cooke (1995).
36 Ks. Schienstock et al  (1997); Sotarauta & Linnamaa (1999).
37 Vapaa käännös englannista MK & MS.
38 Ks. Sotarauta (1999).
39 Esimerkiksi immateriaalioikeudet.
40 Ks. Sotarauta (1999).
41 Seinäjoki on vajaan 30 000 asukkaan Etelä-Pohjanmaan keskus. Nurmon kanssa Seinäjoki

muodostaa runsaan 40 000 asukkaan kaupunkiseudun ytimen. Etelä-Pohjanmaalla on puo-
lestaan hieman alle 200 000 asukasta.

42 Strateginen haaste on mahdollisuus, vaikeus tai ongelma, jolla on ratkaiseva merkitys tule-
vaisuuteen tai kykyyn saavuttaa haluttu tulevaisuus. Haasteet voivat olla joko sisäisiä tai
ulkoisia sekä näiden yhdistelmiä. Haasteen oletetaan olevan strateginen, jos se liittyy päätök-
siin tai toimintoihin, jotka puolestaan liittyvät päämääriin, toiminnan suuntaamiseen sekä
resurssien allokointiin. Strategiset haasteet kohdistavat huomion nykytilan ja tulevaisuuden
välisiin tärkeisiin teemoihin, sellaisiin teemoihin jotka pitää tavalla tai toisella kohdata tule-
vaisuudessa.

43 Vuonna 1999 alusta Seamk:in liittyvät kulttuurialan yksikkö (Jurva), matkailu-, ravitsemis-
ja talousalan yksikkö (Kauhajoki) sekä kaupan alan yksikkö (Kauhava).

44 Suullinen tiedonanto johtaja Kati Katajisto 6.3.1998.
45 Foodwest ottaa lisää henkilökuntaa vuonna 1999.
46 Lähde: http://www.bicbotnia.fi/su.html
47 Viittaus Lagendijk & Charles (1998).
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48 Tai ”verkostoitumattomuusstrategioita”.
49 Viittaus Alarinta (1998, 157).
50 Ks. Sotarauta (1997).
51 Sotarauta & Linnamaa (1997a).
52 Ks. pehmeästä strategiasta tarkemmin Sotarauta (1996).
53 Ks. Sotarauta & Linnamaa (1997b).
54 Englannin kielessä leadership (johtajuus) liitetään yleensä ihmisten johtamiseen ja management

asioiden johtamiseen. Leadershipissä on kyse monimuotoisesta vuorovaikutuksesta johtajan
ja johdettavien välillä, kun taas management nojaa varsin pitkälle rationaaliseen päätöksente-
koon. (Vanhala et al 1994.) Tässä artikkelissa johtajuutta tarkastellaan ihmisten johtamisen
näkökulmasta. Esimerkiksi Kickert et al (1997) tarkastelevat verkostojen johtamista ja käyt-
tävät termiä ”network management”. Tästä huolimatta heidän näkemyksensä verkostojen joh-
tamisesta voi nähdä sisältävän sekä asioiden että ihmisten johtamisen.

55 Suomen julkisessa hallinnossa vallitseva strategisen suunnittelun näkemys (ks. tarkemmin
Sotarauta 1996).

56 Kriisin tunteeseen yhdistyy usein myös kasvava tietoisuus globaalin talouden haasteista.
57 Kumppanuudella tarkoitetaan sitä tilaa, joka syntyy, kun kaksi tai useampi toimija liittää

omia toimintojaan ja pyrkimyksiään yhteen jonkin päämäärän saavuttamiseksi tai tehtävän/
tehtäväkokonaisuuden suorittamiseksi. Näin kumppani voidaan määritellä toimijaksi, joka
jakaa tois(t)en toimijan/toimijoiden kanssa jonkin tietyn tehtävän tai tehtäväkokonaisuuden.
(Sotarauta & Linnamaa 1997a).

58 Rihmastolla tarkoitetaan tässä useiden erilaisten toisiinsa limittyneiden verkostojen sävyttä-
mää kokonaisuutta.

59 Tämä ei kuitenkaan saisi enää estää kaupunkien keskeistä yhteistyötä, koska strategiset
liittoutumat saattavat joissain asioissa palvella kaikkien etuja vaikka toisissa asioissa kilpailu
jatkuisikin.

60 Taloudellinen kasvu ja asuin- ja elinympäristön laatu eivät kuitenkaan välttämättä ole toisil-
leen vastakkaisia ilmiöitä, vaan toisiaan täydentäviä kaupunkiseudun kilpailukyvyn element-
tejä. (Linnamaa 1998.)

61 Raha, yhteistyöhön kuluva aika, verkostossa hyväksyttäväksi tulevat kompromissit jne.
62 Ks. tarkemmin Sotarauta (1999).
63 Ks. instituutioiden tarkempi määritelmä Linnamaa (1999).
64 Valikoivalla aktivoinnilla pyritään valitsemaan peliin ne, joilla on korvaamattomia resursseja

tai jotka tuovat haluttua lisäarvoa yhteistoimintaan (Klijn et al 1995, 444).
65 Ks. Sotarauta (1996, 299-311).
66 Sotarauta & Linnamaa (1997a).
67 Ks. prosessin laadun tekijöiden määritelmistä Sotarauta & Linnamaa (1997a).
68 Ks. esimerkkejä kuudelta suomalaiselta kaupunkiseudulta (Sotarauta & Linnamaa 1997a).
69 Strategisessa suunnittelussa olennaista on tulevaisuuteen suuntautuneisuus, pyrkimys koko-

naisuuksien tarkasteluun, olennaiseen keskittyminen ja resurssien suuntaaminen mahdolli-
simman tarkoituksenmukaisesti (ks. enemmän strategisesta ajattelusta ja suunnittelusta Sota-
rauta 1996).

70 Ks. skenaarioista enemmän (Meristö 1991); Sneck (1993); van der Hejden (1996).
71 Niiniluoto käyttää käsitettä maailmankatsomus.
72 Ks. Sotarauta ja Linnamaa (1999).
73 Capta tulee latinan sanasta capere, joka tarkoittaa ’ottaa’. (Checkland & Holwell 1998, 89).
74 EP = Etelä-Pohjanmaa; vasenkätisten yrittäjien määrä on kuvitteellinen esimerkki.
75 Theory of organizational knowledge creation.
76 Ks. Sotarauta (1996).
77 Vrt. strategisen tietoisuuden syntyminen ja merkitys osana pehmeän strategian prosessia (Sota-

rauta 1996 ja 1997).
78 Viittaus Checkland & Holwell (1998, 40).
79 Ks. Bryson & Crosby (1992) ja Sotarauta (1996).
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80 Informaatioteknologialla tarkoitetaan kaikkia niitä laitteita ja ohjelmistoja, jotka kuuluvat
kommunikaatioteknologian, toimistoautomaation ja tuotantoautomaation piiriin (Robson 1997,
82).

81 Vastuu sisällöstä voidaan jakaa useamman henkilön kesken, mutta yhdellä henkilöllä tulisi
olla vastuu kokonaisuuden toimivuudesta.

82 Sotarauta & Linnamaa (1997).
83 Sotarauta (1998).
84 Huhtikuussa 1998 Sente aloitti yhteistyössä Tampereen, Turun, Oulun, Seinäjoen ja Imatran

seudun kuntien kanssa nk. lisäarvoprojektin, jossa kehitetään kumppanuusanalyysi kuntien
käyttöön.

85 Kysely voidaan kohdistaa myös “maallikkopaneelille“.
86 Vaikuttaako ehdotettu ratkaisu juuri siihen ongelmaan, johon ollaan etsimässä ratkaisua.
87 Ks. verkostojen johtamisesta tarkemmin Sotarauta & Linnamaa (1999).
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KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY JA JOHTAMINEN TIETOYHTEISKUNNASSA

ACTA-kirjasarjaan tarkoitetut käsikirjoitukset osoitetaan sekä paperiversiona että
tiedostoversiona Suomen Kuntaliiton kehitysyksikköön, tutkimussihteeri Tiina
Rinteelle, puh. (09) 771 2505. Samalla on ilmoitettava, millä ohjelmalla kirjoitus
on talletettu. Suositeltavia formaatteja ovat esimerkiksi WordPerfect- ja Micro-
soft Word -ohjelmaperheisiin kuuluvat versiot. Muita ohjelmia käytettäessä on
syytä olla yhteydessä ensin Kuntaliiton julkaisujen taitosta vastaavaan Nina Pal-
mu-Pietilään, puh. (09) 771 2357.

Käsikirjoitukset tulee kirjoittaa puhtaaksi A4-arkeille yhdelle puolelle pape-
ria. Tallennetun tekstin tulee olla tavuttamaton ja oikealta reunaltaan tasaamaton.
Käsin tehtyjä korjauksia tulee välttää; joka tapauksessa niiden tulee olla helposti
luettavia. Käsikirjoitusten mukaan on liitettävä kirjoittajan osoite, puhelinnume-
ro, oppiarvo, toimipaikka ja virka-asema sekä mahdolliset fax- ja sähköpostiosoit-
teet.

Käsikirjoitukseen liitetään lyhyet noin sivun mittaiset English Summary ja
Svensk resumé,  joiden kääntämisestä kirjoittajia pyydetään mahdollisuuksien mu-
kaan huolehtimaan itse. English Summary ja Svensk resumé tulee laatia erilliselle
paperille ja niissä tulee olla myös artikkelin nimi sekä artikkelin avainsanat eng-
lannin- ja ruotsinkielisinä. Lisäksi kirjoittajaa pyydetään laatimaan 2–3 kappaleen
mittaisen takakansitekstin, jossa esitellään tutkimuksen keskeiset teemat, sekä
noin puolensivun mittaisen julkaisutiedotteen markkinointia varten.

Kuviot ja taulukot tulee tekstin lisäksi tulostaa myös erillisille papereille. Ot-
sikot sijoitetaan kuvion alapuolelle ja taulukon yläpuolelle. Harmaasävy-raste-
rointeja tulee välttää. Kuviot ja taulukot numeroidaan juoksevasti. Tekstin yhtey-
dessä on osoitettava kunkin kuvion ja taulukon toivottu paikka. Kuvat tulee tal-
lentaa levykkeelle erillisinä tiedostoina. Suositeltavia kuvaformaatteja ovat esim.
SPSS, Microsoft Excel ja Freelance. Muita ohjelmia käytettäessä on syytä olla
ensin Kuntaliiton julkaisujen taitosta vastaavaan Nina Palmu-Pietilään, puh. (09)
771 2357. Taittoversio lähetetään kirjoittajalle tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi.

Lähdeviitteet sijoitetaan käsikirjoitusten sisään sulkeisiin siten, että ensim-
mäiseksi tulee kirjoittajan sukunimi sitten kirjoituksen julkaisuvuosi ja lopuksi
viittauksen sivunumerot, esim. (Oulasvirta 1994, 51–52). Jos lähteenä mainitaan
teos, jonka tekijöinä on useampi kuin kaksi henkilöä, riittää aakkosjärjestyksessä
ensimmäisen nimi ja ym. -lisäyksen kirjoittaminen, esim. (Hoikka ym. 1979, 88).

Ohjeita kirjoittajille
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Laajat viittaukset osoitetaan numeroin ja sijoitetaan juoksevasti numeroituina pe-
räkkäin kirjoituksen loppuun otsikolla ”viitteet”.

Lähdeluettelo liitetään kirjoituksen loppuun otsikolla LÄHTEET. Luettelo
laaditaan tekijän sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Lähteestä ilmoitetaan kirjoittajan sukunimi, etunimi, julkaisun ilmestymis-
vuosi, teoksen nimi, kustantaja ja kustantajan paikkakunta, esimerkiksi:

Helander, Voitto (1993): Professiot ja julkisvalta. VAPK, Helsinki.

Aikakauslehtiartikkelit ja julkaisusarjan osat merkitään seuraavalla tavalla:

Kettunen, Pekka (1997): Multi-organizational implementation: A challenge
for empirical research and modelling. European Journal of Political Research
32:4, s. 131–152.

Kukin kirjoittaja saa 5 kappaletta kirjoja ilmaiseksi. Kirjoitusten copyright
jää Suomen Kuntaliitolle. Teoksen sisällöstä vastaa kirjoittaja.

Käsikirjoitukset ja levykkeet toimitetaan osoitteeseen:
Tutkimussihteeri Tiina Rinne
Suomen Kuntaliitto/kehitysyksikkö
Toinen linja 14 (PL 200)
00500 Helsinki

Kuntaliiton Acta -tutkimussarja esitellään Kuntaliiton www-sivuilla http://
www.kuntaliitto.fi
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Acta-sarjassa ilmestyneitä julkaisuja

1 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma–Anita Niemi-Iilahti: Muuttaako vapaakuntakokeilu
kuntien hallintoa? 1990. Til.nro 1-0545.

2 Marianne Pekola: Vapaakuntakokeilu & sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto 1990.
Til.nro 1-0584.

3 Heikki Assinen: Vapaakuntakokeilu ja kuntien sivistyssektorin hallinto 1991. Til.nro
1-0610.

4 Pekka Saarela–Ari Sainio: Kuntahallinto muutoksessa. 1991. Til.nro 1-0646.
5 Torsti Hyyryläinen–Jyrki Kanerva: Hypermedia – kuntasuunnittelun ja muutoksen

johtamisen apuväline 1991. Til.nro 1-0660.
6 Lasse Oulasvirta: Kunta, valtio ja talous. Jäähyväiset juustohöylätaloudelle 1992.

Til.nro 1-0661.
7 Ulla Salonen-Soulié: Sosiaalipalvelut murroksessa – yksityistäminen Tanskassa 1992.

Til.nro 1-0682.
8 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma–Tiina Pesonen: Mikä kuntaa liikuttaa? Tutkimus kun-

tien liikuntatoimen hallinnosta ja järjestöyhteistyöstä 1992. Til.nro 1-0683.
9 Jan-Erik Johanson: Tehokkuus ja demokratia koululaitoksen uudistuksessa 1992.

Til.nro 1-0684.
10 José Valanta: Ammattilaistuva lautakuntalaitos. 1992. Til.nro 1-0696.
11 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma–Tiina Pesonen–Leena Pohjanraito: Vapautta ilman oi-

keuksia? Tutkimus vapaakuntien poikkeamisoikeusmenettelystä. 1992. Til.nro 1-
0702.

12 Jan-Erik Johanson–Seppo Varhe: Vaihtoehtoiset palvelumallit. 1992. Til.nro 1-0711.
13 Jan-Erik Johanson–Antero Jaakkola–Kyösti Virtanen: Normiselvitys. 1993. Til.nro

1-0717.
14 Sari Tupakka: Kaupungin toimintojen yhtiöittäminen. 1993. Til.nro 1-0733.
15 Krister Ståhlberg (toim.): Omavalitsuste areng Eestis. 1993. Til.nro 1-0739.
16 Markku Sotarauta: Kurun, Ruoveden ja Virtain yhteistyö- ja kehittämisstrategiat.

1993. Til.nro 1-0742.
17 Marianne Pekola-Sjöblom: Kuntaorganisaatio työyhteisönä. 1993. Til.nro 1-0743.
18 Petri Ånäs: Markkinamekanismin ehdoilla? 1993. Til.nro 1-0747.
19 Tuija Päivärinta: Jaettu vastuu – Tutkimus sosiaalipalvelujen organisoinnista Suo-

messa vuosina 1974–90. 1993. Til.nro 1-0748.
20 Krister Ståhlberg (toim.): Local Government in Transition. Evolving local government

in former Eastern Europe. 1993. Til.nro 1-0759.
21 Säästöhankkeet kunnissa. Selvitys kuntien säästötoimenpiteistä 1.5.1991–31.7.1992.

1993. Til.nro 1-0760.
22 Tiina Pesonen – Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma: Vapautta ja luottamusta? 1993. Til.nro

5-2012.
23 Jan-Erik Johanson–Mikko Mattila: Kuntalaiset ja palveluiden leikkaukset. 1993.

Til.nro 5-2013.
24 Ulla Salonen-Soulié: Sosiaalipalvelut murroksessa. Yksityistäminen Tanskassa. 1994.

Til.nro 5-2028.
25 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma–Juha Hartikainen: Vallanvaihto. Tutkimus päätös-

vallasta 11 vapaakunnassa vuosina 1988–93. 1993. Til.nro 5-2062.
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26 Pekka Utriainen: Hammashuollon tuottavuus terveyskeskuksissa. 1994. Til.nro 5-
2066.

27 Timo Sneck–Airi Pajunen: Areenat kaupunkiseutujen tulkintamallina. 1994. Til.nro
5-2081.

28 Antti Moisio: Valtionapuautomaatista kustannusvastuuseen. 1994. Til.nro 5-2077.
29 Hannu Pirkola: Elinkeinotoimen hinta. 1994. Til.nro 5-2075.
30 Ole Ehrstedt: Näringspolitik och kommunal verklighet. 1994. Til.nro 5-2074.
31 Rauno Sairinen: Ympäristökonfliktit kuntien suunnittelussa ja päätöksenteossa. 1994.

Til.nro 5-2095.
32 Kaija Nuorteva: Markkinoistumisen oikeudelliset edellytykset koulutoimessa. 1994.

Til.nro 5-2098.
33 Tiina Panhelainen: Vapaaehtoinen liikuntatoimi. 1994. Til.nro 5-2076.
34 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma–Juha Hartikainen–Päivi Kurikka–Tiina Panhelainen–

Marianne Pekola-Sjöblom: Vapauden aika? Tutkimus vapaakuntakokeilusta. 1994.
Til.nro 5-2101.

35 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma (toim.): Murroksen valomerkki. Arvioita vapaakunta-
kokeilun vaikutuksista kuntatasolla. 1994. Til.nro 5-2110.

36 Kauko Aronen: Kuntien yhteistyö ja verkostoituminen palvelutuotannossa. 1994.
Til.nro 5-2099.

37 Aimo Ryynänen: Konserni – kunta. 1994. Til.nro 5-2103.
38 Tuija Päivärinta: Sanoista kuvat tulevat. 1994. Til.nro 5-2107.
39 Pirjo Koivula: Kunnan talousjohtajan tietojärjestelmä. Johdon tietojärjestelmän uu-

sia kehittämismahdollisuuksia. 1994. Til.nro 5-2147.
40 Ari Sainio: Kohti kansalaisten kuntaa. 1994. Til.nro 5-2159.
41 Juha Hartikainen: Lautakuntia liikelaitoksesta hevosottoon. Tutkimus lautakun-

tarakenteen muutoksesta ja sen diffuusiosta vuosina 1988–1993. 1994. Til.nro 5-
2157.

42 Pekka Valkama: Tilaaja-tuottaja -malli – mainostemppu utopiaan? Kuvaa mallin kes-
keisiä periaatteita ja toteutustapoja. 1994. Til.nro 5-2139.

43 Kauko Aronen: Kova hyvinvointiyhteiskunta – arvokeskustelun aineksia. 1994.
Til.nro 5-2160.

44 Esa Niinisalo: Sisäisen tarkastajan työtehtävät liikeyrityksessä ja kunnassa. 1995.
Til.nro 5-2186.

45 Aimo Ryynänen: Itävallan kunnallishallinto. 1995. Til.nro 5-2176.
46 Lasse Oulasvirta: Valtionavut kuntien maksettaviksi? 1995. Til.nro 5-2208.
47 Ilpo Ojala: Miksi kunnanjohtaja saa kenkää? 1995. Til.nro 5-2216.
48 Tiina Tervahartiala: Ikääntyvien kuntatyöntekijöiden työ ja työhön motivoituminen.

1995. Til.nro 5-2213.
49 Suomen Kuntaliiton tutkimusohjelma 1995.
50 Riikka Laitinen: Kohti kumppanuutta yhteispelillä. 1995. Til.nro 5-2283.
51 Pekka Valkama: Kuntien uudet palvelustrategiat. Tutkimus kuntien palvelutuotannon

terveyttämisstrategisista vaihtoehdoista – erityisesti yhtiöittämisestä ja tilaaja-tuottaja-
mallista. 1995. Til.nro 5-2284.

52 Heikki Helin: Kunnallistalouden palapeli.  Analyysi KuntaSuomi2004 kuntien ta-
louden tilasta 1995. Til.nro 5-2288.

53 Juhani Tarkkonen: Kunnalliset johtajat talouden ja muutosten puristuksessa. 1995.
Til.nro 505197.

54 Jorma Palola: Paikallinen sopiminen. Tutkimus kunta-alan paikallisista virka- ja työeh-
tosopimuksista. 1995. Til.nro 505205.
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55 Päivi Kurikka: Yhteistyöllä liikuntapalveluja. Tutkimus kuntien viranomaisten käsi-
tyksistä viranomaisyhteistyöstä ja yhteistyöstä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa koski-
en liikuntapalvelujen järjestämistä. 1996. Til.nro 505215.

56 Heikki Blåfield: Laatua palveluihin prosessijohtamisella. 1996. Til.nro 505216.
57 Merja Långvik: Vaatiiko kuntatyö arviointia? Tutkimus kunta-alan työn vaativuu-

den arvioinnista. 1996. Til.nro 505254.
58 Leena Juvonen: Kasvusta taantumaan. Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnan pää-

töksenteko ja päätöksenteon tietoperusta 1985–93. 1996. Til.nro 505253.
59 Juha Hartikainen–Lasse Oulasvirta: Kuntatalouden ennusteet – syteen vai saveen?

Tutkimus kunnallisjohdon barometrikyselyn tulosten toteutumisesta vuosina 1991–
1994. 1996. Til.nro 505255.

60 Juha Hartikainen: Kuka kuntasektoria kehittää? Tutkimus- ja kehittämistoiminta kun-
nissa ja kuntayhtymissä vuosina 1993–94. 1996. Til.nro 505214.

61 Suomen Kuntaliiton tutkimusohjelma 1996.
62 Jorma Palola: Kunnallisten palvelujen kansainvälistyminen. 1996. Til. nro 505260.
63 Risto Nakari: Työelämän monet kasvot – kuntatyöyhteisö 1995. Til.nro 505264.
64 Merja Niemi: Interregional partnership. Tutkimus Euroopan alueiden yhteistoimin-

nasta, toimintamalleista ja tulevaisuudennäkymistä. 1996. Til.nro 505279.
65 Päivi Kurikka: Nuorten ääni? Tutkimus nuorten osallistumisesta ja äänestys-

käyttäytymisestä. Raportti on ensimmäinen osa Nuorten Suomi 2001 -tutkimusta.
1996. Til.nro 505305.

66 Markku Jalonen: Kuntakorporatismi – paikallinen sopiminen Suomen kunnissa 1994.
1996. Til.nro 505307.

67 Riitta Jantunen–Marianne Pekola-Sjöblom: Elinkustannusten sietämätön keveys?
Tutkimus kunnallisten verojen ja maksujen vaikutuksista perheen tuloihin
KuntaSuomi 2004 kunnissa. 1996. Til.nro 505310.

68 Heikki Helin: Notkahdus takana ja edessä? Analyysi KuntaSuomi 2004 -kuntien
talouden tilasta 1996. Til.nro 505313.

69 Päivi Kurikka: Nuorten kunta-arviot. Tutkimus nuorten palvelutyytyväisyydestä, asu-
misesta ja muuttamisesta. 1996. Til.nro 505326.

70 Lasse Oulasvirta: Kunnan talouden johtamisen ihanne ja käytäntö. 1996. Til.nro
505327.

71 Erik Albæk, Lawrence Rose, Lars Strömberg, Krister Ståhlberg: Nordic Local
Government. 1996. Til.nro 5-2198.

72 Ilpo Ojala: Koulu vapautuu – kuka tekee valinnat? Rehtorien ja koulunjohtajien ar-
vioita koulutuspalveluista vuonna 1995. 1997. Hinta 61 mk. Til.nro 505361.

73 Päivi Kurikka: Elämän eväät. Tutkimus nuorten käsityksistä koulutuksesta, työstä ja
moraalista. 1997. Hinta 47 mk. Til.nro 505368.

74 Ari-Veikko Anttiroiko: Japanin alue- ja paikallishallinto. 1997. Hinta 54 mk. Til.nro
505378.

75 Hannu Pirkola: Kuntien yritystuet. Kustannus-hyötytarkastelu suorien yritystukien
vaikutuksista kuntien talouteen. 1997. Hinta 88 mk. Til. nro 505380.

76 Pertti Mäkelä: Kunnan kultainen kirjasto – matkalla multimediaan. 1997. Hinta 61
mk. Til.nro 505381.

77 Jan-Erik Johanson: Ahdasta puun ja kuoren välissä. Johdatus Iso-Britannian paikal-
lishallintoon. 1997. Hinta 54 mk. Til.nro 505384.

78 Hannu Tuittu: Kaupunkien valtanaamiot. Tutkimus paikallishallinnon valtaportaista
suurissa kaupungeissa. 1997. Hinta 61 mk.  Til.nro 505385.
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79 Petri Notko: Ohjaako verotus kaavoitusta? Tutkimus ranta-alueiden maankäytön suun-
nittelusta. 1997. Hinta 61 mk. Til. nro 505365.

80 Päivi Kurikka: Osallistumisen (h)aave. Onko kansalaistoimintaan osallistuva nuori
nykyisin vain harvinaisuus? 1997. Hinta 54 mk. Til.nro 505393.

81 Mika Tuunanen – Mika Pasanen: Kuntatyön arviointi. Mitä työn vaativuuden ar-
viointi on? 1997. Hinta 61 mk. Til.nro 505397.

82 Tuula Kivinen – Anne Hilander-Sihvonen: Asiakkaat ja terveyspalvelujen laatu.
Tutkimus Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen laadusta äitiys- ja las-
tenneuvoloiden sekä lääkärien vastaanottojen asiakkaiden arvioimana. 1997. Hinta
61 mk. Til.nro 505402.

83 Ossi Muujärvi – Lasse Oulasvirta – Pentti Siitonen: Huolehtimista perusrakenteista.
1997. Hinta 61 mk. Til.nro 505411.

84 Heikki Helin: Pelättyä pienempi notkahdus. Analyysi KuntaSuomi2004 -kuntien ta-
louden tilasta 1997. Hinta 61 mk. Til.nro 505424.

85 Sari Pikkala (toim.): Kunnat ja päättäjät. 1997. Hinta 61 mk. Til.nro 505425.
86 Sakari Möttönen: Tulosjohtaminen ja valta poliittisten päätöksentekijöiden ja viran-

haltijoiden välisessä suhteessa. 1997. Hinta 150 mk. Til.nro 505449.
87 Alpo Karila: Kuntien talouden ohjaus ja sen muutos. 1998. Hinta 150 mk. Til.nro

505468.
88 Pirkko Vartiainen–Kirsi Lähdesmäki: Kilpailevat kumppanit. Elinkeinopolitiikan

monitahoarviointi valituissa Vaasan rannikkoseudun kunnissa. 1997. Hinta 90 mk.
Til.nro 505480.

89 Sari Puustinen: Kuohuttava kuntaliitos. Tutkimus kolmen kuntaliitoksen edellytyk-
sistä ja esteistä. 1998. Hinta 110 mk. Til.nro 505500.

90 Tom Holmroos: Euroopan unionin tulevaisuuden haasteet alue- ja paikallishallin-
non kannalta. 1998. Hinta 110 mk. Til.nro 505482.

91 Kaisa Rissanen: Joustavat oppimisympäristöt. Koulun ja kirjaston yhteistyö on
uusien oppimis- ja tiedonkäsitysten myötä uudistumassa ja tiivistymässä. Samalla
ovat muuttumassa sekä kuntien kirjastojen rooli osana oppimisympäristöä että kir-
jastonhoitajien rooli oppimisen ohjaajina. Kaikenikäisten oppijoiden ohjaus itsenäi-
siksi ja osaaviksi tiedonhankkijoiksi käy yhä tärkeämmäksi. Joustavat oppimis-
ympäristöt -tutkimusraportissa kuvataan koulun ja kirjaston yhteistyön  kehittämi-
sestä yhteisessä kokeiluhankkeessa saatuja kokemuksia sekä oppijoiden, opettajien
että kirjastonhoitajien näkökulmasta. 1998. Hinta 90 mk. Til.nro 505481.

92 Lasse Oulasvirta: Jätehuolto ja vesihuolto kunnissa. Kuntien rooli ympäristön
hoidossa ja valvonnassa on tullut yhä tärkeämmäksi 1990-luvulla. Jätelaki ja uudet
ympäristönormit ovat merkittävästi tehostamassa kuntien jätehuoltoa. Myös vesi-
huoltoon liittyy erilaisia kehittämispaineita. Miten kunnat ovat järjestäneet jäte- ja
vesihuoltonsa? Tässä tutkimusraportissa annetaan poikkileikkauskuva kuntien jäte-
ja vesihuollon organisoinnista, taloudesta ja johtamisesta sekä ongelmista ja kehittä-
mistarpeista. Tutkimus kuuluu KuntaSuomi 2004 -tutkimusohjelmaan. Raportti pe-
rustuu kyselyyn ja haastatteluun, jossa olivat mukana 47 kunnan vesihuollosta ja
jätehuollosta vastaavat viranhaltijat. 1998. Hinta 90 mk. Til.nro 505523.

93 Marko Karvinen: Huono-osaisuus ja disorganisaatio kaupungeissa. Kaupunki-
politiikka ja kaupunkitutkimus ovat vakiintuneet osaksi suomalaista yhteiskunta-
keskustelua. Kaupunkien kehittäminen ja kaupunki-ilmiöiden tutkiminen ovat aina
olleet osa modernia yhteiskuntakehitystä, mutta mm. talouden kansainvälistymisen
myötä nämä teemat ovat tulleet Suomessa uudella tavalla ajankohtaiseksi. Kaupun-
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git ovat taloudellisen aktiviteetin keskittymiä, mutta kaupunkeihin liittyy väistämät-
tä myös ongelmia. väestön keskittyminen, elämäntavan muutos, muuttoliike ja uusi-
en kaupunginosien synty ei tapahdu kitkatta. Kaupungeissa sitkeänä jatkunut työttö-
myys on nostanut kaupunkien sosiaalisten ongelmien lisääntymisen ja keskittymi-
sen uhan julkiseen keskusteluun. Tässä teoksessa perehdytään aiemman tutkimuk-
sen ja kirjallisuuden kautta kaupunkien sosiaalisten ongelmien monimuotoiseen
ongelmakenttään. Tutkimuksen kohteena ovat ongelmien keskittymisen teoreettiset
selitysmallit ja niistä seuraavat tutkimusvaihtoehdot. 1998. Hinta 110 mk. Til.nro
505499.

94 Erja Heikkinen: Subjektiivisin oikeus – päivähoitopalvelut paineiden alla. Vaikka
subjektiivinen oikeus päivähoitoon on lisännyt paineita päivähoitosektorilla, näyttää
siltä, että päivähoito on pystynyt pitämään ainakin jonkinlaista palvelutasoa. Vuo-
den 1992 jälkeen tapahtuneet muutokset ovat kohdistuneet koko kuntakenttään lä-
hes samalla tavalla. Toisaalta alle 10 000 asukkaan kunnat näyttävät vielä jonkin
verran enemmän joutuneet tekemään supistuksia, nimenomaan alueilla, joissa tarvi-
taan taloudellisia resursseja. Eniten kritiikkiä annettiin sijaisten käyttömahdolli-
suudesta, hoitoryhmien koosta ja leikkivälineiden ajanmukaisuudesta. Päivähoitohen-
kilöstö kaipaa vanhemmilta entistä suurempaa vastuun kantamista kasvatustehtävästä.
Tutkimus on osa sosiaali- ja terveyspalveluita kartoittavasta moduulista KuntaSuomi
2004 -tutkimusohjelmassa. Tutkimus perustuu kyselytutkimukseen, jossa vastaajina
oli 47 kunnan päivähoidon johtavat viranhaltijat, perhepäivähoidon ohjaajat ja päi-
väkodin johtajat. 1998. Hinta 110 mk. Til.nro 505546.

95 Heikki Helin: Kuntien talous kiristyy. Kunnallistalous on ollut viime vuosina yhtä
laskun odottelua. Ennusteiden mukaan kunnallistalouden on monena vuonna pitänyt
kääntyä laskuun, mutta tilinpäätökset ovat osoittaneet toista. Nyt on kuitenkin ha-
vaittavissa selvä muutos: talous on kiristymässä kaikkien ennusteiden mukaan. Nel-
jännessä KuntaSuomi -talousanalyysissä tarkastellaan vuoden 1996 tilinpäätöksiä ja
toiminnallisia menoja, esitetään pikayhteenveto vuoden 1997 tilinpäätösten keskei-
simmistä piirteistä sekä kuvataan kuntien vuoden 1998 talousarvioita. Lisäksi tar-
kastellaan kuntien asiakaspalvelujen ostoja, yhteisöverouudistusta ja valtionosuuk-
sien muutosta. 1998. Hinta 110 mk. Til.nro 505551.

96 Aija Kettunen: Kunnat ja ympäristökonfliktit. Ympäristönsuojeluun liittyviä kiis-
toja käsitellään usein julkisuudessa. Julkisuuden perusteella muodostuu kuva ympä-
ristökonflikteista, mutta onko se oikea? Tutkimuksessa tarkastellaan kunnissa 1980–
1990-lukujen vaihteessa esillä olleita ympäristökonflikteja ja selvitetään, millaisia
ympäristökonfliktit oikeastaan ovat, mistä ne aiheutuvat, miten ne liittyvät kuntien
olosuhteisiin ja toimintatapoihin sekä mitä merkitystä niillä on. Ympäristökonfliktien
ymmärtämiseksi kirjassa tarkastellaan ympäristöpolitiikkaa ja käsityksiä demokrati-
asta. Erilaisten konfliktien esiintymistä selvitetään kuntatyypeittäin. Lopuksi muo-
dostetaan erityyppisille kunnille mallit siitä, mitkä asiat vaikuttavat konfliktien ke-
hittymiseen. Sen lisäksi, että tutkimus antaa tietoa ympäristökonflikteista ja niiden
syistä, tulosten perusteella arvioidaan myös erilaisten hallintatapojen esiintymistä
suomalaisissa kunnissa. 1998. Hinta 150 mk. Til.nro 505547.

97 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma–Marianne Pekola-Sjöblom–Krister Ståhlberg
(toim.): Kuntalaisten valta ja valinnat. Suomalainen kunnallishallinto on käymäs-
sä läpi monenlaisia muutoksia. Paineet koskevat koko kuntahallintoa ja ne heijastu-
vat myös yksittäisten kansalaisten elämään. KuntaSuomi 2004 -tutkimusohjelmaan
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kuuluvan kuntalaistutkimuksen yhtenä keskeisenä, taustalla olevana kysymyksenä
on ollutkin mm miten kuntalaiset kokevat kunnallishallinnon muutokset.
Kuntalaistutkimus pyrkii monin eri tavoin valottamaan kuntalaisten ja kunnan sekä
osin myös muun julkishallinnon välistä suhdetta. Kuntalaistutkimusraportti koostuu
kahdeksasta itsenäisestä artikkelista. Ne käsittelevät vaalikäyttäytymistä, käsityksiä
hyvästä vaaliehdokkaasta, kuntalaisten vaikuttamista, järjestöosallistumista, päätök-
senteosta vieraantuneisuutta, palvelutyytyväisyyttä, kuntaan samaistumista sekä mo-
niulotteista kansalaisuutta. Tutkimusraportti perustuu loppuvuonna 1996 tehtyyn
laajaan kuntalaiskyselyyn, johon vastasi runsas 15 000 kuntalaista 47 tutkimus-
kunnasta. 1998. Hinta 110 mk. Til.nro 505560.

98 Ilpo Ojala: Oppilaitosten monimuotoistuva johtaminen. Koulutussektorilla ovat
viime vuosina korostuneet vaatimukset opetuksen tehokkuuden ja tuloksellisuuden
lisäämisestä. Koulutusta koskeva lainsäädäntö on muuttumassa tai jo muuttunut lä-
hes kaikilla koulutusaloilla. Koulujen ja oppilaitosten toimintavapaus suhteessa val-
tioon ja kuntiin on viime vuosina kasvanut. Heijastuvatko edellä kuvatut oppilaitos-
ten toimintaan kohdistuvat muutosprosessit oppilaitosten johtamiseen ja rehtoreiden
johtamisrooleihin? Ovatko rehtoreiden perinteiset johtamisroolit, kuten pedagogi-
nen johtamisrooli ja virkamiesrooli edelleen voimissaan? Onko johtaminen oppilai-
toksissa muuttamassa muotoaan? Näitä kysymyksiä pohditaan tässä rehtoreiden
johtamisrooleja tarkastelevassa tutkimuksessa. 1998. Hinta 110 mk. Til.nro 505557.

99 Kaija Majoinen–Eva Hänninen-Salmelin: Naiset paikallispolitiikassa. Näkökul-
mia naisiin politiikan prosessin kehittäjinä, vetäjinä ja arjen johtajina.  Tutkimus
selvittää suomalaisten vaikuttajanaisten toimintaa paikallispolitiikassa. Miten naiset
arvioivat käynnistäneensä uusia asioita? Millaisia poliittisia käytäntöjä he ovat suun-
nitelleet? Miten he ovat onnistuneet kehittämään kuntayhteisöään sekä muuttamaan
käytäntöjä? Millaisen roolin naiset ovat ottaneet paikallisessa politiikassa? Tutki-
mus piirtää kuvaa naisvaikuttajien moni-ilmeisestä roolista. Naiset toimivat johta-
jan, päättäjän, neuvottelijan ja välittäjän roolissa. Tutkimukseen haastatellut naiset
toimivat välittäjinä luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja kuntalaisten välillä. He
ovat usein voimattomien asian ajajia, voimavarojen jakajia, häiriöiden käsittelijöitä
sekä tiedon kokoajia ja levittäjiä. Verkostot toimivat naisilla informaation tuojana,
viejänä, levittäjänä ja valmistelun välineenä. Tutkimuksen tulokset toimivat
kokemuksellisina ja kannustavina esimerkkeinä kuntien poliittisen johtajuuden
kehittämistyössä. 1998. Hinta 85 mk. Til.nro 505412.

100 Hannu Kytö: Muuttajan muuttuvat motiivit eräissä suomalaisissa kaupungeis-
sa 1980- ja 1990-luvuilla. Muuttoaikeet hyvinvointiteoreettisesta näkökulmasta.
Suomessa käynnistyi 1990-luvun alkupuolen laman ja suurtyöttömyyden vähitellen
hellittäessä muuttoaalto, joka pituudessaan ja voimakkuudessaan lähentelee 1960-
ja 1970-lukujen maaseudulta kaupunkeihin suuntautunutta ”suurta muuttoa”. 1990-
luvulla muuton päävirrat ovat suuntautuneet kuntakeskuksista ja pienistä kaupun-
geista suuriin kasvukeskuksiin.  Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään kuinka
erityisesti asumiseen, ympäristöön ja palveluihin liittyvät tekijät vaikuttavat kau-
punkilaisten muuttoaikeisiin ja niiden suuntautumiseen taloudellisesti erilaisina ai-
koina.  Tutkimuksen aineistot koostuvat Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan,
Hämeenlinnan, Kokkolan, Imatran, Kemin, Kuusankosken ja Naantalin asukkaiden
mielipiteistä sekä muuttajien kirjallisista kuvauksista. Tutkimuksessa tarkastellaan
kuinka asukkaiden tarpeet vaikuttavat muuttoaikeiden syntyyn ja suuntautumiseen.
Muuttoprosessin ensimmäiseen vaiheeseen eli muuttoaikeiden syntyyn tai muutto-
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päätöksen tekemiseen liittyy sekä tiedostettuja että tiedostomattomia motiiveja.
Kaupunkilaisilla oli toteutumattomia tarpeita eniten nousukaudella 1980-luvun lo-
pussa ja vähiten laman aikana vuonna 1990-luvun alussa. Eniten toteutumattomia
tarpeita oli suurissa kaupungeissa ja vähiten pienissä kaupungeissa.  Lama tosin pie-
nensi kaupunkien välisiä eroja.  Nousukauden aikana muuttoalttiuden kasvuun vai-
kuttivat mm. erilaiset kehitystarpeet, kuten asunnon koko tai tyyppi sekä ympäristön
laadulliset tekijät. Laskukauden aikana kehitystarpeiden merkitys pieneni puutos-
tarpeiden, mm. työttömyyden ja asumiseen liittyvien kustannusten korostuessa.  Eri-
laiset tarpeet ohjasivat 1990-luvun muuttoliikkeen päävirtaa suuriin kasvukeskuksiin
ja niiden ympäristöön. Tutkimuksessa pohditaan myös muuttoliikkeen seurauksia ja
lähiajan näkymiä. 1998. Hinta 150 mk. Til.nro 505558.

101 Pertti Mäkelä: Kunnallinen vapaa-aikatoimi – palvelujen tuottajasta sponso-
riksi? Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut on kunnissa järjestetty hyvin erilaisilla
tavoilla niin palveluiden tuotannon, kuin hallinnon organisoinninkin näkökulmasta.
Myös kuntien panostukset vapaa-aikapalveluihin varioivat voimakkaasti. Kuntien
rooli vapaa-aikapalveluiden järjestämisessä todennäköisesti tulee muuttumaan en-
tistä selkeämmin vain palvelutoiminnan edellytysten luojaksi ja tukijaksi sen sijaan,
että kunnat itse tuottaisivat kulttuuri-, liikunta- tai nuorisopalveluita. Selvitys on osa
KuntaSuomi 2004 -tutkimusohjelmaa ja sen kuntien hyvinvointipalveluita kartoitta-
vaa tutkimusta. Selvitys perustuu kyselytutkimukseen, jossa vastaajina olivat 48
kunnan kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimesta vastaavat viranhaltijat. 1998. Hinta
90 mk. Til.nro 505582.

102 Susanna Kivelä–Mika Mannermaa: Kuntien tulevaisuus. Kunta-alan tulevai-
suusbarometri 1999. Kuntien toimintaympäristössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia.
Nopeat ja yllättävät muutokset lisäävät suunnittelun ja päätöksenteon epävarmuutta.
Menestyäkseen ei riitä, että sopeutuu tapahtuviin muutoksiin. Tulevaisuuteen voi
aina jossain määrin  vaikuttaa.  Aktiivinen suhtautuminen tulevaisuuteen edellyttää,
että  kuntien strateginen suunnittelu perustuu toimintaympäristössä tapahtuvien muu-
tosten ymmärtämiseen  ja ennakointiin. Kunta-alan tulevaisuusbarometrissä on kar-
toitettu ensimmäistä kertaa kuntakentän kehitystä laaja-alaisesti ja pitkällä aikavälil-
lä vuoteen 2017. Johtavat luottamushenkilöt  ja viranhaltiat sekä ulkopuoliset asian-
tuntijat ovat arvioineet mm. kuntarakennetta, palvelujen järjestämistä, kuntataloutta
sekä tietoyhteiskunnan vaikutusta kuntien tulevaisuuteen. 1999. Hinta 110 mk. Til.nro
505583.

103 Jaana Holappa–Arto Haveri: Pohjoisten seutujen elinkeinot. Nykytila ja erityis-
olosuhteiden hyödyntäminen. Viime vuosien tyypillisen alueellisen kehityksen suun-
tana on ollut alueiden erityispiirteiden korostuminen, jonka seurauksena alueellinen
työnjako syvenee alueiden myös epätasa-arvoistuessa. Suomen pohjoisen alueen
erityispiirteet – kuten harva asutus, pitkät etäisyydet sekä kylmä ilmasto – luovat
erityiset edellytykset ja rajoitteensa elinkeinojen harjoittamiselle. Pitkät etäisyydet
merkitsevät etäisyyttä markkinoihin kilpailukykyä heikentäen, kun vastaavasti kyl-
mä ilmasto on luonut alueelle monipuolisia matkailutoimintoja. Tutkimuksessa kar-
toitetaan pohjoiselle alueelle tyypillisiä elinkeinoja ja niiden merkittävyyttä alueel-
laan. Lisäksi viiden casen avulla tarkastellaan nimenomaan pohjoisia erityisolosuhteita
hyödyntäviä elinkeinotoimintoja. Tutkimus antaa kattavan kuvan pohjoisista elin-
keinoista, asiasta kiinnostuneiden lisäksi tutkimus tulee hyödyntämään esimerkiksi
kuntia ja aluehallintoviranomaisia työssään. 1999. Hinta 110 mk. Til.nro 505584.
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104 Anne Leskinen: Muutoksen merkit. Tapaustutkimus vanhusten, vammaisten,
mielenterveys- ja päihdeongelmaisten palvelujen rakennemuutoksesta kolmessa kun-
nassa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on tapahtunut ja tapahtuu edelleenkin monen-
laisia sekä rakenteellisia että toiminnallisia muutoksia. Palvelujen rakenneuudistusten
ohella valtionosuusuudistus ja lama ovat olleet liikkeellepanevia tekijöitä. Tässä ra-
portissa täsmennetään ja eritellään näiden palvelurakennemuutosten aiheuttamia seu-
rauksia sosiaali- ja terveyspalveluihin. Palvelurakennemuutoksen vaikeutta ja on-
gelmia on tässä tutkimuksessa pohdittu nostamalla esille yhteistyön merkitys palve-
lujen suunnittelussa ja kehittämisessä. Mitkä ovat muutoksen vaikutukset sosiaali-
ja terveyspalvelujen toimintaan ja talouteen ja mitä haasteita muutos asettaa yhteis-
työlle? Sosiaali- ja terveyspalvelujen osana tarkastellaan vanhusten, vammaisten,
mielenterveys- ja päihdeongelmaisten palveluja. Tutkimuksessa on mukana kolme
kuntaa, Pudasjärvi, Vaasa ja Vehkalahti. 1999. Hinta 110 mk. Til.nro 505610.

105 Soile Kuitunen (toim.): Vaalit, puolueet ja ehdokkaat. Tutkimus vuoden 1996
kunnallisvaaleista ja niiden ehdokasasetteluista. Vaalimekanismia on tähän mennes-
sä voittopuolisesti kartoitettu äänestäjien tekemien valintojen perusteella. KuntaSuomi
2004 -tutkimusohjelmaan liittyvässä, kunnallisvaaleja koskevassa osaprojektissa
(KUVA -96) näkökulmaa kuitenkin avarretaan vaaleja edeltävien ehdokasasettelujen
tai nimeämisprosessien vaiheisiin. Tässä raportissa esitellään ko. osaprojektin kes-
keisimmät tulokset. Artikkelit käsittelevät ehdokkaiden ja valtuutettujen tausta-
ominaisuuksia, yhteiskunnallista ja poliittista aktiivisuutta, ehdokkuusmotiiveja sekä
ehdokasasettelujen vaiheita. Raportissa selvitetään myös ehdokkaiden ja valtuutet-
tujen edustavuutta sekä sitä, miten ja millä tavoin he katsovat edustavansa kuntalai-
sia. Tutkimus perustuu kyselyihin, jotka suunnattiin KuntaSuomi 2004 -tutkimus-
kuntien vaaliehdokkaille sekä puolueiden perus- ja kunnallisjärjestöjen edustajille.
1999. Hinta 110 mk. Til.nro 505606.

106 Markku Sotarauta (toim.): Kaupunkiseutujen kilpailukyky ja johtaminen tie-
toyhteiskunnassa. Tietoyhteiskuntavillitys on vallannut Suomen. Käsitteenä tieto-
yhteiskunta on kuin purukumi, joka jauhajasta riippuen saa erilaisia sisältöjä sanojen
juurikaan muuttumatta. Mutta mitä tietoyhteiskuntakehitys merkitsee kaupunki-
seutujen kehittämisessä – miten se muuttaa kilpailukyvyn ja johtajuuden luonnetta?
Kirjan peruskysymyksiä ovat: Mitkä ovat kaupunkiseutujen kilpailukyvyn elemen-
tit tietoyhteiskunnassa? Miten kilpailukykyä luodaan? Miten ei-yliopistokaupungit
voivat luoda omaa kilpailukykyään innovaatiojärjestelmien avulla? Miten johdetaan
kaupunkiseudun kehittämisen monia verkostoja? Miten tiedon luomista ja hallintaa
voidaan jäsentää kaupunkiseudun kehittämisessä? Tämä kirja on suunnattu kaikille
kaupunkiseutujen tulevaisuudesta ja strategisesta kehittämisestä kiinnostuneille. Käy-
tännön esimerkkiensä vuoksi kirja sopii sekä teoreettisista että käytännöllisistä ky-
symyksistä kiinnostuneille. 1999. Hinta 110 mk. Til.nro 505593.
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