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Tiivistelmä
Yhteistyöstä ja kilpailukyvystä puhutaan paljon niin taloustieteellisessä kuin 
yleisessäkin keskustelussa. Huomiota on kiinnitetty yhteistyön merkitykseen 
niin yritysten, alueiden kuin koko taloudenkin kilpailukykyyn vaikuttavana 
tekijänä. Alueiden kilpailukyky lepää yhä voimakkaammin yksilöiden, 
yritysten ja organisaatioiden yhteistyökyvykkyyden varassa. 
Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu kahdesta pääluvusta, 
joissa käsitellään alueiden kilpailukykyä ja yhteistyötä sen perustana. 
Alueiden kilpailukykyä tarkastellaan muun muassa oppivan alueen ja 
innovaatioympäristön näkökulmista, kun taas yhteistyöhön paneudutaan sen 
motiivien ja haasteiden perspektiiveistä.
Tutkimuksen tavoite on selvittää, millaista yhteistyötä alueen kilpailukyvyn 
kannalta oleelliset toimijat tällä hetkellä tekevät ja kartoittaa tulevaisuuden 
yhteistyön kehittämismahdollisuuksia. Myös toimintaympäristön piirteillä on 
vaikutusta alueen kilpailukykyyn ja tutkimuksen toimintaympäristöä, Porin 
kaupunkia, pyritäänkin kuvailemaan niin historiallisesta kuin statistiikan ja 
tutkimuksen näkökulmistakin.  
Empiirinen tutkimusaineisto koostuu kahdeksan aluekehitystoimijan 
haastattelusta. Toimijat edustavat aluekehittämisen dynaamisen 
kolmoiskierteen sektoreita: koulutusta ja tutkimusta, julkishallintoa sekä 
yrityksiä.
Tutkimuksen keskeinen havainto on, että aluekehitystoimijat pitävät 
yhteistyötä tärkeänä alueen kilpailukykyyn vaikuttavana tekijänä ja 
yhteistyötä tehdään paljon. Yhteistyön motiivina toimii selviytyminen ja sitä 
tunnutaan tehtävän pääasiassa pakosta. Yhteistyön koetaankin olevan 
tehotonta ja puuhastelevaa, eikä yhteisiä tavoitteita tunnu löytyvän. 
Yhteistyön ongelmakohdat paikallistuvat yhteistyön motiivien, kuten 
oppimisen ja sosiaalisen pääoman ohuuteen sekä yhteistyön haasteiden, 
erityisesti verkostojen johtamisen, haasteellisuuteen.
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economical discussion  as well in general discussion. Attention has been paid 
for cooperation as a crucial factor of competitiveness of organizations, regions 
and whole economy. Competitiveness of regions is dependent on individuals, 
enterprises and organizations and especially  their  ability to co-operate.
Theoretical frame of the study constitutes two main chapters that discuss 
competitiveness of regions and cooperation as a foundation of it. 
Competitiveness of regions is studied for example from the point of view of 
learning region and innovative milieu, when cooperation is looked at the 
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be cause and escaping. Cooperation is considered as ineffective and there is 
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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen taustaa

Osaamisen merkitystä pidetään niin yritysten, alueiden kuin koko taloudenkin 
kilpailukyvyn kannalta merkittävänä (Niemelä & Niittykangas 2005, 3). 
Oppimista on alettu tutkia sosiaalisena ilmiönä ja kykyä verkostoitua pidetään 
yhtenä tärkeimmistä oppimisen edellytyksistä (Tynjälä, Ikonen-Varila & 
Hytönen 2007, 258).  Tätä kirjoittaessa, kesäkuun ensimmäisellä viikolla 2011, 
yhteistyöstä ja kilpailukyvystä puhutaan paljon valtamediassakin. Ei tarvitse 
kuin vilkaista vaikkapa Helsingin Sanomien verkkosivujen otsikoita, niin 
huomaa aiheen ajankohtaisuuden. Keskustelua herättää esimerkiksi se, 
saadaanko Suomeen yhteistyökykyinen hallitus, joka pystyy saamaan aikaan 
kestävän talouskasvun turvaavan poliittisen ratkaisun, kykenevätkö Euroopan 
Unionin jäsenvaltiot yhteistyössä ratkaisemaan Euroopan talouskriisin ja 
riittääkö yhteistyö Microsoftin kanssa turvaamaan tulosvaroituksia antavan 
Nokian kilpailukyvyn. 

Alueiden kilpailukyky on kompleksinen käsite, jota on tutkittu – ja 
kritisoitukin – taloustieteissä paljon. Taloustieteellisessä keskustelussa alueiden 
kilpailukyky liittyy erottamattomasti taloudelliseen hyvinvointiin ja todentuu 
alueen yrityksissä: esimerkiksi Krugmanille (1994) alueen kilpailukyky 
tarkoittaa yksiselitteisesti alueen yritysten kilpailukykyä ja Floridalle (2005) 
sellaista ympäristöä, joka houkuttelee luovia ihmisiä alueelle, jotka puolestaan 
houkuttavat alueelle yrityksiä. Käsitteiden – kuten alueellinen kilpailukyky, 
oppiva alue ja innovaatioympäristö – avulla pyritään tunnistamaan tekijöitä, 
jotka ovat alueiden kehitysprosessien taustalla sekä painotetaan yritysten ja 
ympäristön vuorovaikutuksen merkitystä näissä prosesseissa. Kilpailukyvyn 
näkökulmasta yritysten onkin perusteltua sijoittua niille alueille, joilla 
toimijoiden yhteistyö sujuu. (Niemelä & Niittykangas 2005, 3.) Suomessa 
alueiden kilpailukykyä on tutkittu paljon, esimerkiksi aluekehityksen ja -
kehittämisen tutkimukseen erikoistuneessa Tampereen yliopiston Alueellisen 
kehittämisen tutkimusyksikkö Sentessä. 

Taloustieteissä yhteistyön tutkimuksen juuret ovat sijaintiteoreettisessa 
ajattelussa, joka korostaa sijaintiympäristön rakennepiirteitä alueellisia 
yrittäjyyseroja selittävänä tekijänä. 1980-luvun teknologinen kehitys ja 



globalisaatio kiinnittivät huomion verkostoihin ja verkostoajattelu johti 
sosiaalisen pääoman tutkimiseen: kyky tulla toimeen muiden kanssa on 
verkostojen synnyn ja kehityksen edellytys. (Niittykangas 2007, 32; Wilenius 
2004, 22.) Verkostoajattelu sai huomion kiinnittymään sosiaalisen pääoman 
teoriaan, joka korostaa vastavuoroisuuden ja luottamuksen kaltaisten 
sosiaalisten hyveiden taloudellista merkitystä (Julkunen 2007, 46). 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on tutustua alueiden 
kilpailukyvystä ja yhteistyöstä aiemmin käytyyn keskusteluun ja esitettyihin 
näkökulmiin. Luvun 4 synteesissä käsitteet yhdistetään visuaalisen 
mallinnuksen avulla sekä linkitetään kirjallisuuskatsauksen teemat empiiriseen 
osuuteen.

Tutkimuksen empiirisenä tavoitteena on selvittää, millaista yhteistyötä 
porilaiset aluekehitystoimijat tällä hetkellä tekevät ja kuinka yhteistyötä olisi 
mahdollista kehittää. Tutkimusta ohjaavat tutkimuskysymykset ovat:

1. Millaista yhteistyötä aluekehitystoimijat tällä hetkellä tekevät?
2. Pidetäänkö yhteistyötä tärkeänä alueellisena kilpailutekijänä?
3. Miltä osin yhteistyö toimii hyvin ja miltä osin huonosti?
4. Miten yhteistyötä voisi kehittää?

Tutkimuksen aihetta miettiessä ensimmäisenä tutkijan mieleen tulivat oppivat 
alueet: oppivat organisaatiot olivat edellisistä opinnoista tuttuja ja nykyisissä 
opinnoissa tutkimuksen tekijän kiinnostus laajeni organisaatioista oppiviin 
alueisiin. Oppivat alueet ovat yksi oppimisen ilmentymä ja tapa tarkastella 
kilpailukykyistä aluetta, joten tutkimusaiheen lopullinen muotoutuminen oli 
sangen luonteva prosessi. Sovellusympäristöksi valikoitui hieman huonosta 
maineesta kärsivä ja taantuvaksi teollisuuskaupungiksi leimautunut Pori: 
keskikokoinen rakennemuutosten riepottelema alue, joka ei varsinaisesti ole 
onnistunut profiloitumaan yhteistyöosaajana. 

1.3 Tutkimuksen rakenne

Tutkimuksen alkuosa koostuu nimiölehdestä , t i iv is te lmästä ja 
sisällysluettelosta. Tutkimuksen runko-osa eli varsinainen tekstiosuus on 
IMRD-rakenteen (Introduction, Methods, Results, Discussion) mukainen ja 
koostuu johdannosta, kahdesta tutkimusaiheen aiempaa keskustelua 
esittelevästä käsittelyluvusta ja yhdestä tutkimusympäristöä esittelevästä 
luvusta sekä empiirisestä osuudesta, jossa käydään läpi tutkimuksen toteutus, 
tulokset sekä niistä syntyneet johtopäätökset. Tutkielman loppuosa koostuu 
lähdeluettelosta sekä liitteistä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 250.)
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Tutkimuksen ensimmäisen luvun tarkoitus on johdattaa lukija 
tutkimusaiheen pariin. Toinen luku käsittelee tutkimuksen ensimmäistä 
pääteemaa, alueiden kilpailukykyä, jota tarkastellaan taloustieteen historian ja 
erilaisten näkökulmien perspektiivistä. Tavoitteena on määritellä ja ymmärtää 
myös aiheeseen liittyvää termistöä, kuten ”kilpailukyky”, ”alue” ja 
”aluekehittäminen” sekä niitä tasoja, joilla käytännön vaikuttaminen 
alueelliseen kilpailukykyyn tapahtuu. Luvun lopuksi pohditaan myös 
tulevaisuuden aluekehittämisen haasteita.

Kolmannessa luvussa perehdytään yhteistyön käsitteeseen, jonka 
tutkimus on kulkenut taloustieteissä sijaintiteorioista verkostoteorioiden kautta 
viime aikoina paljon puhutun sosiaalisen pääoman teemoihin. Luvussa 
paneudutaan myös yhteistyön käsitteeseen ja tarkoituksena on selvittää, mitä 
erityispiirteitä liittyy alueellisiin kehitysverkostoihin. Alaluvut yhteistyön 
motiiveista (sosiaalinen pääoma ja oppiminen verkostoissa) sekä alueellisen 
yhteistyön haasteista (kriittiset tekijät ja alueellisten verkostojen johtaminen) 
nousevat esiin myös tutkimuksen pohdintaosuudessa. 

Tutkimuksen nel jännessä luvussa tutustutaan tutkimuksen 
sovellusympäristöön, Poriin, ja sen historiaan. Kaupunki esitellään tilastojen, 
tutkimusten ja strategioiden valossa. Tavoitteena on myös hahmottaa, miten 
kirjallisuudessa määritellään aluekehitystoimijat sekä esitellä Porin omaa 
aluekehityskenttää. Lukuun sisältyy myös synteesi, jonka tarkoitus on linkittää 
teoriaosuus empiriaan ja visualisoida mallinnuksen avulla tutkimuksen 
punaista lankaa.

Luvuissa viisi ja kuusi käsitellään tutkimuksen empiiristä osuutta, jonka 
aineisto muodostuu kahdeksan aluekehitystoimijan teemahaastattelusta.  
Luvussa viisi esitellään tutkimuksen käytännön toteutusta suunnittelusta 
raportointiin sekä pohditaan tieteenfilosofisia kysymyksiä ja tulosten 
luotettavuutta. Luvun kuusi tavoitteena on tutustuttaa lukija kerättyyn 
aineistoon tutkimusaineistosta nostettuja sitaattien sekä tutkijan omien 
pohdintojen avulla. 

Seitsemäs luku päättää tutkimuksen varsinaisen tekstiosuuden ja siinä 
pohditaan tutkimuksen antia. Tutkimustulokset käydään läpi tutkimustulosten 
kautta ja niitä pohditaan myös teoreettisen viitekehyksen perspektiivistä. 
Tavoitteena on tehdä tuloksiin ja teoriaan pohjautuvia johtopäätöksiä sekä 
pohtia tutkimuksen toteuttamiseen ja sille asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseen liittyviä seikkoja sekä mahdollisia jatkotutkimusaiheita. Luku 
päättyy pohdintoihin tutkimuksen merkityksestä tieteenalalle. 
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2  ALUEIDEN KILPAILUKYKY

2.1  Alueulottuvuus taloustieteessä 

Taloustieteilijät ovat kiinnittäneet huomiota kansantalouden sisäiseen 
alueelliseen kehitykseen 1800-luvulta lähtien, vaikka tarkemmin sitä alettiin 
tutkia vasta toisen maailmansodan jälkeen. 1900-luvulla taloudellisen kasvun 
teorioihin sisällytettiin alueulottuvuus ja 1930-luvun lama sai aikaan sen, että 
markkinoiden kykyä selviytyä syvien lamakausien ja alueellisten kehityserojen 
kaltaisista haasteista alettiin kyseenalaistaa (Lumijärvi 1983, 1; Hautamäki 1991, 
7). Alettiin kiinnostua aluesuunnittelusta, jonka ytimessä onkin tarve vaikuttaa 
tulevaisuuteen sekä usko vaikuttamisen mahdollisuuteen. Tulevaisuuteen 
suuntautuminen vaatii tavoitteenasettelua, jota auttaa tieteellinen tieto 
toimintajärjestelmän kehitysmekanismeista, joihin suunnittelun avulla pyritään 
vaikuttamaan. Aluesuunnittelu tarvitsee teoriapohjaa selkiyttääkseen 
suunnittelun olemusta, merkitystä ja menettelytapoja. Hautamäki viittaa 
Faludiin (1973), joka jakaa suunnitteluteoriat menettelytapateorioihin ja 
sisältöteorioihin: Menettelytapateoriat kuvaavat suunnitteluprosessia eli sitä, 
mitä suunnittelussa tapahtuu, miten suunnittelussa hankitaan tietoa sekä mitkä 
arvot ja tavoitteet suunnittelussa vaikuttavat. Sisältöteoriat tarkastelevat 
suunnittelun kohteena olevan alueen ilmiöitä sekä niiden rakennetta ja 
toimintaa. (Hautamäki 1991, 5.)

Neoklassisen talousopin mukainen ajattelu 

Aluerakennetta ja toimintojen sijoittumista auttavat ymmärtämään uusklassiset 
sijaintiteoriat, joiden taustalla on näkemys markkinoiden toiminnasta ja alue-
erojen tasoittumisesta pitkällä aikavälillä (Hautamäki 1991, 5). Yleisten 
tasapainoteorioiden lähtökohtana on ajatus taloudellisen toiminnan alueellisen 
jakautumisen tasapainotilasta: jokainen järjestelmän häiriö saa aikaan 
tasapainottavan vastavaikutuksen. Yleisiä tasapainoteorioita on kritisoitu siitä, 
e t t ä n e e i v ä t t u n n u s t a a l u e e l l i s i a o n g e l m i a j a a l u e e l l i s i s s a 
epätasapainoteorioissa lähtökohtana onkin ajatus siitä, että markkinavoimien 
säätelemätön toiminta vaikuttaa tasapainottamisen sijasta epätasapainottavasti 
aluekehitykseen, jolloin kasvu ja hyvinvointi jakautuu vain tietyille alueille. 
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(Lumijärvi 1983, 1, 32.) Strukturalistisessa sijaintiteoriassa yrityksen 
sijaintipaikan valinta nähdään strategisena valintana. Yritysten sijaintipäätöksiä 
tarkastellaan osana yritysten ja sen toimintaympäristön vuorovaikutusta, jolloin 
toimintaympäristön muutosten ja yritysten päätöksenteon välillä nähdään 
selkeä yhteys, joten toimintaympäristö voi myös rajoittaa yrityksen toimintaa. 
S t r u k t u r a l i s m i a o n k r i t i s o i t u y k s i p u o l i s u u d e s t a : y r i t y s t e n 
sijaintikäyttäytymiseen liittyvät mikrotaloudelliset tekijät jäävät huomiotta, kun 
kiinnostus kohdistuu vain makrotaloudellisten rajoitteiden tutkimiseen. 
Behavioristiset sijaintiteoriat ovat puolestaan keskittyneet kuvaamaan 
päätöksentekoprosesseja, jotka korostavat inhimillisten tekijöiden heijastumista 
yrityksen päätöksentekoon. Behaviorististen sijaintiteorioiden kritiikki 
kohdistuu siihen, että ne ainoastaan kuvailevat päätöksentekoprosesseja, 
eivätkä perehdy sijaintipäätösten syntymisen syihin. Yksittäisten yritysten 
sijainnin ja uuden sijaintipaikan valintaan vaikuttavien tekijöiden tutkimus 
alkoi osoittautua puutteelliseksi lähestymistavaksi suuryritysten sekä 
monialaisten ja monikansallisten yritysten yleistyessä. Lisäksi huomattiin, että 
yksittäisen yrityksen sijoittumista selitettäessä ei voida ohittaa yritystä 
ympäröivää laajempaa kontekstia. (Silander, Tervo & Niittykangas 1997, 49-53.)

Empiirinen sijaintitutkimus

Niittykankaan (2007) mukaan empiirinen sijaintitutkimus erotetaan usein 
omaksi kokonaisuudekseen, vaikka sillä on ilmeinen yhteys behavioristiseen ja 
strukturalistiseen sijaintiteoriaan (Niittykangas 2007, 32). Empiirinen 
sijaintitutkimus tutkii sijaintipaikan valintaa sijaintitekijöiden merkityksen 
arvioinnin kautta. Sijaintitekijöillä tarkoitetaan tekijöitä tai olosuhteita, jotka 
vaikuttavat yrityksen sijaintipaikan valintaan tai toimintayksiköiden 
alueelliseen eriytymiseen. (Silander, Tervo & Niittykangas 1997, 53-54.)

Sijaintiin vaikuttavia tekijöitä ovat tarkastelleet eri painotuksin muun 
muassa Forsstöm ja Nyholm (1993), Johannisson (1993) sekä Malecki (1997). 
Forsström ja Nyholm (1993) ovat etsineet syitä lasikuituveneteollisuuden 
alueelliselle keskittymiselle Pietarsaaren ja Kokkolan ympärille industrial district 
-käsitteen avulla. Keskipohjanmaan pienveneteollisuuden pieneen tai 
keskisuureen teollisuuteen kuuluvat yritykset edustavat toimialakeskittyneen ja 
erikoistuneen tuotantoalueen erästä mallia, jolle tyypillisiä ovat itsenäisiä 
lopputuotteita valmistavat yritykset. Alueellista keskittymistä selittävät 
rannikkoseudun pitkä laiva- ja venerakennuksen sekä puutyötaidon perinne, 
jotka ovat kyenneet aikojen saatossa uudistumaan ja sopeutumaan. Myös 
perheyrittäjyyttä ja itsenäisyyttä korostava elämäntapa edistää erikoistuneen 
tuotantoalueen ja uusien yrittäjäsukupolvien syntymistä sekä vahvistaa 
yrittäjien välisiä verkostoja. Myös alueen koulutussektori on tuottanut 
osaamista vahvistavaa koulutusta ja vientiorientoituneet pkt-yritykset ovat 
integroineet aluetalouden jo varhaisessa vaiheessa kansainväliseen talouteen 
edistäen näin koko alueen taloudellista kehitystä. On myös huomionarvoista, 
että alueella on tehty paljon henkilökohtaisiin suhteisiin ja luottamukseen 
perustuvaa tuotannollista yhteistyötä. (Forsström & Nyholm 1993, 17, 20.) 
Johannisson (1993) on analysoinut yritysten perustamisen alueellista vaihtelua 
neljän eri mallin näkökulmasta. Markkinamallissa (market model) juuri 
markkinat luovat uusien yritysten perustamiseen kannustavia mahdollisuuksia, 
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kun taas resurssimallissa (resource model) korostetaan henkilöresurssien ja 
riskipääomien kaltaisten resurssien saatavuuteen liittyviä seikkoja. 
Miljöömallissa (millieu model) kiinnitetään huomiota toimintaympäristön 
piirteisiin, jotka kannustavat yksilöä ottamaan sosiaalisia ja taloudellisia riskejä, 
jotka liittyvät yrittäjän uran valintaan. Uramallissa (career model) pohditaan 
roolimallien ja muuttuvien työmarkkinoiden merkitystä uusien yritysten 
perustamisen taustalla. Yritysten kehittämiskeinot Johannisson jakaa kolmeen 
tasoon: 1) mikrotaso (micro level) keskittyy yksittäisiin yrityksiin, 2) välittäjätaso 
(intermediary level) yritysten välisiin verkostoihin ja 3) makrotaso (macro level) 
aluetason kehittämiseen. (Johannisson 1993, 122-137.) 

KUVIO 1 Kehittynyttä yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö (Laukkanen 1999, 118).

Maleckin (1997) mukaan yrittäjyyttä edistävään toimintaympäristöön kuuluvat 
monipuoliset rahoituslaitokset, erilaiset yrittäjyyttä tukevat oppilaitokset, 
organisaatiot, teknologian tuotanto- ja siirtomahdollisuudet sekä yrittäjämäistä 
ympäristöä edistävät elämänlaatuun ja roolimalleihin liittyvät tekijät. Tällaiset 
piirteet ovat tunnusomaisimpia kaupunkimaisille alueille. (Malecki 1997, 165, 
169.) Laukkanen (1999, 118) on tulkinnut Maleckin (1997) yrittäjyyttä edistävää  
toimintaympäristöä kuviossa 1. 

Suotuisia yritysympäristöjä tutkiessa huomiota on alettu kiinnittää 
kokonaisvaltaisen näkemyksen muodostamiseen: yksittäisten yrityksiä 
houkuttavien piirteiden lisäksi on ryhdytty tutkimaan menestyville alueille 
tyypillisiä tekijöitä ja prosesseja (Niittykangas 2003, 178).
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2.2 Agglomeraatioteoriat

Klusteri 

Michael Porter (1990) on perehtynyt evolutionaariseen talousteoriaan, jonka 
keskiössä ovat innovaatiot ja yritykset: yritysten kyky innovoida ja uudistua on 
alueiden menestyksen tärkein tekijä. Porter korostaa myös kilpailuympäristön 
merkitystä: kilpailuedun syntyminen on pitkälti riippuvainen siitä, millainen 
toimintaympäristö alueen taloudelliselle toiminnalle muodostuu. Porter (1990) 
puhuu kansakuntien kilpailuedusta – huomauttaen, että viitekehys on 
sovellettavissa niin kaupunkien, alueiden kuin osavaltioidenkin tasolla – ja 
nostaa erityisesti esiin kaksi mallia: timantti- ja klusterimallin. Timanttimalli 
kuvaa kilpailuympäristön ja kilpailukyvyn välistä riippuvuutta  ja kertoo, mistä 
yrityksen ulkopuolisista lähteistä yritysryppään tai toimialan kilpailuetu 
johtuu. Yritysten lisäksi sitä voivat käyttää hyväkseen lähes tulkoon kaikki 
kansalliset instituutiot kouluista ja yliopistoista kuluttaja- ja ammattiyhteisöihin 
sekä oikeusjärjestelmään. Klusterimalli puolestaan kuvaa, miten organisoida 
verkostomaisella tavalla tuotanto ja siihen liittyvät muut toiminnot. Klusterit – 
eli yritysten maantieteelliset keskittymät – muun muassa tehostavat yritysten 
toimintaa ja vähentävät kuluja, luovat yhteisiä resursseja, helpottavat uusien 
yritysten perustamista sekä edistävät innovatiivisuutta ja nopeuttavat 
tuottavuuden kasvua. Porter on huomannut, että vaikka klustereita on 
tietoisestikin rakennettu, useimmiten ne syntyvät ja alkavat kehittyä kuin 
itsestään. Järkevämpää olisikin vahvistaa olemassa olevia klustereita kuin 
pyrkiä luomaan keinotekoisesti infrastruktuuria, jonka avulla  alueelle yritetään 
houkutella toinen toisiaan vahvistavia erikoistuneita yrityksiä. (Porter 1990, 12,  
14-15, 158, 731-732; Jääskeläinen 2001, 82.) Myös Sotarauta, Kostiainen, 
Saarivirta ja Viljamaa (2009) ovat sitä mieltä, että uusien klustereiden 
synnyttämisen ja Silicon Valleyn kaltaisten menestystarinoiden tutkiminen on 
vienyt liikaa huomiota vanhojen, perinteisten klustereiden uudistumisen 
dynamiikan tutkimukselta. Sotarauta ym. (2009) mukaan Tödling ja Trippl 
(2004) ovat todenneet, että tietyissä olosuhteissa vanhojen teollisuusalueiden 
ydinklustereiden on aivan mahdollista uudistua yllättävillä tavoilla ja avata 
näin täysin uusia kehityspolkuja. (Sotarauta, Kostiainen, Saarivirta & Kosonen 
2009, 9.)

Jääskeläinen (2001) määrittelee alkuperäisen porterilaisen klusterin olevan 
verkosto, joka muodostuu yritysten ja tuotantolaitosten ketjuista ja niitä 
palvelevista tuki- ja liitännäisyrityksistä. Klusteriin kuuluvat esimerkiksi 
koulutus, tutkimus, rahoitus, toimialajärjestöt ja ammatilliset järjestöt. 
Klustereissa liikkuu kontakteja, tietoa, hyödykkeitä sekä rahaa ja ne tukevat 
jäsentensä osaamista ja kilpailukykyä. Klusteri voi olla alueellinen, kansallinen 
tai kansainvälinen ja vahvat klusterit kykenevät vaikuttamaan yhteiskunnan 
instituutioihin niin, että klusterien tarpeet otetaan huomioon. Jääskeläinen 
(2001) on kiinnittänyt huomiota siihen, että Suomessa on alettu käyttää 
klusterin käsitettä porterilaisesta tulkinnasta poikkeavilla tavoilla: esimerkiksi 
osaamisklustereilla tarkoitetaan eri alojen välisiä osaamis- ja teknologiavirtoja, 
joita tarkastellaan ennemminkin verkostonäkökulmasta kuin porterilaisesta 
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tuotannollisen ytimen näkökulmasta. (Jääskeläinen 2001, 82, 89-90, 92, 116.)  
Myös Sotarauta (2009) on huomannut, että käsite on saanut monia merkityksiä 
ja sitä on sovellettu mitä moninaisimmissa yhteyksissä. Sotarauta esittää, että 
Suomessa ei enää oikeastaan ole kansallisia klustereita saatikka aitoja alueellisia 
klustereita. Hän epäileekin, että klusterista on tullut tyhjähkö kehittämisslangin 
termi, jota käytetään huoletta soveltaen. (Sotarauta 2009, 19.) Hautamäen (2008) 
mukaan kehitys on ajanut klusterimallin ohi ja hän viittaa Kaoon (2007) 
eritellessään mallin ongelmia: Klusterimallin keskiössä ovat suuret, toimintansa 
vakiinnuttaneet teolliset yritykset, ei uusi yritystoiminta. Lisäksi klusterimalli 
tarkastelee maan tai alueen vahvuuksia muusta maailmasta eristyneenä, kun 
taas globaalissa taloudessa alueen kansalliset ja kansainväliset verkostot 
muodostavat yhden sen tärkeimmistä kilpailukykytekijöistä. Nykyajan 
tietoverkkoja hyödyntävät yritykset, joiden perustamiskustannukset ovat 
suhteellisen matalat, eivät tarvitse samanlaista klusterirakennetta 
menestyäkseen kuin perinteisemmät yritykset. (Hautamäki 2008, 93-94.) 

Kolehmaisen (2009) mielestä klusterilähtöisen kehittämisotteen 
ongelmakohtia on toisaalta se, että alueille ei ole syntynyt aitoja verkostoja ja 
klustereita ja toisaalta ongelma saattaa olla alueen toimijoiden liiallinen 
sisäänpäin kääntyneisyys, joka on hidastanut alueen ulkopuolella avautuvien 
mahdollisuuksien hyödyntämistä ja integroimista alueen verkostoihin. 
Kolehmainen näkee klusterikehittämisessä myös hyviä puolia: eri toimialojen 
välillä on alettu nähdä synergisiä yhteyksiä ja hahmottaa laajempia 
kehittämiskokonaisuuksia. On alettu ymmärtää, että innovaatiotoiminta on 
aktiivisinta erilaisten klustereiden rajapinnoilla ja toimintalogiikoiltaan erilaisia 
klustereita onkin alettu tietoisesti ”törmäyttää” toisiinsa. Kolehmainen 
huomauttaa, että alueellisessa kehittämisessä erilaiset raja-aidat ovat kuitenkin 
vieläkin harmillisen korkeita. (Kolehmainen 2009, 10-11.)

Oppiva alue 

Valtioiden ja alueiden taloudellinen menestys perustui pitkään 
luonnonvaroihin, joiden hyödyntäminen edellytti fyysiseen työvoimaan 
perustunutta massatuotantoa (Florida 1995, 527). 1950-luvulla fyysisen 
pääoman käsitteen rinnalle alettiin kehittää inhimillisen pääoman käsitettä ja 
kansantaloudellisissa tutkimuksissa havaittiin osaamisen ja taloudellisen 
kehityksen yhteys (Saarivirta 2008, 218-219). 1990-luvulla huomattiin, että 
globaalissa, tietointensiivisessä ja innovaatiokeskeisessä taloudessa 
menestyminen vaatii alueilta uudenlaisia vahvuuksia ja alettiin keskustella 
oppivan alueen, oppivan talouden ja oppivan organisaation kaltaisista 
käsitteistä. Tiedosta tuli tärkein tuotannontekijä ja oppimisesta 
tietämystalouden tärkein prosessi. (Sotarauta & Mustikkamäki 2008, 12; Florida 
1995, 527.) 

Talousmaantieteilijä Richard Florida (1995) oli ensimmäisiä, joka puhui 
oppivista alueista. Hänen mukaansa alueiden menestys on riippuvainen 
samanlaisista tekijöistä kuin yritysten: menestyäkseen alueista pitää tulla 
oppivia. (Florida 1995, 527-528.) 1990-luvulla oppimisesta tulikin suosikkikäsite, 
joka ei enää tässä ajassa herätä yhtä intomielistä keskustelua kuin 
vuosituhannen vaihteessa. Oppimisen merkitys alueiden kilpailukyvyn 
keskeisenä elementtinä ei kuitenkaan ole menettänyt merkitystään ja 
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Sotaraudan (2007) mukaan tutkijat ovat jokseenkin yksimielisiä siitä, että tieto 
on keskeinen taloudellisen lisäarvon tuoja. Oppiminen ja innovaatiot ovat 
edelleenkin alueiden kilpailukyvyn tärkeimpiä dynaamisia elementtejä. 
(Sotarauta 2007, 2.) Floridan (1995) oppivan alueen keskiössä ovat oppiminen, 
verkostot ja tiedon virtaus: tieto, ideat ja oppiminen virtaavat verkostoissa 
synnyttäen innovaatioita ja vuorovaikutusta tapahtuu niin alueen toimijoiden 
kuin eri alueidenkin välillä. Oppivat alueet tarjoavat tiedon virtausta edistävän 
toimintaympäristön, jossa tärkein pääoma on inhimillistä ja alueiden pitää 
vaalia, kasvattaa ja hyödyntää sitä. Alueet toimivat tiedon kerääjinä ja 
tuottajina, säilyttäjinä ja hyödyntäjinä. Keskeisiksi osaavan alueen ehtotekijöiksi 
Florida määrittelee tuotantoinfrastruktuurin (manufacturing infrastructure), 
o s a a m i s i n f r a s t r u k t u u r i n ( h u m a n i n f r a s t r u c t u r e ) , l i i k e n n e - j a 
tietoliikenneinfrastruktuurin (physical and communication infrastructure) sekä 
julkisen infrastruktuurin (industrial governance infrastructure). Verkostomainen 
tuotantorakenne kannustaa yrityksiä tukemaan toistensa menestystä ja yhteiset 
pyrkimykset edistävät innovaatioiden syntymistä. Osaamisinfrastruktuuri 
tukee elinikäistä oppimista sekä kasvattaa alueen inhimillistä pääomaa, 
liikenneinfrastruktuurin ja tietoverkkojen edistäessä ihmisten, informaation, 
tavaroiden ja palveluiden globaalia liikkuvuutta ja vuorovaikutusta. Julkisen 
sektorin päätöksenteko on joustavaa ja verkostomaista, ja siihen kuuluu niin 
virallisen kuin epävirallisenkin toiminnan muotoja yrityksissä, yritysten välillä 
sekä yritysten ja hallinto-organisaatioiden välillä. (Florida 1995, 527-534.)

Myöhemmissä pohdinnoissaan Florida (2005) on siirtynyt oppivasta 
alueesta luovaan luokkaan. Luovassa luokassa inhimillinen pääoma on edelleen 
alueen kilpailukyvyn tärkein tekijä ja yritykset keskittyvät sinne, minne on 
keskittynyt korkeasti koulutettua ja tuottavaa työvoimaa. Tällaiset koulutetut ja 
luovat ihmiset, joita Florida kutsuu luovaksi luokaksi, tuovat yrityksille 
kilpailuetua innovaatioiden synnyttämisessä ja vauhdittavat alueellista 
talouskasvua. (Florida 2005, 220.) 

Virkkalan (2003) mukaan oppivan alueen käsitettä käytetään niin 
a l u e k e h i t y k s e n k e s k i t t y v ä n k e h i t y k s e n s e l i t t ä m i s e s s ä k u i n 
suunnittelumallinakin, jonka avulla etsitään kehittämisen suuntia ja esteitä. 
Kehittämismalli nostaa alueen toimijoiden jatkuvan oppimisen keskeisimmäksi 
kehitystekijäksi. Oppimista tapahtuu yksilöiden, organisaatioiden sekä koko 
yhteiskunnan tasolla. (Virkkala 2003.) Hannu Niittykangas (2003, 2005) 
puolestaan puhuu oppivan alueen ideaalista, tietoisesta ja päämäärähakuisesta 
prosessista, jossa alueiden kyky tuottaa tietoa ja osaamista, siirtää sitä 
toimijoiden välillä sekä muuntaa se käytännön toiminnaksi on menestymisen 
tärkein ehtotekijä. Ajattelutapa on markkinalähtöinen: osaaminen johtaa lopulta 
johonkin sellaiseen, joka menee markkinoilla kaupaksi ja saa aikaan 
taloudellista hyvinvointia ja menestystä. Alueellinen kehittäminen onkin 
aiempaa selvemmin alueen osaamisen kehittämistä. Oppivan alueen 
edellytyksiin kuuluu se, että alueelta löytyy tahtoa kehittyä ja kehitystahtoa 
pitäisi olla mahdollisimman monella alueen asukkaalla ja yrityksellä, mutta 
erityisesti sitä vaaditaan alueen kehityksestä vastuussa olevilta toimijoilta. 
Kehityksen suuntaa ohjaa alueen omien vahvuuksien hyödyntäminen ja 
käsitysten kehittämisen suunnasta ja sisällöstä tulisi olla yhteneväiset niin 
yksittäisellä kuntalaisella, yrityksillä kuin kunnan luottamus- ja 
virkamiehilläkin. Vuorovaikutus toimii kehityksen välineenä ja koko alueen 
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läpäisevissä, luottamukseen ja sitoutumiseen perustuvissa verkostoissa tieto 
siirtyy toimijoiden välillä ja syntyy uutta tietoa. Kehityksen kannalta keskeistä 
on tiedon muuttuminen toiminnaksi ja innovaatioiksi. Verkostomainen toiminta 
vahvistaa kehittymisen tahtoa asukkaissa, alueen yrityksissä ja yritysten 
toimintaa tukevissa organisaatioissa sekä paikallista ja alueellista identiteettiä. 
Alueen toimijoille ja strategisille valinnoille on ominaista muutosherkkyys ja 
jatkuva palaute-, arviointi- ja palkitsemisjärjestelmä tuottaa tietoa toiminnan 
vaikutuksista ja auttaa sen uudelleen suuntaamisessa. Toimiva järjestelmä 
edellyttää vahvaa ja visionääristä johtajuutta sekä yleistä ja erityistä 
luottamusta johtajia kohtaan. (Niittykangas 2003, 265-267; 2005, 8-9.) 

Innovaatioympäristö
 
Innovaatioympäristöajattelussa innovaatiot ovat aluekehitystä eteenpäin vievä 
voima, jossa toimintaympäristöllä on suuri merkitys. 1980-luvulla Groupe de 
Recherche Européen sur les Milieux Innovateurs -ryhmä loi innovatiivinen 
miljöö -käsitteen ja se on ollut siitä lähtien keskeisiä innovaatiotutkimuksen 
suuntauksia. Käsite on sukua 1970-luvulla luodulle endogeenisen kasvun 
teorialle, mutta on sitä dynaamisempi ja endogeenisen kehityksen edellytysten 
sijasta keskitytään tarkastelemaan innovaatioprosesseja. (Camagni 1995, 318.) 
Camagni (1995) määrittelee innovaatioympäristön (innovative milieu) 
seuraavanlaisesti: 

”the set of relationships that occur within a given geographical area that bring 
unity to a production system, economic actors, and an industrial culture, that 
generate a localized dynamic process of collective learning and that act as an 
uncertainly-reducing mechanism in the innovation process”. 

Camagnin innovatiivinen miljöö onkin kompleksinen, pääasiassa epävirallisten 
sosiaalisten suhteiden verkosto, ja vuorovaikutus tuottaa synergiaa ja 
kollektiivista oppimista, joiden ansiosta paikallinen innovointikyvykkyys 
kasvaa. Synergian olemassaoloa osoittavat esimerkiksi yritysten välinen 
yhteistyö ja työvoiman vaihtumisnopeus, innovatiivisuutta puolestaan 
osoittavat uusien yritysten syntyminen, patenttien määrä sekä panostukset 
tutkimus- ja kehitystoimintaan. Camagni on tarkastellut innovatiiviselle 
miljöölle tyypillisiä piirteitä – synergiaa ja innovaatioita – erilaisilla alueilla ja 
on löytänyt neljä erilaista aluetyyppiä: 1) alue, jolla sekä vuorovaikutus että 
innovatiivinen toiminta ovat heikkoja, 2) potentiaalisesti innovatiivinen miljöö 
(niukat innovaatiot, mutta paljon vuorovaikutusta), 3) innovaatioita ilman 
synergiaa sekä 4) innovatiivinen miljöö, jolle on tunnusomaista sekä 
uudistuminen että synergia. (Camagni 1995, 320, 333-334.) 

Valovirta, Niinikoski ja Oosi (2006) kuvailevat alueell isen 
innovaatioympäristön tarkoittavan sellaista alueellista toimintaympäristöä, joka 
tarjoaa yrityksille osaamisresurssien ja yhteistyösuhteiden kaltaisia 
toimintaedellytyksiä vauhdittamaan innovaatioprosesseja (Valovirta, Niinikoski 
& Oosi 2006, 9). Virkkalan (2008) mukaan innovaatioympäristöjä voidaan 
tarkastella joko yrityksen näkökulmasta (ympäristön vaikutus yritysten 
innovaatiotoimintaan) tai se voi perustua koko ympäristöön (tietyn alueen 
piirteiden, yhteyksien tai kehityspolun ja dynamiikan tutkiminen) (Virkkala 
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2008, 84). Viljamaa (2008) on huomannut, että innovaatioihin tarvittavat 
resurssit ja kyvyt harvoin löytyvät vain yrityksistä, vaan innovaatioprosessit 
perustuvat yhä enemmän paikallisen toimintaympäristön ja yritysten väliseen 
riippuvuuteen, kollektiiviseen oppimiseen ja toimijoiden synergiaan. Yhteistyö 
tarkoittaa usein läheisyyteen, yhteiseen kulttuuriin, vastavuoroisuuteen ja 
luottamukseen perustuvia verkostoja. (Viljamaa 2008, 9.)

Hautamäki (2008) toteaa innovaatioympäristökäsitteen taustalla olevan 
ajatus siitä, että pelkkä tiedollinen pohja ja institutionaaliset puitteet eivät saa 
aikaan innovaatioita, vaan niitä syntyy todennäköisimmin paikoissa, joissa 
vallitsevat luovuus, innostus ja kannustaminen. Innovaatiot vaativat 
dynaamisen ympäristön, jonka prosessit ja ainekset vauhdittavat uudistumista. 
Hautamäki (2008) kutsuu innovaatioiden ekosysteemeiksi paikallisia 
toimijoiden järjestelmiä, joissa syntyy ideoita ja jotka synnyttävät niitä 
hyödyntäviä tahoja, kuten yrityksiä. Ekosysteemin ominaispiirteitä ovat 1) 
kyky sopeutua ympäristön muutoksiin, 2) itseohjautuvuus muutoksissa, 3) 
elementtien (kuten yritykset ja instituutiot) kilpailu ja yhteistyö sekä 4) jatkuva 
elementtien syntymisen, muuttumisen ja häviämisen prosessi, joka karsii 
sopeutumiskyvyttömät ja suosii sopeutuvia.  (Hautamäki 2008, 90-91.) 

Hautamäen (2008) mukaan kaksi tärkeintä innovaatioprosesseja 
voimistavaa tekijää ovat vahva yrittäjyyskulttuuri, joka kannustaa riskinottoon 
ja luovuuteen, sekä ihmisten ja ideoiden jatkuva liike (Hautamäki 2008, 91). 
Muun muassa Kautonen (2008, 53) ja Viljamaa (2008) ovat huomanneet, että 
alueen innovaatioympäristö on erilaisille yrityksille hyvinkin erilainen: toisille 
se on suotuisa, toisten toimintaa se saattaa vaikeuttaa. Vaikkapa 
klusteroituminen saattaa aiheuttaa sen, että joidenkin resurssien hankkiminen 
vaikeutuu joko alueen sisällä tai sen ulkopuolella: esimerkiksi työvoima saattaa 
olla niin erikoistunutta, että sellaista ei löydy alueen ulkopuolelta ja alueen 
omasta työvoimasta on pulaa. (Vi l jamaa 2008, 9 . ) Alueel l isen 
innovaatioympäristön rooli ja merkitys vaihtelee yksilötasolla samoin kuin 
yritystasolla: toisten innovaatiokyvykkyyttä se edistää ja toisten haittaa, 
riippuen esimerkiksi yksilön työn luonteesta tai toimialasta (Kolehmainen 2008, 
299).

 Kolehmaisen (2008) mukaan innovaatioympäristöajattelussa päähuomio 
on siirtymässä organisaatioista yksilöihin, sillä ”eiväthän organisaatiot innovoi, 
vaan yksilöt niissä”. Kolehmainen jakaakin paikallisen innovaatioympäristön 
kolmeen tasoon: rakenteiden ja instituutioiden tasoon, organisaatiotasoon sekä 
yksilöiden tasoon. Kun innovaatioympäristöjä tarkastellaan dynaamisesta 
näkökulmasta, keskeisiksi tekijöiksi nousevat yksilöiden väliset suhteet: vaikka 
organisaatiotason suhteet ovat usein muodollisesti neuvoteltuja ja sopimuksin 
vahvistettuja, palautuvat ne aina jossain vaiheessa henkilöiden välisiksi 
suhteiksi. (Kolehmainen 2008, 295-299, 326.)
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2.3 Alueiden kyky kilpailla

Alueiden kilpailukyky

Sotarauta ja Linnamaa (1999, 62) määrittelevät kilpailun tarkoittavan 
yksinkertaisimmillaan pyrkimystä suoriutua määrätystä tehtävästä muita 
paremmin. Kilpailukyky tarkoittaa Linnamaan (1999) mukaan ensinnäkin 
sellaisia ominaisuuksia, joiden avulla toimija pystyy osallistumaan kilpailuun ja 
toiseksi sellaista potentiaalia, jonka avulla toimija voi menestyä kilpailussa 
muita paremmin. Kilpailuetu puolestaan on suppeampi käsite ja sillä 
tarkoitetaan sellaisia resursseja, jotka mahdollistavat muita paremman 
menestymisen kilpailussa. Kilpailuedusta voidaankin puhua jonkin ilmiön 
yhteydessä ja esimerkiksi yrityksen kilpailuetu tietyllä toimialalla voi perustua 
vaikkapa kilpailijoita parempaan mainontaan tai tehokkaampaan tuotantoon. 
(Linnamaa 1999, 20-22.) 

Yritysten kilpailukyvykkyyttä mittaa sen menestyminen markkinoilla, 
mutta maa- ja aluetason kilpailukykyä pidetään kompleksisena käsitteenä, jota 
harvoin tarkennetaan, vaikka sen nimissä tehdään ja perustellaan erilaisia 
toimenpiteitä (Krugman 1994, 30; Huovari, Kangasharju & Alanen 2001, 3). 
Taloustieteiden nobelisti Paul Krugman (1994) on suominut erityisesti maatason 
kilpailukykykäsitettä. Kilpailukyvytön yritys ei menesty markkinoilla, ajautuu 
konkurssiin ja lakkaa olemasta. Maalle tai alueelle näin ei voi käydä ja 
Krugman (1994) ei näekään yritysten kilpailukyvyn ja kansallisen 
kilpailukyvyn välillä minkäänlaista analogisuutta. Krugman (1994) kiinnittää 
huomiota myös siihen, että maat eivät kilpaile yritysten lailla 
markkinaosuuksista, eikä yhden maan menestys ole pois toisilta, vaan 
ennemminkin se luo menestymisen mahdollisuuksia muillekin alueille 
esimerkiksi kansainvälisen kaupan kautta. Krugman (1994) pitääkin käsitteen 
käyttämistä jopa haitallisena, koska maiden tai alueiden mieltäminen 
kilpailijoiksi edistää pikemminkin vastakkainasettelua kuin yhteistyön 
kehittämistä. Krugmanin (1994) mukaan kansakuntien kilpailukyky onkin tyhjä 
käsite, jolla ei tarkoiteta muuta kuin maan yritysten kilpailukykyä. Jos maita 
halutaan vertailla, hänen mielestään olisikin järkevämpää puhua 
tuottavuudesta kuin kilpailukyvystä. (Krugman 1994, 32-35). Myös Michael 
Porter (1990) on kiinnittänyt huomiota siihen, että maiden – tai alueiden – 
kilpailukyvylle ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää tai sitä selittävää 
teoriaa. Porterkin puhuu mieluummin tuottavuudesta: valtioiden tärkein 
taloudellinen tavoite on mahdollisimman korkean elintason tuottaminen 
kansalaisilleen. Tavoitteen saavuttaminen on täysin riippuvainen maan 
resurssien – työvoiman ja pääoman – käytön tehokkuudesta. Porterin mukaan 
alueen kasvu ja hyvinvointi perustuvat sen yritysten kykyyn kehittää ja 
innovoida. (Porter 1990, 12, 25, 37, 693.) 

Huovari, Kangasharju ja Alanen (2001) pitävät kuitenkin alueiden 
kilpailukykyä hyödyllisenä käsitteenä, koska sen avulla voidaan kiinnittää 
huomiota tekijöihin, jotka edistävät alueiden taloudellista menestymistä. Jotta 
alueet voisivat menestyä taloudellisesti, on niiden oltava kilpailukykyisiä ja 
alueen kilpailukyky riippuu siitä, minkälaisen toimintaympäristön ne tarjoavat 
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taloudelliselle toiminnalle. Mitä suotuisampi alueen resurssien ja 
ominaisuuksien yhdistelmä on suhteessa muihin alueisiin, sitä 
kilpailukykyisempi se on. Heidän mukaansa kilpailukyky tarkoittaa laveasti 
määriteltynä alueiden kykyä synnyttää, houkutella ja ylläpitää alueiden 
taloudellista hyvinvointia lisäävää toimintaa. He mittaavat kilpailukyvyn 
taustalla olevia menestystekijöitä kilpailukykyindeksin avulla, jonka osatekijät 
ovat inhimillinen pääoma, innovatiivisuus, keskittymisen hyödyt ja 
saavutettavuus. (Huovari, Kangasharju & Alanen 2001, 4-5, 21.) 

Työ- ja elinkeinoministeriön (2009) mukaan alueen kilpailukyky tarkoittaa 
kaikkia sellaisia alueen ominaisuuksia, jotka edistävät sen kehittymistä 
houkuttelevaksi ympäristöksi taloudelliselle toiminnalle ja työvoiman 
sijoittumiselle. Kilpailukyky tarkoittaa kykyä tunnistaa omat vahvuudet ja 
kohdistaa niihin tehokkaasti kehittämistoimenpiteitä. Tärkeää on myös tuoda 
eri aluetasoilla erilaiset toimijat yhteen: tiivistää aluekehitystoimijoiden 
yhteistyötä ja kehittää toimintatapoja sekä verkostoitua muiden alueiden 
kanssa valittujen alojen kehittämisessä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2009.)

Kansakuntien kilpailukyvyn vuosittaisia vertailuja tekee muun muassa 
sveitsiläinen Institute for Management Development (IMD). IMD:n vertailu 
mittaa valtioiden talouskehitystä (economic performance), julkisen talouden 
tehokkuutta (government efficiency), yritysten tehokkuutta (business efficiency) 
sekä yhteiskunnan perustoimintoja (infrastucture) (IMD 2011). 

Alueiden kilpailukyvyn rakenteelliset ja dynaamiset tekijät

Vaikka indeksien ja indikaattoreiden on havaittu kertovan paljon alueiden 
taloudellisista menestymisen mahdollisuuksista, kiinnittävät Huovari, 
Kangasharju ja Alanen (2001) huomiota siihen, ettei niiden avulla pystytä 
yksiselitteisesti mittaamaan alueen menestymisen mahdollisuuksia, vaan 
ainoastaan tiettyjä, mitattavissa olevia resursseja. Alueen menestymiseen 
vaikuttavat monet muutkin, vaikeasti mitattavat tekijät, kuten globaali 
taloustilanne tai alueellisten toimijoiden yhteistyötavat ja ilmapiiri. Alue voikin 
menestyä huomattavasti paremmin – tai huonommin – mitä sen mitattu 
kilpailukykypotentiaali antaisi olettaa. Huovari ym. (2001) toteavatkin, että 
kilpailukykyindeksin muodostamiselle on monia tapoja ja se on aina 
tekijöidensä subjektiivinen näkemys kilpailukyvyn kannalta olennaisimmista 
resursseista. (Huovari ym. 2001, 1-2, 5, 21.) 

Mustikkamäki (2002) mukaan kilpailukyky muodostuu toisiinsa 
erottamattomasti kietoutuvista sekä ”kovista” että ”pehmeistä” tekijöistä 
(Mustikkamäki 2002, 10) ja kilpailukyvyn elementit voidaankin jaotella 
rakenteellisiin ja dynaamisiin. Rakenteelliset tekijät luovat toiminnalle puitteita 
ja tyypillisiä tekijöitä ovat esimerkiksi infrastruktuuri, yritykset, instituutiot 
sekä asuin- ja elinympäristö. Dynaamisissa kilpailukykytekijöissä kysymys on 
ennen kaikkea toimijoiden välisestä vuorovaikutuksesta. Myös dynaamiset ja 
rakenteelliset tekijät kytkeytyvät toisiinsa: hyvätkään rakenteet eivät luo 
kilpailukykyä, ellei niiden kesken synny tarvittavaa vuorovaikutusta. 
(Linnamaa 1999, 31-33.) Sotarauta, Mustikkamäki ja Linnamaan (2001) ovat 
huomanneet kilpailukyvyn rakenteita ja dynamiikkaa tarkastellessaan, että 
alueen kilpailukyky rakentuu kahdeksasta toisiaan tukevasta elementistä 
(Sotarauta, Mustikkamäki & Linnamaa 2001, 13-14):
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1. Yritykset
2. Inhimillinen pääoma
3. Asuin- ja elinympäristön laatu
4. Instituutiot
5. Kehittäjäverkosto
6. Infrastruktuuri 
7. Imago
8. Luova jännite 

Alueen yrityskentän muodostavat yritykset, jotka poikkeavat suurestikin 
toisistaan vaikkapa osaamisintensiivisyyden tai vientisuuntautuneisuuden 
osalta, kun taas alueen inhimillinen pääoma koostuu alueella asuvista, 
opiskelevista ja työssä käyvistä ihmisistä. Fyysisestä, toiminnallisesta, 
taloudellisesta ja sosiaalisesta ympäristöstä koostuva asuin- ja elinympäristön 
laatu on tärkeä inhimillistä pääomaa houkuttava ja sitouttava tekijä. Instituutiot 
ovat toiminnan ja valinnan puitteita ja ne voivat olla muodollisia (kuten 
maakuntien liitot ja lait) tai epämuodollisia, toiminnan kautta syntyneitä ja 
vakiintuneita toimintatapoja. Kehittäjäverkosto muodostuu niistä toimijoista, 
jotka omalla toiminnallaan vaikuttavat olennaisesti alueen kehitykseen ja 
kilpailukyky syntyy toimijoiden oman toiminnan, heidän keskinäisen 
yhteistyönsä sekä erilaisiin verkostoihin kuulumisen kautta. Alueen 
yritystoiminnan kannalta olennainen infrastruktuuri muodostuu esimerkiksi 
liikenneyhteyksistä, kaavaratkaisuista ja toimitiloista. Imago ei ole itsenäinen 
kilpailukyvyn elementti, vaan kokonaisuus, joka rakentuu yhden tai useamman 
peruselementin varaan. Luova jännite tarkoittaa innostumisen tilaa, joka 
kumpuaa aluekehittämisen paradokseista: siinä on kyse innostumisen tilasta, 
joka saa kehittäjäverkoston toimijat etsimään uusia ratkaisuja ja tekemään asiat 
toisin kuin aiemmin paradokseista riippumatta – tai oikeastaan juuri 
paradoksien takia. Kun paradoksit ymmärretään kehittämistoiminnan 
perusenergiaksi, energiaa ei tarvitse käyttää näennäisen yksimielisyyden 
ilmapiirin luomiseen. (Sotarauta ym. 2001, 14-16, 204-205; Linnamaa 1999, 29; 
Linnamaa & Sotarauta 2001, 64-65.)

Itseuudistumisen kapasiteetin käsitteen avulla Sotarauta, Kostiainen, 
Saarivirta ja Kosonen (2009) ovat jatkaneet kilpailukykyiselle alueelle ominaisen 
toimintaympäristön hahmottamista. Itseuudistumisen kapasiteetti tarkoittaa 
alueiden kyvykkyyttä ensinnäkin valmistautua toimintaympäristön 
ennakoimattomiin muutoksiin ja toiseksi kykyä sopeutua näihin muutoksiin 
omista lähtökohdistaan ja omin tavoittein. Käsite yhdistää teleologisen ja 
evolutiivisen muutoskäsityksen: teleologinen muutoskäsitys korostaa 
toimijuutta, yksilötason kykyä suunnata ja muokata kehityksen kulkua, kun 
taas evolutiivisen muutoskäsityksen mukaan keskiössä ovat yhteisöt, joiden 
evoluutio on jatkuva oppimisprosessi. (Sotarauta ym. 2009, 7, 9-11.) 
Itseuudistumisen kapasiteetin ydinprosessit ovat tutkimusmatkailu ja etsintä, 
merkitysten antaminen, hyödyntäminen sekä lukkiutumien systemaattinen 
purkaminen. Tutkimusmatkailu suuntautuu pitkälle tulevaisuuteen ilman 
täsmällisiä, toimintaa ohjaavia kysymyksiä ja tavoitteita. Etsintä on 
t u t k i m u s m a t k a i l u n t a v o i n t u l e v a i s u u s s u u n t a u t u n u t t a , m u t t a 
tavoitesuuntautuneempaa, tiettyyn kohteeseen suunnattua uuden etsintää. 
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Merkitysten antaminen suhteuttaa uudet asiat tietyn alueen tai organisaation 
toimintoihin ja osoittaa, mitä ilmiöt tarkoittavat ”juuri meille”. Hyödyntäminen 
perustuu olemassa olevien voimavarojen mahdollisimman tehokkaaseen 
hyödyntämiseen ja uusintamiseen. Ydinprosesseista kenties tärkein on 
lukkiutumien systemaattinen purkaminen: alueen jääminen menneisyytensä ja sen 
instituutioiden vangiksi  vie terän kaikilta muilta ydinprosesseilta. Usein vasta 
merkittävä kriisi – taloudellinen tai muu –  pakottaa etsimään uusia toiminta- ja 
ajattelumalleja. (Sotarauta 2009, 17.)

Kilpailukyky versus hyvinvointi?

Sotarauta, Kosonen ja Viljamaan (2007) mukaan aluekehittämisessä 
kilpailukyky nähdään keinona, jonka avulla parannetaan asukkaiden 
elämänlaatua ja hyvinvointia, ei  itsetarkoituksena (Sotarauta, Kosonen & 
Viljamaa 2007, 2). Myös Himanen (2010, 64-65) muistuttaa, että talouden 
tehtävä on palvella yksilöitä ja se on vain väline arvokkaan elämän 
saavuttamiseksi. Heinonen (2010) puhuu hyvinvoinnista ennemminkin 
kilpailukyvyn edellytyksenä kuin lopputuloksena, ja siihen vaikuttavat monet 
tekijät, kuten taloudellinen toimeentuloturva, terveys, luonto ja kulttuuri. 
Heinosen mukaan hyvinvointi rakentuu sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen 
kestävyyden varaan. Kestävyydellä Heinonen tarkoittaa taistelua ja 
kamppailua ilmastonmuutosta, talouden taantumista ja sosiaalisen koheesion 
murenemista vastaan. (Heinonen 2010, 79, 81.)

Taloustieteissä hyvinvointi on mielletty usein vain ja ainoastaan 
taloudelliseksi hyvinvoinniksi, joka tuo automaattisesti muun hyvän 
mukanaan. Tätä näkemystä on alettu yhä äänekkäämmin kritisoida ja 
esimerkiksi Helsingin Sanomissa käytiin alkukesästä 2010 aiheen tiimoilta 
vilkasta keskustelua: Ympäristöpolitiikan prosessori Janne Hukkisen (2010) 
mukaan on huomattu, että ihmisten hyvinvointi ja elämänlaatu eivät 
yksiselitteisesti korreloi talouskasvun kanssa. Kehitysmaissa talouskasvua 
tarvitaan perushyvinvoinnin turvaamiseksi, mutta jälkiteollisessa 
yhteiskunnassa talouskasvu voidaan nähdä jopa maapallon ekosysteemien 
e l inke lpoisuut ta uhkaavana tek i jänä : ta loudel l i sen to iminnan 
ympäristötehokkuus on lisääntynyt, mutta jatkuva talouskasvu mitätöi 
tehokkuuden kasvun. Talouskasvun supistamisen (degrowth) kansainvälinen 
tutkimus onkin lisääntynyt ja esimerkiksi taloustieteen nobelistit Joseph Stiglitz 
ja Amartya Sen ovat kyseenalaistaneet nykyisenlaisen talouskasvun 
järkevyyden Ranskan presidentin Nicolas Sarkozyn alulle paneman 
tiedepaneelin loppuraportissa. Raportin mukaan bruttokansantuotteen tilalle 
tai rinnalle tarvitaan laaja-alaisempia hyvinvoinnin mittareita. (Hukkinen 2010, 
HS A2.) Blåfield (2010) muistuttaa kuitenkin, että talouden supistuminen 
kasvattaa myös epäoikeudenmukaisuutta ja saattaa johtaa jopa 
yhteiskuntajärjestelmän hajoamiseen. Blåfieldin mukaan talouskasvun laatuun 
tulisikin kiinnittää enemmän huomiota kuin sen määrään ja talouskasvun 
kannustimet tulisi asettaa niin, että ne auttavat luomaan järjestelmiä, joiden 
avulla ekosysteemimme on pelastettavissa (Blåfield 2010, HS A2). 
Kansainvälisen talouden dosentti Jan Otto Anderssonin mielestä kasvuttomaan 
yhteiskuntaan on kuitenkin enemmin tai myöhemmin siirryttävä ja degrowth-
liike herättelee keskustelua siitä, miten se onnistuisi hallitusti (Venesmäki 2010, 
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HS E1). Metropolialueiden kilpailukykyä tutkiessaan Hautamäkikin on 
huomannut, että osaavien huippuyritysten mukanaan tuoma alueellisen 
hyvinvoinnin jakautuminen on ollut hyvin valikoivaa. Menestyksen pohja on 
kestävä hyvinvointi ja elintasomittarit liian kapeita menestyksen mittareita. 
(Vainio 2010, HS A11.)

EVAn arvo- ja asennetutkimuksen (Haavisto & Kiljunen 2011) mukaan 
aiempaa useampi suomalainen uskoo, että ihmisten hyvinvoinnin jatkuminen 
ei voi perustua vain taloudelliseen kasvuun. Talouskasvun ja hyvinvoinnin 
kohtalonyhteyteen vannominen tosin lisääntyy aina taloudellisen taantuman 
aikana, kun taas taloudellisen nousukauden aikana talouden kasvun 
hyvinvointivaikutuksiin suhtaudutaan skeptisemmin. Kolmasosa (34 %) 
suomalaisista oli sitä mieltä, että hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen voi 
perustua ainoastaan taloudellisen kasvun varaan, kun taas 45 % oli sitä mieltä, 
että hyvinvointiyhteiskunta on mahdollista rakentaa jonkin muun tekijän kuin 
talouskasvun varaan. 43 % vastaajista piti taloudellisen hyvinvoinnin 
kehittämistä vielä nykyistä korkeammalle tasolle henkistä pahoinvointia 
lisäävänä tekijänä ja 72 % haastatelluista uskoi, että jatkuvaan talouskasvuun 
pyrkimisellä ihminen tuhoaa luonnon ja lopulta itsensäkin. (Haavisto & 
Kiljunen 2011, 76-77.)

Himasen (2010) mukaan  käsitteet tietoyhteiskunta, verkostoyhteiskunta, 
jälkiteollinen yhteiskunta ja postmoderni yhteiskunta eivät enää riitä 
kuvaamaan nykyistä yhteiskuntaamme vaan tavoitteeksi on otettava 
merkitysyhteiskunta, jossa päämääränä on talouskasvun sijasta arvokas elämä. 
(Himanen 2010, 63).

Imago, profiili ja kaupunkikuva 

Raunio (2000) pitää imagon rakentamista ja profiloitumista keskeisinä 
alueellisina kilpailutekijöinä mielikuvia pursuavassa mediayhteiskunnassa, 
jossa paikka tuskin on olemassa ilman siitä muodostuneita mielikuvia. (Raunio 
2000, 166.) Kotler, Haider ja Rein (1993) puhuvatkin paikan markkinoinnista 
(place marketing), jolla he tarkoittavat kaupunkien, alueiden, kansakuntien tai 
maiden markkinointia, jonka avulla vahvistetaan paikan elinvoimaisuutta sekä 
tuetaan sen imagoa ja vetovoimaisuutta (Kotler, Haider & Rein 1993, 18-19). 
Markkinoinnin avulla vaikutetaan siihen, tukevatko vai haittaavatko syntyvät 
mielikuvat kaupunkiseudun kehitystä toivottuun suuntaan ja lisätään halutun 
kohderyhmän tietoisuutta tavalla, joka parhaiten palvelee seudun 
kehittymispyrkimyksiä. (Raunio 2000, 166.)

Raunion (2000) mukaan markkinoinnin tulisi olla kiinteä osa seudun 
kehittämisstrategiaa ja kaupunkiseudun imagon ja profiloitumisen olisi 
tuettava tätä strategiaa mahdollisimman hyvin. Paikan profiili viestii seudun 
todellisista ominaisuuksista ja toimii rationaalisen argumentaation perusteena. 
Imago puolestaan vetoaa tunteisiin ja herättää – osin jopa fiktiivisiä – 
mielikuvia seudun olemuksesta, joiden avulla kaupunkiseutu erottuu muista 
vastaavista seuduista. (Raunio 2000, 167-168.) Kainulainen (2005) määritteleekin 
alueen imagon ihmisten alueeseen liittämien uskomusten ja vaikutelmien 
summaksi (Kainulainen 2005, 277). 

Profiloitumisen avulla rakennetaan imagoa ja imago puolestaan viestii, 
mitä alueella on tarjolla. Nostamalla esiin seudun vahvuuksia ja tiedottamalla 
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niistä alueelle houkutellaan uusia resursseja. Raunio (2000) muistuttaa, että 
monenvälisissä verkostoissa toimivat organisaatiot luovat kuvaa paitsi 
itsestään, myös koko seudusta. Organisaation imago vaikuttaa sen 
mahdollisuuksiin luoda uusia, lisäarvoa tuottavia yhteistyösuhteita ja paikan 
markkinointi asenteena olisikin sulautettava osaksi kehittäjäorganisaatioita, 
jolloin siitä tulisi niissä toimivien yksilöiden luonteva yrittäjyyttä, 
yhteistoimintaa ja omatoimisuutta painottava toimintatapa. Ensisijaisesti ei ole 
kyse kaupunkiseudun ja sen toimijoiden imagoista ja profiileista, vaan  imagon 
ja profiilien hallitsemisesta ja ohjaamisesta mahdollisimman hyvin valittua 
kehitysstrategiaa tukevalla tavalla. Raunio muistuttaa myös, että onnistunut 
imagonrakennus ei automaattisesti tarkoita myös onnistunutta paikan 
markkinointia. (Raunio 2000, 167-169.) 

Karvonen (2001) taas puhuu kaupunkikuvasta, jolla hän tarkoittaa 
ihmisten subjektiivisia mielikuvia kaupungista: ulkoinen kaupunkikuva 
tarkoittaa ulkopuolisten sidosryhmien näkemystä kaupungista ja sisäinen 
kaupunkikuva kaupunkilaisten omia käsityksiä kaupungista (Karvonen 2001, 
46).

2.4 Alueiden kehittäminen

Alue, kehittäminen ja politiikka

Laki alueiden kehittämisestä (29.12.2009/1651)  ja Maakuntajakolaki 
( 1 1 5 9 / 1 9 9 7 ) m ä ä r i t t e l e v ä t ” a l u e e n ” t a r k o i t t a v a n v a l t i o n 
aluehallintoviranomaisten toimialuetta tai maakuntaa, jonka kunnat 
muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden toiminnallisesti, 
taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kannalta. MOT Kielitoimiston 
sanakirjan (2011) mukaan alue on ”maanpinnan määräosa” ja Euroopan 
alueiden liiton (Assembly of European Regions 2002) määritelmän mukaan ”the 
term ’Region’ covers in principle local authorities immediately below the level of central 
government, with a political power of representation as embodied by an elected regional 
Assembly”. Linnamaa (1999) puolestaan määrittelee alueen olevan tietyillä 
kriteereillä arvioituna homogeeninen kokonaisuus, joka eroaa ympäröivistä 
alueista omien erityispiirteidensä avulla. Alueelle on ominaista myös 
jonkinasteinen sisäinen koheesio. Alue voikin olla niin kaupunginosa, seutu, 
maakunta, valtio kuin valtioiden rajat ylittävä kokonaisuuskin. (Linnamaa 1999, 
156.) 

Linnamaa ja Sotaraudan (2000) mukaan aluepolitiikan ja alueellisen 
kehittämisen käsitteitä käytetään usein samoissa yhteyksissä, vaikka niillä on 
selkeä ero: aluepolitiikkaa määrittää ja rahoittaa jokin ”ylätaso”, joka pyrkii 
tasoittamaan alueiden välisiä eroja, kuten EU, valtio tai maakunta, kun 
alueellinen kehittämien voidaan ymmärtää aluepolitiikkaa laajemmaksi 
ilmiöksi, jossa korostuu alueiden toisiinsa vertailun sijasta alueen kehittäminen 
suhteessa itseensä. Alueellinen kehittäminen voi tapahtua alueen omin 
v o i m a v a r o i n j a s i i h e n v o i d a a n l a s k e a k u u l u v a k s i e r i l a i s i a 
kehittämispolitiikkoja, kuten elinkeinopolitiikka. (Linnamaa & Sotarauta 2000, 
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26-27.) Alueiden kehittämisestä määrätään Suomessa lailla (Laki alueiden 
kehittämisestä 2009), jonka tavoite on 

”vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen perustuva alueiden kehittämisen 
järjestelmä, joka luo edellytykset eri alueiden tasapainoiselle kehittymiselle ja 
kestävään kehitykseen perustuvalle hyvinvoinnille ja taloudelliselle kasvulle.” 

Lain mukaan alueiden kehittämisen tavoitteita ovat 1) alueiden kansallisen ja 
kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen, 2) taloudellisen tasapainon ja 
elinkeinotoiminnan kehityksen edistäminen, 3) kestävän työllisyyden 
edistäminen, 4) alueiden välisten ja sisäisten kehittyneisyyserojen 
vähentäminen sekä niiden omien vahvuuksien ja erikoistumisen parantaminen, 
5) väestön hyvinvoinnin ja osaamisen sekä alueiden kulttuurin edistäminen ja 
6) elinympäristön laadun sekä kestävän alue- ja yhdyskuntarakenteen 
parantaminen. Vastuu alueiden kehittämisestä on kunnilla ja valtiolla. 
Valtakunnallisista alueiden kehittämistavoitteista päättää valtioneuvosto ja 
tavoitteiden tarkentamiseksi ja toteuttamiseksi voidaan laatia erityisohjelmia ja 
periaatepäätöksiä. Alueiden kehittäminen on osa eri hallinnonalojen 
ministeriöiden toiminnan ja talouden suunnittelua ja ministeriöt määrittelevät 
kehittämistavoitteensa valtioneuvoston päätösten sekä maakuntien liittojen 
kehitystavoitteiden perusteella (Laki alueiden kehittämisestä 2009). 

Jauhiainen ja Niemenmaa (2006) määrittelevät aluepolitiikan olevan 
tietoista talouspoliittista toimintaa, jonka avulla pyritään vaikuttamaan 
alueiden taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen (Jauhiainen ja Niemenmaa 
2006, 71). Aluepolitiikassa onkin kyse myös hallittavuudesta: tietoinen toiminta 
jonkin aluekokonaisuuden olosuhteiden muuttamiseksi on yritystä hallita 
tulevaisuutta ja kehityksen suuntaa (Sotarauta 2009, 10). Aluepolitiikka voidaan 
jakaa varsinaiseen aluepolit i ikkaan ja suureen aluepolit i ikkaan 
(Sisäasianministeriö 2007). Varsinaisella aluepolitiikalla tarkoitetaan poliittisia 
toimenpiteitä, joiden avulla pyritään vaikuttamaan lähtökohtaisesti alueelliseen 
kehitykseen. Varsinaisen aluepolitiikan toimet ovat tarkasti kohdennettuja ja 
niiden tarkoitus on useimmiten parantaa taloudellista tehokkuutta ja 
kilpailukykyä. Suurella aluepolitiikalla tarkoitetaan niitä julkisen vallan toimia, 
jotka vaikuttavat aluekehitykseen, vaikka alueellisten erojen tasaaminen ei 
olekaan niiden lähtökohtainen tarkoitus. Suuren aluepolitiikan toimet koskevat 
laajoja kokonaisuuksia ja sen keinoja ovat esimerkiksi maatalouspolitiikka ja 
työvoimapolitiikka. (Sisäasianministeriö 2007, 1, 3, 6-7.) Euroopan unionin 
jäseneksi siirtymiseen asti suomalainen aluepolitiikka oli pitkälti teollisuuden 
keskittämispolitiikkaa ja tulonsiirtoja menestyneemmiltä alueilta vähemmän 
menestyneille alueille. EU-jäsenyyden myötä aluepolitiikassa alkoi 1990-luvun 
puolivälissä ohjelmallisuuden aikakausi: erilaiset hankkeet ja projektit koottiin 
teemoittain ohjelmiksi, joiden tavoitteena oli kasvattaa alueiden kansallista ja 
kansainvälistä kilpailukykyä osaamisen, oppimisen ja alueellisen erilaistumisen 
avulla. (Jauhiainen & Niemenmaa 2006, 74-96.) 

Jauhiainen ym. (2006) huomauttavat, että vaikka Euroopan unionissa 
pääomille, työvoimalle ja tuotteille on taattu vapaa liikkuvuus, maantieteellisen 
sijainnin merkitys ei ole kokonaan kadonnut. Euroopan unionissa on nähtävissä 
selkeää aluekehityksellistä epätasapainoa: jäsenmaiden väliset erot ovat 
kaventuneet, mutta alueelliset erot kasvaneet. Taloudellisesti vähiten 
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menestyneet alueet ovat syrjäisiä ja sijaitsevat usein unionin ulkorajoilla,  
läntinen Eurooppa on itäistä vauraampi ja köyhimpien alueiden kehitystä 
vauhdittaa niiden sijainti vauraiden ja kehittyvien alueiden tuntumassa. 
(Jauhiainen & Niemenmaa 2006, 148, 155-157.) Euroopan unionin aluepolitiikan 
tavoite onkin kaventaa yhteisön alueiden välisiä rakenteellisia eroja, tukea 
unionin alueen tasapainoista kehitystä sekä edistää yksilöiden yhtäläisten 
mahdollisuuksien toteutumista. Aluepolitiikkaa toteutetaan rakennerahastojen, 
koheesiorahaston ja erilaisten rahoitustoimien avulla. (Euroopan unioni 2011.) 
Sotarauta muistuttaa kuitenkin, että tulevaisuutta on mahdotonta täysin 
ennakoida ja ottaa haltuun erilaisten kehittämisohjelmien ja -järjestelmien 
avulla (Sotarauta 2009, 11). 

Aluesuunnittelussa tarkastellaan yhteiskunnan kehittämistä alueelliselta 
kannalta. Laaja käsite sisältää julkisen hallinnon ja kontrollin, yritystoiminnan 
ja ihmisten toiminnan yksilötasolta aina globaaliin mittakaavaan asti. 
Alueellista suunnittelua on ollut jossain muodossa olemassa siitä lähtien, kun 
kaupunkeja ja suuria rakennushankkeita on suunniteltu ja toteutettu. 
(Hautamäki 1991, 4, 7.) Jauhiainen ja Niemenmaa (2006) kuvailevat alueellisen 
suunnittelun olevan tiedettä, taidetta ja toimintaa, jossa pitää ottaa huomioon 
niin ihmisten arki ja hyvinvoinnin edistäminen kuin alueen taloudellista 
menestystä tukevat tekijätkin. Alueellinen suunnittelu suuntautuu 
tulevaisuuteen, sen kehittämiseen, ohjaamiseen ja kontrollointiin. Se voi 
kohdistua lähiympäristöön tai vaikka koko Euroopan unionin aluekehittämisen 
suuntaviivoihin ja siihen kuuluvat niin lyhyellä aikavälillä toteutettavat 
hankkeet kuin pitkälle tulevaisuuteen suuntautuvat strategiatkin. Alueellisen 
suunnittelun haasteisiin kuuluukin sen monimuotoisuus, siinä kohtaavat 
politiikka ja talous; julkinen ja yksityinen etu. Suomalaisessa alueellisessa 
suunnittelussa julkisen sektorin merkitys on keskeinen: kunnat, maakunnat ja 
valtion organisaatiot ovat alueellisen suunnittelun tärkeimpiä toimijoita. 
(Jauhiainen & Niemenmaa 2006, 13, 16-18, 21.)

Aluekehittämisen tasot

Suomessa alueelliseen kehittämiseen osallistuu hallinnon edustajia niin 
kansalliselta, maakunnalliselta, seudulliselta kuin paikalliseltakin tasolta 
tehden järjestelmästä raskaan ja hallinnollisesti epäselvän (Jauhiainen & 
Niemenmaa 2006, 211). Alueiden kehittämisen lakia uudistettiin vuonna 2009 
aluekehityskentän vastuiden ja toimijoiden suhteiden selkeyttämiseksi ja 
yksinkertaistamiseksi. Uudistetun lain on kuitenkin moitittu olevan edelleen 
byrokraattinen ja epäselvä. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2009.) 

Valtion aluehallinnolla tarkoitetaan viranomaisia, joiden avulla ministeriöt 
vastaavat velvoll isuuksistaan alue- ja paikall istasolla. Tuoreen 
aluehallintouudistuksen tavoite on tehostaa aluehallintoa ja tehdä siitä 
kansalais- ja asiakaslähtöisempää. Aluehallinnon tehtävät on keskitetty 
kahdelle uudelle monialaiselle viranomaiselle aluehallintovirastoille (AVI) ja 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY). Nämä uudet viranomaiset 
ovat vastanneet vuoden 2010 alusta lähtien tehtävistä, jotka aiemmin kuuluivat 
lääninhallituksille, TE-keskuksille, alueellisille ympäristökeskuksille, 
ympäristölupavirastoille, tiepiireille ja työsuojelupiirien työsuojelutoimistoille. 
(Työ- ja elinkeinoministeriö 2009b.)
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Jauhiaisen ja Niemenmaan (2006) mukaan maakuntien liitot ovat 
tärkeimpiä valtion ja paikallistason välissä toimivia alueellisen kehittämisen 
organisaatioita. Ne ovat kuntayhtymiä, johon kuuluvat kaikki kyseisen 
maakunnan kunnat ja ne vastaavat maakunnan yleisestä kehittämisestä 
yhteistyössä valtion viranomaisten kanssa. Vaikka Euroopan Unionin 
jäsenyyden myötä maakuntien asema vahvistunut, on niiden toimivalta 
kansainvälisesti vertailtuna melko suppea. Euroopan Unionin läheisyys- ja 
kumppanuusperiaatteen sekä laajemman eurooppalaisen suuntauksenkin 
mukaan aluekehittämisen päätös- ja talousvaltaa tulisi keskittää entistä 
enemmän alueille. Maakunnallisen itsehallinnon lisääminen onkin herättänyt 
kiinnostusta ja Kainuussa käynnistettiin vuonna 2004 hallintokokeilu, jossa 
maakuntavaltuustolle annetaan aiempaa enemmän valtaa alueellisen 
kehityksen suunnitteluun ja rahojen jakoon. Kainuussa kokeillaan myös suoraa 
maakunnallista demokratiaa, joten asukkaat äänestävät suorilla vaaleilla 
edustajansa maakuntavaltuustoon. Kokeilu päättyy vuonna 2012 ja sen 
tarkoitus on arvioida maakunnallisen itsehallinnon lisäämisen hyötyjä ja 
haittoja. (Jauhiainen & Niemenmaa 2006, 205-214.) Aluehallintouudistus ja uusi 
laki alueiden kehittämisestä vahvistavat nekin maakunnan liittojen asemaa 
alueiden kehittäjänä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2009b). Tutkimukset ovat 
kuitenkin osoittaneet, että vallan siirtäminen alueille saattaa lisätä kilpailua 
aluekehittämisessä ja eniten hyötyä päätäntävallan lisäämisestä saavat ne 
alueet, joilla on entuudestaan kaikkein vahvimmat resurssit (Hudson 2005, 
Jauhiainen & Niemenmaan 2006, 214 mukaan). 

Seutukunnat koostuvat kunnista ja perustuvat kuntien väliseen 
yhteistyöhön, työssäkäyntiin, asiointiin ja liikenneyhteyksiin. Seutukunnat ovat 
joko kaupunkiseutuja, muutaman pienemmän kaupunkikeskuksen ja niitä 
ympäröivän maaseudun muodostamia kokonaisuuksia tai maaseutumaisten 
kuntien muodostamia kokonaisuuksia. Seutuyhteistyö perustuu kuntien 
sopimuksenvaraiseen yhteistyöhön, eikä seutukunnilla ole lakisääteisiä 
päätöksentekoelimiä. Joillakin seuduilla kunnat ovat siirtäneet päätösvaltaansa 
seutuyhteistyössä erilaisille seudullisille toimielimille kuten kuntayhtymille. 
Suomen kunnat on jaettu sisäasiainministeriön toimesta 74 seutukuntaan, jotka 
muodostavat EU:n aluepoliittisen tukialuejaon. (Työ- ja elinkeinoministeriö 
2010; Kuntatiedon keskus 2004.) Jauhiainen ym. (2006) mukaan seutuyhteistyön 
tulokset eivät ole olleet tähän asti kovin rohkaisevia. Ongelmana on esimerkiksi 
hallinnollinen sekavuus: seutujen yhteistyöelimiä ovat muun muassa 
aluevaltuusto, seutuhallitus, taloustoimikunta ja kuntayhtymä. Yhteistyö on 
ollut kokoustamista ilman poliittista johtajuutta ja tavoitteet ovat olleet 
epämääräisiä. (Jauhiainen & Niemenmaa 2006, 222.)

Jauhiainen ym. (2006) huomauttavat, että tärkein toimija paikallistason 
kehittämisessä on kunta, koska paikallisen kehityksen tavoitteet määrittelevät 
kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja tietyt lautakunnat (Jauhiainen ym. 2006, 19, 
231). Elinkeino- ja työllisyyspolitiikan avulla kunnat turvaavat alueen 
kilpailukykyä ja elinvoimaa: Elinkeinopolitiikan tarkoitus on kehittää laaja-
alaisesti elinkeinoelämän toimintaympäristöä ja sitä hoitavat eri tavoin 
kunnissa muun muassa elinkeinoyhtiöt ja –yhtymät, uusyrityskeskukset ja 
yrityshautomot. Työllisyyspolitiikan keskiössä on työttömyyden hoitaminen eri 
tavoin ja se on lähentynyt viime vuosina elinkeinopolitiikkaa. (Suomen 
kuntaliitto 2011.) 
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Tulevaisuuden aluekehittäminen

1990-luvulta lähtien suuressa osassa länsimaita, myös Suomessa, on tapahtunut 
voimakasta yhteiskunnallista ja alueellista eriarvoistumista. Suomessa 
eriarvoisuuden kasvu on ollut lähes OECD-maiden nopeinta ja 
pohjoismaisissakin vertailuissa Suomen alueelliset erot ovat suuret. Pelkosen 
(2008) mukaan suomalaisessa aluepolitiikassa onkin siirrytty tasapainoisesta 
alueellisesta kehityksestä kohti kilpailukykyä korostavaa politiikkaa. (Pelkonen  
2008.)

Mella (2010) puhuu demografisista muutostekijöistä, kuten 
muuttotappioista, negatiivisesta luonnollisesta kasvusta ja väestön 
ikääntymisestä, jotka haastavat alueita sopeutumaan. Tällaiset muutostekijät 
ovat alueellisesti hyvin keskittyneitä ja Suomessakin ne koettelevat 
voimakkaimmin Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asuttuja alueita, kun taas Etelä- 
ja Länsi-Suomen keskusalueet ovat olleet muuttovoittajia. Vuosina 2001-2008 
maassamuutto oli suurempaa kuin koskaan, mutta alueellinen keskittyminen, 
kaupungistuminen ja maaseutualueiden väestön väheneminen on jatkunut yli 
sadan vuoden ajan. Muuttovirrat alueiden välillä ovat säilyneet hyvin 
samankaltaisina vuosikymmeniä, joten tietyt alueet ovat jatkuvasti joko saaneet 
muuttovoittoa tai kärsineet muuttotappioista. Muuttovirrat näyttävät 
suuntautuvan yhä enenevissä määrin suurimpiin korkeakoulukaupunkeihin ja 
niiden lähiympäristöön. Myös maahanmuutto keskittyy suuriin aluekeskuksiin 
ja muuttovirrat muuttuvat yhä enemmän kaupunkikeskusten väliseksi. 
Talouden taantuman taittuessa työvoiman kasvanut kysyntä näkyy yleensä 
ensimmäisenä pääkaupunkiseudulla ja muissa suurimmissa keskuksissa, mikä 
kiihdyttää entisestään muuttoliikettä näille alueille. Jos maakuntakeskukset 
ovat talouskasvun käyntiin lähtiessä resursseiltaan riittävän vahvoja ja 
monipuolisia houkuttaakseen ympäröivien alueiden työvoimaa, kiihtyy 
keskittyminen myös maakuntien sisällä. Muuttotappioalueilla väestörakenne 
on heikentynyt: vanhuksien osuus väestöstä on kasvanut voimakkaasti ja 
nuorten osuus vähentynyt. Väestön ikääntymisen myötä kasvanut 
vanhushuoltosuhde nostaa sosiaali- ja terveyssektorin kustannuksia ja lisäksi 
laskenut syntyvyys ja suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen 2010-luvun 
alussa luo lisähaastetta muuttotappioalueille. (Mella 2010, 42-47.)

Sotarauta, Kostiainen, Saarivirta ja Kosonen (2009) muistuttavat, että 
keskustelua on herättänyt myös se, pitäisikö kehityspanoksia keskittää entistä 
vahvemmin muutamille valituille alueille tai klustereihin vai olisiko syytä alkaa 
ottaa huomioon alueiden erilaiset tarpeet ja näin vahvistaa koko yhteiskunnan 
innovaatiokapasiteettia. Sotarauta ym. (2009) viittaavat Edquistiin (2008) 
todetessaan, että on täysin mahdollista vahvistaa sekä suuria kaupunkiseutuja 
tieteen, teknologian ja innovaation kansainvälisinä keskittyminä että koko 
yhteiskunnan oppimisen kapasiteettia. (Sotarauta, Kostiainen, Saarivirta & 
Kosonen, 2009, 6.) Viljamaa (2008) pitää kansallisen kilpailukyvyn elinehtona 
sitä, että mahdollisimman suuri osa maasta saadaan kilpailukykyiseksi, ei 
pelkästään suurimmat kaupunkiseudut (Viljamaa 2008, 11).

Heinosen (2010) mukaan alueiden tulevaisuudesta puhuttaessa varmoja 
voidaan olla vain siitä, että epävarmuus- ja riskitekijät lisääntyvät. Hän jaottelee 
alueiden kehitykseen vaikuttavia megatrendejä PESTEC-ryhmittelyn mukaan:
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1. Politiikka (Political)
2. Talous (Economic)
3. Yhteiskunta (Social)
4. Teknologia (Technological)
5. Ympäristö (Environmental)
6. Asukas (Cultural/citizen/customer)

Politiikasta puhuttaessa erityisesti Euroopan Unionin laajeneminen ja sen 
lähialueiden epävarma kehityskulku sekä talouden globalisoituminen ja 
digitalisoituminen lisäävät epävarmuustekijöitä. Yhteiskuntaan vaikuttavat 
myös väestön ikääntyminen, aluekehityksen eriytyminen kasvaviin 
kaupunkiseutuihin ja muuttotappioalueisiin, väestön taloudellinen ja 
sosiaalinen polarisaatio, median kasvava läsnäolo, kompleksisuuden 
lisääntyminen, siirtyminen tietoyhteiskunnan seuraavaan yhteiskunnalliseen 
kehitysvaiheeseen sekä turvallisuus- ja terveellisyyshakuisuuden kasvaminen. 
Alueiden kehitykseen vaikuttavat myös kiihtyvä teknologinen muutos, tieto- ja 
viestintätekniikan yhdentyminen ja inhimillistyminen sekä bio- ja 
nanoteknologia. Myös ympäristöön liittyvien ongelmien kärjistyminen ja 
ilmastonmuutos, vahvojen ekologisten ja energiatehokkaiden reunaehtojen 
määrittyminen sekä eettinen ja ekologinen vastuunkanto vaikuttavat 
kehitykseen. Tulevaisuudessa alueen asukkaiden liikkuminen ja vuorovaikutus 
lisääntyvät, elämäntavat ja toimintatavat yksilöllistyvät sekä verkottuminen, 
toimintojen eriaikaistuminen ja 24/7-yhteiskunta vahvistuvat. Megatrendien 
lisäksi Heinonen kehottaa kiinnittämään huomiota myös heikkoihin 
signaaleihin, jotka kertovat orastavista ja tulevaisuudessa mahdollisesti 
vahvistuvista trendeistä. Esimerkiksi Heinonen nostaa hitauden 
vallankumouksen, slow movementin, joka on yhdyskuntasuunnittelun suuntaus, 
jossa pyritään ekologisuutta, eettisyyttä ja elämyksellisyyttä yhdistävään 
elämäntapaan: ekoesteettisillä elämyksillä on suuri painoarvo niin viihtyisän 
työ- ja asuinympäristön luomisessa kuin paikallistalouden vahvistamisessa. 
(Heinonen 2010, 78-80.)
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3 YHTEISTYÖ 

3.1 Lyhyt historia

Wileniuksen (2004) mukaan 1970-lukua kutsutaan myöhäismoderniksi 
murrosajaksi, jolloin tietoteknologian, talouselämän ja kulttuurin parissa 
tapahtui merkittävää kehitystä. Verkottuminen oli yksi tärkeimmistä muutosten 
syistä ja erityisesti tietoteknologian kehittyminen edisti talouden globalisaatiota 
ja poliittisia murroksia. (Wilenius 2004, 22.) 1970-luvun lopulla verkostoteoriat 
ja joustavat tuotantojärjestelmät nostivat yritysverkostojen yhteistoiminnan, 
roolijaon ja erikoistumisen kilpailukyvyn keskeisiksi lähteiksi (Jääskeläinen 
2001, 84) ja 1980-luvulla Porter loi joustavuus- ja verkostoteorian pohjalta 
klusterimallinsa. 1990-luvulla kiinnostus verkostoja kohtaan lisääntyi, kun 
huomattiin, että niin yksittäisten alueiden kuin yritystenkin on vaikea olla 
yksin kilpailukykyisiä globaalissa taloudessa ja verkostomainen yhteistyö 
yleistyikin niin paljon, että alettiin puhua verkostoyhteiskunnasta ja 
verkostotaloudesta. Verkosto nähtiin – ja nähdään – usein hyvän yhteistyön 
symbolina tai takeena. Se ei kuitenkaan ole kumpaakaan, vaan se on yksi tapa 
organisoida yhdessä tekemistä. (Linnamaa & Sotarauta 2001, 60-62.) Suomessa 
verkostoajattelu oli erityisen suosittua 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa 
(Jääskeläinen 2001, 98).

Johannissonin (1993) verkostot toimivat uutta yrittäjyyttä tukevina 
rakenteina, joissa yhdistyvät sosiaaliset ja liiketoiminnalliset suhteet 
(Johannisson 1993, 119-120) ja Maleckin (1997) verkostot edistävät uuden 
liiketoiminnan syntyä sekä alueiden kehitystä (Malecki 1997, 73).  Kanter (1995) 
puolestaan painottaa alueen yritysten globaaliin talouteen verkottumista 
alueellisen kasvun tärkeimpänä lähteenä. Hänen mukaansa alueet voivat 
profiloitua 1) ajattelijoiksi (thinkers), jotka tarjoavat osaamista, tietoa ja jatkuvia 
innovaatioita, 2) tekijöiksi (makers), joiden houkuttavuus perustuu tuotantoa 
tukevaan infrastruktuuriin ja osaamiseen sekä 3) kauppiaiksi (traders), jotka 
ovat erikoistuneet kulttuurien välisiin suhteisiin ja osaavat hyödyntää niitä 
esimerkiksi kansainvälisessä kaupassa. (Kanter 1995, 151, 153.)

Yrittäjyystutkimuksessa yrittäjyyttä on alettu tarkastella luottamukseen ja 
sitoutuneisuuteen perustuvana sosiaalisena ja kollektiivisena ilmiönä, jossa 
yrittäjyys sekä luo sosiaalista pääomaa että on itse sen tuotos. Westlund ja 
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Bolton (2003) ovatkin huomanneet, että sosiaalinen pääoma vaikuttaa 
alueelliseen/paikalliseen yrittäjyyteen kolmella tavalla: 1) yhteistyö lisää 
osaamista eli kasvattaa alueen inhimillistä pääomaa, 2) toimijoiden välinen 
luottamus lisääntyy, jonka myötä liiketoimintakustannukset vähenevät ja uudet 
liiketoimintamahdollisuudet lisääntyvät eli 3) yhteistyön kautta päästään kiinni 
sellaiseen liiketoimintaan, johon yksin ei kyettäisi. (Westlund & Bolton 2003, 
92-94.)

Sosiaalinen pääoma liittyy läheisesti verkostoihin ja sen juuret ovat 1900-
luvun yhteiskuntafilosofisessa keskustelussa, jossa tarkasteltiin yksilön ja 
yhteiskunnan suhdetta (Ilmonen 2004, 99). Sosiaalisen pääoman teorian 
keskeisiä vaikuttajia ovat Robert Putnam ja Pierre Bourdieu (Katajamäki 2009, 
70). Taloustieteissä sosiaalisesta pääomasta kiinnostuttiin toden teolla vasta 
1990-luvulla (Westlund & Bolton 2003, 77-78) ja erityisesti Putnamin (2000) 
Bowling Alone -kirja nosti sosiaalisen pääoman vuosituhannen vaihteessa 
yhdeksi yhteiskunta- ja yritystieteiden muotiteemoista. Putnamin mukaan 
sosiaalinen pääoma tarkoittaa yhteisön toimivuutta sekä kiinteyttä ja se 
rakentuu moraalisista velvoitteista, luottamuksesta ja sosiaalisista verkostoista, 
jotka osaltaan selittävät alueiden taloudellista menestystä: yhteinen 
harrastustoiminta lisää johtajien luottamusta toisiinsa myös liiketoiminnassa. 
(Julkunen, 2007, 44; Putnam 2000.)

Kasvatustieteissä huomio on siirtynyt yksilön oppimisen psykologisesta 
selittämisestä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa tapahtuvaan, oppimista 
selittävään dialogiin, vuorovaikutukseen ja yhteistoimintaan. (Järvinen, 
Koivisto & Poikela 2000, 81, 91.) Taloustieteissä oppimisesta kiinnostuttiin, kun 
huomattiin, että niin yritysten kuin alueidenkin menestyksen kannalta on 
oleellista niiden kyky uudistua ja innovoida (Hyötyläinen 2006, 32). 
Schumpeter puhui luovasta tuhosta jo 1900-luvun alkupuoliskolla: hänen 
mukaansa yrityksen menestyminen alati muuttuvilla markkinoilla riippuu sen 
kyvystä innovoida ja uudistua (Lemola 2000, 151-154). 

3.2 Yhteistyö 

Verkoston määrittelyä

Ihmiset ovat sosiaalisia olioita, jotka muodostavat kaiken kokoisia ja tasoisia, 
rinnakkaisia ja sisäkkäisiä sosiaalisia verkostoja (Miettinen, Toikka, Tuunainen, 
Lehenkari & Freeman 2006, 8-9). Hakanen, Heinonen ja Sipilä (2007) 
toteavatkin, että niin kauan kuin on ollut ihmisiä, on ollut erilaisia ja eriasteisia 
verkostoja (Hakanen, Heinonen & Sipilä 2007, 9). Yleisen verkostokäsitteen 
mukaan verkostoja on kaikkialla sosiaalisessa maailmassa ja luonnossakin 
(Miettinen ym. 2006, 8-9).  Barabásin (2002) mukaan kaikki ihmiset kuuluvat 
maailmanlaajuiseen sosiaaliseen verkostoon: vaikka kaikki eivät tunne kaikkia, 
verkossa on polku, joka yhdistää jokaisen ihmisparin (Barabási 2002, 24). 
Miettinen ym. (2006) määrittelevät verkostojen tarkoittavan sosiologisessa 
mielessä sellaisia henkilöiden välisiä suhteita, jotka perustuvat 
vastavuoroisuuden ja luottamuksen kaltaiseen erityiseen sosiaalisuuteen, kun 
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taas taloudellisilla verkostoilla tarkoitetaan yksilöllisiin etuihin ja rationaaliseen 
laskelmointiin perustuvia markkinasuhteita (kilpailevien yritysten ja niiden 
asiakkaiden muodostama verkosto) ja hierarkiasuhteita (byrokraattisesti 
hallinnoitujen, määräyksiä antavien ja vastaanottavien osastojen verkosto). 
Tosin uusia, markkinoista ja hierarkioista poikkeavia taloudellisia suhteita 
pidetään myös sosiologisessa mielessä verkostoina. Uusissa taloudellisissa 
suhteissa tapahtuva toiminta ylittää yritysten väliset markkinarajat, yritysten 
sisäiset hierarkiarajat, yritysten ja julkisen sektorin rajat sekä myös palkka- ja 
vapaaehtoistyön rajat. Miettinen ym. (2006) ovat mallintaneet verkoston yleistä 
ja erityistä käsitettä kuviossa 2. (Miettinen 2006, 8-9.) 

KUVIO 2 Verkostojen yleinen ja erityinen käsite (Miettinen, Toikka, Tuunainen, Lehenkari 
& Freeman 2006, 9).

Linnamaa ja Sotaraudan (2001) mukaan yksinkertaisimmillaan verkoston 
voidaan määritellä tarkoittavan eri tavoin ja eriasteisesti vakiintuneita suhteita 
toisistaan riippuvaisten ja yhteisten intressien ympärille organisoituneiden 
toimijoiden välillä. Verkosto on toimintaympäristö, jonka tärkeä tehtävä on 
mahdollistaa siinä toimivien ihmisten ja ideoiden monensuuntainen liike sekä 
avoin kommunikaatio. Ideaalisimmillaan verkosto on tasa-arvoisten 
toimijoiden kokonaisuus, jossa toimijat täydentävät toistensa osaamista ja 
tietoja vuorovaikutuksen kautta. (Linnamaa & Sotarauta 2001, 62-63.) 
Verkostoista ja verkostoitumisesta ollaankin kiinnostuneita, koska niiden 
toiminta perustuu yhteistyölle (Linnamaa & Sotarauta 2001, 62) ja yhteistyön 
kautta on mahdollista saavuttaa jotain sellaista, johon omat resurssit ja 
asiantuntijuus eivät riitä (Huxham & Vangen 2005, 3).

Ståhle ja Laento (2000) nimeävät verkostojen tärkeimmäksi tehtäväksi 
tiedon levittämisen: ne kuljettavat, kumuloivat ja rikastavat tietoa edistäen 
uuden luomista ja innovaatioiden synnyttämistä. Todellisissa verkostoissa 
tietoa pitää liikkua paljon, spontaanisti ja nopeasti. Tietynlainen 
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kontrolloimattomuus on verkoston elinehto: jos verkostoa ja sen 
informaatiovirtaa yrittää hallita tai rajoittaa, lisää se vääjäämättä myös 
hierarkisuutta ja se on todelliselle verkostolle kuolinisku. Kaikkea verkoston 
tietoa ja intressejä ei pystytäkään hyödyntämään, mutta se on tehokkaasti 
toimivan verkoston hinta. (Ståhle & Laento 2000, 21, 121-122.) Kolehmaisen 
(2008) mukaan verkostojen avulla ongelmanratkaisuun saadaan luotettavaa ja 
relevanttia tietoa nopeasti ja helposti, näkökulmia saman toimialan 
organisaatioiden toimintaan sekä mahdollisuuden peilata ja testata omia 
ajatuksia alan laajemmasta kehityksestä (Kolehmainen 2008, 327). 
Verkostomainen toimintatapa on joustavuutensa ansiosta tehokas myös 
dynaamisessa toimintaympäristössä ja sitä on kiihdyttänyt muun muassa 
informaatioteknologian kehitys ja globalisaatio (Wilenius 2004, 22; Hyyryläinen 
& Kangaspunta 1999, 9; Linnamaa & Sotarauta 2001, 61-62).  

Sotarauta, Mustikkamäki ja Linnamaa (2001) ovat huomanneet, että 
verkostoja itsessään on pidetty toimivan yhteistyön symboleina eikä 
verkostojen edellyttämiä uusia toimintatapoja ole omaksuttu, joten he 
korostavatkin verkostojen toimivuuden tietoisen kehittämisen merkitystä 
(Sotarauta, Mustikkamäki & Linnamaa 2001, 17). Verkostot eivät myöskään ole 
ainoa toimintatapa tai tehokkaan toiminnan tae: joskus yksin toimiminen voi 
olla tehokkaampaa ja joustavampaa kuin verkostossa toimiminen. Kun 
verkostot eivät aina ole tuottaneetkaan lisäarvoa, niihin ei välttämättä haluta 
panostaa aikaa ja energiaa jatkossakaan. Verkostot saatetaan hylätä ennen kuin 
niitä on pystytty kunnolla edes hyödyntämään. (Linnamaa & Sotarauta 2001, 
64.)

Vesalaisen (2004) mukaan käsitteet ”verkosto” ja ”verkostoituminen” ovat  
hyvin subjektiivisia ja lähes jokaisella on omanlaisensa näkemys siitä, mitä 
niillä tarkoitetaan. Heidän mukaansa verkostoa ei voikaan määritellä 
tyhjentävästi, vaan verkosto on sellainen, joksi se kollektiivisesti määritellään. 
(Vesalainen 2004, 7.) Myös Mustikkamäki ja Viljamaa (2001) ovat sitä mieltä, 
että verkostojen tutkimusperinteen toisistaan poikkeavat näkökulmat 
vaikeuttavat verkostojen määrittelyä (2001, 26).

Yhteistyön inhimillinen aspekti

Raunio (2000) huomauttaa, että organisaatioiden välinen yhteistyö rakentuu 
pitkälti henkilökohtaisen vuorovaikutuksen varaan. Vaikka yhteistyösuhteita 
pidetään monesti itsestään selvänä organisaation toiminnan osana, eivät 
henkilöiden väliset suhteet synny itsestään. Osapuolia on aina oltava vähintään 
kaksi ja heillä tulee olla saman suuntaiset intressit sekä halua ja kykyä toimia 
yhdessä. Suhteet saattavat olla tietoisesti valikoituja, mutta monesti ne ovat 
syntyneet sattumalta tai kehittyneet pitkien prosessien myötä. Monesti 
yhteistyösuhteet muodostuvat henkilösuhteiden ympärille, jolloin 
henki lökohta inen vuorovaikutus ra tka isee p i tkä l t i yhte i s työn 
onnistuneisuuden, jatkuvuuden sekä sen tuottaman lisäarvon. Suoraan 
organisaatioidenkin välille syntyvissä yhteistyösuhteissa henkilökohtaisella 
vuorovaikutuksella on suuri merkitys erityisesti alkuvaiheessa, jolloin luodaan 
perusta yhteistyön onnistumiselle henkilötason keskustelujen ja runsaan 
vuorovaikutuksen kautta. (Raunio 2000, 34-35, 42-43.)
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Verkostoja tutkiessaan Ibarra (1993) ja McGuire (2000) ovat huomanneet, 
että ihmisillä on taipumus hakeutua itsensä kaltaiseen seuraan. Ihmiset, joilla 
on esimerkiksi samanlainen etninen tai koulutuksellinen tausta sekä 
maailmankatsomus, kokevat todennäköisesti keskinäisen vuorovaikutuksen 
helpoksi. Epäviralliset verkostot perustuvatkin usein ystävyyssuhteisiin ja ne 
ovat luonteeltaan henkilökohtaisia ja luottamuksellisia, joten ne syntyvät 
luonnollisen kanssakäymisen seurauksena. Ohjaavana tekijänä toimiikin 
ihmisten samankaltaisuus tai samanlaiset kiinnostuksen kohteet ja ne liittyvät 
usein työhön ja/tai sosiaaliseen kanssakäymiseen. Viralliset verkostot kootaan 
muodollisesti suorittamaan jotain tiettyä organisaation tehtävää ja ne ovat 
julkisia ja virallisesti tunnustettuja. Virallisten verkostojen  toimijoille on 
määritelty tietyt selkeät vastuualueet, jotka ovat myös ulkopuolisten tiedossa, 
kun taas epäviralliset verkostot ovat vaikeammin havaittavia ja kontrolloitavia  
ja niiden ulkopuolelle jäämisen huomaa vain se, jolle niin on käynyt.  (McGuire 
2000, 502-503; Ibarra 1993, 58-61.) 

Vaikka ihminen tuntee olonsa kotoisimmaksi itsensä kaltaisessa seurassa, 
tarjoaa eri tiedonalojen, kulttuurien ja toiminta-alueiden törmäyttäminen ja 
y h t y m ä k o h t i e n e t s i m i n e n e r i t y i s e n r u n s a a s t i i n n o v a a t i o - j a 
uudistumispotentiaalia, joita voivat hyödyntää niin yksilöt, tiimit kuin 
organisaatiotkin (Johansson 2004, 18-19). Granovetter (1983) on tutkinut tiedon 
kulkua sosiaalisten verkostojen sisällä ja välillä. Hän käyttää heikkojen ja 
vahvojen sidosten käsitettä kuvaillessaan verkostojen rakennetta: sidos on sitä 
vahvempi, mitä enemmän sen ylläpitoon käytetään aikaa, mitä suurempi 
emotianaalinen intensiteetti ja läheisyyden tunne siihen liittyy sekä mitä 
vastavuoroisempi se on. Granovetter (1983) pitää esimerkiksi yksilön 
työmarkkinoilla menestymisen kannalta heikkoja siteitä tärkeämpänä kuin 
vahvoja siteitä. Vahvojen siteiden verkostossa sosiaaliset ympyrät ovat niin 
ahtaita ja tietopohja samanlainen, että uutta tietoa virtaa verkostoon ainoastaan 
sen ulkopuolelta heikkojen siteiden kautta. (Granovetter 1983, 202-203.) 
Woolcockin (2000, 33-34) mukaan vahvat siteet ovat horisontaalisia ja ne 
rakentavat yhteisöllisyyttä ja yhteisöjen identiteettiä, kun taas vertikaaliset 
heikot siteet rakentavat sosiaalisia raja-aitoja ylittäviä yhteisöjen välisiä 
yhteyksiä. 

KUVIO 3 Sulkeutunut  (1) ja aukollinen (2) verkosto (Burt 2001)

Burt (2001) pitää Granovetterin lailla heikkoja siteitä hyödyllisempinä kuin 
vahvoja siteitä ja puhuu aukollisista ja sulkeutuneista verkostoista (kuvio 3).  
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Sulkeutuneissa verkostoissa yhteyksiä pidetään ainoastaan oman verkoston 
toimijoihin, kun taas aukollisissa verkostoissa ollaan yhteyksissä toisiin 
verkostoihin heikkojen siteiden avulla. Aukollisilla verkostoilla on 
sulkeutuneita verkostoja laajempia ja kattavampia informaatiolähteitä, joten ne 
luovat kilpailuetua sellaisille yksilöille ja verkostoille, joiden toiminta ulottuu 
oman, ensisijaisen verkoston ulkopuolelle. (Burt 2001, 34-36.) 

Alasoini, Hanhike, Lahtonen, Ramstad ja Rouhiaisen (2006) näkökulman 
mukaan toimijoiden asiantuntijuus ei kuitenkaan saa olla liian erilaista. 
Sopivasti erilainen osaaminen rikastuttaa verkoston tieto- ja osaamispohjaa ja 
verkoston toimijat ymmärtävät toistensa lähtökohtia, tavoitteita, kieltä ja koko 
käsite- ja arvomaailmaa. Suuret erot asiantuntemuksessa vaikuttavat 
oppimismahdollisuuksiin: mitä suurempi ero asiantuntemuksessa, sitä 
vaikeampaa on vuorovaikutukseen sisältyvän informaation vaihto. 
Asiantuntemuksen erot vaikuttavat myös siihen, että toimijat tarvitsevat 
enemmän aikaa keskinäisen luottamuksen ja käsitteellisten viitekehysten 
luomiseen, joiden avulla keskinäinen kommunikaatio ja ymmärrys lisääntyvät. 
(Alasoini, Hanhike, Lahtonen, Ramstad & Rouhiainen 2006, 12-14.) 

Ståhle & Laento (2000) painottavat myös roolien merkitystä 
yhteistoiminnassa: ilman osapuolten selkeästi määriteltyjä tehtäviä ja 
kokonaisuuksia ajaudutaan helposti konfliktiin. Roolien määritys perustuu 
yhteisille tavoitteille, käytettävissä oleville resursseille ja osapuolten intresseille. 
Kun kaikilla osapuolilla on yksiselitteinen tieto siitä, mitä halutaan ja mitä 
voidaan tarjota, on roolit helppo määritellä. (Ståhle & Laento 2000, 67.) 
Himanen (2010) puhuu rikastavan vuorovaikutuksen merkityksestä alueellisen 
menestyksen keskeisenä tekijänä: rikastavassa vuorovaikutuksessa ihminen 
kokee kuuluvansa johonkin laajempaan ”meihin”, jolla on yhteinen 
innostuksen kohde ja yhteisön jäsenet saavat toisiltaan tunnustusta antamistaan 
panostuksista ja mukanaolosta. Toisten innostaminen ja toisten onnistumisista 
inspiroituminen tekee toiminnasta mielekästä ja innostaa yhteisön jäseniä 
toteuttamaan omaa potentiaaliaan täydemmin kuin ilman rikastavan 
vuorovaikutuksen yhteisöä. (Himanen 2010, 72-81, 144-146.) 

Alueelliset kehittämisverkostot

Mustikkamäki ja Viljamaa (2001) huomauttavat, että alueilla ei ole 
organisaatiota, joka voisi yksinään ”kehittää alueen”, joten alueellisen 
kehittämisen lähtökohtana onkin alueellisten toimijoiden organisoituminen 
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Ilman sektorirajat ylittävää toimintaa 
alueiden kokonaisvaltainen kehittäminen on hyvin haasteellista. 
(Mustikkamäki & Viljamaa 2001, 31-32.) Kehittäjäverkoston strateginen 
pyrkimys on vaikuttaa alueen pitkän aikavälin kehitykseen organisoitumalla 
erilaisissa kokoonpanoissa erilaisten kehittämishankkeiden ympärille, eikä 
verkostoilla välttämättä ole vakiintunutta organisoitumisen muotoa tai 
erityisesti sitä varten  rakennettuja pysyviä foorumeita. (Sotarauta, Linnamaa & 
Suvinen 2003, 64.) Linnamaa ja Sotarauta (2000) puhuvatkin löyhästi 
organisoituneista strategisista verkostoista, joihin osallistuminen riippuu niistä 
tavoitteista, joihin verkostoitumalla pyritään. (Linnamaa & Sotarauta 2000, 35.)

Linnamaa (2004) painottaa alueen kehittäjäverkostojen ominaisuuksista 
puhuessaan kolmea seikkaa: 1) alueen kehittäjäverkosto on metafora, jolla 
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korostetaan kehittämistyön verkostomaisuutta – ei niinkään sen piirteitä 
selkeänä verkostona, 2) alueen kehittäjäverkosto koostuu useista, luonteeltaan 
hyvinkin erilaisista verkostoista ja 3) vaikka aluekehittäjäverkoston lukuisat 
alaverkostot saattavat olla luonteeltaan hyvinkin lyhytkestoisia, on itse alueen 
kehittäjäverkosto melko pysyvä. (Linnamaa 2004, 56.) 

Mustikkamäki ja Viljamaan (2001) mukaan verkostot muodostuvat 
ensisijaisesti joko rakenteiden (kuten liikenne- ja kommunikaatioyhteydet) tai 
sisällön (jonkin ilmiön tai asian ympärille syntyneet suhteet) ympärille. 
Fyysisissä verkostoissa yhteistyösuhteet valikoituvat maantieteellisen 
läheisyyden ja/tai helpon saavutettavuuden perusteella ja fyysis-
toiminnallisissa verkostoissa verkostojen syntyyn vaikuttavat edellisten lisäksi 
toimijoiden resurssit. Toiminnallisten verkostojen syntymisen kannalta 
oleellista on se, keneltä löytyvät tarvittava osaaminen ja resurssit tai kenen 
kanssa on luontevinta määritellä ongelma, asia tai ilmiö, jonka ympärille 
verkosto rakennetaan. (Mustikkamäki & Viljamaa 2001, 35-36.) 

Katajamäki (2009) jaottelee alueelliset verkostot alueen sisäisiin 
verkostoihin ja niihin verkostoihin, jotka ovat yhteydessä alueen ulkopuolelle. 
Onnistuneen aluekehityksen kannalta ehdottoman tärkeää on erityyppisten 
verkostojen vuorovaikutus. Pelkkä sisäisiin verkostoihin keskittyminen voi 
johtaa siihen, että ulkopuolisten vaikutteiden puutteen vuoksi alueen 
uudistumiskyky heikkenee ja lopulta ehtyy, kun kehittämisresurssit käytetään 
olemassa olevan toiminnan ylläpitämiseen ja vahvistamiseen. Pelkkiin 
ulkopuolelle yhdistäviin verkostoihin keskittyminen puolestaan voi johtaa 
kyvyttömyyteen hahmottaa, mikä on oman alueen perusluonne, mikä siellä on 
mahdollista ja millaisia kehittämishankkeita siellä on hedelmällisintä 
käynnistää. Sisäisten verkostojen avulla vahvistetaan yhtenäisyyttä ja 
luottamusta, kun taas ulkopuolelle yhdistävät verkostot auttavat tunnistamaan 
omaa aluetta hyödyttäviä globaaleja virtoja. Katajamäki nostaakin 
aluekehittämisen ydinprosessiksi sellaisten työskentelymallien kehittämisen, 
jonka avulla sisäisiä ja ulkoisia verkostoja parhaiten hallitaan. (Katajamäki 2009, 
70.) 

Sotarauta, Kosonen ja Viljamaa (2007) jakavat aluekehittämisen verkostot 
yksittäisen toimijan näkökulmasta katsottuna kolmelle kehälle. Kohdennetut 
verkostot perustuvat vahvoihin sidoksiin ja niillä on melko rajatut tavoitteet ja 
toimintamallit sekä toimijoilla selkeät roolit. Esimerkkejä kohdennetuista 
verkostoista ovat yhteisen uhan torjumiseksi tai edun saamiseksi muodostettu 
torjuntaverkosto tai edunvalvontaverkosto sekä alueen imagon kohotukseen tai 
osaavan työvoiman houkutteluun keskittynyt vetovoimaverkosto. Strategiset 
verkostot tarkastelevat alueen kehittämistä kokonaisuutena ja kiinnittävät 
katseen tulevaisuuteen. Strateginen verkosto elää ja muuttuu tilanteiden 
mukana ja tutkii alueen haasteita, mahdollisuuksia, yhteistyökokoonpanoja 
sekä mahdollisia kehittämisen suuntia. Kaikki, jotka osallistuvat alueen 
tulevaisuudesta ja kehittämisestä käytävään viralliseen tai epäviralliseen 
keskusteluun kuuluvat periaatteessa strategiseen kehittäjäverkostoon. 
Kohdennettujen verkostojen toiminta tuo aineksia strategisen verkoston 
keskusteluun ja strategiset verkostot puolestaan toimivat kohdennettujen 
verkostojen kasvualustana. Potentiaaliset verkostot muodostuvat potentiaalisista 
yhteistyösuhteista, jotka eivät ole realisoituneet kohdennettujen tai strategisten 
verkostojen kautta, vaan avautuvat tilanteiden muuttuessa joko niiden kautta 
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tai niiden ulkopuolelta. Verkostojen lisäksi aluekehittäjän toimintaympäristöä 
muokkaavat oma taus taorganisaa t io j a keh i t tämis jä r j e s te lmä . 
Toimintaympäristön virallista maailmaa edustavat hallinnon rakenteet ja 
keh i t tämisoh je lmat , v i ra l l i s ta verkos tomaai lmaa kohdennetut 
kehittäjäverkostot ja epävirallista maailmaa toimijoiden henkilökohtaiset 
verkostot. Yksi aluekehittäjän työn haasteista onkin näiden eri maailmojen 
yhdistäminen. (Sotarauta, Kosonen & Viljamaa 2007, 27-29.)

3.3 Yhteistyön motiivit

Sosiaalinen pääoma 

Sosiaalisen pääoman teoriassa huomio on kiinnittynyt siihen, että 
vastavuoroisuuden ja luottamuksen kaltaisilla sosiaalisilla hyveillä on 
taloudellista merkitystä. Sosiaalinen muuntuu taloudelliseksi resurssiksi, jonka 
avulla on mahdollista päästä kiinni yhteiskunnallisen kehityksen positiiviseen 
pyörteeseen: suuri tuottavuus ja vahva luottamus liitetään yhteen. (Julkunen 
2007, 45-46.) Kajanoja ja Simpura (2000) viittaavat Hjerppeen (1998) ja Romeriin 
(1990) todetessaan, että modernin taloustieteen puolella sosiaalisen pääoman 
käsitettä on pohjustettu institutionaalisen taloustieteen piirissä, jossa 
sosiaalinen pääoma yhdistettiin niin sanottuun uuteen endogeenisen kasvun 
teoriaan. Tämän jälkeen teoreettinen kehitystyö on jäänyt vähemmälle ja 
sosiaalista pääomaa on tarkasteltu lähinnä maita vertailevan tutkimuksen 
kautta, jonka avulla on selvitetty sosiaalista pääomaa kuvaavien muuttujien 
yhteyttä talouskasvun selittämiseen. (Kajanoja & Simpura 2000, 15.) 

Sosiaalisen pääoman käsitteen määrittely vaihtelee jonkin verran 
käytettävästä lähteestä riippuen. Bourdieulaisessa sosiaalisen pääoman 
tulkinnassa yksilö on keskiössä – millaisissa verkostoissa hän toimii ja keitä hän 
tuntee – kun taas putnamilaisille tutkijoille sosiaalinen pääoma merkitsee 
alueyhteisön kiinteyttä ja toimivuutta lisäävää kollektiivista voimavaraa, joka 
auttaa yhteisöä toimimaan yhteistyössä, mikä puolestaan edistää alueen 
talouden toimintaa ja kasvua. (Katajamäki 2009, 70; Siisiäinen 2003, 204-205.) 
Putnamin (2000) sosiaalinen pääoma muodostuu yksilöiden välisistä 
kytköksistä, jotka muodostavat vastavuoroisuuteen ja luottamukseen 
perustuvia sosiaalisia verkostoja (Putnam 2000, 19-22). Siisiäisen (2003) mukaan 
Putnamia on kritisoitu siitä, että tämä ei juurikaan käsittele konflikteja tai 
intressiristiriitoja ja Putnamin sosiaalisen pääoman ja luottamuksen käsitteet 
sopivatkin tutkimuksen teoreettiseksi viitekehykseksi parhaiten silloin, kun 
pyritään etsimään yhteiskunnan arvokonsensusta ja integraatiota vahvistavia 
tekijöitä ja mekanismeja, jotka ovat keskeisiä talouden ja poliittisen järjestelmän 
toimivuudelle (Siisiäinen 2003, 213-214). Katajamäen (2009) mukaan 
aluekehittämisen yhteydessä sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan yleensä 
käsitteen putnamilaista tulkintaa ja suurin osa aluekehityksen tutkijoista onkin  
nykyään yksimielisiä siitä, että sosiaalinen pääoma on alueellisen menestyksen 
välttämätön edellytys, jota kannattaa vaalia ja kartuttaa. Katajamäki (2009) 
muistuttaa kuitenkin, että myös bourdieulaista sosiaalista pääomaa omaavat 
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toimijat ovat aluekehityksen kannalta erittäin hyödyllisiä ja alueen kannalta 
saattaa olla hyvinkin merkittävää, että sinne saadaan oikeanlaisia yhteyksiä 
omaava yksittäinenkin toimija. (Katajamäki 2009, 70). 

Ojala ym. (2006) nostavat luottamuksen tai toimijoiden välisen ”hyvän 
tahdon” sosiaalisen pääoman ilmentymiksi (Ojala, Hakoluoto, Hjorth & 
Luoma-aho 2006, 14). Luottamus on sosiaalisen pääoman kulmakivi, joka 
synnyttää vastavuoroisuutta ja vastavuoroisuus puolestaan tuottaa ja vahvistaa 
luottamusta. Sosiaalisen pääoman voidaan sanoa koostuvan sosiaalisista 
verkostoista sekä yleistyneen vastavuoroisuuden normista ja luottamuksesta, 
joiden suhteet ovat vaikeaselkoisia. (Putnam 1993, 170; Ilmonen 2004, 121, 137; 
Siisiäinen 2003, 206). Harmaakorpi viittaa Granovetteriin (1985), joka jakaa 
sosiaalisen pääoman silloittavaan ja sitovaan: silloittava sosiaalinen pääoma 
kytkee yhteen verkostojen heikkoja linkkejä eli erillään olevia ryhmiä, kun taas 
sitova sosiaalinen pääoma luo yhteyksiä verkostojen vahvojen linkkien eli 
samankaltaisten toimijoiden välille (Harmaakorpi 2008, 120). 

Harmaakorpi (2008) pitää sosiaalista pääomaa kyvykkyyden kaltaisena 
resurssina, joka vastaa kysymykseen mitä voimme tehdä, kun taas vaikkapa 
fyysinen pääoma vastaa mitä meillä on -kysymykseen (Harmaakorpi 2008, 120). 
Muiden pääomatyyppien tavoin sosiaalinen pääoma on resurssi, joka 
hyödyttää yksilöitä ja yhteisöjä. Se on myös piilevä resurssi, koska välttämättä 
sitä hyödyntävät toimijat eivät ole tietoisia siitä tai se ei mahdollisesti 
aineellistu. Pääomaksi se muuttuu – taas muiden pääomatyyppien mukaisesti – 
vasta, kun siitä on hyötyä. (Ojala ym. 2006, 13-14.) Se poikkeaa kuitenkin 
merkittävästi taloudellisten ja fyysisten pääomien kuluttamisesta: mitä 
enemmän sosiaalista pääomaa käytetään, sitä enemmän se lisääntyy (Siisiäinen 
2003, 206; Ojala ym. 2006, 27). Toisin kuin fyysinen tai henkinen pääoma, 
sosiaalinen pääoma ei ole yksilöissä tai organisaatioissa vaan niiden välisissä 
suhteissa (Ojala ym. 2006, 27) ja sosiaalinen pääoma onkin organisaation 
omaisuutta vain niin kauan kuin henkilö suhteineen on sitoutunut yrityksen 
toimintaan (Vesalainen 2004, 11).

Vaikka sosiaalinen pääoma tulkitaan useimmiten sekä yksilön että 
yhteiskunnan näkökulmasta tarkasteltuna lähtökohtaisesti myönteiseksi 
tekijäksi, ei sen hyvyys ole itsestään selvää, vaan sen hyödyntäminen voi johtaa 
myös negatiivisiin lopputuloksiin (Ojala ym. 2006, 14, 27; Armstrong 2000, 295). 
Esimerkkinä käytetään usein rikollisliigoja, joiden toiminnan ehdoton edellytys 
on omien ryhmien sosiaalinen pääoma, vaikka yhteiskunnan näkökulmasta 
tarkasteltuna toiminta voidaan nähdä yleisen normijärjestelmän vastaisena. 
Luottamus ja vuorovaikutus voivat myös olla joissain ryhmissä niin korkeita, 
että ulkopuolisiin verkostoihin liittyminen on sen vuoksi vaikeaa. (Ojala ym. 
2006, 18.) Putnam (2000) kiinnittää huomiota myös sosiaalisen pääoman 
yksityiseen ja julkiseen puolen: sosiaalista pääomaa voi käyttää julkisen hyvän 
tavoittelun lisäksi pelkästään omien etujensa ajamiseen (Putnam 2000, 322). 
Saarivirta (2008) huomauttaa, että sosiaalinen pääoma itsessään ei voi olla 
negatiivista, vaan negatiivista on ainoastaan se, millaisiin tarkoitusperiin sitä 
käytetään (Saarivirta 2008, 226). Ilmonen (2004) puolestaan on sitä mieltä, että 
sosiaalisen pääoman sisällöllinen määrittely on vaikeaa ja helpompaa olisi 
määritellä, mitä se ei ainakaan ole (Ilmonen 2004, 122).
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Oppiminen verkostoissa

Niin alueiden kuin organisaatioidenkin menestyksen edellytys on niiden kyky 
uudistua ja innovoida. Oppimisessa on kyse uuden luomisesta sekä totuttujen 
ajattelumallien ja toimintatapojen muutoksesta (Hyötyläinen 2006, 32). Tynjälä, 
Ikonen-Varila ja Hytönen (2007) ovat huomanneet, että parin viime 
vuosikymmenen aikana oppimista on alettu tutkia sosiaalisena ilmiönä ja 
yksilön lisäksi tarkastelun kohteeksi ovat nousseet ryhmät, organisaatiot sekä 
kokonaiset verkostot ja maantieteelliset alueet. Kykyä verkostoitua pidetäänkin 
yhtenä tärkeimmistä oppimisen edellytyksistä: Verkosto voi toimia oppimisen 
foorumina, jolloin yksilöt, ryhmät tai organisaatiot oppivat verkostossa 
toimiessaan. Myös verkosto voi oppia eli analysoida ja kehittää toimintaansa 
(Tynjälä, Ikonen-Varila & Hytönen 2007, 258-259, 285). Verkostossa oppimisen ja 
verkoston oppimisen lisäksi huomiota on kiinnitetty myös oppimiseen yli 
verkostojen. Alasoini, Hanhike, Lehtonen, Ramstadt ja Rouhiaisen (2006, 25) 
mukaan kyseessä on oppiminen, jossa uusia ideoita ja käytänteitä levitetään 
oman verkoston rajojen ulkopuolelle. Tynjälä ym. (2007) huomauttavat, että 
verkostot ylittävästä oppimisesta on kyse myös organisaatioiden ja niiden 
muodostamien verkostojen tuottamissa innovaatioissa tietyllä maantieteellisellä 
alueella, kuten kaupungissa tai maakunnassa (Tynjälä ym. 2007, 259).

Palonen, Lehtinen ja Gruber (2007) pitävät verkostojen vahvuutena 
erityisesti pääsyä laajaan metatietoon eli tietoon siitä, missä mikin tieto sijaitsee. 
He kutsuvat metatietoa ”kuka tietää mitä” tai ”kuka tietää, kuka tietää mitä” -
tiedoksi, joka auttaa löytämään tarvittavaa tietoa tehokkaasti myös jatkuvasti 
muuttuvissa ympäristöissä. (Palonen, Lehtinen & Gruber 2007, 303.) 

Cross, Parker, Prusak ja Borgatti (2001) ovat perehtyneet verkostojen 
tehokkuuteen informaation ja tiedonhankinnan näkökulmasta ja löysivät neljä 
keskeistä ulottuvuutta: 

1. Tieto (Knowledge)
2. Pääsy (Access)
3. Sitoutuminen (Engagement)
4. Turvallisuus (Safety)

Ensinnäkin on oltava käsitys henkilön tiedoista ja osaamisesta, jotta häntä 
voidaan käyttää verkostossa tiedon lähteenä. Toiseksi tietyn henkilön 
käyttäminen tiedon lähteenä edellyttää tämän tiedon ja osaamisen 
saavuttamista, joten esimerkiksi fyysinen läheisyys, organisatoriset tekijät ja 
erilaiset vuorovaikutusteknologiat nousevat keskeisiksi tekijöiksi. Kolmanneksi  
oikeanlaisen tiedon välittymistä edistää se, että tietolähteellä on ymmärrys 
tiedon hankkijan tavoitteista ja mielellään myös jonkinlainen sitoutuminen 
niihin. Neljäs ulottuvuus turvallisuuteen: tehokkaimmissa tiedonhankintaa, 
oppimista ja luovuutta edistävissä ihmisten välisissä suhteissa on mahdollista 
esimerkiksi myöntää omien tietojen puutteet ja edetä keskusteluissa varsinaisen 
ongelman ulkopuolellekin. (Cross, Parker, Prusak & Borgatti 2001, 102-103, 105;  
Kolehmainen 2008, 300.) 

Alasoini, Hanhike, Lahtonen, Ramstad ja Rouhiainen (2006) painottavat, 
että koska tieto syntyy inhimillisen vuorovaikutuksen kautta, uuden tiedon 
synnyttäminen vaatii vuorovaikutteisia foorumeita ja yhdistäviä toiminnan 
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kohteita, joilla erilaista asiantuntemusta omaavat yksilöt kohtaavat (Alasoini, 
Hanhike, Lahtonen, Ramstad & Rouhiainen 2006, 12). Nonaka ja Konno (1998) 
puhuvat oppimisen tilasta, josta he käyttävät japanilaista termiä ba. Ba 
tarkoittaa tiedon luomisen ja kehittyvien vuorovaikutussuhteiden jaettua tilaa 
ja se voi olla fyysinen, virtuaalinen tai mentaalinen oppimisen tila – tai kaikkien 
näiden yhdistelmä. Johdatteleva oppimisen tila (originating ba) tarkoittaa 
yksilöiden välistä kasvokkaista vuorovaikutusta, dialoginen tila (interacting ba)  
auttaa yksilöiden mentaalisia malleja hioutumaan yhteisiksi käsitteiksi ja 
termeiksi ryhmässä, tiimissä tai projektissa työskennellessä, virtuaalitila (cyber 
ba) antaa mahdollisuuden eksplisiittisen tiedon uudenlaiseen yhdistelemiseen 
ja ryhmien väliseen kommunikaatioon erilaisten verkkotyökalujen avulla ja 
harjoittelun tila (exercising ba) tukee eksplisiittisen tiedon muuntumista 
hiljaiseksi tiedoksi työn tekemisen kautta. Tällaisia oppimisen tiloja voi olla 
monella tasolla: yksilölle tiimi, tiimeille organisaatio ja organisaatioille 
organisaatioiden verkosto. (Nonaka & Konno 1998, 41, 45-47; Tynjälä ym. 2007, 
266-267.)

3.4 Alueellisen yhteistyön haasteita

Kriittisiä tekijöitä

Linnamaan (2004) mukaan kehittäjäverkoston toimivuus ja myös verkostojen 
johtamisen vaikutus alueen kilpailukykyyn on vaikeasti arvioitavissa, mutta ne 
vaikuttavat olennaisesti alueen kilpailukyvyn kehittämiseen eli niihin 
prosesseihin, joiden avulla kilpailukykyä pyritään kehittämään (Linnamaa 
2004, 13-14, 92). Richard Floridan (2005, 92) mielestä aluekehityksessä erityisesti 
kokonaisvaltainen ja ennakkoluuloton yhteistyö on tärkeää. Myös Linnamaa ja 
Sotarauta (2000) pitävät rajojen ylittämistä kriittisenä tekijänä onnistuneessa 
verkostotyössä. Näkyviä rajoja ovat institutionaaliset, sektorikohtaiset, 
organisationaaliset ja maantieteelliset rajat, kun taas näkymättömiä rajoja ovat 
ajattelu- ja toimintatapoihin liittyvät toiminnan esteet, kuten:

1. Keinotekoisuus
2. Yhteensopimattomuus
3. Eristäytyminen
4. Informaation panttaaminen
5. Epäluotettavuus
6. Kurittomuus
7. Ymmärtämättömyys
8. Sitoutumattomuus
9. Resurssien puute
10. Oppimattomuus
11. Foorumien vähäisyys
12. Työnjaon selkiintymättömyys
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Kehittäjäverkoston keinotekoinen yhteistyö on itsetarkoituksellista, hallinnon 
sektoreiden ja institutionaalisten rakenteiden perusteella määräytyvää 
yhteistyötä yhteistyön itsensä vuoksi. Organisaatiot tai niiden avainhenkilöt 
saattavat olla yhteensopimattomia, jolloin organisaatiot tai niiden avainhenkilöt 
eivät tule toimeen keskenään. Organisaatiot saattavat myös eristäytyä eli 
keskittyä sisäisiin asioihinsa sen sijaan, että suuntautuisivat aktiivisesti 
ulospäin etsiäkseen uusia kumppanuussuhteita ja yhteisiä hankkeita. 
Ongelmana saattaa olla myös informaation panttaaminen, jolloin organisaatiot 
eivät jaa tietoa toisilleen. Verkostomaiset suhteet perustuvat luottamukseen ja 
epäluotettavuuden muuttuminen luottamukseksi on aikaa ja energiaa vaativa 
prosessi. Kurittomuus vaarantaa luottamukselliset suhteet, jos osa toimijoista ei 
kunnioita verkoston pelisääntöjä ja kumppanuussuhteiden ensisijaisuutta. 
Ymmärtämättömyys muiden keskeisten toimijoiden lähtökohdista, tavoitteista ja 
strategioista vaikeuttaa yhteistä toimintaa, samoin sitoutumattomuus ”yhteiseen 
hyvään”, jos verkostossa ei etsitä sitoutumista kunkin toimijan omista 
lähtökohdista ja hyväksytä erilaisia sitoutumisen tapoja. Kun toimitaan 
verkostoissa, kaikkien osapuolten olisi tuotava verkostoon lisäarvoa, joten 
toimijoiden resurssien puute saattaa nousta haasteeksi. Oppimattomuus nousee 
ongelmaksi, jos verkoston toimijat eivät osaa hyödyntää omia ja muiden 
kokemuksia eivätkä sulauttaa uutta omaan toimintaansa. Foorumien vähäisyys ja 
toimimattomuus saa aikaan sen, että yhteistyön ja keskusteluun osallistumisen 
mahdollisuudet ovat niukkoja. Jos työnjako on epäselvä, työtä ei osata jakaa ja 
yhdessä tekemistä vastuuttaa riittävän tehokkaasti ja juututaan loputtomiin 
keskusteluihin. (Linnamaa & Sotarauta 2000, 43-44 viittaavat Cooke 1996 sekä 
Sotarauta & Linnamaa 1998.) 

Myös Mustikkamäki ja Viljamaa (2001) kiinnittävät huomiota toimijoiden 
osaamiseen: verkostojen alueelle synnyttämä lisäarvo riippuu siitä, millaisiin 
verkostoihin toimijat ovat kiinnittyneet sekä siitä, kuinka kyvykkäitä toimijat 
ovat muuttamaan verkostoista saadun hyödyn alueen kehitystä tukevaksi 
toiminnaksi.  (Mustikkamäki & Viljamaa 2001, 36, 57-58.) Vesalainen (2004) 
puolestaan huomauttaa, että toimijoiden erilaiset intressit asettavat haasteita 
yhteistoiminnan luottamusta, yhteisiä tavoitteita ja keskinäistä vuorovaikutusta 
korostavalle sosiaaliselle puolelle. Esimerkiksi yritykset ovat mikrotaloudellisia 
yksikköjä, joiden olemassaolon edellytys on kannattava toiminta. Globaalissa 
taloudessa pääomien ja tuotantopanosten nopeat liikkeet pakottavat yritykset 
ajattelemaan lopulta vain itseään ja menestymistään markkinoilla, joten 
kaupallisen kumppanuuden yhteydessä sosiaalinen puoli joutuu koetukselle 
osapuolten maksimoidessa voittojaan. Vesalaisen mukaan pitäisikin kiinnittää 
huomiota win/winiin: kumpikin osapuoli voittaa, kun jaettavaa syntyy ja hyöty 
jaetaan. (Vesalainen 2004, 189-190.)

Heinonen (2010) painottaa vision merkitystä toimijoiden sitouttamisessa: 
kehittämisen lähtökohtana pitäisi ol la monitoimijapohjainen ja 
mahdollisimman avoimena prosessina toteutettava visiointityö. Visio toimii 
strategiatyön johtotähtenä eli se ei saa olla liian ylimalkainen ja sen tulisi 
sisältää selkeän tulevaisuuden tahtotilan ilmauksen. Vision yhteyteen ja 
strategiaan voidaan myös kytkeä missio, jonka Heinonen määrittelee 
tarkoittavan yrityksen, organisaation, alueen tai kansakunnan erityistä tehtävää 
vision toteuttamiseksi. Realistisen strategian avulla missiota toteutetaan vision 
suuntaan. (Heinonen 2010, 81.) Sotarauta (2010) on kuitenkin sitä mieltä, että 
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usein aluekehitystä ohjaamaan luodut visiot ovat latteita itsestäänselvyyksiä, 
joiden ohjausvaikutus on mitätön. Sotarauta pitää niitä toiveajattelun 
virallistettuna muotona, jotka eivät ”poliittisessa korrektiudessaaan” ja ”ihan 
kivuudessaan” herätä minkäänlaista keskustelua tai yleensäkään merkitse 
toimijoille mitään. Hänen mukaansa aito visio ja kunnollinen strategia 
nostattavat aina tunteita ja saavat aikaan vilkasta keskustelua, jopa riitoja. Aito 
visio ohjaa kehittämistoimintaa ja liittää monet toimijat osaksi yhteistä tarinaa. 
Sotarauta huomauttaa, että aito visio ei välttämättä aina edellä toimintaa, vaan 
visio on voinut syntyä pitkänkin ajan kuluessa yrityksen ja erehdyksen kautta 
sekä moninaisen toiminnan ja keskustelujen kautta. Visiolla onkin monenlaisia 
rooleja, eikä halutun tulevaisuuden ja strategioiden suunnan osoittaminen ole 
välttämättä niistä se tärkein. Sotaraudan mukaan vision tärkein tehtävä onkin 
luoda jännite nykyisen ja tulevan välille sekä osoittaa tulevaisuuden 
muotoutumiseen merkittävästi vaikuttavia haasteita ja mahdollisuuksia. Vision 
tulisikin saada aikaan räväkkää keskustelua halutuista, mahdollisista ja ei-
toivottavista tulevaisuuksista. Sotarauta arvelee, että vieläkin joitain alueita 
kehitetään paikoin ennemminkin kylä- kuin kaupunkipolitiikan keinoin: 
kylässä kaikki tuntevat toisensa ja yhteisen tahdon kaipuu on vahva, kun taas 
kaupungissa erilaisuus hyväksytään ja moninaisuus  koetaan voimavarana. 
(Sotarauta 2010, 120-121.)

Sotarauta, Kosonen ja Viljamaa (2007) pitävät haasteena myös sitä, että 
aluekehitystyön vaikutukset näkyvät yleensä vasta pitkällä aikavälillä, vaikka 
kehittämistoiminnan tuloksellisuutta arvioidaan pääosin lyhyellä aikavälillä. 
Hallinnolliset odotukset ja tavoitteet ovat joskus ristiriidassa sen kanssa, mikä 
käytännössä on mahdollista: poliitikot ja yritykset haluavat nopeasti näyttöjä 
työn tuloksellisuudesta, kun taas aluekehittäjät itse pitävät instituutioiden, 
kulttuurin ja ajattelumallien muuttamista sekä todella vaikuttavien verkostojen 
rakentamista paljon aikaa vievänä toimintana. (Sotarauta, Kosonen & Viljamaa 
2007, 107.)

Suomessa aluekehitykselle tuo lisähaastetta se, että välimatkat täällä ovat 
pitkät ja aluekeskukset pieniä, joten luontaista verkostoitumista ja 
vuorovaikutusta ei juurikaan synny. Suomalaisessa kehittämistoiminnassa 
onkin tärkeätä aktiivisesti rakentaa ja kehittää pienten ja keskisuurten 
kaupunkien verkostoja, jos keskittyvälle kehittymiselle halutaan laittaa 
kampoihin. (Mustikkamäki ja Viljamaa 2001, 15.)

Alueellisten verkostojen johtaminen

Verkostoituminen on vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja toimijoiden omista 
lähtökohdista kumpuavaa yhteistoimintaa, eikä se voi perustua hallinnollisesti 
ylemmältä tasolta annettuihin määräyksiin (Mustikkamäki & Viljamaa 2001, 
33). Koska kehittäjäverkostoja ei varsinaisesti johda mikään ylhäältä vaikuttava 
toimija, johtajuus syntyy erilaisten toimijoiden toisiinsa ja itseensä kohdistaman 
vaikutuksen kautta (Sotarauta & Linnamaa 1999, 101). Suomessakin on 1990-
luvulta lähtien korostettu alueellisen kilpailukyvyn kehittämistä toimintana, 
jossa ei ole selkeitä johtajia, vaan toimijat nähdään tasaveroisina kumppaneina 
(Linnamaa 2004, 86). Sotarauta, Kosonen ja Viljamaan (2007) mukaan 
johtajuuden merkitystä aluekehityksessä on jopa vähätelty tai sitä on pidetty 
mahdottomana, mutta heidän näkemyksensä mukaan johtajuuden merkitys on 
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itse asiassa korostunut, koska alueilla on aiempaa suurempi vastuu 
kehityksestään ja kehittämiskenttä on yhä hajautuneempi, epäselvempi ja 
nopeammin muuttuva. Koska aluekehittämistä ei voi ohjata, ohjeistaa ja 
säädöstää kovin tarkasti ylhäältä käsin, on paikallisen ja alueellisen strategian ja 
ymmärryksen muodostamisen merkitys kasvanut ja kasvattanut samalla 
johtajuuden merkitystä. (Sotarauta, Kosonen & Viljamaa 2007, 11-12, 33.)

Verkosto jen johtaminen tarkoi t taa to imintaa , joka edistää 
vuorovaikutusprosesseja, jolla pyritään toimimaan välittäjänä erilaisten 
toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa ja suuntaamaan toimintaa kohti 
yhteisten päämäärien löytämistä. Huomiota tulisi kiinnittää erityisesti 
johtajuuden verkostoa koossapitäviin elementteihin, joiden avulla toimijat 
saadaan innostettua mukaan kilpailukyvyn kehittämiseen. Kun valta on jaettua, 
on mahdollista, että verkoston johtajia on useita ja teoriassa jokainen verkoston 
toimija voi nousta myös verkoston johtajaksi. (Sotarauta & Linnamaa 1999, 112; 
Linnamaa 2004, 86.) Linnamaan (2004, 85) mukaan verkostojen johtajia voivat 
olla niin yksittäiset henkilöt, organisaatiot kuin ryhmätkin. Toimijoilla voi olla 
erilaisia rooleja ja tehtäviä verkostojen johtamisessa ja jokin toimija voi jopa 
johtaa verkostoa itse sitä tiedostamatta. Vaikka verkostoissa kaikki ovatkin 
periaatteessa tasa-arvoisia, käytännössä joidenkin toimijoiden painoarvo 
saattaa olla suurempi kuin toisten – esimerkiksi kokemuksen, motivaation, 
käytössä olevien resurssien tai verkostotoimimisen taitojen ansiosta. (Sotarauta 
& Linnamaa 1999, 112.) Todennäköisesti jotkin tehtävät myös lankeavat 
luontaisesti tiettyjen toimijoiden – kuten esimerkiksi julkisen hallinnon – 
vastuulle (Sotarauta, Linnamaa & Viljamaa 1999a, 20).

Linnamaan (2004) mukaan verkostojen johtaminen on sekä ihmisten että 
asioiden johtamista. Koska aluekehittämisessä johtamisen kontekstina on 
erilaisten tavoitteiden ja strategioiden välinen prosessi, kilpailukyvyn 
kehittämisessä tarvitaan suuntaa etsivää ja luovaa johtajuutta, jonka avulla 
noustaan organisaatiokohtaisten tavoitteiden ja intressien yläpuolelle sekä 
mobilisoidaan toimijoita ja näiden käytössä olevia resursseja. (Linnamaa 2004, 
85.) Verkostojen johtamisessa huomio tulee kohdistaa tulkintoihin, toimijoihin 
ja instituutioihin sekä näiden välisiin suhteisiin (Sotarauta & Linnamaa 1999, 
125). Tulkinnat liittyvät vaikeasti muutettaviin arvoihin, tavoitteisiin ja 
näkökulmiin, joita toimijoilla on ongelmista, muista toimijoista, 
riippuvuussuhteista ja yhdessä työskentelyn eduista ja haitoista. Jos omia 
tulkintoja ei olla kykeneviä tai valmiita muuttamaan, kehittämisprosessien on 
vaikea edetä. Juuttuneita prosesseja voidaan johtamisen avulla ennaltaehkäistä 
tai selvittää ylläpitämällä ja luomalla avoimelle keskustelulle oleellisia 
olosuhteita. Oleellista on, että toimijat ymmärtävät, että yhtä ja oikeaa tulkintaa 
ei ole olemassa, joten konsensuksen etsimisen sijasta tärkeää on kunnioittaa 
muiden toimijoiden asemaa ja tulkintoja sekä luoda pohja yhteiselle 
päätöksenteolle. Toimijoihin kohdistuvan johtamisen kautta pyritään 
vaikuttamaan toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen sekä siihen, ketkä ovat 
mukana verkostossa. Instituutioiden johtamisella vaikutetaan niihin 
suhteellisen pysyviin toimintatapoihin, sääntöihin ja resursseihin sekä 
organisationaaliseen kenttään, jotka antavat verkostolle muodon. (Sotarauta & 
Linnamaa 1999, 113-114.) 

Sotarauta ja Linnamaa (1999) havainnollistavat tulkintojen, instituutioiden 
ja toimijoiden välistä suhdetta esimerkillä, jossa keskuskaupungin ja sitä 
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ympäröivien kehyskuntien yhteistyö ei suju toivotulla tavalla. Kysymyksessä 
saattaa olla toimijoiden erilaiset tulkinnat yhteistyön merkityksestä ja tarpeesta: 
keskuskaupungille elinkeinopoliittinen yhteistyö on operatiivinen asia ja 
pyrkimys on välttää jäykkiä rakenteita ja hyödyntää olemassa olevia verkostoja, 
kun taas kehyskunnat saattavat tulkita yhteistyön pitkän aikavälin strategiseksi 
toiminnaksi ja odottavat keskuskaupungin parempine resursseineen kantavan 
päävastuun projektien valmistelusta ja toteutuksesta. Keskuskaupungista 
tuntuu, että kehyskunnat eivät sitoudu toimintaan ja tämä asenne puolestaan 
saa kehyskunnat epäilemään keskuskaupungin sitoutumishalukkuutta. 
Yhteistyö ei ole institutionalisoitunut eli saavuttanut vakiintunutta asemaa eikä 
kukaan kanna siitä kokonaisvastuuta. Lisäksi kunnat kilpailevat myös 
keskenään, mikä entisestään hankaloittaa yhteistyötä ohjaavien yhteisten 
pelisääntöjen luomista. Liikkeelle lähtee kierre, jossa erilaiset tulkinnat ja 
puuttuvat pelisäännöt huonontavat vuorovaikutussuhteiden laatua, joka 
vaikuttaa toimijoiden tulkintoihin ja halukkuuteen tarttua instituutioiden 
kehittämiseen. Verkostojen johtamisella puututaan juuri tämänkaltaisiin 
tilanteisiin esimerkiksi ottamalla erilaiset tulkinnat esille strategisissa 
keskusteluissa ja kehittämällä tietoisesti pelisääntöjä joko uusia rakenteita 
välttävän projektikohtaisen toimintamallin lähtökohdista tai luomalla uusia 
instituutioita seudullista yhteistyötä varten. (Sotarauta & Linnamaa 1999, 
115-116.) 

Verkostojen johtamisen kannalta keskeistä on myös ymmärtää menneiden 
tapahtumien merkitys. Erilaiset intressiryhmät ovat saattaneet lukkiutua 
menneisiin kehityspolkuihin, jolloin on tärkeää synnyttää ja pitää yllä 
tulevaisuusorientoitunutta ajattelua, jonka avulla voidaan nousta nykyisten 
prosessien yläpuolelle ja hahmottaa kokonaiskuvaa ja tulevaisuutta. Näin 
strategiaprosessien aspektit saadaan nivottua pitkäjänteiseksi ja 
johdonmukaiseksi toiminnaksi. Lisäksi verkostojen on oltava riittävän avoimia, 
läpinäkyviä ja saavutettavia, jotta kehitystoiminnassa kaikki toiminta keskittyy 
todellakin kehitystoiminnan kehittämiseen eikä sulkeutuneita omaa etua ajavia 
”hyvä veli -verkostoja” synny. Tämä edellyttää yhteistoimintaprosessien laadun 
tietoista kehittämistä. (Sotarauta & Linnamaa 1999, 126.)

Sotarauta, Kosonen ja Viljamaa (2007) puhuvat aluekehittämisestä 
generatiivisena johtajuutena: aluekehittäminen itsessään on eräänlaista 
epäsuoraa johtamista, jonka tavoitteena on johdatella muut toimijat luomaan 
jotakin uutta. Generatiivinen johtajuus ei määrity aseman vaan toiminnan 
kautta, joten generatiivisen johtajan tulee nauttia muiden toimijoiden 
luottamusta sekä kyetä luomaan toimintatapa, joka ohjaa toimintaa, aikaansaa 
näkemyksen tulevasta ja muuttaa visiot toiminnaksi. (Sotarauta, Kosonen ja 
Viljamaa 2007, 33, 37, 114.)

Verkostojen johtamisen onnistumista voidaan arvioida esimerkiksi sen 
perusteella onko toimijoiden välillä vuorovaikutusta ja kuinka tiivistä ja avointa 
se on, miten toimijat ovat valikoituneet verkostoon mukaan, onko erilaisia 
tulkintoja osattu lähentää, etenevätkö kehitysprosessit ja miten niiden laatuun 
on vaikutettu. (Sotarauta & Linnamaa 1999, 115.)
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4 TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ PORI 

4.1 Pori

Ennen ja nyt

Satakunta maakuntana esiintyy historiallisissa lähteissä ensimmäisen kerran 
vuonna 1331 ja Porin kaupunki on perustettu vuonna 1558. Suomen 
kahdeksanneksi vanhin kaupunki oli aikoinaan tärkeä kauppapaikka ja sen 
kautta virtasi tuotteita niin Eurooppaan kuin Euroopastakin. 1800-luvulla Pori 
oli Suomen johtava laivanvarustajakaupunki, mutta toukokuussa 1852 
talouskasvu koki vakavan kolauksen, kun suurpalo poltti lähes koko 
kaupungin maan tasalle. Kaupunki toipui katastrofista ja 1800-luvun lähetessä 
loppuaan Porista oli tullut teollisuuskaupunki: kaupungissa oli tulitikkutehdas, 
konepaja, puuvillatehdas ja sahoja. Vienti veti ja satamissa riitti kuhinaa. 
Etelärannan kivisiä porvarikoteja asuttivat Rosenlewien ja Ahlströmien 
kaltaiset liikemiessuvut ja suurliikemiehet. Kulttuurikin kukoisti kaupungissa: 
Suomalaisen Teatterin ensimmäinen näytäntö pidettiin vuonna 1872 Porissa, 
kaupungissa ilmestyi useita sanomalehtiä, kirjasto ja museo perustettiin, oli 
työväenopisto sekä oppi- ja ammattikoulut. Sotien jälkeen teollisuus jatkoi 
kasvuaan sotakorvausten vauhdittamana. Vienti veti maailmalle valtavat 
määrät porilaisia tuotteita: leikkuupuimureita, kodinkoneita, valurautaa, olutta, 
maitoa, lihaa, ehkäisykierukoita, pultteja, muttereita, sellukoneita, 
haihduttamoja, proomuja, moottorialuksia, öljynporauslauttoja. Muun muassa 
Rosenlew, Outokumpu, Rauma-Repola ja Kemira tarvitsivat jatkuvasti uutta 
työväkeä ja kaupunki kasvoi nopeasti. Puolet työikäisistä porilaisista sai 
leipänsä teollisuudesta, kaupungissa oli nollatyöttömyys ja työntekijöistä oli 
jopa pulaa. (Porin kaupunki 2011; Toivonen & Westergård 2008, 6-7.) 

1970-luvulla öljykriisi ja rakennemuutos ravistelivat kaupunkia, vienti 
lakkasi vetämästä ja väkiluku kääntyi laskuun. Poriin kaavailtu Outokummun 
tehdas meni valtion päätöksellä Tornion kehitysalueelle ja Porin arvostettu 
kaupunginjohtaja Heikki Koski jätti tehtävänsä. Kaupunki joutui ottamaan yhä 
lisää lainaa ja lykkäämään investointeja, ja samaan aikaan työttömien määrä 
kasvoi. Vuoden 1981 Finlaysonin puuvillatehtaan palon myötä yhtiö päätti 
keskittää tuotantoaan – pois Porista. Porissa ei ollut korkeakoulutusta ja 
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aivovuoto kaupungista kiihtyi. 1980-luvun lopun nousukaudesta ei näkynyt 
merkkiäkään Porissa ja idänkaupan hiipuminen kiihdytti teollisuuden 
työpaikkojen katoa kaupungista entisestään. Porin työttömyysprosentti oli 
vuonna 1993 huimat 26,2. Työttömyyden lisäksi kaupunki tunnettiin 
savupiipputeollisuuden aiheuttamista ympäristöongelmista ja Kokemäenjoen 
silmättömät silakat saivat runsaasti valtakunnallistakin julkisuutta. Porin 
romahdus oli Euroopan mittakaavassakin huomattava ja sen syiksi Porin 
entinen kaupunginjohtaja Heikki Koski listaa yksipuolisen elinkeinorakenteen, 
valtion virastojen puuttumisen kaupungista ja kehitysaluepolitiikan, joka 
suuntautui itäiseen ja pohjoiseen Suomeen ja osaltaan varmisti, että kaupunkiin 
ei saatu yliopistoa tai valtion virastoja. (Toivonen & Westergård 2008, 6-23.)

Kuten monella muullakin teollisuuspaikkakunnalla, suurteollisuuden 
voimaan oli uskottu kaupungissa sata vuotta ja satsaukset korkeakoulutukseen 
sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin olivat jääneet kovin vaatimattomiksi. 
Vuonna 1993 suunta alkoi muuttua uuden strategian myötä, jonka tavoitteena 
oli kehittää koulutusta ja liikenneoloja, kohentaa kaupungin kilpailukykyä ja 
imagoa sekä panostaa kansainvälistymiseen. Myös ympäristöongelmat 
huomioitiin ja konkreettiseksi tavoitteeksi nousi esimerkiksi juomaveden 
hyvälaatuisuus. 2000-luvulle tultaessa Pori on ottanut kiinni muita suuria 
kaupunkeja: kaupunkiin on saatu teollisuuden pk-yrityksiä, Porin 
yliopistokeskuksen asema on vahvistunut ja se on tuonut kaupunkiin uutta 
verta, muuttotappio on kääntynyt niukaksi kasvuksi, kaupan volyymi ja 
työpaikkojen määrä ovat kasvaneet ja keskustan viihtyisyyden lisäämiseen on 
käytetty kymmeniä miljoonia euroja. Nokiakin käväisi Porissa vuosituhannen 
vaihteessa ja vaikka vierailu jäi vain parin vuoden mittaiseksi, jätti se jälkeensä 
kymmeniä työpaikkoja ja toi kaupunkiin tietotekniikkayrityksiä. ICT-alojen 
liikevaihto kaksinkertaistui alueella vuosien 1999 ja 2008 välillä ja pysyviä alan 
työpaikkoja on syntynyt jopa satoja. (Toivonen & Westergård 2008, 34-44.) 
Aluetutkija Timo Aro (2010) on tutkinut Työ- ja elinkeinoministeriön 
kunnittaisia työllisyystilastoja ja havainnut, että Porin työllisyystilanne on 
parantunut koko 2000-luvun suhteessa muihin kaupunkeihin ja kaupungin 
nykyinen työttömyysaste 12,8 % on alhaisempi kuin esimerkiksi Oulun, 
Tampereen ja Jyväskylän työttömyysasteet (Aro 2010a).

Myöskään Suomen Euroopan Unionin jäsenyyden merkitystä Porille ei 
voi vähätellä: kaupungin 1990-luvun kehno taloustilanne takasi pääsyn 
Euroopan aluekehitysrahaston ja sosiaalirahaston tukien piiriin. EU-rahaa on 
käytetty kaupungissa laajasti ja sen avulla on rakennettu niin viihtyisää 
keskustaa ja Kirjurinluodon uutta konserttialuetta kuin vahvistettu 
yliopistokeskuksen asemaa ja rakennettu lentokentän kiitoradalle jatkettakin. 
(Toivonen & Westergård 2008, 50-51.) Vaikka Pori on päässyt hyvälle 
kehitysuralle, ongelmallista on kaupungista puuttuvat yrittäjyysperinteet ja 
vahva nojautuminen edelleen teollisuuteen, vaikka sen alan työpaikat eivät tule 
tulevaisuudessa lisääntymään.  (Toivonen & Westergård 2008, 40; Aro 2010b.) 

Tilastojen Pori

Nykyinen Satakunnan maakunta koostuu 21 kunnasta, joissa elää 227 000 
asukasta. Asukasluvultaan Satakunta on Suomen yhdeksästätoista 
maakunnasta seitsemänneksi väkirikkain ja maa-alaneliökilometreiltään 
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keskikastia. Maakunta koostuu kolmesta aluekokonaisuudesta: Porin 
seutukunnasta, Rauman seutukunnasta sekä Pohjois-Satakunnan 
seutukunnasta. Porin seutukunta on vajaalla 140 000 asukkaallaan 
väestöpohjaltaan maakunnan suurin ja Suomen seitsemänneksi suurin 
työssäkäynti- ja talousalue. Porin kaupunki on Satakunnan maakunnan 
keskuskaupunki ja väestömäärältään Suomen kymmenenneksi suurin 
kaupunki. (Satakuntaliitto 2011; Porin kaupunki 2011.)

Alkutuotannon osuus kaupungin elinkeinorakenteesta on 1,1 %, 
jalostuksen 28,7 % ja palveluiden 70,3 %  (Porin kaupunki 2011). Työpaikkojen 
määrä on kasvanut palveluissa, alkutuotannon työpaikkojen määrä on ollut 
hienoisessa laskussa ja jalostuksen pysyneet suurin piirtein ennallaan. Porin 
seudulla – kuten muuallakin maassa – eniten työpaikkoja tarjoavat 
yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut. Muuta maata mukaillen kolme 
seuraavaksi merkittävintä työllistäjää ovat teollisuus, kauppa, majoitus- ja 
ravitsemistoiminta sekä rahoitus-, vakuutus-, ym. toiminta. (Satakunnan 
toimintaympäristön analyysi 1980-2007.)

Väestön osalta Satakunnassa ja Porissa – kuten muuallakin Suomessa – 
vanhusten määrä on kasvussa ja vastaavasti nuorten määrä laskussa. 
Satakunnassa ja Porissa vanhuksia on kuitenkin suhteellisesti enemmän ja 
lapsia ja työikäisiä suhteellisesti vähemmän verrattuna koko maan 
ikärakenteeseen. Satakunnan väkiluku on vähentynyt samaan aikaan kuin koko 
maan on kasvanut. Poikkeuksen tekee Porin kaupunki, jonka väkiluku kääntyi 
vuonna 2009 nousuun. Väestöennusteen mukaan trendi jatkuu: Satakunnan 
väkiluku tulee edelleen laskemaan ja Porin väkiluku jatkaa hienoista kasvuaan. 
(Satakunnan toimintaympäristön analyysi 1980-2007.) 

Satakunnassa väestön koulutustaso on maan keskiarvoa matalampi: 
valtakunnallinen koulutustaso on noussut, eikä Satakunta ole pysynyt kasvussa 
mukana. Korkea-asteen tutkinnon ja ylemmän korkeakoulututkinnon 
suorittaneiden osuus on Satakunnassakin kasvanut, mutta on muuta maata 
huomattavasti pienempi. Ero on hiljakseen suurentunut verrattuna muun maan 
kehitykseen. Satakunnassa ainoastaan Raumalla osuus on maan keskiarvon 
luokkaa, kun taas Porin osuus on keskiarvoa huomattavasti alempi. 
Satakunnan koulutetuimmat ihmiset löytyvät Raumalta ja Porista. Alle 35-
vuotiaiden alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus on kuitenkin 
Satakunnassa samaa luokkaa kuin koko maassa, ja Porissa ja Raumalla osuus 
on jopa ylittänyt maan keskiarvon. Ylemmän korkeakoulututkinnon 
suorittaneiden osuus ikäluokasta on Satakunnassa alle maan keskiarvon.  Porin 
ja Rauman osuudet ylittävät Satakunnan keskiarvon, mutta niiden osuudet ovat 
kaukana maan keskiarvosta. (Satamittari 2010.)

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä on tutkittu Satakunnan 
seutukuntien kilpailukykyä laskemalla kuuden tekijän perusteella 
kokonaiskilpailukykyindeksi, jonka mukaan Suomen seutukunnat on asetettu 
kilpailukyvyn mukaiseen järjestykseen. Valitut kuusi kilpailukykymuuttujaa 
ovat työn tuottavuus, työllisyysaste, innovatiivisuus, koulutustaso, 
yritysdynamiikka sekä teollisuusvaltaisuus. Tuorein tutkimus on vuodelta 2009, 
jolloin Porin sijoitus listalla oli 71 mitatun seutukunnan joukossa 26.: 
innovatiivisuuden ja työllisyyden kasvu paikkasivat yritysdynamiikan ja 
teollisuusvaltaisuuden heikkenemistä. (Satamittari 2011.) 
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Mielikuvien Pori 

Vuonna 1999 valmistuneessa Tampereen yliopiston tutkimuksessa arvioitiin 
Porin kaupunkiseudun kuntien (Pori, Harjavalta, Kullaa, Luvia, Nakkila, 
Noormarkku, Pomarkku ja Ulvila) yhteistyön laatua sekä perehdyttiin 
yhteistyön esteiden ja kehittämisen keinojen tunnistamiseen. Tutkimukseen 
vastasivat seudun kuntien viranhaltijat ja luottamushenkilöt. Tutkimustulosten 
mukaan muissa kunnissa Poria pidettiin hankalana yhteistyökumppanina: 
epäluotettavana, yhteistyöhön sitoutumattomana, omia etuja ajavana, muita 
huomioon ottamattomana, ei-avoimena ja ennemminkin kilpailuhenkisenä kuin 
yhteistyöhaluisena. Poria ei myöskään arvostettu sen suhteellisen aseman 
edellyttämällä tavalla ja kaupungin rooli seudulla koettiin epäselväksi. Lisäksi 
Porilla ei koettu olevan näkemystä seutuyhteistyön kehittämisestä ja kaupungin 
oma näkemys itsestään yhteistyökumppanina oli huomattavasti positiivisempi 
kuin muiden kuntien näkemykset. Sotarauta, Linnamaa ja Viljamaan (1999b) 
mukaan seutuyhteistyön kehittämisen kannalta tärkeimpiä toimenpiteitä 
alueella on keskuskaupunki Porin roolin selkiyttäminen sekä luottamuksen ja 
yhteisymmärryksen ilmapiirin luominen alueelle. (Sotarauta, Linnamaa & 
Viljamaa 1999b, 13-18, 30, 57.)

Taloustutkimuksen tutkiessa vuonna 2007 päättäjien ja talousvaikuttajien 
mielikuvia suomalaiskaupungeista Porille lankesi kyseenalainen kunnia 
sijoittua imagoltaan 15 suurimman kaupungin listalla kaikkein huonoimmaksi 
(Toivonen & Westergård 2008, 46). FUTURREG - Satakunta nyt ja vuonna 2035 –
tutkimuksessa (Kinnunen, Hermunen, Lauttamäki & Kaskinen 2008) alueen 
toimijoilta kerättiin tietoa maakunnan strategista suunnittelua varten. 
Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä tulevaisuuden sosiaalisista, teknologisista ja 
taloudellisista kehitysmahdollisuuksista Satakunnassa. Tutkimukseen 
osallistuneet edustivat eri sektoreita ja elämänalueita opiskelijoista sekä 
yrittäjistä ja elinkeinoelämän edustajista kuntalaisiin ja kunnallishallinnon 
edustajiin. Tutkimus löysi Satakunnasta kolme vahvaa paikallista identiteettiä: 
porilaisen, raumalaisen ja kankaanpääläisen. Omaa kotikuntaansa arvioidessa 
muut satakuntalaiset näkivät asuinkuntansa esimerkiksi luovana, kuuntelevana 
tai aktiivisena, kun taas porilaiset nostivat negatiivisen määreen kotikuntaansa 
kuvaavimmaksi tekijäksi ja määrittelivät kotikaupunkinsa taantuvaksi. 
Kapealla erotuksella seuraavat määreet olivat luova, kulttuurinen sekä 
positiivisella tavalla yksilöllinen. Vähiten sopiviksi määreiksi koettiin 
monikulttuurinen, kansainvälinen; ulospäin suuntautunut sekä 
vastaanottavainen, avoin. Oman asuinkunnan suurimpina vetovoimatekijöinä 
por i la i se t vas taa ja t kokivat koulutusmahdol l i suudet , a lha ise t 
asuinkustannukset sekä puhtaan ympäristön, puistot ja viheralueet. Vähiten 
vetovoimatekijöistä mainintoja saivat monikulttuurisuus, kunnan imago ja 
paikallisliikenteen toimivuus. Kun tutkimukseen osallistujilta kysyttiin 
satakuntalaisesta identiteetistä ja brändistä, Pori mainittiin ainoastaan 
negatiivisessa yhteydessä: ”Pori ja sen johto on taantumuksen ja poliittisen 
pelin invalidisoima”, ”Satakunnan veturilla Porilla on kyseenalainen maine”, 
”Porin brändi on väkivaltarikollisuus” ja ”Satakunnalla voisi olla ihan hyvä 
brändi, ellei sitä väistämättä yhdistettäisi porilaisuuteen”. (Kinnunen, 
Hermunen, Lauttamäki & Kaskinen 2008, 5-6, 12, 14-17, 34-35.)
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Strategioiden Pori 

Porin kaupunginvaltuusto päivittää valtuustokausittain kaupunkistrategiaa, 
joka ohjaa kaupungin muuta suunnittelua: kaupunkistrategian pohjalta 
laaditaan hallitusohjelma, jonka avulla tehdään vuosittain strategisia valintoja, 
joita toteutetaan kaupungin talousarvion kautta. Kaupunkistrategia on pitkän 
aikavälin suunnitelma, joka hahmottaa kaupungin toiminnan suunnan ja suuret 
linjat. Kaupunginvaltuusto seuraa strategian tavoitteiden toteutumista 
vuosittain päivitettävän tuloskortiston avulla ja arvioi, onko kaupunki toiminut 
strategiansa mukaisesti. (Porin kaupunki 2010, 4.)

Tuoreimmassa kaupunkistrategiassa keskittyvän kehityksen nähdään 
jatkuvan ja suurten kaupunkiseutujen aseman vahvistuvan ja Porinkin 
visioidaan olevan vuonna 2016 ”120 000 asukkaan sykkivä kasvukeskus” (Porin 
kaupunki 2010, 5). Osaamisen, tiedon ja innovaatioiden kokonaisvaltaisen 
merkityksen nähdään kasvavan ja talouden globalisaatio jatkuvan. 
O s a a m i s h a a s t e i s i i n P o r i v a s t a a k e h i t t ä m ä l l ä e r i t y i s e s t i 
korkeakoulutustarjontaansa, kun taas globalisaatiohaasteiden kannalta 
tärkeimmäksi tekijäksi nostetaan elinkeinorakenteen muuttaminen ja 
monipuolistaminen. Elämystalouden ja tapahtumateollisuuden globaali 
taloudellinen merkityksen ennustetaan kasvavan ja Pori pyrkiikin 
vakiinnuttamaan asemansa ympärivuotisena tapahtumakaupunkina. Satakunta 
on muuta maata riippuvaisempi viennistä ja alueiden menestymisen 
nähdäänkin perustuvan tehokkaiden tietoliikenne- ja liikenneyhteyksien sekä 
logistisen aseman hyödyntämiseen.  (Porin kaupunki 2010, 6-7; Karppinen 2010, 
16.)

Edellisen kaupunkistrategian (Strategia 2012) nykytila-analyysissa 
kaupungin muutoskyvyttömyys nähtiin yhtenä uhkana, mutta toisaalta 
kehityshalukkuus ja muutoskyvykkyys nostettiin porilaisiksi arvoiksi (Porin 
kaupunki 2005, 2-3): ”Porissa uskalletaan muuttaa vallitsevia käytäntöjä ja 
toimintatapoja. Päätöksenteossa ja toiminnassa ennakoidaan tulevaa ja kyetään 
nopeaan reagointiin”. 

Tuoreimmassa strategiassa (Pori 2016 -kaupunkistrategia 2010) arvoja on 
uudistettu ja kehityshalukkuuden ja muutoskyvykkyyden tilalle on tullut 
rohkeus, jonka yhteydessä puhutaan uskalluksesta muuttaa tarvittaessa 
käytäntöjä ja toimintatapoja. Ilmapiirin sanotaan tukevan uudenlaisia luovia 
ratkaisuja ja sallivan villitkin ideat. Toimintaympäristön kuvaus nostaa 
vahvuudeksi suvaitsevaisuuden, luovuuden, innovatiivisuuden ja 
ennakkoluulottomuuden, kun taas tulevaisuuden haasteeksi mainitaan 
muutosten läpivienti ja viimeistely. (Porin kaupunki 2010, 5, 11.) 

Uusin kaupunkistrategia ilmoittaa rohkeuden olevan yksi porilaisista 
arvoista. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että ”Porissa ollaan ylpeitä 
porilaisuudesta” ja visioitaessa vuotta 2016 porilaisten nähdään olevan ylpeitä 
kaupungistaan, sen historiasta ja kulttuuriperinnöstä. (Porin kaupunki 2010, 5, 
7.) Kriittiseksi menestystekijäksi tuntuu kuitenkin nousevan Porin maineeseen 
ja imagoon liittyvät tekijät, kuten Porin tunnettuus korkeakoulu-, kulttuuri- ja 
tapahtumakaupunkina, eikä identiteettiin vaikuttamista nosteta erityisesti esiin, 
vaan sen nähdään kohentuvan imagon ja maineen parantumisen myötä sekä 
edistämällä hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta ja lisäämällä asuin- ja 
elinympäristön viihtyvyyttä ja houkuttelevuutta. (Porin kaupunki 2010, 8-10.)
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Tärkeimmiksi pitkän aikavälin kehittämiskohteiksi on valittu kolme 
teemaa: uusiutuminen ja kilpailukyky; hyvinvointi, terveys ja turvallisuus sekä 
asuin- ja elinympäristö. Asuin- ja elinympäristön kannalta keskeisiksi tavoitteiksi 
nostetaan ympäristön viihtyvyys ja houkuttavuus, liikenneyhteydet, 
ympäristöystävällisyys sekä luontokohteiden tunnettuuden kasvattaminen. 
Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät lasten ja nuorten 
kokonaisvaltainen huomiointi, koulutustason ja osaamisen kehittäminen, 
laadukkaat, tuottavat ja alueellisesti kattavat palvelut sekä kulttuuri. 
Tutkimuksen kannalta kiinnostavin teema on uusiutuminen ja kilpailukyky, jonka 
kriittisiksi menestystekijöiksi nostetaan taloudellisten toimintaedellytysten 
turvaaminen, kyvykäs ja hyvinvoiva henkilöstö, elinkeinopolitiikan 
terävöittäminen, ympärivuotiset tapahtumat, korkeakoulutus sekä alueellinen, 
kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö. 

Edellisessäkin kaupunkistrategiassa (Strategia 2012) yhteistyö nähtiin 
tärkeänä, silloin puhuttiin tosin vain seudullisesta ja maakunnallisesta 
yhteistyöstä, jota toteutetaan elinkeino-, työllisyys- ja koulutuspolitiikan 
puitteissa esimerkiksi luomalla maakunnallinen elinkeinostrategia. 
Kansainvälisyydestä puhuttiin vain kaupungin nykytila-analyysin yhteydessä, 
jossa kansainvälisyys – sen tarkemmin määrittelemättä – nähtiin 
mahdollisuutena. (Porin kaupunki 2005, 7, 12.) Uudessa strategiassa Porin 
toiminnan sanotaan perustuvan pitkäjänteiseen yhteistyöhön: niin 
kaupunkiseudun sisäistä kuin kaupunkiseutujen välistäkin yhteistyötä 
kehitetään edelleen ja Pori nähdään aktiivisena toimijana suurten kaupunkien 
välisessä yhteistyössä. Alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö 
nähdään kriittisenä menestystekijänä, jonka onnistumisen mittareiksi on 
nimetty kuntarakenteiden uudistukset, kaupunkisuunnitelman toteutuminen, 
yhteistoiminta-alueiden toimivuus, kehitysvyöhykkeet ja suurten kaupunkien 
välinen yhteistyö sekä Porin kansainvälinen vetovoima. Toimintaympäristön 
kuvauksessa Porin vahvuudeksi on nimetty sen asema kansainvälisenä 
festivaali- ja tapahtumakaupunkina ja tulevaisuuden haasteena nähdään 
”kansainvälisyys katukuvassa ja paikalliskulttuurissa” sekä ”kuntayhteistyön 
toimivuus ja alueellinen yhtenäisyys”. Uusiutumisen ja kilpailukyvyn osalta 
Porin päämääränä on olla vuonna 2016 kilpailukykyinen ja tunnettu 
tapahtuma-, elämys- ja opiskelijakaupunki, jonka elinkeinorakennetta ovat 
monipuolistaneet uudet elinkeinopoliittiset avaukset. (Porin kaupunki 2010: 
7-10.)

4.2 Aluekehitys toimintana

Aluekehitystoimijat

Sotarauta, Kosonen ja Viljamaa (2007) pitävät aluekehittäjien työnkuvaa 
hahmottumattomana ja toimintakenttää laajana: aluekehittäjän tehtävä on 
yrittää tavalla tai toisella vaikuttaa jonkin alueen kehitykseen ja tämän 
puitteissa itse toiminta voi olla melkein mitä tahansa festivaalin rakentamisesta 
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yliopistollisen tutkimuksen toimintaedellytysten vahvistamiseen ja 
kansainvälisten verkostojen rakentamiseen Brysselissä. 

Kuten aiemmin on todettu, 1990-luvulla vastuu alueiden kehittämisestä 
siirtyi vahvemmin alueille itselleen. Alue itsessään ei ole toimija, vaan 
kokonaisuus, jonka muodostavat useat itsenäiset toimijat, joten osaavien 
aluekehittäjien merkitys aluekehitystyössä onkin kasvanut. Sotarauta ym. 
(2007) mukaan aluekehittäjän työssä on keskeistä epäsuora kehittäminen eli 
muihin toimijoihin – kuten muissa kehittäjäorganisaatioissa toimiviin ihmisiin, 
yrityksiin, oppilaitoksiin ja tutkimuslaitoksiin – vaikuttaminen (Sotarauta, 
Kosonen & Viljamaa 2007, 10, 12-13, 22). 

Linnamaa (1999) sanoo alueiden koostuvat toimijoiden joukosta, joista 
osan tehtävänä on huolehtia suoraan alueen kilpailukyvyn kehittämisestä osan  
huolehtiessa ensisijaisesti omista intresseistään ja vain välillisesti alueen 
kilpailukyvyn kehittämisestä (Linnamaa 1999, 19). Mustikkamäki ja Viljamaa 
(2001, 58) jakavatkin aluetoimijat yleiskehittäjiin ja erikoistuneisiin kehittäjiin. 
Sotarauta, Linnamaa ja Suvisen (2003) mukaan yleiskehittäjiä ovat esimerkiksi 
kunnalliset toimijat ja valtion aluehallintoviranomaiset, joiden tehtävä on 
kehittää aluetta kokonaisuutena: analysoida alueen kehityksen tulevaisuuden 
suuntia ja etsiä mahdollisuuksia. Suuri osa toiminnasta on hankkeiden 
koordinointia sekä toimintaa rahoittajana ja keskustelukumppanina. 
Yleiskehittäjät kehittävät, suuntaavat ja rakentavat institutionaalisia rakenteita, 
jotka ohjaavat erikoistuneiden kehittäjien toimintaa.  (Sotarauta, Linnamaa & 
Suvinen 2003, 65.) Erikoistuneita kehittäjiä ovat esimerkiksi rahoittaja- ja 
neuvontaorganisaatiot sekä tutkimus- ja oppilaitokset, jotka kehittävät tiettyä, 
alueen kehityksen kannalta keskeistä, teemaa. Niiden ja elinkeinoelämän 
tehtävä aluekehityksen näkökulmasta on oman osaamisensa kehittäminen ja  
omaan erityisosaamiseensa liittyvän kehitystoiminnan harjoittaminen. 
Sotarauta ym. (2003) kutsuvat erikoiskehittäjiä kehittäjäverkoston 
solmukohdiksi, jotka välittävät muun muassa tietoa ja osaamista yritysten, 
tutkimus- ja oppilaitosten sekä yleiskehittäjien välillä. (Sotarauta ym. 2003, 
65-66.)

L i n n a m a a j a S o t a r a u t a ( 2 0 0 0 ) o v a t l ö y t ä n e e t k a k s i 
kehittämistoimijatyyppiä. He nimittävät verkostosukkuloiksi henkilöitä, jotka 
ovat ymmärtäneet ja sisäistäneet verkostomaisen toiminnan logiikan. 
Verkostosukkula on yhteistyökykyinen, keskusteleva ja omaan osaamiseensa 
luottava. Hän ymmärtää myös toisten toimijoiden tavoitteet ja sitoutumisen 
syyt, on valmis etsimään yhteisiä intressejä ja on valmis tinkimään omista 
tavoitteistaan saadakseen verkoston toimimaan paremmin. Hän pistää itsensä 
peliin, suhteuttaa omaa toimintaansa muiden tekemisiin ja kehittää 
kilpailukykyään etsimällä verkostosuhteita toisten kilpailukykyisten 
toimijoiden kanssa. Verkostosukkula saa yhteistyön toimimaan huonojenkin 
instituutioiden varassa, kun taas järjestelmän vartija tarvitsee hyviä 
instituutioita tukemaan omaa yhteistyöhakuisuuttaan. Järjestelmäihmisen 
t o i m i n t a r a k e n t u u m u o t o j e n , r a k e n t e i d e n , s u u n n i t e l m i e n j a 
kehittämisohjelmien varaan. Pysyvät, ennalta sovitut roolit sekä 
organisaatioiden ja alueiden väliset rajat luovat turvallisuuden tunnetta ja asiat 
hoidetaan virallisten kanavien kautta.  Linnarauta ja Sotamaa huomauttavat 
kuitenkin, että täysin puhtaita toimintatyyppejä ei ole olemassa. Lisäksi 
toimijoilla saattaa olla hyvinkin erilaiset taustaorganisaatiot, jotka vaikuttavat 
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heidän toimintaansa. Toisissa organisaatioissa saattaa olla keskitetty 
päätöksenteko, jolloin toimijalla ei ole sellaista itsenäisyyttä ja päätäntävaltaa, 
jota verkostossa toimiminen edellyttäisi.  (Linnamaa ja Sotarauta 2000, 145, 148.)

Porin aluekehityskenttä

Ståhle, Sotarauta ja Pöyhönen (2004) puhuvat kehittämistoiminnan 
dynaamisesta kolmoiskierteestä (kuvio 4) eli yritysten, julkisen hallinnon sekä 
koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden välisen yhteistyön merkityksestä 
valtioiden, alueiden ja innovaatioympäristöjen kehityksessä.

KUVIO 4 Jaetun johtajuuden kolme toimintakenttää ja kehittäjäverkostot (Ståhle, Sotarauta 
& Pöyhönen 2004, 21).

Kehittäjäverkostoissa ei voi yksiselitteisesti osoittaa yhtä tiettyä johtajaa tai 
johtoryhmää, jonka vastuulla alueen tai vaikkapa innovaatioympäristön 
kehittäminen on, vaan kyseessä on monien toimijoiden välisestä 
vuorovaikutuksesta. (Ståhle, Sotarauta & Pöyhönen 2004, 20-21.) Seuraavaksi 
tutkimuksessa käydään läpi porilaista aluekehityskenttää dynaamisen 
kolmoiskierteen jaottelun mukaan.

Koulutus ja tutkimus 
Satakunnan korkeakoululaitoksen muodostavat Porin yliopistokeskus 
(UCPori) , Satakunnan ammatt ikorkeakoulu (SAMK), Diakonia-
a m m a t t i k o r k e a k o u l u L ä n s i ( D i a k P o r i ) j a Tu r u n y l i o p i s t o n 
opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö (ROKL). (Satakorkea 2011). 

Satakunnan ammattikorkeakoulu vakinaistettiin vuonna 1997 ja 
oppilaitoksessa on 6500 opiskelijaa. Koulutusta on neljällä eri paikkakunnalla: 
Porissa, Raumalla, Huittisissa ja Kankaanpäässä. Koulutusohjelmia on yli 
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kolmekymmentä ja toimialoja on kolme: liiketoiminta ja kulttuuri, sosiaali- ja 
terveysala sekä tekniikka ja merenkulku. AMK- ja ylempien AMK-tutkintojen 
lisäksi erilaisia opintokokonaisuuksia tarjoaa Täydennyskoulutuskeskus. 
Tutkimus- ja kehitystoiminnan strategisia painopistealueita ovat johtaminen ja 
yrittäjyys; automaatio, elektroniikka, tietoliikenne; energia ja ympäristö; 
hyvinvointiosaaminen sekä l i iketoimintaosaaminen. Satakunnan 
ammattikorkeakoulun tehtäväksi ja toiminta-ajatukseksi kiteytetään 
toimiminen alueen innovatiivisen toiminnan veturina, kansainvälistäjänä ja 
yrittäjyyden edistäjänä. Satakunnan ammattikorkeakoulu varmistaa 
y h t e i s t y ö l l ä m u i d e n t o i m i j o i d e n k a n s s a a l u e e l l a t a r v i t t a v a n 
korkeakoulutaso i sen perus - j a e r i ty i sosaamisen . (Sa takunnan 
ammattikorkeakoulu 2011.) 

Porin yliopistokeskuksen toiminta alkoi vuoden 2004 alussa ja nykyisin se 
on neljän yliopiston (Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, 
Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto) verkostomaisesti toimiva monitieteinen 
tiede- ja taideyhteisö. Yliopistokeskuksessa on 4300 opiskelijaa ja viisi 
akateemiseen tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa. UCPorin strategia 
2008-2013 listaa tavoitteiksi väestön koulutustason nostamisen ja 
osaamispääoman kasvattamisen, aluekehityksen ja alueen kansainvälistymisen 
tukemisen sekä akateemisen yrittäjyyden tukemisen. Monitieteinen 
to imintaympär is tö mahdol l i s taa r i s t i inopiske lun ja suur i osa 
koulutusohjelmista on sellaisia, joita muissa suomalaisissa yliopistoissa ei ole 
tarjolla. Tutkimusta tehdään kuudella tieteenalalla (kulttuuri, liiketalous, 
merenkulku, sosiaaliala, taide ja media sekä tekniikka ja talous), jonka 
vahvuusalat perustuvat emoyliopistojen kanssa laadittuihin strategioihin. 
Verkostomaiseen yhteistyöhön perustuva, monitieteinen tutkimustoiminta 
mainitaan yhdeksi Porin yliopistokeskuksen merkittävimmistä vahvuuksista. 
Tutkimustoiminnan kehittämiseen vaikuttavat osaltaan Porin seudun 
innovaatiostrategia, maakuntaohjelma ja maakuntasuunnitelma. Tutkimuksen 
neljä painopistealuetta ovat ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksen tutkimus, 
teknologialähtöiset palvelut ja käyttäjälähtöinen suunnittelu, hyvinvoinnin 
tutkimus sekä johtamisen, turvallisuus- ja organisaatiokulttuurin tutkimus. 
(Porin yliopistokeskus 2011.)

Yliopistollista tutkimus- ja kehittämistyötä Satakunnassa tekevät myös 
Tampereen teknillinen yliopisto (elektroniikan laitokset Raumalla ja 
Kankaanpäässä sekä hydrauliikan ja automatiikan laitos Raumalla), Turun 
kauppakorkeakoulu ( VTT-ryhmä Porissa), Turun yliopisto (merenkulkualan 
koulutus- ja tutkimuskeskukset Porissa ja Raumalla sekä Shortsea Promotion 
Centre Finland ja Reposaaren kenttäasema Porissa) sekä Teknillisen 
korkeakoulun ja Satafood Kehittämisyhdistys ry:n Biokemian ja mikrobiologian 
tutkimusyksikkö Huittisissa. Tutkimus- ja kehitystyötä tekevät Satakunnassa 
l i s ä k s i a i n a k i n P i k a s s o s O y ( s o s i a a l i a l a n o s a a m i s k e s k u s ) , 
Magneettiteknologiakeskus, Vesi-instituutti WANDER, Pyhäjärvi-instituutti ja 
Satafood Kehittämisyhdistys ry. (Satakorkea 2011.)

Julkinen hallinto
Luvussa 2.3 käsiteltiin valtion aluehallinnon, maakuntaliittojen ja seutukuntien 
roolia alueiden kehittämisessä, joten seuraavaksi esitellään vain lyhyesti 
keskeiset julkisen hallinnon alueelliset toimijat.
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Aluehallinnon tehtävät hoitaa kaksi monialaista viranomaista: 
aluehallintovirasto (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). 
Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikka on Turussa ja Porista 
löytyy toimipaikka, jonka vastuuna on alueen työsuojelu sekä peruspalvelut, 
oikeusturva ja luvat. Satakunnan ELY-keskus sijaitsee Porissa ja se on yhden 
vastuualueen keskus, joka hoitaa elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -
tehtäviä hajautettuna useampaan eri toimipaikkaan. (Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus 2011; Aluehallintovirasto 2011.)

Satakunnan maakuntaliiton, Satakuntaliiton, hallinnon perusperiaatteet 
on määritelty kuntalaissa ja jäsenkuntien allekirjoittamassa perussopimuksessa, 
jonka mukaan liitto toimii koko maakunnan sekä sen kuntien ja asukkaiden 
edunvalvojana. Edunvalvonnan lisäksi Satakuntaliitto on kehittämis-, tutkimus- 
ja suunnitteluorganisaatio, jonka toiminta perustuu pitkälti yhteistyöhön ja 
kanssakäymiseen kuntien ja niiden yhteistyöliittymien kanssa. (Satakuntaliitto 
2011.) 

Satakunta koostuu 21 kunnasta ja kolmesta aluekokonaisuudesta: Porin 
seutukunnasta, Rauman seutukunnasta sekä Pohjois-Satakunnan 
seutukunnasta. Porin seudun aluekokonaisuutta kutsutaan Karhukunniksi ja 
siihen kuuluvat Porin lisäksi Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Luvia, 
Merikarvia, Nakkila, Pomarkku ja Ulvila. Kunnat solmivat vuonna 1999 
seutusopimuksen, jossa määritellään yhteistyön tavoitteet, toimintamuodot, 
toiminnan laajuus ja kattavuus sekä yhteistyön organisaatiot. Yhteistyön 
tavoitteena palveluiden tehokas toteuttaminen, hallinnonalakohtaisen 
vuorovaikutuksen lisääminen, verkottumisen kehittäminen ja seutukunnan 
painoarvon kasvattaminen. (Porin seutu 2011.)   

Porissa toimivat elinkeino-organisaatiot ovat POSEK Oy, Prizztech Oy ja 
Porin Seudun yrityspalveluyhdistys. Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:n 
(POSEK) tavo i te on parantaa seudun yr i tys ten j a yhte i sö jen 
toimintaedellytyksiä sekä edistää elinkeinoelämän ja kuntien yhteistyötä. 
Toiminta perustuu seudullisiin strategioihin, kuten elinkeinostrategiaan ja 
innovaatiostrategiaan. POSEK hallinnoi Porin seudun aluekeskusohjelmaa ja 
rahoittaa niin omia kuin muidenkin toimijoiden seudullisia hankkeita. 
Kehittämiskeskus toimii yhteistyössä alueen elinkeinoelämän, oppilaitosten, 
alueviranomaisten, muiden seutujen elinkeinoyhtiöiden sekä kehitysohjelmien 
kanssa ja sen tehtävänä on verkottua myös kansallisella ja kansainvälisellä 
tasolla. POSEKin palveluja ovat muun muassa yritysten kehittämis- ja 
neuvontapalvelut, seutumarkkinointi ja viestintä, sijoittumispalvelut, 
kansainvälistymispalvelut sekä EU-hanke- ja rahoitusneuvontapalvelut. 
Kehittämiskeskuksen omistavat Porin seudun yhdeksän kuntaa, kuntien 
yrittäjäyhdistykset sekä Satakunnan kauppakamari. (Porin Seudun 
Kehittämiskeskus 2011.) Prizztech Oy tekee työtä elinkeinoelämän 
t o i m i n t a e d e l l y t y s t e n j a k i l p a i l u k y v y n p a r a n t a m i s e k s i . S e o n 
Teknologiakeskusten liiton TEKELin jäsen ja osallistuu aktiivisesti 
maakunnalliseen ja kansalliseen ohjelma-, kehitys- ja strategiatyöhön. Prizztech 
Oy:n suurin omistaja on Porin kaupunki (50,85 %) ja muita omistajia ovat 
maakunnan muut seutukunnat, finanssisektorin edustajat, Satakunnan 
Osaamiskeskusohjelmassa mukana olevien tahojen edustajat sekä lukuisia 
m u i t a p i e n i ä o m i s t a j i a . ( P r i z z t e c h O y 2 0 11 . ) P o r i n S e u d u n 
Yrityspalveluyhdistys ry on valtakunnallisen uusyrityskeskusten verkoston 
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jäsen ja toimii asiantuntijana yrittäjyyteen liittyvissä asioissa, myötävaikuttaa 
yritysten yhteistyöverkostojen syntyyn ja auttaa monipuolistamaan alueen 
elinkeinorakennetta edistämällä yrittäjyyttä ja yritystoiminnan yleisiä 
edellytyksiä. Yrityspalveluyhdistyksen jäsenistöön kuuluu maakunnan kuntia, 
maakunnallisia ja paikallisia yhdistyksiä ja oppilaitoksia, pankkeja ja 
vakuutusyhtiöitä sekä yrityksiä. Yhdistys ylläpitää Porissa, Huittisissa ja 
Raumalla Yrityspalvelu Enter -toimistoja, joiden palvelualue kattaa noin puolet 
koko maakunnasta ja jotka tarjoavat alkaville yrityksille henkilökohtaista 
neuvontaa, yrittäjyyskoulutusta ja rahoitusneuvontaa. (Yrityspalvelu Enter 
2011.) POSEK, Prizztech Oy sekä Yrityspalvelu Enter solmivat 
yhteistyösopimuksen vuoden 2008 lopulla. Sopimuksen mukaan Prizztech Oy:n 
ja POSEKin siirtyivät toimimaan yhteisen johdon alla. Myös viestintää ja 
hallintoa yhtenäistettiin (Prizztech Oy 2011). 

Elinkeinoelämä 
Kauppakamarit ovat elinkeinoelämän alueellinen, valtakunnallinen ja globaali 
yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää yritysten kilpailukykyä 
alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla vaikuttamalla muun 
muassa alue- ja liikennepolitiikkaan, osaavan työvoiman saatavuuteen sekä 
koulutuskysymyksiin. Yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttamisen 
lisäksi kauppakamarit tarjoavat asiantunti japalveluita ja joitain 
viranomais luonteis ia palvelui ta , kuten  t i l intarkastukseen ja 
ulkomaankauppaan liittyvä toiminta.  Kuntien, viranomaisten ja muiden 
yhteiskunnallisten päättäjien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeä osa 
kauppakamarien toimintaa. Suomessa on kaksikymmentä kauppakamaria ja 
kaksi niistä sijaitsee Satakunnassa: Rauman kauppakamari ja Satakunnan 
kauppakamari. (Keskuskauppakamari 2011.)

Suomen yrittäjät on jäsenyritystensä edunvalvontajärjestö ja Satakunnan 
Yrittäjät ry on yksi yhdistyksen kahdestakymmenestä yhdestä aluejärjestöstä. 
Satakunnan yrittäjillä on puolestaan 28 paikallisyhdistystä, joista Porin Yrittäjät 
ry. on yksi. Satakunnan Yrittäjien tavoitteena on parantaa alueen yrittäjien 
asemaa sekä yrittämisen edellytyksiä. Edunvalvonnalliset painopisteet 
vaihtelevat vuosittain ja esimerkiksi kuluvan vuoden 2011 painopisteitä  ovat 
oppilaitosyhteistyö ja yrittäjyyskasvatus. (Satakunnan yrittäjät  ry 2011.)

4.3 Synteesi

Tutkimuksen keskiössä on alue ja sen kilpailukyky. Alueellinen kilpailukyky on 
kompleksinen ja kritisoitukin käsite, jota on mahdollista tarkastella monesta 
näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa alueiden taloudellista kilpailukykyä 
pidetään tärkeänä hyvinvointia edistävänä tekijänä: hallittu ja kestävä 
talouskasvu ovat hyvä pohja myös muunlaisen, kuin taloudellisen 
hyvinvoinnin rakentamiselle. Tästä näkökulmasta alueellista kilpailukykyä on 
luontevaa tarkastella dynaamisista lähtökohdista, jotka painottavat muun 
muassa oppimisen ja innovaatioiden merkitystä kilpailukyvyn keskeisenä 
lähteenä (esim. Sotarauta, Mustikkamäki & Linnamaa 2001, 13-14). Tällaisessa 
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ajattelussa yhteistyön merkitys nousee vahvasti esille: niin yritysten, alueiden 
kuin maidenkin menestymisen ehtotekijä on niiden kyky oppia uutta eli 
uudistaa ajatteluaan ja toimintamallejaan vuorovaikutuksen kautta 
(Hyötyläinen 2006, 32). Vaikka alueet eivät voi vaikuttaa esimerkiksi globaalin 
kehityksen suuntaan, voivat ne vaikuttaa siihen, millaisen vuorovaikutusta ja 
oppimista edistävän toimintaympäristön ne tarjoavat alueen yrityksille, 
organisaatioille ja yksilöille. Kuviossa 3 mallinnetaan tutkimuksen punaista 
lankaa ja kantavaa ajatusta:

Yhteistyö on alueiden kilpailukyvyn perusta: sen avulla uudistutaan ja 
innovoidaan eli opitaan uusia, alueen kilpailukykyä ylläpitäviä ja lisääviä 
toimintatapoja ja käytänteitä (esim. Niemelä & Niittykangas 2005, 3; Sotarauta 
& Mustikkamäki 2008, 12; Florida 1995, 527).

Alueellisen kilpailukyvyn kannalta on olennaista, että tieto, ideat ja 
oppiminen virtaavat paitsi alueiden sisällä, myös alueiden välillä. Toisin sanoen 
alueiden sisäisen yhteistyön tulee toimia, mutta huomiota tulee kiinnittää myös 
alueen kiinnittymiseen niin kansallisiin kuin kansainvälisiinkin verkostoihin; 
esimerkiksi Granovetter (1983) huomauttaa, että uutta tietoa ei juurikaan virtaa 
sellaisissa verkostoissa, joissa läheisyyden tunne ja emotionaalinen intensiteetti 
ovat suuria. (Esim. Tynjälä, Ikonen-Varila & Hytönen 2007, 258; Florida 1995, 
527; Ståhle, Sotarauta & Pöyhönen 2004, 20-21, Granovetter 1983, 202-203.)

KUVIO 5 Yhteistyö alueellisen kilpailukyvyn edellytyksenä.
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Sosiaalinen pääoma pitää yhteistyön pyörän liikkeessä: yhteistyö – ja siten 
oppiminen – eivät ole mahdollisia ilman sosiaalisen pääoman tunnuspiirteitä 
luottamusta ja vuorovaikutusta (esim. Niittykangas 2007, 32; Putnam 2000, 
19-22, Julkunen 2007, 46).

Yhteistyö perustuu vapaaehtoisuuteen, joten se ei voi olla ylhäältä 
saneltua toimintaa. Onkin alettu puhua generatiivisesta johtajuudesta: 
periaatteessa kuka tahansa yksilö tai mikä tahansa ryhmä tai organisaatio voi 
nousta verkoston johtajaksi, jos tämä taho nauttii muiden toimijoiden 
luottamusta ja kykenee innostamaan, ohjaamaan ja aikaansaamaan 
vuorovaikutusprosesseja edistävää toimintaa ja uudistumista. (Esim. 
Mustikkamäki & Viljamaa 2001, 33; Sotarauta & Linnamaa 1999, 101; Sotarauta, 
Kosonen ja Viljamaa 2007, 114.) Verkostojen johtamista voikin pitää öljynä, joka 
osaltaan vähentää yhteistyön kitkaa.

Alueellisen yhteistyön haasteet, kuten aitojen visioiden puute, yhteistyön 
keinotekoisuus ja toimijoiden erilaiset intressit (esim. Sotarauta 2010, 120-121; 
Vesalainen 2004, 189-190) ovat jyrsijälauma, joka uhkaa rynnätä nakertamaan 
yhteistyön perustuksia heti silmän välttäessä ja vauhdin hidastuessa. Mitä 
kitkattomammin ja tehokkaammin oppimisen ja yhteistyön pyörä pyörii, sitä 
vaikeampi rottien on hypätä kyytiin ja hidastaa kilpailukykyä tuottavan pyörän 
vauhtia.
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5 MENETELMÄT

5.1 Tutkimus

Tutkimusote

Tämä tutkimus kuuluu laadullisen tutkimuksen perinteen piiriin. Laadullista 
eli kvalitatiivista  tutkimusta on määritelty pitkälti suhteessa kvantitatiiviseen 
tutkimukseen: kvalitatiivinen tutkimus on jotain sellaista, mitä kvantitatiivinen 
tutkimus ei ole (Eskola & Suoranta 2008, 13-14). Tuomi ja Sarajärvi (2009) 
viittaavat von Wrightin (1970) esittämään tieteenfilosofian perinteiseen 
aristoteeliseen ja galileiseen jaotteluun selittäessään laadullisen ja määrällisen 
tutkimuksen eroja. Aristoteelinen traditio on perinteisesti asetettu laadullisen 
tutkimuksen perusteluksi, kun taas määrällinen tutkimus on liitetty galileiseen 
perinteeseen. Tutkimusperinteiden eroja voidaan hahmotella niiden erilaisten 
ihmiskäsitysten, tiedon luonteen, tieteellisen selittämisen sekä teorian ja 
empirian kautta. Galileinen, selittävä näkemys korostaa inhimillisen toiminnan 
objektiivisuutta, ulkopuolisten tekijöiden merkitystä inhimillisessä toiminnassa, 
tiedon perustumista havaittaviin invariansseihin sekä totuutena esitettyjen 
käsitysten empiiristä testausta. Aristoteelinen, ymmärtävä näkemys korostaa 
sitä vastoin inhimillisen toiminnan subjektiivisuutta, subjektin omien 
aikomuksien ja päämäärien merkitystä inhimillisessä toiminnassa, tietoa 
tarkoitustietona, jolloin se on tietoa muuttumisen suunnasta ja menetelmistä 
sekä tiedon lähteminen teoriasta ja päätyminen empiriaan. (Tuomi & Sarajärvi 
2009, 27-31). 

Tieteenfilosofisesta näkökulmasta tarkasteltuna tämän tutkimuksen 
aihepiiri, tutkimuskohde ja tutkimusmenetelmät määrittävät sen aristoteelisen 
ihmiskeskeiseksi ja subjektiiviseksi. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, 
millaista yhteistyötä tietyn alueen aluekehitystoimijat tällä hetkellä tekevät ja 
miten sitä voisi kehittää perehtymällä toimijoiden omiin näkemyksiin aiheesta. 
Myös tutkijan käsitys ilmiöstä, tulkittaville ilmiöille annettavat merkitykset ja 
tutkimusvälineiden valinta vaikuttavat kaikki tutkimuksen tuloksiin (Tuomi & 
Sarajärvi 2009, 20), joten tutkitun ilmiön ymmärtäminen ja tulkitseminen eivät 
näytä mahdolliselta objektiivisen tutkimisen kautta, mikä johtaa ontologiseen ja 
epistemologiseen pohdintaan. 
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Ontologiassa on kyse siitä, millaiseksi tutkimuskohde käsitetään eli 
esitetään kysymyksiä todellisuuden luonteesta, todellisuudesta ja todisteista, 
kun taas epistemologia käsittelee tietämisen alkuperää, luonnetta ja tiedon 
muodostamista eli tutkijan ja tutkittavan välistä suhdetta ja arvojen asemaa 
ilmiöiden ymmärtämisessä. Empiirisen tutkimuksen kannalta ontologiassa on 
kyse käsityksistä tutkimuskohteesta ja epistemologiassa käsityksistä 
tutkimuksen kannalta pätevimmistä metodeista.  (Hirsjärvi ym. 2009, 130-131.) 
Hirsjärvi ja Hurme (2000) huomauttavat, että kun puhumme todellisuudesta, 
puhumme subjektiivisesta tulkinnastamme siitä. Käsityksemme todellisuudesta 
on muodostunut sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja ehdotonta totuutta 
ympäröivästä maailmasta on mahdoton tavoittaa. Totuus on subjektiivisesti ja 
sosiaalisesti konstruoitu, ajan myötä ja kulttuurisesti muuttuva likiarvo ja 
todellisuuksia on yhtä monta, kuin on ihmisiäkin. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 
17-18, 22.) Tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä ei olisi, jos ei olisi yksilöitä ja 
näiden välisiä suhteita ja nämä yksilöt kertovat tässä tutkimuksessa 
subjektiivisen käsityksensä totuudesta. Tutkimuksen tekijäkin on vaikuttanut 
tutkimukseen sen jokaisessa vaiheessa: teoreettisen viitekehyksen rajaus, 
aineiston valinta, kerääminen ja analysointi sekä tulosten raportointi ovat 
kaikki subjektiivisia valintoja. Hirsjärvi ja Hurme (2000, 18) nimittävätkin 
tutkijaa yhdeksi tutkimusvälineeksi.

Tutkimusstrategia ja -metodi

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, millaista yhteistyötä erään alueen 
aluekehitystoimijat tällä hetkellä hetkellä tekevät ja miten yhteistyötä voisi  
tulevaisuudessa kehittää. Tutkimusstrategiaksi valikoitui tapaustutkimus (case 
study), jonka avulla on mahdollista saada yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa 
joko yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia 
tapauksia. Tutkimuksen kohteena on yksilö, ryhmä tai yhteisö ja huomio 
kiinnitetään usein prosesseihin, joissa yksittäistapausta tutkitaan yhteydessä 
ympäristöönsä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 130-131.) Kaikkien 
laadullisten tutkimusten voidaan sanoa olevan tapaustutkimuksia, koska 
niiden pohjalta ei ole tarkoitus tehdä sellaisia empiirisesti yleistäviä päätelmiä 
kuin tilastollisessa tutkimuksessa. Kuitenkin tapauksen mahdollisimman 
monipuolisen erittelyn pitäisi mahdollistaa ainakin jonkinlaisen 
yleistämisenkin. Keskeisiä ovat kuitenkin aineistoista tehtävien tulkintojen 
kestävyys ja syvyys, ei aineiston koko ja siitä lasketut tunnusluvut. (Eskola & 
Suoranta 2008, 66-68.) Tutkimuksen tavoite ei ole yleistää tuloksia koskemaan 
esimerkiksi kaikkia aluekehitystoimijoita, vaan ymmärtää ja kartoittaa yhden 
alueen yhteistyötä ja siihen liittyviä haasteita.

Aineiston hankintametodiksi valikoitui haastattelu, koska tavoitteena oli 
saada tutkittavasta ilmiöstä syvällisempää tietoa, mitä esimerkiksi 
lomakekyselyn avulla on mahdollista saada. Hirsjärvi ja Hurme (2000) 
pitävätkin haastattelua metodina, joka mahdollistaa vastausten taustalla 
olevien motiivien esiin saamisen. Lyhyesti määriteltynä haastattelu on 
keskustelu, jolla on tarkoitus. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 11, 34.) Eskola ja 
Suorannan (1998) mukaan haastattelun tavoite on selvittää tutkijan aloitteesta 
tapahtuvan ja johdatteleman vuorovaikutteisen keskustelin avulla, mitä jollakin 
on mielessään (Eskola & Suoranta 2008, 86). Tuomi ja Sarajärvi (2009) 
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painottavat haastattelun joustavuutta kyselyyn verrattuna: haastattelu  
mahdollistaa esimerkiksi kysymysten selventämisen, tarkentavien kysymysten 
tekemisen sekä yleisen haastattelutilanteen havainnoinnin, toisin kuin 
esimerkiksi postikyselynä toteutettu lomakekysely. Haastattelun etuna Tuomi ja 
Sarajärvi (2009) pitävät myös sitä, että haastateltavat luvan annettuaan harvoin 
kieltäytyvät haastattelusta, joten vastaamisprosentti on huomattavasti 
esimerkiksi postikyselyn vastaamisprosenttia suurempi ja tuottaa näin 
luotettavampia tuloksia (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73-74). 

Valittu haastattelutyyppi oli puolistrukturoitu eli teemahaastattelu, jossa 
edetään tiettyjen, etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien 
kysymysten varassa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73-74).  Eskola ja Suoranta  (2008) 
löytävät kaksi syytä teemahaastattelun suosion kasvuun suomalaisissa 
tutkimuksissa: Ensinnäkin teemahaastattelun avoin muoto mahdollistaa 
vastaajan vapaamuotoisen puheen, jolloin kerätty materiaalin edustaa 
vastaajien puhetta itsessään. Toiseksi haastattelun teemat varmistavat, että 
jokaisen haastateltavan kanssa on puhuttu suurin piirtein samoista asioista. 
Teemat muodostavat myös kehikon, joka helpottaa litteroidun aineiston 
jäsentämistä. (Eskola & Suoranta 2008, 88.) Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää 
yhteistyön nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksia 
aluekehitystoimijoiden näkökulmasta ja kuvaamana. Teemahaastattelun avulla 
tutkittavasta ilmiöstä oli mahdollista saada syvällisempi kuva, kuin esimerkiksi 
lomakehaastattelun avulla.

5.2 Tutkimuksen aineisto

Tutkimusaineiston valinta

Eskola ja Suorannan (1999) mukaan aineiston harkinnanvarainen poiminta on 
laadulliselle tutkimukselle tyypillinen piirre ja tutkimus perustuukin 
tyypillisesti melko pieneen tapausmäärään. Aineiston mahdollisimman tarkka 
rajaus on tärkeää, koska laadullinen aineisto on periaatteellisesti loppumatonta. 
Rajaus tehdään teoreettisen kattavuuden ehdoilla ja tällaisen tapauskohtaisen 
analyysin kriteeri on aineiston teoreettinen kiinnostavuus tutkimusongelman 
ratkaisussa: valittu tapaus toimii esimerkkinä yleisestä, jolloin aineiston keruuta 
ohjaavan teoreettisen viitekehyksen jäsentyneisyys nousee oleelliseksi tekijäksi. 
Laadullisen tapaustutkimuksen kohde voidaan valita monella tavalla: kohde 
voi olla mahdollisimman tyypillinen ja edustava, ainutkertainen ja 
poikkeuksellinen, rajatapaus tai poikkeuksellisen paljastava tai opettava tapaus. 
(Eskola & Suoranta 2008, 61-65.) Tutkimuksen otos valittiin sillä perusteella, että 
haastateltavien taustaorganisaatiot ovat keskeisiä aluekehitystoimijoita ja ne 
edustavat kaikkia kehittämistoiminnan dynaamisen kolmoiskierteen (julkinen 
hallinto, koulutus ja tutkimus sekä yritykset) sektoreita (Ståhle, Sotarauta & 
Pöyhönen 2004, 21). 

Eskola ja Suoranta (2008) huomauttavat, että laadullisessa tutkimuksessa 
aineiston koolla ei ole välitöntä vaikutusta eikä merkitystä tutkimuksen 
onnistumiseen eikä ole olemassa mekaanisia sääntöjä aineiston koon 
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määräämiseksi. Aineiston kokoa voi kuitenkin pitää riittävänä, jos uudet 
tapaukset eivät enää tuota tutkimusongelman kannalta oleellista uutta tietoa. 
Kyllääntyminen eli saturaatio tarkoittaa sitä, että tietty aineistomäärä riittää 
tuomaan esiin sen teoreettisen peruskuvion, mikä tutkimuskohteesta on 
mahdollista saada. (Eskola & Suoranta 2008, 62-63.) Tehdyn tutkimuksen 
kokonaisotos tuntuu riittävältä: tutkimusta varten haastateltiin kaikkien 
keskeisten aluekehitysorganisaatioiden edustajia ja aineistossa tapahtui sen 
verran saturaatiota, että tiettyjä teoreettisia peruskuvioita pystyi 
hahmottamaan. 

Tutkimusaineisto

Tutkimuksen aineisto koostuu kahdeksasta teemahaastattelusta ja 
haastateltavat edustavat aluekehityksen dynaamisen kolmoiskierteen 
sektoreita: elinkeinoelämää, julkista hallintoa sekä koulutusta ja tutkimusta.  
Kaikki haastateltavaksi pyydetyt henkilöt suostuivat osallistumaan 
tutkimukseen ja haastatteluajankohdista sovittiin sähköpostitse ja puhelimitse. 
Aikatauluongelmien vuoksi yksi haastatteluista siirtyi alkuvuoteen 2010, muut 
haastattelut tehtiin muutaman viikon sisällä loppusyksystä 2009. Haastateltavat 
saivat itse valita paitsi haastatteluajankohdan, myös haastattelupaikan. Kaikki 
haastattelut tehtiin haastateltavien työpaikalla: seitsemän haastateltavan 
työhuoneessa ja yksi kokoustilassa. Haastattelut nauhoitettiin haastateltavan 
suostumuksella digitaaliselle tallentimelle ja haastattelujen kesto vaihteli 
kahdestakymmenestäviidestä minuutista kuuteenkymmeneen minuuttiin. 
Haastateltaville kerrottiin, että haastattelut ovat luottamuksellisia ja 
haastateltavien identiteetti häivytetään niin, ettei se ole tunnistettavissa 
lopullisessa raportissa. Tulosten raportoinnissa haastateltavien tunnisteina 
käytettiin numeroita 1-8. 

Haastattelurunko (liite 1) perustui luettuun kirjallisuuteen ja sen 
perusteella hahmoteltuihin tutkimusongelmiin. Haastattelu koostui viidestä 
teemasta: haastateltavan esittely, yhteistyö alueellisena kilpailutekijänä, 
yhteistyö haastateltavan taustaorganisaation näkökulmasta, yhteistyö 
haastateltavan näkökulmasta sekä yhteistyön kehittämismahdollisuudet. 
Kaikki teemat sisälsivät tarkentavia kysymyksiä. Haastattelujen tarkoituksena 
oli selvittää haastateltavien näkemyksiä siitä, millä keinoin yhteistyötä 
alueellisena kilpailutekijänä voisi kohentaa. Haastattelurunko käytiin läpi 
kaikkien haastateltavien kanssa samassa järjestyksessä, mutta teemojen välillä 
syntyi melkein kaikkien haastateltavien kanssa jonkinlaista risteilyä. Sekä 
haastateltavat että tutkija tekivät tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä, mutta 
pääosin pysyteltiin haastattelurungon puitteissa. Kaksi haastattelua keskeytyi 
lyhyesti, kun haastateltavan työhuoneen ovelle ilmestyi kollega, jonka kanssa 
käytiin lyhyt keskustelu. Muuten haastattelut sujuivat keskeytyksettä hyvässä 
ja avoimessa ilmapiirissä.
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5.3 Tutkimuksen tulokset ja luotettavuus

Aineiston käsittely ja analysointi  sekä tulosten raportointi

Aineiston käsittely alkoi haastatteluiden siirtämisellä digitaaliselta tallentimelta 
tietokoneen kovalevylle ja haastattelujen litteroinnilla. Analysointia tuli tehtyä 
vähintään alitajuisesti jo haastattelujen aikana ja niitä litteroidessa, mutta 
varsinainen analysointi alkoi litteroidun aineiston tulostamisella ja 
läpilukemisella useampaan kertaan. Seuraavaksi aineistoa tarkasteltiin 
tutkimuskysymysten ja haastattelurungon näkökulmasta ja sivun marginaaliin 
merkattiin manuaalisesti sopivan teeman numero. Alustavan teemoittelun 
jälkeen aineistoa tiivistettiin ja järjesteltiin tekstinkäsittelyohjelman avulla, ja se 
pienenikin alkuperäiseen litteroituun aineistoon verrattuna reilulla kymmenellä 
sivulla. 

Tutkimuksessa pyritään enemmän kuin raportoimaan aineistoista saatua 
tietoa ja yritetään ymmärtää tulosten takana olevia suhteita ja niiden 
merkityksiä . Teoriaohjaava s isäl lönanalyysi tuntui luontevalta 
tutkimusaineiston analyysitavalta, koska se – kuten Tuomi ja Sarajärvi (2009) 
toteavat – etenee aineiston ehdoilla, mutta teoreettiset käsitteet tuodaan 
valmiina, ilmiöstä jo tiedettynä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 117).  Teorian merkitys 
erityisesti laadullisessa tutkimuksessa onkin suuri: taustateoriaa vasten 
tarkastellaan aineistoa ja tulkintateoria ohjaa tutkijan valintoja ja sitä, mitä 
aineistosta etsitään. Tutkimuksen ytimessä on alueellinen kilpailukyky, jota 
tarkastellaan yhteistyön näkökulmasta. Tavoitteena on selvittää, millaista 
alueellista yhteistyötä tällä hetkellä tehdään, kartoittaa yhteistyön heikkouksia 
ja vahvuuksia sekä hahmottaa yhteistyön kehittämismahdollisuuksia. 

Työtä aloittaessa tutkimuksen tekijä oli kiinnostunut yleisesti yhteistyöstä, 
oppimisesta ja alueista. Teoriaan tutustumisen jälkeen aihe rajautui ja 
muodostettiin tutkimuskysymykset, joihin etsittiin vastauksia niin itse teoriasta 
kuin aineistostakin. Tutkimuskysymysten ja teorian avulla rakennettiin 
haastattelurunko aineiston hankkimiseksi ja aineistoa purkaessa  
tutkimuskysymykset ja teoria ohjasivat sen analysointia. Tulosten 
raportointikin tapahtuu aineiston lähtökohdista ja tutkimuskysymyksiin sekä 
teoreettiseen viitekehykseen nojaten.  Tutkimuskysymykset ovat:

1. Millaista yhteistyötä aluekehitystoimijat tällä hetkellä tekevät? 
2. Pidetäänkö yhteistyötä tärkeänä alueellisena kilpailutekijänä?
3. Miltä osin yhteistyö toimii hyvin ja miltä osin huonosti? 
4. Miten yhteistyötä voisi kehittää?

Tuloksista nousivat esiin tietyt teemat, joita vastaavat luvun 7 kahdeksan 
alalukua: 

1. Yhteistyön ulottuvuudet
2. Yhteistyön laatu ja määrä
3. Suhtautuminen yhteistyöhön
4. Yhteistyön motiivit
5. Toimiva yhteistyö 
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6. Yhteistyön toimivuus alueella
7. Yhteistyön kehittäminen
8. Ensimmäinen askel

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen pyritään saamaan vastaus alaluvuissa 
yksi ja kaksi, toiseen tutkimuskysymykseen alaluvuissa kolme ja neljä, 
kolmanteen tutkimuskysymykseen alaluvussa viisi ja kuusi ja neljänteen 
tutkimuskysymykseen alaluvuissa seitsemän ja kahdeksan.

Tulosten raportoinnissa esitetään tutkimuksen tekijän mielestä 
olennaisimpia havaintoja, jotka esitellään aineistositaattien ja tutkijan tekemien 
aineistotulkintojen avulla. Teemahaastattelulle on tyypillistä, että keskustelu 
rönsyilee jonkun verran, joten osa tutkimuksessa käytetyistä sitaateista on 
peräisin muualta kuin asiaa varsinaisesti kysyttäessä saadusta vastauksesta. 
Pääasiassa käytetyt sitaatit (ja niistä tehdyt tulkinnat) perustuvat kuitenkin 
juuri niihin vastauksiin, jotka saatiin kyseessä olevasta asiasta kysyttäessä.

Eskola ja Suorannan (2008) mukaan tutkijan tulisi yrittää löytää kultainen 
keskitie sitaattien käyttämisessä: runsas sitaattien käyttö kuvaa laajasti 
aineistoa, mutta tekee siitä raskaan luettavan, kun taas niukempi sitaattien 
käyttö helpottaa luettavuutta, mutta estää lukijaa arvioimasta tutkijan tekemien 
tulkintojen järkiperäisyyttä (Eskola & Suoranta 2008, 188). Tutkimuksessa 
yritetäänkin tasapainotella sitaattien viljelyn liiallisen niukkuuden ja runsauden 
sekä aineistosta tehtyjen tulkintojen välillä. Sitaattien osalta vaaka taitaa 
kallistua lähemmäs runsautta kuin niukkuutta: aineistosta nousi esiin runsaasti 
näkökulmia ja mielipiteitä, jotka kiinnittävät aineiston sen teoreettisiin 
lähtökohtiin sekä tekevät näkyväksi tutkijan tekemien tulkintojen taustat. 

Aineistolle on tehty pienimuotoista kvantifiointia ja tietyllä tavalla 
vastanneiden haastateltavien lukumäärä on ilmoitettu, jos se on tuntunut 
selventävän tuloksia.

Tutkimuksen reliaabelius ja validius

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan sen reliabiliteetin ja validiteetin 
perusteella. Reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta eli 
tutkimuksen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia ja validius tutkimuksen 
kykyä mitata juuri sitä, mitä oli tarkoituskin mitata. (Hirsjärvi, Remes & 
Sajavaara 2009, 231.) Validiteetin ja reliabiliteetin käsitteet ovat syntyneet 
kvantitatiivisen tutkimuksen piirissä ja kvalitatiivisen tutkimuksen piirissä niitä 
onkin kritisoitu laajasti. Laadullisessa tutkimuksessa ei allekirjoiteta väitettä 
objektiivisen tiedon olemassaolosta, vaan sosiaalinen todellisuus nähdään aina 
jossain määrin subjektiivisena konstruktiona. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 134-136.)

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei olekaan olemassa 
yksiselitteisiä ohjeita, vaan arvioinnissa kiinnitetään huomiota kokonaisuuteen 
ja sen johdonmukaisuuteen sekä tutkijan tekemiin metodologisiin valintoihin. 
Tutkijan on pystyttävä uskottavasti argumentoimaan tekemiensä valintojen 
puolesta sekä kyettävä avaamaan valitsemiaan aineiston keräämis- ja 
analyysimetodeja. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 21, 140-141.) Triangulaation avulla 
on mahdollista parantaa laadullisen tutkimuksen luotettavuutta: samassa 
tutkimuksessa käytetään erilaisia aineistoja, teorioita ja menetelmiä tai 
tutkimuskohdetta tutkii samaan aikaan useampi tutkija, jolloin kohteesta 
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saadaan rakennettua kattavampi kuva kuin vain yhtä tutkimusmenetelmää 
käytettäessä (Eskola & Suoranta 2008, 69). 

Tämän tutkimuksen validius todentuu teoreettisen viitekehyksen ja 
aineiston valinnassa, esitetyissä aineistositaateissa sekä aineiston keräämisen 
kuvailussa ja reliaabelius todentuu tutkimusotoksen ja tutkimusmetodien 
valinnassa. Tutkimuksen luotettavuutta käsitellään lisää luvun 7 alaluvussa 
”Tutkimuksen onnistumisesta”.
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6 TULOKSET

6.1 Yhteistyön ulottuvuudet

Yhteistyön kuvailua

Tutkimuksen yksi tavoite on selvittää, millaista yhteistyötä alueella tällä 
hetkellä on ja haastateltavia pyydettiinkin kuvailemaan yhteistyöverkostojaan. 
Vastaukset vaihtelivat hyvinkin yksityiskohtaisesta yhteistyöverkostojen 
kuvailusta suurpiirteisiin mainintoihin olemassa olevasta yhteistyöstä ja 
yhteistyötahoista.

”Jos nyt ihan konkreettisesti ajatellaan näitä, niin Prizztech Oy on semmonen 
kehittäjäorganisaatio, jonka kanssa tehdään paljon yhteistyötä... Ja nämä 
alueelliset kehitysyhtiöt, Posek on meidän keskeinen yhteistyökumppani. 
Tietenkin maakunnan liitto ja valtion aluehallinto, ELY, eli nämä viralliset 
toimijat.” (1)

”...yhteistyö toimii aika pitkälti erilaisten ohjausryhmien, neuvottelukuntien ja 
toimielimien kautta.” (5)

Vastausten mukaan kaikki dynaamisen kolmoiskierteen sektorit (julkinen 
hallinto, koulutus ja tutkimus sekä yritykset) toimivat yhteistyössä: sekä 
sektoreiden sisäinen että sektoreiden välinen yhteistyö on melko yleistä. 
Jokaisen (8/8) haastatellun taustaorganisaatioilla oli yhteistyötä 
elinkeinoelämän sekä koulutus- ja tutkimussektorin kanssa ja vain kahdessa 
(2/8) vastauksessa ei mainittu yhteistyösuhteista julkiseen sektoriin. 

Kaikkein luontevimmat yhteistyösuhteet tuntuivat vastausten perusteella 
löytyvän sellaisten toimijoiden väliltä, joilla on selkeästi yhteinen päämäärä, 
kuten yritysten tukipalveluihin keskittyneet organisaatiot. Samalla sektorilla 
toimiminen ei automaattisesti tarkoittanut symbioottista yhteistyötä, vaan 
muutamassa tapauksessa havaittavissa oli toimijoiden välistä hienoista 
kilpailuasetelmaakin.

Aluerajat ylittävä yhteistyö 

Tutkimuksessa ei kysytty suoraan yhteistyön kansallisesta ja kansainvälisestä 
ulottuvuudesta, koska sen pelättiin ohjaavan liiaksi vastauksia. Tavoitteena oli 
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selvittää, millaisen yhteistyön haastateltavat nostavat omatoimisesti 
ensimmäisenä ja tärkeimpänä esille. Jos kansallinen ja kansainvälinen 
ulottuvuus jäävät mainitsematta, voi sitä pitää tutkimustuloksena itsessään.

”Ei pelkästään tän maakunnan sisällä tai Porin seudun sisäl vaan sitte myös 
kansallisesti, että ollaan [erilaisissa] yhteistyöverkostoissa aktiivisesti 
mukana.” (7)

”...tää alueellinen taso on yks, mut sit seuraava, todella tärkeä taso on 
kansainvälinen yhteistyö.” (2)

”Uusia avauksia saadaan haravoimalla Eurooppaa ja käymällä kansainvälisissä 
konferensseissa ja pyörimällä kansallisilla foorumeilla...” (3)

”...alueellisena kilpailutekijänä se yhteistyö ei rajoitu kuitenkaan pelkästään 
alueellisiin toimijoihin. Eli tietysti pitää alueellisten toimijoiden yhteistyön toimia 
ja toimia sillä tavalla, että toimitaan yhdensuuntaisesti sitten myöskin 
kansainvälisesti ja valtakunnallisesti. Mutta sitten siinä tulee hyvin tärkeeks sen 
alueen toimiminen ulospäin, et siinä se oikeastaan punnitaan se, että miten se 
sisäinen yhteistyö siellä toimii.” (1)

Eniten mainintoja sai yhteistyö oman kaupungin, seutukunnan tai maakunnan 
toimijoiden kanssa. Melkein kaikki (7/8) haastateltavat mainitsivat myös 
jonkinlaisesta kansallisella tasolla tehtävästä yhteistyöstä. Enemmistö 
haastateltavista (6/8) ainakin mainitsi kansainvälisen ulottuvuuden, vaikka 
todellista kansainvälistä yhteistyötä tuntui tekevän vain muutama organisaatio. 
Jotkut viittasivat kansainvälisyydestä puhuessaan esimerkiksi kertaluontoisiin 
ulkomaanvierailuihin, joita ei voi pitää aitona yhteistyönä.

Vaikka yhteistyön perusta tuntui lepäävän vankasti paikallisen yhteistyön 
varassa, kaikenlaiset aluerajat ylittävää yhteistyötä pidettiin tärkeänä. 
Pääasiassa aluekehittämistä tunnuttiin pidettävän kuitenkin vielä nimen omaan 
alueella tapahtuvana toimintana, eikä kansainvälisissä tai kansallisissakaan 
verkostoissa toimiminen ollut ihan kaikille luonteenomaista. Erityisesti 
julkisella sekä koulutus ja tutkimus -sektoreilla kiinnitettiin huomiota 
yhteistyön kansainväliseen ulottuvuuteen. Lähimpänä sijaitsevat 
yhteistyökumppanit tuntuivat kuitenkin olevan monesti myös niitä kaikkein 
luontevimpia yhteistyökumppaneita. Tässä ajassa katseet olisi ehkä syytä 
suunnata useammin kauaskin oman alueen ulkopuolelle yhteistyökuvioita 
rakennettaessa.

Epävirallinen yhteistyö

Vaikka haastateltavilta ei tiedusteltu eksplisiittisesti heidän tekemästään 
epävirallisesta yhteistyöstä, nosti jokaisen sektorin yksi edustaja (3/8) sen esille. 
Kaksi haastateltavaa mainitsi itse tekevänsä epävirallista yhteistyötä ja yksi 
toivoi yhteistyön olevan nykyistä epävirallisempaa.

”...meil on täs tällanen epävirallinen yksikkö, ... sil ei oo mitään päätösvaltaa, 
mutta me pystytään keskusteleen keskenämme, että mitä [kukin] tekee jatkossa ja 
suunnittelee. ...se on hyvin semmosta vuorovaikutteista ja rakentavaa 
keskustelua, joka me otetaan huomioon sitten kaikissa asioissa, mitä me tehdään. 
Et se semmonen, niin ku muodollisuus on poistunu ja sen tilalle on tullu 
luottamus sun kanssapelaajaan.” (3)
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Vastausten mukaan alueella tehdään epävirallistakin yhteistyötä, sitä pidetään 
tärkeänä ja sitä toivotaan tehtävän enemmän. Kun epävirallisesta yhteistyöstä 
puhutaan vain ohimennen ja ilman tarkempaa määrittelyä, on tietysti vaikea 
tietää, tarkoittavatko haastateltavat sillä Ibarran (1993) määritelmän mukaisia, 
usein ystävyyssuhteisiin perustuvia, henkilökohtaisia ja luottamuksellisia 
verkostoja vai tulkitaanko epävirallisuuden tarkoittavan esimerkiksi virallisten 
verkostojen vähemmän jäykkää ja byrokraattista toimintaa.

6.2 Yhteistyön laatu ja määrä

Jotta nykyisestä yhteistyötilanteesta saataisiin käsitys, haastateltavilta kysyttiin 
millaisia näkemyksiä heillä on nykyisen yhteistyön laadusta ja määrästä.  
Kysymykset jaoteltiin koskemaan yhteistyötä henkilö-, taustaorganisaatio- ja 
aluetasolla, jotta mahdollisten ongelmakohtien paikantaminen helpottuisi.

Alueellisen tason yhteistyöstä keskusteltaessa kaikki (8/8) haastateltavat 
löysivät kehittämisen paikkoja.

”...ei sitä liikaa ikin o.” (7)

”Sanotaan nyt, et määrää ei välttämäti kauheesti tartte nostaa, mut sitä laatua 
vois kehittää.” (5)

Yhteistyön määrän lisäämiselle alueella ei juurikaan nähty tarvetta, mutta 
laadun kehittämistä peräänkuuluttivat kaikki haastateltavat. 

”...me ollaan itse aika aktiivisia...” (8)

”Kyl  meil on tämmönen kannustava rooli ja kokoova rooli.” (7)

”...jos ne perustuu sopimuksiin ja ne on tällasii, ni jos niitä mitataan, ni 
[yhteistyötä] on ihan riittävästi.” (4)

”Joissakin osin yhteistyötä on jopa liikaakin, et meen itekkin tarttee priorisoida 
niit asioit, mihin me halutaan ottaa kantaa.” (5)

”...me kyllä osallistuttais tähän kehitystoimintaan laajemminkin, mut tässä tulee 
tämä resurssipula hyvin äkkiä vastaan.” (1)

Melkein kaikki (7/8) haastateltavat pitävät omaa taustaorganisaatiotaan 
aktiivisena – ja aloitteellisenakin – yhteistyötoimijana. Kolmessa (3/8) 
vastauksessa kiinnitettiin huomiota niukkoihin resursseihin organisaation 
yhteistyömahdollisuuksia rajoittavana tekijänä.

”Mut kyl mää nään, et ihan henkilökohtasesti oon pystyny verkostoitumaan ja 
näit yhteistyöhankkeit on ihan vahvasti täl hetkel. Et ei ainakaan enempää tarvi 
ol.” (5)

”Kyl mulla on [yhteistyötä] ihan riittävästi, et täs on tota aikapulaa. Et ei oo siitä 
kiinni ettei olis.” (7)
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”On siin tietysti joku määrä semmosii, mihin on välttämätöntä osallistua, ni 
tietysti siihen ei voi vaikuttaa.” (6)

”Me lähdetään mukaan, jos se on meen strategian mukasta...” (7)

”Siinä mä koen aikapulaa, et mielellään tekis vielä enemmän.” (2)

Kukaan haastateltavista ei pitänyt tekemänsä yhteistyön määrää vähäisenä tai 
riittämättömänä, vaan kaikki (8/8) olivat sitä mieltä, että heillä 
henkilökohtaisesti on riittävästi erilaisia yhteistyöprojekteja käynnissä. Kaikki 
haastateltavat olivat myös sitä mieltä, että he itse pystyvät vaikuttamaan 
vahvasti tekemänsä yhteistyön laatuun ja määrään. Kuitenkin yli puolet (5/8) 
haastateltavista nimesi myös itsestään riippumattomia, yhteistyötä rajaavia  
tekijöitä, kuten taustaorganisaation tavoitteet, niukat resurssit ja aikapulan. 

Toisaalta haastateltavat kokevat, että yhteistyön laatu ja määrä ovat 
heidän hallinnassaan, mutta toisaalta välittyy sellainen kuva, että yhteistyötä 
voisi olla määrällisesti vähemmänkin. Suurin osa haastateltavista mainitsi myös 
itsestään riippumattomia, yhteistyötä rajaavia tekijöitä. Onko kyse niukoista 
resursseista, kovista odotuksista, byrokratiasta, runsaista mahdollisuuksista vai 
toimijoiden omista yhteistyökyvykkyyden heikkouksista, kun yhteistyö ei 
kuitenkaan tunnu olevan ihan hallinnassa?

”Henkilökohtasesti kokee kyllä riittämättömyyttä, ihan semmosta, ei se oo 
pelkästään aikaresurssien riittämättömyyttä, vaan että siihen olisi riittävästi 
annettavaa … tyhjä oto-yhteistyö ei paljon auta, jos siinä ei ole sitä substanssia, 
joka vaatii aika paljon asiantuntemusta, joka taas vaatii paikallaanoloa, ihan 
asioihin perehtymistä, joka on taas sitten pois siitä itse yhteistyöstä ... et on niin 
paljon asioita, mihin pitäis osallistua, niin siinä on ongelma.” (1)

Ainoastaan yhdessä vastauksessa pohdittiin omaa yhteistyöosaamista, joten 
joko ongelma on jossain muualla tai syitä ei ole osattu tai haluttu etsiä omasta 
yhteistyöosaamisesta. Mitä tahansa syitä taustalta löytyykään, vaikuttaa siltä, 
että haastateltavat hieman yliarvioivat omia vaikuttamismahdollisuuksiaan 
tekemänsä yhteistyön laatuun ja määrään. 

Yleisesti ottaen vastauksista voi päätellä, että yhteistyön ongelmat ovat 
”jossain muualla”: omaa ja oman taustaorganisaation yhteistyöaktiivisuutta 
pidettiin hyvänä, joten ongelmat paikallistuvat muualle eli toisin sanoen 
muihin organisaatioihin ja toimijoihin.

6.3 Suhtautuminen yhteistyöhön

Henkilökohtainen suhtautuminen

Yksi tutkimuksen tavoite on selvittää, pidetäänkö yhteistyötä tärkeänä 
alueellista kilpailukykyä lisäävänä tekijänä, joten haastateltavia pyydettiin 
kertomaan, miten he itse suhtautuvat yhteistyöhön.

”No, kylhän se on ihan tärkein asia.” (7)
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”...kyl se nykysin on ihan välttämätöntä, että eri toimijat ja sitte toimijat ja 
asiakkaat, ni jos ei ne toimi hyvässä yhteistyössä, ni tota, ei asiat tahdo eteenpäin 
mennä.” (8)

Kaikki (8/8) haastateltavat olivat yksimielisiä yhteistyön tärkeydestä. Tulos ei 
ollut mitenkään yllättävä – yllättävää olisi ollut, jos joku vastaajista olisi tässä 
yhteisteistyön merkitystä korostavassa ajassa ollut sitä mieltä, että yhteistyö on 
sangen yliarvostettua puuhastelua. 

Taustaorganisaation suhtautuminen

Kun vastaajien henkilökohtaista suhtautumista yhteistyöhön oli selvitetty, 
k y s y t t i i n , m i t e n y h t e i s t y ö h ö n s u h t a u d u t a a n h a a s t a t e l t a v a n  
taustaorganisaatiossa. Suurin osa (6/8) vastaajista koki, että omassa 
taustaorganisaatiossa yhteistyöhön suhtaudutaan kannustavasti ja muutama 
(3/8) mainitsi taustaorganisaationsa olevan hyvinkin aktiivinen 
yhteistyötoimija.

”Me ollaan itse aika aktiivisia... että ollaan kutsuttu ja järjestetty näitä tapaamisia 
ja sovittu työnjaosta, et miten mennään eteenpäin ja niin edelleen.” (8)

Muutamassa (3/8) vastauksessa painotettiin myös oman taustaorganisaation 
kyvykkyyttä sisäiseen yhteistyöhön: jos organisaation sisäinen yhteistyö ei 
toimi, on vaikea toimia yhteistyössä ulkopuolistenkaan tahojen kanssa.

”Millä tavalla meillä täällä menee ... niin sillon ihan hirveen iso merkitys.” (3)

”...me tietysti mietitään myös sitä meidän sisäistä yhteistyötä sil tavalla, että 
meiänhän pitää osata tehdä yhteistyötä myös sen tiimin sisällä meidän 
asiakkaiden hyväksi...” (2)

Vaikka suurin osa haastateltavista piti oman taustaorganisaationsa 
yhteistyöasenteita ehdottoman positiivisina, löysi kaksi (2/8) haastateltavaa 
asenteista myös kritisoitavaa.

”Niin ku sanoin, ni meilt löytyy semmosii henkilöit, jotka ajattelee vaan sitä omaa 
etuaan...” (4)

”Joo, kyllä [yhteistyö] periaatteessa on [hyvää] – ja käytännössäkin aika pitkälle – 
mutta yhteistyöhän on sitten myös sitä, että pitäis myös pystyä näkemään, että 
omista eduista joskus luovutaan. ...niin kauan kun ei tarvi puhua rahasta tai ei 
tarvi ruveta jakamaan niukkoja resursseja, niin kauan se sujuu hyvin, kaikki on 
oikein hyvin. Mut sitten, kun ollaan siinä konkreettisessa tilanteessa, yleensä se 
on sitten ihan selvää rahaa, sillon nousee ne muut asiat, kun ne yhteistyötä 
edellyttävät asiat esille.” (1)

Valtaosin haastateltavat pitivät oman taustaorganisaationsa yhteistyöasenteita 
hyvinä, mutta muutamassa vastauksessa kuului jo hieman soraääniäkin. 
Ulkopuoliselle haastattelijalle ei varmasti ole kovin luontevaa alkaa 
voimakkaasti kritisoida omaa työyhteisöään ja sen asenteita – saatikka itseään! 
Mielestäni on ymmärrettävää ja inhimillistä pitää omaa ja omiensa puolta. 
Etääl lä o levaa on helpompi kyseenala is taa , jo ten es imerkiks i 
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taustaorganisaation tai sen yksikön koko vaikuttivat myös haastateltavien 
näkemyksiin organisaation yhteistyöasenteista.

Suhtautuminen alueella

Haastateltavat henkilökohtaisesti suhtautuivat hyvin myönteisesti yhteistyöhön 
ja yhteistyöasenteita taustaorganisaatiotasollakin pidettiin pääasiassa 
positiivisina, joten oli loogista kysyä, millaiseksi alueen yleinen 
yhteistyöilmapiiri koetaan. Suurin osa (7/8) vastaajista oli sitä mieltä, että 
suhtautuminen alueella on aiemmin ollut – sekä Porissa että Satakunnassa – 
melkoisen nihkeää.

”Porissa työskentelevät organisaatiot ei oo perinteisesti - varsinkaan, jos ne liittyy 
jotenkin julkiseen sektoriin - niin ei oo ollu hirveen hyvii tässä.” (4)

”Et kyllähän me, historiallisesti jos katsotaan, ni ihan erilaisissa 
valtionhankkeissa, niin selvästi ei ole saatu sitä osuutta, mikä Satakunnalle olisi 
voinut kuulua. Onko se sitten alueen kansanedustajien saamattomuutta, alueen 
elinkeinotoimijoiden saamattomuutta, mikä se on, mut kyl yks asia varmaan on 
se, että ei ehkä olla oltu ihan niin kun yhtenäisesti liikkeellä. Et on ollu 
nurkkakuntia, joil on ollu vähän omia agendojaan siellä...” (6)

Samat seitsemän haastateltavaa (7/8) olivat kuitenkin sitä mieltä, että kehitystä 
on tapahtunut ja yhteistyön merkitys on alettu laajasti oivaltaa – osin 
pakostakin. Globalisaatio ja rakennemuutos ovat havahduttaneet niin 
elinkeinoelämän, oppilaitokset kuin kunnatkin keskinäisen yhteistyön 
tarpeellisuuteen. Myös EU:n rahahanojen sulkeutuminen ja niukat resurssit 
ovat osaltaan vahvasti kannustaneet  alueen toimijoita aitoon yhteistyöhön.

”...vähän varautunutta tää yhteistyö [aiemmin] oli, mutta kyllä nyt, tänä 
päivänä, hyvin avointa ja tällasta yhteistyöhön hakeutuvaa tää on ... yhteistyön 
tärkeys nähdään täällä ja nykyisin se on ihan luontevaa.” (8)

”...eri puolilla tajuttu se, että jos kaikki vetää eri suuntaan, ni ei tule mitään.” (6)

”Henkisesti yhteistyövalmius on aika hyvä ja kyl ihmiset suhtautuu  positiivisesti 
ja... sit haetaan tavallaan aktiivisesti erilaisia kumppanuuksia ja benchmarkataan 
toinen toistemme toimintatapoja, jaetaan käytäntöjä ja niin edelleen, et kaikki on 
tietyllä tavalla huomannu, että tekemällä yhdessä, ja jos sä oot siellä 
edelläkävijöiden joukossa ja annat jollekin toiselle jotain tietoo, niin se ei 
todellakaan siitä vähene, että päin vastoin.” (2)

”Kyllä, ilmapiiri on kannustava ja minusta ilmapiiri on ihan viimisen kymmenen 
vuoden aikana ja ihan viimisinä vuosina vaan koko ajan parantunut. ...tekemisen 
taso on myöskin noussut ja se tarkottaa myös sen yhteistyön tekemisen tasoa, että 
on tullut paljon lisää asiantuntijuutta ja kykyä käsitellä  myöskin ristiriitoja.” (1)

”Mun mielest tääl siihe yhteistyöhön suhtaudutaan sil taval et se on tosi tärkee 
juttu ja et me ollaan tosi ylpeitä siitä.” (2)

Suurin osa (7/8) piti nykyistä yhteistyöilmapiiriä ja toimijoiden 
yhteistyökyvykkyyttä  suhteellisen positiivisina ja yksi vastaajista (1/8) koki 
sen toimivan esimerkillisenkin hyvin.
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”Tietysti aina joitakin organisaatioita joutuu ehkä enemmän niin kun vetämään 
mukana tai, et lähtekää nyt mukaan ja miettikää tätä asiaa, et mitä tää tarkottaa ja 
koko seudun yhteistyön kannalta.” (7)

”...kyllä siinä isoja askeleita on otettu, mut kyl varmaan on askeleita, joita on 
ottamattakin vielä.” (6)

”Että kyl suhtautuminen yhteistyöhön Porissa on... vähän keinotekosta. Et ku sitä 
tietyl lailla oletetaan, et sitä tehdään ja niin edelleen, jotkut tällaset 
yhteistyöelimet on aika keinotekosii.” (4)

Kaikilta kolmelta sektorilta löytyi myös henkilö, joka löysi yhteistyöasenteista 
kritisoitavaa. Kolmessa (3/8) vastauksessa korostettiin sitä, että vaikka 
yhteistyöasenteet alueella ovat parantuneet paljon, on niissä vielä runsaasti 
parannettavaakin.

Mitä kauemmas haastateltavasta subjektista siirryttiin, sitä enemmän 
yhteistyöasenteista löytyi kritisoitavaa. Kokonaisuudessaan asenteita voi 
kuitenkin luonnehtia kaikilla tasoilla positiiviseksi: vastaajat itse pitivät 
yhteistyötä tärkeänä alueen kilpailukyvyn elementtinä, taustaorganisaatioiden 
yhteistyöilmapiiri koettiin pääasiassa yhteistyömyönteiseksi ja alueellisen 
asenneilmapiirinkin havaittiin koko ajan parantuneen. Suhtautuminen 
yhteistyöhön ei vastausten perusteella näytäkään olevan alueella valtava 
ongelma, joten joko yhteistyöongelmia ei ole, ongelmat löytyvät jostain muualta 
tai sitten vastauksissa korostuvat positiiviset seikat. 

Tuntuu, että tässä ajassa painotetaan voimakkaasti paitsi yhteistyötä, 
myös yksilöä sekä tämän vastuuta toiminnastaan ja asenteistaan. Kriittisiä 
näkemyksiään painottava yksilö saattaa leimautua menneen ajan 
pessimistiseksi jurnuttajaksi, joten on turvallisempaa käyttää sangen positiivisia 
ja optimistisia äänenpainoja, kun yhteistyön kaltaisesta – paljon puhutusta, 
mutta ei kovin eksaktista – käsitteestä kysellään mielipiteitä. Kukapa sitä 
haluaisi profiloitua taantumukselliseksi vastarannan kiiskeksi. Vaikka tällainen 
suhtautuminen on ymmärrettävää, on se tutkijan näkökulmasta tietenkin 
hieman ongelmallista. Tutkijan tehtävä on yrittää päästä pintaa syvemmälle ja 
se taitaa onnistua vain kysymällä lisää. 

6.4 Yhteistyön motiivit

Motiivit alueella ja organisaatioissa

Aiemmin esitellyissä vastauksissa on käynyt ilmi, että kaikki haastateltavat 
pitävät yhteistyötä tärkeänä alueellista kilpailukykyä lisäävänä tekijänä ja 
tuntui tarpeelliselta selvittää, mistä tämä johtuu. Haastateltavia pyydettiin 
kertomaan, minkä he kokevat motivoivan heitä itseään, heidän 
taustaorganisaatiotaan sekä koko aluetta tekemään yhteistyötä.

”...jos ei yhdensuuntaisesti tehdä asioita, niin vaikee näin pienel alueel on pärjätä 
maailmalla.” (7)
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”Tän tyyppisel ja kokosel alueella, ku meil on kuitenki rajallinen määrä resursseja, 
millä me pystytään tekemään tätä työtä, ni se yhteistyö on ihan oleellisen 
tärkeetä...” (2)

Alueellisesta näkökulmasta yhteistyömotiiveja tarkastellessa vastauksissa nousi 
esiin Satakunnan ja Porin pienuus ja niukat resurssit sekä kansainvälisessä että 
kansallisessakin mittakaavassa: omin avuin ja ilman yhteistyötä ei pärjätä 
globaalissa kilpailussa.

”...yhteistyön merkitys meidän organisaation näkökulmasta, ni sehän on tietysti  
meille elinehto.” (4)

”...sulla pitää olla tietyt kumppanuudet, et sä voit toimia.” (2)

”...niin kauan kun me pelataan yhteen ja tällä tavalla, sillon me myös pystytään 
turvaamaan paremmin meiän taloudellinen puoli. Et me pystytään toimimaan, et 
me saadaan rahaa jostakin. Me ei voida siinäkään mielessä lähteen sooloilemaan, 
vaan et meen tarvii niin ku sen resurssin turvaamiseks tehdä tätä työtä 
kimpassa.” (3)

Kaikissa (8/8) vastauksissa yhteistyötä pidettiin oman taustaorganisaation 
välttämättömänä toimintaedellytyksenä. Nykypäivänä resurssit ovat niin 
niukat ja kilpailu kovaa, että organisaatioiden on vaikea toimia ilman 
yhteistyöverkostoa.  

”Yhteistyö on myös ehdottomasti meidän asiakkaiden eli yritysten etu, koska nää 
palvelut mitä heille tarjotaan, nehän muodostuu palasista, joissa on eri 
organisaatioiden erilaista osaamista ja sit me kasataan niitä yrityksille sopiviksi 
paketeiksi.” (2)

Yli puolet (5/8) vastaajista toi esiin asiakaslähtöisyyden taustaorganisaationsa 
yhteistyömotiivina: yhteistyötä tehdään, koska sen avulla asiakasta pystytään 
palvelemaan paremmin. Kaikissa vastauksissa tuli myös ilmi, että alueen 
menestyksen nähtiin korreloivan alueen yritysten menestyksen kanssa: 
yritykset ovat alueen kilpailukyvyn moottori ja yhteistyö on tärkeää, jotta 
moottori pidetään käynnissä ja alueen taloudellinen hyvinvointi 
nousujohteisena.

Henkilökohtaiset motiivit

Haastattelujen perusteella asian voi kiteyttää lyhyen ytimekkäästi: yhteistyötä 
tehdään, koska sitä pidetään hyödyllisenä. Kaikki kahdeksan (8/8) 
haastateltavaa kokivat henkilökohtaisesti tekemästään yhteistyöstä olleen 
hyötyä. 

”...mää itse niin ku tiedän, että mitä kukin tekee ja mitä suunnittelee ja ketkä 
ihmiset siellä on. Ihmisten tunteminen on tärkeetä...” (8)

”...yhteistyöstä on kyllä hyötyy sitä kautta, että sä saat niin ku ihmisiä omiin 
juttuihis mukaan edistämään ja tuomaan omaa asiantuntijuutta omiin juttuihin, 
ja sit taas toisaalta päinvastoin, sutkin kutsutaan sinne. Ja se tietysti aina 
edesauttaa niiden asioiden eteenpäin viemistä.” (4)
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Yhteistyötä pidetään hyödyllisenä, koska se auttaa saamaan aikaan tuloksia. 
Kaikkien (8/8) haastateltavien mielestä juuri sellainen yhteistyö, jonka avulla 
pyritään aidosti vaikuttamaan asioihin ja saadaan aikaan todellisia tuloksia, on 
kaikkein palkitsevinta yhteistyötä. Yhteistyön avulla oppii tuntemaan tärkeät 
toimijat ja heidän tavoitteensa sekä tietämään, mitä alueella tapahtuu. Kun 
tuntee ihmisiä ja tietää asioita, on helpompi tehdä keskustelunavauksia, 
käynnistää uusia projekteja ja saavuttaa haluamiaan tavoitteita.

”Mitä sää teet, jos sää  et tunne ketään?” (4)

”...yks mun tehtävä varmaan on täs hommassa, et mun pitäis niin ku saada 
tällasta yhteistyötä aikaan ja huolehtia näiden verkostojen toiminnasta.” (8)

Sen lisäksi, että vastauksista kävi ilmi, että yhteistyö koetaan aidosti 
hyödylliseksi, kaikki vastaajat (8/8) korostivat myös sitä, että yhteistyö ei enää 
ole haastateltavien subjektiivinen valinta, vaan siitä on tullut työn hoitamisen 
perusedellytys ja keskeinen – jopa keskeisin – osa toimenkuvaa.

”Kyl se hedelmällisin puoli on se, et näkee, et tehdään jotain uutta ja business-
mielessä jotain hyödyllistä.” (4)

”...semmoset on tavallaan kaikkein hienoimpia, ku ... tavallaan pääsee sellaseen 
itselleen uuteen ajatteluviitekehykseen, ne antaa hirmu paljon.” (2)

Kaksi (2/8) haastateltavaa toi esiin oppimisen näkökulmaa: palkitsevinta 
yhteistyötä oli – konkreettisiin tuloksiin johtavan vuorovaikutuksen lisäksi – 
sellainen yhteistyö, jonka avulla tapahtuu henkilökohtaista uudistumista ja 
oppimista. 

”...et mitä se myös antaa itelle, ni yhteistyöhän tavallaan pitää myös sun 
ammattitaitoo yllä. ...se myös antaa siihen työhön semmosta niin ku motivaatioo, 
et hyvää vertaistukea, kun sä tapaat toisia ihmisiä ja näät et ne on innostuneita 
tommosista asioista ja meki voitais olla ... et siinäkin mielessä se antaa tavallaan 
sen oman organisaation rajojen ulkopuolelta tosi paljon ihan semmosta henkistä 
jaksamista, mikä on tosi tärkeetä.” (2)

Yhteistyötä pidettiin paitsi hyödyllisenä, myös välttämättömänä: ilman 
verkostoja toimiminen olisi käytännöllisesti katsoen mahdotonta. Yhteistyön ja 
verkostojen olemassaolon tärkeys on ymmärretty ja niiden rakentamista ja 
ylläpitämistä pidetään merkittävänä, kokivathan kaikki haastateltavat sen 
tärkeäksi osaksi omaa työtään. Tulevaisuudessa kilpailun uskotaan yhä 
kiristyvän ja resurssien niukentuvan ja yhteistyö nähdään jonkinlaisena 
pelastavana oljenkortena. 

Esimerkiksi oppiminen ja uudistuminen mainittiin yhteistyön motiiviksi 
vain muutamassa vastauksessa, vaikka kirjallisuudessa se nostettiin yhdeksi 
tärkeimmistä yhteistyösyistä: kilpailukyvyn kannalta yhteistyö on tärkeätä 
juuri sen takia, että sen avulla opitaan uusia ajattelumalleja ja toimintatapoja. 
Haastattelujen perusteella yhteistyötä tehdään, koska muutakaan vaihtoehtoa ei 
ole ja sen avulla saadaan konkreettisia tuloksia: käynnistetään hankkeita, 
saadaan rahoitusta ja edistetään omia päämääriä. Vain yksi haastateltava ilmaisi 
eksplisiittisesti saavansa henkilökohtaisella tasolla yhteistyöstä Himasen (2010) 
rikastavalle vuorovaikutukselle tyypillistä hyötyä: yhteisöllisyys ja toisten 
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onnistumisista inspiroituminen innostaa ja motivoi jatkuvaan itsensä 
kehittämiseen ja haastamiseen.

Haastateltavien näkemyksien mukaan yhteistyötä tehdään selviytymisen 
takia niin alueellisella, organisatorisella kuin henkilökohtaisellakin tasolla, eikä 
siinä sinällään ole mitään kritisoitavaa. Huolestuttavaa sen sijaan on se, jos 
yhteistyön ainoa motiivi on pakko, koska se kertoo vääjäämättä jotain myös 
tehtävän yhteistyön laadusta ja toimijoiden yhteistyöosaamisesta.

6.5 Toimivan yhteistyön määrittelyä

Yhteistyön rakennusaineet

Yhteistyön laatua käsiteltäessä haastattelevat myös määrittelivät ilman erillistä 
kysymistä, mitä toimiva yhteistyö heidän mielestään edellyttää ja vastauksissa 
esiin nousseet teemat vastaavat hyvin teoriaosuudessa esiin tulleita toimivan 
yhteistyön edellytyksiä.

”...isoista yhteisistä linjoista sopiminen ja kiinnipitäminen, ni se on tärkeetä.” (1)

”...pitää ymmärtää se toisen puolen näkökulma, et mitä enemmän me 
ymmärretään sen vastapuolenkin tavotteet, et mitä haetaan ja tehdään yhteistyötä 
tavallaan aidosti yhteisistä lähtökohdista, ni sillä päästään ehkä pidemmälle.” (2)

”Kyl se kehittämistyössä pitää olla se avarakatseisuus ja innovatiivinen ote töihin, 
et aletaan mennä jo arvopuolelle.” (7)

”Tietysti nää on myös henkilökysymyksiä, et näihin hommiin valikoituu ... 
semmoset ihmiset, joille on luontevaa yhteistyö ja verkostoituminen ja niin 
edespäin.” (2)

”...kai se on aika paljon yksilöllinen ominaisuuskin” (6)

”...on varmaan hirveen tärkeä asia, että osapuolet luottaa toisiinsa ja myöskin 
toisten asiantuntemukseen, että tulee semmosta uskoa siihen, että yhdessä 
saamme aikaan jotain.” (1)

”ensinnäkin se lähtee siitä luottamuksesta, et uskotaan siihen, että kaveri osaa 
tehdä sen, mitä on sovittu ja .... ei pimitetä tietoa, eikä olla mustasukkasia 
asiakkaista... ja sillon se edellyttää sen, että tää vuorovaikutus ihan niinku, 
sanosko luonnollista, semmost kaveripohjalta. Ei tarvi rakentaa yhtään hallintoa, 
jos ihmiset pystyy olemaan muutenkin yhteydessä, kun vaan tämmösten 
hallintokokousten kautta ja välityksellä.” (3)

”...on myöskin tärkeää se, että mihin suuntaan, keiden kanssa tehdään yhteistyötä 
ja mitä yhteistyötä tehdään, et se olis niin kun tehokasta.” (1)

”...vapaamuotoinen yhteistyö on tosi kivaa ja hauskaa ja innostavaa, mut ku se 
yhteistyö vaatii myös tiettyy systematiikkaa ja siinähän tulee johtamisen 
merkitys...” (2)

”...jos kemiat toimii, ni sillon yhteistyökin toimii. ...se ensimmäinen pari kertaa 
määrittelee niin paljon sitä, että tekeekö kaks organisaatiota yhteistyötä: tuleeko 
ne kaks ihmistä toimeen, onks niil samanlaiset jutut ja nauraaks ne samoil asiol ja 
onks niil samoi harrastuksii tai jotain. Se vaan määrittelee sen, ei sil voi mitään. 
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Kyl mä ainakin itse voin sanoo, et jos on joku semmonen yhteistyöorganisaatio, 
jonka yhteyshenkilön kans sit vaan kerta kaikkiaan ei tuu toimeen, ni ei me kyl 
paljoo sen organisaation kanskaan tehdä... Se on tietysti valitettavaa, mut me 
ollaan inhimillisii olentoja kaikki ja se tietysti vaikuttaa siihen, et mieluummin 
tekee sit jonkun toisen kanssa, jonka kanssa muutenkin menee paljon 
mukavammin.” (4)

”...[meidän keskinäinen] toimiminen on aika helppoo, koska siellä ollaan 
samantyyppisiä, puhutaan samoist asioist, ymmärretää asioit samal taval ja 
siihen hioutuu semmonen tietty oma terminologia...” (2)

”...tämmöstä turhaa palaverointia [voisi vähentääkin] ... mut emmä silti tiedä 
onko sekään silti turhaa, ku aina niis tulee silti nähtyä ihmisiä ja kuultuu 
jutuist...” (2)

Suurin osa (6/8) haastateltavista painotti yhteisten, kaikkia osapuolia 
hyödyttävien tavoitteiden merkitystä. Kaikkien toimijoiden pitää todella 
sitoutua määriteltyihin tavoitteisiin, eikä ajaa vain omaa etuaan - yhteistyöhön 
kuuluvat aina myös jossain määrin kompromissit. Puolessa (4/8) vastauksissa 
pidettiin yhteistyön kannalta ensiarvoisen tärkeänä toimijoiden 
henkilökohtaisia ominaisuuksia: arvot, asenteet ja osaaminen koettiin 
yhteistyön tekemisen kannalta merkittäviksi elementeiksi. Luottamuksen ja 
oikeat toimijat nosti esiin kolme (4/8) haastateltavaa: yhteistyö ei onnistu ilman 
luottamusta yhteistyökumppanin osaamiseen, lojaalisuuteen ja sitoutumiseen. 
Johtamisen (2/8) sekä inhimillisen aspektin (2/8) koettiin olevan tärkeitä: 
johtajuuden koettiin tuovan tehokkuutta yhteistyöhön ja koska yhteistyötä 
tehdään aina ihmisten välillä, ratkaisee se, kuinka ihmiset tulevat keskenään 
toimeen, yhteistyön suunnan. Mitä enemmän yhteistä toimijoilla on, sitä 
helpompi yhteistyötä on tehdä.

Yhteistyö aluenäkökulmasta

Haastateltavat määrittelivät yleisellä tasolla, millaista heidän mielestään on 
hyvä yhteistyö, joten heitä pyydettiin kuvailemaan myös alueen kilpailukyvyn 
kannalta oleellista yhteistyötä. 

”Mahdollisimman, semmonen selkeä ja yhteiset tavoitteet on oltava kirkkaita tai 
niitä pitää pyrkiä kirkastamaan koko ajan.” (1)

”Tehdään yhteisii suunnitelmii, on yhteinen strateginen pohja eli kyse on siitä, 
että mennään samaan suuntaan niissä asioissa ja ei tehdä päällekkäisyyksiä.” (7)

”...oikeestaan kaikenlainen yhteistyö on tärkeätä.” (6) 

”Minun näkökulmastani on ensinnäkin tärkeetä, että ... meillä täällä tämä 
yhteistyö toimii... Sillä on on jo sellasta alueellista kilpailukykyä erittäin paljon 
kasvattavaa merkitystä .” (1)

Eniten mainintoja sai päämäärätietoinen yhteistyö, joka sitouttaa ja motivoi 
toimijoita. Muutamassa vastauksessa pidettiin kaikenlaista yhteistyötä 
kilpailukykyä lisäävänä toimintana.

Aiemmin tuli ilmi, että menestyviä yrityksiä pidetään alueen 
kilpailukyvyn moottorina, joten ei ollut yllättävää, että suurimmassa osassa 
vastauksia (6/8) korostettiin yrityksiin liittyvän yhteistyön merkitystä. 
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Yritysten keskinäistä yhteistyötä sekä kaikenlaista eri toimijoiden sektorirajat 
ylittävää yhteistyötä pidetti in oleell isena alueen kilpailukyvyn 
rakennusaineena. Merkittävänä pidettiin myös maakunnan kaikkien kolmen 
seutukunnan elinkeinoyhtiöiden, tutkimus- ja oppilaitosten sekä 
alueviranomaisten keskinäistä yhteistyötä. Yhdessä vastauksessa pidettiin 
oman taustaorganisaation sisäisen yhteistyön toimimista myös alueen 
kilpailukykyä lisäävänä tekijänä: jos aluekehitystoimijaksi laskettavan 
organisaation sisäinen yhteistyö ei suju, on vaikea tehdä ulkoistakaan 
yhteistyötä alueen kehittämisen hyväksi.

Kaikki kehittämistoiminnan dynaamiset tekijät (yritykset, koulutus ja 
tutkimus sekä julkinen hallinto), joiden perusteella haastateltavatkin valittiin, 
nostettiin vastauksissa esille yhteistyön kannalta keskeisinä toimijoina.

6.6 Yhteistyön toimivuus alueella

Yhteistyön vahvuudet

Yhteistyön kehittämisen kannalta on tärkeää tietää, millaista yhteistyö on tällä 
hetkellä: tulevaisuuden päämääriä on vaikea asettaa, jos nykyisestä sijainnista 
ei ole tietoa. Tähän mennessä on perehdytty haastateltavien näkemyksiin 
alueen yhteistyöilmapiiristä, yhteistyön laadusta ja määrästä sekä sen 
ulottuvuuksista. Haastateltavia pyydettiin myös erittelemään tarkemmin, 
millaisia yhteistyön vahvuuksia he kokevat alueella olevan.

”Et tääl on ollu se yrittämisen kulttuuri, se on ollu ihan down. Ku on ollu vaan 
teollista toimintaa, isoja yrityksiä, ni se on ottanu oman aikansa, että ollaan niin 
ku ymmärretty, mitä se yrittäminen on, et mitä se tarkottaa ja mikä sen merkitys 
on kokonaisuudelle.” (3)

”...yrittäjien kantaa halutaan kuulla huomattavasti enemmän ku ennen...” (5)

”Siinä mielessä tää Pori on helppo alue, että aika äkkiä täällä tuntee sen porukan, 
joka tässä toimii... Pieni, hallittavissa oleva alue, ni on siinä mielessä hyvä, et 
semmoset luontevat tavat tehdä yhteistyötä, ni niit on helppo tehdä, et ei se oo 
niin ku paperinmakusta.” (8)

”...kyl meillä on semmonen tietty tuttu porukka, joka pystyy asioita aika hyvin 
tekemään yli organisaatiorajojen ja se on se vahvuus, mitä täl seudul oikeastaan 
on.” (2)

”Yhteistyö henkilöiden välillä, ni Porin seudul mun mielest toimii aika 
hyvin.” (5)

”Ja jos nyt puhutaan Porin seudusta, niin Porin seudulla yhteistyö toimii 
mielestäni oikeinkin hyvin ... ongelmia ei lakaista maton alle.” (1)

”...ne ihmiset ja ne organisaatiot, kenen kanssa me tehdään töitä, ni ne on kyl 
alansa ammattilaisia.” (3)

Yleisesti ottaen yhteistyön koettiin sujuvan melko hyvin. Vastausten kirjo ei 
ollut kovin laaja, eikä eri sektoreiden edustajien vastausten välillä ollut 
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silmiinpistäviä eroavaisuuksia. Puolet (4/8)  haastateltavista koki yhteistyön 
toimivan hyvin erityisesti yritysten osalta: yritykset itse ovat kaikkiin suuntiin 
aktiivisia yhteistyötoimijoita ja yrityksiä kuunnellaan entistä herkemmällä 
korvalla. Yritysilmapiirin yleisesti koetaan kohentuneen huomattavasti 
viimeisten parin vuosikymmenen aikana. 

Henkilöiden välisen yhteistyön koettiin sujuvan hyvin ja alueen ilmapiirin 
olevan sellaisen, että vaikeistakin asioista ainakin yritetään keskustella. Myös 
alueen kokoa pidettiin yhteistyön kannalta positiivisena tekijänä: toisaalta alue 
on niin pieni, että toimijat oppivat hyvin nopeasti tuntemaan toisensa, jolloin 
yhteistyöstä yli organisaatiorajojenkin tulee luontevaa ja toisaalta alue on sen 
verran suuri, että se tarjoaa aluekehitystoiminnalle kiinnostavat puitteet. 
Muutamassa (2/8) vastauksessa kiiteltiin myös omien yhteistyökumppaneiden 
osaamista.

Yhteistyön heikkoudet

Tähän mennessä vastausten perusteella ei ole käynyt ilmi, että yhteistyössä olisi 
mitään dramaattisia ongelmia, joten olikin esitettävä suora kysymys siitä, miltä 
osin yhteistyön ei koeta sujuvan hyvin. Ja löytyihän niitä yhteistyön 
heikkouksiakin: haastateltavien sanainen arkku oli avoimimmillaan 
ongelmakohtia eriteltäessä. Vaikka yhteistyön ongelmakohdat epäilemättä ovat 
olemassa, selittyy niiden suuri osuus vastauksissa osaltaan varmaan myös sillä, 
että ihmisillä on taipumus pohtia enemmän ongelmalliseksi koettuja asioita,  
kuin niitä, joihin ongelmia ei juuri liity. Ja jotta asioita saataisiin muutettua, on 
tietenkin oltava hyvin perillä siitä, mitä pitäisi kehittää ja korjata.

”Se on se haaste, seutukuntien välinen yhteistyö.” (7)

”...siihen ei oikein ole kauheasti ollut viime aikoina luottamista, että 
maakuntaliitto niin kun olis jotenkin ottanut korkeampaa profiilia tässä 
Satakunnan kehittämisessä.” (6)

”Isoista yhteisistä linjoista sopiminen ja kiinnipitäminen on vaikeeta, koska 
tämmösen maakunnan sisällä on niin paljon erilaisia intressejä ja halutaan, että 
aluetta pitää kehittää tasapuolisesti. ... Että tämä on tämmöstä jatkuvaa 
tasapainoilua siinä, että miten löydetään ne yhteiset tavoitteet just sille 
kehittämistoiminnalle.” (1)

”...yleensä tää yhteistyö, verkostoituminen ja se, että se mene konkretiaan, ni se 
on haasteellista. Et voidaan istua kaffella ja keskustella, mut et saadaan sitä 
yhteistä tekemistä, ni se on sit se oma haaste.” (7)

”...tehdään laajalla skaalalla kaikenlaista vähän, niin se menee helposti 
semmoseksi puuhasteluksi. Että on hyviä hankkeita paljon käynnissä, hyvää työtä 
tehdään, mut että onko se tosiaan sitä alueellista kilpailukykyä parantavaa, ni 
siitä voi olla montaa mieltä.” (1)

”Porin pitäis kyetä olemaan tällanen [maakunnan] veturi. …vaatimuksia 
esitetään, mut millä resursseilla, millä eväillä saadaan sitten tehdä sitä. Et 
odotukset on kovat tätä keskuskaupunkia kohtaan, mut... Pori nyt ei varsinaisesti 
kuulu tämmösiin valtakunnallisiin suuriin kasvukeskuksiin...” (1)

”...meil on edelleen Porin seudulla merkittävissä johtotehtävissä sellasia 
henkilöitä, jotka eivät... nää yhteistyön tai verkostoitumisen hyötyy.” (4)

76



”Mutta toki täällä Porissa... kyl se tietysti on aika veristä välillä se taistelu 
samoista rahoista.” (4)

”Haasteena on tietysti se, et meil on ehkä liian samat toimijat samoissa 
kokouksissa, samoissa ohjausryhmissä, ja aina välillä muistelee, et hei, minkäs 
takia me nyt tänään tääl istuttiin...” (7)

”...kyllä kaikki meidän kehittämistoimenpiteemme pitää pohjautua siihen, että 
maakunnan bruttokansantuote nousee. ... Eli tehdään sitten mitä tahansa 
yhteistyötä ja vuorovaikutusta ja verkostoidutaan, ni jos se [yritys] unohtuu 
sieltä, niin ku osin on jossakin vaiheessa vähän unohtunut, niin ollaan 
hakoteillä.” (4)

Ongelmakohtia löytyi runsaasti sekä määrällisesti että laadullisesti. Ihan 
jokaista kohtaa on mahdotonta käydä läpi, jos raportointimitan aikoo pitää 
kohtuullisena, mutta useimmiten ongelmakohdiksi mainittiin maakunnan 
hajanaisuus, niukat resurssit (aika, raha ja myös osaaminen), yhteistyön 
näennäisyys, yhteisten tavoitteiden puuttuminen, Porin rooli maakunnan 
keskuskaupunkina, kehittäjäpiirien pienuus sekä nihkeä yrittäjäilmapiiri.

Kaikkein useimmiten ongelmakohtia ruodittaessa esiin nousi 
maakunnallisen yhteistyön haasteellisuus. Kuntien eripuraisuus aiheuttaa 
paljon ongelmia: maakunnallisia hankkeita on vaikea käynnistää eikä 
maakunnan asioiden ajaminen valtakunnallisellakaan tasolla onnistu muuten 
kuin yhteisenä rintamana. Hajanaisen maakunnan ongelmat heijastuvat 
maakuntaliittoon, jossa ei kyetä luomaan alueelle yhteisiä tavoitteita ja 
painopisteitä. Tätä kautta maakuntaliiton heikkous vaikeuttaa osaltaan 
kaikkien aluekehitystoimijoiden toimintaa. 

Odotukset Poria kohtaan maakunnan keskuskaupunkina ovat suuret, 
mutta resurssit niukat, eikä Pori ei ole kyennyt ottamaan sellaista roolia 
maakunnan keskuskaupunkina, mitä siltä odotetaan. Porin toiminta 
maakuntaliiton kanssa ei ole kovin sujuvaa ja ikiaikainen köydenveto Rauman 
kanssakin tuntuu edelleen jatkuvan. 

Yhteisten tavoitteiden puuttuminen koetaan ongelmalliseksi  ja vaikka 
yhteistyötä on määrällisesti paljon, on se usein melko näennäistä: kankeaa, 
tehotonta, puuhastelevaa ja aikaansaamatonta. Niukkoihin resursseihin ja 
toimijoiden yhteistyöosaamisen eroihin kiinnitettiin huomiota erityisesti 
julkisella ja koulutussektorilla. Luottamuspulaa koettiin olevan erityisesti 
maakunnallisella tasolla: kunnat eivät luota toisiinsa eikä Satakuntaliiton 
kyvykkyyteen yhteisten asioiden hoitajana luoteta

Kaupungin yrittäjäilmapiirissä nähtiin kehittämisen varaa ja esimerkiksi 
kehittäjäorganisaatioiden ja yritysten välistä yhteistyötä sekä kaupungin 
päätöksenteon hitautta  ja yrittäjävaikutusten vähäistä huomioimista yleisessä 
päätöksenteossa kritisoitiin. Vaikka pienet kehittäjäpiirit koettiin yhteistyötä 
edistäväksi tekijäksi, huomiota kiinnitettiin myös niiden ongelmallisuuteen: 
uudet näkemykset puuttuvat ja tuttuus aiheuttaa tiettyä laiskuutta. Toisaalta 
muutamassa vastauksessa ihmisten vaihtuvuutta pidettiin ongelmallisena.
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6.7 Yhteistyön kehittäminen

Kehittämisen paikat

Kun haas ta te l tav ien näkemykset yhte is työn to imivuudesta j a 
toimimattomuudesta oli selvitetty, tiedusteltiin heiltä mielipiteitä siitä, miten 
heikkoudet käännetään vahvuuksiksi eli pyydettiin kertomaan, miten heidän 
mielestään yhteistyötä tulisi kehittää.

”...ehkä vähemmän sais olla semmost turhanpäivästä palaveeraamista.” (7)

”...ollaan vain sellaisessa yhteistyöstä mukana, missä sitten on niiden eri 
toimijoiden hyötyä ja jossa itse pystyy palvelemaan sitä yhteistyötä parhaiten. 
Että ei suinkaan tarvi olla kaikessa mukana.” (1)

”Pitäis olla mahdollisimman paljon sellasia yhteisiä foorumeita, jossa niitä asioita 
tehdään yhdessä elikkä mitä enemmän tehdään niin, että valmistellaan asioita 
erikseen ja sitten tuodaan edunvalvontatyyppisesti johonkin yhteiseen 
päätöksentekoon ja sitten siellä ajetaan sitä omaa asiaa, niin silloin niistä helposti 
tulee kilpailevia asioita. Mut mitä enemmän pystytään siihen, et pystyttäs niitä 
ihan yhteisesti valmistelemaan, niin sitä enemmän se lisää sitä sitoutumista.” (1)

”Porin rooli tämmösenä maakunnan pääkaupunkina, et ehkä siinä on 
kehittämisen varaa.” (6)

”Satakuntaliiton vahvistaminen ... olis niin kun meidän kaikkien toimijoitten etu, 
että siellä olis mahdollisimman hyvä, pätevä, korkeetasonen henkilöstö, mut et 
sitten myös siellä työskentelevillä olis edellytykset tehdä sitä työtä.” (1)

”Toivosin, et ihmisiltä löytyis innostusta ja halua ja semmosta uuden hakemista 
ja riskinottokykyä ja avarakatseisuutta ja innostunutta tekemisen iloa ja 
tekemisen meininkiä pitäis olla näis asioissa ja pois se kaikki kyynisyys ja näin-ei-
voi-tehdä-tyyli.” (7)

”Täällä tahtoo käydä niin, että loppuu usko siihen yhdessä tekemiseen ja se on se 
keskeisin asia, mitä täällä lisää tarvittais, sitä uskoa, että se sillä yhdessä 
tekemisellä kuitenkin parhaiten pärjätään.” (1)

”Et sitä asiaa vois vähän miettii, et sen jälkeen, kun valitsee sen ryhmän siihen 
ympärille, et kattoo sitä, et näyttääks se tutulta se ryhmä ja miettii, et tekiskö 
jotain radikaalia...” (4)

”...aika paljon puhutaan tietynlaisesta laadullisesta yhteistyöstä, et jutellaan ja on 
keskusteluja, istutaan jossain ohjausryhmissä ristiin ja on neuvottelukuntii ja 
kaiken näkösii, mut se, että miten sitä sitten mittaisi, sen pitäisi mun mielestä olla 
jotenkin sellanen, mikä on mitattavissa...” (4)

Kaikki (8/8) haastateltavat löysivät alueen nykyisistä yhteistyökäytänteistä  
tarkistamisen ja uudistamisen varaa. Määrällisesti yhteistyötä koettiin olevan 
yleensä riittävästi, mutta yhteistyön laatuun kaivattiin parannusta – varsinkin, 
kun niukkenevat resurssit sitä vaativat.

Muiden vastausten välillä hajonta oli tasaista, mutta laadun parantamisen 
tärkeimmäksi keinoksi yli puolessa (5/8) vastauksissa nostettiin yhteistyön 
tavoitteiden määrittely: kun tiedetään mitä ja miksi ollaan tekemässä, voi 
turhaa palaverointia karsia ja toimintaa tehostaa. Tehostamiseen kuuluu myös 
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kehitystoiminnan päällekkäisyyksien karsiminen ja yhteistyön rajaaminen, 
kaikkien ei tarvitse osallistua kaikkeen yhteistyöhön. Yhteisten päämäärien 
luomisen kannalta pidettiin tärkeänä, että olisi foorumeita, jotka mahdollistavat 
epävirallisenkin asioiden yhdessä pohdiskelun ja valmistelun.

Toimijoiden asenteissa koettiin olevan rutkasti parantamisen varaa ja 
toivottiin, että yhteistyöhankkeisiin – ja aluekehittämisen mahdollisuuksiin 
yleensä – suhtauduttaisiin nykyistä avarakatseisimmin ja positiivisemmin. 
Muutamassa vastauksessa kaivattiin Satakuntaliiton ja Porin roolien 
selkiyttämistä: Satakuntaliiton tulisi toimia maakunnan kokoavana voimana ja 
P o r i n ro o l i a m a a k u n n a n k e s k u s k a u p u n k i n a t u l i s i v a h v i s t a a . 
Yhteistyökokoonpanoille nähtiin uudistamisen tarvetta: mukana on aina samat 
henkilöt samoista organisaatioista, joten mukaan pitäisi saada samoista 
organisaatioista uusia ihmisiä ja/tai kokonaan uusia organisaatioita ja tuoreita 
kasvoja. Myös yhteistyön tulosten mitattavuus mainittiin muutamassa 
vastauksessa: ilman jonkinlaista mittaamista yhteistyön onnistumisen arviointi 
on mahdotonta. 

Aiemmin tuli ilmi, että alueella on ongelmia yhteistyössä, mutta niiden 
koetaan olevan pääasiassa ”muualla” eli muissa toimijoissa ja organisaatioissa. 
Tarvittavat kehittämistoimenpiteet nähdään monesti melko abstrakteina ja 
suurina, puhutaan luottamuspääoman lisäämisestä, Satakuntaliiton ja Porin 
roolien vahvistamisesta, toimijoiden asenteiden muuttamisesta – asioista, joiden 
korjaaminen vaikuttaa jokseenkin haasteelliselta ja kompleksiselta tehtävältä. 

Kehittämisvastuu

Yhteistyön kehittämispaikkojen määrittelyn jälkeen oli luontevaa perehtyä 
siihen, pystyvätkö haastateltavat määrittelemään jonkin tahon, jonka koetaan 
olevan vastuussa yhteistyön kehittämisestä. 

”Joo, semmonen taho on [Satakuntaliitto], mut sen on kauhean vaikea ottaa sitä 
tehtävää.” (1)

”...maakunnan pääkaupunki tietysti voi olla yhtenä vetovastuussa, mut kyl 
maakuntaliiton oikeastaan määritelmän mukaan pitäisi se olla.” (6)

”Satakuntaliitto on kuntayhtymä, siel on taas se, kunta on se perusyksikkö, et kyl 
se on ehkä se kunta, kunta ja kunnan päättäjät on avainasemassa näissä 
asioissa.” (7)

”Porin seudun kehittämiskeskuksel on tää elinkeinostrategiaprosessi, jonka yks 
pääpainopiste on kumppanuuksien rakentaminen. Et heil on nyt ainakin 
semmonen yks avainorganisaation rooli....” (2)
 
”...kylhän se on jokaisella meistä. Et ei me voida ajatella, et jos halutaan kehittää 
yhteistyötä Porin seudulla, niin kaadetaan se jonku ihmisten niskaan, et se on teiä 
vastuul. ... Mut kyl se on jokasella tietysti se vastuu, organisaatiol ja yksilöl.” (4)

Viidessä (5/8) vastauksessa maakunnallisen tason yhteistyön kehittämisen 
kannalta Satakuntaliiton roolia pidettiin ensisijaisen tärkeänä, keskuskaupunki 
Porin roolia unohtamatta. Porin kaupunginjohtajan ja maakuntajohtajan 
toivottiin erityisesti omalla esimerkillään kannustavan muuta maakuntaa 
yhteistyöhön. 
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Porissa – kuten muissakin maakunnan kunnissa – vetovastuu yhteistyön 
kehittämisestä määriteltiin olevan kaupunkijohdolla. Muutamassa vastauksessa 
peräänkuulutettiin myös Porin Seudun Kehityskeskus Oy:n (POSEK) vastuuta. 
Suurin osa (6/8) vastaajista mainitsi itsensä tai taustaorganisaationsa olevan 
omalta osaltaan vastuussa yhteistyön kehittämisestä. 

On hienoa, että haastateltavat huomaavat ja osaavat ottaa itselleen ja 
taustaorganisaatiolleen yhteistyön kehittämisvastuuta. Vain parissa 
vastauksessa tuli kuitenkin ilmi, että haastateltavat pitävät itseään tai 
taustaorganisaatiotaan päävastuullisena edellisessä kohdassa esittämänsä 
kehittämistoimenpiteen toteuttajana. Yli puolet vastaajista mielsi vastuun 
olevan kuitenkin pääasiassa jossain etäällä, kuten Satakuntaliitossa tai Porin 
kaupunkijohdolla. Toisaalta aiempien vastausten mukaan suurimmat 
yhteistyön ongelmatkin koetaan löytyvän ensinnäkin muista organisaatioista ja 
toiseksi maakunnan, ei Porin tai edes Porin seudun, tasolta. Mitä etäämmälle 
ongelmat paikallistetaan, sitä vaikeampi niihin on tarttua. 

6.8 Ensimmäinen askel

Lopuksi haastateltavia pyydettiin määrittelemään, mitkä ovat heidän 
mielestään kaikkein kiireellisimpiä ja tärkeimpiä yksittäisiä toimenpiteitä, mitä 
Porissa pitäisi yhteistyön kehittämiseksi tehdä. Esiin nousi kolme teemaa: 
maakunnallisen yhteistyön kehittämistarpeet, korkeakoulujen rooli 
aluekehitystoiminnassa sekä elinkeinoelämän edellytysten parantamistarpeet 
alueella. 

”...tärkein asia olis, et saatais jotenkin tää maakunta yhteneväisemmäksi, et 
saatais sille niin kun enemmän painoarvoa. ...se olis tämä koko Satakunnan 
yhteistyö.” (6)

”Kyl mää sanosin, et se yhteinen tahtotila, yhteisen päämäärän kirjaaminen ja se 
visio mihin me halutaan tää seutu, tää maakunta viedä. Et kyl se tahtotila on niin 
ku se avain, kaikki sitoutuu siihen yhteiseen päämäärään ja meil on yhteinen 
visio. Ja visio on semmonen, mikä ei oo taas sitä pullamössöö, vaan se on ihan 
selkee.” (7)

”Semmosta luottamuspääomaa pitäis jollakin tavalla voida kasvattaa. Et se ei 
ainakaan missään tapauksessa enää murenis enempää. Se tosiaan vaatii sekä 
arvojohtajuutta että asiantuntijajohtajuutta tässä maakunnassa ja sitä on hirmu 
vaikea näköjään kenenkään ottaa. ... Täällä tahtoo käydä niin, että loppuu usko 
siihen yhdessä tekemiseen ja se on se keskeisin asia, mitä täällä lisää tarvittais, sitä 
uskoa, että se sillä yhdessä tekemisellä kuitenkin parhaiten pärjätään.” (1)

”Nää neljä eli yliopistokekskus, Samk, Prizztech ja Posek, ni sen kuvion, niin ku  
lykkääminen yhteiseen tahtotilaan ja yhteiseen  muottiin, et kyl mä pidän sitä 
tärkeimpänä. … Toki me ollaan koko ajan yhteistyös keskenämme, mut mun 
mielestä se ei riitä.” (4)

”Et ku tulee niin monta asiaa, mut et minkä sieltä sitten sitte priorisois... No tota, 
mää ehkä koen aika tärkeeks ton meidän yliopistokeskuksen kehittämisen. Se 
heidän yhteistyö tähän ympäröivään alueeseen ja toisaalta kansainvälisiin 
kumppaneihin, ni se on varmaan yks erittäin tärkeä elämän ja kuoleman kysymys 
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tän alueen kannalta. Et he on hyvin merkittävä toimija ihan imagomielessä ja 
mones muussakin mielessä.” (2)

”...kyl mä koen, et yliopistokeskus on niin tärkee, et tää ois yhteinen asia. Et kyllä 
se myös on tietyl tavalla meidän muiden tän tyyppisten toimijoiden vastuulla... 
Mut kai se tietysti pääsääntösesti on heillä ja heidän johdolla semmonen 
organitointivastuu, mut et siin kyl pystyy moni vähän helppaamaan.” (2)

”No, mä sanosin näihin Satakunnan kaikkiin kuntiin, niin Poriin ku muihinkin, 
et päivittää elinkeinostrategia ja elinkeinopoliittinen ohjelma rakentaa niin, et se 
sisältää yritysvaikutusten arvioinnin, säännöllisen kaavotuskatsauksen yrittäjien 
kanssa ja tehdä se elinkeinostrategia niin, että se tukee yrittäjyyttä. Koska sitä 
kautta se kunta ainoastaan kehittyy. Et ku se saatas kuntoon, niin monta 
pienempää asiaa loksahtais paikalleen.” (5)

Kolmessa (3/8) vastauksessa painotettiin maakunnallisen yhteistyön 
kehittämistarvetta. Hajanainen maakunta tarvitsee yhteisen, sitouttavan vision, 
joka motivoi erkautuneita toimijoita yhteistoimintaan ja luo uskoa yhdessä 
tekemiseen. Satakuntaliitolla määriteltiin olevan maakunnallisen yhteistyön 
kehittämisestä päävastuu, mutta koska maakuntaliitto ei pysty vastuuta 
ottamaan, olisi keskuskaupunki Porin siihen pystyttävä. 

Kaksi (2/8) haastateltavaa piti tärkeimpänä tehtävänä oppilaitosten roolin 
vahvistamista alueellisina kehitystoimijoina, josta vastuuta kantaa jokaisen 
organisaation johto tarvittaessa muiden aluekehitystoimijoiden tuella. 

Kolme (3/8) haastateltavaa tarkasteli kysymystä selkeästi elinkeinoelämän 
edellytysten kehittämisen näkökulmasta: yhden vastaajan mielestä kaupunkien 
ja kuntien johdon olisi ensisijaisen tärkeätä päivittää elinkeinostrategia, kun 
taas toinen haastateltava oli sitä mieltä, että kaupunkiin olisi syytä luoda 
kokonaan uusi elinkeinotoiminnan yksikkö ja kolmas koki erityisen tärkeäksi 
yritysten tukiorganisaatioiden tehokkaan toiminnan varmistamisen, josta 
vastuun kantavat elinkeinoyhtiöt sekä valtion aluehallinto. 

Maakunnallisen yhteistyön kehittämistarpeita pitivät ensisijaisena 
haastateltavat kaikilta kolmelta sektorilta. Koulutussektorin edustajat eivät 
maininneet elinkeinoelämää kiireellisimpänä kehityskohteena eikä 
elinkeinoelämän edustajat vastavuoroisesti koulutussektoria.

Vastauksista puolessa vastuuta kiireellisimpien kehitysaskelien 
ottamisesta otettiin itselle tai omalle taustaorganisaatiolle, kun taas puolessa 
koettiin, että jonkun muun olisi syytä tehdä jotain. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET

7.1 Tutkimustulosten yhteenveto

Tutkimuksen tavoite oli kartoittaa, millaista yhteistyötä aluekehittämisen 
parissa tällä hetkellä tehdään ja miten tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksia 
voisi kehittää. Tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat:

1. Millaista yhteistyötä aluekehitystoimijat tällä hetkellä tekevät?
2. Pidetäänkö yhteistyötä tärkeänä alueellisena kilpailutekijänä?
3. Miltä osin yhteistyö toimii hyvin ja miltä osin huonosti?
4. Miten yhteistyötä voisi kehittää?

Tutkimuskysymysten perusteella tutkimusstrategiaksi valittiin laadullinen 
tapaustutkimus, tutkimusmetodiksi teemahaastattelu, tutkimusotokseksi 
kahdeksan aluekehitystoimijaa ja aineiston analyysitavaksi teoriaohjaava 
sisällönanalyysi. Tältä osin tehtyjä valintoja voi pitää onnistuneena, koska 
aineistosta löytyi vastaukset kaikkiin esitettyihin tutkimuskysymyksiin:

Millaista yhteistyötä aluekehitystoimijat tällä hetkellä tekevät?

Tulosten mukaan yhteistyötä tehdään paljon niin eri sektoreiden (julkinen 
hallinto, koulutus ja tutkimus sekä yritykset) sisällä kuin niiden välilläkin. 
Kaikenlaisten verkostojen sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön tärkeys 
on oivallettu, mutta yhteistyö on yleisintä niiden kanssa, jotka sijaitsevat niin 
henkisesti kuin fyysisestikin lähellä: tyypillisimpiä yhteistyökumppaneita ovat 
oman alueen toimijat sekä ne, joiden kanssa yhteiset päämäärät, kieli ja 
toimintatavat löytyvät hyvin luontevasti. 

Alueellisen yhteistyön määrää pidettiin riittävänä, mutta laatuun 
kaivattiin kohentamista. Pääasiassa haastateltavat pitivät itseään ja omaa 
taustaorganisaatiotaan sangen aktiivisena ja osaavana yhteistyötoimijana ja he 
itse kokivat pystyvänsä vaikuttamaan tekemänsä yhteistyön laatuun ja 
määrään, joten havaitut ongelmat yhteistyön laadussa paikallistuvat etäälle: 
muihin organisaatioihin ja toimijoihin.
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Pidetäänkö yhteistyötä tärkeänä alueellisena kilpailutekijänä?

Kaikki haastateltavat pitivät yhteistyötä tärkeänä alueellista kilpailukykyä 
lisäävänä tekijänä. Oman taustaorganisaation yhteistyöasenteita pidettiin 
valtaosin positiivisina, joskin taustaorganisaation koko vaikutti käsityksiin 
yhteistyöasenteista: mitä suurempi organisaatio, sitä helpommin löytyi 
asenteista kritisoitavaa. Alueellisen yhteistyöilmapiirin koettiin koko ajan 
parantuneen ja enemmistön mielestä suhtautuminen yhteistyöhön on nykyään 
alueella sangen positiivista. 

Tutkimustuloksissa yhteistyön pääasiallisiksi motiiveiksi nousivat hyöty ja 
selviytyminen. Kaikki haastateltavat pitivät yhteistyötä hyödyllisenä, koska sen 
avulla saadaan aikaan tuloksia ja juuri sellainen yhteistyö, jonka avulla pyritään 
mahdollisimman konkreettisiin tuloksiin, on myös kaikkein mieluisinta 
yhteistyötä. Yhteistyötä pidettiin myös elinehtona: niukat resurssit sekä 
jatkuvasti kiihtyvä ja globalisoituva kilpailu edellyttävät toimivan yhteistyön ja 
verkostojen olemassaoloa. 

Miltä osin yhteistyö toimii hyvin ja miltä osin huonosti?

Yleisesti yhteistyön toimivuudesta puhuttaessa sen keskeisenä edellytyksenä 
pidettiin kaikkia osapuolia aidosti hyödyttäviä tavoitteita. Myös toimijoiden 
arvot, asenteet ja osaaminen sekä toimijoiden keskinäisten kemioiden 
toimivuus mainittiin sujuvan yhteistyön edellytyksenä. Yhteistyön 
onnistumisen koettiin edellyttävän myös sitä, että toimijat voivat luottaa 
toistensa osaamiseen, lojaalisuuteen ja sitoutumiseen, ja johtajuuden koettiin 
lisäävän yhteistyön systematiikkaa ja tehokkuutta. Alueen kilpailukyvyn 
kannalta tärkeimpänä yhteistyön edellytyksenä pidettiin sellaisten tavoitteiden 
luomista, jotka aidosti sitouttavat ja motivoivat erilaisia toimijoita. Yrityksiä 
pidettiin alueellisen kilpailukyvyn moottorina ja kaikenlaista yritysten 
toimintaedellytyksiä parantavaa yhteistyötä pidettiinkin hyvin keskeisenä. 

Yhteistyön suurimmat ongelmakohdat koettiin liittyvän maakunnalliseen 
yhteistyöhön: kuntien välillä vallitsee epäluottamuksen ilmapiiri, joka heijastuu 
toimintakyvyttömäksi ja tehottomaksi mielletyn maakuntaliiton toimintaan. 
Yhteisten, sitouttavien tavoitteiden puute koettiin ongelmalliseksi myös 
Porissa: yhteistyötä on määrällisesti paljon, mutta se on monesti melko 
näennäistä ja aikaansaamatonta.

Yritysilmapiirin ja yrityksien toimintaedellytyksiä parantavan yhteistyön 
nähtiin lisääntyneen erityisesti viimeisen vuosikymmenen aikana, mutta siinä 
koettiin edelleen olevan paljon myös parantamisen varaa: erityisesti elinkeino-
organisaatioiden toivottiin panostavan selkeämmin yrityslähtöiseen 
yhteistyöhön sen sijaan, että aika ja energia kulutetaan pääosin isojen 
hankkeiden byrokraattiseen pyörittämiseen.

Alueen pienuutta pidettiin sekä vahvuutena, että heikkoutena: pienellä 
alueella keskeiset toimijat oppivat hyvin nopeasti tuntemaan toisensa, jolloin 
yhteistyön tekemisen kynnys madaltuu. Toisaalta tuttuus aiheuttaa sen, että 
mukaan kutsutaan, aiheesta riippumatta, aina samat toimijat, joten uusia 
näkökulmia ja toimintatapoja tulee harvoin esille. Toimijoiden välistä 
luottamusta murensi osaltaan se, että yhteistyöosaamisessa ja -asenteissa 
nähtiin olevan huomattaviakin eroja. 
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Alueellisen yhteistyön koettiin kuitenkin kaiken kaikkiaan sujuvan melko 
hyvin – tai ainakin aiempaa paremmin: yhteistyöilmapiiri on jatkuvasti 
kehittynyt ja henkilöiden välisen yhteistyön miellettiin sujuvan suhteellisen 
hyvin. Ilmapiiri koettiin myös sellaiseksi, että vaikeitakin asioita on mahdollista 
nostaa esille ja niistä ainakin yritetään saada aikaan rakentavaa keskustelua.

Miten yhteistyötä voisi kehittää?

Yhteistyön kehittämisen kannalta keskeisimmäksi asiaksi nostettiin yhteisten 
tavoitteiden puuttuminen: kun jaettua päämäärää ei ole, tulee yhteistyöstä 
helposti tehotonta ja puuhastelevaa. Tällöin myös tarkoituksenmukaisten 
yhteistyökokoonpanojen rakentaminen on haasteellista ja yhteistyöhön 
osallistumisesta tulee helposti itseisarvo. Yhteistyökokoonpanojen uudistamista 
pidettiin tärkeänä, jotta kehitystyöhön saataisiin tuoreita näkökulmia ja 
toimintamalleja. Aluekehitystoimijoiden toivottiin myös suhtautuvan nykyistä 
e n n a k k o l u u l o t t o m a m m i n j a p o s i t i i v i s e m m i n s e k ä e r i l a i s i i n 
yhteistyöhankkeisiin että yleensäkin aluekehittämisen mahdollisuuksiin.

Yleisesti kaikenlaisen yhteistyön – ja erityisesti kaikenlaiset sektorirajat 
ylittävän yhteistyön – lisääminen varsinkin maakunnallisella tasolla sai 
kannatusta. Maakuntaan kaivattiin johtajuutta, niin arvo- kuin 
asiantuntijajohtajuuttakin, jotta saataisiin aikaan kaikkia toimijoita aidosti 
motivoivat ja innostavat päämäärät ja kehittämisen painopisteet. 

Maakunnallisen yhteistyön kehittämisen koettiin vaativan Satakuntaliiton 
ja Porin kaupungin roolien selkiyttämistä: maakuntaliiton tulisi olla 
selkeämmin koko maakunnan toimintaa kokoava ja ohjaava toimija ja Porin 
aseman maakunnan keskuskaupunkina tulisi olla huomattavasti nykyistä 
vahvempi. Sekä Satakuntaliitolta että Porin kaupunkijohdolta odotetaan 
nykyistä suurempaa vastuun kantamista alueellisen yhteistyön kehittämisestä. 
Myös Porin Seudun Kehityskeskus Oy mainittiin tahona, jonka toivottiin 
vahvistavan rooliaan yhteistyön kehittäjänä. Enemmistö vastaajista oli 
kuitenkin sitä mieltä, että myös he itse tai heidän taustaorganisaationsa ovat 
omalta osaltaan  vastuussa yhteistyön kehittämisestä alueella. 

Vastauksissa nousi esiin kolme teemaa koskien näkemyksiä siitä, mitkä 
ovat kaikkein kiireellisimpiä ja tärkeimpiä yksittäisiä toimenpiteitä, joita 
alueellisen yhteistyön kehittämiseksi pitäisi tehdä: maakunnallisen yhteistyön 
kehittämistarpeet, korkeakoulujen rooli aluekehitystoiminnassa sekä yritysten 
toimintaedellytysten kehittämistarpeet. Maakuntaan kaivattiin yhdistävää 
visiota, joka sitouttaisi eriytyneet toimijat yhteistyöhön ja loisi uskoa siihen, että 
pitkäjänteinen yhteistyö on se keino, jonka avulla tuloksia saadaan aikaan. 
Satakuntaliittoa pidettiin tahona, jolla on vastuu maakunnallisen yhteistyön 
kehittämisestä, mutta maakuntaliiton kyvykkyyttä toimia vastuunkantajana 
kuitenkin kyseenalaistettiin, joten keskuskaupunki Porin toivottiin ottavan 
nykyistä selkeämpää roolia maakunnallisen yhteistyön kehittämisessä.

Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä parantaisi vastausten mukaan se, 
että elinkeinoyhtiöt ja valtion aluehallinto panostaisivat nykyistä enemmän 
alueen elinkeinoelämän tukiorganisaatioiden yhteistyöhön; maakuntien kunnat 
huomioisivat paremmin elinkeinostrategioissaan yritysvaikutukset ja Poriin 
luotaisiin mahdollisesti kokonaan uusi elinkeinotoimen yksikkö. 
Korkeakoulujen aluekehittäjäroolin vahvistaminen olisi tärkeää paitsi 
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imagosyistä, myös siksi, että tällä hetkellä oppilaitosten osaamista ei täysin 
hyödynnetä aluekehitystyössä.

7.2 Pohdinta

Yhteistyön kehittämistarpeiden analysointia

Pintapuolisesti tarkasteltuna saattaa tuntua, että tutkimuksen teoreettisen 
viitekehyksen ja empiirisen osuuden luontevaa vuoropuhelua ei synny. 
Tutkimustuloksia analysoidessa huomaa kuitenkin, että niiden takaa nousevat 
vahvasti esiin juuri ne teemat, jotka teoriaosuudessa esiteltiin onnistuneen 
yhteistyön perusedellytyksinä: sosiaalinen pääoma, oppiminen ja verkostojen 
johtaminen. 

Alueen kilpailukyvyn perustana pidetään sosiaalista pääomaa (Katajamäki 
2009, 70), jonka toisiaan vahvistavat kulmakivet ovat luottamus ja 
vastavuoroisuus (Putnam 2000, 20). Kumpikaan kulmakivistä ei tunnu olevan 
tukevin mahdollinen tutkimuksen toimintaympäristössä. Luottamuspulaa 
koettiin eksplisiittisesti erityisesti maakunnallisella tasolla, mutta 
implisiittisemmin se tuli esiin esimerkiksi näkemyksissä siitä, että yhteistyön 
ongelmat ovat ”jossain muualla”. Toisin sanoen muiden toimijoiden 
yhteistyöosaamiseen ei oikein luoteta. Sama ilmiö oli havaittavissa myös 
käsiteltäessä yhteistyöaktiivisuutta ja -asenteita. Luottamuksen ilmapiiriä 
tuskin vahvistaa se, että yhteisten tavoitteiden koettiin puuttuvan ja eri 
toimijoiden roolit tuntuivat jääneen osittain epäselviksi. Myöskään 
vastavuoroisuus ei tunnu toimivan parhaalla mahdollisella tavalla: 
Muutamassa vastauksessa tuotiin esiin sitä, että haastateltavat kokevat, ettei 
heidän taustaorganisaatiotaan arvosteta riittävästi alueella, vaikka muut 
haastatellut mainitsivat juuri nämä kyseiset organisaatiot tärkeiksi 
aluevaikuttajiksi . Kaksi haastateltavaa jopa nimesivät toistensa 
taustaorganisaatiot tahoiksi, joiden kanssa he toivoivat lisää sekä määrällistä 
että laadullista yhteistyötä. Joko yhteistyöaktiivisuus ja aloitteiden tekeminen 
on kerrottua vähäisempää tai sitten toisten tekemiä yhteistyöavauksia ei 
huomioida. Kumpikaan vaihtoehto tuskin lisää vastavuoroisuuden ja 
luottamuksen ilmapiiriä.

Oppiminen mahdollistaa uusien toiminta- ja ajattelumallien omaksumisen 
ja sitä pidetäänkin yhtenä tärkeimmistä yhteistyötä motivoivista tekijöistä 
(Hyötyläinen 2006, 32; Tynjälä, Ikonen-Varila & Hytönen 2007, 258-258). 
Tutkimustulosten perusteella voi päätellä, että juuri oppimiseen ja 
uudistumiseen liittyy alueella suuria yhteistyön haasteita: yhteistyön 
tärkeimmiksi motiiveiksi nousivat siitä saatava, mahdollisimman konkreettinen 
hyöty sekä huoli selviytymisestä. Oppimisen kannalta haasteellista on myös se 
– tutkimustuloksistakin ilmennyt – piirre, että ihminen tuntee olonsa 
mukavimmaksi itsensä kaltaisessa seurassa ja yhteistyötä tehdään mieluiten 
niiden kanssa, jotka sijaitsevat niin henkisesti kuin fyysisestikin 
mahdollisimman lähellä (Ibarra 1993, 61). Pienet ja läpikotaisin tutut 
kehittäjäpiirit koettiinkin alueella vahvuudeksi, mutta myös niiden 
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kääntöpuoleen kiinnitettiin huomiota: innovaatiopotentiaali on heikkoa, kun 
yhteistyöhön ei saada uutta verta ja tuoreita näkemyksiä. Burtin (2001) mukaan 
sellaiset verkostot, jotka ulottavat toimintansa oman, ensisijaisen verkostonsa 
ulkopuolelle luovat eniten kilpailuetua (Burt 2001, 34-36). Jos yhteistyöstä 
halutaan saada todellista hyötyä, toimijoiden on syytä suunnata katseensa 
nykyistä etäämmälle yhteistyöverkostoja rakentaessaan: yhteistyöhön tarvitaan 
uusia organisaatioita, uusia kasvoja sekä vahvempaa kansallista ja 
kansainvälistä aspektia. Kuten Katajamäkikin (2009) totesi, sisäisiin 
verkostoihin keskittyminen heikentää alueen uudistumiskykyä, kun resurssit 
hupenevat olemassa olevan toiminnan ylläpitämiseen ja vahvistamiseen 
(Katajamäki 2009, 70). Myös sosiaaliseen pääomaan liittyvien ongelmien voi 
nähdä todentuvan alueella: jos luottamus ja vastavuoroisuus puuttuvat 
yhteistyöstä, on hyvin epätodennäköistä, että minkäänlaista oppimistakaan 
voisi tapahtua. 

Johtajuuden merkitys aluekehityksessä on korostunut, kun valta 
kehittämisestä on ohjautunut aiempaa vahvemmin alueille itselleen ja 
kehittämiskenttä on muuttunut yhä dynaamisemmaksi (Sotarauta, Kosonen & 
Viljamaa 2007, 11-12). Yleisesti yhteistyön kehittämisen vastuutahoista 
puhuttaessa suurin osa haastateltavista mainitsi itsensä tai oman 
taustaorganisaationsa yhdeksi vastuunkantajaksi, mutta päävastuullisena 
pidettiin kuitenkin jotain muuta tahoa, kuten Satakuntaliittoa tai Porin 
kaupunkijohtoa. Vastauksista puolessa vastuuta kiireellisimpien 
kehitysaskelien ottamisesta otettiin itselle tai omalle taustaorganisaatiolle, kun 
taas puolessa koettiin, että jonkun muun olisi syytä tehdä jotain. 
Tutkimustulosten mukaan alueelta koettiin puuttuvan yhteiset, sitouttavat 
päämäärät ja vastauksista välittyikin suuri kaipuu yhteisiin tavoitteisiin, jotka 
luotaisiin yhdessä jonkin vastuutahon johdolla. Tutkimuksen teoreettisessa 
osuudessa tuli kuitenkin esille, että aluekehittämiseen liittyy väistämättä 
paradokseja, ja aluekehittäjien haasteena onkin luopua näennäisen 
yksimielisyyden i lmapiirin tavoittelusta ja muuttaa paradoksit 
kehittämistoiminnan energiaksi (esim. Sotarauta ym. 2001, 14-16, 204-205; 
Linnamaa & Sotarauta 2001, 64-65). Myös generatiivisen johtamisen käsite sekä 
teleologinen muutoskäsitys korostavat yksittäisten toimijoiden tai ryhmien 
vaikuttamismahdollisuuksia ja vastuuta alueellisen kehittämisen johtamisessa 
(Sotarauta, Kostiainen, Saarivirta & Kosonen 2009, 7; Sotarauta, Kosonen ja 
Viljamaa 2007, 33, 37, 114). Jos kaikki odottavat, että joku muu tarttuu toimeen 
ja ottaa vastuuta, on hyvin epätodennäköistä, että mikään tulee koskaan 
muuttumaan – ainakaan parempaan suuntaan.

Kehittämistoimenpiteitä, jatkotutkimusaiheita ja yleistettävyys

Kehittämistoimenpiteiden tarve tuntuisi kohdistuvan kahdelle tasolle:  
aluekehitystoimijoihin yksilöinä ja alueeseen kokonaisuutena.

Tulosten mukaan aluekehitystoimijat määrittelevät itsellään olevan suuri 
mahdollisuus vaikuttaa tekemänsä yhteistyön laatuun ja määrään, mutta 
toisaalta yhteistyön ongelmakohtien koettiin sijaitsevan jossain niin etäällä, että 
vaikuttamismahdollisuudet niihin ovat sangen niukat. Yhteistyön 
ongelmakohdiksi nostettiin myös sellaisia asioita, joihin toimijoilla itsellä olisi 
mahdollisuuksia vaikuttaa, kuten yhteistyökokoonpanojen muuttumattomuus.  
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Yhteistyötä motivoi selviytyminen ja pakko, kun taas sosiaalisen pääoman ja 
oppimisen kaltaiset syyt tehdä yhteistyötä jäivät selvästi paitsioon. Myös 
johtajuuden teema osoittautui kompleksiseksi: johtajaa kaivattiin, vaikka 
toisaalta pidettiin itseä ja omaa taustaorganisaatiota yhtenä vastuullisena 
yhteistyön kehittäjänä. Toimijoiden tulisikin suunnata kriittinen katse myös 
omaan toimintaansa, osaamiseensa ja asenteisiinsa: kuten sanottu, 
aluekehitystoiminta itsessään on eräänlaista johtajuutta ja esimerkiksi 
generatiivinen johtajuuskäsite pitää kaikkia aluekehitystoimijoita, -ryhmiä tai -
organisaatioita potentiaalisina johtajina. Voisi olla hyvä pohtia, mitkä ovat 
toimijoiden realistiset mahdollisuudet vaikuttaa tekemänsä yhteistyön laatuun 
ja määrään, ja kuinka hyödyntää parhaiten todellista käytössä olevaa valtaa. 
Toivottavasti tämä tutkimus osaltaan auttaa kiinnittämään huomiota niihin 
ongelmakohtiin, joihin toimijat itse voivat vaikuttaa sekä pohtimaan yhteistyön 
mukanaan tuomia kokonaisvaltaisia hyötyjä. Yhteistyön mieltäminen 
mahdollisuudeksi, ei vain pakoksi, toisi todennäköisesti uusia ulottuvuuksia 
niin ajatteluun kuin toimintaankin. Kiinnostava aihe jatkotutkimukselle olisikin 
esimerkiksi perehtyä siihen, miten syventää aluekehitystoimijoiden 
generatiivista johtajuusajattelua sekä yhteistyöosaamista ja -asenteita.

Vastuuta yhteistyön kehittämisestä ei kuitenkaan voi sysätä vain  
toimijoille yksilöinä, vaan huomio olisi kiinnitettävä siihen, millaiset rakenteet 
parhaiten tukisivat toimijoiden verkottumista ja sitä kautta vahvistaisi alueen 
sosiaalista pääomaa, eli luottamusta ja vastavuoroisuutta, sekä oppimista. 
Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä kiinnitettiin huomiota siihen, että 
uuden tiedon synnyttäminen vaatii vuorovaikutteisia foorumeita ja yhdistäviä 
toiminnan kohteita, joilla erilaista asiantuntemusta omaavat yksilöt kohtaavat 
(esim. Alasoini, Hanhike, Lahtonen, Ramstad & Rouhiainen 2006, 12-14). Myös 
tutkimustuloksissa kaivatt i in foorumeita , jotka mahdoll is tavat 
epävirallisemmankin asioiden yhdessä pohtimisen ja valmistelun. Tällaiset 
foorumit, paitsi lisäisivät vuorovaikutuksen kautta sosiaalista pääomaa ja 
oppimista, tarjoaisivat myös aiempaa parempia mahdollisuuksia määritellä eri 
toimijoiden roolit ja yhteiset tavoitteet. Kun vuorovaikutus toimii ja toimijoiden 
välillä on luottamusta, on mahdollista, että esiin nousee myös uudenlaista 
johtajuutta. Foorumit voidaan toteuttaa monella tavalla ja niitä rakennettaessa 
huomion voisi kohdistaa esimerkiksi tutkimuksen teoriaosuudessa esiteltyihin 
Nonaka ja Konnon (1998) ajatuksiin oppimista edistävistä virtuaalisista, 
fyysisistä ja mentaalisista tiloista sekä Sotaraudan (2009) näkemyksiin 
yhteistyön tasoista (tutkimusmatkailu, merkitysten antaminen, hyödyntäminen 
ja lukkiutumien systemaattinen purkaminen) (Sotarauta 2009, 17). Esimerkiksi 
yliopistollisen tutkimuksen avulla olisi mahdollista selvittää, millaiset foorumit 
palvelisivat kaikkein parhaiten alueen kilpailukykyä ja yhteistyötä edistävää 
toimintaa. Tällainen tutkimus voisi tuottaa vankat rakennusaineet esimerkiksi 
kaupungin yhteistyö- ja oppimisstrategian perustaksi. Kiinnostava 
jatkotutkimusaihe olisi myöskin selvittää, millaisia toimenpiteitä alueen 
yr i t tä jyysi lmapi ir in parantaminen edel lyt tä is i . Tutkimust iedon 
hyväksikäyttämistä kaupungin strategisessa suunnittelussa olisi myöskin hyvä 
hieman lisätä: luvussa 4 esitellyt mielikuvien Pori ja strategioiden Pori eivät 
kulkeneet aivan yhtä jalkaa. 

Ongelmakohtiin olisi hyvä tarttua nyt, eikä vasta sitten kun esimerkiksi 
merkittävä taloudellinen kriisi pakottaa siihen. Hyviä kehittämisen lähtökohtia 
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on olemassa: tutkimustulosten mukaan yhteistyötä pidettiin tärkeänä 
alueellisena kilpailutekijänä, alueen yhteistyöilmapiirin koettiin olevan sangen 
positiivisen, yhteistyötä tehtiin paljon ja toimijoilta löytyi runsaasti yhteistyön 
kehittämisideoita. Haasteena onkin saada alueen yhteistyöpotentiaali 
realisoitumaan ja valjastaa dynaamisen kolmoiskierteen kaikki sektorit 
(julkinen hallinto, koulutus ja tutkimus sekä yritykset) edistämään alueen 
kilpailukykyä.

Jokaista aluetta värittää sen historialliset ja rakenteelliset seikat, mutta 
tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset ovat luultavasti ainakin jonkin verran 
yleistettävissä muihin kaupunkeihin ja alueisiin. Aluekehittämiseen ja 
yhteistyöhön liittyvät ongelmat ovat aluerajoista riippumattomia, liittyyhän 
niihin vahvasti globaali elementti ja esimerkiksi aluepolitiikan linjaukset ovat 
valtakunnallisia ja yhä eurooppalaisempia. 

Tutkimuksen onnistumisesta

Valitut metodologiset lähtökohdat tuntuvat tutkimuksen loppumetreillä 
arvioituna melko onnistuneilta. Tutkimuksen tarkoitus –  selvittää millaista 
yhteistyötä alueella on tällä hetkellä ja miten sitä voisi tulevaisuudessa kehittää 
– oh jas i tutk imusstrategian ja -metodin val intaa , j a ka ikki in 
tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset. Myös tutkimuksen validius todentuu 
pitkälti tehtyjen metodologisten valintojen kautta.

Laadulliseen tutkimukseen liittyy vahvasti käsitys tiedosta subjektiivisena  
konstruktiona ja se on myös tämän tutkimuksen lähtökohta. Triangulaatiota 
pidetään laadullisen tutkimuksen luotettavuutta parantavana menetelmänä, 
mutta kuten Eskola ja Suoranta (2008, 69-71) ovat huomauttaneet, on se kallis ja 
aikaa vievä tutkimustapa, jota ei kannata harrastaa sen itsensä takia. 
Noviisitutkijalla haasteellisia vaiheita tutkimuksen parissa riitti yllin kyllin 
muutenkin ja valittu teoreettinen viitekehys ja kerätty aineisto vaikuttivat 
tarpeeksi tukevalta pohjalta luotettavien tulosten rakentamiseksi ilman 
triangulaatiotakin. Tutkimuksen validiutta pyritään lisäksi vahvistamaan 
aineistositaattien avulla luvussa 6 sekä kuvaamalla aineiston keräämisen 
olosuhteet mahdollisimman tarkasti luvussa 5. 

Tutkimuksen reliaabelius l i i ttyy tutkimusjoukon kokoon ja 
tutkimusmetodiin: vaikka tehtyjä haastatteluja on vain kahdeksan, pyrittiin 
otos valitsemaan mahdollisimman edustavaksi ja kaikki aluekehittämisen 
dynaamisen kolmoiskierteen sektorit ovat edustettuina tutkimuksessa. Jotta 
saataisiin juuri sitä tietoa, mitä on tarkoituskin saada, tutkimusmetodiksi 
valittiin teemahaastattelu, joka mahdollistaa esimerkiksi tarkentavien 
kysymysten tekemisen.  

Tutkimuksen suurimmaksi ongelmakohdaksi nousi tutkimusaiheen 
haastavuus. Monet tutkimuksen keskeisistä käsitteistä ovat monitulkintaisia ja 
jopa kiisteltyjä, joten yksiselitteisten tulkintojen tekeminen oli melko 
mahdotonta. Esimerkiksi sosiaalisen pääoman määrittelemiseksi tutkija tutustui 
niin taloustieteelliseen, sosiologiseen kuin kasvatustieteelliseenkin 
taustakirjallisuuteen. Monet käsitteistä liittyvät läheisesti toisiinsa ja niissä 
puhutaan osin samoista asioista. Tämä heijastuu myös tutkimuksen 
teoreettiseen viitekehykseen, joka on jonkin verran pirstaleinen ja joiltain osin 
hieman päällekkäinenkin. Tietoa oli saatavilla niin paljon ja niin monesta 
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näkökulmasta, että aloittavalle tutkijalle tutkimuksen hallinnassa pitäminen ja 
rajaaminen tuottivat välillä melkoisia vaikeuksia. Alaluvun 4.3 synteesin 
tarkoitus oli tarttua juuri tähän haasteeseen ja mallintaa mahdollisimman 
selkeästi tutkijan ajatusmaailmaa sekä teorian ja empirian vuoropuhelua. 
Teoriaosuutta olisi voinut rajata tiukemminkin, mutta toisaalta viitekehys 
kaikkine haasteineenkin tarjosi hedelmällisen lähtökohdan tarkastella 
alueellista kilpailukykyä – ja erityisesti tutkimuksen toimintaympäristön 
kilpailukykyä – dynaamisista lähtökohdista.

Tutkimusmetodille luonteenomaisesti haastattelutilanteissa tuli esille 
myös haastattelurungon ulkopuolisia asioita sekä tarkentavia ja selventäviä 
kysymyksiä. Hirsjärvi ja Hurme (2000, 124) käyvät läpi aloittelevan 
haastattelijan virheitä: toisaalta haastattelija puhuu liikaa, kuten kävi 
ensimmäisessä tutkimushaastattelussa, jossa tutkija innostui turhankin 
dialogiseen vuorovaikutukseen itseään kiinnostavan aiheen parissa. Vahingosta 
viisastuneena tutkija teki seuraavissa haastatteluissa toisen aloittelijan virheen 
eli ei osannut olla tarpeeksi joustava – erityisesti tarkentavia ja selventäviä 
kysymyksiä olisi voinut tehdä huomattavasti runsaamminkin. Muuten 
haastattelut sujuivat erittäin hyvässä hengessä ja haastateltavat vaikuttivat 
aidosti kiinnostuneilta tutkimusaiheesta. 

Tutkimusprosessin ainoat haasteettomat vaiheet taisivat olla juuri 
haastattelujen tekeminen sekä tutkimusaiheen valinta, muut vaiheet aiheen ja 
lähdemateriaalin rajaamisesta aineiston analysointiin ja tulkintaan aiheuttivat 
enemmän tai vähemmän haasteita – puhumattakaan ajankäytön ongelmista. 
Tutkijan kannalta kyseessä olikin suuri oppimisprosessi: tieto ja ymmärrys 
tutkittavasta aiheesta lisääntyivät huomattavasti, samoin osaaminen liittyen itse 
tutkimusprosessin läpiviemiseen. 

Tutkimuksen merkitys tieteenalalle

Alueiden kilpailukykyä ja siihen liittyvää yhteistyötä on tutkittu taloustieteissä 
pitkään ja monesta näkökulmasta: ensimmäisiä kiinnostuksen kohteita olivat 
yritysten sijaintiin vaikuttavat tekijät, kun taas viime aikoina huomio on 
kiinnittynyt sosiaalisen pääoman tutkimiseen. Näkökulmat risteävät osin ja 
esimerkiksi sosiaalista pääomaa voi pitää sellaisena yrityksiä houkuttavana 
toimintaympäristön piirteenä, johon alueilla itsellään on vaikuttamisen 
mahdollisuuksia. Yhteistyöhön on kiinnitetty huomiota monin eri painotuksin 
ja esimerkiksi klusterit, oppivat alueet, innovaatioympäristöt ja rikastava 
vuorovaikutus tarjoavat kaikki omanlaisensa näkökulman aiheeseen (esim. 
Porter 1990; Florida 1995; Camagni 1995; Himanen 2010). Suomessa alueellisen 
kilpailukyvyn rakenteellisia ja dynaamisia tekijöitä ovat tutkineet erityisesti 
Sotarauta, Mustikkamäki ja Linnamaa, joiden tutkimuksissa korostuu 
vuorovaikutuksen merkitys: dynaamiset tekijät tarkoittavat pitkälti juuri 
toimijoiden välistä vuorovaikutusta – ilman vuorovaikutusta hyvätkään 
rakenteelliset tekijät eivät luo kilpailukykyä. (Linnamaa 1999, 31-33; Sotarauta, 
Mustikkamäki & Linnamaa 2001, 13.)

Tämä tutkimus kiinnittyy tieteenalan tutkimuskenttään alueellisen 
kilpailukyvyn, yhteistyön, oppimisen, sosiaalisen pääoman sekä verkostojen 
johtamisen käsitteiden kautta. Saadut tutkimustulokset korostavat yhteistyön 
merkitystä yleisesti alueen kilpailukyvyn ehtona ja erityisesti alueen 
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kehittämistoimijoiden keskeisenä toimintatapana. Näin tulokset puoltavat 
aiempia ja yhteistyö näyttäytyy tärkeänä alueen kilpailukykyä lisäävänä 
tekijänä. Tutkimustulokset viittaavat myös siihen, että joiltain osin alueella ei 
ole tapahtunut reilussa kymmenessä vuodessa kovin dramaattisia muutoksia: 
Sotarauta, Linnamaa ja Viljamaa (1999b) ovat tutkineet Porin kaupunkiseudun 
kuntien yhteistyön laatua ja kehittämisen keinoja, ja yhdeksi tärkeimmistä 
kehittämistoimenpiteistä nousi luottamuksen ilmapiirin luominen alueelle 
(Sotarauta, Linnamaa & Viljamaa 1999b, 13, 57). Tämän tutkimuksen mukaan 
tavoitteessa ei ole onnistuttu kovin hyvin, kertovathan saadut tulokset alueen 
ohuehkosta sosiaalisesta pääomasta.   

Uutta näkökulmaa tutkimuskentälle tuo kenties huomion kiinnittäminen 
selkeästi toimijoihin ja näiden käsityksiin omista vaikuttamis-
mahdollisuuksistaan sekä yhteistyöasenteistaan ja -osaamisestaan verrattuna 
käsityksiin alueen muiden toimijoiden osaamisesta ja asenteista. Jos yhteistyötä 
halutaan kehittää ja ongelmakohtiin puuttua, olisi tärkeää huomioida, että 
ongelmia ei yleensä koeta olevan omassa toiminnassa, vaan ”jossain muualla”. 
Jos ongelmat ovat kaikkien toimijoiden käsityksen mukaan etäällä, kukaan ei 
löydä omasta toiminnastaan parannettavaa, eikä minkäänlaista kehitystä voi 
tällöin tapahtua. ”Yhteistyötä tehdään aina ihmisten kesken”, kuten yksi 
haastateltavista totesi ja tämä inhimillinen aspekti on syytä huomioida 
tutkimusmaailmassakin.
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LIITTEET

Liite 1: Teemahaastattelun runko

TAUSTAKYSYMYKSET

• Vastaajan nimi ja ikä
• Koulutus ja työhistoria
• Kauanko toiminut nykyisessä organisaatiossa ja työtehtävässä

1. TEEMA: Yhteistyön merkitys alueellisena kilpailukykytekijänä 

• Kuinka tärkeää yhteistyö on Porin kilpailukyvyn kannalta?
• Keiden välinen yhteistyö on tärkeää?
• Millainen yhteistyö on tärkeää? 
• Millaista suhtautuminen yhteistyöhön Porissa on, pidetäänkö sitä tärkeänä ja 

kannustetaanko siihen? 
 
2. TEEMA: Yhteistyön merkitys oman taustaorganisaation näkökulmasta

• Millaisia yhteistyöhankkeita haastateltavan taustaorganisaatiolla tällä hetkellä 
on ja mitkä tahot ovat mukana niissä? Onko määrä riittävä?

• Miltä osin yhteistyö toimii hyvin, miltä osin huonosti?
• Millaista suhtautuminen yhteistyöhön haastateltavan taustaorganisaatiossa 

on, pidetäänkö sitä tärkeänä ja kannustetaanko siihen? 

3. TEEMA: Yhteistyön merkitys yksilönäkökulmasta

• Kokeeko haastateltava, että hänellä on riittävästi erilaisia yhteistyöhankkeita?
• Onko yhteistyöstä ollut hyötyä haastateltavalle, onko se johtanut tuloksiin?
• Millaiset yhteistyöhankkeet haastateltava itse kokee hedelmällisimmiksi?
• Kokeeko haastateltava, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa yhteistyön 

määrään ja laatuun?

4. TEEMA: Yhteistyön tulevaisuus

• Onko yhteistyön määrä Porissa riittävää vai onko tahoja, joiden kanssa 
yhteistyötä tulisi lisätä tai kenties vähentää?

• Onko yhteistyön laatu riittävää? Millaista yhteistyötä tulisi lisätä, millaista 
vähentää?

• Mitkä ovat yhteistyön suurimpia ongelmakohtia?
• Kenellä on vastuu yhteistyön kehittämisestä?
• Mikä on yhteistyön parantamisen kannalta tärkein ja kiireellisin asia, joka 

Porissa pitäisi tehdä? 
• Kenen vastuulla sen tekeminen on?
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