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ESIPUHE

Väitöskirja on ollut pitkäaikainen haaveeni. Lisensiaatintutkintoni valmistuttua
vuonna 2008 elämän kiireet veivät mukanaan ja sopivaa aihetta ei vielä tuolloin löytynyt. Kolmen eri yliopiston palveluksessa, yrittäjänä, tutkijana ja kehittäjänä vietettyjen vuosien jälkeen aloin kokea, että aika olisi kypsä väitöskirjan kirjoittamiselle.
Ensimmäiset tutkimusaskeleeni resilienssin parissa tein vuonna 2016, kun EteläPohjanmaan tutkimusverkosto Epanet päätti tuottaa kirjan maakunnan tulevaisuustyön tueksi. Työni Tampereen yliopiston alueellisen kehittämisen tutkimusryhmä
Sentessä, Seinäjoen yliopistokeskuksessa veti minut mukaan kirjoittamaan maakuntien resilienssiä koskevaa artikkelia. Vaikka tuotos ei lopulta päätynyt tämän tutkimuksen osaksi, se tarjosi hyvän pohjan alueellisen resilienssin ymmärtämiselle. Se
osoitti tilastollisen tarkastelun kautta sen, että eri maakunnan reagoivat ja toipuvat
kriiseistä eri tavoin. Yllättävästi monet alhaisemman suoritustason maakunnat olivat
hyvinkin vastustuskykyisiä 2009 alkaneessa talouskriisissä. Olin löytänyt resilienssin
käsitteen.
Resilienssitutkimukseni jatkui kahdessa mielenkiintoisessa kansainvälisessä kirjaprojektissa. Ensin tutkimme yliopistojen merkitystä Tampereen ICT-alan kriisissä ja
siitä toipumisessa. Sitten tarkastelimme alueellisia yliopistotoimintoja Seinäjoella ja
Viron Kuressaaressa, joissa tutkimme yliopistojen ja alueen vuorovaikutusta resilienssin synnyssä. Kaikkein merkittävin rooli resilienssiymmärrykseni kehittymisen
kannalta on kuitenkin ollut päätyölläni ReGrow-hankkeen parissa vuosina 2018–
2020. ReGrow eli Regional Growth against all odds oli suomalais-ruotsalais-norjalainen
laaja tutkimushanke, jossa tutkimme poikkeuksellisen aluekehityksen rakenteellisia ja
toimijaperustaisia syitä. Vaikka tuloksena syntyi tähän väitöskirjakokonaisuuteen vain
yksi osajulkaisu, kyseinen osio on merkitykseltään painava. Tämän lisäksi hankkeessa
syntyi paljon muitakin ajatteluani eteenpäin vieneitä julkaisuja.
Lopuksi ympyrä ikään kuin sulkeutui. Ensimmäiseksi artikkeliksi suunniteltu
kvantitatiivinen alueita vertaileva tutkimus valmistui lopulta viimeisenä. Samaan aikaan kiinnostus resilienssiä kohtaan on koronaviruspandemian vuoksi noussut uudelle tasolle. Tässä poikkeuksellisessa maailmantilanteessa kotitoimistolla syntyi tutkimuksen yhteenvetoartikkeli.
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Haluan antaa erityiskiitokset ohjaajilleni professori Markku Sotaraudalle ja tutkimusjohtaja Jari Kolehmaiselle. Heidän kanssaan käytyjen keskustelujen avulla resilienssi valikoitui väitöskirjani aiheeksi. He tarjosivat myös mahdollisuuksia tutkia ja
kirjoittaa kiinnostavista resilienssiteemoista osana tutkimusryhmämme ja sen verkostojen toimintaa. Markku ja Jari ovat toimineet osassa julkaisuja myös kanssakirjoittajinani. Heiltä olen saanut oppia paljon tieteellisestä tutkimuksesta ja julkaisemisesta.
Ohjaajani ovat kärsivällisesti jaksaneet opastaa, kommentoida, kuunnella ja rohkaista
koko prosessin ajan. Ohjaajieni lisäksi kiitän lämpimästi myös muita kanssakirjoittajaani Markus Grillitschiä, Garri Raagmaata ja Anne Keerbergiä (Thank you for our
fruitful research cooperation!).
Lukuisat ihmiset ovat olleet mukana tutkimusmatkallani ja haluan kiittää heistä
jokaista käydyistä keskusteluista. Oli ilo ja inspiraation lähde olla mukana ReGrowhankkeen kansainvälisessä tutkijajoukossa. Lisäksi olen saanut paljon Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkijatapaamisista. Usean vuoden ajan Seinäjoella kokoontunut
Timo Keski-Petäjän luotsaama hallintotieteen jatko-opintoryhmä on myös ollut tärkeä vertaistuen ja sparrauksen yhteisö. Kiitän myös Sami Sopasta ansiokkaasta aineistonkeruuseen ja -käsittelyyn osallistumisesta. Viimeistelyvaiheessa tarkastuksen
apua sain Henna Jousmäeltä, Markku Mattilalta ja Jussi Raskulta, kiitos teille.
Kiitän Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahastoa taloudellisesta tuesta. 12 kuukauden apuraha on mahdollistanut ajoittain keskittymisen täysin väitöskirjaani muun tutkimustyön ohella. Tällä oli ratkaiseva merkitys työn valmistumiselle.
Kiitos myös ReGrow -hanketta rahoittaneelle ruotsalaiselle Länförsäkringars forskningsfondille, sekä tutkimusverkosto Epanetille ITU ja ITU2 -hankkeiden kautta saadusta tuesta.
Tärkeimpänä tuen lähteenä on tietenkin oma lähipiirini, perheeni ja puolisoni
Jussi-Pekka. Hän on loputtomasti jaksanut kannustaa ja valaa uskoa onnistumiseen.
Rakkaat tyttäremme ovat aina terveellisesti palauttaneet maan pinnalle ja tarjonneet
vastapainoa työlle. Olen kiitollinen myös edesmenneelle isälleni Esalle, jonka esimerkki sytytti kiinnostuksen alueiden kehittämistä kohtaan ja joka aina uskoi tekemisiini.

Ilmajoen Koskenkorvalla 6.1.2022
Heli Kurikka
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TIIVISTELMÄ

Alueiden resilienssi eli muutosjoustavuus on herättänyt kasvavaa kiinnostusta monenlaisten kriisien aiheuttaessa häiriöitä perinteiseen kasvun logiikkaan. Kriiseillä on
havaittu olevan myös pidempiaikaisia vaikutuksia alueiden kehityspolkuihin. Resilienssin alueellisesta vaihtelusta Suomessa, sen taustalla vaikuttavista tekijöistä sekä
erityisesti toimijuuden vaikutuksesta resilienssiin on tiedetty kuitenkin melko vähän.
Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että aluetalouden akuutti reaktio
eli kriisin vastustuskyky perustuu eniten rakenteelliseen resilienssiin. Rakenteista eniten vaikutusta oli toimialarakenteella sekä sen monipuolisuudella, joka paransi resilienssiä. Toimialarakenteen vaikutus oli kuitenkin kriisikohtaista. Lyhyen aikavälin
toipuminen edellyttää lisäksi ylläpitävää, olemassa olevien kehityspolkujen jatkuvuuden turvaamiseen tähtäävää toimijuutta. Kriisin jälkien korjaaminen on pitkäkestoista
ja vaatii uusien kehityspolkujen etsimistä eli uudistavaa resilienssiä. Tällöin on tärkeää, että alueelta löytyy muutostoimijuutta eli innovatiivista yrittäjyyttä, institutionaalista yrittäjyyttä ja paikkajohtajuutta.
Vuonna 2008 käynnistyneessä globaalissa talouskriisissä työpaikkamäärät olivat
Suomessa resilienteimpiä keskikokoisissa maakuntakeskuksissa, joissa kasautumisedut ja palvelusektorin, erityisesti sote- ja hallintoalan kasvu synnyttivät työtä. Tämä
ei kuitenkaan näkynyt niiden asukaskohtaisen BKT:n hyvänä kehityksenä. Työpaikkamäärillä mitattu resilienssi oli hyvää myös suurimmissa kasvukeskuksissa ja muutamilla pienemmillä paikkakunnilla. Heikointa resilienssi oli keskikokoisilla erikoistuneilla teollisuuspaikkakunnilla, joita oli kohdannut avaintoimialan kriisi.
Tutkimus osoitti, että alueen resilienssiä heikensi ajautuminen alueelliseen lukkiutumaan, jossa keskityttiin vain olemassa olevan kasvupolun edistämiseen. Sama riski
koski sekä erikoistuneita kasvuseutuja, että pienempiä seutuja. Kasvuseuduilla kasautumisedusta syntyvä uudistumisen kapasiteetti oli kuitenkin huomattavasti parempi.
Pienempien seutujen iskunkestävyys oli usein heikko ja kriisi jätti pitkät negatiiviset
vaikutukset alueen kehityspolkuun, joka siirtyi pysyvästi alemmalle tasolle. Alueiden
resilienssi rakentui tässä suhteessa erilaisille perustoille.
Kilpailukyvyn maksimoimisen rinnalle tarvitaan myös resilienssinäkökulmaa. Resilienssi ei voi korvata tai syrjäyttää alueiden kilpailukyvyn kehittämistä, mutta se on
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otettava aiempaa vakavammin huomioon. Resilienssi ja kilpailukyky eivät ole toistensa vastakohtia, mutta eivät täysin yhteneväisiäkään ilmiöitä.
Asiasanat: aluetalous, resilienssi, aluekehittäminen, seutukunnat, globaali talouskriisi,
paikallinen kriisi

vi

ABSTRACT

The resilience of the regions, the flexibility for change, has attracted growing interest
as a number of crises have disrupted the traditional logic of growth. Crises have also
been found to have longer-term effects on regional development paths. However, in
Finland there has been a need for more information on regional variation of resilience and the factors underlying it and in particular on the role of agency on resilience.
Based on this study, it can be said that the acute response of the regional economy, the resistance to the crisis, is most based on structural resilience. Of structures
overall, the greatest impact is produced through the industry structure and its versatility which improved resilience However, the impact of the industry structure was
crisis-specific. The short-term recovery also required maintenance agency aimed at
securing the continuation of existing trajectories. Repairing the impacts of the crisis
is a long-lasting process calling for new development paths, which presents resilience
as renewal. In this case, it is important to have change agency in the region, i.e.,
innovative entrepreneurship, institutional entrepreneurship and place-based leadership.
In the global economic crisis that started in 2008, the number of jobs was most
resilient in the medium-sized regional centres in Finland. The agglomeration benefits
and growth of the service sector, especially health and social services and administrative sectors, gave rise to work. However, this was not reflected in the good development of their GDP per capita. The resilience measured by number of jobs was
also good in the largest growth centres and in some smaller locations. Resilience was
weakest in medium-sized specialised industrial regions, which had been hit by a crisis
in their dominant industry.
The study showed that regional resilience was weakened by a regional lock-in,
where focus was only on promoting the existing growth path. The same risk applied
to both specialised growth regions and smaller regions. However, in growth regions
the capacity for renewal resulting from the agglomeration advantages was significantly better. The impact resistance of smaller regions was often weak and the crisis
left a long negative impact on the region's development trajectory, which shifted
permanently to a lower level. In this respect, the resilience of the regions was built
on different basis.
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Along with the maximising the competitiveness, we also need a resilience perspective. Resilience cannot replace or displace the development of regional competitiveness, but it needs to be taken into account more seriously. Resilience and competitiveness are not opposites, but they are not entirely concordant phenomena either.
Key words: Regional economy, resilience, regional development, sub-regions, global
economic crisis, local crisis
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1 JOHDANTO

1.1 Resilienssin esiinmarssi
Sana resilienssi juontaa juurensa latinan sanaan resiliere, joka merkitsee “ponnahtaa
takaisin”. Se tarkoittaa aineen tai kohteen kykyä palautua takaisin muotoonsa, eräänlaista elastisuutta (Oxford Dictionary of English 2010, 1512). Suomeksi sen voisi
kääntää myös ”muutosjoustavuudeksi”. Resilienssiä on tutkittu monilla tieteenaloilla.
Psykologiassa se viittaa kykyyn palautua vastoinkäymisistä, fysiikassa se on jousien ja
materiaalien palautumis- tai kimmoisuusominaisuus ja biologiassa ekologisen systeemin kyky palautua häiriöistä. (Davoudi 2012, 300.) Myös alueet kohtaavat kriisejä,
kuten luonnonkatastrofeja, konflikteja, pandemiatilanteita tai suurten työnantajien
sulkemisia. Lähes kaikenlaisilla häiriötilanteilla on talousvaikutuksia. Vastaavasti talouden ongelmat koskettavat usein laajasti ihmisten elämää työllisyysvaikutusten
kautta. Osa talouden suhdannevaihteluista on luonteeltaan globaalia ja silloin voidaan
sanoa, että kriisi koskettaa kaikkia. Alueiden reaktiot taloudellisiin kriiseihin ja toipuminen niistä kuitenkin poikkeavat toisistaan, eikä näiden erojen pohjimmaisia syitä
vieläkään tunneta erityisen hyvin.
Aluetalouksien tutkimuksessa huomio on 1970-luvun lopulta alkaen kiinnittynyt
tuotantoverkostoihin, kasautumisetuihin, innovaatiojärjestelmiin ja yleensäkin teemoihin, joilla selitetään pitkän aikavälin epätasaista kehitystä alueiden välillä. Tällöin
talouden yleisesti heilahteleva ja syklinen luonne on jäänyt vähäiselle huomiolle (Martin ym. 2016). Taloustieteilijä Paul Krugman (1999, 156) on todennut:
Jopa nykyään monet taloustieteilijät pitävät taantumia vähäisinä kysymyksinä, ja antavat niiden tutkimukselle vain vähän arvoa. On ollut trendikästä tutkia teknologista
kehitystä ja pitkän tähtäimen kasvua. Nämäkin ovat hyviä ja tärkeitä aiheita, ja pitkällä
tähtäimellä juuri niillä on merkitystä – mutta kuten jo Keynes aikanaan totesi, pitkällä
tähtäimellä olemme kaikki kuolleita. (suomennos Heli Kurikka)

Vaikka Krugmanin lausahduksesta on kulunut jo yli 20 vuotta, ei sen kritiikki ole
edelleenkään täysin vanhentunut. Kriiseistä ja resilienssistä kiinnostunutta tutkimusta
on alettu tehdä, mutta valtavirtatutkimuksen kehityksen konteksti on oletusarvoisesti
eräänlainen normaalitila, jossa ongelmatilanteet ovat lopulta merkityksettömiä
13

töyssyjä kasvun ja kehityksen polulla. 2010-luvulla tehty tutkimus kuitenkin osoittaa,
että tämä ei pidä paikkansa. Kriisejä ei voi unohtaa kehityksen yhtälöstä, ja ne koskettavat niin menestyneitä kuin heikompiakin alueita. Talouskriisit voivat jättää alueiden talouteen pitkät jäljet. Kriisi saattaa laukaista syvälle käyviä rakenteiden muutoksia, jotka ovat joskus suotuisia, joskus hyvinkin negatiivisia. (Martin & Sunley
2020, 24.) Kriisit eivät ole poikkeuksia säännöstä. Ne ovat sääntöjä. Tästä syystä kriisien alueellisen dynamiikan ymmärtäminen ja niihin varautuminen on ratkaisevan
tärkeää.
Suomalaista ja eurooppalaista aluekehittämistä ovat pitkään hallinneet kilpailukykyteoriat- ja mallit (Bristow 2010; Moisio & Paasi 2017; Remahl 2008). Kilpailukyky
on ollut kehittämisen kärkiteema. Alueilta on odotettu vahvojen suhteellisten etujen
rakentamista ja pyrkimistä maksimaaliseen taloudelliseen tuottavuuteen. Tämän ajattelun rinnalla on kuitenkin orastanut resilienssikeskustelu.
Vuonna 2008 käynnistynyt globaali talouskriisi teki resilienssistä ajankohtaisen aiheen ja aktivoi myös tutkimuksen kenttää. On huomattu, että joustavuudella, toipumiskyvyllä ja uudistumiskyvyllä on suuri merkitys alueiden kehityksessä. Suomessa
kiinnostavaa on se, että työllisyys on taantumassa ja sen jälkeenkin pysynyt alhaisena
useissa matalamman BKT:n maakunnissa, kun taas monissa yleisesti kilpailukykyisimpinä pidetyissä kasvukeskuksissa työttömyys on ollut melko korkealla (Tilastokeskus 2019a). Kilpailukyvyn ja resilienssin monimutkainen ja osin ristiriitainenkin
suhde oli yksi tärkeä tätä tutkimusta motivoinut tekijä.
Suomalaisesta resilienssitutkimuksesta on puuttunut kaksi näkökulmaa. Ensinnäkin Suomessa ei oltu toteutettu systemaattista tarkastelua siitä, miten eri alueet reagoivat ja toipuivat vuonna 2008 käynnistyneestä laajasta talouskriisistä ja mitkä tekijät
mahdollisesti vaikuttivat alueiden erilaisiin reaktioihin. Tutkimusta oli tehty muun
muassa arvioimalla resilienssiä sen oletettujen taustatekijöiden kautta (Karppinen &
Vähäsantanen 2015) sekä tapaustutkimuksina (esim. Halonen 2019; Herala ym. 2017;
Kotilainen ym. 2017; Kurikka & Kolehmainen 2019; Prokkola 2019). Alueiden toteutunutta resilienssiä sekä sen syitä ja pidempiaikaisia vaikutuksia alueiden kasvupolkuun ei kuitenkaan oltu tarkasteltu vertailevasti.
Toinen merkittävä aukko resilienssitutkimuksessa on sen painottuminen systeemitason ja talouden rakenteiden tarkasteluihin (esim. Martin ym. 2016). Rakenteiden
tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää, mutta samalla ihmisen toiminnan vaikutus
on jäänyt vähemmälle huomiolle ja toimijuuden roolia on tutkittu vasta vähän (ks.
Bristow & Healy 2014b; David 2018; Kurikka ym. 2018; Kurikka & Grillitsch 2021).
Davoudi (2012, 305) toteaa, että resilienssin käsitteellistäminen on ollut liian determinististä. Se on laiminlyönyt ihmisten innovatiivisuuden, kekseliäisyyden ja

14

ennakointikyvyn. Koska resilienssitutkimuksella on vahvat juuret ekologiassa, tämä
puute on ymmärrettävä Inhimillisen toiminnan logiikka on kuitenkin erilainen kuin
luonnon. Martin (2012, 29) toteaa, että talouden ja politiikan toimijat kykenevät tavoitteelliseen sopeutumiseen. Ne eivät siis pelkästään reagoi ennalta määrätyillä tavoilla, vaan osaavat ennakoida, mukautua ja muuttaa suuntaa myös tietoisesti. Tämä
niin sanottu adaptiivinen kapasiteetti on merkittävä osa alueiden taloudellista resilienssiä (Bristow & Healy 2014b). Siten on tärkeää tutkia sitä, mikä merkitys alueen
toimijoilla ja toimijaverkostoilla on resilienssin rakentumisessa.
Alueen taloudellinen resilienssi voidaan määritellä monin tavoin. Tässä tutkimuksessa nojaudutaan resilienssin adaptiiviseen tulkintaan. Bristow ja Healy (2018a, 7)
kiteyttävät, että aluetalouden resilienssi on ”alue- tai paikallistalouden kyky kestää, toipua
ja uudelleenorganisoitua kohdatessaan kehityspolullaan markkinahäiriöitä ja kilpailu- tai ympäristöshokkeja” (suomennos Heli Kurikka). Määritelmä soveltuu sekä rakenteellisen että
toimijaperustaisen resilienssin tutkimukseen ja painottaa uudistumisen merkitystä
voimakkaammin kuin sitä, että resilienssissä olisi kyse pelkästään kyvystä säilyä ennallaan kriisien koittaessa.

1.2 Tutkimuksen ajallinen ja alueellinen kehys
Lama riepotteli Suomea 1990-luvulla, jonka jälkeen koitti taloudellisesti vahva Nokia-vetoisen kasvun aika 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmen puoliväliin saakka.
Silloin alkoi ilmaantua merkkejä haastavammasta ajanjaksosta, joka toimii myös tämän tutkimuksen kohteena. Globaali talouskriisi lähti liikkeelle vuonna 2008 yhdysvaltalaisen Lehman Brothers -investointipankin konkurssista asuntolainakriisin seurauksena. Euroopassa kriisiin liittyivät vielä velkaantuminen ja vaihtotaseiden vajeet.
Maailmantalouden lama veti Suomen mukanaan vuonna 2009. (Tervala 2012.) Samaan aikaan Suomessa oli myös merkittäviä kansallisia talouden vaikeuksia. Työn
tuottavuus oli laskenut voimakkaasti vuodesta 2008 eteenpäin. Tilannetta heikensivät
myös suuret palkankorotukset, jotka heikensivät kilpailukykyä. Työn tuottavuuden
laskun taustalla taas olivat ennen muuta elektroniikka- ja paperiteollisuuden ajautuminen ahdinkoon, kuten Nokia Oyj:n matkapuhelinliiketoiminnan vaikeudet sekä
suurten metsäyhtiöiden heikentynyt kysyntä ja siihen liittyvät leikkaukset. (Tervala
2014.) Suomi kohtasi siis monia sisäisiä ja ulkoisia haasteita, jotka edellyttivät resilienssiä niin kansallisella kuin alueellisellakin tasolla. Lukuisat paikkakunnat kohtasivat teolliseen rakennemuutokseen liittyviä hyvinkin äkillisiä kriisejä ja kaikki alueet
pyristelivät selvitäkseen globaalista talouskriisistä.
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Alueet ovat myös hitaampien aluekehitystä muovaavien voimien kohteena.
Vaikka resilienssiä ei tässä tutkimuksessa varsinaisesti tarkastellakaan hitaiden muutosten näkökulmasta, aluekehityksen epätasaisuus ja alueiden erilaiset lähtötilanteet
vaikuttavat alueiden kapasiteettiin kohdata myös äkillisempiä kriisejä (ks. luku 2.2.4).
Suomessa aluerakenteen keskittyminen on ollut pitkän linjan suuntaus, johon
ovat vaikuttaneet niin taloudelliset, sosiaaliset kuin poliittisetkin prosessit (Moisio &
Sirviö 2021, 118). Erityisesti pääkaupunkiseudun kasvu on ollut voimakasta. Vuodesta 2000 vuoteen 2019 sen väkiluku kasvoi 23 % kattaen jo 29 % koko maan väestöstä. Myös muutamien muiden suurimpien keskusten, erityisesti Tampereen ja
Oulun, kasvu on ollut vauhdikasta, mutta samaan aikaan yhä useammat kunnat ja
seudut supistuvat (Tilastokeskus 2021a). Samantyyppinen kehitys koskettaa myös
aluetaloutta työn ja tuotannon keskittymisen kautta. Pääkaupunkiseudulla on jo kolmannes Suomen työpaikoista (Tilastokeskus 2021a). Bruttokansantuotteella (BKT)
mitattuna Helsingin seudun asema on tätäkin vahvempi. Se vastasi 38 %:sta maan
BKT:sta vuonna 2019 ja suunta on ollut kasvava (Tilastokeskus 2021b). Myös asukaskohtainen BKT oli pääkaupunkiseudulla maan korkeinta ja matalinta maakuntakeskusten ulkopuolisilla alueilla, joissa se oli vain noin 70 % pääkaupunkiseudun tasosta (Tilastokeskus 2021b). Vaikka väestöllinen ja työpaikkojen keskittyminen on
ollut kiihtyvää, asukaskohtaisen BKT:n erot ovat kuitenkin samalla kaventuneet erilaisten alueiden välillä (Tilastokeskus 2021b). Suomen aluekehityksessä näkyy myös
perinteinen pohjoisen ja etelän sekä idän ja lännen kehittyneisyysero. Kasvu on monilta osin keskittynyt eteläisen ja läntinen Suomen alueille. Pohjois-Suomi näyttää
kuitenkin myös kehittyneen suotuisasti viime vuosina (ks. esim. MDI 2021). Näistä
moninaisista rakenteellisista lähtökohdistaan käsin Suomen alueet kohtasivat 2000luvun taloudelliset turbulenssit.

1.3 Tutkimuksen tavoite, rajaukset ja työn rakenne
Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä oli tarkastella alueiden taloudellisen resilienssin rakentumista ja ominaisuuksia erityisesti suomalaisessa kontekstissa. Tutkimustehtävää lähestyttiin seuraavien kolmen tutkimuskysymyksen kautta:
1. Millaista Suomen alueiden taloudellinen resilienssi on ollut?
2. Mitkä ovat taloudellisen resilienssin rakenteelliset tekijät?
3. Miten toimijuus vaikuttaa alueiden taloudelliseen resilienssiin?
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Alueiden taloudellisesta resilienssistä suomalaisessa kontekstissa haluttiin luoda kokonaiskuva, koska resilienssitutkimuksen moninaisuuden takia integroivalle kokonaisnäkemykselle oli selkeä tarve (kuvio 1). Ensinnäkin tarvittiin yleiskäsitys siitä,
millaista resilienssiä Suomen alueilla on esiintynyt eli miten alueet ovat reagoineet ja
toipuneet kohdatessaan vaikeuksia (toteutunut resilienssi).
Aluetieteessä ja talousmaantieteessä kiinnostuksen kohteena ei kuitenkaan ole
pelkästään se, miten asiat ovat vaan myös se, miksi niin on. Tästä syystä oli aiheellista
tarkastella resilienssiin vaikuttaneita tekijöitä. Nämä tekijät voidaan karkeasti jakaa
kahteen erilaiseen kategoriaan: rakenteellisiin selityksiin ja toimijaperusteisiin selityksiin (Bristow & Healy 2014b; Martin & Sunley 2015). Rakenteelliset selitykset vastaavat siihen, millaiset rakenteelliset ominaisuudet, kuten aluetalouden ominaispiirteet, heikentävät tai parantavat alueen resilienssiä. Toimijaperusteiset selitykset puolestaan perustuvat siihen ajatukseen, että kaikissa tapahtumaketjuissa ihmisten aktiivisella toiminnalla on merkittävä vaikutus. Siten toimijuuden tarkastelu pureutui aluetieteelle tyypillisesti myös kehittämisen problematiikkaan. Pohjimmiltaan kaikki kysymykset valottivat sitä, mistä aluetaloudellisessa resilienssissä on oikeastaan kyse ja
millaiset prosessit resilienssiä rakentavat.

Resilienssin
rakenteelliset
tekijät

Kuvio 1.

Alueiden
toteutunut
resilienssi

Resilienssin
toimijaperusteiset
tekijät

Tutkimuskysymysten muodostama tutkimuskokonaisuus

Tutkimuskysymyksiin vastaaminen eri osatutkimuksissa on esitetty taulukossa 1.
Osatutkimusten numerointi ei noudata aikajärjestystä vanhimmasta uusimpaan. Ensimmäiseksi nostettiin kvantitatiivinen artikkeli, koska se sopi teemansa perusteella
pohjustavaksi yleiskuvan antajaksi. Se vastasi kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen eli alueiden resilienssin kuvailuun sekä rakenteellisten taustatekijöiden tunnistamiseen. Toimijuuden sekä alueellisten kehittämistoimien merkitystä puolestaan
avattiin osatutkimuksissa II-IV. Allekirjoittaneen rooli osatutkimusten tekemisessä
on määritelty tarkemmin liitteessä 1.
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Taulukko 1.  Tutkimuskysymysten ja osatutkimusten suhde
Tutkimuskysymys

Osatutkimus
I1
x

Osatutkimus
II2

Osatutkimus
III3

Osatutkimus
IV4

1. Millaista Suomen alueiden
taloudellinen resilienssi on ollut?
2. Mitkä ovat taloudellisen resilienssin
x
rakenteelliset tekijät?
3. Miten toimijuus vaikuttaa alueiden
x
x
x
taloudelliseen resilienssiin?
1 Globaali talouskriisi ja Suomen alueellinen resilienssi (Kurikka 2021)
2 Being Resilient Between the Region and the Higher Education System? Views on Regional Higher
Education Institutions in Estonia and Finland (Kolehmainen ym. 2022)
3 Resilience in the periphery: What an agency perspective can bring to the table (Kurikka & Grillitsch 2021)
4 Constructing Regional Resilience in a Knowledge Economy Crisis: the case of the Nokia-led ICT Industry in
Tampere (Kurikka ym. 2018)

Tämän tutkimuksen aihepiiri rajattiin alueiden taloudelliseen resilienssiin, vaikka alueiden resilienssiä on tarkasteltu monistakin näkökulmista. Esimerkiksi ekologisten
järjestelmien resilienssitutkimus nousi esiin jo 1970-luvulla (Holling 1973). Sosioekologisten järjestelmien (SES) eli ihmisyhteisöjen ja luonnon yhteen kietoutunut resilienssi on myös noussut merkittäväksi tutkimuskohteeksi (esim. Walker ym. 2004;
Folke ym. 2016). Näissä tutkimussuuntauksissa on selkeästi luonnontieteellinen painotus. Sosiaalista näkökulmaa ovat painottaneet voimakkaammin yhteisöresilienssin
tutkijat (esim. Norris ym. 2008; ja Berkes & Ross 2013). Näissä tutkimuksissa erityisteemana on yleensä yhteisöjen valmius erilaisten akuuttien katastrofien kohtaamiseen. Tässä tutkimuksessa varsinainen kohde oli kuitenkin alueiden taloudellinen resilienssi, mikä samalla on elintärkeä osa ihmisten ja yhteisöjen jokapäiväisen elämän
resilienssiä. On myös syytä painottaa, että alueen taloudellisen resilienssin juuret eivät
ole pelkästään talouden ilmiöissä, vaan alueen toimijoiden ja instituutioiden luomissa
puitteissa – toisin sanoen, talouden ilmiöitä ymmärtääkseen on astuttava myös talouden ulkopuolelle.
Tässä tutkimuksessa rajauduttiin alueellisesti Suomeen. Kohdealueet olivat Suomesta lukuun ottamatta yhtä tutkimusta, jossa tehtiin vertaileva tapaustutkimus Suomessa ja Virossa sijaitsevista alueellisista yliopistotoimijoista. Painottuminen Suomeen on perusteltua, koska se mahdollisti resilienssin syvemmän tutkimisen tietyssä
kansallisessa kontekstissa ja tarjosi siten yhtenäisemmän pohjan tutkimusalueita vertailevalle lähestymistavalle. Samalla se jonkin verran rajoittaa tulosten kansainvälistä
yleistettävyyttä. Kuitenkin monet tässä tutkimuksessa kuvatut alueiden kohtaamat
ongelmat ovat yhteisiä. Esimerkiksi vuonna 2008 käynnistynyt talouskriisi oli luonteeltaan globaali ja laajasti koskettava. Talouskriisi tarjosi myös yhteisen vertailuasetelman mahdollistavan kontekstin Suomen alueiden resilienssitarkastelulle ja
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rakenteellisten tekijöiden tutkimukselle. Yhteisten haasteiden lisäksi alueet kohtaavat
yrityksiinsä ja toimialoihinsa kohdistuvia uudistuspaineita, jopa kriisejä. Niiden paikallisen hoitamisen tutkiminen tarjosi mahdollisuuden tarkastella toimijuuden roolia
resilienssin muodostumisessa.
Tutkimus etenee siten, että tässä johdanto-osiossa on kuvailtu tutkimuksen tarve
ja konteksti sekä tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset. Toisessa luvussa avataan resilienssiin liittyvää tieteellistä keskustelua. Ensin käsitellään resilienssin erilaisia määritelmiä ja lähikäsitteitä. Tämän jälkeen resilienssiä lähestytään sekä systeemin ominaisuutena että toimijuuden näkökulmasta. Kolmannessa luvussa käydään läpi tutkimuksen metodologiaa eli määritellään tutkimuksen tieteellinen asemoituminen sekä
aineistoja ja menetelmiä koskevat valinnat. Neljännessä luvussa kuvataan tutkimuksen päätulokset tutkimuskysymyksittäin. Toiston välttämiseksi samassa yhteydessä
reflektoidaan tuloksia aiempiin spesifeihin tutkimustuloksiin. Lopuksi pohditaan tulosten pohjalta tutkimuksen laajempaa merkitystä resilienssitutkimukselle ja käytännön antia alueiden kehittämiseen. Tutkimuksen toinen osa koostuu neljästä itsenäisestä artikkelista, jotka on julkaistu tieteellisissä julkaisusarjoissa sekä kirjoissa, ja joihin tutkimuksen keskeiset tulokset ja johtopäätökset pohjautuvat.
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2 RESILIENSSIN TEOREETTINEN VIITEKEHYS

2.1 Resilienssin käsitteen moninaisuus
2.1.1 Resilienssin sovellusaloja ja yleinen kolmijako
Alun perin resilienssi viittasi fysikaalisissa tieteissä kappaleiden, kuten jousen tai materiaalin, kykyyn palautua muotoonsa siihen kohdistuneen ulkoisen voiman aiheuttamasta muutoksesta (Davoudi 2012, 300). Resilienssin käsitettä alettiin kuitenkin soveltaa monilla muillakin tieteenaloilla. Psykologista resilienssiä eli ihmisten kykyä toipua vaikeista kokemuksista alettiin tutkia jo 1970-luvulla (esim. Murphy 1974). Samoihin aikoihin myös ekologisten järjestelmien tutkimus omaksui resilienssin käsitteen (Holling 1973). Ekologisten ja myöhemmin sosio-ekologisten järjestelmien
(SES) tutkimuksesta tuli resilienssitutkimuksen valtavirtaa (esim. Berkes & Folke
1994; Adger 2000; Walker ym. 2004; Folke ym. 2016). SES:iin liittyvä resilienssitutkimus on kiinnostunut erityisesti ympäristön muutoksista ja luonnonkatastrofeista,
ja ihmisyhteisöjen ja luonnon resilienssin yhteen kietoutuneesta luonteesta. Yhteisöresilienssin tutkimus puolestaan on ollut aktiivista 2000-luvulla. Se nousee pitkälti
psykologian pohjalta ja sillä on myös vahva kytkös katastrofivalmiuden kehittämiseen. Sen keskiössä on yhteisöjen aktiivinen resilienssin ”rakentaminen” (Norris ym.
2008; Berkes & Ross 2013). Welsh (2014, 19–20) kuvailee resilienssikäsitteen omaksumista myös hallinnossa sekä sen tutkimuksessa (esim. Bristow & Healy 2014a),
missä tavoitteena on voimaannuttaa yksilöitä, instituutioita, ekosysteemejä ja talouksia itse selviytymään ja uudistumaan kriisien kohdatessa.
Aluetalouksien tutkimuksessa resilienssin käsite pilkahti jo 2000-luvun alkupuolella (Reggiani ym. 2002; Sotarauta & Srinivas 2006; Hill ym. 2008), mutta varsinainen
läpimurto tapahtui Cambridge Journal of Regions, Economy and Society -lehden vuoden
2010 resilienssiteemanumeron myötä (esim. Bristow 2010; Hassink 2010a; Pendall
ym.; Pike ym. 2010; Simmie & Martin 2010), ja käsitettä alettiin toden teolla soveltaa
aluetalouksiin erityisesti evolutiivisen talousmaantieteen näkökulmasta. Toki alueiden muutosta ja sopeutumista oli tutkittu ennenkin mutta erilaisin käsittein.
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Esimerkiksi Grabher, (1993) tutki taantuvia teollisia alueita ja loi ”lukkiutuman” käsitteen. Tödtling ja Trippl (2004) puolestaan tarkastelivat vanhoja teollisuusklustereita uudistumisen valossa.
Kiinnostus resilienssiä kohtaan näkyi käsitteen esiintymisen voimakkaana kasvuna tieteellisissä julkaisuissa erityisesti vuoden 2007 jälkeen, saavuttaen ensimmäisen huippunsa vuonna 2015 (Martin & Sunley 2020, 11). Resilienssi on kuitenkin
noussut uuteen nousukiitoon covid-19 -pandemian aiheuttaman kriisin myötä (esim.
Arbolino & Di Caro 2021; Gong ym. 2020; Juntunen & Hyvönen 2020).
Tieteellisessä tutkimuksessa käytetään paljon yleisluonteista kolmijakoa tekniseen
(engineering), ekologiseen (ecological) ja adaptiiviseen (adaptive) resilienssiin (esim. Martin 2012, 5; Davoudi 2012, 300–301). Ne edustavat erilaisia tulkintoja resilienssin
perusolemuksesta ja ovat osittain kytköksissä niihin tieteenaloihin, joiden piirissä ne
ovat alun perin syntyneet. Samalla ne ovat kuitenkin sovellettavissa erilaisissa konteksteissa ja eri aloilla. Teknisen resilienssin määritelmä perustuu teoreettisen ekologin Crawford Stanley Hollingin (1973) uraauurtavaan työhön ekologisten järjestelmien häiriönkestävyydestä Se perustuu oletukseen, että resilienssi on järjestelmän
kyky palautua (bounce-back) alkuperäiseen tasapainotilaansa jonkin siihen kohdistuneen häiriön seurauksena. Resilienssissä on tämän näkökulman mukaan kyse kyvystä
sekä vastustaa häiriön aiheuttamaan muutosta että palautua siitä mahdollisimman nopeasti.
Vuonna 1996 Holling esitteli uuden ekologisen resilienssin käsitteen, jolla oli hieman edellä mainittua määritelmää laajempi sisältö. Resilienssi on sen mukaan järjestelmän kyky absorboida häiriön vaikutusta, kunnes järjestelmä pysyvällä tavalla
muuttuu toisenlaiseen tasapainotilaan (bounce-forth). Tämä määritelmä ei siten oleta
yhtä mahdollista tasapainotilaa, vaan tasapainotiloja voi olla useita. Esimerkiksi
ekosysteemi sietää jonkin verran ulkoisia häiriöitä, mutta jossain vaiheessa systeemin
sietokyvyn kynnysarvo ylittyy ja ekosysteemi ei ole enää samanlainen, vaan sen
eliöstö muuttuu. On hyvä muistaa, että uusi tasapainotila ei välttämättä aina ole edellistä huonompi. Toki niinkin usein käy esimerkiksi ekosysteemin biodiversiteetin romahtaessa. Walker ym. (2004) tekevät tärkeän lisäyksen koskien sosio-ekologisten
järjestelmien resilienssin määrittelyä. He painottavat järjestelmän identiteetin säilymistä resilienssin ehtona. Resilienssi on tällöin kyky absorboida häiriöitä ja uudelleenorganisoitua säilyttäen kuitenkin systeemin perusluonne eli samat funktiot, rakenne, identiteetti ja palautejärjestelmät.
Sekä teknistä että ekologista tulkintaa on sovellettu myös aluetalouden kontekstissa. Esimerkiksi Hill ym. (2011) ovat tutkineet metropolialueiden taloudellista palautumista ulkoisista shokeista. Martin ja Sunley (2015) puolestaan ovat tulkinneet
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ekologisen resilienssin hengessä talouden hystereesivaikutusta eli sitä, että kyllin voimakas talouden shokki voi muuttaa rakenteita pysyvästikin ja siten aluetalous voi
siirtyä uuteen tasapainotilaan.
Kolmannen eli adaptiivisen resilienssitulkinnan mukaan mitään varsinaista tasapainotilaa ei ole ensinkään olemassa. Tätä lähestymistapaa on tosinaan kutsuttu myös
evolutiiviseksi (Davoudi ym. 2012, 302) Adaptiivinen resilienssi muodostuu järjestelmän kyvystä ennakoida ja reagoida erilaisiin häiriötilanteisiin uudistuen ja näin pienentäen shokin vaikutusta (Martin 2012, 5). Tämä määritelmä nousee erityisesti
kompleksisten adaptiivisten järjestelmien (complex adaptive systems, CAS) tutkimuksesta, ja sitäkin on sovellettu monilla eri tieteenaloilla. Kompleksiset adaptiiviset
järjestelmät ovat luonteeltaan jatkuvassa muutoksen tilassa (ei tasapainossa), epälineaarisia, mutta kuitenkin jossain määrin polkuriippuvia ja ne voivat muuttaa muotoaan
spontaanisti sekä itseorganisoituvasti. (Bristow & Healy 2014b, 925.) CAS:a käsitellään yksityiskohtaisemmin luvussa 2.2.1.
Aluetaloutta voidaan pitää kompleksisena adaptiivisena järjestelmänä. Martin
(2012, 10) on luonut paljon käytetyn määritelmän, jossa aluetalouden resilienssillä
tarkoitetaan ”kykyä uudelleenorganisoitua eli mukauttaa rakenteensa (yritykset, teollisuudenalat
ja instituutiot) siten, että pystytään ylläpitämään riittävä tuotannon, työllisyyden ja hyvinvoinnin
kasvupolku” (suomennos Heli Kurikka). Päivitetyssä ja tarkennetussa määritelmässään Martin ja Sunley (2020, 15) määrittelevät aluetalouden resilienssin seuraavasti:
Se on alue- tai paikallistalouden kyky kestää tai toipua erilaisista sen kehityspolulle
osuneista häiriöistä, kuten markkina-, kilpailu- tai ympäristöshokeista. Jos tilanne sitä
edellyttää, myös käymään läpi sopeuttavia muutoksia talouden, sosiaalisiin ja institutionaalisiin rakenteisiin. Näin alue pysyy tai palautuu aikaisemmalle kehityspolulleen
tai siirtyy uudelle kehityspolulle, joka on aiempaa tuottavampi. Samalla käytetään kohtuullisesti fyysisiä, inhimillisiä ja ympäristön resursseja. (suomennos Heli Kurikka).

Uudempi määritelmä tarkentaa aiempaa siten, että resilienssi voi olla uudelleenorganisoitumisen lisäksi myös kestämistä ja toipumista eli saman polun jatkumista.
Myös kehityspolun muutoksen suotuisuutta korostetaan resilienssin ehtona.
Vastaavaa tulkintaa on käytetty myös sosio-ekologisten systeemien tutkimuksessa, jossa kuitenkin käytetään termiä trasformatiivisuus (trasformation) kuvaamaan
tilannetta, jossa järjestelmä olennaisilta osiltaan muuttuu tai uudistuu, kun taas adaptiivisuudella viitataan kyseisessä yhteydessä nykyisen systeemin säilymiseen ja ainoastaan sen ”tilan” muutokseen (Wilson ym. 2013). Samantyyppinen erottelu, mutta
jälleen eri termejä käyttäen, löytyy myös aluekontekstiin sovellettuna. Pike ym. (2010,
62) ovat tarkastelleet resilienssin mekanismeja ja tunnistaneet sekä adaptiivisen eli
sopeuttavan (adaptive) että uudistavan (adaptability) muutoksen. Ensimmäisellä
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tarkoitetaan lyhyen aikajänteen sopeutumista ja kehityspolun jatkumista. Jälkimmäinen puolestaan viittaa pitkän tähtäimen dynaamiseen uudistumiskykyyn ja jopa kehityspolun tai -polkujen muutoksiin.
Perustavaa laatua oleva resilienssiin liittyvä kysymys siis on, saako kohde muuttua
ja miten paljon, että sitä vielä voidaan pitää resilienttinä? Osa resilienssin määritelmistä sisältää ajatuksen, että resilientti järjestelmä palautuu entisenlaiseksi tai ei ainakaan muutu oleellisilta funktioiltaan, mutta nykyiset vallalla olevat tulkinnat painottavat selkeästi enemmän muuntumis- ja uudistumiskykyä. Alueiden kohdalla resilientin muutoksen määritteleminen on hankalaa. Jos alue on muuttunut oleellisesti toisenlaiseksi, voidaanko sitä pitää resilienttinä? Alueiden osalta juuri kyky mukautua ja
uudistua vallitsevaan tilanteeseen voidaan nähdä resilienssin avaintekijänä. Kyse on
kuitenkin muutoksen suotuisuudesta. Voidaan ajatella, että edes alueen katoaminen
kartalta hallinnollisena yksikkönä ei välttämättä merkitse huonoa resilienssiä, jos alueen ihmisten ja taloudellisten aktiviteettien edellytykset säilyvät tai jopa kehittyvät.
Toisaalta kovinkaan resilienttinä ei voida pitää tyhjenevää maaseutualuetta tai teollisuuden rakennemuutoksen kanssa kamppailevaa kaupunkia, jossa elämisen ja elinkeinotoiminnan edellytykset heikkenevät. Alueen resilienssi onkin pohjimmiltaan
siellä sijaitsevien toimijoiden ja toimijaverkostojen resilienssiä (vrt. Paasi 2010, 2300).
Kuten edellä on jo esitetty, aluetaloudellista resilienssiä on lähestytty erilaisista
näkökulmista käsin. Osittain tämä johtuu erilaisista tutkimustraditioista, joilla on erilaisia selityksiä alueiden kehityseroille. Martin ja Sunley (2015, 23–25) esittelevät neljä
erilaista talousmaantieteellistä lähestymistapaa alueiden resilienssiin. Taloustieteilijä
Paul Krugmanin (1991) alullepanema ”uusi talousmaantiede” (new economic geography), tarkastelee aluetaloutta ensisijaisesti erilaisten tasapainotilojen kautta.
Shokki häiritsee tasapainoa, ja alue saattaa siirtyä uuteen tasapainotilaan. Tällöin resilienssi määrittyy lähinnä stabiiliudeksi (vrt. tekninen resilienssi). Evolutiivis-schumpeteerisen näkemyksen valossa tulkinta on erilainen. Siinä häiriöt itsessään voivat
toimia luovan tuhon välineinä ja resilienssissä on tällöin kyse kyvystä uudistua positiivisella tavalla (vrt. adaptiivinen resilienssi) (ks. Schumpeter 1942; Simmie & Martin
2010). Marxistiset aluetalousteoriat puolestaan tulkitsevat shokkeja pääoman yrityksiksi palauttaa tuottavuus (vrt. tekninen resilienssi) (ks. Harvey 2006). Polkuriippuvuusteoria on osittain päällekkäinen evolutiivis-schumpeteerisen näkemyksen
kanssa, joissa shokit ovat luonnollinen osa kehitystä. Polkuriippuvuusteorioissa shokit nähdään usein alueellisina lukkiutumina (lock-in) kehityspolussa, joissa on syntymisen, kasvun ja kuihtumisen vaiheita ja mennyt kehityspolku vaikuttaa voimakkaasti
valintojen mahdollisuuksiin (ks. Martin & Sunley 2006, Hassink 2010b). Resilienssi
on siten kykyä avata kehityspolun lukkiutumia ja luoda uusia uria. Tässä
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tutkimuksessa resilienssi nähdään adaptiivisena ominaisuutena evolutiivis-schumpeteerisesta ja polkuteoreettisesta näkemyksestä käsin

2.1.2 Kritiikkiä ja rajanvetoa
Resilienssin käsite on herättänyt myös kritiikkiä. Luonnontieteen, erityisesti ekologian kentällä kehitelty resilienssin käsite ei siirry ongelmattomasti epistemologisilta
lähtökohdiltaan toisenlaisiin ihmistieteisiin (Adger 2000; Welsh 2014). Ihmisen toiminta sisältää luonnosta poiketen tarkoituksenmukaista ja tavoitteellista toimintaa
(Bristow & Healy 2014b). Tästä huolimatta resilienssiä voidaan pitää eräänlaisena
luonnon- ja ihmistieteiden välisenä ”rajaesineenä”, joka mahdollistaa näiden näkökulmien tarkastelun myös yhtenä systeeminä (Brand & Jax 2007). Hallinnon kentällä
resilienssistä on tullut uusi muotitermi, mutta käsitettä käytetään usein epämääräisesti
ja löyhästi. Esimerkiksi Walker ja Cooper (2011) sekä Welsh (2014) näkevät resilienssin soveltamisessa jopa vaaroja. Huolena on, että resilienssin taustalla oleva kompleksisten järjestelmien diskurssi valtaa tieteenalat ja epäpolitisoi ja normalisoi “epävarmuuden maailman” ilman todellisia vaikuttamisyrityksiä. Samalla ajatellaan taustalla vaikuttavan neoliberalistisen ideologian, jossa vastuu resilienssistä pyritään siirtämään kollektiiveilta (valtio) yksilötasolle. Myös Davoudi (2012) on ilmaissut huolensa valtasokeasta resilienssin käsitteen käytöstä. On totta, että näihin teemoihin on
kiinnitettävä erityistä huomiota. Kuitenkin ainakin suomalaisessa kontekstissa puhe
piiloagendasta valtion ja julkisen vallan vetäytymisestä näyttäytyy liian pitkälle vietynä
tulkintana. Joka tapauksessa toimijuuden ja vallan sekä niiden taustalla olevien tavoitteiden avaaminen resilienssin rakentamisen yhteydessä on tärkeä teema.
Talousmaatieteilijä Robert Hassink (2010a, 55) ei ole ollut täysin vakuuttunut siitä,
että resilienssin käsitteellä olisi uutta annettavaa muiden vakiintuneiden evolutiivisen
talousmaantieteen termien ohella. Hän viittaa alueelliseen uudistumiseen (regional
adaptability) saman suuntaisena käsitteenä. Kuitenkin Martin ja Sunley (2015) sekä
Folke (2006) ovat pitäneet resilienssiin liittyvänä erityispiirteenä kriisin läsnäoloa.
Martin ja Sunley (2015) ovat jopa sitä mieltä, että resilienssin käsitettä tulisi soveltaa
ainoastaan äkillisten shokkien kontekstissa, eikä esimerkiksi hitaissa (ns. slow-burn)
sopeutumisprosesseissa. On kuitenkin huomattava, että hitaatkin prosessit usein kumuloituessaan eskaloituvat äkillisiksi kriiseiksi.
Hassink on myöhemmin päivittänyt kritiikkiään. Gong ja Hassink (2017) pitävät
käsitettä edelleen jossain määrin epämääräisenä, mutta antavat myös kiitosta käsitteen tarkentamiseksi tehdystä työstä. Samalla he esittävät, että aluetaloudellisessa
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evolutiivista näkökulmaa hyödyntävissä tutkimuksissa on edelleen ongelmia. Ensinnäkin, vaikka evolutiivinen talousmaantiede kiistää tasapainotilojen olemassaolon,
käytännössä oletus on kuitenkin usein läsnä. Toiseksi valtion, politiikan ja yleensäkään instituutioiden roolia ei tunnisteta riittävästi. Kolmanneksi kulttuuristen tekijöiden, kuten sosiaalisen pääoman ja verkostojen roolin tutkimus, on jäänyt vähäiseksi.
Tämä tutkimus pyrkii omalta osaltaan vastaamaan tähän resilienssitutkimuksen aukkoon, vaikka ei kaikilta osin yhdykään Gongin ja Hassinkin (2017) loppupäätelmiin.
He toteavat, että resilienssillä saattaisi olla paikkansa selitettäessä alueiden taloudellista uudistumiskykyä. Tässä tutkimuksessa tulkinta on päinvastainen – alueen resilienssiä voidaan mahdollisesti selittää sen uudistumiskyvyllä, joka on yksi resilienssin osa-alue.
Koska resilienssi muistuttaa läheisesti eräitä muita vakiintuneita käsitteitä, on
syytä eritellä hieman tarkemmin sen suhdetta niihin. Erityisesti kestävyys (sustainability) ja adaptiivinen kapasiteetti (adaptive capacity) ovat resilienssin lähikäsitteitä. Alueellinen kilpailukykykin sisältää samoja elementtejä, mutta samalla se voi toimia eräänlaisena kontrastina resilienssille.
Kestävyysajattelun juuret ovat Bruntlandin komission raportissa (1987), joka
määritteli kestävän kehityksen sellaiseksi kehitykseksi, joka huomioi nykyiset tarpeet,
mutta ei vaaranna tulevien sukupolvien mahdollisuuksia täyttää omia tarpeitaan. Sen
kolme peruspilaria olivat talouskasvu, ympäristönsuojelu sekä sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Sinänsä resilienssiä voidaan tarkastella samojen teemojen kautta, mutta
kuten Redman (2014) toteaa, kestävyysajattelu on lähtökohdiltaan arvolähtöisiä tavoitteita asettavaa ja vaikuttavuuteen pyrkivää eli poliittisempaa. Resilienssikeskustelu puolestaan ottaa asioihin ulkopuolisemman näkökannan. Kriisit ovat osa systeemin toimintaa ja niihin täytyy valmistautua, mutta lopputulos on emergentti ja avoin.
Redman (emt) myös toteaa, että esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa resilienssi ja kestävyys saattavat joutua keskenään ristiriitaan. Kestävyyden optimointiin kuuluu maksimaalinen materiaalin ja energian hyötykäyttö ja hukan minimointi. Tällainen tavoite
voi kääntöpuolena vähentää kaupungin resilienssiä kriisitilanteissa. Näin siis globaali
pitkän aikavälin kestävyys ja paikallinen resilienssi eivät aina hetkellisesti ole yhdenmukaisia.
Adaptiivinen kapasiteetti on käsitteenä resilienssin lähisukulainen. Simmie ja Martin 2010, 30) pitävät aluetalouden adaptiivista kapasiteettia resilienssin taustalla vaikuttavana tekijänä. Adaptiivisessa kapasiteetissa on kyse ”aluetalouden pitkän tähtäimen
menestyksestä. Se on alueen teollisuuden, teknologioiden, työvoiman ja institutionaalisten rakenteiden kykyä sopeutua muuttuviin kilpailun, teknologioiden ja markkinoiden paineisiin ja mahdollisuuksiin, jotka kohtaavat sen yrityksiä ja työvoimaa.” (suomennos Heli Kurikka).

25

Määritelmä muistuttaa läheisesti adaptiivista resilienssiä. Kuitenkin adaptiivinen kapasiteetti on nimensä mukaisesti enemmänkin potentiaalia tai resilienssin mekanismi
kuin prosessin lopputulos. Se on myös jatkuvaluonteista eikä välttämättä kytkeydy
kriisin läsnäoloon, toisin kuin useimmat resilienssin määritelmät.
Alueiden kilpailukyky on monitahoinen käsite, kuten resilienssikin. Kilpailukykyä
ei ole helppoa määritellä yksiselitteisesti. Storperin (1997) mukaan se on kyky houkutella ja pitää alueella yrityksiä, joilla on vakaat tai kasvavat markkinaosuudet. Lisäksi alueen olisi ylläpidettävä ihmisille vakaat tai kehittyvät elinolosuhteet. On mahdollista kysyä, eikö tämä määritelmä kata myös resilienssin ominaisuudet ja siten erilliselle resilienssin käsitteelle ei jäisi tarvetta? Näkökulmilla on kuitenkin painopisteeroja. Hugginsin ja Thompsonin (2017a, 2) mukaan alueellinen kilpailukyky kytkeytyy selvästi alueellisen talouskasvun teoriasuuntauksiin. Paras tapa mitata sitä on tarkastella tekijöitä, jotka vaikuttavat alueen liiketoimintaympäristöön (esimerkiksi inhimillinen pääoma tai innovaatiokapasiteetti). Yksi hyvin vaikutusvaltainen ja kehittämisessä laajasti sovellettu kilpailukykyä selittävä teoria on Porterin (1998) klusterimalli. Sen mukaan erikoistuneet klusterit tarjoavat parhaat kasvun edellytykset, koska
niissä yritykset, osaaminen ja erilaiset virrat hyödyttävät toisiaan. Erilaiset kasvuun
keskittyvät mallit eivät kuitenkaan ole kiinnostuneita kriisien laajoista ja eriarvoistavista vaikutuksista alueiden talouksiin. Myös Martin ja Sunley (2015, 11) toteavat,
että kilpailukyvyssä on enemmän kyse pitkän tähtäimen toisiin alueisiin vertailevasta
(sekä absoluuttisesta) talouden suorituskyvystä, ei niinkään siitä, miten kyseinen talous reagoi shokkitilanteissa. Siten myös shokin vaikutusten tarkastelu erottaa resilienssin kilpailukyvystä.
Bristow (2010) on rakentanut vielä vahvemman kilpailukyvyn ja resilienssin diskurssien vastakkainasettelun. Hän esittää, että aluekehittäminen on keskittynyt pitkään ”hegemonisen kilpailukykydiskurssin” ympärille, jossa alueilta odotetaan vahvaa suhteellista etua ja taloudellisen tuotoksen maksimoimista. Alueiden täytyy kilpailla keskenään ja olla kilpailukykyisiä tai kuolla pois. Resilienssissä Bristow näkee
pehmeämmän, paikkaperustaisemman, laadullisemman ja kestävämmän vaihtoehdon. Hän liittää kilpailukyky- ja kasvupuhuntaan myös tietyn paikattomuuden ja epäkontekstuaalisen strategian, vaikka tunnustaa kilpailukykyeetokseen sisältyvän nykyään myös kontekstuaalisuuden huomioivia näkökulmia. Resilienssin käsitteen ja operationalisoinnin kehittyessä 2010-luvulla myös resilienssi on evolutiivisen talousmaantieteen yhteydessä alettu ymmärtää eräänlaisena kvantitatiivisesti mitattavana
suorituksena (esim. Martin 2012). Joka tapauksessa erottavaksi tekijäksi kilpailukykyyn nähden jää vähintäänkin kriisin läsnäolo.
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2.2 Resilienssi aluetaloudellisen systeemin ominaisuutena
2.2.1 Evolutiivinen talousmaatiede ja resilienssi
Koska tämän tutkimuksen kehyksenä käytetään evolutiivista talousmaatiedettä (evolutionary economic geography, EEG), avataan seuraavaksi sen keskeiset lähtökohdat
ja käsitteet. Evolutiivinen talousmaantiede ei ole yksi selkeä teoriakokonaisuus, vaan
se ammentaa useasta yleisemmästä teoreettisesta lähteestä. Simmie ja Martin (2010)
ovat tunnistaneet EEG:n käyttämät käsitteelliset kehykset, jotka soveltuvat erityisesti
evolutiivisen resilienssin käsittelyyn: kompleksiset adaptiiviset järjestelmät, yleistetty
darwinismi, polkuriippuvuus sekä adaptiiviset kehät.
Yksi EEG:n keskeisistä ajatuksista on se, että aluetaloudet ovat ns. kompleksisia
adaptiivisia järjestelmiä (complex adaptive systems, CAS). Martin ja Sunley (2007, 78)
ovat poimineet kompleksisuustutkimuksesta seitsemän keskeistä kompleksisen järjestelmän tunnusmerkkiä: Järjestelmä on rakenteeltaan hajautunut eri tasoille (multiskalaarisesti), mutta kuitenkin sen eri osat ovat yhteydessä toisiinsa monimutkaisilla
tavoilla. Toiseksi kompleksinen järjestelmä on luonteeltaan avoin eli järjestelmän rajoja ympäristöönsä on vaikea tarkasti määritellä, sillä rajat riippuvat myös havaitsijasta. Kolmanneksi CAS:n piirteisiin kuuluu epälineaarinen dynamiikka eli moninaisista palautevaikutuksista ja itseään vahvistavista voimista johtuen sen toiminta ei ole
jatkuvaluonteista ja lineaarisesti ennustettavaa. Systeemiä leimaa kuitenkin usein polkuriippuvuus. Käytännössä siis muutoksen luonne on usein peruuttamaton, kun ns.
bifurkaatiopisteestä haarautuu uudenlainen polku. Neljäs ominaisuus on osiin purkamattomuus. Toisin sanoen järjestelmän osasten toiminnasta ei voida suoraan johtaa kokonaisuuden lopputulosta. Myöskään kokonaisuutta ei voida eritellä erillisiin
vakaisiin alakomponentteihin. Viides ja paljon viitattu ominaisuus koostuu emergenssistä ja itseorganisoitumisesta. Järjestelmän mikrotason yksinkertaisistakin vuorovaikutuksesta ja käyttäytymisestä syntyy spontaanisti (emergoituu) ja ilman ohjausta (itseorganisoituminen) makrotason rakenteita. Kuudenneksi kompleksiset järjestelmät ovat adaptiivisia eli mukautuvia. Ne kykenevät reagoimaan muuttuvaan ympäristöön ja myös järjestelmän sisältä tuleviin muutosta vaativiin impulsseihin. Seitsemäs ominaisuus on järjestelmän epädeterministinen luonne. Tämä tarkoittaa sitä,
että sen käyttäytymistä on mahdotonta ennustaa, vaikka tunnettaisiin tarkastikin sen
osatekijöiden käyttäytyminen.
Edellä mainitut piirteet ovat tunnistettavissa aluetalouden toiminnassa. On selvää,
että aluetalous on kytkeytynyt monin sitein eri aluetasoille, kuten kansalliseen ja
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kansainväliseen talouteen ja lähialueisiin. Aina ei ole helppoa edes maantieteellisesti
hahmottaa aluetaloutta. Kyse on pitkälti tarkastelijan tekemistä tilanteeseen soveltuvista rajauksista. Aluetalous ei myöskään toimi ennustettavasti newtonilaisen fysiikan
mukaan eikä kehityksen suuntaa voida suoraan johtaa sen osasten toiminnasta. Aluetalous voi kuitenkin mukautua muuttuviin olosuhteisiin, esimerkiksi yrityksiä ja toimialoja katoaa ja uusia syntyy. Aluetalouden organisoituminen on kiehtova ja monimutkainen prosessi. Mikrotasolla tehdyt pienetkin päätökset ja toimenpiteet saattavat
ajan mittaan osoittautua suuriksi suunnanmuuttajiksi, jotka vaikuttavat makrotasolla
koko aluetalouteen. Näin voi olla vaikkapa uuden innovaation syntyessä, yrityksen
vaihtaessa omistajaa tai päätettäessä panostaa tiettyyn koulutukseen. Huomioiden
aluetalouden kompleksisen luonteen se määritellään tässä tutkimuksessa toimijoiksi
ja toimijaverkostoiksi, jotka tietyssä alueellisessa kontekstissa harjoittavat taloudellista toimintaa sekä tämän alueellisen kontekstin taloudelliset, sosiaaliset ja institutionaaliset rakenteet, jotka vaikuttavat toimijoiden taloudellisiin aktiviteetteihin.
Toinen evolutiivisen talousmaantieteen teema nousee polkuteoreettisesta suuntauksesta. Alueen kehityspolku on usein vahvasti sidoksissa historiaan. Siten ”perityt”
ominaisuudet, kuten resurssit, kompetenssit, taidot ja kokemukset, jotka ovat peräisin aiemmista kehityksen vaiheista, määrittävät osaltaan myös tulevaisuuden mahdollisuuksia. Ne sekä mahdollistavat että rajoittavat uudistumista ja siten vaikuttavat alueen resilienssiin (Simmie & Martin 2010, 31–32). Alueiden teollisuuden polkukehityksen typologiat ovat kehittyneet huomattavasti tarkemmiksi viime vuosien aikana.
Aluksi käsiteltiin paljon alueellisen lukkiutuman (lock-in) ja lukkiutuman purkautumisen (delocking) käsitteitä (Martin & Sunley 2006, Hassink 2010b), joilla tarkoitetaan aluetalouden jumiutumista tietylle kehityspolulle ja siitä vapautumista.
Grillitsch ja Asheim (2018) ovat tyypitelleet kehityspolkujen syntymistä ja muuntumista. Alueille voi kehkeytyä uusia kehityspolkuja (path emergence) istuttamalla
(path importation) eli alueelle sijoittuu sen ulkopuolelta uusia toimialoja edustavia
yrityksiä tai polkuja luomalla (new creation), jolloin alueella syntyy uusien alojen yrityksiä esimerkiksi innovaatioiden kautta. Alueen kehityspolut voivat myös uudistua
(upgrade) joko parantamalla asemiaan globaalissa tuotantoketjussa (climbing), uudistumalla (renewal) teknologisesti tai toimintamalleiltaan taikka löytämällä niche-aloja.
Kehityspolut voivat myös jakautua uusille toimialoille (unrelated diversification) tai
lähialoille (related diversification). Isaksenin (2015) mukaan polut voivat myös jatkua
ja laajentua samalla uralla (path extension) sekä heikentyä ja päättyä (path exhaustion).
Teknisen resilienssin tulkinnan mukaan resilienssi on kyky palautua häiriön jälkeen aiemmalle polulle. Ekologinen resilienssi puolestaan voidaan ymmärtää niin,
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että se kattaa myös erilaiset polun muuntumiset (upgrade ja renewal). Sen sijaan adaptiivisen tai evolutiivisen resilienssin käsite sisällyttäisi myös uusien polkujen synnyn
eli perustavaa laatua olevan muutoksen. Pike ym. (2010) ovat tulkinneet Grabherin
ja Starkin (1997) työhön perustuen sopeutumisen (adaptation) ja uudistumisen (adaptability) käsitteitä siten, että sopeutumisella viitataan olemassa olevalle kehityspolulle
paluuseen lyhyellä tähtäimellä. Sitä vastoin uudistuminen on pitkän tähtäimen dynaamista kapasiteettia, joka muuttaa kehityspolkua tai -polkuja evolutiivisesti.
Kolmas evolutiivisen talousmaantieteen perusta nojaa yleistetystä darwinismista nousevaan teoretisointiin, jonka avulla voidaan hahmottaa muutoksen mekanismeja
(esim. Hodgson 2002; Essletzbicher & Rigby 2007). Evoluution peruskäsitteitä, esimerkiksi variaatiota, periytymistä, valintaa ja jatkuvuutta, voidaan varovaisuutta noudattaen soveltaa myös muilla tieteenaloilla kuten taloustieteessä. Essletzbichler ja
Rigby (2007, 552–554) tulkitsevat variaation yritysten erilaisuudeksi. Niillä on erilaisia
tuotteita, teknologioita, rutiineja ja sijoittumispaikkoja. Näiden ominaisuuksiensa
avulla ne kilpailevat markkinoilla. Markkinat aiheuttavat kuitenkin valintaa, joka
kuihduttaa toisia ja kasvattaa toisia yrityksiä. Valintamekanismi aiheuttaa samalla ympäristön asteittaista muutosta eli alueet itsessään muuttuvat evolutiivisesti. Menestyäkseen ja selviytyäkseen yritykset adaptoituvat ympäristön muutoksiin. Muutos ei
kuitenkaan ole koskaan välitöntä, vaan siihen sisältyy aina viive, koska toimintamallit
ovat melko pysyviä.
Ekologiassa tärkeä systeemin resilienssiä määrittävä piirre on moninaisuus (diversity). Monipuolisessa ekosysteemissä on paljon eri lajeja ja niiden muodostamia funktionaalisia ryhmiä, joilla on omat erilaiset ja toisiaan täydentävät roolinsa. Tällainen
systeemi kykenee toimintojensa moninaisuuden vuoksi myös mukautumaan muutoksiin paremmin (Walker & Salt 2006, 71–72). Ekosysteemeissä esiintyy myös päällekkäisyyttä (redundancy, slack). Jos useat päällekkäiset toimijat hoitavat samoja
funktioita hieman eri tavoin, systeemi on vähemmän haavoittuvainen. Esimerkiksi
Australian Suuri valliriutta on päällekkäisten eliöryhmien yleisyyden vuoksi Karibian
koralliriuttoja resilientimpi. Jos systeemin päällekkäisyys heikkenee tai sitä aletaan esimerkiksi tehokkuuden ja optimoinnin nimissä karsia, resilienssi väistämättä heikkenee (Walker & Salt 2006, 7–9, 71–72). Lisäksi kompleksisten adaptiivisten systeemien, kuten ekosysteemien tai sosiaalisten systeemien keskeinen ominaisuus on alijärjestelmien toimintojen kytkeytyminen toisiinsa (connectedness, coupling). Löyhät
kytkennät mahdollistavat systeemin osien suhteellisen itsenäisen reagoinnin olosuhteiden muutoksiin. Yhteyksien liiallinen tiivistyminen voi kuitenkin johtaa moninaisuuden vähentymiseen ja siten resilienssin heikentymiseen. (Walker & Salt 2006, 34–
35; Page 2010, 138–139.)
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Edellä kuvattujen ekologisten järjestelmien resilienssitekijöillä on ainakin osittain
vastineensa aluetaloudessa. Simmie ja Martin (2010, 31) pitävät erityisen mielenkiintoisena variaatiota (vrt. moninaisuus). Alueen toimialarakenteen tai yritysten monipuolisuuden voidaan katsoa periaatteessa vähentävän sen haavoittuvuutta erilaisten
kriisien sattuessa. Toisaalta monipuolisuuden vaikutuksista innovatiivisuuteen ja siten pitkän tähtäimen uudistumiskykyyn on ristiriitaisia näkemyksiä. Boschma (2015)
toteaa, että monipuolinen toimialarakenne toimii puskurina kriisejä vastaan tietyin
edellytyksin. Alueen yritykset eivät saa olla toimitusketjujensa puolesta liian riippuvaisia toisistaan, jolloin yhden toimialan ahdinko ei leviä muihin. Kuitenkin kompetenssien suhteen kytkentöjä ja päällekkäisyyttä olisi hyvä olla siten, että jos työvoimaa
vapautuu yhdeltä sektorilta, sen osaamispotentiaalia voidaan hyödyntää samalla alueella muissa yrityksissä (vrt. löyhät kytkennät). Moninaisuus luo myös uudistumiskykyä pitkällä tähtäimellä, sillä eri alojen tietojen kohdatessa voi syntyä uusia innovaatiota, yritystoimintaa ja siten kehityspolkuja. Monipuolisuuden olisi kuitenkin hyvä
olla ns. kytkeytynyttä (related variety), jolloin alueen yritykset hyödyttävät toisiaan eri
toimialoilla toimimisesta huolimatta (esim. hyödyntävät samantyyppistä osaamista).
Tämä eroaa riippumattomasta moninaisuudesta (unrelated variety), jossa alueen yritykset toimivat eri aloilla ja lisäksi niillä on hyvin vähän yhteistä keskenään. Yksipuolisilla alueilla tällaisia uudistumisen lähteitä on vieläkin niukemmin. Myös verkostojen
luonteella on merkitystä. Löyhät ja avoimet verkostorakenteet synnyttävät uudistumista. Tiiviit yhteydet puolestaan rakentavat ohjattavuutta ja tehokkuutta. Molempia
tarvitaan aluetalouden tasapainoisessa kehityksessä ja resilienssin rakentamisessa.
(Boschma 2015, 736–743.)
Alueellinen resilienssi on luonteeltaan dynaaminen ilmiö. Simmie ja Martin (2010)
nostavatkin adaptiiviset kehät neljänneksi resilienssin yhteyteen soveltuvaksi teoriakokonaisuudeksi. Holling ja Gunderson (2002, 34–41) kehittivät systeemien evoluutiota kuvaavan adaptiivisten kehien (adaptive cycles) mallin, jonka juuret ovat ekologiassa, mutta malli on tarkoitettu yleiseksi systeemimalliksi. Siinä kasvun, säilyttämisen, luovan tuhon ja uudelleenorganisoitumisen vaiheet vuorottelevat syklisesti. Pendall ym. (2010, 76) sovelsivat mallia aluetalouteen ja kytkivät siihen samalla resilienssin käsitteen. Kasvun tai hyödyntämisen vaiheessa aluetalous kasvaa ja kehittyy, inhimillisiä ja taloudellisia pääomia kertyy ja uusia mahdollisuuksia etsitään. Tällöin toimijoiden väliset tiiviit kytkökset ovat vasta kehkeytymässä ja osittain tämän takia järjestelmällä on paljon resilienssiä. Kasvun jatkuessa siirrytään säilyttämisen vaiheeseen. Toimijoiden, kuten yritysten väliset kytkökset tiivistyvät ja tehostuvat, mutta
samalla järjestelmä muuttuu jäykemmäksi ja vähemmän resilientiksi. Jos systeemiä
kohtaa sisäinen tai ulkoinen häiriötila, se joutuu luovan tuhon vaiheeseen, jossa
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vanhat rakenteet murtuvat ja resilienssi romahtaa joksikin aikaa. Romahduksesta seuraa kuitenkin resurssien vapautumista, innovatiivisuutta ja uudenlaisia aktiviteetteja
eli uudelleenorganisoitumisen vaihe. Myös resilienssi alkaa jälleen parantua.
Yhteenvetona voidaan todeta, että aluetaloudet ovat kompleksisia adaptiivisia järjestelmiä, joiden resilienssissä ei ole kyse jonkin tietyn tasapainotilan säilyttämisestä
tai siihen takaisin palaamisesta häiriötilan jälkeen. Aluetalouden resilienssi on luonteeltaan adaptiivista tai evolutiivista eli se perustuu kehityspolkujen mukautumiseen
tai transformatiiviseen uudistumiseen. Resilienssin mekanismit nousevat pohjimmiltaan variaation ja valinnan prosesseista. Monipuolisuuden ja erikoistumisen sekä kiinteiden ja löyhien vuorovaikutussuhteiden osalta on löydettävä tilanteeseen sopivat
sekoitussuhteet, jotta saadaan sekä tehokkuutta ja jatkuvuutta että uudistamisen mahdollistavaa rönsyilyä. Aluetaloudet ovat dynaamisia eli jatkuvasti muuttuvia. Muutoksella voidaan nähdä myös vaiheita, jossa uudistuminen ja säilyttäminen vuorottelevat,
kriisien ollessa kiinteä osa prosessia.

2.2.2 Aluetalouden systeemisen resilienssin ulottuvuudet
Edellä kuvatut resilienssin moninaiset määritelmät ja evolutiivisen talousmaantieteen
teoreettiset lähtökohdat eivät valaise kovinkaan konkreettisesti aluetalouden resilienssin ulottuvuuksia. Martinin (2012) luoma malli olikin käänteentekevä yhteisen
ymmärryksen rakentamiseksi siitä, miten aluetalouden resilienssiä voidaan tutkia.
Malli yhdisti aineksia kolmesta erilaisesta resilienssitulkinnasta (tekninen, ekologinen ja adaptiivinen) ja sovelsi niitä aluetaloudelliseen kontekstiin. Ensimmäinen ulottuvuus on aluetalouden vastustuskyky (resistance) eli se, miten hyvin alueen talous kykenee vastustamaan siihen kohdistunutta shokkia ja säilyttämään senhetkisen kasvupolkunsa. Toinen ulottuvuus on toipuminen (recovery) eli se, miten nopeasti tai miten
hyvin alue kykenee palautumaan shokin aiheuttamasta notkahduksesta. Uudistumisella
(renewal) viitataan siihen, palautuuko alue entiselle kasvun tasolle (kuviossa 2, kasvupolku b), siirtyykö alue uudelle entistä matalammalle (polku c) tai korkeammalle
(polku a) kasvun tasolle eli onko kriisin kohtaaminen aiheuttanut pitkäkestoisen ns.
hystereesivaikutuksen kasvupolun kulmakertoimeen. Näitä kolmea ulottuvuutta voidaan mitata tarkastelemalla alueellisen bruttokansantuotteen tai työpaikkojen määrän
muutoksia. Uudelleensuuntautuminen (reorientation) kuvaa rakenteellista sopeutumista
ja sitä voidaan tutkia kartoittamalla alueen toimialarakenteen muutosta. Martinin
(2012) kuvaamat ulottuvuudet ovat luonteeltaan toteutunutta resilienssiä (ks. Sensier
ym. 2016; Bristow & Healy 2014b).
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a

Alueen kasvupolku

b

c

Shokki

RISKI
Alttius ja
haavoittuvuus shokeille

VASTUSTUSKYKY
Reaktion
syvyys

TOIPUMINEN
Palautumisen
aste

UUDISTUMINEN
Kasvupolun uusi taso ja/tai
polun sisällöllinen uudelleensuuntautuminen

Aika

Kuvio 2. Alueen kasvupolun reaktiot shokin iskiessä (mukaillen Simmie & Martin 2010, kuva 1;
Martin 2012, kuvat 1 2 ja 3; Martin & Sunley 2020 kuva 2.3)

Tuoreemmissa malleissaan Martin ja Sunley (2015, 2020) ovat lisänneet ulottuvuuksiin myös haavoittuvuuden (vulnerability) eli riskin (risk), jotka kuvaavat alueen resilienssin kapasiteettia shokkien suhteen. Uudempi malli on edellistä selkeämmin prosessuaalinen kuvaus sisältäen myös kriisiä edeltävän tilanteen. Reaktioita ja toipumista
kuvaava käsitteistö poikkeaa hieman aikaisemmasta mallista. Vastustuskyky on määritelty samoin kuin aiemmin eli shokin vaikutuksen voimakkuutena. Uudelleensuuntautumisen (Martin & Sunley 2020) tai robustisuuden (Martin & Sunley 2015) käsitteiden alle on kuitenkin sisällytetty sekä shokkiin sopeutumisen laatu että määrä. Toipumiskyvystä puhutaan vasta viimeisessä vaiheessa ja se näyttäisikin vastaavan enemmän aiemman mallin ”uudistumista”, kun taas välittömämpää ”toipumista” ei uudemmassa mallissa enää mainita erikseen. Saattaa olla, että kyse on osittain mallien
hieman erilaisesta käyttötarkoituksesta, mutta myös kehityksestä, jolla halutaan välttää tasapainotiloihin ja niiden muutoksiin perustuvia kuvauksia. Samalla kuitenkin on
menetetty jonkin verran ensimmäisen mallin selkeydestä ja erottelukyvystä. Molemmille mallinnuksille on edelleen käyttöä. Mitattaessa toteutunutta resilienssiä erityisesti kvantitatiivisesti bruttokansantuotteen ja työllisyyden muutoksilla Martin (2012)
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jaottelu on edelleen käytännöllinen valinta. Tarkasteltaessa enemmänkin resilienssin
prosessuaalista rakentumista ja myös muutoksen laadullista luonnetta, voidaan hyödyntää Martinin ja Sunleyn (2015, 2020) hahmotuskehikkoa. Kuvioon 2 on tuotu
elementtejä molemmista malleista. Tässä tutkimuksessa tukeudutaan kuviossa käytettyyn käsitteistöön.

2.2.3 Alueen taloudellisen resilienssin mittaaminen
Resilienssin käsitteen moninaisuuden takia myöskään sen kvantitatiivinen mittaaminen ei ole yksiselitteistä. Bristow ja Healy (2014b) sekä Sensier (2018) muistuttavat,
että aluetalouden resilienssiä mitattaessa on erotettava itse resilienssin mittaaminen
sen taustatekijöiden (selittävien tekijöiden) mittaamisesta. On tehtävä käsitteellinen
ero syyn ja seurauksen välille. Tämän tulkinnan mukaan resilienssin mittaaminen on
toteutuneen reaktion mittaamista. Tässä tutkimuksessa yhdytään tähän määritelmään. Jos siis tarkastellaan jonkin alueen konkreettista resilienssiä, on tutkittava tapahtuneita kriisejä ja alueellisia reaktioita. Resilienssin potentiaalista kapasiteettia ja
selittäviä tekijöitä voidaan arvioida erilaisten alueellisten ominaisuuksien valossa.
Talouden resilienssin mittareina käytetään yleisesti bruttokansantuotteen (BKT)
sekä työllisyyden (työpaikkojen määrän, työllisyysasteen tai työttömyysasteen) muutoksia. Mittarit ovat luonnollisesti vajavaisia kuvaamaan aluetalouden koko tilaa,
mutta ne ovat tunnettuina ja laajasti saatavina tilastotietoina vakiinnuttaneet asemansa resilienssin mittaamisessa (esim. Martin ym. 2016; Capello ym. 2015; Sensier
2018). Työllisyys kuvaa BKT:ta paremmin talouskriisien ihmisiin kohdistuvia laajoja
sosiaalisia vaikutuksia (Sensier ym. 2016, 7, 20). Yksittäisissä tutkimuksissa on käytetty resilienssin kuvaajana myös muutoksia yritysperustannassa (Huggins & Thompson 2015; Obschonka ym. 2016), mutta se antaa melko kapean kuvan resilienssistä.
Eräs oleellinen asia on muistettava resilienssin mittaamisessa. Alueen suorituskyky
(esim. BKT:n tai työllisyyden taso) on eri asia kuin niiden resilienssi (muutos BKT:ssa
tai työllisyydessä). Alueen suorituskyky voi siis olla erittäin hyvä, mutta samalla se voi
reagoida voimakkaasti tai toipua heikosti talouskriisin iskiessä. Päinvastoin ajateltuna
vaatimaton taloudellisen suorituskyvyn alue saattaa selvitä vain pienellä notkahduksella eli sen resilienssi voi olla hyvä.
Martinin (2012) esittelemä malli resilienssin neljästä ulottuvuudesta on saanut laajaa hyväksyntää ja sitä on sovellettu paljon, kuitenkin siten, että mittarit ovat saaneet
hieman erilaisia käytännön toteutuksia (esim. Kotilainen ym. 2017; Dube & Polese
2015; Sensier & Artis 2014). Myös Martin ja Sunley (2020, 20) toteavat, että
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resilienssin ulottuvuuksien mittaaminen ei tarkemmin katsottuna ole yksinkertaista.
Yksi tapa mallintaa aluetalouden vastustuskykyä eli aluetalouden kykyä vastustaa kriisin vaikutuksia on BKT:n tai työllisyyden kriisiä edeltävän huipputason ja kriisin pohjan erotus (esim. Sensier ym. 2016, 2). Sitä voidaan tarkastella absoluuttisesti tai suhteellisesti. Tosin ”huipun” ja ”pohjan” ajoittamisessakin on omat haasteensa (Sensier
2018, 15–17). Toipumiskyky puolestaan on aluetalouden lyhyen aikavälin palautumista. Se voidaan mitata aikana, joka alueelta kuluu palautua aikaisemmalle suoritustasolleen. Toisaalta toipumista voidaan tarkastella myös absoluuttisesti suhteessa tiettyyn ajanhetkeen ja määritellä, onko alue toipunut vai ei. Uudistumiskykyä eli pitkän
aikavälin kykyä löytää uusi kasvun taso voidaan mitata samoin, mutta tarkastelun
vertailuajanhetki valitaan myöhäisemmäksi kuin toipumisessa. Vastustuskykyä, toipumista ja uudistumiskykyä on mahdollista tutkia myös vertailemalla niitä johonkin
alueelle annettuun esimaattiin, esimerkiksi laskennalliseen maksimaaliseen kasvutasoon ilman kriisin vaikutusta. Tällaisten estimaattien käyttö vertailulukuna on yleistä
taloustieteessä. Niiden suhteen on kuitenkin oltava erityisen tarkka. Vertailuluvun
laatu nimittäin vaikuttaa tulokseen ratkaisevasti. (Martin & Sunley 2020, 22.) Voidaan
myös ajatella, että estimaatin käyttö sisältää sisäänrakennettuna ajatuksen tasapainotilasta, jossa järjestelmä on, ellei erityisiä muutoksia tapahdu, koska ne perustuvat
arvioon ”normaalista”. Myös kansalliseen keskiarvoon suhteuttavat resilienssitulkinnat ovat mahdollisia. Tällöin alue tulkitaan resilientiksi tai epäresilientiksi suhteessa
kansantalouden kokonaiskehitykseen (emt., 22–23). Toiset laskentatavat siis suhteuttavat alueen resilienssin muihin alueisiin tai kansalliseen keskiarvoon, kun taas toiset
laskevat sitä ennemminkin suhteessa alueen omaan aiempaan kehityspolkuun. Tässä
tutkimuksessa painottuu enemmän jälkimmäinen näkemys, sillä resilienssiä on haluttu tarkastella suhteessa alueen aiempaan omaan tasoon. Samalla tämä muutos on
kuitenkin vertailtavissa myös alueiden kesken.
Uudelleensuuntautuminen on resilienssin ulottuvuuksista haastavin mitattava.
Alueen toimialarakenteessa kriisin myötä tapahtuvat muutokset kertovat alueen sopeutumisesta ja jopa uudistumiskyvystä. Muutoksen luonnetta ja suotuisuutta on kuitenkin vaikea kuvata yhdellä selkeällä mittarilla. Työpaikkojen toimialasiirtymän volyymiä voidaan mitata esimerkiksi Lilienin indeksillä (Lilien 1982; Martin ym. 2016,
574). Sekin antaa kuitenkin vain yleiskuvan siitä, onko muutosta tapahtunut paljon
vai vähän, sillä siinä lasketaan alueen sektorikohtaisen työllisyyden kokonaisvaihtelu.
Yksittäisten tai muutamien alueiden tarkasteluissa tarkemmat toimialoittaiset muutoskuvaukset ovat myös mahdollisia.
Valitun aluetason vaikutuksia tuloksiin ei ole laajasti käsitelty missään tutkimuksessa. On kuitenkin selvää, että taloustieteen suosima kansantalouksien tarkastelu ei
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kaikissa tapauksissa ole riittävän yksityiskohtaista. Maiden sisällä alueelliset vaihtelut
voivat olla huomattavia. Esimerkiksi EU:ssa tutkimuksia on kuitenkin tehty lähinnä
NUTS 2 eli suuraluetasolla (Capello ym. 2015; Sensier ym. 2016). Pinta-alaltaan laajassa Suomessa suuralueet antavat erittäin heikon tuntuman alueellisiin eroihin, sillä
niiden sisällä on suuria vaihteluita. Vielä maakuntatasollakin keskiarvoistumisen tuottama harha on huomattava, sillä keskuskaupunkiseudun kehitys on usein jopa päinvastaista maakunnan reuna-alueiden kehitykseen nähden. Tästä syystä myös tämän
tutkimuksen kvantitatiivisessa osassa on käytetty seutukuntia. Ne eivät vastaa täydellisesti toiminnallisia tai työssäkäyntialueita, mutta ovat niille lähin vastine. Kuntataso
on tarkkuudeltaan jo liian erotteleva, sillä talouden rakenteet, kuten työssäkäynti, eivät noudata kuntien rajoja.
Edellä kuvatut mittaustavat liittyvät resilienssin rakenteelliseen ja kvantitatiivisesti
mitattavaan luonteeseen. Etenkin uudelleensuuntautumista voidaan kuitenkin tarkastella myös makrotasolla laadullisemmin esimerkiksi kehityspolkujen muutosten kontekstissa.

2.2.4 Resilienssin rakenteelliset tekijät
Tähän saakka resilienssiä on lähestytty tarkastelemalla toteutunutta resilienssiä eli reaktioita, joita kriisin yhteydessä herää. Erityisen kiinnostavaa on kuitenkin se, mitkä
tekijät vaikuttavat alueellisten reaktioiden erilaisuuteen. Aihe on herättänyt kiinnostusta ja 2010-luvulla siitä on tehty useita tutkimuksia (esim. Crescenzi ym. 2016; Di
Caro 2017; Giannakis & Bruggeman 2017; Martin ym. 2016; Kitsos & Bishop 2018).
Usein niissä on kuitenkin tarkasteltu vain muutamia rakenteellisia tekijöitä ja lisäksi
selitettävä muuttuja on vaihdellut (työllisyys tai BKT, vastustuskyky tai toipuminen)
vaikka siitä onkin käytetty yleisempää nimitystä resilienssi.
Martin ja Sunley (2015) ovat jaotelleet selittävät taustatekijät 1) elinkeinorakennetta, 2) työmarkkinoita, 3) talouden rakenteita, 4) toimijuutta ja päätöksentekoa sekä
5) hallintoa koskeviin muuttujiin. Näistä kolme ensimmäistä teemaa ovat kvantitatiivisesti helpommin mitattavia ja siten niiden vaikutusta on voitu laskennallisesti testata eri tutkimuksissa. Tässä tutkimuksessa termillä rakenteellinen tekijä viitataan erityisesti näihin kvantitatiivisesti mitattavissa oleviin taloudellisiin ja väestöllisiin muuttujiin. On tietenkin totta, että rakenteita ovat myös erilaiset institutionaaliset rakenteet, mutta selvyyden vuoksi niihin viitataan spesifisti institutionaalisina rakenteina.
Viime vuosina on kylläkin tehty muutamia toimijuuteen ja hallintoon liittyviä kvantitatiivisiakin tutkimuksia (Bristow ym. 2014; Di Caro 2017; Ezcurra & Rios 2019).
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Liitteessä 2 on esitetty laaja, mutta ei täysin kattava kooste 17 kvantitatiivisesta
tutkimuksesta, joissa on testattu 69 resilienssin taustamuuttujaa, usein regressiomalleja ja korrelaatiomatriiseja käyttäen. Tämä meta-analyysi tehdyistä tutkimuksista tavoittelee toistuvien yhtenäisten selittävien tekijöiden tunnistamista sekä toisaalta selittämättömien ristiriitojen havaitsemista.
Eniten huomiota tutkimuksessa on kohdistettu alueiden yritystoiminnan, etenkin
toimialarakenteen resilienssiä rakentavaan tai heikentävään vaikutukseen. On oletettu, että monipuolisempi toimialarakenne sekä suojaisi talouden vaihteluilta että
nopeuttaisi toipumista (Martin & Sunley 2020, 26). Useat tutkimukset näyttävät tukevan tätä hypoteesia (Cainelli ym. 2018; Di Caro 2017; Dissart 2003). Myös toisenlaisia havaintoja on tehty. Esimerkiksi Giannakis ja Bruggeman (2017) saivat päinvastaisia tuloksia, ja joissakin tutkimuksissa monipuolisuudella merkitsevää vaikutusta ei todettu lainkaan (Lee 2014; Kitsos & Bishop 2018).
Erilaiset tulokset toimialarakenteen monipuolisuutta koskien voivat kertoa siitä,
että on mitattu hieman eri asioita (kuten vastustuskykyä tai toipumista), mutta myös
siitä, että taustalla saattaa vaikuttaa vielä jokin muu tekijä. Tällaiseksi selitykseksi on
tarjottu Frenkenin ym. (2007) esittelemää kytkeytynyttä ja riippumatonta moninaisuutta (related/unrelated variety). Monipuolisuus ei siis suoranaisesti selittäisi resilirenssiä, vaan se ovatko alueen toimialat kytkeytyneet toisiinsa kognitiivisesti sekä taitojen että tietojen kautta. Tällöin alat voivat hyötyä toisistaan, mutta eivät kokonaisuutena häiriinny niin herkästi jonkin toimialan kohdatessa vaikeuksia. Xiao ym.
(2018) totesivat sekä kytkeytyvän että riippumattoman moninaisuuden parantavan
alueen työllisyyden resilienssiä eli monipuolisuus yleisesti ottaen parantaa resilienssiä.
Tarkemmin eriteltynä Cainelli ym. (2018) havaitsivat teknologisen kytkeytyneisyyden
parantavan työllisyyden vastustuskykyä, mutta vertikaalisen toimitusketjuihin liittyvän (input-output) kytkeytyneisyyden heikentävän sitä.
Martin ja Sunley (2020) korostavat vahvasti sitä, että toimialarakenteen ja shokin
voimakkuuden välinen yhteys on aina riippuvainen shokin luonteesta. Eri kriisit kohdistuvat lähtökohtaisesti eri aloihin ja siksi erilaisten toimialarakenteidensa vuoksi
alueet reagoivat eri tavoin. Esimerkiksi vuonna 2008 alkaneessa talouskriisissä palveluvaltaiset alueet selvisivät paremmin (Bristow ym. 2014; Giannakis & Bruggeman
2017), kun taas esimerkiksi painotus rakentamiseen ja pankki- ja vakuutussektoriin
heikensi resilienssiä (Lee 2014; Crescenzi ym. 2016).
Julkisen sektorin työpaikat on pidetty aluetaloutta tasapainottavana tekijänä. Vastakkaisiakin esimerkkejä on, kuten julkisten palvelujen rankka karsiminen syrjäisemmiltä seuduilta Iso-Britanniassa vaikutti päinvastaisesti (Martin ym. 2016). Tätä eri
aloihin kohdistuvaa vaikutusta kutsutaan toimialaspesifiksi vaikutukseksi.
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Yksittäisissä kriiseissä alueen toimialarakenteella on suuri merkitys, mutta pitkällä aikavälillä tarkasteltuna sen vaikutus pienenee ja ns. aluespesifien tekijöiden merkitys
kasvaa.
Aluespesifeillä tekijöillä tarkoitetaan alueen toimialojen parempaa tai heikompaa
menestystä suhteessa samojen toimialojen kansalliseen suoritukseen. Tätä voidaan
kutsua myös alueelliseksi kilpailukykytekijäksi. Sen taustalla vaikuttavat käytännössä
kaikki muut tekijät kuin toimialarakenne eli esimerkiksi teknologinen kehittyneisyys,
työmarkkinoiden ominaisuudet, yritysten väliset yhteydet, instituutiot jne. (Martin
ym. 2016, 576). Suomessa Partanen (2019) on pro gradu -työssään tarkastellut Suomen seutukuntien resilienssin koostumista toimiala- ja aluespesifeistä tekijöistä. Hänen tulostensa mukaan ajanjaksolla 2008–2011 alueen resilienssiä selittivät vahvemmin alueen yleiset kilpailukykytekijät kuin toimialarakenne. Kilpailukykytekijöiden
positiivinen vaikutus korostuu etenkin suurimmissa kasvukeskuksissa.
Toimialarakenteen koostumus ei ole ainut alueen yritysrakennetta määrittelevä tekijä. Myös yrityskoko sekä yritysten yleisyys ja yritysperustanta voivat vaikuttaa alueen reaktioihin. Tästä ei kuitenkaan ole olemassa paljon tutkimusta. Varum ja Rocha
(2013) ovat todenneet pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) Portugalissa
säilyttäneen työntekijänsä ja toipuneen suuria yrityksiä paremmin. Tuloksen voidaan
ajatella olevan yleistettävissä myös aluetasolle, jos alueen työpaikat ovat painottuneet
selvästi joko pk-yrityksiin tai suuriin työnantajiin. Korkealla yritysperustannalla ei
kuitenkaan havaittu merkitsevää yhteyttä työllisyyden vastustuskykyyn (Kitsos &
Bishop 2018). Tätä on mahdollista tulkita siten, että työttömyys ei automaattisesti
kanavoidu yrittäjyydeksi yrittäjyyspainotteisillakaan alueilla.
Alueelliset työmarkkinat ja niiden suhde alueen yrityskenttään muodostavat toisen keskeisen resilienssiä rakentavan tekijän. Henkilöstöstä pidetään tiukemmin
kiinni ja sitä palkataan nopeasti toisaalle, jos sitä vapautuu alueilla, joissa kilpaillaan
työvoimasta, etenkin korkeakoulutetuista työntekijöistä. Matalammin koulutettua
työvoimaa vähennetään usein voimakkaammin. Työpaikkojen vähentyessä tärkeitä
sopeutumismekanismeja ovat uudelleenkouluttautuminen ja alueellinen liikkuvuus.
Etenkin nuorten ja koulutettujen poismuutto saattaa kaunistaa alueen työttömyystilastoja, mutta johtaa alueen kuitenkin uudelle, aiempaa matalammalle kasvupolulle,
jolloin on kyseenalaista sanoa, että alue olisi varsinaisesti resilientti. (Martin & Sunley
2020, 28–29.)
Myös työmarkkinoihin liittyviä tekijöitä on mallinnettu useissa tutkimuksissa.
Niistä nousee esille yksi mahdollisesti kaikkein voimakkain alueellista resilienssiä selittävä tekijä eli korkeasti koulutettujen osuus. Se vaikuttaa positiivisesti sekä tuotannon että työllisyyden resilienssiin ja sen vaikutus on positiivinen niin lyhyellä kuin
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pitkälläkin tähtäimellä (Giannakis & Bruggeman 2017; Kitsos & Bishop 2018; Crescenzi ym. 2016; Lee 2014; Bristow ym. 2014; Di Caro 2017). Myös nuoren työikäisen
väestön saatavuus on resilienssille tärkeää (Kitsos & Bishop 2018; Bristow ym. 2013).
Mielenkiintoista on se, että korkea työllisyysaste tai sen voimakas kasvu ennen kriisiä
eivät aina ennakoineet hyvää kriisistä selviämistä. Päinvastoin joissakin tilanteissa
työmarkkinat ovat saattaneet olla ylikuumentuneita ja siten kriisin vaikutukset suuria.
Martinin ja Sunleyn (2015) selittävien tekijöiden kategorioihin eivät suoraan kuulu
yleiset agglomeraatiotekijät ellei niiden katsota kuuluvat osaksi työmarkkinoiden toimintaa. Ne ovat kuitenkin jossain määrin oma luokkansa. Agglomeraatio- eli kasautumistekijöillä tarkoitetaan kehityksen itseään vahvistavia kehiä, kun yritykset, ihmiset ynnä muut virrat houkuttelevat toimintaa yhä enemmän sinne, missä sitä jo ennestään on (Tervo 2000). Aluetyypin, kaupungin koon ja väentiheyden vaikutuksia
resilienssiin on tutkittu useissa tutkimuksissa. Niiden tulokset vuonna 2008 alkaneesta talouskriisistä Euroopassa ovat kiinnostavia. Dijkstra ym. (2015) totesivat,
että erityisesti kaupunkien läheinen maaseutu koki iskun pienimpänä ja palautui parhaiten. Urbaanit alueet ja syrjäinen maaseutu kärsivät enemmän. Suurin pudotus
koski pääkaupunkimetropoleja, minkä vahvistavat myös Giannakis ja Bruggeman
(2017). Ilmeisesti syynä ovat kiinteistöliiketoiminta ja vahvat kansainväliset markkinakytkökset. Kriisiä edeltävältä ajalta tulokset tukivat perinteisiä talouden agglomeraatioetuja edustavia malleja. Kriisissä kuitenkin tuli esille urbaanien alueiden haavoittuvuus, joka näkyy etenkin kriisin vastustuskyvyn heikkoutena. Pidemmällä aikajänteellä ongelmat kuitenkin jälleen korjaantuivat.
Myös alueen innovatiivisuus voidaan nähdä omana tekijänään, vaikka se onkin
läheisesti kytköksissä sekä työmarkkinoihin, agglomeraatioetuihin, talouteen että yritys- ja toimialarakenteeseen. Innovatiivisuutta on mallinnettu erilaisin indeksein (European regional innovation scoreboard ja EU regional innovation monitor), tutkimus- ja kehityspanostusten (T&K-panostusten), korkean teknologian henkilöstömäärien avulla (liite 2) sekä muun muassa patenteilla (Clark ym. 2010). Innovatiivisuutta laajoilla muuttujaseteillä mittaavat tutkimukset osoittivat positiivisen yhteyden
resilienssiin (Bristow ym. 2014; Bristow & Healy 2018b). T&K-panostukset ja korkean teknologian henkilöstömäärä sitä vastoin tuottivat negatiivisen yhteyden (Crescenzi ym. 2016; Bristow ym. 2013). Näyttää siltä, että alueen resilienssissä on kyse
syvällisemmästä uudistumiskapasiteetista kuin innovaatioista kapeasti ymmärrettyinä
teknologisena edistyksenä. Crescenzi ym. (2016) nostavat inhimillisen pääoman tätä
tärkeämmäksi tekijäksi alueen innovatiivisuuden ja siten uudistumiskyvyn lähteenä.
Talouden yleiset puitteet ovat myös merkittävä tekijä resilienssin rakentumisessa.
Yhtenä tärkeimmistä tekijöistä yrityksille on rahoituksen saatavuus, sillä se
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mahdollistaa myös tien ulos taantumasta (Martin & Sunley 2020, 28). Korkealla tuottavuudella, viennillä sekä investointien volyymillä vaikuttaisi myös olevan jonkinasteinen positiivinen yhteys resilienssiin (Crescenzi ym. 2016; Bristow ym. 2013 Giannakis & Bruggeman 2017; Di Caro 2017). Ei toki ole yllättävää, että kaikenlainen
taloudellinen toimeliaisuus tuottaa resilienssiä etenkin pidemmällä aikavälillä. Crescenzi ym. (2016) korostavat erityisesti valtiotason roolia myös alueiden resilienssin
kannalta tärkeänä. Tapahtuuhan merkittävä osa finanssipolitiikasta valtion ja EU:n
tasolla, kun taas alueiden vaikutusmahdollisuudet talouspolitiikassa ovat vähäisemmät.
Martin ja Sunley (2020, 29) toteavat myös paikallisella (tai alueellisella) hallinnolla
olevan merkittävän roolin resilienssin rakentumisessa. Paikalliset aktiiviset organisaatiot (julkinen valta ja kehittämistoimijat, yrittäjäyhdistykset, koulutuslaitokset, julkisen ja yksityisen yhteistyöverkostot ym.) voivat merkittävästi vaikuttaa alueen houkuttelevuuteen, yrittäjyyteen, innovointiin, infrastruktuuriin ja taloudellisiin tukiin.
Pääsääntöisesti hallinnon vaikutusta ja laatua on tutkittu laadullisesti. Muutamissa
tutkimuksissa eurooppalaisella hallinnon laatu -indeksillä mitattu hyvä menestys
näytti parantavan alueen resilienssiä (Bristow ym. 2014; Ezcurra & Rios 2019).
Toimijuus ja päätöksenteko ovat vielä hallintoakin haastavampia kvantitatiivisesti
mallinnettavia tekijöitä. Joitakin kokeiluja tälläkin saralla on tehty. Sosiaalista pääomaa on pyritty mittamaan esimerkiksi vaaleihin osallistumisen avulla ja se näyttää
olevan positiivisesti yhteydessä resilienssiin (Di Caro 2017). Omaleimaisimpia toimijuuteen kytkeytyviä tutkimuksia on resilienssin selittäminen makropsykologisilla tekijöillä, jossa todettiin yrittäjämäisen persoonallisuusprofiilin painotuksen alueella
olevan yhteydessä resilienssiin (suurempaan yritysperustantaan taantumassa)
(Obschonka ym. 2016). Yksi harvoista kulttuuristen tekijöiden vaikutusta resilienssiin raottanut tutkimus on Hugginsin ja Thompsonin (2017b) tarkastelu Iso-Britanniasta. Sellaiset arvot kuten työn ja koulutuksen arvostus ja sosiaalisten sääntöjen
kunnioitus, paransivat työllisyyden resilienssiä. Kuitenkin liian vankka kulttuurinen
koheesio, joka johtaa odotuksiin samanlaisuudesta, ei tukenut työllisyyden resilienssiä (yrittäjyyttä ja kasvua), koska se saattaa näkyä uudistavien kytkösten puuttumisena. Yritysperustanta voidaan nähdä myös kulttuurisena tekijänä, mutta yllättäen ainakin Ison-Britannian 2008 taantumassa korkealla yritysperustannalla oli negatiivinen kytkentä työllisyyden resilienssiin. Tutkimuksen johtopäätöksenä oli, että kulttuuriset tekijät vaikuttavat talouden ja työllisyyden resilienssiin. Kuitenkin pelkkä yrittäjyyden lisääminen huomioimatta paikallista kulttuuria saattaa jopa heikentää resilienssiä. Yrittäjien pitää nimittäin voida toimia kaavojen rikkojina, jolloin uudet yhteydet ovat yhteisön sisäisiä linkkejä tärkeämpiä. Vähemmän markkinavetoisilla ja
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heikommin kehittyneillä alueilla kollektiivisuus voi kuitenkin tukea yritysten selviytymistä.
Selittävien tekijöiden lähempi tarkastelu on osoittanut, miten moninaisesta ilmiöstä rakenteellisessa resilienssissä on kyse. Tulokset ovat joiltakin osin yhteneväisiä
mutta myös ristiriitaisia. Osa ristiriitaisuudesta selittyy mittaustapojen erilaisuudella
sekä erilaisilla spatiaalisilla ja ajallisilla konteksteilla. Vaikka tutkimuksissa viitataan
yleensä yleisesti ”resilienssiin”, on huomioitava, miten resilienssiä on mitattu (työllisyys, tuotanto tai jokin muu, ja onko tutkittu vastustuskykyä, toipumista, uudistumista, uudelleensuuntautumista tai jotakin muuta). Myös valittu aluetaso voi vaikuttaa tuloksiin, ja lisäksi yhtä maata koskevat tutkimukset eivät aina ole yleistettävissä
muualle. Myös tilastollista yhteyttä on tutkittu erilaisin menetelmin, usein regressioanalyysillä, mutta myös muilla keinoilla. Suurin osa tutkimuksista koskee 2008 alkanutta ”suurta taantumaa” (”Great Recession”) ja näissä tapauksissa tulosten vertailu
on helpompaa, mutta mukana on myös joitakin pidemmän aikajänteen tutkimuksia.
Yhteenvetona voidaan sanoa, että resilienssiä selittäviä rakenteellisia tekijöitä on
tunnistettu suuri joukko. Kuitenkin tulokset jättävät ilmaan kysymyksiä lähes yhtä
paljon kuin vastaavat niihin. Tässä näkyy tilastollisten menetelmien heikkous. Lopullinen syy-yhteyden mekanismi jää edelleen spekulatiiviseksi. Myöskään täysin yleispäteviä resilienssin taustatekijöitä ei helposti voida tunnistaa lukuun ottamatta inhimillistä pääomaa ja koulutusta, joiden merkitys todentui erilaisissa tilanteissa. Tutkimukset tarjoavat paljon kiinnostavia oivalluksia, joiden soveltuvuutta kannattaa testata uusissa ajallisissa ja spatiaalisissa konteksteissa. Tuloksiin vaikuttavat eittämättä
mittausmenetelmät, valittu muuttuja, aluetaso sekä kriisiin liittyvät tilannekohtaiset
tekijät.
Rakenteellisten tekijöiden päätyypit piirtyvät kuitenkin tutkimuksissa esiin ja Martinia ja Sunleytä (2015) mukaillen ja täydentäen, ne on esitetty kuviossa 3. Jokainen
näistä teemoista muodostaa oman alisysteeminsä, mutta eri osat ovat myös kytköksissä toisten osajärjestelmien kanssa ja siten ne kehittyvät yhteisevolutiivisesti. Mikään alijärjestelmä ei yksin määrittele alueen resilienssiä (Martin & Sunley 2020, 25–
26). Toimijuus ja siihen liittyvä päätöksenteko ovat kuitenkin eräänlainen läpäisevä
teema, joka on yhteydessä kaikkiin muihin osa-alueisiin. Samalla sitä koskevaa tutkimusta on toistaiseksi tehty melko vähän ja sen tarve on ilmeinen.
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Kuvio 3. Aluetaloudellisen resilienssin tekijöiden päätyypit (mukaillen ja täydentäen Martin ja
Sunley 2015, kuva 4)

2.2.5 Resilienssiä – mitä vastaan?
Resilienssikeskustelussa tilannesidonnaisuus monesti unohtuu. Resilienssi ei ole yleinen ominaisuus, joka antaisi suojaa kaikenlaisissa kriisitilanteissa. Muun muassa Carpenter ym. (2001) sekä Martin ja Sunley (2015) ovat nostaneet esille tärkeän kysymyksen, joka olisi muistettava kysyä resilienssiä arvioitaessa: kenen resilienssiä ja mitä
vastaan? Erilaiset shokit tuottavat erilaisia vaikutuksia, joille eri alueet ovat sensitiivisiä tai vastustuskykyisiä. Alueilla myös eri toimijat reagoivat eri tavoin.
Giacometti ja Teräs (2019) ovat tunnistaneet seitsemän erilaista laaja-alaista äkillisen shokin tyyppiä: Ensinnäkin on talouskriisejä, jotka globaalissa maailmassa leviävät nopeasti laajalle. Toiseksi teknologisia shokkeja ilmenee merkittävien teknologisten innovaatioiden synnyttämän luovan tuhon kautta. Kolmanneksi hyödykkeiden
hintavaihtelut ja neljänneksi kysynnän hiipuminen saattavat aiheuttaa äkillisiä kannattavuuden heikkenemisiä. Viidenneksi poliittisen kentän regulaatioon liittyvät muutokset voivat aiheuttaa kriisejä. Kuudenneksi geopoliittiset tilanteet aiheuttavat häiriöitä. Seitsemänneksi ympäristökriiseillä voi olla laaja-alaisia vaikutuksia. Näiden lisäksi erityiset paikalliset shokit, esimerkiksi suuren työnantajan sulkemiset, voivat
vaikuttaa voimakkaasti paikallisyhteisöihin ja kausiluonteiset shokit (kuten toistuvat
tulvat) voivat uhata tiettyjä paikkoja säännöllisesti. On myös olemassa stressitekijöitä
(ikääntyvä väestö, koulutusrakenne ym.), jotka koettelevat alueen muutoskykyä

41

pitkällä tähtäimellä. Stressitekijät eivät kuitenkaan Martinin ja Sunleyn (2015) mukaan
ole suoraan resilienssiin liittyviä kriisejä, koska erotuksena adaptiivisesta kapasiteetista, resilienssin käsite on hyvä varata vain äkillisten shokkien yhteyteen.
Edellä kuvatuista häiriöistä löytyy lukuisia esimerkkejä lähimenneisyydestä.
Vuonna 2008 käynnistynyt finanssikriisi on hyvä esimerkki laajasta talousshokista.
Teknologista kriisiä edustavat esimerkiksi Nokian epäonnistuneet teknologiset valinnat, jotka olivat yhtenä syynä yrityksen alamäkeen (Laamanen ym. 2016). Hintavaihtelut ja kysyntäongelmat aiheuttivat Suomessa metsäteollisuuspaikkakuntien vaikeudet 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä puun hinnan kallistuessa ja paperin
kysynnän hiipuessa (Valtonen 2008). Regulaatioympäristön muutos puolestaan näkyi
Suomessa 1990-luvulla, kun EU:n myötä esimerkiksi maatalous kohtasi suuria mullistuksia. Ison-Britannian taloudellista turbulenssia aiheuttanut EU-ero on esimerkki
geopoliittisesta häiriötekijästä. Ympäristöongelmat olivat puolestaan isossa roolissa
Talvivaaran kaivoksen yrityksen ajautuessa ongelmiin ja tuottaen paikallisen shokin
(Törmä & Laukkonen 2014). Kriisien kirjo on siis hyvin moninainen ja vaihteleva.
Pandemioiden kaltaisia kriisejä Giacomettin ja Teräksen (2019) listaus ei kuitenkaan
huomioinut. On selvää, että yllättäviä ja ennakoimattomia ongelmiakin esiintyy.
Häiriöiden spatiaaliset skaalat voivat olla moninaisia (Martin & Sunley 2020, 17).
Jotkut shokit koskettavat laajasti globaalilla tasolla. Alueille ne ovat siten eksogeenisiä
tapahtumia. Paikallisesti, alueellisesti ja jopa kansallisesti on hyvin vähän tehtävissä
kriisin estämiseksi. Paikalliselta tai alueelliselta tasolta lähtöisin olevat kriisit ovat
aluenäkökulmasta endogeenisiä. Niiden ennaltaehkäisyssä myös paikallisella tasolla
on enemmän vaikutusvaltaa. Molemmissa tapauksissa paikallinen, alueellinen tai kansallinen taso voi toimia resilienssin rakentamiseksi aktiivisesti varautuen ja reagoiden.
Myös resilienssin temporaalinen ulottuvuus on tärkeä. Tässä suhteessa erityisen
kiinnostavaa on talouden syklinen heilahtelu, koska sen voidaan olettaa jatkuvasti
tuottavan uusia haasteita. Varmoja vastauksia shokkien ajoituksesta ei ole kenelläkään, tulihan vuonna 2008 käynnistynyt talouskriisikin yllätyksenä. Kuitenkin, kuten
Martin ym. (2016, 580) toteavat, talouden syklisyys on kaikkea muuta kuin kuollut.
Suuressa mittakaavassa on nähtävissä talouden pitkiä syklejä, joita voidaan kuvata
Kondratievin aaltojen avulla (Wilenius 2015). Teorian mukaan kehitys tapahtuu aaltomaisesti. Talouden taustalla oleva logiikka vaihtuu yhden kehityskulun tultua päätökseensä ja syntyy talouskriisi. Nousu perustuu siihen, että löydetään uusi kehitysvoima. Ensimmäinen aalto syntyi höyrykoneen ja teollisen tuotannon kasvun myötä
1700–1800 -lukujen vaihteessa. Toisen aallon synnyttivät rautatiet sekä terästuotanto
1800-luvulla. 1900-luvulle tultaessa kolmas aalto oli sähkö- ja kemianteollisuuden ansiota. 1930–1970 koetun neljännen aallon taustalla oli autojen ja öljyn kausi, joka
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Pieni

Shokin voimakkuus

Suuri

päättyi energiakriisiin. Viidennessä aallossa moottorina oli tietotekniikka ja -liikenne.
2000-luvun talouskriisi vei globaalin talouden jälleen uuteen aallonpohjaan. Vielä ei
ole täysin selvää, mikä voima vie kuudetta aaltoa eteenpäin, sillä sen rakenteet ovat
vielä osin ennakoimattomia. Taloudessa esiintyy luonnollisesti myös lyhempiä
nousu- ja laskukausien suhdannevaihteluita.
Koska alueita kohtaavat hyvin erityyppiset ja eriasteiset kriisit, ei yhtä reseptiä resilienssiin ole olemassa. Erilaiset ongelmatilanteet vaativat erilaista resilienssiä. Tässä
avuksi tulevat erilaiset resilienssin määritelmät, joilla kaikilla on kokonaisuuden kannalta oma roolinsa (kuvio 4). Lyhyissä ja matalan intensiteetin shokeissa oleellista on
kyky ylläpitää olemassa olevaa järjestystä (absorboida häiriötä) ja toipua. Martin ja
Sunley (2020, kuva 2.5) sijoittavat näistä toipumisen ensimmäiseksi ennen absorptiota. Tässä kuvion 5 mallissa häiriön absorbointi ilman merkittävää muutosta, on
sijoitettu ensimmäisen vaiheen keinoksi. Toipuminen tulee loogisemin keinovalikoimaan mukaan vasta toisessa vaiheessa, kun häiriö riittävän suuri pystyäkseen jo horjuttamaan vallitsevaa tilannetta kestonsa ja/tai intensiteettinsä vuoksi. Sopeutuminen
tai adaptoituminen vallitsevaan uuteen tilanteeseen joitakin muutoksia tekemällä on
seuraa, jos toipuminen ei ole mahdollista. Suurten ja pitkävaikutuksisten haasteiden
edessä vaaditaan kaikkein rajuimpia muutoksia: on kyettävä uudistumaan perustavaa
laatua olevilla tavoilla.

Lyhyt

Shokin kesto

Pitkittynyt

Kuvio 4. Shokkien erilaisuus ja erilaiset resilienssivasteet (mukaillen Manca ym. 2017; Martin &
Sunley 2020, kuva 2.5)
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Kriisi ei ole EEG:n ja Schumpeterin ”luovan tuhon” kontekstissa ymmärrettynä pelkästään ongelma vaan osa systeemin normaalia toimintaa. Kriisin pitkäkestoiset hystereesivaikutukset vaikutukset voivat olla luonteeltaan sekä positiivisia että negatiivisia. Kriisi voi olla kehitystä eteenpäin vievä voima, vaikka sen inhimillisiä ja välittömiä
vaikutuksia pitääkin pystyä hallitsemaan ja lievittämään. (Simmie & Martin 2010)
Capoccia ja Kelemen (2007) käyttävät ”kriittisen ajanjakson” (critical juncture)
käsitettä kuvaamaan hetkeä, jolloin useat mahdolliset kehityspolut ovat valittavissa.
Instituutiot ovat luonteeltaan melko pysyviä ja tasaisen kehityksen vaiheessa niitä on
vaikea muuttaa. Stabiiliuden järkkyessä, valinnat mahdollistuvat ja tehdyillä valinnoilla voi olla pitkäkestoisia seurauksia. Mitleton-Kelly (2003, 30) toteaa seuraavasti:
Kun sosiaalinen yksikkö (yksilö, ryhmä, organisaatio, teollisuudenala, talous, valtion
ym.) kohtaa jonkin esteen, se löytää uusia tapoja toimia. Näin tapahtuu, koska kaukana
tasapainotilasta (vakiintuneista normeista) olevat järjestelmät ovat pakotettuja kokeilemaan ja etsimään uusia mahdollisuuksien tiloja. Tämä etsintä auttaa löytämään ja
luomaan uudenlaisia suhteita ja rakenteita. (suomennos Heli Kurikka)

Vaikka kriisien välittömät vaikutukset näyttäytyvät negatiivisina, voi kriisi joissakin
tapauksissa siis aiheuttaa myös tarpeellisen uudistumisen sysäyksen. David (2001,
26–27) ehdottaa, että alueellisen lukkiutuman vapauttamisessa kriisiä ehdottomasti
tarvitaan. Vaikka Martin ja Sunley (2006, 406) pitävät tulkintaa hieman rajuna, hekin
esittävät, että shokit voivat karsia tuottamattomiksi käyneitä rakenteita, vapauttaa resursseja ja työvoimaa markkinoille ja siten luoda tilaa uudistumiselle.

2.3 Resilienssi toimijuutena
Useimmissa alueiden taloudellista resilienssiä koskevissa tutkimuksissa painopiste on
systeemitasossa. Toimijuuden (agency) roolia on tarkasteltu huomattavasti vähemmän. Evolutiivisessa talousmaatieteessä on tutkittu alueiden kehityspolkujen dynamiikkaa, mutta ei silti ole onnistuttu avaamaan yksityiskohtaisesti kehityspolkujen
muutoksen taustalla olevia prosesseja tai sitä, miten näihin prosesseihin voidaan mikrotasolla vaikuttaa (Boschma 2017). Toimijuuden ymmärtäminen voi auttaa hahmottamaan perimmäisiä syitä myös siihen, miksi resilienssiä ilmenee tai ei ilmene makrotasolla.
Institutionaalisen aluetutkimuksen suuntauskaan ei ole täysin pystynyt avaamaan
toimijuuden roolia alueiden kehittymisessä. Sen piirissä on tutkittu erilaisia taloudellisen toiminnan taustalla vaikuttavia kulttuurisia, poliittisia ja sosiaalisia toimintamalleja, sääntöjä ja normeja (esim. Amin & Thrift 1995; Hassink 2010b). Avoimeksi
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kysymykseksi kuitenkin edelleen jää, miten näiden institutionaalisten puitteiden keskellä itsekin olevat toimijat voivat muuttaa ympäröiviä rakenteita. Muutoksen mekanismien tutkimus toimijatason prosesseina on edelleen vähän tutkittu aihe. Seuraavaksi tarkastellaan sitä, mitä toimijuudella yleisesti ottaen tarkoitetaan, mitä on alueellista resilienssiä luova toimijuus (ketkä toimivat ja mitä he tekevät). Lopuksi luodaan katsaus siihen, mistä yksittäisten toimijoiden resilienssi koostuu, sillä alueen resilienssi on myös yksittäisten toimijoiden resilienssien tuotosta.
Toimijuus voidaan määritellä ihmisten kyvyksi toimia ja siten tuottaa havaittavissa
olevia seurauksia. Sen taustalla on useimmiten tietoisia tavoitteita (Gregory ym.
2009). On myös huomattava, että toimija ei ole välttämättä yksilö, vaan myös ihmisryhmä, kuten organisaatio, yritys tai verkosto voi olla toimija. Grillitsch ja Sotarauta
(2020) tuovat esille, että toiminnan tulokset voivat olla joko tarkoitettuja tai tahattomia. Toimijuudella voidaan nähdä myös vahva ajallinen ulottuvuus. Emirbayerin ja
Mischen (1998) mukaan toimijuus on aikaan sitoutunut sosiaalisen toiminnan prosessi. Osaltaan sitä ohjaa mennyt kehityskulku (iteratiivinen luonne), mutta se suuntautuu myös tulevaisuuteen kykynä kuvitella erilaisia vaihtoehtoja (projektiivinen
luonne). Lisäksi toimijuus suuntautuu nykyhetkeen peilaten sitä tulevaisuuteen ja
menneeseen (käytännöllis-arvoiva luonne).
Toimijuus on erittäin laaja käsite. Siksi voi olla jopa helpompi hahmottaa sen olemusta negaation kautta eli tarkastella sitä, mitä toimijuus ei ole. Edellä esitettyjen
määritelmien valossa toimijuus ei ole passiivisuutta. Toimija reflektoi aktiivisesti tulevaisuutta ja menneisyyttä sekä toimii saadakseen aikaan vaikutuksia. Toimija ei ole
vain toiminnan objekti vaan toiminnan subjekti. Alue ei luonnollisestikaan voi olla
toimija, mutta toimijat ja toimijaryhmät sijaitsevat erilaisissa aluekonteksteissa.
Toimijuuden ja rakenteiden välistä suhdetta on pohdittu paljon. Aihepiirin perusteoriana voidaan pitää Anthony Giddensin (1984) strukturaatioteoriaa, jossa rakenteet nähdään sekä toimijuutta ohjaavina että toimijuuden tuotoksina. Jessop (2001)
on korostanut relationaalista lähestymistapaa eli sitä, että rakenteet olisi aina nähtävä
suhteessa toimijuuteen (ei annettuna) ja toimijuus suhteessa rakenteisiin. Aluekehityksen kontekstissa tämä tarkoittaa sitä, että alueen rakenteet eli konkreettiset puitteet kuten väestö ja teollisuus sekä sosiaaliset rakenteet luovat toimijuudelle tietyt
puitteet. Näissä puitteissa toiset asiat ovat todennäköisempiä kuin toiset. Samalla rakenteet ovat dynaamisia ja toimijat muuttavat niitä omalla toiminnallaan. Suhteen
kahtalaisuudesta voidaan johtaa myös toimijuuden kaksi päätyyppiä: ylläpitävä toimijuus sekä muutostoimijuus. Näistä ensimmäinen toimii olemassa olevia rakenteita
ylläpitäen ja vahvistaen ja jälkimmäinen niitä haastaen ja muuttaen (Coe & JordhusLier 2011).
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Menneet kehityspolut ovat muovanneet toimijuutta ympäröivät rakenteet
(Boschma & Martin 2010). Taloudellisten, väestöllisten ynnä muiden tilastoitavissa
olevien rakenteiden lisäksi yhteiskunnassa vaikuttavat institutionaaliset rakenteet,
jotka ohjaavat toimijuutta. North (1990) määrittelee instituutiot ihmisten luomiksi
yhteiskunnan pelisäännöiksi, jotka ohjaavat ihmisten vuorovaikutusta. Muodolliset
instituutiot ovat esimerkiksi lakeja ja regulaatiota. Epämuodolliset instituutiot puolestaan ovat muun muassa normeja, kulttuuria, traditioita, suhteita ja verkostoja. Epämuodollisia instituutioita ei säädellä laeilla ja hallinnolla, vaan ne syntyvät ja kehittyvät spontaanisti. Rodriguez-Pose (2013) toteaa, että muodollisten instituutioiden, kuten lakien ja immateriaalioikeuksien vaikutusta talouskasvuun on tutkittu melko paljon. Epämuodollisten instituutioiden merkitys aluekehityksessä tunnetaan heikommin. Luottamus ja sosiaalinen pääoma ovat näistä parhaiten tunnettuja.
Edellä kuvatun valossa huomataan, että toimijuuden käsite on varsin laaja ja sitä
tutkittaessa on huomioitava valtava määrä tulokulmia. Jos toimijuutta on kaikki vaikuttava inhimillinen toiminta, toimijuutta on kaikkialla, kaikilla ja kaikenlaisissa muodoissa. Tämä tekee toimijuuden tutkimisesta haasteellista. Tarvitaan tapoja jäsennellä
toimijuutta sekä konteksti, missä yhteydessä toimijuutta ollaan tutkimassa. Tässä tutkimuksessa toimijuutta lähestytään luonnollisesti aluekehittämisen, erityisesti alueellisen resilienssin rakentamisen näkökulmasta. Tällöin on määriteltävä, keitä ovat ne
toimijat, jotka vaikuttavat alueen taloudelliseen resilienssiin, mitä he toiminnallaan
tavoittelevat ja miten he pyrkivät saavuttamaan nämä tavoitteensa.
Bristow ja Healy (2014b) ovat harvoja tutkijoita, jotka ovat tarkastelleet toimijuuden roolia alueellisen resilienssin rakentamisessa. He nostavat esille sen, että ensinnäkin on suunnattava huomio mikrotasolla ihmisten käyttäytymisen periaatteisiin.
Ihmisellä on kyky ennakoida ja valmistautua, toisin kuin esimerkiksi ekologisilla järjestelmillä. Ihmiset reagoivat kriisiin ja osaavat sen kohdatessa muuttaa käyttäytymistään. Lisäksi ihmiset pystyvät säätämään käyttäytymistään myös strategisesti pitkän
ajan kuluessa vaikuttaakseen ympäristöönsä. Toiseksi resilienssiä rakennetaan kollektiivisella toiminnalla. Sen organisoituminen ja koordinoiminen on monimutkainen
prosessi, mutta hallinnalla on siinä keskeinen rooli. Yhteiset ponnistukset tarvitsevat
myös suuntaamista, jossa yhteisten arvoperusteisten agendojen luomisella on merkittävä osa. Nämä Bristowin ja Healyn tunnistamat aiheet ovat tärkeitä teemoja,
mutta ne ovat vasta tutkimuksen ensiaskelia ja suuntaviittoja sille, mistä vastauksia
toimijaperustaiselle resilienssille voidaan alkaa etsiä.
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2.3.1 Alueellisen resilienssin rakentajat
Toimijuuden tutkimuksella on pitkät perinteet. Toimijuutta on tutkittu monilla eri
aloilla, kuten johtajuustutkimuksessa, sosiologiassa ja politiikantutkimuksessa. Nämä
alat eivät kuitenkaan pysty tarjoamaan valmiita vastauksia toimijuudesta alueiden kehittämisessä, koska niiden fokuksena ei ole alueiden rakenteellisten muutosten selittäminen (Sotarauta ym. 2021a, 19). Talousmaantieteessä toimijuuden tutkimus on
toistaiseksi ollut melko vähäistä. Esimerkiksi MacKinnonin ja Cumbersin (2011) talousmaantieteen käsikirja ei käsittele toimijuutta juuri lainkaan muuten kuin mainintana kehittyvien maiden kansalaistoiminnasta. Myös Steen (2016) toteaa, että toimijuuden tutkimus evolutiivisessa talousmaantieteessä on vielä alkuvaiheessa. Hän tarjoaa kehityspolkujen muutoksen tutkimukseen lähestymistavaksi ”odotusten sosiologiaa” eli sosiologian piirissä syntynyttä tietämystä menneisyyden kokemusten ja tulevaisuuden odotusten vaikutuksista. Aluetaloudellisen resilienssin ja toimijuuden
suhteesta tehty tutkimus on vieläkin ohuempaa. Aiemmin mainittu Bristowin ja Healyn (2014b) tutkimus sekä Davidin (2018) tutkimus, joka keskittyy verkostoitumiseen
ovat harvoja aiheen liittyviä artikkeleita.
Ongelmana on ollut, että aluekehittämisen toimijuuden tutkimuksesta ovat puuttuneet konkreettiset käsitteet toimijuuden erittelemiseksi ja sen eri tyyppien ymmärtämiseksi. Viime aikoina tätä aukkoa on alettu paikata. Grillitsch ja Sotarauta (2020)
ovat luoneet mallin toimijuuden roolista alueen kehityspolkujen muutoksessa. He
ovat tunnistaneet ”muutostoimijuuden kolminaisuuden” (trinity of change agency,
TCA) eli kolme toimijuuden muotoa, jotka nousevat esille alueiden kehittämisessä.
Ne ovat innovatiivinen yrittäjyys (innovative entrepreneurship), institutionaalinen
yrittäjyys (institutional entrepreneurship) ja paikkajohtajuus (place-based leadership
tai place leadership). Käsitteet sinänsä ovat olleet olemassa eri tutkimustraditioissa,
mutta ne on ensimmäistä kertaa tuotu yhteen sekä tarkasteltu niiden suhteita ja yksilöllisiä rooleja alueen polkukehityksessä.
Ei ole itsestään selvää, että TCA-mallin toimijuuden muotoja voidaan suoraan
hyödyntää resilienssitutkimuksessa, sillä TCA-mallin fokuksena on kehityspolun
muutoksen mahdollistaminen myös ilman kriisiä. Polun muutostilanteissa voidaan
kuitenkin nähdä yhtäläisyys Piken ym. (2010) esittelemään alueen uudistumiskykyyn
perustuvaan resilienssin. Sen rakentumisessa tarvitaan eittämättä myös TCA-mallin
muutostoimijuutta. Jos nimittäin olemassa oleva kehityspolku häiriintyy, muutostoimijuus on välttämätöntä uuden tien löytämiseksi.
Innovatiivinen yrittäjyys on alueellisen kehityksen yksi keskeisimmistä muutosvoimista. Yrittäjyydessä yleisesti ottaen on kyse arvonluonnista tunnistamalla ja
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hyödyntämällä erilaisia mahdollisuuksia sekä riskien ottamisesta ja sietämisestä
(Shane & Venkataraman 2000; Feldman 2014). Innovatiivinen yrittäjyys keskittyy
kuitenkin taloudellisiin aktiviteetteihin, joilla luodaan jotakin uutta tai merkittävästi
muutetaan jotakin olemassa olevaa (Grillitsch & Sotarauta 2020, 707–708). Jo Joseph
Schumpeter (1942) esitti innovaatioiden olevan keskeinen muutosta eteenpäin vievä
voima. Innovatiivinen yrittäjä yhdistelee tietoa ja resursseja uusilla tavoilla ja siten luo
innovaatioita (uusia sovellettuja ja käyttöön otettuja ideoita). Välillisesti tämä yritysten innovatiivisuus aikaansaa alueiden kehityspolkujen muutoksia (Feldman ym.
2005).
Institutionaalinen yrittäjyys on toinen keskeinen muutostoimijuuden muoto. Grillitsch ja Sotarauta (2020, 708) pitävät sitä vallitsevien ”pelin sääntöjen” muokkaamisena. Institutionaalisen yrittäjät pyrkivät muuttamaan olemassa olevia instituutioita
tai luomaan uusia (Battilana ym. 2009; DiMaggio 1988). He eivät siis hae taloudellista
hyötyä vaan haluavat uudistaa vallitsevia toimintamalleja ja sääntöjä. Institutionaalisilla yrittäjillä on tärkeä rooli myös innovatiivisen yrittäjyyden ja siten alueen talouskasvun tukijoina. Aluekehittämisessä tarvitaan perinteisten tekemisen tapojen kyseenalaistajia, jotka luovat tilaa uudenlaiselle taloudelliselle toiminnalle. (Grillitsch &
Sotarauta 2020, 708.)
Kolmas muutostoimijuuden muoto on paikkajohtajuus. Siinä kyse on paikallisten
ja alueellisten kehittämistoimien koordinoimisesta. Jonkun tulee tunnistaa, mitä yhteiset edut ovat ja ohjata eri toimijoiden toimintaa samaan suuntaan. Paikkajohtajat
mobilisoivat toisia toimijoita ja resursseja kollektiiviseksi toiminnaksi. Tämä voi vaikuttaa myös alueellisten kehityspolkujen muotoutumiseen. Kolme muutostoimijuuden muotoa toimivat yhdessä toisiaan täydentäen. Jokaisella on roolinsa alueiden kehittymisessä. Koska alueiden kehittäminen on luonteeltaan verkostomaista toimintaa, se ei juuri perustu hierakkisiin vallan muotoihin vaan eri toimijoiden ja intressien
onnistuneeseen yhteen saattamiseen. (Grillitsch & Sotarauta 2020, 708–709.)
Muutostoimijuuden muodot eivät suoraan vastaa toimijoiden formaaleja rooleja,
vaan ne ansaitaan oman toiminnan vaikuttavuuden kautta. Esimerkiksi kaikki alueen
johtavat virkamiehet tai luottamushenkilöt eivät välttämättä ole paikkajohtajia, jos he
eivät omaksu suunnannäyttäjän ja koordinoijan roolia. Kaikki yritykset eivät myöskään ole innovatiivisia yrityksiä, jotka toiminnallaan uudistavat toimialaansa. Roolit
voivat myös sekoittua ja olla päällekkäisiä. (Grillitsch & Sotarauta 2020, 710–713.)
Normaalitilanteessa on selvää, että alueilla tarvitaan kehitystä eteenpäin vievää,
muutokseen pyrkivää toimijuutta, jota Grillitsch ja Sotarauta (2020) painottavat. Tämän lisäksi on olemassa myös ylläpitävää (reproductive / maintenance agency) toimijuutta, jonka tavoitteena on toiminnan jatkuvuus (Jolly ym. 2019). Kriisien
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yhteydessä ylläpitäminen on kykyä sekä absorboida häiriöitä että palautua nopeasti.
Alueiden tapauksessa se tarkoittaa olemassa olevan kehityspolun jatkuvuuden tukemista. Esimerkiksi, jos suuri työnantaja lopettaa, alueelle pyritään löytämään samantyyppistä korvaavaa toimintaa tai vaikeuksissa olevaa toimialaa yritetään tukea vaikeiden aikojen yli. Tällöin kyse on sopeutumistyypin resilienssistä toisin kuin muutostoimijuudessa, joka edustaa uudistumiseen pyrkivää resilienssiä. (ks. Pike ym. 2010.)
Aluetason tapahtumiin vaikuttava toimijuus ei ole aina peräisin alueelta, vaan se
on multiskalaarista (Rekers & Grillitsch 2016). Toisin sanoen kaikki alueiden kehityskulut eivät ole endogeenisiä, vaan alueita koskevia päätöksiä tehdään kansallisella
ja kansainvälisellä tasolla sekä toisilla alueilla. Paikan ulkopuolinen valta vaikuttaa
Hambletonin (2015) mukaan yhä enemmän alueiden kohtaloon. Hän esittää, että erityisesti ”paikaton valta” (placeless power) on kasvanut merkittävästi 1980-luvulta alkaen. Paikattomalla vallalla hän tarkoittaa tahoja, jotka eivät huolehdi, eikä heidän
odotetakaan huolehtivan, toimintansa vaikutuksista paikkoihin ja paikallisyhteisöihin. Yhtenä merkittävimmistä tekijöistä paikattoman vallan kasvussa ovat suuret monikansalliset yhtiöt. Myös vallan keskittyminen esimerkiksi kansalliselle (tai kansainväliselle) tasolle voi joskus olla sokeaa toimintansa paikallisille vaikutuksille ja heikentää paikallisen tason vaikutusmahdollisuuksia.
Systeemitason näkökulmasta hallinnon organisoituminen on yksi resilienssin
avaintekijä. Bristow ja Healy (2014a, 100) toteavat, että kompleksisten haasteiden
edessä keskusjohtoisuus ei riitä ongelmien ratkaisemiseksi. He esittävät vaihtoehdoksi polysentristä hallintoa. Useat, osin päällekkäiset ja eri spatiaalisissa skaaloissa
toimivat organisaatiot kykenevät paremmin säilyttämään toimintakykynsä ja kehittämään innovatiivisia ratkaisuja resilienssin rakentamiseksi. Myös hyvällä verkostoitumisella on merkittävä rooli tiedonsiirrossa ja uudistumisessa. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että verkostoituneemmilla alueilla resilienssi on enemmän toimijoiden
synnyttämää, kun taas ohuempien verkostojen alueilla luotetaan enemmän valtiotason interventioihin (David 2018). Yritysverkostojen näkökulmasta resilienssiin kytkeytyy niin kutsuttu ”rivet effect”. Se muistuttaa polysentrisen hallinnon periaatetta,
sillä myös yritysverkostot ovat haavoittuvaisia yksinapaisena. Jos jokin suuri yritys tai
sektori hallitsee alueen yrityskenttää ja arvoketjuja, sen häiriintyessä tai poistuessa
koko alueen talous saattaa järkkyä (Martin & Sunley 2015, 29).
Sen lisäksi, että alueiden kehityskulkuihin vaikuttava toimijuus on monissa eri käsissä ja multiskalaarista, se on osin tarkoituksellista ja osin epäsuoraa. Isaksen ym.
(2019) tekevät eron systeemitason ja yritystason toimijuuteen. Niiden tavoitteet, keinot ja toiminnan kohteet ovat erilaisia. Lähtökohtaisesti yritystason toimijoiden huomio kiinnittyy niiden omaan toimintaan. Siitä huolimatta yksittäisten toimijoiden
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oma resilienssikapasiteetti (jota käsitellään enemmän luvussa 2.3.3), rakentaa myös
alueen resilienssiä. Esimerkiksi yritysten valinnoilla on suuri merkitys alueen resilienssin kannalta. Systeemitason toimijat, kuten hallinnon organisaatiot ja kehittämistoimijat, nimenomaan tavoittelevat vaikutuksia systeemin (kuten alueen) tasolla.
Korkeakoulut ovat yksi systeemitason toimijaryhmä, jolla on huomattava vaikutus alueen kehitykseen. Tärkeitä toimijoita on tietenkin lukuisia, mutta tietotalouden
aikakautena korkeakoulujen rooli talouskasvun lähteenä on korostunut, koska ne
ovat merkittäviä tiedontuottajia ja -jakajia (Benneworth, ym. 2010; Etzkowitz &
Leydesdorff 2000). Yliopistot ja korkeakoulut vaikuttavat alueen yrityksiin ja muihin
organisaatioihin esitellen uusia ideoita, teknologioita ja tietoa (Vaessen & Velde
2003). Lisäksi ne kytkevät alueen globaaleihin kanaviin (global pipelines) synnyttäen
paikallista aktiivisuutta (local buzz) (Bathelt ym. 2004) sekä voivat toisinaan toimia
asiantuntijoina paikallisessa päätöksenteossa (Arbo & Benneworth 2007). Kaiken
kaikkiaan yliopistot ja korkeakoulut vaikuttavat alueen kompetensseihin ja inhimillisen pääoman rakentumiseen. Crescenzi ym. (2015) ovat todenneet, että alueen inhimillinen pääoma, erityisesti korkeakoulutus, ennustaa vahvasti alueen talouskasvua,
innovatiivisuutta sekä resilienssiä. Korkeakoulujen alueellinen resilienssimekanismi
siis kytkeytyy (tai sen pitäisi kytkeytyä) korkeakoulutoimijoiden uudistavaan rooliin.
Evolutiivisesta ja polkuteoreettisesta näkökulmasta katsottuna yliopistojen ja korkeakoulujen merkitys on niiden kyvyssä luoda uusia kehityspolkuja, avustaa siirtymissä vanhoilta poluilta uusille poluille sekä auttaa välttämään alueellisia lukkiutumia
(Benneworth ym. 2017), sillä korkeakoulut kiihdyttävät oppimisen ja sopeutumisen
prosesseja (Gunasekara 2006). Alueellisissa innovaatiojärjestelmissä (regional innovation system, RIS) yliopistojen rooli onkin usein toimia institutionaalisina yrittäjinä
(Cai & Liu 2020) eli murtaen vanhoja ajattelun ja tekemisen kaavoja. Kytkeytyessään
alueelliseen innovaatiojärjestelmään korkeakoulutoimijasta tulee kuitenkin myös osa
poliittisia kehittämisprosesseja. Siitä siis tulee yksi väline esimerkiksi alueen suhteellisen edun rakentamisessa tai älykkäässä erikoistumisessa, jossa pyritään vahvistamaan olemassa olevia kehityspolkuja. Tämä saattaa toisinaan synnyttää jännitteitä
alueellisten tavoitteiden ja korkeakoulutoimijan sisäisten tavoitteiden välille (Benneworth & Nieth 2019; Nieth & Benneworth 2019).
Korkeakoulutoimijan rooli saattaa myös vaihdella riippuen sijaintialueen luonteesta. Voidaan väittää, että korkeakoulut ovat merkittävästi muokanneet Suomen
aluekehitystä. Esimerkiksi aikoinaan yliopistojen perustamiset Suomen eri osiin
osoittautuivat tärkeiksi aluekehitystä ja kasvua ohjaaviksi tekijöiksi (Tervo 2000).
Mitä perifeerisemmästä alueesta on kyse, sitä suuremman painoarvon yksittäinen toimija saa. Kyseessä on niin sanottu institutionaalinen ohuus (institutional thinness)
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(Tödtling & Trippl 2005). Tällaisilla suurimpien keskusseutujen ulkopuolella olevilla
alueilla olisi suuri tarve innovaatiokapasiteetin nostamiselle. Samalla kuitenkin haasteena on saada alueen usein pk-yritysvaltaisen yksityisen sektorin tarpeet kohtaamaan
korkeakoulutoimijan kanssa (Charles 2016).

2.3.2 Systeemitason toimijoiden resilienssipolitiikat
Avaintoimijoiden tunnistamisen lisäksi on ymmärrettävä, mitä toimijat tekevät resilienssiä rakentaakseen. Koska resilienssi on luonteeltaan sekä sopeuttavaa että uudistavaa (Boschma 2015; Pike ym. 2010), voidaan myös toimintapolitiikan instrumentit (joihin resilienssipolitiikatkin sisältyvät) ryhmitellä näiden tavoitteiden mukaisesti. Magro ym. (2022, 281) käyttävät termejä reaktiiviset ja proaktiiviset keinot kuvaamaan samaa jaottelua. Sopeuttavat (reaktiiviset) keinot pyrkivät säilyttämään tai
palauttamaan vakaan tilanteen, kun taas uudistavat (proaktiiviset) keinot tavoittelevat
positiivista muutosta. Toimintapoliittiset instrumentit voidaan jaotella myös vaikutustavan perusteella ”keppiin, porkkanaan ja saarnaan” eli regulaatioon, taloudellisiin
kannustimiin ja informaatio-ohjaukseen (Vedung 2010.)
Resilienssi-instrumentit ovat erilaisia riippuen spatiaalisesta skaalasta. Taulukossa
2 on esimerkkejä eri aluetasoilla harjoitettavista resilienssi-instrumenteista. Luettelo
ei ole kattava, mutta se antaa käsityksen erilaisten toimijoiden keinovalikoimasta.
Makrotasolla finanssipolitiikan instrumentit valitaan tilanteesta riippuen joko elvyttämään laskusuhdanteissa tai tehdään hillitsevää politiikkaa kasvusuhdanteissa estämään markkinoiden ylikuumentumista. Osa makrotalouden instrumenteista on automaattisia vakauttajia eli ne toimivat itsestään suhdannevaihteluiden vaikutuksia tasoittavasti. Taloustaantumassa valtio tukee sosiaaliturvamenojen avulla yksityissektorin laskeneita tuloja, kun taas noususuhdanteessa yksityissektori rahoittaa kasvaneina verokertyminä enemmän julkista taloutta. Toiset instrumentit ovat päätöspohjaisia eli niiden käynnistämiseksi tarvitaan poliittisia päätöksiä. (Weil 2008.)
EU-tason ja kansallisen tason instrumenttien toiminta luo merkittävän kehyksen
alueiden resilienssille, mutta niiden merkitys alueille aliarvioidaan helposti (Gong &
Hassink 2017, 211). Talouden vakautta ja resilienssiä EU pyrkii ylläpitämään euroalueen matalalla inflaatiolla ja siten vakailla hinnoilla. Tämä tapahtuu Euroopan keskuspankin korkopolitiikan avulla. (Euroopan parlamentti 2021.) Korkopolitiikan tavoite kohdistuu siten säilyttämiseen ja jatkuvuuden turvaamiseen. Yhteisen rahapolitiikan myötä euromailla ei enää ole käytössään oman valuutan devalvointiin perustuvaa kilpailukyvyn nostokeinoa.
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Taulukko 2.  Esimerkkejä toimijoiden eri spatiaalisilla tasoilla harjoittamista jatkuva- tai
kertaluonteisista resilienssi-instrumenteista
Instrumentti

Toimija

Tavoite (jatkuvuus /
uudistuminen)

Rahapolitiikka1

EU

Koheesiopolitiikka2

EU
Alueiden kehityserojen pie(implementoijana nentäminen (uudistuminen)
valtiot ja alueet) Innovaatiovetoinen kasvu
(uudistuminen)

Rakennerahastot (kannustin)

REACT-EU3

EU
Koronakriisistä toipuminen,
(implementoijana teemoina vihreys ja
valtiot ja alueet) digitaalisuus (uudistuminen)

Rakennerahastot (kannustin)

Finanssipolitiikka4

Valtio

Julkisen talouden tasapaino
(jatkuvuus)

Julkisen talouden kulutus,
investoinnit ja rahoitus
(regulaatio ja kannustin)

Sektorikohtaiset tavoitteet

Lakimuutokset, rahoituksen
kohdentaminen (regulaatio ja
kannustimet)

Sektoripolitiikat (esimerkiksi, Valtio
työllisyys-, sote- ja
koulutuspolitiikka)5

Hintavakaus euroalueella,
matala inflaatio (jatkuvuus)

Keino (regulaatio, kannustin,
informaatio)
Korkopolitiikka (regulaatio /
kannustin)

Älykäs erikoistuminen.
(kannustin)

Äkillisen rakennemuutoksen Valtio
Tuki äkillisten kriisien
(implementoijana kohteeksi joutuneille alueille
alueet6
alueet)
(jatkuvuus / uudistuminen)

Taloudellista tukea
työpaikkojen luomiseen ja
investointeihin (kannustin)

Yritysten kehittämis- ja
investointituet7

Valtio
Yritysten kehittäminen
(implementoijana (uudistuminen)
yleensä alueet)

Tuet ja lainat (kannustin)

Yritysten kustannustuki
(koronakriisi)8

Valtio
Asiakastilojen sulkemisesta
(implementoijana aiheutuneen haitan
alueet)
korvaaminen (jatkuvuus)

Taloudellinen kompensaatio
(kannustin)

Harkinnanvaraiset
valtionosuuden korotukset
(koronakriisi)9

Valtio
Selviytyminen
(implementoijana poikkeustilanteessa
(jatkuvuus)
kunnat)

Valtionrahoitus (kannustin)

Alueelliset
selviytymissuunnitelmat
(koronakriisi)10

Maakunta
Koronaelvytyspaketin varojen
(toimeksiantajana saaminen, yritysten ja
toimintaympäristön
valtio)
kehittäminen (uudistuminen)

Alueellisten näkemysten
koostaminen ja yhteensovittaminen EU:n/kansallisten tavoitteiden kanssa (informaatio)

Kuntien
elinvoimakehittäminen11

Kunta / kuntien
yhteistyö

Alueen houkuttelevuus ja
suotuisuus yrityksille ja
asukkaille (jatkuvuus /
uudistuminen)

Tiedonvälitys, verkostotyö,
fyysisen infrastruktuurin sääntely, investoinnit (regulaatio,
informaatio, kannustin)

Järjestötyö 12

Yhteisöt (esim.
etujärjestöt)

Jäsenistön menestys
(jatkuvuus / uudistuminen)

Koulutukset, neuvonta,
tiedotus, tiedonkeruu,
verkostotyö (informaatio)

Euroopan parlamentti (2021), 2 Euroopan komissio (2021b) ja Euroopan komissio (2014), 3 Valtioneuvosto
(2021a), 4 Valtiovarainministeriö (2021) ja Weil (2008), 5 Valtioneuvosto (2021b), 6 Työ- ja elinkeinoministeriö
(2019), 7 Business Finland (2021) ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (2021), 8 Valtionkonttori (2021),
9 Valtiovarainministeriö (2020), 10 Työ- ja elinkeinoministeriö (2020a), 11 Kuntaliitto (2021), 12 Suomen Yrittäjät
(2021) ja Kauppakamari (2021)
1
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Kaikella muullakin EU-tasolla harjoitettavalla kehittämisellä, kuten koheesiopolitiikalla, on joko suoraan tai välillisesti alueiden resilienssiin liittyviä vaikutuksia. Näiden instrumenttien tähtäyspiste on kuitenkin kaukana tulevaisuudessa. Esimerkiksi
EU:n rakennerahastojen kyky helpottaa akuuttia kriisiä vuoden 2009 talouskriisin
kohdatessa oli rajallinen, koska rakennerahastojen tavoitteet ovat pitkän tähtäimen
uudistavassa talouskasvussa (Bristow & Healy 2018c, 149). Rakennerahastovarojen
jaossa kaudella 2014–2020 on ollut tärkeänä kehityksen periaatteena älykäs erikoistuminen. Se on ohjannut alueita löytämään omat vahvuusalueensa ja suuntaamaan
innovaatio- ja koulutuspolitiikkaa sekä yrityskenttää yhteiseen suuntaan alueen vahvan osaamisen alueilla. (Foray 2015; Euroopan komissio 2014). Myös EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan puiteohjelma, josta rahoitetaan lukuisia alaohjelmia, kuten Horisontti ja Digitaalinen Eurooppa, tavoittelee alueen uudistumiskapasiteetin
vahvistumista pitkällä aikavälillä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2021b).
EU:ssa on huomattu myös nopeammin kriiseihin reagoivien instrumenttien tarve.
EU:lla on 2014–2020 rahoituskaudella ollut käytössä alueille erityistilanteisiin suunnattuja tukia, kuten Euroopan globalisaatiorahasto, josta on tuettu maailmankaupan
rakennemuutosten vuoksi ahdinkoon joutuneita alueita (Euroopan komissio 2021a).
Koronakriisistä palautumiseen EU on kehittänyt elpymisvälineen, ”Next Generation
EU”, jota toteutetaan Suomessa Suomen kestävän kasvun ohjelman avulla. Sen tavoitteena on uudistaa rakenteita vihreydellä, digitalisaatiolla, työllisyysastetta ja osaamistasoa nostamalla sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kehittämällä. Elpymisohjelmaa kanavoidaan muun muassa rakennerahastoilla, joihin on luotu aiempaa
nopeampaa ja suorempaa kriisirahoitusta REACT-EU erityishaulla. (Valtioneuvosto
2021a.)
Kansallisella tasolla finanssipolitiikka on merkittävä makrotaloudellinen väline.
Finanssipolitiikalla päätetään, miten julkinen talous kerää ja käyttää varoja (verotus,
sosiaaliturva, eläkkeet ja niiden rahoitus). Tästä sovitaan Suomen hallitusohjelmassa.
(Valtiovarainministeriö 2021). Vaikka talous antaa kaikille osa-alueille tietyt raamit,
harjoitetaan eri sektoreilla (kuten työllisyys-, koulutus-, innovaatio-, sosiaali- ja terveyspolitiikka jne.) myös omaa päätöksentekoaan, jonka valinnat vaikuttavat välillisesti alueiden taloudelliseen resilienssiin.
Suomessa on lisäksi käytetty valtiotason kohdennettuja resilienssi-instrumentteja.
Vuonna 2007 valtioneuvosto alkoi nimittää äkillisen rakennemuutoksen alueita (ärmalueita) eli kohteita, joiden työpaikkoihin globalisaatio ja tuotantorakenteen muutokset olivat vakavasti iskeneet. Alueille kohdistettiin erillisiä rahoituspaketteja usein
metsä- ja elektroniikkateollisuuden irtisanomisten seurausten lieventämiseksi. Ärmalueita oli runsaasti taantuman pahimpina vuosina, mutta vuoden 2017 jälkeen niitä
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ei ole tarvittu (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019). Koronakriisin alkuvaiheessa muokattiin nopeasti yritysten kehittämistuista tukimuotoja yrityksille, mutta on myös esitetty kritiikkiä, että suorat tuet olisivat olleet alkuvaiheessa tärkeämpiä ja kehittämisen
aika olisi ollut hieman myöhemmin (Ilmakunnas ym. 2021). Valtio teki interventioita
koronakriisissä myös paikallistason resilienssin vahvistamiseksi myöntäen kunnille
ylimääräisiä valtionosuuksia (Valtiovarainministeriö 2020).
EU:n ja kansallisen tason makrotaloudelliset resilienssi-instrumentit näyttäytyvät
usein enemmän rakenteellisina kuin toimijuuteen liittyvinä tekijöinä. Ne edustavat
institutionalisoituneita rakenteita, mutta samalla on huomattava, että näissäkin asioissa käytetään toimijoiden valtaa (Euroopan parlamentti, Euroopan komissio, Euroopan Keskuspankki, Suomen eduskunta, Valtiovarainministeriö, Suomen Pankki
jne. sekä niihin liittyvät henkilöt ja verkostot). Konkreettinen esimerkki poliittisten
toimijoiden harjoittamasta vallasta oli keskustelu EU:n elvytyspaketin hyväksynnästä
Suomen eduskunnassa vuonna 2021 (ks. Toivonen 2021).
Alue- ja paikallistasolla ei juuri ole vaikutusvaltaa makrotaloudellisiin toimintapolitiikkoihin. Mitä sitten jää näiden tasojen instrumenteiksi aluetaloudellisen resilienssin rakentamisessa? Näkyvintä ja konkreettisinta työtä alue- ja paikallistasolla on kansallisten ja EU:n resilienssi-instrumenttien implementointi. Alueelliset hallinnon toimijat (kuten maakutien liitot ja ELY-keskukset) välittävät ja toteuttavat ylätason toimintapolitiikka omilla alueillaan. Viesti kulkee kuitenkin myös toiseen suuntaan. Suomessa maakuntien liitot kokoavat jatkuvasti erilaisten strategiaprosessien muodossa
aluetason näkemyksiä instrumenttien käyttämisestä ja välittävät niitä ylöspäin. Esimerkiksi koronakriisistä toipumisessa maakuntien liitot johtivat alueellisten selviytymissuunnitelmien kollektiivista laatimisprosessia (Työ- ja elinkeinoministeriö 2020a).
Näiden prosessien kautta jalostuu myös alueen toimijoiden yhteinen näkemys tulevaisuudesta ja sen rakentamisesta. Kunnissa toteutetaan niiden omaa elinvoimapolitiikkaa (ks. esim. Makkonen & Kahila 2021), jota on mahdollista käyttää myös resilienssin välineenä, vaikka tästä ei olekaan tehty suoranaista tutkimusta. Alue- ja paikallistasolla toimivat myös monet tärkeät sidosryhmät, kuten yrittäjien ja elinkeinoelämän järjestöt, jotka tukevat jäsenistöään ja joista osa on myös laajemmin kiinnostuneita alueellisen toimintaympäristön (systeemitason) kehittämisestä. Alue- ja
paikallistason prosessien koordinoimisessa ja mobilisoimisessa tarvitaan erityisesti
edellä käsiteltyä paikkajohtajuutta.
Taulukosta 2 voidaan tulkita, että toimintapolitiikan instrumentit ovat makrotasolla painottuneet regulaatioon ja kannustimiin, mutta mitä alemmas ja lähemmäs
mikrotasoa laskeudutaan, sitä enemmän painottuu informaation ja ”pehmeiden”
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keinojen merkitys resilienssin rakentamisessa. Tämä on ymmärrettävää johtuen lainsäädäntötyön ja suurimpien taloudellisten resurssien sijoittumisesta ylätasolle.
Bristow ja Healy (2014a, 98–99) ovat hahmotelleet toimintapolitiikan roolia alueellisessa resilienssissä. He toteavat, että alueellisten toimijoiden merkitys on erityisesti tiedonvälityksessä (vrt. informaatio-ohjaus). Alueelliset toimijat tuottavat tietoa
talouden toimintaympäristön muutoksista, tiedon alueellisista sovelluksista, alueellisista haavoittuvuuksista ja mahdollisuuksista. Toiseksi voidaan käyttää erilaisia reaktiivisia tukipolitiikkoja. Suomessa tukijärjestelmät kuitenkin ovat valtiojohtoisia, vaikkakin alueiden kautta toteutettuja. Lisäksi talouden resilienssiä voidaan kehittää alueilla ennakoivasti panostamalla teollisen rakenteen uudistumiseen. Tällöin välineenä
voidaan käyttää muun muassa yritysten verkostojen kehittämistä, startupien tukemista tai erilaisten ”alustojen” luomista innovaatioiden vauhdittamiseksi.
Yhtä kaikille sopivaa aluekehittämisen tai resilienssistrategian mallia ei kuitenkaan
ole olemassa. Siksi paikkaperustaisuus on resilienssiä rakentavan toimintapolitiikan
yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. Käytettävien strategioiden ja instrumenttien tulee
soveltua paikalliseen maantieteelliseen, sosiaaliseen, taloudelliseen ja poliittiseen kontekstiin, ja niistä luodaan alueelle sopiva yhdistelmä, ”policy mix” (Bristow & Healy
2014a; Wink 2014; Kakedri & Tasopolou 2017). Myös ajoituksella on merkitystä. On
kyettävä toimimaan oikea-aikaisesti: seuraamaan tilannetta ja reagoimaan ennaltaehkäisevästi, reagoitava nopeasti kriisin iskiessä ja pidettävä huolta pitkän tähtäimen
uudistumiskyvystä (Bristow & Healy 2014a).
Edellä kuvatut resilienssiä luovan alueellisen toimintapolitiikan ominaisuudet vaikuttavat hyvin pitkälti samoilta kuin alueellisen kehittämisen instrumentit yleensäkin
(ks. esim. Landabaso 2012). Kysymykseksi jää, mikä erottaa resilienssin ja yleisemmin
aluekehitykseen liittyviä toimintapolitiikkoja? Bristow (2010) on pitänyt niiden keskeisenä erona suhtautumista kilpailukyvyn maksimointiin. Hän esittää, että kehittämispolitiikan ytimenä on pitkään ollut kilpailukyvyn virittäminen äärimmilleen, mikä
on samalla tehnyt alueista haavoittuvampia ja vähemmän resilienttejä. Tässä eroavaisuudessa on kyse toimintapolitiikan sisällöllisestä, strategisesta eroavaisuudesta. Kyse
ei ole niinkään välineistä vaan toiminnan tavoitteista.
Bristowin (2010) mukaan epäkontekstuaalinen kilpailukykystrategia tekee alueista
usein riippuvaisia muutamasta globaalisti kilpailukykyisestä alasta, korostaa työvoiman ja yritysten voimakasta liikkuvuutta ja perustaa kasvun ulkopuolisten sijoitusten
houkutteluun (taulukko 3). Alueen ulkopuolisilla toimijoilla on vahva vaikutusvalta
alueella ja voimakkaat kasvutavoitteet asetetaan ulkopuolelta. Yrityksillä ei välttämättä ole kiinteää suhdetta sijaintialueeseensa. Aluekehittämisen malleja ajatellaan
myös voitavan siirtää sellaisenaan. Tämän vastakohtana resilientti alueellinen
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kehittämisstrategia perustuu monipuoliseen tuottajavalikoimaan, vahvoihin paikallisiin
toimitusketjuihin (esim. energia) sekä eettiseen ja kestävään tuotantoon ja kulutukseen. Paikallinen omistajuus ja kontrolli liiketoiminnassa (etenkin strategisissa resursseissa) sekä paikalliset vahvuudet ja pk-sektori korostuvat. Tavoitteet ovat suuntautuneet enemminkin oikeudenmukaisuuteen ja hyvinvointiin kuin maksimaaliseen
kasvuun. Yhteyksiä vaalitaan, mutta vahvoja riippuvuussuhteita pyritään välttämään.
On havaittavissa, että Bristowin esittämät huomiot ovat nousseet ajankohtaisiksi koronakriisin yhteydessä, kun yritysten pitkät globaalit arvoketjut osoittautuivat melko
häiriöherkiksi (ks. Ali-Yrkkö & Kuusi 2020). Epäkontekstuaalinen kilpailukykystrategia ja resilienssistrategia ovat ääripäitä, joita ei sellaisenaan todennäköisesti ilmene
juuri millään alueella. Bristow (2010) esittääkin myös näiden ”välimallin”, kontekstualisoidun kilpailukyvyn strategian, joka on omaksunut piirteitä molemmista lähestymistavoista ja on todennäköisesti tyypillisimmin sovellettu malli.
Taulukko 3.  Epäkontekstuaalisen kilpailukykystrategian ja resilientin aluestrategian erot (mukaillen
Bristow 2010, taulukko 1)
Epäkontekstuaalinen kilpailukykystrategia
Riippuvuus muutamasta globaalisti
kilpailukykyisestä alasta, työvoiman ja
yritysten äärimmäinen liikkuvuus,
ulkopuolisten sijoitusten houkuttelu

Resilienssistrategia

Hallintasuhteet

Vahva alueen ulkopuolinen vaikutusvalta
alueen liiketoimintaan, strategiat
suunnattu ulkopuolisille toimijoille

Vahva paikallinen omistajuus ja paikallinen
kontrolli liiketoiminnassa (etenkin strategisissa
resursseissa), yritystoiminta nousee
paikallisista vahvuuksista, paljon pieniä
yrityksiä

Tavoitteet

”Kasvu ensin” –logiikka, painotus
yritysten korkealla tuottavuudella, alueen
ja yritysten löyhä suhde

Oikeudenmukaisuus, ihmisten hyvinvoinnin ja
osallistamisen painotus, vahvat yhteisön,
perheen ja kansalaisyhteiskunnan verkostot,
välittäminen ja yhteistyö

Modulaarisuus

Siirrettävät aluekehittämismallit,
vientikauppa, vahva riippuvuus
kuljetuksista ja liikkuvuudesta

Hyvä omavaraisuuskapasiteetti, vahvat
tiedonjako- ja yhteistyöverkostot (myös
kansainvälisesti), mutta ei vahvaa riippuvuutta
muista

Riippuvuus ja
moninaisuus
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Monipuolinen tuottajavalikoima, vahvat
paikalliset toimitusketjut (esim. energia),
eettinen ja kestävä tuotanto ja kulutus

2.3.3 Yksittäisten toimijoiden resilienssi
Alueellinen taloudellinen resilienssi on kokonaisuus, jonka dynamiikkaan vaikuttavat
monien erilaisten toimijoiden alueella (sekä sen ulkopuolella) tekemät päätökset. Miten alueen toimijat sitten rakentavat omaa resilienssiään mikrotasolla? Yleisesti ottaen
organisaatioiden resilienssi voidaan määritellä adaptiiviseksi kapasiteetiksi, joka auttaa organisaatiota sopeutumaan turbulentteina ajanjakoina. Sen keskeisiä ominaisuuksia ovat tilannetietoisuus, haavoittuvuuden minimointi systeemisten riskien suhteen sekä toimintakyvyn tehokas palauttaminen häiriötilanteiden jälkeen. (Burnard &
Bhamra 2011, 5587.)
Yrityksillä on käytössään hyvin monenlaisia sopeutumiskeinoja talouden kriisitilanteissa. Martin ja Sunley (2015, taulukko 7) ovat tunnistaneet seuraavat strategiat:
1) hintojen alentaminen, 2) työvoiman vähentäminen (työtunnit tai henkilömäärä),
3) palkkojen ja muiden kulujen leikkaaminen, 4) tuotantoketjujen rationalisointi ja
tehottomien prosessien vähentäminen, 5) liiketoiminnan suuntaaminen uusiin tuotteisiin, palveluihin tai markkinoille, 6) vähemmän tuottavien sivuhaarojen lopettaminen, 7) edullisempiin tai dynaamisempiin sijainteihin siirtyminen, 8) lyhytaikaisten
talousresurssien hankkiminen, 9) yhdistymiset muiden tuottajien tai toimittajien
kanssa ja 10) lopettaminen (ja varojen likvidointi). Yritysten päätöksiä kehystävät yrityksen erityisominaisuudet, shokin luonne sekä spatiaalinen konteksti. Yritysten valintojen motiivit liittyvät luonnollisesti pääosin niiden omaan liiketoiminnan kannattavuuteen, mutta on huomattava, että päätöksillä on myös alueelliset seurausvaikutuksensa.
Julkisten organisaatioiden kohdalla talouskriisien vaikutukset eivät näy aivan yhtä
suoraviivaisesti ja nopeasti. Monenlaiset paineet, erityisesti säästöihin liittyvät linjaukset, ovat kuitenkin 2000-luvulla olleet myös julkisesti rahoitettujen organisaatioiden
jatkuvina haasteina. Esimerkiksi Pinheiro ja Young (2017) ovat tarkastelleet yliopistoja adptiivisina resilientteinä organisaatioina. He esittävät, että nykyinen managerialismin ja tehokkuusajattelun leviäminen yliopistolaitoksissa on vaikuttanut niiden resilienssiä rapauttavasti. Korkeakoulujärjestelmän ja yliopisto-organisaation resilienssin lähteiksi he tunnistavat seitsemän tekijää: 1) kompleksisuuden salliminen, 2) sopeutumiskyvyn korostaminen, 3) tietyn päällekkäisyyden salliminen resurssien käytössä pelkän tehokkuuden korostamisen sijasta, 4) moninaisuuden hyväksyminen
vaihtoehtona rationalisoinnille ja ”virtaviivaistamiselle” 5) toimintojen väliset löyhät
kytkökset hierakkisten hallintomallien sijaan, 6) uuden tutkimisen korostamisen hyödyntämisen asemasta ja 7) kukoistuksen eli omien vahvuuksien löytämisen pelkän
erinomaisuuden (excellence) sijasta. Pinheiron ja Youngin mukaan yliopistolaitoksen
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pitkän tähtäimen uudistumiskyky on heikentynyt lyhyen tähtäimen hyötyjen tavoittelun vuoksi. Siten yliopistojen kyky kestää ulkoisia muutoksia ja vastata muutosten
asettamiin haasteisiin on uhattuna. Kyse on myös siitä, kykeneekö organisaatio säilyttämään identiteettinsä eli samat ydintoimintonsa muutosten keskellä (mikä on yksi
resilienssin määritelmistä), vai muuttuuko se kokonaan joksikin muuksi.
Tiivistäen voidaan sanoa, että yksittäisten toimijoiden resilienssiin liittyy samantyyppisiä tekijöitä kuin alueisiinkin. Myös toimijoiden strategioissa on kaksi pääuomaa: sopeutuminen ja uudistuminen. Alueen resilienssissä on mitä suurimmissa
määrin kyse sen yksittäisten toimijoiden ja toimijaverkostojen kyvystä mukautua
muuttuviin olosuhteisiin.
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3 TUTKIMUKSEN METODOLOGIA

3.1 Tutkimuksen tieteellinen asemoituminen
Tämä tutkimus asemoituu osaksi aluetieteen ja talousmaantieteen tutkimuksellista
kenttää. Nämä kaksi tieteenalaa ovat läheisesti kytköksissä ja osittain päällekkäisiä.
Molemmat ovat kiinnostuneita ilmiöiden spatiaalisista ulottuvuuksista. Kolehmainen
(2016) toteaa kuitenkin, että ”talousmaantiede nyökkää enemmän nimenomaan taloustieteen suuntaan, kun taas aluetiede on leimallisesti yhteiskuntatieteellisemmin
suuntautunut.”
MacKinnon ja Cumbers (2011, 22–40) jakavat talousmaantieteen neljään suuntaukseen: Ensimmäinen 1900-luvun alkupuolella vallinnut talousmaantiede oli luonteeltaan alueiden taloudellisia olosuhteita kuvailevaa (esim. Hartshorne 1939). Toinen, 1950-luvulla alkunsa saanut spatiaalisen analyysin suuntaus puolestaan oli seurausta kvantitatiivisten menetelmien ja positivismin yleisestä noususta tieteessä. Spatiaalisessa analyysissä painottuvat sijoittumisen lainalaisuuksien ja spatiaalisen organisoitumisen selittäminen matemaattisella mallinnuksella taloustieteen teorioita ja
metodeja soveltaen (esim. Brush & Christaller 1966). Tämä suuntaus on löytänyt uusia ilmenemismuotoja muun muassa Krugmanin 1990-luvulla kehittämästä ”uudesta
talousmaantieteestä”, joka edistyneillä taloustieteellisillä mallinnuksilla pyrki selittämään taloudellisten aktiviteettien epätasaista jakautumista (Krugman 1991).
Kolmas, taloustieteen poliittinen suuntaus syntyi MacKinnonin ja Cumbersin
(2011, 28–40) mukaan 1960-luvun lopulta alkaen kritiikkinä kvantitatiivisesta talousmaantieteestä puuttuvalle sosiaaliselle näkökulmalle. Sen osasuuntauksia ovat muun
muassa radikaali maantiede sekä marxilainen poliittinen maantiede, jotka sisälsivät
sosiaalisen tasa-arvoisuuden agendan (esim. Harvey 1982). Tieteen paradigmoissa tapahtunut yleisempi ”kulttuurinen käänne” nousi myös talousmaantieteeseen 1980luvun lopulta alkaen synnyttäen neljännen pääuoman, kulttuuris-institutionaalisen talousmaantieteen. Tässäkin yhteydessä on käytetty sanaa ”uusi” talousmaantiede,
mutta kyse on taloudellisen toiminnan sekä kulttuuristen ja sosiaalisten tekijöiden
välisen vuorovaikutuksen tutkimisesta tietyssä paikallisessa kontekstissa. (MacKinnon & Cumbers emt.) Kulttuuris-institutionaalinen talousmaantiede tutkii
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esimerkiksi ”uppoutuneisuutta” (embeddedness) eli taloudellisen toiminnan vahvaa
yhteyttä paikkaan sekä ”polkuriippuvuutta” eli talouden prosessien voimakasta riippuvaisuutta menneisyydessä tehdyistä valinnoista ja kokemuksista. Lisäksi se on kiinnostunut talouden evolutiivisesta luonteesta eli kehityksen prosesseista ja jatkuvasta
muutoksesta (esim. Boschma & Martin 2010; Martin & Sunley 2006).
Tämän tutkimuksen näkökulma on selvästi painottunut neljänteen eli kulttuurisinstitutionaaliseen näkökulmaan. Kaksi osatutkimusta (III ja IV) ovat tarkemmin
määriteltynä suuntautuneet polkuteoreettisesti ja evolutiivisesti. Myös osatutkimus II
lähestyy resilienssiä institutionaalisesta näkökulmasta. Ainoastaan osatutkimus I on
luonteeltaan kvantitatiiviseen spatiaaliseen analyysiin suuntautunut, mutta se ei kuitenkaan käytä pitkälle meneviä taloustieteestä lainattuja ekonometrisiä mallinnuksia.
Lisäksi yhtenä painotuksena on toimintapoliittinen ulottuvuus, joka on Sotaraudan
(2013) mukaan alusta alkaen ollut sisäänkirjoitettuna Tampereen yliopiston aluetieteen opetuksessa ja tutkimuksessa.
Tämän tutkimuksen asemoituminen antaa viitteitä sen tiedonintresseistä. Tunnettua Habermasin (1968) kolmijakoa tekniseen, käytännölliseen ja emansipatorisiin syihin tehdä tutkimusta voidaan soveltaa myös tässä yhteydessä. Tämän tutkimuksen
tiedonintressejä voi luonnehtia sekä teknisiksi että käytännöllisiksi. Empiiris-analyyttiselle tutkimukselle tyypillinen tekninen tiedonintressi on kiinnostunut tiedosta sen
instrumentaalisen luonteen vuoksi, jotta sen avulla voidaan uusintaa ihmisten fyysistä
olemassaoloa (työtä) (Habermas emt). Sen taustalla on syy-seuraussuhteita etsivä ja
objektiivisuuteen pyrkivä ote. Aluetaloudellinen resilienssitutkimus tarjoaa välineitä
selittää alueiden välisiä resilienssieroja ja siten se tarjoaa keinoja resilienssin rakentamiseen ja tältä osin edustaa teknistä tiedonintressiä. Käytännöllinen tiedonintressi
puolestaan kytkeytyy läheisesti hermeneuttiseen tutkimustraditioon. Sen tavoitteena
on kielen välittämien inhimillisten merkitysten ymmärtäminen ja tulkitseminen, ja
siten ihmisten yhteisöjen itseymmärrys ja jäsentyminen (Habermas emt). Tässä tutkimuksessa resilienssiä ei tarkastella vain rakenteisiin liittyvänä teknisenä ominaisuutena vaan myös ihmisten toiminnallaan ja vuorovaikutuksellaan tuottamana yhteisön
piirteenä. Habermasin kolmas tiedonintressi on emansipatorinen eli kriittinen. Sen
tavoite on paljastaa ja horjuttaa piileviä yhteiskunnallisia vallan ja hallinnan suhteita.
Tätä lähestymistapaa ei ole sovellettu tässä tutkimuksessa, vaikka resilienssin käsitettä
on joissakin tutkimuksissa tarkasteltu myös kriittisistä asetelmista käsin (esim. Bolin
& Kurtz 2017).
Aluetaloudellisen resilienssin tutkimuksellisia lähestymistapoja ja niiden suhdetta
toisiinsa voidaan hahmottaa kolmena analyyttisenä tasona (kuvio 2). Jokainen taso tulkitsee resilienssi-ilmiötä tietystä lähtökohdasta käsin. Abstraktein näistä tasoista on
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ylin taso, ”kehityspolku”, jossa alueen toteutunutta resilienssiä mitataan makrotasolla
erilaisten taloudellista suoritusta ja muutosta mittaavien muuttujien avulla. Näin menetellään tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksessä yksi, jossa etsitään vastausta siihen, millaisia talouden reaktioita alueilla on havaittu. Keskimmäinen ”ilmenemistaso” kuvastaa kaikkia niitä konkreettisia tapahtumia ja tapahtumaketjuja, jotka vaikuttavat alueen kehitykseen. Niitä ovat erilaiset häiriöt, jotka horjuttavat alueen talouden tilaa, mutta myös erilaiset eteenpäin vievät tapahtumat, kuten kehittämistoimenpiteet, uudet toimijat tai innovaatiot. Nämä tapahtumat voivat olla lähtöisin joko
alueen ulkopuolelta (eksogeenisiä) tai olla peräisin alueelta (endogeenisiä). Kolmannessa, alimmassa tasossa on kyse toimijuudesta ja sitä ympäröivistä rakenteista. Tasoa
voidaan kutsua myös ”resilienssin kapasiteettitasoksi”, sillä yhdessä toimijat ja rakenteet mahdollistavat tai joskus hankaloittavat alueen resilienssin rakentumista. Toimijoiden ja toimijaverkostojen käynnistämät mikrotason prosessit synnyttävät ilmiötasolla havaittavat tapahtumat. Toimijat eivät kuitenkaan toimi tyhjiössä, vaan erilaisten
alueellisten rakenteiden (esim. instituutiot, talous ja ympäristö) vaikutuspiirissä. Samalla toimijat itse muokkaavat rakenteita (esim. Giddens 1984; Jessop 2001).
Kolmessa analyyttisessä tasossa voidaan nähdä yhteys talousmaantieteen kulttuuris-institutionaalisen tutkimustradition osa-alueisiin (Kuvio 5). Polkuriippuvuus- ja
evolutiivinen lähestymistapa hahmottavat resilienssitutkimuksen enimmäkseen kehityspolun tason kautta. Resilienssiä selittävät tekijät nousevat myös alimmalla tasolla
olevista konkreettisista talouden rakenteista. Ilmenemistaso ja kapasiteettitaso puolestaan linkittyvät institutionaaliseen ja toimijuuteen kytkeytyviin tutkimustraditioihin. Tässä tutkimuksessa luodaan analyyttisiä tasoja yhdistelemällä monitasoinen tulkinta alueiden taloudellisesta resilienssistä. Siten osallistutaan myös perustavanlaatuiseen yhteiskuntatieteelliseen keskusteluun rakenteiden ja toimijuuden välisen vuorovaikutuksen ymmärtämiseksi.
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Kehityspolun
taso

Ilmiötaso

Kapasiteettitaso

Tapahtuma
A

Kriisi

Tapahtuma
B

Toimijaverkosto

Tapahtuma
C

Tapahtuma
D

Toimijaverkosto

TOIMIJUUS
RAKENTEET: Talouden rakenteet, työmarkkinat, yhteisö, rakennettu ja
luonnonympäristö, muodolliset ja epämuodolliset instituutiot

Kuvio 5. Aluetaloudellisen resilienssin analyyttiset tasot (mukaillen Kurikka & Grillitsch 2021, ks.
Grillitsch & Sotarauta 2020; Bristow & Healy 2014b; Martin & Sunley 2015; Sensier 2018;
Giddens 1984)

3.2 Tieteenfilosofiset taustaoletukset
Tämän tutkimuksen taustalla vaikuttaa kriittisen realismin tieteenfilosofinen suuntaus. Häkli (1999, 99–105) määrittelee, että realistinen näkemys olettaa, että luonnon
ja yhteiskunnan ilmiöt ovat todellisia riippumatta ihmisen tietoisuudesta toisin kuin
esimerkiksi sosiaalisen konstruktionismin äärimmäisessä tulkinnassa. Realismi eroaa
kuitenkin positivismista siten, että positivismissa yhteiskunnan säännönmukaisuudet
nähdään luonnonlakien kaltaisina muuttumattomina lainalaisuuksina, kun taas realismissa yhteiskunnalliset ilmiöt tulkitaan aikaan ja paikkaan sidotuiksi. Vincent ja
O’Mahoney (2018) esittävät kriittisen realismin vahvuutena sen, että se pyrkii
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ylittämään objektivismin ja subjektivismin syvän kuilun. Ontologisesti (mikä on todellisuuden luonne) se olettaa riippumattoman todellisuuden olemassaolon, mutta
epistemologisesti (mitä voimme tietää todellisuudesta) se tunnustaa tiedon tuottamisen subjektiiviset ulottuvuudet.
Kriittisen realismin isänä voidaan pitää filosofi Roy Bhaskaria, joka kehitteli teoriaa 1970-luvulta alkaen (Ruonavaara 2018). Kriittisen realismin kytkös talousmaantieteeseen syntyi myös varhain, kun Andrew Sayer alkoi soveltaa sen oppeja ja kirjoitti
vaikutusvaltaisen teoksen Method in Social Science vuonna 1984 (uudistettu painos
1992). Tässä tutkimuksessa ei yhdytä Bhaskarin ja Sayerin marxilaisesti suuntautuneisiin lähtökohtiin, mutta allekirjoitetaan kriittisen realismin mukaiset todellisuuden
luonteen kolme tasoa (Bhaskar 1979): Empiirinen on taso, jolla ihminen aisteillaan
havainnoi ja kokee ympäristöään. Aktuaalisella tasolla havaitut asiat ovat todella olemassa ajassa ja tilassa (mutta havaintomme niistä saattaa poiketa asioiden todellisesta
tilasta). Reaalinen taso puolestaan sisältää mekanismit ja rakenteet, jotka generoivat
kausaalisia vaikutuksia.
Niin Bhaskar (1979) kuin Sayerkin (1992) edustavat näkemystä, että empiirisessä
maailmassa havaitut säännönmukaisuudet eivät vielä todista ilmiöiden kausaalista
suhdetta. Täten tapahtuman varsinainen aiheuttaja ei välttämättä olisi mitenkään yhteydessä siihen, miten tapahtuma on tosiasiallisesti havaittu yhdessä tietyn toisen tapahtuman kanssa. Selittäminen olisi siten vain laadullista ilmiöiden sisäisten suhteiden ymmärtämistä. Sekä Bhaskar että Sayer tulkitsevat, että todellisuus ei ole ”suljettu
järjestelmä” eli täysin ennustettava ja rajattu tila, laboratorio, jossa kvantitatiivisesti
mitattavat syyt ja seuraukset voitaisiin puhtaasti havaita ja ne vastaisivat toisiaan. Toisaalta he olettavat, että todellisuus on kokonaan ”avoin järjestelmä”. Tällainen järjestelmä on täysin ennustamaton: jos jokin tapahtuma tapahtuu, se ei lisää jonkin toisen
tapahtuman todennäköisyyttä. Silloin korrelaatioilla ja todellisuudella ei olisi mitään
tekemistä keskenään, eikä korrelaatioista voisi päätellä mitään. Niin Bhaskar kuin
Sayer päätyvätkin painottamaan laadullisia menetelmiä.
Töttö (2005) on esittänyt kritiikkinään, että avoimen ja suljetun järjestelmän
jyrkkä erottelu on väärinkäsitys. Todellisuus olisikin lähinnä ”suhteellisen avoin järjestelmä”. Ei siis ole mahdollista tunnistaa kaikkia mahdollisia tekijöitä, mutta kokonaisuus ei ole myöskään täysin kaoottinen. Sekä Bhaskar että Sayer ovat oikeassa
siinä, että havaintojen säännönmukaisuus ei riitä todisteeksi kausaalisuhteelle. Samalla he kuitenkin olettavat, että säännönmukaisuus ei ole ehtona kausaalisuhteelle.
Töttö kiistää jälkimmäisen väitteen. Toisin sanoen, jos kausaalisuhde on olemassa,
tulisi olla myös jotakin havaittavissa olevaa säännönmukaisuutta. Jos järjestelmä on
täysin säännönmukainen, silloin kausaalisuus = havaintojen säännönmukaisuus. Jos
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järjestelmä on täysin avoin, silloin avoin kausaalisuus ≠ havaintojen säännönmukaisuus. Suhteellisen avoimen järjestelmän tapauksessa kausaalisuus ≈ havaintojen säännönmukaisuus. Todellisuus on siis niin monimutkainen, että se ei ole täysin ennustettava, mutta se ei kuitenkaan ole täysin epäsystemaattinen. Kvantitatiiviset havainnot ja säännönmukaisuudet eivät ole absoluuttisia selitysmalleja, mutta ne voivat toimia suunnannäyttäjinä.
Kriittinen realismi periaatteessa hyväksyy sekä määrälliset että laadulliset tutkimusmenetelmät. Sayer (1992) jakaa tutkimusasetelmat intensiivisiin ja ekstensiivisiin lähestymistapoihin. Intensiivisissä asetelmissa tutkitaan pientä määrää tutkimusyksikköjä ja suurta määrää niiden ominaisuuksia. Ekstensiivisissä asetelmissa päinvastoin
tutkitaan suurta määrää tutkimusyksikköjä, mutta vain pientä ominaisuuksien joukkoa. Intensiivinen tutkimusasetelma on tyypillisesti tapaustutkimus, jossa tapauksen
konteksti opitaan tuntemaan hyvin. Ruonavaaran (2018, 197) mukaan tällöin kausaalisten mekanismien selittäminen on luonteeltaan enemmän historiallista, singulaarista
ja paikallista. Samalla se voi kuitenkin inspiroida hypoteeseja laajemmin sovellettavista mekanismeista. Ekstensiivisissä tutkimusasetelmissa hyödynnetään tapausten
suuren lukumäärän vuoksi yleensä kvantitatiivisia menetelmiä. Siten sen avulla voidaan hakea vahvistusta yleisempään teoriankehittelyyn. Molemmille lähestymistavoille on paikkansa. Tässä tutkimuskokonaisuudessa on hyödynnetty sekä intensiivistä että ekstensiivistä lähestymistapaa. Niiden voidaankin katsoa toimivan toisiaan
täydentäen tarjoamalla tarkastelulle syvyyttä ja leveyttä.
Kausaaliset mekanismit ovat niin Bhaskarin kuin Sayerinkin kriittisessä realismissa keskeisiä. Ylikoski (2018) muistuttaa siitä, että mekanismeilla selittämistä ei
pidä sekoittaa yhteiskunnan pitämiseen konemaisena tai yhteiskuntatieteiden palauttamisena klassiseen mekaniikkaan. Kyse on yksinkertaisesti siitä, miten esitetty syy
saa aikaan selitettävän vaikutuksen, mikä on yhteiskuntatieteissä luonnollinen kysymys. Ylikoski ottaa myös esille sen tärkeän näkökulman, että mekanismiperusteinen
selittäminen antaa mahdollisuuden käsitellä haastavia mikrotason (yksilöt tai järjestäytyneet ryhmät) ja makrotason (kuten väestöryhmät, hallinnolliset kokonaisuudet)
suhteita. Pelkkien makrotason muuttujien suhteiden tarkastelu ei vielä vastaa kysymykseen, miten ehdotettu (makrotason) syy tuottaa tutkitun seurauksen. Selitykseen
täytyy kytkeä mukaan myös toimijat. Tutkijan tärkeä tehtävä on kyetä kytkemään
mikro- ja makrotason selitykset toisiinsa. Selityksiä löytyy siis useilta tasoilta, jotka
ovat vuorovaikutuksessa keskenään, kuten tämänkin tutkimuksen osalta on hahmoteltu jo edellä esitetyssä kuviossa 5. Myös Grillitsch ja Sotarauta (2020) ovat peräänkuuluttaneet sitä, että rakenteet ja toimijuus pitää polkuteoreettisen ja evolutiivisen
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talousmaantieteen kentällä hahmottaa suhteessa toisiinsa. Tähän heitä ovat inspiroineet Jessop (2001) ja Giddens (1984).
Yhteenvetona voidaan todeta, että kriittisen realismin suuntaus soveltuu sellaisten
moniulotteisten yhteiskunnallisten ja taloudellisten ilmiöiden tutkimiseen, jota aluetalouden resilienssikin edustaa. Resilienssi on käsitteenä ihmisten luoma ja teoreettinen abstraktio, jota ei voida sellaisenaan havainnoida. Se ilmenee kuitenkin myös
aktuaalisella eli todellisella tasolla, jossa konkreettiset tapahtumat ajassa ja paikassa
ovat tarkasteltavissa vaikkakaan ei täydellisen objektiivisesti. Kriittinen realismi ei
tyydy pelkästään kuvailuun, vaan se pyrkii myös tunnistamaan eri tasoilla ilmeneviä
mekanismeja, jotka aiheuttavat havaittavia lopputuloksia: tässä tapauksessa resilienssiä tuottavia rakenteita ja toimijuutta. Kriittisen realismin vahvuutena voidaan pitää
metodologista pluralismia, joka tunnustaa eri metodien ja tutkimusasetelmien soveltuvuuden eri tilanteisiin.

3.3 Tutkimusasetelma
Tämän tutkimuskokonaisuuden osatutkimuksista kolme on luonteeltaan tapaustutkimuksia (intensiivinen tutkimusasetelma) ja yksi tilastolliseen tarkasteluun ja määrälliseen aineistoon perustuva tutkimus (ekstensiivinen tutkimusasetelma). Painopiste on siten tapaustutkimuksilla, mutta myös muuttujapohjaista lähestymistapaa on
käytetty kokonaiskuvan luomiseksi.
Tapaustutkimus ei lähtökohtaisesti ole tutkimusmetodi, vaan laajempi tutkimusstrategia, jossa tarkkapiirteisesti kuvataan tutkittavaa ilmiötä. Tapaustutkimusten tyypillisiä piirteitä ovat holistisuus eli tapauksen kokonaisvaltainen analysointi, kiinnostus sosiaalisiin prosesseihin, monimenetelmäisyys, aiempien tutkimusten hyödyntäminen sekä kontekstin ja tapauksen rajan hämärtyminen. Tapaustutkimus myös soveltuu tutkimuksen lähestymistavaksi erityisen hyvin, kun halutaan selvittää vastauksia kysymyksiin ”miksi” ja ”miten”. (Laine ym. 2018, 9–10.) Tämän tutkimuksen yhtenä keskeisenä kysymyksenä on se, miten resilienssi rakentuu ja miksi toiset alueet
vaikuttavat olevan resilientimpiä kuin toiset. Tapaustutkimus mahdollistaa tutkimuskohteiden monipuolisen ja syvällisen tarkastelun ja se ei myöskään ei rajaa pois kvantitatiivisia menetelmiä. Myös tämän tutkimuksen tapaustutkimuksissa on käytetty
pieniä määrällisiä aineistoja.
Yin (2003) jakaa tapaustutkimukset kolmeen tyyppiin: Tutkimukselliset (exploratory) tapaustutkimukset tarkastelevat usein uusia asioita ja rakentavat teoriaa. Kuvailevat (descriptive) ja selittävät (explanatory) tapaustutkimukset puolestaan lähtevät
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vahvemmin olemassa olevista teorioista käsin ja pyrkivät niiden avulla kuvaamaan ja
selittämään tapauksesta tehtyjä havaintoja. Tämän tutkimuksen kolme tapaustutkimusta ovat luonteeltaan kuvailevia ja selittäviä tapaustutkimuksia Resilienssin teoretisointi on kehittynyt erityisesti 2010-luvulla ja siten erilaisia käsitteellisiä välineitä
ymmärtää tapausten tapahtumakulkuja on olemassa. Kyse ei tässä kuitenkaan ole
puhtaasti teorialähtöisestä tutkimuksesta, vaan tarkoitus on käydä jatkuvaa teorian ja
empirian vuoropuhelua, joka samalla kehittää teoriaa eteenpäin esimerkiksi yhdistelemällä aineksia erilaisista teoreettisista lähtökohdista.
Tapaustutkimuksen haasteena on erityisesti yleistettävyyden ongelma. Mitä yleisesti kiinnostavaa voidaan sanoa yhden tai muutamien tapaustutkimusten perusteella? Tässä tutkimuksessa ei olla varsinaisesti kiinnostuneita tapauksista niiden itseisarvon vuoksi, vaan siitä mitä yleisempää voimme oppia kyseisestä tapauksesta
(ks. Stake 1995, 4). Tarkoitus on siis sijoittaa tapaukset myös laajempaan kontekstiin
ja siten koetella olemassa olevia teorioita ja viedä niiden kehitystä eteenpäin. Vaikka
tutkimustulokset eivät olisi suoraan yleistettävissä, niissä käytettyä teoretisointia on
mahdollista soveltaa tapauksiin muissakin konteksteissa. (Eskola & Suoranta 1998,
66–68.) Tapaustutkimuksessa tapausten valitseminen nousee erityiseen arvoon. Esimerkiksi Yin (2003, 39–53) toteaa, että tapausten huolellinen valinta tarjoaa parhaat
mahdollisuudet tutkimuksen yleisemmälle kontribuutiolle.
Tapauksen määrittely ja erottaminen kontekstistaan ei ole yksiselitteistä. Staken
(1995) mukaan tapaus on jokin rajattu systeemi, esimerkiksi yksilö, ryhmä tai ohjelma. Kuitenkin Pettigrew (1997) tulkitsee, että tapauksena voidaan pitää myös ilmiötä tai ajallista prosessia, joita on vaikea erottaa kontekstistaan. Tapauksen ja kontekstin erittelyn lisäksi on syytä tehdä ero myös tapauksen ja kohteen välille (Laine
ym. 2018, 10–11). Tämän tutkimuksen tapaukset ovat alueellisesti ja ajallisesti rajautuneita kokonaisuuksia ja niiden toimijoita tarkastellaan tutkimuksen kohteen eli aluetalouden resilienssi-ilmiön näkökulmasta. Kontekstin puolestaan muodostavat tässä
tutkimuksessa erilaiset tapahtumakulut (kuten Nokian tai Stora Enson vaikeudet tai
yleinen talouskriisi). Jos kyseessä olisi puhtaasti taloustieteellinen tutkimus resilienssistä, tapaus ja konteksti asettuisivat päinvastaiseen järjestykseen. Taloustieteessä tutkimuksen kohde olisi todennäköisesti talouskriisi tai jokin talouden tapahtuma ja sen
alue tai alueet olisivat siihen nähden toissijaisia ja kontekstuaalisia.
Aluetieteen ja talousmaantieteen tapaukset ovat lähtökohtaisesti kytköksissä alueisiin, koska näitä tieteenaloja kiinnostavat ilmiöiden spatiaaliset ilmentymät. Kuitenkin alue tutkimuskohteena on aina haasteellinen, koska itse alueen käsite ei ole ongelmaton. Perinteisesti alueet on jaoteltu hallinnollisiin, toiminnallisiin (esimerkiksi
työssäkäyntialueet) ja muodollisiin (ominaisuuksien perusteella) alueisiin (Claval
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1998; Paasi 2009). Paasi (2010) kuitenkin varoittaa käyttämästä alueita ylhäältä annettuina yksikköinä tai toiminnan subjekteina, koska pohjimmiltaan toiminnassa on kyse
aina toimijoista ja toimijaverkostoista. Tässä tutkimuksessa kvantitatiivisissa osioissa
on käytetty tilastollisia yksiköitä, seutukuntia. Ne edustavat yleisesti käytettävissä olevista aluejaotteluista parhaiten, joskin hyvin vajavaisesti, toiminnallisia aluekokonaisuuksia esimerkiksi työssäkäynnin osalta. Tapausalueiden kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei kuitenkaan pitäydytty tiukasti hallinnollisen tai toiminnallisen aluejaon tuottamiin rajauksiin. Käytännössä tämä ilmeni esimerkiksi siten, että haastateltavat muodostivat itse käsityksen ”seudusta”, jota haastattelu koski ja saivat nostaa esiin niitä
toimijoita, joita pitivät merkityksellisinä alueellisissa verkostoissa, kuten Tampereen
kaupunkiseudulla. Näin aluetta siis myös konstruoitiin tilannekohtaisesti. Tällainen
relationaalinen lähestymistapa ei näe alueita rajattuina ja suljettuina kokonaisuuksina
vaan dynaamisina ja verkostomaisina toimijoiden, paikkojen, instituutioiden keskittyminä (ks. esim. Gregory 2000; Paasi 2009; Suorsa 2014). Tässä tutkimuksessa huomioidaan, että alueet eivät itsessään ole toiminnan subjekteja. Alueet voidaan kuitenkin nähdä toiminnan ja toimijaverkostojen puitteina, eräänlaisena alustana, jossa olevat resurssit yhdessä toimijaverkostojen kautta voivat synnyttää alueelle omanlaisiaan
kehityskulkuja.
Tapausten valinta voi perustua erilaisiin logiikoihin, esimerkiksi tyypilliset, moninaiset, äärimmäiset, poikkeavat, vaikuttavat, samanlaisimmat tai erilaisimmat tapaukset (Seawright & Gerring 2014). Tutkimuksen toinen osatutkimus edustaa tyypillisiä
esimerkkejä. Kohteena on alueellinen yliopistotoimija Virosta (Kuressaare) ja Suomesta (Seinäjoki) sekä niitä ympäröivät alueet. Tapaukset kuvaavat alueen ja korkeakoulujärjestelmän ristipaineita perifeerisempien alueiden korkeakoulutoiminnassa.
Kolmannen osatutkimuksen tutkimuskohteet, Itä-Lapin ja Varkauden seudut, valittiin kolmivaiheisesti. Ensin Suomen seutukuntien joukosta tunnistettiin 11 poikkeavaa
(outlier) havaintoa tilastollisessa tarkastelussa. Näillä alueilla oli esiintynyt poikkeuksellista (negatiivista tai positiivista) työpaikkakehitystä. Toiseksi näistä alueista valittiin neljä case-tutkimusaluetta eri puolilta Suomea. Kolmannessa vaiheessa mainitut
kaksi kohdealuetta valittiin muiden havaintojen joukosta samankaltaisuuksiensa vuoksi,
sillä molempia olivat kohdanneet saman metsäteollisuusyrityksen supistamistoimet,
mutta erilaisin lopputuloksin. (ReGrow1-hankkeen metodeista tarkemmin ks. Sotarauta ym. 2021). Neljännen osatutkimuksen tapaus Tampereen ICT-alasta edustaa
ääriesimerkkiä tietotalouden ajalla tapahtuvasta nopeasta paikallisesta kriisiytymisestä,
1 ReGrow (Regional growth against all odds) oli suomalais-ruotsalais-norjalainen tutkimushanke vuosina 2018–2020. Siinä tutkittiin rakennemallia paremmin tai heikommin menestyneiden aleuiden kehityksen syitä.
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mutta myös poikkeuksellisesta kriisistä toipumisesta. Valitsemalla erityyppisiä alueita
tapaustutkimuksen kohteeksi, pystyttiin monipuolistamaan käsitystä resilienssin ilmenemisestä erilaisilla alueilla ja eri tilanteissa.
Aluetaloudellinen resilienssi on erittäin moniulotteinen ilmiö. Se muodostuu sekä
talouden rakenteista että on toimijoiden tuottamaa. Siksi tarvitaan keinoja saada esille
ilmiön eri puolet. Triangulaatio tutkimuksessa merkitsee erilaisten lähestymistapojen
soveltamista tutkimuskohteeseen. Triangulaation tarkoituksena on tutkimuksen leveyden ja syvyyden kasvattaminen, joskin sivutuotteena myös tutkimuksen sisäinen
ristiriitaisuus voi lisääntyä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 166–172). Tässä tutkimuksessa
kriittisen realismin tarjoama yhtenäinen tieteenfilosofinen lähtökohta kuitenkin vähentää ristiriitaisuuden vaaraa. Triangulaation avulla saadaan mahdollisuus resilienssin monien komponenttien erittelyyn, mutta myös niiden välisten suhteiden pohtimiseen. Tämä auttaa tutkimuksen kokonaistavoitteen saavuttamisessa eli resilienssin
roolin määrittämisessä aluekehittämisen kentällä.
Denzin (1978) erottelee useita erilaisia triangulaatiotyyppejä: Aineistotriangulaatiossa tutkimuksessa käytetään eri aineistoja, jotka voivat olla esimerkiksi haastatteluja
tai tilastoja ja myös erilaisia tiedon kohteita. Aineistotriangulaatio toteutuu tämän tutkimuksen kokonaisuudessa. Yksittäisten julkaisujen aineistot edustavat pääosin yhtä
aineistotyyppiä kuten haastattelut tai tilastot, mutta aineistotyyppi ja kohdealueet
vaihtelevat eri julkaisuissa, joten lopputulos perustuu aineistotriangulaatioon. Tutkijatriangulaatiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa useat tutkijat tutkivat samaa ilmiötä tai
osallistuvat johonkin tutkimuksen vaiheeseen. Kolme neljästä tämän tutkimuksen
julkaisusta on yhteiskirjoitettuja ja niiden aineistoja ja tuloksia on työstetty tutkijajoukolla. Yhteistyö on avartanut näkökulmia ja tuonut myös luotettavuutta päätelmiin.
Teoriatriangulaatio kuvaa tutkimuksen taustateorioiden monimuotoisuutta. Vaikka resilienssi onkin punaisena lankana kulkeva teema, voidaan sitä lähestyä erilaista teoreettisista viitekehyksistä käsin, esimerkiksi sopeutuminen vs. uudistuminen (Pike
ym. 2010) tai ulottuvuuksilla vastustuskyky, toipuminen, uudistuminen ja uudelleensuuntautuminen (Martin 2012). Neljäs, Tuomen ja Sarajärven (2018, 169) esittelemä
triangulaation muoto eli menetelmätriangulaatio kuvaa sitä, että tutkimuksessa käytetään
useita eri metodeja. Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä. Aineiston keruussa käytettiin puolistrukturoitua haastattelua ja niiden analyysissä laadullista sisällönanalyysiä. Kvantitatiivisina menetelmiä käytettiin
alueellisten jakaumien havainnollistamista teemakartoin sekä korrelaatioita ja niiden
merkitsevyystestausta. Useiden eri triangulaatiotyyppien esiintyminen samassa tutkimuskokonaisuudessa viittaa monitriangulaatiooon.
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Triangulaation yhtenä erityistapauksena voidaan pitää mixed methods research -lähestymistapaa eli kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen yhdistämistä. Tämä mahdollistaa ymmärtävän ja yleistävän lähestymistavan yhdistämisen, vaikka niiden päämäärä on usein päinvastainen: kvantitatiivisella lähestymistavalla pyritään usein yleistettävyyteen ja selittämiseen, kun taas kvalitatiivisella ilmiön ymmärtämiseen ja tapausten erityisyyden tunnistamiseen (Tuomi & Sarajärvi 2018, 78–81). Mixed method
research tarjoaa mahdollisuuden tarkastella sekä resilienssin rakenteisiin että sen toimijuuteen liittyvää luonnetta. Vaikka laadullisen ja määrällisen tutkimuksen tieteenfilosofinen yhdistäminen ei ole yksiselitteisen helppoa, tässä tutkimuksessa tutkimuskysymysten asettelu perustelee molemmat lähestymistavat ja kriittisen realismin lähtöoletukset sallivat molemmat tutkimusotteet. Tutkimuskysymyksissä tavoitellaan
kuvailua, vertailua ja yleistettävyyttä (tutkimuskysymykset yksi ja kaksi) sekä toisaalta
ymmärtävää ja tulkitsevaa (kysymys kolme) ja jopa pragmaattista tietoa (kysymys
kolme). Tässä valossa mixed method research on perusteltu valinta. Erilaisten lähtökohtien yhteen tuomista tässä tutkimuksessa helpottaa se, että eri osatutkimukset ovat
sisäisesti koherentteja. Niiden tuottamia tuloksia tuodaan yhteen tämän tutkimuksen
viimeisessä luvussa.

3.4 Käytetyt aineistot ja menetelmät
Tutkimuksen laadun todentamiseksi on tärkeää tehdä tutkimuksen aineistot ja menetelmät mahdollisimman läpinäkyviksi ja perustelluiksi. Seuraavaksi käydään läpi
osatutkimusten konkreettinen toteutus sekä se, miksi tiettyjä valintoja on tehty. Laadullisen tutkimuksen yhteydessä ei Tuomen ja Sarajärven (2018, 160–163) mukaan
ole olemassa yksiselitteisiä keinoja arvioida tutkimuksen luotettavuutta, toisin kuin
määrällisessä tutkimuksessa, jossa puhutaan tutkimuksen reliabiliteetista (toistettaessa tuottaa samankaltaisia tuloksia) ja validiteetista (mitataan sitä, mitä on tarkoitus
mitata). Toistettavuuden vaatimus on laadulliselle ja vahvasti kontekstisidonnaiselle
tutkimukselle liian tiukka ehto, mutta validiteetin käsite on pitkälti sitä, mitä myös
laadullisilta tutkimuksilta odotetaan: on kyettävä perustelemaan, miksi juuri valitut
lähestymistavat sopivat ilmiön tutkimiseen. Edellä esitetyt erilaiset triangulaation tyypit ovat yksi tapa lisätä tutkimuksen luotettavuutta (Stake 2010, 123), mutta niiden
lisäksi on tarkasteltava erikseen käytettyjen aineistojen ja menetelmien soveltuvuutta
sekä tutkijan omaa positiota.
I osatutkimuksen aineisto oli kvantitatiivinen ja pohjautui Tilastokeskuksen avoimen
StatFin-tietokannan
tietoihin.
Osatutkimuksessa
II
käytettiin
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yliopistokeskusten, paikallisten kehittämisorganisaatioiden ja yritysten avainhenkilöiden haastatteluja Viron Kuresaaresta (8 kpl) ja Seinäjoelta (11 kpl). Lisäksi käytettiin
dokumenttiaineistoja yliopistokeskusten toiminnasta sekä sekundäärilähteenä toimintatutkimuksellista tietoa kirjoittajien oman toimintaan osallistumisen kautta. (ks.
taulukko 4)
Osatutkimuksen III aineistopohja oli erittäin laaja ja pohjautui ReGrow-tutkimushankkeessa kerättyyn materiaaliin (ks. Sotarauta ym. 2021). Ensinnäkin tutkimusalueiden valinnan taustalla oli tutkimuskonsortion suorittama regressioanalyysi, jonka
avulla valittiin kohdealueet. Alueilla työllisyyskehitys ei selittynyt rakenteellisilla tekijöillä, jolloin tulkittiin taustalla vaikuttavan toimijuuteen liittyvät tekijät. Suomessa
haastatteluja tehtiin neljällä tutkimusalueella yhteensä 70 kpl kehittäjille, viranomaisille, yritysten edustajille, korkeakoululaitosten edustajille ja paikallisen median edustajille. Tähän tutkimukseen sisältyvässä osatutkimuksessa hyödynnettiin kahta tutkimusaluetta ja 33 haastattelua. Lisäksi kohdealueista tehtiin laaja taustaselvitys, jolla
rakennettiin tapahtumaketjujen aikajanat monipuolisten dokumenttiaineistojen
avulla.
Osatutkimuksessa IV, joka koski Tampereen ICT-alaa, tärkeimpänä aineistona
olivat viisi avainhenkilön haastattelua yliopistoista ja työvoimahallinnosta. Näiden lisäksi tehtiin Aamulehden uutisarkiston kattava haku aiheesta koskevista uutisista
sekä käytettiin Tilastokeskuksen työpaikkatilastoja.
Taulukko 4.  Tutkimuksessa käytetyt aineistot ja menetelmät
Osatutkimus I

Osatutkimus II

Osatutkimus III

Osatutkimus IV

Aineistot
Suomen Tilastokeskuksen seutukunnittaiset työllisyys- ja
BKT-tilastot sekä useita taustamuuttujia

Dokumenttiaineistot, avainhenkilöiden haastattelut (8 kpl
Kuressaare, 11 kpl Seinäjoki) sekä
toimintatutkimuksellinen tiedonhankinta.
Suomen Tilastokeskukselta hankittu seutukunnittainen
laaja tilastollinen muuttujasetti vuosilta 1993–2015.

Analyysimenetelmät
Jakaumat, korrelaatiot ja
korrelaatioiden
merkitsevyystestaus sekä
koropleettikartat.
Laadullinen sisällönanalyysi

Outlier -alueiden valinta
regressioanalyysillä.

Media- ja dokumenttiaineisto case-alueista sekä 33
Case -alueiden kirjallinen
avainhenkilöhaastattelua. (Varkaus 18 kpl, Itä-Lappi 13 kpl taustatutkimus, josta luotiin
tapahtuma-aikajana.
+ 2 kpl yhteisiä kansallisen tason toimijan haastatteluja)
Haastattelujen laadullinen
sisällönanalyysi.
Sanomalehtiaineistot, avainhenkilöiden teemahaastattelut Laadullinen sisällönanalyysi.
(6 kpl), kaksi temaattista ryhmähaastattelua.
Tilastojen visualisointi.
Havainnollistavia tilastoja Suomen Tilastokeskukselta.
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Haastattelut ovat tämän tutkimuksen keskeisin tietolähde tutkimuskysymyksissä,
jotka koskivat toimijuutta resilienssin taustalla sekä resilienssiä rakentavia kehittämispolitiikkoja. Tärkeimpänä aineistonhankinnan menetelmänä osatutkimuksissa II-IV
käytettiin puolistrukturoitua haastattelua (esim. Fontana & Frey 2000). Se vastaa
Hirsjärven ja Hurmeen (1979; 2008) esittelemää teemahaastattelua. Kyseessä on siis
tiettyihin teemoihin kohdistuva haastattelu, jossa kysymysten muoto ja järjestys eivät
ole tiukasti lukkoon lyötyjä. Haastattelun keskeiset aihepiirit on päätetty etukäteen
teoriaan nojaten, mutta haastattelu etenee keskustelunomaisesti tarkentavia kysymyksiä kysyen ja haastateltavan vastauksiin reagoiden. Teemahaastattelu soveltuu käytettäväksi erilaisten todellisuuskäsitysten yhteydessä. On mahdollista soveltaa realistista
tapaa tulkita todellisuutta, jossa ajatellaan haastattelujen heijastavan suoraan ulkopuolista todellisuutta. Konstruktivistisen ääripään mukaan todellisuus puolestaan rakentuu vuorovaikutuksessa haastattelutilanteessa (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 10).
Konstruktionistisessa lähestymistavassa keskiöön nousee tiedon rakentumisen sosiaalinen prosessi itsessään, kun taas realistinen näkemys on kiinnostuneempi välitetyn
tiedon sisällöistä. Kriittisessä realismissakin tunnustetaan tiedon tulkinnallinen
luonne, mutta samalla ajatellaan, että on mahdollista lähestyä tarkentuvaa kuvausta
todellisuudesta (Vincent & O’Mahoney 2018). Esimerkiksi useiden haastateltavien
kertomuksista alkaa piirtyä kokonaiskuva. Tulkinnallisten erojen lisäksi haastateltavien kertomuksiin voi myös sisältyä faktojen epätarkkuuksia inhimillisistä muistiin
liittyvistä syistä. Faktojen luotettavuutta on pyritty verifioimaan keskeiset tiedot myös
muista lähteistä kuten kirjallisista lähteistä tai muilta haastateltavilta.
Alastalo ym. (2017) kuvaavat asiantuntijahaastattelua yhtenä kohteeltaan erikoistuneena haastattelutyppinä. Myös tämän tutkimuksen haastatteluja voidaan luonnehtia asiantuntijahaastatteluiksi, sillä haastateltavat toimivat ammatti- tai institutionaalisesta asemastaan käsin. Heillä oli erityistä temaattista tietoa, eivätkä he siten asemoituneet haastatteluun esimerkiksi oman henkilökohtaisen elämänsä näkökulmasta.
Tämä yksinkertaisti tutkimuksen eettistä asetelmaa, sillä aiheet eivät yleensä ottaen
olleet kovin henkilökohtaisesti latautuneita. Asiantuntijahaastatteluja tehdessä on
huomioitava tietyt erityispiirteet, jotta haastattelun kerättävän aineiston laatu voidaan
varmistaa. Alastalo ym. (emt) mainitsevat, että huolellinen esivalmistautuminen on
erityisen tärkeää, koska Pfadenhauerin (2009, 85) mukaan kahden asiantuntijan ja
toisaalta maallikon ja asiantuntijan välinen vuorovaikutus on luonteeltaan erilaista.
Jos haastateltava pitää haastattelijaa ”maallikkona” tai ”noviisina”, hän saattaa yksinkertaistaa viestiään. Asiantuntijalle puhuessa puolestaan käytetään enemmän ammattislangia, fokusoidutaan teemoihin ja ollaan vastavuoroisia. Toisena potentiaalisena
virhelähteenä voidaan pitää kokeneiden asiantuntijoiden PR-henkistä tapaa kertoa

71

organisaatiostaan. Tämä lähestymistapa voidaan koettaa ylittää hyvin valmistautumalla (Mikecz 2012, 484). Tutkimuksen asiantuntijahaastatteluihin tehtiin perusteellinen taustoitus esimerkiksi uutisarkistojen ja asiakirjojen avulla. Myös haastatteluissa
pyrittiin ylläpitämän kahden asiantuntijan välistä keskustelevaa ja argumentoivaa
otetta ja ajoittain tarjoamaan virikkeitä esimerkiksi tilastoja kommentoitavaksi tai viittamaalla toteutettuihin toimenpiteisiin, josta haastateltavaa pyydettiin kertomaan tarkemmin. Näin saatiin luotua asiantuntijakeskustelun ilmapiiri. Luottamuksen rakentamiseen kuului myös anonymiteetin turvaaminen eli haastateltavalle kerrottiin, että
hänen vastauksiaan ei voida yksilöidä lopullisista julkaistavista tutkimustuloksista.
Haastatteluun motivoitiin kertomalla tutkimuksen tarkoituksesta. Yleensä asiantuntijat olivat halukkaita saamaan tutkimustuloksia käyttöönsä, sillä monet kokivat ne
tärkeiksi oman organisaationsa kannalta.
Haastattelujen huolellinen suunnittelu ja tavoitteiden kirkastaminen on välttämätöntä, jotta kerätty aineisto kykenee tarjoamaan analyysiä tukevia vastauksia. Hirsjärvi
ja Hurme (2008, 65–66) suosittavat teorialähtöistä lähestymistapaa teemahaastatteluihin eli haastattelujen pääkäsitteiden tulisi nousta teoreettisten pääkäsitteiden alakäsitteistä tai -luokista. Tätä periaatetta on myös kritisoitu liian rajoittavana (Hyvärinen 2017). Tämän tutkimuksen osatutkimusten haastatteluissa on käytetty vain löyhästi teoriaohjaavaa haastattelujen suunnittelua. Resilienssin ulottuvuuksia, kuten
vastustuskyky tai toipuminen tai toiminnan laatua kuvaavia adaptaatio ja uudistumiskyky ei ole suoraan viety haastatteluihin. Ajatuksena on, että konkreettisten tapahtumakulkujen ja eri toimijoiden roolien selvittäminen näissä tapahtumissa tuottaa sellaisen aineiston, jonka avulla aineistoa voidaan analyysivaiheessa tulkita erilaisten teoreettisten kehyksien kautta.
Erityisesti osatutkimuksessa III tausta-ajatuksena oli se, että makrotasolla havaittujen kehityspolkujen mekanismeja haluttiin avata mikrotason toimijuuden ja tapahtumakulkujen kautta. Käytännössä tämä toteutui haastatteluissa siten, että isoa kehityskaarta (makrotaso) hahmoteltiin yhdessä haastateltavan kanssa tutkijan luoman
esiymmärryksen (esim. aikajana) valossa ja sitä tulkiten, täydentäen ja haastaen. Samalla tunnistettiin avaintapahtumia, jotka ovat vaikuttaneet kehityksen suuntaan eli
tuotiin tulkintaa mikrotasoa kohti. Konkreettisten tapahtumien ja toimenpiteiden kuvailun avulla pystyttiin pureutumaan yksityiskohtaisemmin eri toimijoiden rooleihin,
motivaatioihin, resursseihin, ongelmiin ja mahdollistaviin tekijöihin ym. Haastatteluissa käytettiin yksinkertaisia kysymyksiä kuten mitä tapahtui, miksi niin kävi, mitä
siitä seurasi, kuka teki ja miten toimittiin. Haastateltavan oma rooli oli myös kiinnostuksen kohteena, koska sitä kautta avautui rikas ja yksityiskohtainen kuvaus tapahtumakulkuihin.
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ReGrow-hankkeen puitteissa kerättyihin haastatteluihin (osatutkimus III) sisältyi
riski resilienssinäkökulman ohuudesta. Tutkimushankkeen käsitteistöön ja yhteisiin
haastatteluteemoihin ei varsinaisesti kuulunut termi ”resilienssi”, vaan se tutki alueen
rakenteellisista tekijöistä poikkeavaa toimijaperusteista kehitystä. Varkauden seutu ja
Itä-Lappi nousivat kuitenkin case-alueiksi juuri poikkeavan negatiivisen kehitysperiodinsa vuoksi eli ne olivat molemmat kokeneet negatiivisen shokin. Täten ne istuivat erinomaisesti resilienssitutkimuksen kohteiksi. Toimijuuden tarkastelu niiden
osalta keskittyi sekä ennakoinnin että toipumisen mekanismeihin, jotka sopivat sellaisenaan resilienssikontekstiin. ReGrow -hankkeen case-alueina toimivat myös Salon ja Pietarsaaren seudut, joita myös osittain hyödynnetään tämän tutkimuksen tuloksina, vaikka ne eivät kuulukaan osajulkaisujen kokonaisuuteen. Näistä Salon seutu
oli kokenut voimakkaan negatiivisen shokin, kun taas Pietarsaaren seutu edusti talouskriisistä poikkeuksellisen hyvin toipunutta eli resilienttiä aluetta. Myös osatutkimuksen II aineistonkeruuvaiheessa resilienssi ei ollut avainkäsite vaan kyse oli korkeakoulutoimijan ja alueen välisen suhteen hahmottamisesta. Aineisto soveltui kuitenkin hyvin tarkasteltavaksi myös resilienssinäkökulmasta.
Haastatteluaineiston laatuun vaikuttaa suuresti myös haastateltavien valinta. Hyvärinen (2017) toteaa, että haastattelujen sopivalle määrälle ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta. Tärkeintä on valita haastattelujen määrä ja haastateltavat tarkoituksenmukaisesti, niin että niiden avulla voidaan vastata haluttuun kysymykseen riittävän uskottavasti. Ensimmäiset haastateltavat valittiin taustatyön kautta. Henkilöllä
on esimerkiksi ollut tutkittavan kohteen osalta keskeinen työrooli tai muu vastaava
asema. Taustaselvitykset eivät kuitenkaan välttämättä paljasta kaikkia oleellisia haastateltavia. Siksi käytettiin myös ”lumipallometodia” eli haastateltavilta kysyttiin, ketä
muita henkilöitä heidän mielestään olisi hyvä haastatella. (Tuomi & Sarajärvi 2018,
99). Koska lumipallometodi ei perustu satunnaisotantaan, se sisältää jonkinasteisen
riskin tulosten vääristymästä ensimmäisten haastateltavien ohjaamana. Yksi keino
varmistaa, että haastatteluaineisto piirtää mahdollisimman monipuolisen kuvan tapahtumakuluista oli valita taustatyöhön pohjautuen jo alkuvaiheessa haastateltavia
erilaisista organisaatioista ja rooleista. Alueellinen tarkastelu edellyttää moninaisuuden huomioimista. Esimerkiksi ReGrow-hankkeessa hankitut haastattelut Varkaudesta ja Itä-Lapista sisälsivät tyypillisiä ”alueen ääntä” edustavia kuntien ja kehittämisorganisaatioiden henkilöitä, mutta myös yritysten, paikallismedian, politiikan ja
koulutusorganisaatioiden edustajia. Heidän näkökulmansa saattoivat useinkin poiketa toisistaan ainakin joiltakin osin. Esimerkiksi yritysten edustajat toivat usein mukaan kriittisempiä ja käytännönläheisempiä näkökantoja kehittämisoptimististen organisaatioiden rinnalle. Arvokkaita haastateltavia olivat myös jo eläkkeelle jääneet
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viranhaltijat, joilla oli pitkä aikaperspektiivi, ja jotka pystyivät vapaammin ilman työnantajasidosta reflektoimaan tapahtumia.
Haastattelutilanteiden laadukas toteutus on osa hyvää aineistonkeruuta (Hirsjärvi
& Hurme 2008, 89–102). Haastattelujen pääperiaate oli toteuttaa ne kasvotusten
matkustamalla tapaamaan haastateltavia heidän omaan työympäristöönsä. Osa haastatteluista jouduttiin kuitenkin toteuttamaan puhelimitse käytännön syistä. Esimerkiksi Itä-Lappiin tehtiin viikon haastattelumatka, mutta täydentäviä haastatteluja tehtiin lisäksi puhelimessa. Molemmat haastattelutyypit olivat toimivia. Kasvotusten
tehtävät haastattelut olivat vivahteikkaita, mutta toisinaan liiankin rönsyileviä keskusteluja. Puhelinhaastattelut puolestaan vaikuttivat pysyvän paremmin teemassa, mutta
vastaukset olivat yleensä lyhyempiä. Haastattelut nauhoitettiin ja peruslitteroitiin. Peruslitterointia käytetään, kun halutaan keskittyä asiasisältöön. Puhekielen piirteet jätetään tekstiin, mutta usein esiintyvät täytesanat, kesken jääneet sanat, toisto ja äännähdykset jätetään pois. Tarkemmalle litteroinnille ei ollut perusteita, koska vuorovaikutus itsessään ei ollut tutkimuksen kohteena. Osatutkimusten haastatteluja on
ollut tekemässä yhteensä kuusi eri henkilöä, jotka ovat olleet perehtyneitä aineistonkeruun tavoitteisiin ja haastateltavien henkilöiden rooleihin.
Haastattelu- ja dokumenttiaineistoa tutkittiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin
Tuomen ja Sarajärven (2018, 103–146) mallin mukaisesti. Sisällönanalyysi valikoitui
analyysimenetelmäksi tieteenfilosofisen taustaoletuksen eli kriittisen realismin kanssa
yhteensopivana metodina. Sisällönanalyysi oli looginen valinta, koska tarkoitus ei ollut esimerkiksi tutkia merkityksen antamisen prosesseja kuten diskurssianalyysissä,
vaan enemmänkin tekstin merkityksiä itsessään. Lähtökohdaksi valittiin teoriaohjaava sisällönanalyysi, jossa tunnistetaan kytkennät teoriaan erityisesti ylätason käsitteissä, mutta alaluokat synnytetään aineistolähtöisesti. Tämä poikkeaa aineistolähtöisestä (induktiivisesta) tarkastelutavasta siten, että teoreettinen aines otetaan mukaan
aineiston jäsentelyyn. Täysin teorialähtöisessä (deduktiivisessa) sisällönanalyysissä
puolestaan kaikki luokittelu perustuu pohjateoriaan. Teoriaohjaavan sisällönanalyysin prosessi lähtee liikkeelle tekstiaineiston pelkistämisestä ja tutkimuskysymyksen
kannalta oleellisen aineksen poimimisesta. Sitten aineisto ryhmitellään ja apuna käytetään teoriasta nousevia käsitteitä, mutta luokitteluja tuotetaan myös aineistosta käsin. Seuraavaksi seuraa abstrahointi eli tiedon käsitteellistämisen vaihe. Teoriaohjaavan analyysin päättelymekanismi on luonteeltaan abduktiivinen eli valmiit mallit ja
aineistolähtöisyys vuorottelevat. Aikaisempi tieto voi ohjata valintoja, mutta kyse ei
ole teorian testaamisesta vaan sen täydentämisestä tai jopa haastamisesta. Abduktiivisessa päättelyssä käydään siten jatkuvaa vuoropuhelua aineiston ja teorian välillä.

74

Tutkimuksen kvantitatiivisissa tarkasteluissa (osatutkimus I) käytettiin jakaumia,
korrelaatioita ja niiden merkitsevyystestauksia (Metsämuuronen 2006). Havaintoyksiköiden pienen määrän vuoksi (seutukunnat Manner-Suomessa 67 kpl) ei kehittyneempiä menetelmiä, kuten regressionanalyysiä, voitu käyttää resilienssin selittävien
tekijöiden laskennassa. Pelkkien korrelaatioiden perusteella ei voi tehdä suoria päätelmiä ilmiöiden kausaalisuudesta. Tulokset antavat kuitenkin aiheen todeta, että tietynlaiset alueet ovat olleet taipuvaisia reagoimaan tietyllä tavalla. Tuloksia on myös
tulkittu esimerkkitapausten avulla. Tulosten havainnollistaminen tehtiin koropleettikartoin, joiden avulla saa selkeän käsityksen ilmiön spatiaalisista ulottuvuuksista.
Kvantitatiivisen tutkimuksen yhteydessä reliabiliteetin ja validiteetin käsitteillä on
yksilöidympi sisältö kuin kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Metsämuurosen (2006, 66–
67) mukaan validiteetti kuvaa sitä, että menetelmä tai mittari mittaa juuri sitä asiaa,
mitä sen on tarkoitus mitata, jolloin systemaattinen virhe voidaan minimoida. Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen yleistettävyyttä myös muualle kuin havaintojoukkoon. Sisäinen validius taas kertoo siitä, onko tutkimuksessa mitattu oikeaa asiaa, esimerkiksi käytetty teorian mukaisia käsitteitä ja operationalisoitu ne oikein Lisäksi sisäinen validiteetti kuvaa sitä, onko ilmiötä mitattu riittävän laajasti ja
suhteutuvatko tulokset loogisesti suhteessa aiempiin valideihin tutkimustuloksiin.
Kvantitatiivisen tutkimusosion ulkoista validiteettia tämän tutkimuksen tapauksessa parantaa se, että kyse on kokonaistutkimuksesta tiettyjen vuosien aineistosta.
Se ei siis perustu otantaan vaan kattaa kaikki Suomen alueet. Aluemielessä yleistettävyys ei siis ole ongelma. Suurempi kysymys on se, ovatko tulokset yleistettäviä ajallisesti eli onko niillä selitysvoimaa muissa kriiseissä. Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta. Kriisit ovat joka tapauksessa erilaisia ja niiden vaikutukset kohdistuvat eri tavoin. Kuitenkaan tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole luoda yleistettävää resilienssin ennustemallia, mutta kylläkin pohtia sitä, miten suurelta osin resilienssi kytkeytyy aluespesifeihin kohtuullisen pysyviin ominaisuuksiin ja toisaalta miten paljon
kyse on shokin tyypistä ja iskuista tietyille toimialoille.
Sisäisen validiteetin osalta on käytetty resilienssitutkimuksessa yleisesti käytettyjä
käsitteitä. Niiden operationalisointi voidaan tehdä monin tavoin eikä yhtä vakiintunutta laskentatapaa ole. Laskennan perusteet on kuitenkin avattu yksityiskohtaisesti,
joten ne ovat avoimia tarkastelulle. Ilmiön mittaamisen ”riittävä” laajuus on aina
haastavaa. Aina löytyy näkökulmia, joita olisi voinut lisätä mittaukseen. Esimerkiksi
alueiden uudelleensuuntautumisen eli sisäisen rakennemuutoksen mittaaminen yksityiskohtaisemmin olisi ollut kiinnostava lisä. Sitä ei kuitenkaan voitu sisällyttää artikkeliin muuten kuin esimerkinomaisesti jo pelkästään siitä syystä, että se olisi oman
laajan tutkimuksensa aihe. Tulosten validiteettia on ensimmäisessä osatutkimuksessa
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pohdittu myös muiden tutkimusten valossa pyrkien tulkitsemaan havaittuja yhteneväisyyksiä ja eroja.
Tulosten reliabiliteetti viittaa yksinkertaisesti siihen, että mittaustulokset ovat toistettavissa ja tuottaisivat uudelleenkin samankaltaisia tuloksia (Metsämuuronen 2006,
66–67). Kvantitatiiviset käytetyt aineistot ovat Tilastokeskuksen tuottamia ja yleisesti
saatavilla. Siten voidaan olettaa, että jakaumat, korrelaatiolaskennat ja kartat olisivat
hyvin samanlaisia eri tutkijoiden tuottamina. Teemakarttojen tekemiseen sisältyy kuitenkin myös subjektiivinen ulottuvuus luokkarajojen määrittelyssä, mikä vaikuttaa
paljonkin kartan lopputulokseen. Tässä kokeiltiin useita erilaisia luokitteluvaihtoehtoja, pohdittiin niitä suhteessa ilmiöön ja pyrittiin valitsemaan yhdenmukaiset ja havainnolliset luokittelut, jotta erilaiset aluetyypit nousisivat kartoissa esiin.
Niin haastatteluaineiston keruuseen kuin niiden analyysiinkin liittyy aina tietty
subjektiivisuuden ulottuvuus. On hyvä tiedostaa omat taustaoletuksensa ja sitoumuksensa. Tieteenfilosofiset ja tutkimustraditioihin liittyvät taustaoletukset on
kuvattu jo aikaisemmin, mutta henkilökohtaista tutkijapositiota on myös syytä hieman avata. Tutkimustyön rahoitus on ollut riippumatonta tutkimusrahoitusta: Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan maakuntarahaston apurahaa, pieneltä osin
eteläpohjalaisen tutkimusverkosto Epanetin rahoitusta (ITU ja ITU2 -hankkeet) sekä
kolmivuotisen ReGrow-tutkimushankkeen osalta ruotsalaisen tutkimusrahoittajan
Länförsäkringars forskningsfondin rahoitusta. Rahoitus on mahdollistanut resilienssin tutkimuksen avoimista ja riippumattomista lähtökohdista.
Tutkimuskohteita on tarkasteltu ulkopuolisin silmin lukuun ottamatta Seinäjoen
yliopistokeskusta koskevaa tutkimusta. Kyseisessä osatutkimuksessa tiedon tuottaminen yliopistokeskuksen toiminnasta ja aluevuorovaikutuksesta perustui osittain
toimintatutkimukselliseen osallistumiseen, mikä sisälsi myös riskin tulosten liiasta
subjektiivisuudesta. Tätä kompensoitiin kuitenkin siten, että tutkimuksessa oli vertailutapaus Virosta, josta oli myös kaksi tutkimuksen tekijöistä. Tutkijatriangulaatiolla
voitiin siten lisätä tutkimuksen luotettavuutta.
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4 TULOKSET JA NIIDEN REFLEKTIO AIEMPIIN
TUTKIMUKSIIN

Osatutkimusten keskeiset tulokset ja tutkimusasetelmat on esitelty taulukossa 5. Jokainen neljästä osatutkimuksesta oli oma erillinen tutkimuksensa ja niillä oli omat
empiiriset aineistonsa, mutta kaikissa käsiteltiin alueiden taloudellista resilienssiä Suomessa. Tutkimustulokset esitellään tutkimuskysymys kerrallaan jäsenneltyinä. Samassa yhteydessä tarkastellaan lyhyesti kyseistä tulosta aiempien tutkimustulosten valossa. Aiempien tutkimustulosten reflektioita tuloksiin on poikkeuksellisesti tehty jo
tulososassa, koska yksittäisiä tuloksia on melko paljon ja niiden läpikäyminen kokonaisuudessaan myöhemmin uudelleen aiheuttaisi huomattavaa toistoa. Päätösluvussa
käydään siten läpi tulosten laajempaa tieteellistä ja soveltavaa kontribuutiota.

4.1 Alueellisen resilienssin ominaispiirteet Suomessa
Tämän tutkimuksen osatutkimuksessa I (Kurikka 2021) tarkasteltiin Suomen seutukuntien reaktioita ja toipumista vuonna 2008 käynnistyneessä globaalissa talouskriisissä. Keskeisinä käsitteinä käytettiin Martinin (2012) käyttämää resilienssin neljää
ulottuvuutta: vastustuskykyä (kyky vastustaa kriisin vaikutuksia), toipumista (kyky palautua nopeasti), uudistumista (kyky kasvuun pitkällä tähtäimellä kriisin jälkeen) ja
uudelleensuuntautumista (rakenteellista uudistumista). Kolmea ensimmäistä mitattiin asukaskohtaisen BKT:n sekä työpaikkamäärän muutoksilla. Neljättä ulottuvuutta
tarkasteltiin lyhyesti tutkimalla resilienssiltään heikoimpien ja parhaiden alueiden toimialarakeen muutoksia. Kyse oli siis toteutuneen resilienssin mittaamisesta. Näiden
tulosten perusteella hahmoteltiin vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymykseen eli siihen, millaista Suomen alueiden taloudellinen resilienssi on ollut.
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Taulukko 5.  Yhteenveto osatutkimusten asetelmista ja keskeisistä tuloksista
Tapaus
Tutkittava
ilmiö
Konteksti

Osatutkimus I
Ei ole tapaustutkimus
Resilienssin alueellinen vaihtelu ja sen
rakenteelliset taustatekijät
Vuonna 2008 käynnistynyt finanssikriisi ja
siitä toipuminen 10 vuoden periodilla
Äkillinen yleinen (globaali) talouskriisi
Seutukunnat, koko Suomi

Ongelma
Tutkimusalueen luonne
Analyysikohde Rakenne
Tutkitut
Ei tutkittuja toimijoita
toimijat
Keskeiset
teoriakehikot
Tutkimuskysymykset

Aineistot ja
menetelmät
Keskeiset
tulokset

Resilienssi vaiheina: vastustuskyky,
toipuminen, uudistuminen,
uudelleensuuntautuminen (Martin 2012)
1. Miten eri alueiden resilienssi on ilmentynyt
Suomessa vuonna 2009 alkaneessa
talouskriisissä ja siitä toipumisessa?
2. Mitkä alueiden rakenteelliset ominaisuudet
olivat yhteydessä resilienssiin?
Tilastollinen analyysi seutukuntien työllisyysja taloustiedoista
1. Hyvä suoritustaso (korkea BKT) ei tee
aluetaloudesta resilienttiä, pikemminkin
päinvastoin. Suomen perifeerisemmät alueet
notkahtivat talouskriisissä kasvuseutuja
vähemmän ja ovat sittemmin parantaneet
asukaskohtaista BKT:tta enemmän. BKT/
asukas oli usein kasvukeskuksissa vielä 10v.
kriisin jälkeen huonompi kuin sitä ennen.
2.Työllisyys oli kasvuseuduilla resilientimpää.
3. Työllisyyden ja BKT:n reaktiot olivat hyvin
erilaiset, osittain päinvastaiset.
4. Resilienssin eri ulottuvuudet olivat
yhteydessä tosiinsa.
5. Työllisyyden hyvä resilienssi kytkeytyi
kasvaviin alueisiin liittyviin tekijöihin.
5. Tuotannoltaan (BKT) resilienteimpiä olivat
yrittäjä- ja alkutuotantovaltaisemmat, matalan
BKT:n, pienemmän väestöpohjan ja
matalamman koulutuksen alueet.
6. Palveluiden suuri osuus paransi ja
teollisuuden osuus heikensi resilienssiä.
7. Monipuolinen elinkeinorakenne voi suojata
erityisesti alueen työllisyyttä.
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Osatutkimus II
Seinäjoen yliopistokeskuksen ja Kuressaare
Collegen sekä niiden sijaintialueiden resilienssi.
Alueellisesti merkittävän tieto-organisaation ja sen
sijaintialueen resilienssin rakentuminen.
Yliopistojärjestelmän ja alueellisten odotusten
luomat uudistumistapeet 2000-luvulla.
Toimintaympäristön muutokset
Etelä-Pohjanmaa – maakunta, semiperifeerinen,
Kuressaare – maakunta, perifeerinen
Toimijuus – rakenne
Alueelliset yliopistojen erillisyksiköt (Seinäjoen
yliopistokeskus ja Kuressaare College), sekä
niiden alueelliset verkostot ja emoyliopistot.
Organisaatioresilienssi (Denyer 2017). Alueellisen
resilienssin komponentit (Martin & Sunley 2015)
1. Miten resilienttejä alueelliset yliopistoyksiköt
ovat olleet ja millaisia organisaatiostrategioita ne
ovat käyttäneet?
2. Millainen on alueellisen yliopistoyksikön suhde
sijaintialueeseensa ja yliopistojärjestelmään
resilienssinäkökulmasta?
Dokumenttiaineistot, avainhenkilöiden haastattelut
ja toimintatutkimus + laadullinen sisällönanalyysi
1. Alueelliset yliopistoyksiköt ovat olleet
resilienttejä pienuutensa ja ketteryytensä
ansioista. Ne ovat käyttäneet joustavuuteen ja
progressiivisuuteen perustuvia
kehittämisstrategioita. Toiminnan vakiintuessa,
resilienssistrategiat sisältävät nyt myös enemmän
defensiivisyyden ja jatkuvuuden elementtejä
saavutusten turvaamiseksi.
2. Alueelliset yliopistoyksiköt joutuvat
mukautumaan sekä sijoittumisalueensa
käytännönläheisiin kehittämisodotuksiin, että
yliopistojärjestelmän akateemisiin odotuksiin.
Alueellisen yliopistoyksikön ja sen sijaintialueen
resilienssi kehittyy yhteisevolutiivisesti molempia
hyödyttäen.

Tapaus
Tutkittava
ilmiö
Konteksti

Ongelma

Osatutkimus III

Osatutkimus IV

Varkauden seudun ja Itä-Lapin
metsäteollisuuden rakennemuutoskriisit.
Paikallistalouden äkillinen shokki ja siitä
toipuminen perifeerisillä alueilla
Stora Enson kannattavuuskriisi, sulkeminen
Kemijärvellä, supistamiset Varkaudessa
(alkaen 2008)
Äkillinen paikallinen shokki

Tampereen ICT-alan murros Nokia -keskeisestä
klusterista monipuolisemmaksi IT-keskittymäksi.
Tietotalouden ajan paikallinen ja äkillinen teollinen
rakennemuutos.
Nokian / Microsoftin rajut leikkaukset ja
sulkemiset Tampereella (useita 2007–2016)
Äkillinen paikallinen shokki

TutkimusItä-Lappi – seutukunta, perifeerinen
alueen luonne Varkauden seutu – seutukunta,
semiperifeerinen
Analyysikohde Toimijuus – rakenne, alueen kehityspolku

Tampereen seutu – kasvava kaupunkiseutu

Tutkitut
toimijat

Erityisesti korkeakoulutoimijat (TAU, TTY, TaMK),
mutta myös muut resilienssiin vaikuttavat
alueelliset ja paikalliset toimijat ja verkostot.

Keskeiset
teoriakehikot

Tutkimuskysymykset

Aineistot ja
menetelmät
Keskeiset
tulokset

Paikalliset, alueelliset, kansalliset ja
kansainväliset tapauksen resilienssiin
vaikuttavat toimijat ja toimijaverkostot (Stora
Enso, kaupunki, kehittämisyhtiöt, yritykset,
ministeriöt ym.)
Polkuteoreettinen, sopeutuminen vs.
uudistuminen (Pike ym. 2010) sekä
muutostoimijuuden kolminaisuus (Grillitsch &
Sotarauta 2020)
1. Miten paikalliset toimijat voivat osallistua
alueensa kehittämiseen kriisitilanteessa ja
siitä toipuessa? 2.Miten paikallisten
toimijoiden toimet vaikuttavat alueen
mahdollisuuksien tilaan?
Regressioanalyysi, case - alueiden kirjallinen
taustatutkimus ja avainhenkilöhaastattelut +
laadullinen sisällönanalyysi.
1. Perifeerisillä, usein ohuen toimijaverkoston
alueilla, on tärkeää jatkuvasti voimaannuttaa
muutostoimijoita pitkän tähtäimen
uudistumiskyvyn varmistamiseksi. Tämä
tapahtuu vahvistamalla verkostoitumista ja
muutosta tukevia institutionaalisia rakenteita
sekä innovaatioiden ja yrittämisen
tukijärjestelmiä.
2. Kriisitilanteissa tarvitaan myös lyhyen
tähtäimen ylläpitävää ja sopeuttavaa
toimijuutta pysyvien vaurioiden
minimoimiseksi. Sopeuttavien ja uudistavien
toimenpiteille on haettava tasapaino.
3. Alueen mahdollisuuksien tiloja on
laajennettava. On hyväksyttävä myös
kokeiluihin liittyvä epäonnistumisen riski.
4. Kriisi usein muuttaa alueellista toimijuutta
sitä aktivoiden ja saattaa siten vaikuttaa
myös alueen resilienssiin jatkossa.
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Toimijuus – rakenne, alueen kehityspolku

Polkuteoreettinen (Kehityspolun synty,
laajentuminen, lukkiutuminen, loppuminen ja
haarautuminen) (Hassink 2010b; Isaksen 2015;
Martin & Sunley 2006)
1.Missä määrin toimijat, erityisesti yliopistot,
vaikuttivat Tampereen resilienssin rakentumiseen
Nokia-vetoisen kasvun loppuessa? 2.Miten
paikallisen ICT-alan kehitysvaiheet kytkeytyvät
alueen resilienssin evoluutioon?
Sanomalehtiaineistot, avainhenkilöhaastattelut,
ryhmähaastattelut + laadullinen sisällönanalyysi.
Havainnollistavia tilastoja.
1. Yliopistotoimijat voivat vaikuttaa positiivisesti
alueen resilienssiin, jos ne eivät keskity liiaksi
lyhyen tähtäimen hyötyihin. Niihin keskittyminen
vahvistaa alueellisia lukkiutumia. Uudistava
tutkimus ja koulutus auttaa lukkiutumien
purkamisessa.
2. Alueen resilienssikapasiteetti vaihtelee
polkukehityksen eri vaiheissa. Kapasiteetti oli
hyvä kehityspolun syntyvaiheessa.
Yliopistotoimijat tekivät paljon uutta luovaa
perustutkimusta. Yritys-yliopisto -yhteistyön
vakiintuessa ja kasvaessa alettiin keskittyä
spesifimpään tuotekehitykseen ja koulutukseen.
Alueellinen toimijuus suuntautui Nokia-vetoiseen
kasvuun. Klusterin kriisiytyminen käynnisti
alueellisen lukkituman purkautumisen alueellisen
toimijaverkoston yhteistyönä. Tampereen
resilienssi parani ICT-kehityspolun haarautuessa
yksinapaisesta järjestelmästä monipuolisemmaksi
IT -osaamiskeskittymäksi (startupeja, uusia
teknologioita ja sovellusalueita).

Ensinnäkin kasvuseuduilla, erityisesti maakuntakeskuksissa, työpaikat olivat
resilienteimpiä (kuvio 6; liitteet 3 ja 4). Vastustuskyky oli parasta Kajaanin, Kuopion, Rovaniemen, Kokkolan ja Mikkelin seuduilla. Työpaikkojen lyhyen aikavälin
toipuminen puolestaan onnistui parhaiten Tunturi-Lapin, Vaasan, Jyväskylän, Kokkolan ja Kuopion seutukunnissa. Kymmenen vuoden aikaperiodilla tapahtuvan kasvun eli uudistumisulottuvuuden kärkenä olivat Tunturi-Lapin, Oulun, Rovaniemen,
Kuopion ja Jyväskylän seudut. Viimeksi mainittujen kohdalla oli kyse uudelleensuuntautumisen kohdistumisesta palvelualojen kasvuun, erityisesti sosiaali- ja terveysalle
sekä hallintoon ja tukipalveluihin, kun taas teollisuuden työpaikat supistuivat. Poikkeuksen teki Tunturi-Lappi, joka ei ole maakuntakeskus. Sen työpaikkojen kasvun
taustalla vaikutti eniten kaivosalan kasvu.

Kuvio 6. Alueiden resilienssi työpaikkakehityksellä mitattuna (Kurikka 2021a, koottu kuvista 1, 2 ja 3)

Myös Helsinki-Tampere-Turku -kasvukolmion alueella työpaikoilla mitattu resilienssi oli hyvää vaikkakaan ei aivan kärkeä. On havaittavissa, että kasvukolmion
kasvukeskusten sijoitus parani, mitä pidempään taantumasta oli kulunut eli niiden
vastustuskyky oli kohtalainen, samoin toipuminen, mutta uudistumiskyky 10 vuoden
aikaperiodilla selkeästi vastustuskykyä ja toipumista parempaa. Keskusten resilienssin
taustalla on todennäköisesti se, että taantumissa työmarkkinoille vapautuva inhimillinen pääoma yleensä työllistyy hyvin alueilla, joissa työvoimasta kilpaillaan (Clayton
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2011). Esimerkiksi Oulussa ja Tampereella onnistuttiin Nokia-vetoisen kasvun jälkeen uudelleensuuntautumaan muihin tietointensiivisiin palveluihin.
Kovimmat työllisyyden iskut kohtasivat erikoistuneita keskikokoisia metsäteollisuus- ja elektroniikkapainotteisia alueita kuten Salon, Joutsan ja Varkauden seutuja.
Työmarkkinoiden suppeuden vuoksi uudelleen työllistyminen näillä alueilla oli haastavaa.
Toiseksi alueen hyvä suoritustaso (korkea BKT) ei tehnyt alueesta taloudellisesti resilienttiä, pikemminkin päinvastoin. Spatiaalinen jakauma on tältä
osin erilainen kuin työpaikoilla mitatulla resilienssillä. Suomen perifeerisemmät alueet erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa notkahtivat talouskriisissä kasvuseutuja vähemmän eli niillä oli parempi kriisin vastustuskyky tuotannon osalta. Ne ovat myös
taantuman jälkeen parantaneet asukaskohtaista bruttokansantuotettaan kasvuseutuja
enemmän (toipumiskyky ja uudistumiskyky). Asukaskohtainen BKT oli useissa kasvukeskuksissa kymmenen vuotta kriisin jälkeen edelleen huonompi kuin sitä ennen,
ollen kuitenkin tasoltaan parempi kuin perifeerisemmillä alueilla.
Kasvukeskuksissa ei selvästikään syntynyt korkean arvonlisän työpaikkoja entiseen tahtiin taantumassa kadonneiden (erityisesti elektroniikkateollisuuden) työpaikkojen tilalle, vaikka uutta työtä syntyikin palvelualoille. Kasvuseutujen väestö on
myös kasvanut nopeammin kuin tuotanto, mikä on aiheuttanut asukaskohtaisen
BKT:n jälkeen jäämistä.
Bruttokansantuotetta parantaneita yllättäviä alueita löytyi Pohjois-, Itä- ja KeskiSuomesta. Yhtenä selkeimmistä esimerkeistä on Tunturi-Lappi, jossa BKT kasvoi
voimakkaasti kaivosteollisuuden myötä. Itä- ja Keski-Suomen BKT-kasvun taustalla
vaikutti varsinkin metsätalouden tuottoisa jakso. Heikommalta lähtötasolta suhteellinen parannus on ollut myös helpompi saavuttaa. Lisäksi pienemmillä alueilla yksittäisten toimijoiden tai toimialojen välitön vaikutus näkyy suoremmin, kuten TunturiLapin tapauksessa. Voidaan myös ajatella, että perifeerisempien alueiden heikompi
yhteys maailmantalouteen antaa niille vastustuskykyä etenkin lyhyellä tähtäimellä,
vaikka riskinä on se, että pitkällä aikavälillä kasvu heikkenee. Riski ei kuitenkaan toteutunut tutkitulla kymmenvuotisjaksolla. Samansuuntaisia tuloksia perifeerisempien
alueiden positiivisesta kehityksestä ovat mitanneet myös Niinimäki ja Neittaanmäki
(2020), jotka huomasivat henkilötuloverotuksen suhteellisen kehityksen 2000-luvulla
olleen parasta muun muassa Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla ja Lapissa.
Kolmanneksi voidaan todeta, että työllisyyden ja BKT:n resilienssin spatiaaliset jakaumat olivat erilaiset, osittain päinvastaiset. Tämä tulos oli yllättävä.
Esiymmärryksen valossa oletuksena oli ennemminkin se, että työllisyys ja talous seuraavat toisiaan läheisesti. Esimerkiksi taloustieteellinen Okunin laki (Okun 1962)
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esittää, että bruttokansantuotteen kolmen prosentin kasvu alentaa työttömyyttä yhdellä prosentilla, vaikkakin suhde hieman vaihtelee eri konteksteissa. Taloustieteen
näkemys työllisyyden ja BKT:n yhteydestä ei selvästi pitänyt yhtä ainakaan aluetasolla
talouskriisin jälkeisessä Suomessa. Myös Saksassa on tehty havainto BKT:n ja työllisyyden yhteyden heikentymisestä. Klinger ja Weber (2020) katsoivat siinä olevan kyse
matalatuottoisemman palvelusektorin työllisyyden lisääntymisestä kasvukeskuksissa.
Neljänneksi resilienssin eri ulottuvuudet olivat vahvasti samansuuntaisesti
kytköksissä toisiinsa. Olisi voinut olettaa, että resilienssin mittaaminen vastustustoipumis- ja uudistumiskykynä tuottaisi hyvinkin erilaisia tuloksia. Analyysi kuitenkin
aikaansai melko samantyyppiset alueelliset jakaumat. Jos siis alue oli kokenut voimakkaan notkahduksen, sen lyhyen aikavälin toipuminen ja myös pitkän aikavälin
uudistuminen olivat yleensä heikkoja. Jos alueella oli ollut hyvä vastustuskyky, se
myös toipui yleensä pienestä notkahduksestaan hyvin jopa aiempaa paremmalle tasolle. Käytännössä siis Suomessa talouskriisillä oli pitkäkestoisia hystereesivaikutuksia niiden alueiden talouteen, joihin kriisi erityisesti iski.

4.2 Resilienssin rakenteelliset tekijät Suomen alueilla
Resilienssiin yhteydessä olevia rakenteellisia tekijöitä tarkasteltiin osatutkimuksessa I
(Kurikka 2021a). Korrelaatioiden ja niiden merkitsevyystestauksen avulla tutkittiin,
mitkä taustamuuttujat ovat yhteydessä resilienssin eri tyyppeihin. Tuloksia tulkittaessa on luonnollisesti muistettava, että korrelaatio ei suoranaisesti tarkoita ilmiöiden
välistä kausaalisuhdetta. Tulokset kertovat joka tapauksessa siitä, millaisia keskimäärin ovat ne alueet, jotka ovat reagoineet tietyllä tavalla. Tulosten perusteella haettiin
vastausta toiseen tutkimuskysymykseen eli siihen, mitä resilienssin rakenteelliset tekijät ovat.
Ensinnäkin työpaikkamäärillä mitattu hyvä resilienssi kytkeytyi kasvaviin
alueisiin liittyviin kasautumisetuihin. Alueen laaja väestöpohja sekä työikäisten,
korkeasti koulutettujen, palveluiden ja julkisten työpaikkojen korkea osuus olivat yhteydessä työpaikkamäärillä mitattuun hyvään resilienssiin lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Tulos on hieman toisenlainen kuin esimerkiksi Isossa-Britanniassa, jossa
tiheimmin asuttujen alueiden työllisyys talouskriisissä oli haavoittuvaisinta (Kitsos &
Bishop 2018). Toiseksi tuotannoltaan (BKT) resilienteimpiä Suomessa olivat
yrittäjä- ja alkutuotantovaltaisemmat, matalan asukaskohtaisen BKT:n, pienemmän väestöpohjan ja matalamman koulutuksen alueet. Työpaikkojen ja
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tuotannon resilienssit korreloivat pitkälti päinvastaisesti erilaisten taustamuuttujien
kanssa, mikä näkyi myös edellä kuvatuissa spatiaalisten jakaumien eroissa.
Käytännössä tulokset voivat johtua siitä, että taustalla vaikutti alueen toimialarakenne. Suomessa tutkimusajanjaksoon liittyi rakennemuutos, jossa bruttokansantuotteeseen vaikuttivat voimakkaasti Nokian matkapuhelinliiketoiminnan alamäki ja
metsäteollisuuden ylikapasiteetin purkaminen (Tervala 2014), joista palautuminen oli
hidasta. Työpaikkojen vähenemisen osalta kehitys ei tulosten mukaan ollut niin rajua
kuin tuotannon suhteen etenkään kasvukeskuksissa. On kuitenkin yllättävää, että esimerkiksi korkeasti koulutettujen suuri osuus, jota yleisesti pidetään resilienssin tärkeänä komponenttina (esim. Crescenzi ym. 2016; Kitsos & Bishop 2018), ei riittänyt
siivittämään kasvukeskuksia parempaan pitkän aikavälin BKT:n kasvuun kriisin jälkeen. On myös mahdollista, että riippuvuudet ovat joiltain osin epälineaarisia.
Dijkstra ym. (2015) totesivat Euroopan tasolla, että kaupunkien läheinen maaseutu
koki iskun pienimpänä ja toipui parhaiten, kun taas urbaanit alueet ja syrjäinen maaseutu kärsivät enemmän. Myös Italiassa nimenomaan keskikokoiset työmarkkinat
olivat resilienteimpiä (Faggian ym. 2018). Suomen resilienssin edellä kuvattu spatiaalinen jakauma viittaisi myös tähän suuntaan: keskikokoiset maakuntakeskukset näyttivät olevan resilienssiltään parhaita.
Kolmanneksi palveluiden suuri osuus työpaikoista paransi ja teollisuuden
osuus heikensi vastustuskykyä taloustaantumaan. Näiden muuttujien kohdalla
vaikutuksen suunta oli samansuuntainen sekä tuotantoon että työllisyyteen, vaikka
palveluiden vaikutus BKT:n resilienssiin ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Palveluiden
ja teollisuuden resilienssivaikutuksia voidaan tulkita siten, että vuonna 2008 käynnistynyt globaali talouskriisi kohdistui enemmän vientivetoiseen teollisuuteen kuin paikallisempiin palveluihin. Tässä suhteessa kriisit ovat erilaisia ja niiden vaikutukset
voivat kohdistua hyvinkin eri tavoilla. Ei voida yleisesti väittää, että palvelusektorin
suuri osuus suojaisi alueen taloutta ja teollisuus tekisi siitä haavoittuvampaa. Myös
julkisten työpaikkojen korkea osuus oli yhteydessä työllisyyden hyvään vastustuskykyyn. Julkiset työpaikat ovat melko stabiileja erityyppisissä kriiseissä. Ne eivät kuitenkaan tuottaneet resilienssin muita lajeja, kuten BKT:n tai työpaikkojen pitkän aikavälin positiivista kehitystä. Niiden varaan ei siis voi rakentaa alueiden pitkän aikavälin
kasvua.
Neljänneksi monipuolinen elinkeinorakenne suojaa alueen työllisyyttä. Monipuolisuus oli yhteydessä sekä työpaikkamäärän vastustus-, toipumis- että uudistumiskykyyn, mutta vaikutusta ei havaittu bruttokansantuotteeseen. Monipuolinen rakenne siis tasaa työllisyyden vaihteluita, ja tuotannon volyymit toimivat adaptiivisena
mekanismina. On mahdollista, että erikoistuneemmilla alueilla BKT:n kasvu voi olla
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parempaa, vaikkakaan tällä tutkimusajanjaksolla ei havaittu tilastollisesti merkitsevää
yhteyttä.
Resilienssin rakenteellisten tekijöiden tarkastelu ei tarjoa yksiselitteistä aluetaloudellisen resilienssin reseptiä. Kuva on kiinnostavan ristiriitainen esimerkiksi siitä
syystä, että alueiden työpaikkamäärien ja asukaskohtaisen BKT:n yhteys resilienssiin
oli paljolti päinvastainen. Yhteinen nimittäjä löytyi ainoastaan palveluiden ja teollisuuden osuudesta toimialarakenteessa, mutta näidenkin vaikutuksen suunta on kriisikohtaista.

4.3 Toimijuuden vaikutus alueelliseen resilienssiin
Toimijuutta alueellisen resilienssin taustalla tarkasteltiin osatutkimuksissa II-IV. Jokainen näistä tutkimuksista avasi omanlaisiaan näkökulmia resilienssiin, kuten erilaisia paikallisia konteksteja, erilaisia kriisejä ja erilaisia toimijaverkostoja. Täydentäviä
poimintoja tuloksiin nostettiin myös ReGrow -tutkimushankkeen yhteydessä syntyneistä muista julkaisuista. Julkaisut olivat Suomen neljää case-aluetta (Itä-Lapin, Salon, Varkauden ja Pietarsaaren seudut) koskeva tutkimusraportti (Sotarauta ym.
2021a; Sopanen ym. 2021; Kurikka 2021b; Kurikka ym. 2021; Sopanen & Kurikka
2021) sekä tieteellisessä kokoomateoksessa julkaistu luku, jossa tarkasteltiin paikkajohtajuutta, institutionaalista muutosta ja polkukehitystä perifeerisillä alueilla käyttäen Itä-Lapin ja Pietarsaaren case-tutkimuksia (Sotarauta ym. 2021b).
Mainittujen tutkimusten avulla hahmoteltiin vastaus kolmanteen tutkimuskysymykseen: miten toimijuus vaikuttaa alueelliseen resilienssiin? Vastaus jäsenneltiin
kahdeksi pääteemaksi. Ensinnäkin ketkä ovat alueellisen resilienssin rakentajia ja millaista toimijuutta tarvitaan erilaisissa tilanteissa. Toiseksi tarkasteltiin, mitkä kontekstuaaliset tekijät heikentävät tai vahvistavat alueen toimijaperusteista resilienssiä. Yhteensä resilienssistä ja alueellisesta toimijuudesta syntyi kuusi keskeistä argumenttia.
Ensinnäkin alueellisten toimijoiden keskeinen tehtävä on luoda jatkuvasti
pitkän tähtäimen uudistumiskykyä. Koska alueellisen tason toimijoilla ei ole käytössä vahvoja omia taloudellisia resilienssi-instrumentteja tai voimakkaita regulaatioon perustuvia ohjauskeinoja, alueellinen toimijuus on luonteeltaan enemmän suuntaavaa ja ohjaavaa (ks. taulukko 2). Alueelliseen toimijaverkostoon kuuluvat muun
muassa kunnat, elinkeinoyhtiöt, maakuntien liitot, etujärjestöt ynnä muut systeemitason toimijat, joiden agendalla on alueen toimintaympäristön kehittäminen sekä
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yksittäiset yritystason (tai organisaatiotason) toimijat, joiden päätavoitteet ovat oman
toiminnan kehittämisessä.
Tutkimuksen tulokset osoittivat, että parhaimmillaan alueelliset toimijat voivat
vaikuttaa resilienssikapasiteettiin uudistamalla alueen rakenteita ennakoivasti. Varsin
usein kehittäminen alueilla on kuitenkin luonteeltaan reaktiivista sekä vanhoja kehityspolkuja ylläpitävää ja vahvistavaa. Jos uudistamistyö laiminlyödään pitkään, tilanteen kriisiytyessä ei aina ole mahdollista löytää nopeita ratkaisuja. Erityisesti perifeerisemmillä ohuen toimijaverkoston alueilla reaktiivinen toimintamalli voi tuottaa vaikeuksia toipumisessa. Tästä ovat esimerkkinä osatutkimuksessa III käsitellyt Itä-Lapin Salcompin elektroniikkatehtaan ja Stora Enson sellutehtaan lakkauttamiset, jotka
tulivat yllättäen ja jättivät pitkäkestoiset jäljet, joita ei ole täysin vieläkään pysytty
kompensoimaan. Paikallinen reaktio sulkemisiin oli kansanliikkeen ja paikkajohtajien
defensiivinen, polun jatkumiseen pyrkivä vaikuttaminen ja tuen etsiminen valtion
suunnalta. Alueella oli myös melko vähän innovatiivista ja institutionaalista yrittäjyyttä, joka olisi voinut tarttua uudistumisen haasteisiin.
Samoin osatutkimuksessa III käsitelty Varkauden seutu kohtasi Stora Enson supistamiseen liittyviä haasteita. Vaikeuksien jälkeen tehdas kuitenkin säilyi paikkakunnalla, joskin supistuneena ja osittain uusilla tuotteilla. Myöskään Varkaudessa ei suoranaisesti oltu valmistauduttu tehtaan sulkemisen uhkaan. Silti pitkäjänteistä työtä
esimerkiksi alueen osaamisen ja inhimillisen pääoman kehittämiseksi oli tehty, mikä
tarjosi alueelle etua sijoittumispaikkana. Sulkemisuhka aktivoi tuotannon uudistamiseen pyrkivää innovatiivista yrittäjyyttä yksikön sisällä sekä aktivoi uudistumiseen
tähtäävää paikkajohtajuutta. Toimintaympäristönä seutu pystyi myös tarjoamaan yritykselle kehittämiseen ja innovatiivisiin yritysverkostoihin sitoutunutta lisäarvoa.
Alueellisella aktiivisella toimijuudella oli merkitystä tehtaiden jatkoa harkitessa,
vaikka päätösvalta näissä tilanteissa onkin yhtiön paikatonta valtaa käyttävällä ylätasolla.
Osatutkimus IV osoitti, että Tampereella vahva Nokia-riippuvuus johti muiden
pitkäjänteisen uudistumisen lähteiden osittaiseen unohtamiseen. Vahvana kasvukeskuksena alueella oli kuitenkin piilevää uudistumiskapasiteettia, kuten monipuolinen
toimijaverkosto ja inhimillistä pääomaa, jotka yhteen saattamalla pystyttiin melko nopeasti uudelleensuuntautumaan Nokia-vetoisen kasvun loppuessa. Kriisi olisi kuitenkin todennäköisesti ollut pienempi, jos monipuolistamiseen ja uudistumiseen olisi
panostettu ennakoivasti.
Tulokset vahvistavat sitä ajatusta, että pitkän tähtäimen uudistumiskyvyssä on
kyse muutostoimijuudesta eli siitä, että toimijat hakevat aktiivisesti uusia avauksia sen
sijasta, että keskityttäisiin pelkästään vanhojen keskityspolkujen vahvistamiseen.
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Muutostoimijuutta on kuitenkin aikaisemmin tutkittu vain alueellisen kehityspolkujen muutoksen, ei resilienssin näkökulmasta (Grillitsch & Sotarauta 2020). Tulokset
osoittavat, että samoja muutostoimijuuden muotoja tarvitaan myös resilienssin vahvistamiseksi. Tarvitaan innovatiivisia yrityksiä, jotka synnyttävät uutta liiketoimintaa
ja kasvua, institutionaalisia yrittäjiä, jotka murtavat vakiintuneita ajattelemisen ja tekemisen tapoja sekä paikkajohtajia, jotka koordinoivat toimintaa ja resursseja yhteiseen suuntaan. Pitkäjänteinen muutostoimijuus vaikuttaa ajan myötä myös alueellisiin rakenteisiin, jotka voivat tehdä aluetaloudesta rakenteellisestikin vahvemman.
Toiseksi kriisitilanteissa tarvitaan lyhyen tähtäimen ylläpitävää ja sopeuttavaa resilienssiä. Tällöin alueellisten toimijoiden kumppaneiksi tarvitaan
yleensä valtiota, joka voi käyttää vahvempia taloudellisia tukimuotoja. Multiskalaarisen yhteistyöverkoston rakentamisessa tarvitaan alueen omaa koordinointivastuuta,
paikkajohtajuutta. Suomessa käytettiin vuosina 2007–2017 kansallista ÄRM-tukimuotoa nopean teollisen murroksen kohdanneille alueille. Sitä saivat muun muassa
Varkauden, Itä-Lapin ja Salon seudut (Osatutkimus III; Sopanen ym. 2021). Tällaisen ylemmän tason tuen merkitys on yleensä sitä tärkeämpää, mitä ohuemman toimijaverkoston alueesta on kyse, kuten myös David (2018) on todennut. Esimerkiksi
kasvukeskus Tampere ei Nokian ja Microsoftin kriiseistä huolimatta ollut ÄRM-alue,
vaikka valtio muun muassa ELY-keskusten kautta osallistui alueen kriisin hoitoon.
Nopeat erityistukimuodot voivat tukea alueen uudelleensuuntautumista, mutta
niiden tuomaa hetkellistä jatkuvuutta ei tule väheksyä. Tämä on resilienssipolitiikan
yksi keskeinen ero tavalliseen kasvua ja kilpailukykyä edistäviin instrumentteihin ja
toimijuuteen verrattuna: kriisitilanteissa korostuu myös jatkuvuuden varmistaminen
ylimenokauden aikana. Erityisesti osatutkimuksen III tulokset osoittivat, että olemassa olevien rakenteiden tukeminen ja työpaikkojen turvaaminen lyhyellä tähtäimellä voi vähentää inhimillisen pääoman valumista alueelta. Samalla turvataan pidemmän aikavälin kehittämisedellytykset ja saadaan ostettua aikaa uusien kehityspolkujen rakentamiseen. On kuitenkin huolehdittava siitä, että jatkuvuuden tukeminen
ja uudistaminen ovat tasapainossa keskenään.
Kolmanneksi alueesta tulee haavoittuvampi, jos sen toiminta organisoituu
liian voimakkaasti yhden tai muutaman toimijan ympärille. Kun alueelle tärkeällä toimialalla tai yrityksellä menee hyvin, on houkuttelevaa maksimoida alueellinen
kilpailukyky panostamalla voimakkaasti kyseiseen erikoistumissektoriin, koska se
tuottaa sillä hetkellä suurimmat ja välittömimmät tulokset, mutta saattaa samalla
luoda myös niin sanotun alueellisen lukkiutuman (Martin & Sunley 2006). Kognitiiviset, poliittiset ja toiminnalliset lukkiutumat alkavat rajoittaa muiden mahdollisuuksien tunnistamista (Grabher 1993).
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Osatutkimuksissa III ja IV osoitettiin, että alueelliset lukkiutumat heikentävät alueen toimijaperusteista resilienssiä. Esimerkiksi Tampereella toimijat, kuten korkeakoulut ja kaupunki, olivat voimakkaasti suuntautuneet Nokia-vetoisen kasvun tukemiseen. Tämä vahva asetelma hyödytti pitkään kaikkia osapuolia, mutta esti muiden
kehityspolkujen syntyä ja vahvistumista. Erityisen riskialttiita alueelliset lukkiutumat
ovat pienillä yksipuolisilla alueilla. Kasvu ja kehitys voivat olla lähes yksinomaan yhden ison toimijan varassa, jonka päätöksenteko voi lisäksi tapahtua kaukana alueen
ulkopuolella. Esimerkiksi Salo oli tässä suhteessa paljon Tamperettakin haavoittuvammassa asemassa Nokian sijoittumispaikkana (ks. Sopanen ym. 2021). Itä-Lapissa
Kemijärvellä dominoi puolestaan sellun valmistuksen ja Stora Enson ympärille rakentunut alueellinen lukkiutuma.
Neljänneksi korkeakouluorganisaatioilla on merkittävä, mutta ei automaattinen rooli alueen resilienssin rakentamisessa. Korkeakoulutuksen ja inhimillisen pääoman merkityksestä resilienssille on ollut vahvoja viitteitä jo aiemmissa tutkimuksissa (mm. Crescenzi ym. 2016). Myös tämän tutkimuksen tulokset vahvistivat
tätä käsitystä. Samalla osatutkimuksessa IV kuitenkin tuli esille, että uudistava rooli
ei seuraa automaattisesti korkeakoulun läsnäolosta alueella. Tampereen korkeakoulutuksen vahva Nokia-kytkentä käänsi asetelman sellaiseksi, että korkeakoulutoimijoista tuli edelläkävijän sijaan seuraajia. Muun muassa tietoliikennetekniikan koulutuksessa huomioitiin vahvasti Nokian tarpeet, ja joinakin vuosina käytännössä koko
vuosikurssi rekrytoitiin suoraan Nokialle. Myös merkittävä osa tutkimusyhteistyöstä
tapahtui Nokian kanssa ja tutkimus painottui yhä spesifimpiin teknologioihin. Muiden korkean teknologian yritysten oli vaikea saada osaavaa työvoimaa, ja startupkulttuuri ei päässyt kehittymään suotuisalla tavalla. Korkeakoulutoimijat saattavat siis
huomaamattaan vahvistaa alueellista lukkiutumaa, koska se tuottaa myös niille alussa
positiivisia tuloksia. Kärkialojen vahvistaminen ei siten saisi tapahtua uusien avauksien ja perustutkimuksen kustannuksella. Lukkiutuman purkamisessa klusterin kriisiytymisen jälkeen korkeakoulutoimijat olivat kuitenkin tärkeässä roolissa tarjoten
uudelleensuuntaavia koulutuksia ja rakentaen monipuolisempaa tutkimuksen yhteistyöverkostoa.
Myös Seinäjoen ja Kuressaaren alueellisia yliopistotoimijoita koskeva osatutkimus
II nosti esille alueen ja korkeakouluyksikön kiinteän suhteen. Pienillä ja perifeerisemmillä alueilla yliopistotoimijoilta odotetaan usein käytännönläheistä alueen toimialoilla sovellettavaa tutkimusta ja koulutusta. Alueelliset yliopistotoimijat ovat vahvasti riippuvaisia sijaintialueensa tuesta. Toisesta suunnasta niihin puolestaan kohdistuvat yliopistojärjestelmän akateemiset vaatimukset. Tässä ristipaineessa tutkimuksen
kohteina olleet alueelliset yliopistotoimijat olivat onnistuneet pienuutensa ja
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ketteryytensä ansioista löytämään tasapainon näiden odotusten välillä, ja siten tuottamaan sijaintialueilleen tärkeitä sovellettavia hyötyjä, mutta myös uudistavia impulsseja ja siten resilienssiä. Joustavuus on ominaista erityisesti nuorille organisaatioille,
joten toiminnan muuttuessa vakiintuneemmaksi on pidettävä erityistä huolta siitä,
että toiminnassa säilyy uudistava perustutkimuksellinen puoli.
Seuraavat kaksi tulosta tarkastelevat sitä, mitkä kontekstuaaliset tekijät heikentävät tai vahvistavat alueen toimijaperusteista resilienssiä. Toimijuus on aina sidoksissa
aikaan ja paikkaan. Vaikka toimijuus ilmeneekin nykyhetkessä ja suuntautuu tulevaisuuteen, sen juuret ovat myös menneissä tapahtumaketjuissa ja spatiaalisessa kontekstissa (Emirbayer & Mische 1998). Kontekstin vaikutuksen ymmärtäminen auttaa
siten myös tulkitsemaan toimijuuden merkitystä resilienssin rakentumisessa.
Viidentenä keskeisenä tuloksena oli, että alueellinen institutionaalinen ympäristö, kuten toimintakulttuuri voi edistää tai heikentää resilienssiä. Usein huomio kohdistuu muodollisiin instituutioihin, joita on tarkasteltu aluekehityksen yhteydessä melko paljon (Rodriguez-Pose 2013). Tässäkin tutkimuksissa todettiin muodollisten instituutioiden kuten alueen vakiintuneiden toimijoiden merkitys. Esimerkiksi osatutkimuksessa III havaittiin, että Varkaudessa institutionaalista ympäristöä
vahvistettiin vaikeuksien iskiessä nostamalla uudelleen lopettamisprosessissa ollut
paikallinen kehittämisyhtiö jaloilleen ja siitä tuli kriisinhoidon keskeinen toimija.
Tutkimuksen yhteydessä nousi kuitenkin esille epämuodollisten instituutioiden
vaikutus. Epämuodollisia instituutioita ovat muun muassa normit, kulttuuri ja tavat
(North 1990). Esimerkiksi Huggins ja Thompson (2015; 2017b) ovat todenneet, että
kulttuuriset tekijät ovat yhteydessä talouden ja työllisyyden resilienssiin. Vaikutukset
ovat kuitenkin hyvin kontekstispesifejä. Myös tämän tutkimuksen tulokset viittaavat
siihen, että resilienssiin kytkeytyvät epämuodolliset instituutiot voivat olla luonteeltaan moninaisia, ja ne voivat vaikuttaa joko resilienssiä heikentäen tai vahvistaen.
Pietarsaaren seutu toimii hyvänä esimerkkinä epämuodollisten instituutioiden
merkityksestä erityisesti toimintakulttuurin ja verkostojen osalta (Kurikka 2021; Sotarauta ym. 2021b). Alue osoittautui taloustaantumassa resilientiksi varsinkin nopean
toipumiskykynsä ansiosta. Toimialarakenteen moninaisuus selittää osan, mutta ei
kaikkea sen resilienssistä. Rakenteellisten tekijöiden, kuten melko matalan koulutustason vuoksi, alueen olisi pitänyt laskennallisen rakennemallin mukaan menestyä heikommin. Pietarsaaren seudun resilienssissä onkin vahvoja kulttuurisia piirteitä. Paikalliset yritysverkostot ovat vahvoja, henkilökohtaisiin sosiaalisiin verkostoihin ja
luottamuksen pohjautuvia. Alueella on sosiaalista pääomaa, joka pohjautuu erityisesti
ruotsinkielisiin verkostoihin. Pk-yritysvaltaisuus ja perheomistajuus sitouttavat yritystoiminnan alueeseen pitkällä ylisukupolvisella aikajänteellä, jossa ei pyritä
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kvartaalitalouden mukaiseen voiton nopeaan maksimointiin. Kehittämisen logiikka
perustuu inkrementaalisuuteen ja jatkuvaan parantamiseen. Yritysverkostot toimivat
aktiivisesti alueellisen toimintaympäristön kehittämiseksi eli ne ovat myös paikkajohtajien roolissa. Vahva sisäinen koheesio voisi olla riski alueen uudistumiskyvylle,
mutta sitä kompensoi alueen kansainvälinen suuntautuneisuus. Pietarsaaren seudun
teollisuus on erittäin vientivetoista ja kansainvälisesti verkottunutta. Yhteenvetona
voidaan todeta, että alueen toimijuus on aktiivista sekä proaktiivisesti ja kollektiivisesti alueen tulevaisuudesta vastuuta ottavaa. Kehittämisimpulssien ei odoteta tulevan alueen ulkopuolelta, vaan kasvun logiikka on endogeenistä.
Toisena esimerkkinä on Itä-Lappi, jonka heikomman resilienssin taustalla vaikuttivat haastavat rakenteelliset olosuhteet, mutta havaittavissa oli myös epämuodollisten instituutioiden vaikutus (osatutkimus III). Itä-Lapissa kehittämisen normina on
usein suurten kehittämisinvestointien tavoittelu (kaivos, rautatieyhteydet, biojalostamo). Tarkoitus on tuottaa kerralla laajoja aluetaloudellisia vaikutuksia. Haasteena
on, että kehittämisen logiikka on perustunut eksogeenisiin tekijöihin, alueen ulkopuolisiin toimijoihin, kuten valtioon ja suuryrityksiin. 2000-luvulla näihin toimijoihin
nojaaminen ei ole tuottanut alueelle hyötyjä entiseen tapaan. Tässä polkuriippuvassa
suuntautumisessa näkyvät vanhan valtiojohtoisen aluekehittämispolitiikan jäljet,
jotka ovat mahdollisesti vaikuttaneet myös siihen, että alueen oma toimija- ja yritysverkosto on pysynyt melko ohuena ja alueella on opittu odottamaan ratkaisevien
käänteiden ilmaantumista. Suurien työnantajien lopettamispäätökset alueella 2000luvun alkupuolella käynnistivät kuitenkin alueellisen toimijuuden aktivoitumisen,
jonka tuloksia on jo nähtävissä.
Kolmantena esimerkkinä epämuodollisten instituutioiden vaikutuksesta toimii
Tampereen seutu (osatutkimus IV). Tampereella kehittäjät, korkeakoulut ja työmarkkinat katsoivat maailmaa pitkään ”sinisten Nokia-lasien” läpi, mikä vaikutti muiden
mahdollisuuksien tunnistamiseen. Esimerkiksi yhteistyön käytännöt ja normit ja eivät
tukeneet monipuolisuutta ja siten resilienssin kehitystä. Toisaalta kriisistä selviytymisprosessissa osapuolten välinen luottamus helpotti toimenpiteiden koordinointia.
Neljännessä esimerkkitapauksessa, Varkaudessa, ei ilmentynyt kovin selkeitä toiminnan taustalla vaikuttavia oletuksia. Siellä liiketoiminnan verkostot perustuvat taloudelliseen hyötyyn ja rationaliteetteihin enemmän kuin esimerkiksi Pietarsaaren seudulla. Yritykset eivät Varkaudessa myöskään kansainvälisten omistajiensa vuoksi ole
yhtä vahvasti kiinnittyneitä alueeseen, mikä aiheuttaa jonkinasteisen riskin resilienssille (Osatutkimus III; Kurikka 2021b; Sopanen & Kurikka 2021).
Yhtä mallia resilientille toimintakulttuurille ei ole olemassa. Jotkin piirteet voivat
suojata aluetta tietyssä tilanteessa mutta ei toisessa. Kuitenkin näyttää siltä, että
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proaktiivinen alueen kehittämisestä vastuuta ottava ote, alueeseen kiinnittynyt yrityskanta ja verkostot alueen sisällä sekä sen ulkopuolelle, ovat hyödyllisiä erilaisissa tilanteissa.
Kuudenneksi kriisistä selviytyminen usein parantaa alueen toimijaperusteista resilienssiä oppimisen ja uudistuminen kautta. Kriisi ei evolutiivisessa talousmaantieteessä ole pelkästään negatiivinen voima. Sen tuloksena saattaa ilmentyä
positiivisiakin muutoksia. Kriisi voi poistaa vanhoja tehottomia rakenteita, kuten
muuttaa toimialarakennetta. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan se voi lisäksi vaikuttaa alueellisen toimijuuden luonteeseen. Kuten edellä on kuvattu, toimijuus on
osittain polkuriippuvaa ja siihen vaikuttaa muun muassa alueen institutionaalinen
ympäristö. Kriisi luo kuitenkin tilanteen, jossa vanhat säännöt eivät päde ja syntyy
tilaa uudelle.
Usein vahvan yksittäisen yritystoimijan alueilla kehittäminen on uinunut tai suuntautunut vahvasti kyseisen toimijan tukemiseen. Kun tämän avainyrityksen toiminta
alueella loppuu tai supistuu, kriisi pakottaa alueellisen toimijuuden aktivoitumaan.
Näin tapahtui muun muassa Tampereella, Salossa, Itä-Lapissa ja Varkaudessa (Osatutkimukset IV ja III; Sopanen & Kurikka 2021). Toimijoiden roolit saattavat määrittyä osin uudelleen. Esimerkiksi paikalliset kehittämisyhtiöt ja kuntatoimijat ottavat
enemmän vastuuta liiketoimintaympäristön kehittämisestä. Myös niiden paikkajohtajuus voi vahvistua edunvalvontatyön ja yhteisten toimien koordinoijan roolin
kautta. Verkostot vahvistuvat ja toimijat löytävät toisensa uudella tavalla kriisinhoidossa. Usein myös monipuolisuuden arvostus kasvaa, esimerkiksi pk-yrityksiin ja
startupeihin aletaan kiinnittää enemmän huomiota alueellisen kasvun ja uudistumisen
lähteinä. Kriisin ja siitä seuranneen alueellisen toimijuuden muutoksen myötä alueen
resilienssi saa mahdollisuuden kehittyä.
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5 TUTKIMUKSEN KONTRIBUUTIO

Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena tarkastella alueiden taloudellisen resilienssin rakentumista ja ominaisuuksia erityisesti suomalaisessa kontekstissa. Tutkimustehtävää
lähestyttiin sekä rakenteellisten että toimijuuteen perustuvien tekijöiden valossa.
Aluekehittämisessä ja sen tutkimuksessa on keskitytty paljolti normaalioloissa tapahtuvaan talouskasvuun. Erityisesti vuonna 2008 käynnistyneen globaalin talouskriisin
myötä havahduttiin kuitenkin siihen tosiasiaan, että kriisit ovat ennemminkin sääntö
kuin poikkeus. Siksi myös aluekehittämisessä resilienssi on otettava yhtä vakavasti
kuin tehokkuus, suoritustaso ja kilpailukyky. 2020-luvun alussa resilienssin tärkeys
on entisestään korostunut koronapandemian aikana.
Kokonaisuudessaan tämän tutkimuksen tulosten merkitys liittyy siihen, missä
määrin ja miten rakenteet ja toimijuus ohjaavat alueellisen resilienssin ilmenemistä.
Samalla on väistämättä jouduttu sen kysymyksen äärelle, mitä aluetaloudellinen resilienssi pohjimmiltaan on ja miten sitä voidaan tutkia ja mitata. Tulokset avaavat
myös monenlaisia pohdintoja resilienssin soveltamisesta alueiden kehittämisessä.
Erityisen kiinnostava jännite syntyy alueellisen kilpailukyvyn ja resilienssin välisestä
suhteesta.
Aineistot ja menetelmät -luku avaa yksityiskohtaisemmin osatutkimusten reliabiliteettiin ja validiteettiin liittyviä kysymyksiä. Tutkimustulosten kokonaisuuden kannalta voidaan todeta, että tutkimuksessa käytettyjen menetelmä-, aineisto-, teoria- ja
tutkijatrianguaatioiden voidaan katsoa vahvistavan tutkimuksen tulosten luotettavuutta. Triangulaation avulla aluetaloudellisesta resilienssistä on saatu esille paljon
erilaisia näkökulmia. Samalla se on tuonut mukanaan myös ajoittaisia haasteita eri
palasten yhteensovittamisessa. Joka tapauksessa triangulaation tuottamat hyödyt olivat selvästi sen riskejä suuremmat resilienssin kaltaisen moniulotteisen ja jäsentelyä
kaipaavan käsitteen tutkimuksessa.
Tutkimuksen kontribuutio on jäsennelty siten, että ensin tiivistetään vielä se, miten tulokset suhteutuvat aiempiin tutkimuksiin niitä vahvistaen, haastaen tai täydentäen. Sitten käydään läpi, mitä tutkimuksen tekeminen opetti resilienssin määrittelystä
ja mittaamisesta sekä resilienssin mekanismeista. Lopuksi tarkastellaan tulosten käytännön soveltamista.
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5.1 Tutkimuksen tieteellinen kontribuutio
Tulokset Suomen useiden maakuntakeskusten hyvästä resilienssistä vahvistavat kansainvälisiä tutkimustuloksia siitä, että keskikokoisilla alueilla työllisyyden resilienssi
on hyvää. Suurimpien metropolialueiden reagointiherkkyys on havaittu aiemminkin,
mutta samoin on tunnistettu niiden toipumiskyky (Dijkstra ym. 2015; Faggian ym.
2018). Lyhyt- ja pitkäaikaisten talousvaikutusten yhteyden havaitseminen Suomessa
vahvistaa hystereesivaikutuksen olemassaolon (Martin ja Sunley 2015). Aiempien tutkimusten kanssa yhteneväinen oli myös se tulos, että palvelualojen suuri osuus toimialarakenteessa selitti hyvää resilienssiä vuonna 2008 käynnistyneessä kriisissä (vrt.
esim. Bristow ym. 2014; Giannakis & Bruggeman 2017). Teollisuuden suuri osuus
taas toimi Suomessa resilienssiä heikentävästi ja toimialarakenteen monipuolisuus
puolestaan paransi sitä. Muualta Euroopasta tulokset ovat näiden kahden muuttujan
osalta vaihtelevia (Cainelli ym. 2018; Di Caro 2017; Giannakis & Bruggeman 2017;
Kitsos & Bishop 2018).
Tutkimus myös haastaa joitakin aiempia tuloksia ja yleisempiä oletuksia. EU:ssa
on havaittu alueen korkean BKT:n parantaneen tuotannon resilienssiä (Crescenzi
ym. 2016), mutta Suomessa näin ei ollut. Tutkimus myös haastoi sen käsityksen, että
tuotanto ja työpaikat olisivat resilienssille vaihtoehtoisia mittareita, jotka ovat aina
suoraan ja samansuuntaisesti tosiinsa kytköksissä (vrt. Okun 1962). Viitteitä tämän
yhteyden heikkenemisestä joissakin tilanteissa on saatu hiljattain myös muualla (Klinger & Weber 2020).
Tämä tutkimus täyttää osaltaan aukkoa vähän tutkitusta toimijuuden roolista resilienssin rakentumisessa. Alueellisten toimijoiden tärkein rooli resilienssin kannalta
on luoda pitkän tähtäimen uudistumiskykyä, jossa voidaan soveltaa Grillitschin ja
Sotaraudan (2020) ”muutostoimijuuden kolminaisuuden” mallia. Samalla todettiin,
että myös rakenteita ylläpitävää toimijuutta tarvitaan, ja siinä valtion tuki on merkittävässä roolissa. Korkeakoulutoimijoiden yhteyttä resilienssiin ei ole aiemmin suoranaisesti tutkittu. Tärkeä havainto oli, että korkeakoulutoimijat ovat tärkeitä alueiden
uudistumisen kapasiteetin kannalta. Ne eivät kuitenkaan automaattisesti toimi resilienssin rakentajina, vaan voivat joissakin tapauksissa olla osallisia alueellisten lukkiutumien synnyssä. Erityisen riskin aluetaloudelle aiheutti organisoituminen yhden
toimijan ympärille. Lisäksi tutkimus tarjosi uutta tietoa institutionaalisten ja tilannetekijöiden vaikutuksesta resilienssiin. Esimerkiksi koettu kriisi voi kehittää alueen toimijaperusteista resilienssiä.
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5.1.1 Resilienssin määrittely ja mittaaminen
Tutkimusprosessin aikana vahvistui se näkemys, että resilienssi on oma itsenäinen ilmiönsä, vaikka käsitteen lisäarvo on toisinaan myös kyseenalaistettu (esim.
Hassink 2010a). Resilienssin käsitteen arvo ja erillisyys kytkeytyy etenkin häiriötilanteen läsnäoloon (esim. Martin & Sunley 2015; Folke 2006). Tutkimuksen alkuvaiheessa, jolloin työstettiin esimerkiksi osajulkaisua II, ajatus resilienssistä oli vielä laajempi sisältäen myös hitaammat toimintaympäristön muutokset. Määritelmä kuitenkin tarkentui ja kehittyi tutkimuksen edetessä. Hitaampien muutosten tutkimukseen
soveltuvampana käsitteenä voidaan pitää adaptiivista kapasiteettia.
Tämä tutkimus kirkasti myös resilienssin erillisyyden alueelliseen suoritustasoon nähden. Erityisesti tämä ero piirtyi esille BKT:n kohdalla, sillä korkeimman asukaskohtaisen BKT:n alueet eivät olleet tuotannoltaan resilienteimpiä, vaan
perifeerisemmät matalimman BKT:n pystyivät vastustamaan parhaiten taantuman
vaikutuksia, mutta myös toipumaan niistä parhaiten suhteessa aiempaan suoritustasoonsa. Kyse saattoi kuitenkin olla vuonna 2008 käynnistyneen talouskriisin luonteeseen liittyvistä tekijöistä ja samaan aikaan Suomessa esiintyneistä rakenteellisista, erityisesti Nokiaan ja metsäteollisuuteen kytkeytyvistä, muutoksista, eikä suoranaisesti
resilienssistä tai sen puutteesta. Vaikka tilannetekijät olisivatkin olleet merkittävässä
roolissa, voidaan silti tehdä se päätelmä, että resilienssi ei aina kulje käsi kädessä hyvän taloudellisen suoritustason kanssa ja hyvä taloudellinen tulos ei kaikissa tilanteissa suojele aluetaloutta taantuman vaikutuksilta.
Alueen taloudellinen suoritustaso (joka on toisaalta kilpailukyvyn keskeinen elementti ja toisaalta sen tuotos (Huggins & Thompson 2017a; Aiginger & Firgo 2017))
poikkeaa resilienssistä myös siinä, että resilienssissä on kyse muutoksesta – ei suorituksen tasosta. Luontevaksi vertailukohdaksi asettuu tällöin alueen oma aiempi menestys. Tämä poikkeaa esimerkiksi alueellisen kilpailukyvyn mittauksista, joissa vertailukohtana ovat muut alueet. Siten resilienssi määrittyy eniten suhteessa alueeseen
itseensä, suhteessa aikaan ja edellyttää häiriötilanteen läsnäoloa. Kilpailukyky määrittyy jo määritelmällisesti enemmän suhteessa muihin alueisiin. Lisäksi se kytkeytyy
normaalioloissa tapahtuvaan kehitykseen. Tämä tulos ei kuitenkaan sulje pois sitä
mahdollisuutta, että näillä ilmiöillä voi olla myös paljon yhteisiä komponentteja.
Resilienssi ei ole mitattavissa kaksiulotteisena jatkumona, vaan se on moniulotteisempi ilmiö. Resilienssiä voidaan mitata esimerkiksi vastustuskykynä, toipumiskykynä, uudistumisena ja uudelleensuuntautumisena. Lisäksi näiden tarkastelu
voidaan toteuttaa eri muuttujilla. Kiinnostava ristiriita paljastui resilienssin
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mittaamisessa yleisesti käytettyjen BKT:n ja työpaikkojen osin päinvastaisista tuloksista vuonna 2008 käynnistyneessä globaalissa talouskriisissä Suomen alueilla. Käytetyllä mittarilla on siis huomattava merkitys, vaikka aiemmissa tutkimuksissa on usein
esitetty nämä kaksi perusmittaria toistensa vaihtoehtoina ja valittu niistä jompikumpi
tarkastelun välineeksi. Usein valinta on kohdistunut työllisyyteen, koska se huomioi
paremmin kriisien inhimilliset ja laajat yhteiskunnalliset vaikutukset (Sensier ym.
2016). Työllisyyden (tai työttömyyden) on perinteisesti nähty seuraavan BKT:n kehitystä (Okun 1962). BKT:n ja työpaikkakehityksen välisen yhteyden heikkeneminen
on kiinnostava löydös. Tärkeä jatkotutkimusaihe olisi tutkia erkaantumisen syitä.
Onko kyseinen yhteys mahdollisesti heikentymässä vai oliko kyse ainoastaan tutkitulla aikajänteellä ilmenneestä kertaluonteisesta rakenteellisin muutoksiin liittyneestä
poikkeamasta?
Tämän tutkimusten tulosten perusteella työpaikkojen määrän muutokset resilienssin mittarina vaikuttaisivat antavan johdonmukaisempia tuloksia kuin
BKT:n muutokseen perustuvat mittaukset, joissa merkitseviä korrelaatioita oli vähemmän ja spesifien tilannetekijöiden vaikutus ilmeisesti suurempi. Siten on perusteltavissa antaa enemmän painoarvoa reliaabeleimmille työpaikoilla mitatun resilienssin tuloksille.
Resilienssiä mitattaessa tutkimuksissa on toisinaan käytetty työllisyysasteen muutoksia (esim. Kitsos & Bishop 2018). Tätä muuttujaa kokeiltiin myös suomalaisella
aineistolla. Työllisyysasteen muutos oli kuitenkin erittäin herkkä demografisille muutoksille etenkin kymmenen vuoden muutostarkastelussa. Esimerkiksi voimakkaimmin ikääntyvien alueiden työllisyysaste kohentuu automaattisesti, koska paljon väestöä siirtyy ikänsä vuoksi työvoiman ulkopuolelle. Tätä ei voida tulkita resilientiksi
kehityssuunnaksi. Tämän tutkimuksen perusteella valideimpana mittarina voidaan
suositella työpaikkojen lukumäärän suhteellista muutosta alueella. Alueellista resilienssiä olisi tärkeää tarkastella syvällisemmin myös rakenteiden uudelleensuuntautumisen näkökulmasta, ei pelkästään työpaikkojen tai tuotannon kasvutason kautta.
Jatkotutkimusaiheena kiinnostavaa olisi pureutua erilaisiin muutostyyppeihin esimerkiksi luomalla alueista erilaisia resilienssiluokkia, jotka kuvaavat alueiden toimialarakenteellista muutosta.
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5.1.2 Resilienssin mekanismit
Tämä tutkimus antoi lisätietoa aluetaloudellisen resilienssin syistä ja alueellisesta jakaumasta. Rakenteita ja toimijuutta tarkasteltiin tässäkin tutkimuksessa paljolti erikseen. On kuitenkin syytä pohtia niitä myös suhteessa toisiinsa eli tarkastella, missä
tilanteessa rakenteellinen resilienssi ratkaisee, milloin toimijuudella on
enemmän merkitystä ja miten ne vuorovaikuttavat.
Tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että aluetalouden akuutti reaktio
eli kriisin vastustuskyky perustuu eniten rakenteelliseen resilienssiin. Rakenteista
merkittävin vaikutus oli toimialarakenteella (palveluiden suuri osuus paransi ja teollisuuden osuus heikensi resilienssiä) sekä toimialarakenteen monipuolisuudella (paransi resilienssiä). Aiemmissa tutkimuksissa (esim. Martin ym. 2016) on kuitenkin
todettu, että toimialarakenteen vaikutus on voimakkaasti kytköksissä kriisin luonteeseen ja vaihtelee siten eri kriiseissä. Tulosten perusteella ei voida suoraan ennakoida,
millaista alueiden resilienssi on tulevaisuudessa. Esimerkiksi jo nyt nähdään, että koronaviruskriisi on iskenyt voimallisemmin palvelualoihin (Työ- ja elinkeinoministeriö
2020) ja siten sen spatiaalinen jakaumakin on erilainen.
Lyhyen aikavälin toipuminen edellyttää jo enemmän toimijuutta. Tällöin tarvittava toimijuus on useimmiten luonteeltaan ylläpitävää, sopeuttavaa ja olemassa olevien kehityspolkujen jatkuvuuden turvaamiseen tähtäävää. Kriiseistä jääneiden jälkien korjaaminen vie usein kuitenkin paljon aikaa ja vaatii uusien kehityspolkujen
etsimistä eli uudistavaa resilienssiä. Tällöin on tärkeää, että alueelta löytyy muutostoimijuutta eli innovatiivista yrittäjyyttä, institutionaalista yrittäjyyttä ja paikkajohtajuutta. Nämä kehityspolkujen muutoksen tutkimuksessa Grillitschin ja Sotaraudan
(2020) aiemmin käyttämät toimijuuskäsitteet soveltuvat tämän tutkimuksen mukaan
myös resilienssitarkasteluihin. Toimijuuden suhteen jatkotutkimusaiheena voidaan
mainita uusien hienosyisempien toimijoiden ja toimijaroolien jaottelujen kehittäminen resilienssin kontekstissa.
Työllisyydeltään resilienteimpiä vuonna 2008 käynnistyneessä talouskriisissä Suomessa olivat maakuntakeskukset. Myös kasvukolmion keskukset selvisivät hyvin. Tulos on linjassa sen Martinin ym. (2016) päätelmän kanssa, että kasvukeskusten resilienssiä selittävät ennen kaikkea yleiset kilpailukykytekijät, eikä esimerkiksi toimialarakenne. Suomen suurimmat keskukset ovat kuitenkin vahvimmin kytköksissä maailmantalouteen, joten sen heilahtelut tuntuvat niissä voimakkaimmin.
Muut maakuntakeskukset nauttivat monista kasvutekijöistä, mutta ovat vähemmän
alttiita kansainvälisille suhdannevaihteluille. Tulokset vahvistavat myös aiempia
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tuloksia keskikokoisten työmarkkinoiden hyvästä resilienssistä (Faggian ym. 2018).
Lisäksi julkisten palveluiden suuri osuus työllistäjinä vakauttaa maakuntakeskusten
työmarkkinoita, vaikka se ei pitkällä tähtäimellä tuotakaan taloudellista kasvua. Näyttää siltä, että pitkällä aikaperspektiivillä resilienssi ja alueen agglomeraatioetuihin perustuva kilpailukyky lähestyvät toisiaan. Keskusseutujen kasvu jatkuu yleensä pudotuksesta toipumisen jälkeen. Maakuntakeskusten lisäksi tuloksissa nousi esille muutamia muita alueita. Tunturi-Lappi ampaisi kasvuun kaivosteollisuuden suurinvestoinnin myötä, mikä vaikutti myös Pohjois-Lappiin. Vakka-Suomen kasvussa puolestaan näkyy autoteollisuuden kasvu. Kaikki työpaikkakehitys ei siis kytkeytynyt agglomeraatioetuihin. Lineaarinen korrelaatiotarkastelu saattaa siten jättää katveeseen
näitä yleisestä linjasta poikkeavia kohteita, joiden kehitys perustuu muihin tekijöihin.
Tutkimus osoitti, että alueen resilienssiä heikentää ajautuminen niin sanottuun alueellisen lukkiutuman tilanteeseen, jossa keskitytään lähinnä olemassa olevan kasvupolun edistämiseen. On hyvin inhimillistä, että toimijat panostavat yhä enemmän siihen, mikä sillä hetkellä tuottaa suurimmat välittömät tulokset, mutta uusien kasvupolkujen ja kumppanien etsintä ei tämän seurauksena saisi
vaarantua. Tutkimus paljasti myös sen, että lukkiutumat voivat kohdata hyvinkin erilaisia alueita. Sekä kasvuseudut että pienemmät seudut, jotka ovat voimakkaasti erikoistuneita, kohtaavat saman riskin. Näillä alueilla on kuitenkin eräs keskeinen ero:
jos riski realisoituu kriisiksi asti, kasvuseutujen agglomeraatioedusta syntyvä kapasiteetti uudistumiseen on huomattavasti parempaa. Kriisi saattaa johtaa jopa kehitykseen, kuten Tampereelle kävi. Pienempien seutujen iskunkestävyys näissä tilanteissa
on usein heikkoa ja kriisi jättää pitkät negatiiviset hystereesivaikutukset alueen kehityspolkuun, joka usein siirtyy pysyvästi alemmalle tasolle. Alueiden resilienssi rakentuu tässä suhteessa erilaisille perustoille.
Alueellisen lukkiutuman synnyssä on mukana laaja joukko toimijoita. Jopa korkeakoulut sekä muut alueen uudistumiskapasiteettiin voimakkaasti vaikuttavat toimijat voivat astua samaan ansaan, mutta samalla niillä on myös avaimet lukkiutumasta
vapautumiseksi. Tämä tutkimus osoitti todeksi sen evolutiivisen talousmaantieteen
ajatuksen, että kriisi on myös mahdollisuus. Parhaassa tapauksessa kriisi käynnistää
rakenteiden uudistumisen kestävämmiksi, pahimmillaan se voi johtaa kurjistumisen
kierteeseen.
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5.2 Käytännön sovellukset
Suomessa ja EU:ssa resilienssi on noussut yhdeksi kehittämisen tavoitteeksi. Käsitteen tuoreuden ja osittaisen epämääräisyyden vuoksi ei aina ole ollut täysin selvää,
mitä alueiden resilienssillä tarkoitetaan ja miten se suhtautuu muihin kehittämisen
tavoitteisiin, kuten kilpailukykyyn. Kilpailukyky keskittyy niihin tekijöihin, joilla voidaan tuottaa parasta alueellista talouskasvua (Huggins & Thompson 2017a). Kovan
kilpailukyvyn perustana on usein pidetty vahvaa erikoistumista kapeaan osaamisalaan
ja kilpailuun globaaleilla markkinoilla (esim. Porter 1998). Muun muassa Bristow
(2010) on tulkinnut tällaisen kilpailukyvyn olevan ainakin osittain ristiriidassa resilienssin kanssa. Kasvun maksimointi tiukasti erikoistumalla on kasvutarinoiden lisäksi tuottanut joukon epäonnisempia kohtaloita, kuten muun muassa Salossa tai
metsätalouden rakennemuutoksen kokeneilla paikkakunnilla on saatu kokea.
Pitäisikö erikoistumista ajavista kehittämispolitiikoista sitten luopua niiden tuottaman riskin vuoksi ja tähdätä mahdollisimman moninaiseen toimialarakenteeseen?
On olemassa myös kolmas vaihtoehto. Etenkin 2010-luvulta alkaen on ollut nähtävissä kehitystä kohti monipuolisempaa näkemystä erikoistumisesta. Esimerkiksi
EU:n älykäs erikoistuminen perustuu kylläkin alueellisiin vahvuuksiin, mutta samalla
se sisältää ajatuksen uudistumisesta diversifikaation kautta. Avainkompetenssien halutaan versovan uusille aloille, jolloin kyseessä on ns. kytkeytynyt moninaisuus
(Boschma 2015). Tällaisessa mallissa alueen osaaminen on yhdistävä erikoistumistekijä, mutta sovellusalat ja toimialat monipuolisempia. Silloin resilienssi on parempaa
kuin perinteisessä teollisuudenalaperusteisessa erikoistumisessa, joka on alttiimpi alakohtaisille kriiseille.
Kilpailukykykehittämisen rinnalle tarvitaan resilienssinäkökulmaa, joka
huomioi paremmin sen, että jatkuva kasvu-ura ei ole itsestäänselvyys. Resilienssi ei
voi korvata tai syrjäyttää alueiden kilpailukyvyn kehittämistä, mutta on selvää, että se
on otettava aiempaa vakavammin huomioon. Resilienssi ja kilpailukyky eivät ole toistensa vastakohtia, mutta eivät täysin yhteneväisiäkään ilmiöitä. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että alueen reagointiherkkyys ja lyhyen tähtäimen sopeutuminen ovat
spesifisti resilienssiominaisuuksia, mutta pitkän tähtäimen uudistumisresilienssin perusta on sama kuin alueellisen kilpailukyvynkin. Siinä osaamisella, inhimillisellä pääomalla ja agglomeraatiovaikutuksilla on selkeä rooli.
Tämän tutkimuksen tapausten moninaisuus kertoo, että resilientin aluekehittämisen tulee olla paikkaperustaista. Yleistä kaikille sopivaa mallia ei ole. Paikkaperustaista lähestymistapaa on painotettu aiemmissakin tutkimuksissa (Bristow &
Healy 2014a; Wink, 2014; Kakderi & Tasopoulou 2017). Perifeerisemmillä ja
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pienemmillä alueilla jatkuva uudistumiskyvyn ylläpitäminen ja monipuolisuuden vaaliminen ovat resilienssin kannalta tärkeitä strategioita. Bristowin (2010) esittämä resilienssistategian malli (taulukko 3) voisikin soveltua parhaiten näiden alueiden käyttöön. Tässä strategiassa korostuvat monipuolisuus, paikallinen omistajuus ja kontrolli, osallisuus, vastuullisuus ja hyvät yhteistyöverkostot, mutta vähemmän vahvat
riippuvuusverkostot. Pienillä alueilla yhden toimijan tai toimialan varaan rakentaminen on erityisen riskialtista ja toipuminen iskuista on haastavaa. Kasvuseuduillakin
liian voimakas erikoistumisen varaan rakentuva kilpailukykypainotus saattaa tuottaa
paikallisen kriisin, mutta siitä toipuminen on todennäköisempää alueen moninaisten
resurssien ja toimijaverkostojen vuoksi. Ahdingot ovat vakavimpia niillä alueilla, joita
globaali talous koskettaa, mutta jotka sitten putoavat sen imun ulkopuolelle. Kasvukeskusten resilienssi on enemmän yhteneväistä kilpailukyvyn kanssa, mutta niiden
ulkopuolisilla alueilla resilienssissä on kyse myös riskin pienentämisestä. Tasaista hyvää tulosta tekeviä ”toisenlaisia menestyjiä” löytyy myös Suomesta jonkin verran,
mutta enemmänkin niitä soisi olevan. Yhtenä hyvänä esimerkkinä on Pietarsaaren
seutu.
Tämän tutkimuksen perusteella voidaan väittää, että resilienssiä on mahdollista
tietoisesti vahvistaa, vaikka lyhyen tähtäimen reaktiot riippuvatkin enemmän alueen rakenteellisista tekijöistä. Mitä alueilla sitten on tehtävissä taloudellisen resilienssin kehittämiseksi? Ensinnäkin, koska uudistumiskyky on pitkällä tähtäimellä resilienssin avaintekijä, on panostettava muutostoimijuuteen, yksinkertaisesti ilmaistuna siihen, että alueella on tahoja, jotka kykenevät generoimaan uutta ajattelua,
muuttamaan sitä liiketoiminnaksi sekä luomaan edellä mainituille suotuisan toimintaympäristön.
Resilienssiä kehittävistä toimenpiteistä voidaan poimia lukuisia esimerkkejä
tapaustutkimusalueilta. Punaisena lankana on usein verkostojen ja tiedonkulun
merkitys. Ensinnäkin alueen sisäisillä verkostoilla on voimaa. Alueen toimijoiden
saattaminen yhteiseen pöytään ja yhteisen vision löytäminen on tärkeää, jotta toiminta voidaan suunnata vaikuttavasti. Esimerkiksi yritysten yhteiskuntavastuuohjelmien integrointi alueellisiin toimiin on tuonut hyviä tuloksia. Alueen luottamukselliset epämuodolliset verkostot siirtävät tietoa tehokkaasti. Ajantasaisen tiedon hankinta, tuottaminen ja jakaminen keskeisille toimijoille auttaa tekemään informoituja
päätöksiä ja ennakoimaan tulevia tapahtumia. Alueen sisäiset verkostot eivät kuitenkaan yksin riitä. Multiskalaaristen verkostojen käyttäminen alueen ulkopuolelle tarjoaa resursseja sekä tietoa ja vaikuttamisen kanavia aluetta koskevaan päätöksentekoon. Ideoiden etsintä kansallisesti ja kansainvälisesti voi moninkertaistaa alueen uudistumiskapasiteetin, koska kaikkea parasta asiantuntemusta harvoin löytyy yhdeltä
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alueelta. Sekä toimijaverkostojen vahvistaminen että laajentaminen ovat siten resilienssin kannalta tärkeitä kehittämiskohteita.
Resilienttejä alueita näyttäisi yhdistävän myös muutama toimintakulttuurinen
seikka. Jos vanha kehittämisen logiikka ei enää toimi, on kyettävä tunnustamaan
muutoksen tarve. Uusien avausten, kokeilujen ja niihin sisältyvän epäonnistumisen
riskin hyväksyminen ovat tärkeitä ominaisuuksia. Lisäksi omaan tekemiseen uskominen ja alueen tulevaisuuden ottaminen alueellisten toimijoiden omiin käsiin antaa paremmat eväät resilienssille kuin kehittämisen subjektiksi jääminen. Rakenteelliset
vahvuudet ja heikkoudet luonnollisesti tuottavat toisille alueille etua ja toisille haittaa.
Tästä huolimatta kaksi samantyyppistä aluetta voi toimijuuden erilaisuudesta johtuen
kehittyä eri polkuja.
Myös uudistumista tukevia alueellisia rakenteita tulee edistää. Tällaisia yrittämisen
ja innovaatioiden tukijärjestelmiä ovat esimerkiksi uudet avoimet alustat, jotka rakennetaan olemassa olevan osaamispääoman ympärille. Myös osaamisen ja inhimillisen
pääoman jatkuva kehittäminen tuo alueelle resilienssiä kahta kautta: sekä yritysten,
että työntekijöiden mukautumiskyky kasvaa. Rakenteellisten olosuhteiden kehittäminen tukee uusien yritysten syntyä, mutta myös tarjoaa sellaista toimintaympäristön
lisäarvoa, joka juurruttaa yrityksiä alueelle. Koska toimialarakenteen monipuolisuus
toimii yhtenä resilienssin mekanismina, olisi kehittämisessä hyvä jatkuvasti muistaa,
että alueen menestystä ei kannata rakentaa yhden yrityksen tai toimialan varaan – ei
edes menestyvän sellaisen. Uusia avauksia kannattaa vaalia ja huolehtia siitä, että alueen osaamisperusta on riittävän laaja tai sovellettavissa myös muilla aloilla, jos syntyy
tarve suunnata osaamista uudelleen.
Resilienssin rakentamiskeinot ovat siis paljolti samansuuntaisia kuin yleisestikin alueen talouskasvun ja kilpailukyvyn reseptit. Poikkeuksen tekee
kuitenkin ylläpitävän toimijuuden tarve kriisitilanteissa. Esimerkiksi koronakriisin hoidossa Suomen valtiota on myös kritisoitu siitä, että yritysten tukeminen kriisin alkuvaiheessa tapahtui paljolti kehittämistukien eli uudistamiseen kytkeytyvien instrumenttien kautta (Ilmakunnas ym. 2021). Sinänsä uudistaminen on tärkeää, mutta erityisesti kriisien akuutissa vaiheessa tasapainottavien ja jatkuvuutta ylläpitävien välineiden käyttö on tarpeellista. Ne hankkivat lisäaikaa ja voivat siten turvata myös pitkän tähtäimen uudistumiskyvyn edellytyksiä esimerkiksi vähentämällä
inhimillisen pääoman nopeaa vuotoa tai elinkelpoisten yritysten konkursseja. Tasapaino ja oikea-aikaisuus ylläpitävien ja uudistavien toimenpiteiden välillä on siten tärkeää.
Lopuksi tulosten yleistettävyyttä on hyvä pohtia sekä paikan että ajan suhteen.
Ajallisesti aineistot koskivat pääosin vuonna 2008 käynnistynyttä talouskriisiä sekä
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paikallisia kriisejä, jotka ajoittuivat suurin piirtein samaan ajankohtaan. Mitä tutkimuksen annista sitten on sovellettavissa tulevissa kriiseissä? Vaikka tutkimuksen rajoitteena onkin se, että toimialarakenteen vaikutus on kriisikohtaista, tutkimuksen
perusteella tiedetään, että toimialarakenne toimii mekanismina erityisesti lyhyen tähtäimen työllisyyden reaktioille ja toimijuuden merkitys korostuu pidemmällä tähtäimellä. Lisäksi muutostoimijuudesta ja ylläpitävästä toimijuudesta saadut tulokset
ovat luonteeltaan sen verran yleisiä, että niiden voidaan katsoa toimivan, vaikka ahdingon luonne olisikin toisenlainen. Toinen kysymys on yleistettävyys eri spatiaalisissa konteksteissa. Alueiden kehityspolut ovat tietyllä tavalla aina ainutlaatuisia. Tutkimuksen tulokset kuitenkin osoittavat ainakin sen, että vahvasti erikoistuneiden alueiden riskit ovat todellisia niin kasvukeskuksille kuin pienemmillekin alueille. Teolliseen rakennemuutokseen kytkeytyvät äkillisetkin muutostilanteet eivät ole vain suomalainen tai tiettyyn ajanjaksoon liittyvä ongelma, vaan laajasti etenkin kehittyneitä
teollisuusmaita koskeva ilmiö. Vaikka kriisien hoidossa onkin hyvä nojautua paikkaperusteisiin lähestymistapoihin, on aina myös mahdollista oppia toisten tekemistä
ratkaisuista.
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tuskykyisiä, mutta ei kuitenkaan hyviä toipumaan palautunut)

Riippuu täysin taantuman luonteesta, mitkä alat
reagoivat. Pitkäaikainen kasvu alueella on kytköksissä vähemmän haavoittuviin aloihin (haavoittu- Työllisyyden vastustuskyky/palautumiskyky (suhteutettu alueelle laskettuun estimaattiin, neljässä eri taantumassa 70-l alkaen)
via sykleille esim. teollinen tuotanto)
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EU16
EU16
EU12
EU12

vastustuskyky

vastustus/toipumiskyky

vastustus/toipumiskyky

vastustus/toipumiskyky

uudelleensuuntautuminen

uudelleensuuntautuminen

vastustus/toipumiskyky

vastustuskyky

Työllisyys

Työllisyys

Työllisyys

Vertikaalinen (input-outTyöllisyys
put) kytkeytyneisyys

Työllisyys

Työllisyys

Muu (henkilöstö)

Erikoistuneisuus

Teknologinen kytkeytyneisyys (relatedness) Työllisyys

Työllisyys

Erikoistuneisuus (HHI)

Erikoistuneisuus

Related variety

Unrelated variety

Yrityksen koko

Yritysperustanta (ennen
Työllisyys
kriisiä)

vastustuskyky

vastustuskyky

NUTS2

NUTS2

NUTS2

NUTS2

NUTS2

NUTS2

LAD

NUTS2
60 UK
suurinta
kaupunkia

NUTS2

Aluetaso

UK

LAD

PortuYritystaso
gali

EU16

EU28

UK

UK

Italia

Erikoistuneisuus

uudistumiskyky

Työllisyys

UK

Monipuolisuus

vastustuskyky

Työllisyys

Alue

Julkisen sektorin
työpaikat

Selitettävän Selitettävän
muuttujan
muuttujan
Selittävä muuttuja
kohde
ajoitus
Teollisuus- ja yritysrakenne
Tutkimus

2008
Kitsos &
taantuma Bishop (2018)

2008
taantuma Xiao ym (2018)
19882007
aikavälin Varum & Rovaihtelut cha (2013)

2008
taantuma Xiao ym (2018)

2008
Cainelli ym.
taantuma (2018)

2008
Cainelli ym.
taantuma (2018)

2008
Cainelli ym.
taantuma (2018)

2008
Kitsos &
taantuma Bishop (2018)
Giannakis &
2008
Bruggeman
taantuma (2017)

2008
taantuma Lee (2014)

2008
Martin ym.
taantuma (2016)
19922012
vaihtelu Di Caro (2017)

Konteksti

-

+

+

+

-

-

+

+

0

0

+

+/-

Työllisyyden vastustuskyky (suhteutettu EU:n keskiarvoon)

Työllisyysasteen vastustuskyky (keskityöllisyyden 2004-2007 muutos 20082014 vuosien 4:n minimin keskiarvoon)

Työllisyyden vastustuskyky (työttömien määrän muutos 2007-2009)

Työllisyyden uudistumiskyky (työttömyysaste suhteessa kansalliseen vaihteluun 1992-2012)

Työllisyyden vastustuskyky

Lisätietoa selitettävästä muuttujasta

Työllisyyden uudelleensuuntautuminen (syntyykö uusia erikoistumisaloja, joita
ei ennen ollut, muutos ennen taantumaa ja jälkeen 2008-2012)

Työllisyyden uudelleensuuntautuminen (syntyykö uusia erikoistumisaloja, joita
ei ennen ollut, muutos ennen taantumaa ja jälkeen 2008-2012)

Työllisyys (vastustuskyky/palautuminen, 2008-2009. Ja 2008-2012 muutos
suhteessa maan keskitasoon)

Ei merkitsevä kaikissa malleissa. Ei ehkä tärkeä
vastustuskyvyssä

Työllisyysaste vastustuskyky (keskityöllisyyden 2004-2007 muutos 2008-2014
vuosien 4:n minimin keskiarvoon)

Sekä vastustuskyky että palautuminen parempaa Yritysten henkilöstömäärän vastustuskyky ja palautuminen(1988-2007 talouden
SME:llä kuin suurilla
taantumissa)

Koskee erityisesti korkea osaamisen ja teknologian aloja.

Koskee erityisesti korkea osaamisen ja teknologian aloja.

Heikensi vastustuskykyä ja toipumista

Vahvat markkinakytkökset alueen yritysten välillä Työllisyys (vastustuskyky/palautuminen, 2008-2009. Ja 2008-2012 muutos
suhteessa maan keskitasoon)
heikensivät vastustuskykyä ja palautumista

Työllisyys (vastustuskyky/palautuminen, 2008-2009. Ja 2008-2012 muutos
Hyvä vaikutus vastustuskykyyn, ei palautumiseen suhteessa maan keskitasoon)

2008-2014 UK:ssa syrjäisemmät alueet olivat rajulla säästökuurilla ja menettivät julkisen sektorin
työpaikkoja. Lontoon alueella niitä leikattiin vähemmän.
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EU27
EU28
EU28

EU27

Italia
EU28
EU28

vastustuskyky

vastustus/toipumiskyky

vastustus/toipumiskyky

vastustus/toipumiskyky

vastustuskyky

vastustuskyky

vastustuskyky

uudistumiskyky

vastustus/toipumiskyky

vastustus/toipumiskyky

Tuotanto

Työllisyys

Tuotanto

Työllisyys

Tuotanto

Työllisyys

Korkea BKT/ca

Valtion vientitase positiiTuotanto
vinen

Vienti

Investoinnit (per henkilö) Työllisyys

Investoinnit (per henkilö) Tuotanto

Työllisyys

EU

vastustus/toipumiskyky

Työllisyys

EU27

EU28

EU27

EU28

vastustus/toipumiskyky

Tuotanto

Innovatiivisuus (EU regional innovation monitor)
Innovatiivisuus (European regional innovation
scoreboard)
Innovatiivisuus (korkea
T&K panostus)
Tiede ja teknologia (hitech henkilöstö ja T&K
panostus)
Tiede ja teknologia (hitech henkilöstö ja T&K
panostus)
Talouden rakenteet
Korkea bruttoarvonlisäys ennen taantumaa
Korkea bruttoarvonlisäys ennen taantumaa

EU28

Alue

vastustus/toipumiskyky

Selitettävän Selitettävän
muuttujan
muuttujan ajokohde
itus

Innovatiivisuus (EU regional innovation monitor) Työllisyys

Selittävä muuttuja
Innovatiivisuus

NUTS2

NUTS2

NUTS2

NUTS2

NUTS2

NUTS2

NUTS2

NUTS3

NUTS2

NUTS2

NUTS1/2

NUTS3

NUTS3

Aluetaso

Tutkimus

Bristow &
Healy (2018b)
Crescenzi ym.
(2016)

2008
Bristow ym.
taantuma (2014)

2008
Bristow ym.
taantuma (2014)

2008
Crescenzi ym.
taantuma (2016)
19922012
vaihtelu Di Caro (2017)

2008
Crescenzi ym.
taantuma (2016)
Giannakis &
2008
Bruggeman
taantuma (2017)

2008
Crescenzi ym.
taantuma (2016)

2008
Bristow ym.
taantuma (2014)

2008
Bristow ym.
taantuma (2014)

2008
taantuma
2008
taantuma

2008
Bristow ym.
taantuma (2014)

2008
Bristow ym.
taantuma (2014)

Konteksti

0

+

+

+

+

+

0

+

-

-

+

+

+

Vaikutus toipumiseen, mutta ei vastustuskykyyn

Innovatiivisimmilla alueilla oli paras vastustus- ja
toipumiskyky
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BKT vastustuskyky ja toipumiskyky (säilyi/putosi ja palautui, putosi ja ei palautunut)

Työllisyyden vastustuskyky ja toipumiskyky (säilyi/putosi ja palautui, putosi ja ei
palautunut)

Työllisyyden uudistumiskyky (työttömyysaste suhteessa kansalliseen vaihteluun 1992-2012)

Tuotannon vastustuskyky (Alueen keskimääräinen bruttoarvonlisä/asukas vuotuinen kasvu 2004-2007 muutos 2008-2010)

Työllisyyden vastustuskyky (suhteutettu EU:n keskiarvoon)

Tuotannon vastustuskyky

Työllisyyden vastustuskyky

BKT vastustuskyky ja toipumiskyky (säilyi/putosi ja palautui, putosi ja ei palautunut)

Työllisyyden vastustuskyky ja toipumiskyky (säilyi/putosi ja palautui, putosi ja ei
palautunut)

Työllisyyden vastustuskyky ja toipumiskyky (säilyi/putosi ja palautui, putosi ja ei
palautunut)
Tuotannon vastustuskyky (Alueen keskimääräinen bruttoarvonlisä/asukas vuotuinen kasvu 2004-2007 muutos 2008-2010)

BKT vastustuskyky ja toipumiskyky (säilyi/putosi ja palautui, putosi ja ei palautunut)

Työllisyyden vastustuskyky ja toipumiskyky (säilyi/putosi ja palautui, putosi ja ei
palautunut)

Lisätietoa selitettävästä muuttujasta
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UK

vastustus/toipumiskyky

NUTS1 (2)
NUTS2

EE27

2008
Ezcurra & Rios
taantuma (2019)

2008
Bristow ym.
taantuma (2014)

2009
taantuma

2008
taantuma

2008
taantuma

2008
taantuma

Huggins &
Thompson
(2017b)
Huggins &
Thompson
(2017b)
Huggins &
Thompson
(2017b)
Huggins &
Thompson
(2015)

Local authority districts
Local authority districts
Local authority districts
Local authority districts

Di Caro (2017)

19922012
vaihtelu

Local authority districts

Tutkimus

Konteksti

2008
Obschonka
taantuma ym. (2016)
Huggins &
2008
Thompson
taantuma (2017b)

NUTS2

Aluetaso

EU28

UK

UK

UK

vastustus/toipumiskyky

UK,
USA

uudistuminen
UK

Italia

uudistumiskyky

vastustus/toipumiskyky

Alue

Selitettävän
muuttujan
ajoitus

vastustusTuotanto
/toipumiskyky
Muu
Kulttuuriset tekijät (avoi- (yritysperustuudistumiskyky
muus ja moninaisuus) anta)
Hallinto
Hallinto ja
päätöksenteko (Eurovastustuspean quality of governTyöllisyys
/toipumiskyky
ance index)
Hallinnon laatu (Eurovastustuspean quality of governTyöllisyys
/toipumiskyky
ance index)

Kulttuuriset tekijät (erilaisia)

Yrittäjäjyys (yritysperustTyöllisyys
anta)
Kulttuuriset tekijät (työn
ja koulutuksen arvostus
ja sosiaalisten sääntöjen
Työllisyys
kunnioitus)
Kulttuuriset tekijät
(vahva sosiaalinen koTyöllisyys
heesio)

Selitettävän
muuttujan
Selittävä muuttuja
kohde
Toimijuus ja päätöksenteko
Sosiaalinen pääoma
(vaaleihin osallisTyöllisyys
tuminen)
Makropsykologiset tekijät (big five persoonalli- Muu
(yritysperustsuustyyppien vallitseanta)
vuuden vaikutus)

+

+

+

0

-

+

-

+

+

Työllisyyden vastustuskyky/palautuminen (työttömien 2004-2010 muutos)

Työllisyyden vastustuskyky/palautuminen (työttömien 2004-2010 muutos)

Uudelleensuuntautuminen (Uusien yritysten perustamisen muutos 2007-2009)

Työllisyyden uudistumiskyky (työttömyysaste suhteessa kansalliseen vaihteluun 1992-2012)

Lisätietoa selitettävästä muuttujasta

Ei merkitseviä yhteyksiä erilaisiin kulttuurisiin
muuttujiin

Työllisyyden vastustuskyky/palautuminen (keskiarvomuutos vuosina 20082013)

Työllisyyden vastustuskyky ja toipumiskyky (säilyi/putosi ja palautui, putosi ja ei
palautunut)

Yritysten uudistuminen (yritysperustanta 2004-2011)

Tuotannon vastustuskyky/palautuminen (bruttoarvonlisäys/ca 2004-2010 muutos)

Jos odotetaan samanlaisuutta, se ei tue yrittäjyyttä
Työllisyyden vastustuskyky/palautuminen (työttömien 2004-2010 muutos)
ja kasvua, jos uudistavat kytkökset puuttuvat

Ahkeruus ja sosiaalisten odotusten täyttäminen

Yrittäjämäinen persoonallisuusprofiilin painotus
alueella oli yhteydessä resilienssiin (yritysperustantaan taantumassa)
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Liite 3. Seutukuntien resilienssiarvot
Työpaikat vas- Työpaikat paTyöpaikat uu- BKT/as vasBKT/as palauSeutukunta
tustuskyky
lautumiskyky
distumiskyky tustuskyky
tumiskyky
Etelä-Pirkanmaan seutukunta
-13,67
-9,08
-18,27
-22,83
-1,33
Forssan seutukunta
-8,66
-8,74
-15,24
-17,73
-6,06
Haapavesi-Siikalatvan seutukunta
-7,45
-2,98
-10,43
-10,26
-4,65
Helsingin seutukunta
-2,84
3,77
4,84
-7,22
0,15
Hämeenlinnan seutukunta
-3,13
2,64
-4,27
-15,42
-2,85
Imatran seutukunta
-8,22
-7,67
-16,67
-7,95
0,61
Itä-Lapin seutukunta
-8,81
-8,40
-18,84
-6,26
4,44
Joensuun seutukunta
-3,39
1,50
-1,20
-10,89
-3,73
Joutsan seutukunta
-16,55
-13,24
-21,58
-7,60
2,07
Jyväskylän seutukunta
-2,85
5,33
4,86
-14,21
-2,37
Jämsän seutukunta
-7,09
-7,71
-16,99
-18,94
-8,71
Järviseudun seutukunta
-7,16
-4,71
-14,04
-11,85
0,43
Kajaanin seutukunta
-1,22
4,38
-0,69
-12,47
-0,94
Kaustisen seutukunta
-10,08
-6,52
-11,24
-14,76
-2,05
Kehys-Kainuun seutukunta
-6,01
-5,78
-17,25
-8,03
12,02
Kemi-Tornion seutukunta
-5,89
-2,15
-7,94
-27,18
-14,59
Keski-Karjalan seutukunta
-9,29
-8,67
-24,31
-29,27
-11,10
Keuruun seutukunta
-6,35
-5,18
-17,53
-15,37
-4,69
Koillismaan seutukunta
-5,21
-1,26
-16,62
-9,14
6,63
Koillis-Savon seutukunta
-5,31
-0,54
-6,89
-5,46
14,08
Kokkolan seutukunta
-1,97
5,32
2,76
-6,89
1,14
Kotka-Haminan seutukunta
-7,64
-5,79
-13,91
-17,81
-5,55
Kouvolan seutukunta
-5,58
-5,93
-13,65
-13,34
-15,44
Kuopion seutukunta
-1,23
5,30
5,35
-10,10
-1,91
Kuusiokuntien seutukunta
-9,78
-9,43
-16,14
-11,38
-2,17
Kyrönmaan seutukunta
-7,22
-3,44
-10,16
-8,75
-3,64
Lahden seutukunta
-6,31
-2,54
-8,14
-9,65
0,23
Lappeenrannan seutukunta
-4,84
0,67
-3,82
-16,08
6,34
Loimaan seutukunta
-6,24
-2,31
-9,02
-12,22
2,86
Lounais-Pirkanmaan seutukunta
-6,87
-1,08
-12,03
-8,86
0,87
Loviisan seutukunta
-5,15
-1,84
-16,04
3,88
4,14
Luoteis-Pirkanmaan seutukunta
-5,87
-4,43
-19,27
-8,64
0,66
Mikkelin seutukunta
-2,06
-0,91
-6,30
-9,51
-1,52
Nivala-Haapajärven seutukunta
-7,80
-3,33
-9,73
-10,59
13,42
Oulun seutukunta
-2,83
4,65
6,86
-11,50
-7,04
Oulunkaaren seutukunta
-4,72
-3,55
-7,21
-11,02
2,21
Pieksämäen seutukunta
-3,45
-1,29
-11,15
-7,73
7,89
Pielisen Karjalan seutukunta
-2,94
-2,81
-11,72
2,63
19,64
Pietarsaaren seutukunta
-6,55
0,26
1,39
-11,17
14,26
Pohjois-Lapin seutukunta
-2,45
2,14
4,43
-5,70
9,38
Pohjois-Satakunnan seutukunta
-6,07
-4,46
-15,21
-10,16
-1,79
Porin seutukunta
-3,79
0,46
-6,82
-15,40
-10,93
Porvoon seutukunta
-3,86
0,66
2,41
-5,31
-4,00
Raahen seutukunta
-5,84
0,96
-6,92
-37,02
-18,33
Raaseporin seutukunta
-7,76
-4,69
-14,24
-18,95
-15,56
Rauman seutukunta
-4,42
-2,27
-6,66
-2,65
8,56
Riihimäen seutukunta
-3,33
2,11
-3,96
-5,76
7,63
Rovaniemen seutukunta
-1,81
5,10
5,53
-9,28
-0,49
Saarijärvi-Viitasaaren seutukunta
-6,76
-6,75
-17,44
-8,88
-2,33
Salon seutukunta
-10,05
-11,38
-27,57
-33,00
-30,83
Savonlinnan seutukunta
-7,75
-6,39
-15,06
-18,13
-8,12
Seinäjoen seutukunta
-3,43
2,90
0,00
-7,85
4,14
Sisä-Savon seutukunta
-4,70
-3,34
-10,59
-5,63
2,50
Suupohjan seutukunta
-4,24
-0,96
-10,31
-11,94
-2,32
Sydösterbotten
-8,14
-7,37
-11,29
-16,18
6,69
Tampereen seutukunta
-5,02
2,74
3,33
-13,16
-2,49
Torniolaakson seutukunta
-10,95
-7,65
-15,13
-4,37
8,42
Tunturi-Lapin seutukunta
-2,37
10,95
14,71
7,52
41,80
Turun seutukunta
-4,09
0,62
1,00
-9,40
-2,26
Vaasan seutukunta
-2,55
5,48
1,58
-7,95
4,06
Vakka-Suomen seutukunta
-5,67
-3,51
3,56
-11,19
-0,41
Varkauden seutukunta
-12,21
-12,36
-18,48
-21,00
-2,23
Ylivieskan seutukunta
-4,93
1,14
-1,02
-5,61
4,87
Ylä-Pirkanmaan seutukunta
-8,71
-7,85
-18,77
-8,77
6,90
Ylä-Savon seutukunta
-7,13
-3,10
-8,98
-8,97
8,23
Åboland-Turunmaan seutukunta
-3,21
-1,06
-8,82
-26,57
-8,29
Äänekosken seutukunta
-6,40
-3,69
-14,72
-28,49
-13,02
KOKO MAA
-3,67
1,04
-1,27
-8,51
-1,38
Vastustuskyky
Pudotus huipulta (2007 tai 2008) pohjalle (2009 tai 2010) aluekohtaisin vuosin, prosenttia
Palautumiskyky
2010-2012 keskiarvon muutos 2005-2007 keskiarvoon, prosenttia
Uudistumiskyky
2005-2007 keskiarvon muutos 2014-2016 keskiarvoon, prosenttia
Bruttokansantuote
BKT/asukas, euroa, viitevuoden 2010 hinnoin
Tiedot: Aluetilinpito (Tilastokeskus 2020), Kuntien avainluvut (Tilastokeskus 2019a), Työssäkäyntitilastot (Tilastokeskus 20 19b)
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BKT/as uudistumiskyky
-22,22
-5,13
4,57
-1,78
0,88
4,13
9,81
-0,84
12,77
0,96
-6,70
-0,57
-3,45
2,20
24,23
14,65
-4,38
-6,63
43,39
17,02
4,77
1,67
-11,54
-0,73
6,59
-4,44
-1,44
7,32
5,30
6,99
-17,60
-6,48
4,99
10,45
-13,89
11,18
9,43
14,35
13,82
60,62
6,42
-11,52
-6,33
-10,09
-16,09
5,25
-0,92
2,25
6,78
-50,03
-4,87
0,18
14,79
5,02
2,93
-8,46
10,86
74,60
2,28
-5,18
9,54
-9,82
5,29
8,37
8,69
-17,23
-10,22
-0,88



Väkiluku
2019
42135
32576
13567
1572161
93468
39462
15801
124152
5067
186252
22388
19862
51590
15013
20716
56377
16623
11171
19110
6972
53145
82343
88824
140705
20635
12539
199604
88295
33742
27105
17378
15211
70258
28074
252559
23185
28565
20436
49598
16422
18424
131368
59065
32901
41121
66960
44881
66825
28834
60544
43512
126732
13719
21456
17211
410689
7291
14445
332288
101097
30995
29920
43434
22526
52920
21772
21392





Liite 4. Seutukuntien vastustuskyky ja uudistumiskyky työpaikkamäärillä mitattuna
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JULKAISU III
Resilience in the periphery: What an agency perspective can bring to the
table
Kurikka, Heli & Grillitsch, Markus
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ZhYkc^gYỲgfW_\kWYkW\_kZ]daega_f\lYZkijYZk\khè]ZcW\_kfdZkiWXY\kWYkiYiZki
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Constructing Regional Resilience in a
Knowledge Economy Crisis
The case of the Nokia-led ICT Industry in Tampere
Heli Kurikka, Jari Kolehmainen and Markku Sotarauta

Introduction
Tampere may be Finland’s second largest city-region (after Helsinki) but from a
European perspective it is at most a middle-sized city located far in north. This
makes it intriguing that Tampere was a key site for the Nokia corporation’s
tremendous expansion via mobile telephony. Tampere became part of this success
story, because of its strong educational and research basis and ability to grow in
tandem with Nokia’s expansion, with local and national economic and innovation
policies being tailored to support this development. However, the era of dominance
ended when Microsoft acquired and finally closed Nokia’s whole mobile business.
This caused thousands of redundancies and lay-offs in Tampere, fundamentally
restructuring the city’s entire ICT industry landscape.
Tampere is now at a point where a new ICT industry is emerging, and local
development policies appear to have some purchase on research and education to
stimulate this reindustrialisation. This paper seeks to explore the extent to which the
Tampere cluster, and particularly its universities, contributed to building a resilience
which outlived Nokia. The paper seeks to examine how the different development
phases of the local ICT industry are connected to the evolution of its resilience
capacity. Exploration of the ways resilience was constructed in Tampere allows
specific scrutiny of the universities’ roles through industrial development. Drawing
on a case study based on local statistics, an analysis of local newspapers, interviews
and focus groups1, this chapter argues that resilience is not a predefined character of
a city, but it can be developed through strategic, collaborative measures actively
involving universities. Universities can play a positive role in these developments,
but only if they are able to ensure that the pursuit of engagement activities does not
lead to an excessive short-termism, so that they can contribute effectively to pathbreaking and not to the extension of lock-in activities.
1

Path creation, extension, branching and exhaustion
In this chapter, we are concerned with the issue of regional economic resilience,
which according to Martin (2012: 12) consists of regions ability to resist recessionary
shocks, its ability to recover, ability to renew growth path and ability re-orientate.
David (2001: 26-27) suggests that sometimes when endogenous development ceases
an external shock is required to shake the region out of its lock-in. Martin and Sunley
(2006: 406) see this as an overly radical interpretation and it is true that such a shock
is not always needed – resilience turns a shock into a shift of economic trajectory. In
this chapter, as with Chapter 8, we draw on Lester’s (2007: 17-18) typology of
industrial transformation process distinguishing four different ways of
transformation: 1) indigenous creation (new technologies and competences) 2)
transplantation from elsewhere (technologies and competences new to the region 3)
diversification into technologically related industries (new functions of technology
and competences) and 4) upgrading of existing industries (incremental adjustments
in technologies and competences). In all these cases, regions that are locked into old
industries facing path exhaustion are able to create new pathways and/or extend
existing pathways. Resilience therefore depends on a region’s capacity to perform
path creation, extension and branching, and ensure that lock-in does not lead to path
exhaustion.
Hassink (2010b) describes path exhaustion as a state where the innovation
potential of local firms has been reduced or innovations are restricted to a certain
technological path. A regional industry has a low adaptability with regard to
technological and market changes. Martin and Sunley (2006: 415) describe lock-in as
a situation where a technology, industry or regional economy has become stuck in a
particular trajectory or path that has become inefficient in some way. Martin and
Sunley (2006: 400) summarise the views of path dependency that can emerge from
the ossification of these structures: 1) technological lock-in, 2) dynamic increasing
returns where positive feedback reinforces existing paths, and 3) institutional
hysteresis where formal and informal institutions, social arrangements and cultural
forms self-reproduce themselves.
Path creation can be described as "establishment of new firms in new sectors
for the region or firms that have different variants of products, employ new
techniques, organize differently, etc. than what hitherto have dominated in the
region" (Isaksen 2015: 588). These industries can be either new to the region or
totally new industries (Tödtling and Trippl 2013). Path creation usually has two main
streams: it may be caused by inward investments and/or sectoral diversification of
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existing firms through path branching or it can be research driven focusing on
commercialisation of research results (Henning et al., 2013: 1353). Path creation may
also require building of new knowledge organisations and institutional change
(Tödling and Trippl, 2013).
There is a bridge here from path creation into path extension, "in which
increasing returns and positive externalities reinforce local industrial dynamism"
(Martin and Sunley 2006: 415). In path extension success is based on incremental
innovations in existing industry (Hassink 2010a). Established ways of doing things
started to emerge, with logics of "increasing returns" and "positive lock-in" where
current circumstances receive positive feedback and seem productive, creating a selfreinforcing circle. (Arthur 1989: 127; Martin & Sunley 2006: 401-402). Path
branching refers to existing local firms and industries shifting to different, but
related sectors (Boschma and Frenken 2011). Regions usually branch into industries
that are technologically related to the pre-existing industries in the regions (Neffke
et al. 2011: 237). Path branching is often seen as industry driven (Neffke et al., 2011:
237).
By linking the concept of resilience to the conceptual framework provided by
path dependency we might be able to add analytical leverage in the efforts to
understand how regions may escape their past and open new paths. Drawing upon
Garud et al. (2010), we want to emphasise the power of reflexive agency and
cumulative processes of gradual change as forces in path creation, and thus also in
resilience. As Garud and Karnøe (2001) highlight, initial conditions are not given, as
assumed in path dependency studies, but are constructed by actors. Therefore,
various incidents shaping paths ought not to be approached as exogenous and
manifesting something unpredictable, non-purposive and random but as emergent
and serving as embedded contexts for agency. Garud and Karnøe’s framework stress
the role of entrepreneurs but, as Djelick and Quack (2007) maintain, path creation
is also political by nature, and new paths may emerge due entrepreneurial efforts of
science and policy actors despite the lack of business entrepreneurs (Sotarauta and
Mustikkamäki, 2015; Sotarauta and Suvinen, 2018). As Bristow and Healy (2014: 9798) point out, networked and polycentric nature of governance and policy is critical
in resilience.
This brings us to the issue of universities, long an important resource in
innovation policy but perhaps they even have a greater role as long-term competence
builders from this framework. Universities' role in building human capital for the
region in general cannot be underestimated. For example Crescenzi, Luca and Milio
(2015) have stated that human capital, especially tertiary educational attainment, is a
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strong predictor of regional growth, innovation and also resilience. It is this issue
that this chapter specifically addresses, asking the question of whether universities
can positively contribute specifically to path creation, extension and branching
activities, countering path exhaustion in old industrial regions and therefore
contributing to this territorial resilience.

An introduction to the case study2
This case presents a study of Tampere, founded in 1779, Finland’s second largest
city-region with a population of 380,000. It was one of the first Finnish regions to
industrialise, driven by cotton mills and paper factories, and later expending include
textiles and mechanical engineering (see Haapala 2005). These industries drove
economic development until the 1970’s, when textile industry began to disappear,
and the 1990s, when Finland was hit by a deep recession, which drove deep changes
in industrial structure and policy strategies, towards developing new high-tech
industries. Within a decade Finland moved from being one of the least ICT –
specialised countries to one of the most specialised ones in terms of exports,
production and R&D (Boschma and Sotarauta 2007). Finland’s rapid shift to a
knowledge economy involved many coincidental factors and good timing; a strong
industrial structure began to emerge already in the 20th century with the presence of
foreign companies like Ericsson and Siemens (Boschma and Sotarauta 2007).
Demanding customers (network operators), standardisation (Nordic Mobile
Telephone Standard) and a culture open to new technologies contributed
significantly to the evolution of the ICT cluster. Business and policy worked together
well (Boschma and Sotarauta 2007: 169) to position Tampere as one of Finland’s
three ICT hotspots with Oulu and Helsinki. From the early 1990s, the ICT
agglomeration grew very rapidly in Tampere, in 1996, there were 170 companies
employing 5,200 staff and with €770m turnover. By 2000 turnover had doubled to
€1.5bn, a growth driven forward by Nokia and attracting interest from local
(business) development, innovation and higher education policy in Tampere CityRegion. (Kolehmainen 2003)
The strong science and technology base and the educational institutions has been
one of the major strengths of ICT cluster in Tampere, with the Tampere University
of Technology, the University of Tampere and Tampere University of Applied
Sciences. Tampere University of Technology (TUT) has traditionally had very close
relationships with local businesses both in terms of research and education. The
University of Tampere (UTA) has its roots in social sciences, but today it is a
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diversified university with long traditions in computer science and other ICT related
fields of education and research as well, starting the first ever Nordic computer
science degree in 1965 (Kolehmainen 2003). Tampere University of Applied
Sciences (TAMK) is the smallest of the three HEIs, oriented towards working life
and RDI collaboration, one of Finland’s most popular universities of applied
sciences, and strongly international with its teaching supporting many regional ICT
companies.
Tampere has many intermediary organisations that have been concerned with
stimulating the emergence of a strong knowledge-based ICT sector with
collaborations between HEIs and firms. Firstly, its local government is very strong,
with a strong city government but also a regional council (general regional
development authorities owned by regional cities/municipalities). Tampere Region
council has become very active in innovation policy promoting e.g. innovation
platforms and user driven innovation. The national state owns Centre for Economic
Development, Transport and the Environment (ELY Centres) in Tampere offering
a wide range of economic development activities, including business support and
employment services (advisory, training and expert services and funding for
investment and development projects etc.). ELY Centres also administer Tekes (the
Finnish Funding Agency for Innovation) services in the region. The regional
councils and ELY Centres will be amalgamated in 2020.
Cities and municipalities have also set up their own economic development
organisations and networks. Tredea Ltd. or ‘Business Tampere’ (Tampere Region
Economic Development Agency), was started in 2009 by the eight municipalities of
Tampere city-region. It provides support to start-ups and potential inward investors
and is active in the execution of international talent attraction activities. All the
activities have been very important during the dramatic restructuring of the ICT
industry. Hermia Group is more focused, established in 1986 as Tamlink, offering
specific product development and innovation services through one of its two
subsidiaries, being Finland’s oldest technology transfer company linked to TUT both
operationally and via ownership. The other subsidiary - Innovaatio Oy Uusi Tehdas
Ltd - stems from the Tampere Technology Centre which was established in 1990 to
develop the Technology Centre Hermia founded four years earlier (see Lehtimäki
2005).
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Path creation and path extension in Tampere region
Path creation: roots grew into mature business
Tampere experienced path-creation in ICT in the 1990s around the rapidly growing
ICT industry, and in this section we explain its evolution as innovations, the existing
knowledge based and structures laid the foundations for a new mobile industry.
Nokia was an existing company that enlarged its product scale and invested heavily
in research, tightly integrating it into the local research ecosystem. Tampere
University of Technology was important in experimental basic research,
standardisation and innovations (e.g. digital signal processing). In response to these
developments, TUT began rapid growth in the 1990s, developing post-experience
courses for businesses alongside diverse master and post-graduate degrees. Several
courses provided important networking forums for local ICT professionals
(Kolehmainen 2003), supported by the establishment of Tamlink and later Hermia
Group (qv) as examples of institutional capacity being built to support the emergent
path. From the early 2000s, the ICT cluster’s structure was maturing, largely
dominated by the business units of multinational ICT companies, such as Nokia,
TietoEnator, Sonera, and Fujitsu Invia. Nokia remained important, but these
companies were all actively oriented towards R&D (Kolehmainen 2003). The
dominant role of multinationals also brought negative consequences, such as
undermining the entrepreneurial atmosphere, manifested in low numbers of fastgrowing internationally-oriented start-ups. (cf. Autere 2000). In the context of the
‘dot.com’ bubble that hit Finland in the early 2000’s, Tampere was relatively
unscathed, but was bit by deep restructuring a decade later.

Path extension: from the ultimate boom to first worrying signs
Alongside this path-creation activity, there was also path extension, with Nokia’s
global success creating a virtuous growth circle in Tampere based on Nokia’s mobile
technology. From our interviews it was clear that strong patterns of practise were
emerging that provided a structure to this innovation activity. Tampere University
of Technology (TUT) created a special relationship with Nokia, involving strong
graduate recruitment to Nokia, many thesis projects with the company, modifying
syllabi to reflect Nokia’s needs, project funding from Nokia, and of course strong
personal connections between TUT and Nokia. Indeed some years almost entire
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cohorts of Electronics and Communications Engineering graduates were recruited
by Nokia. This special relationship was useful for TUT because Nokia funded
research projects, and used its global connections to assist TUT’s internationalisation
process. However, this maturity brought the first sign of lock-in. TUT believed that
"didn't need anyone else" and they were "looking at the world through blue Nokia
glasses", and this close relationship to Nokia overshadowed TUT’s relationship
building with other local businesses.
This had effects on the wider setting; TUT became a follower for Nokia
providing qualified labour resources, just as Nokia started to focus more into
product development than the basic research which had originally been important in
the university collaboration. Engineering students ignored entrepreneurship because
Nokia offered attractive job opportunities. Yet Nokia was not strongly locallyembedded, with its own global Nokia community, networks and processes that
involved closed traditional innovation processes. Nokia was positive but inactive
towards regional development initiatives like the City Council’s flagship information
society initiative eTampere Programme, and most Nokia site managers in Tampere
were not active in regional development networks despite Nokia’s huge economic
role in Tampere. As late as the early 2000s, this developing lock-in was not regarded
as worrying because of the mutual (short-term) benefits to regional partners,
ignoring the deteriorating resilience from an overdependence on a strong, but
weakly-locally embedded partner.

Path exhaustion: Considerable structural changes
Mobile phone business by Nokia and Microsoft hit the wall
The path exhaustion came through problems with Nokia: a firm that once held a
40% share of the world’s mobile phone market, and accounted for 4% Finnish GDP
in 2000, 1/3 of R&D expenditure and 20% of exports in its heyday. From 2007,
Nokia began shrinking, with negative effects on the Finnish economy, employment,
and exports, particularly concentrated on cities where Nokia had its facilities (AliYrkkö 2010; Ali-Yrkkö, Seppälä and Mattila 2016). The decline of ICT can be dated
to the global economic crisis, with numbers of open ICT vacancies decreasing. In
2009 Nokia started to reduce employee numbers offering “voluntary separation
packages”, the first signs of the deep trouble facing its mobile business; many of its
more senior and knowledgeable staff realised the extent of the problems, and the
outflow grew, with Nokia laying-off several hundred staff over the next two years.
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In 2011, Nokia’s new CEO Stephen Elop began strategic changes, choosing a
new technological platform, the Microsoft Windows Phone to compete with Apple
and Android, abandoning other technologies. This platform shift can be seen as a
turning point, as thet new Windows phones flopped worldwide as a whole mobile
ecosystem. Over the next four years Nokia and Nokia Siemens Networks ran several
redundancy rounds, also outsourcing people to other companies, in total affecting
several thousand employees in Tampere, and highlighting the risks of overdependence on a single technology giant. Finally in 2014, after three year struggle,
Nokia announced the sale of the mobile business to Microsoft, with their mobile
phone development transferred to Microsoft. Following two more struggling years,
in 2016 Microsoft announced they were ending Windows phone production, the
final strike for Tampere’s mobile phone industry, with another 500 ICT jobs
disappeared in Tampere.
Structural changes in the ICT sector of Tampere
Tampere’s city and region unemployment rates had been above the national average
since 2007 (Statistics Finland 2016), with Tampere City having highest
unemployment rates among Finland’s six largest cities (City of Tampere 2016). As
late as in 2009 Tampere hosted close to 4000 employees in Nokia Ltd and Nokia
Siemens Networks, making them the region’s biggest employers (City of Tampere
2011). This number fell to 2650 people by 2011 and to 800 people by 2016 (Figure
1). ICT accounted for 8.7% of all Tampere’s employment in 2009 (Finland 6.3%)
falling to 7.0% by 2015 (Finland 5.6%) This loss of ICT jobs had indirect
employment effects in other sectors provided services for ICT businesses.
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Data sources:
* Statistics Finland (2016)
** 2011: Tampere Chamber of Commerce (2012:2), 2016: Aamulehti (2016)
*** 2011 May and 2016 September by Neittaanmäki & Kinnunen (2016:9)
**** Ministry of Employment and the Economy, Sector Online (2016)

Figure 1. Some aspects in ICT employment changes in Tampere Region.

In 2011 the ICT sector employed nearly 10,000 people. Five years later 3,000 jobs
had been restructured. About 40% were employed relatively quickly, and 40%
undertook subsidized activities (coaching, re-training, entrepreneurship courses).
20% were in danger of long-term unemployment. (Salkoaho & Ikonen 2015: 8). The
2/3 of unemployed ICT workers had only secondary level vocational education with
new vacancies requiring high level technology competences. Another risk group
being middle managers, employed in great numbers in Nokia (Neittaanmäki &
Kinnunen 2016: 21). Alongside redundancies, a new wave of software SMEs and a
few larger actors have emerged. ICT specialists were also employed by more
traditional industrial sectors as they adopt smart technologies. Both local ICT firms
and externally-owned multisite ICT enterprises were continually recruiting during
the recession, particularly software developers, sales and technical staff. Fast
growing SMEs along with international enterprises were able to exploit this rapid
restructuring, either by recruiting staff or establishing new sites in Tampere (e.g.
Intel, Huawei).
The overall picture was of ICT industry transformation towards technologicallyintensive software, with a persistence of high unemployment in the region alongside
unfilled ICT vacancies: in 2016, ICT companies were estimated to have recruited
recruit 700 new staff. The business structure of the ICT industry in Tampere Region
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has also changed. There are more SMEs and focus has moved from hardware
production (mobile phones) towards software development. The number of ICT
companies or their local units has grown from 720 to 859 from 2007 to 2015
(Statistics Finland 2016). Exports have fallen dramatically and are only rather slowly
recovering. New ICT businesses are diverse, with firms active in the games industry,
web applications, cloud solutions, cyber safety, health technology, location based
services and digitalisation of all kinds of services and traditional industry. In
comparison to the Nokia period, the overall production volume of current ICT
companies (sum of turnovers) in the Tampere region remains low (Figure 2).

Data source: Statistics Finland 2016

Figure 2. Turnover development of the ICT sector in Tampere Region.

These changes had clear effects on Tampere’s universities, with far fewer students
interested in studying Electronics and Communications Engineering in TUT, whilst
electrical energy engineering grew in popularity. TUT faced a dramatic reduction in
external funding because of Nokia’s prior dominance as a research partner; these
projects dried up over a two year period, and TUT began competing more intensively
for funds, actively seeking new project partners and collaborators. The new software
firms have proven highly interested in working with the universities to access student
potential as innovation resources.
Dimensions of Tampere’s regional lock-in
Laamanen et al. (2016: 13-17) identified that Nokia mobile phone division’s decline
after its huge success could be ascribed to four causes, including poor strategic
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choices (e.g. technology, timing, leadership); a lack of capabilities to face new
challenge; organisational problems (particularly inflexibility, where structures
prevented efficient R&D); alongside general environment factors ( market changes
and an economic downturn). Faced with dominant iPhone competition, Nokia’s
organisation became too massive, bureaucratic and slow, had a traditional innovation
process and finally there were globally difficult economic situation. Interviewees
argued that the "time of the dinosaurs was over", "it was time for new and more agile companies"
and "creative destruction" were involved. This organisational failure drove path
exhaustion, and as Nokia faltered, Tampere was unable to help them address the
challenges despite the massive consequences this had for the regional economy.
The regional lock-in manifested itself in many ways. Interviewees argued that it
was not just the failure of Nokia in the global market, but the excessive specialisation
in the regional labour market with a failure to develop broader competencies and
encourage entrepreneurship. Nokia was a highly attractive partner for many regional
actors in the ICT sector, with the result that there was a very strong central node,
and only limited interactions between the other partners. However, Tampere was
not leaning only on ICT, but has been actively developing also other industries, such
as machine building industry and heatlth technology. In any case, the structre of the
local ICT industry undermined the regional resilience, something that became clear
with the crisis and Nokia’s rapid downfall with its highly disruptive effects as
Tampere was forced to de-lock itself. After the event, one municipality development
manager even described that "Nokia and Microsoft downsizing and shutdowns were the best
things that have happened to Tampere after all." The argument was that as that path had
ended, it had at least created a space for the emergence of new software businesses
and the revitalisation of the machine building industry.

Path branching by deepening open collaboration
Not all the actions to reshape Tampere’s industrial scene were reactive responses to
the immediate crisis, particularly by the universities to promote innovation and
entrepreneurship, with some work undertaken to promote innovation and SMEs
beginning from 2008. Innovaatio Oy Uusi Tehdas Ltd. launched the “New Factory”,
a business incubator and an innovation platform that aims to “connect entrepreneurs,
students, researchers, mentors, investors and experts from various fields into value co-creation.” In
this respect, the concept called Demola has become quite prominent. Demola is a
student innovation project platform on which multidisciplinary and often
multinational student teams solve real-world challenges provided by companies and
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other organisations. Quite recently, TUT, UTA, TAMK and City of Tampere
became the owners of Demola activities. New Factory also created the Promoto
concept to facilitate the birth of start-ups by linking students and highly-skilled
unemployed people in anticipation of a coming crisis. In total there are more than
160 established start-ups and 1600 jobs created and €35m funding raised by firms in
Tampere’s New Factory.
From 2011, as the depths of the Nokia crisis became evident, Tampere’s
universities also were active in working with development organisations and other
regional actors to try to create new economic development paths for the region.
Existing loose cooperation network made it relatively easy to mobilise a core group
of actors; the City & Regional councils, Tekes, the ELY centre, Hermia, the Region
Economic Development Agency, the Chamber of Commerce, the two universities
and at that time also Nokia. Operating through unofficial breakfast meetings, this
core group sought to develop collaboration between public and private bodies
amidst the ongoing structural changes. (Salkoaho and Ikonen 2015: 9)The group
built on its mutual trust and common will to functioned solutions, and Nokia passed
confidential redundancy information to employment agencies to help with their
planning. The group was called together by Tredea and despite the lack of formal
leadership it was able to play a significant role in crisis management and
coordination. One tangible outcome was the RecruIT event, started in 2011 to
promote employment, but has since established its position as a meeting point for
the ICT-sector companies and professionals.
We point to two activities that facilitated the emergence of new firms. The ELY
Centre launched an upgrading programme "Spirit – ICT Future in the Tampere
Region". Approximately 2,000 people and twenty companies participated in the
Spirit retraining and qualification upgrading activities (Salkoaho and Ikonen 2015:
8). This programme was the public counterpart of the Nokia Bridge programme, in
which Nokia sought to avoid the damaging PR that had accompanied its Bochum
factory closure. The Bridge programme offered five different paths, redeployment
within Nokia, outplacement to another company, new companies foundation,
retraining, and career coaching. The entrepreneurial path provided funded start-ups
with grants of €10-25,000 and technology licenses, with 100 businesses, employing
550 people with only 40% of firms in ICT (Kiuru, Handelberg & Rannikko 2013;
Eskelinen 2015: 24-25). Microsoft also adopted a similar programme, Polku ("Path")
for their redundancies, which was also positively received.
The City of Tampere and Tredea worked on an industrial development policy,
with their "Invest-in Tampere" programme, seeking to create new employment by
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supporting start ups, providing growth services and promoting Tampere as an
attractive site for global and national ICT companies, based upon qualified labour,
high-quality physical infrastructure and research institutions. Some companies
recruited whole development teams and located to Tampere, although some firms
were not to stay permanently.
The path branching emerged as new companies were established from the ashes
of Nokia and Microsoft pursuing strategies based on lack of hierarchical structures,
openness and transparency, continuous learning, crowdsourcing, ethical and
meaningful assignments (Kärki 2015: 16). The new ICT sector was more versatile
than previously, covering the games industry, cloud solutions, cyber safety, health
technology and digitalisation of traditional industry. Nokia did not entirely disappear
but lost its dominant position in Finland’s economy (Ali-Yrkkö, Seppälä and Mattila
2016: 3-4) nevertheless recovering to being the highest value added Finnish company
with its network systems and patent portfolio. Nokia recently re-entered the mobile
phone business, licensing the Nokia brand for phones and tablets to HMD Global
Ltd, a low risk, but potentially profitable strategy.
The universities contributed to these path branching activities, most notably
being active in Nokia's Bridge Programme and Spirit programme, and this stimulated
new collaborative thinking amongst the universities. Tampere University of
Technology, University of Tampere and Tampere University of Applied Sciences cooperated closely to coordinate their post-experience education offer, and also to
compete against private providers for this training. The informal network was here
important in helping the employment authorities to persuade the universities to
participate in these shorter-term activities, despite the universities’ general
preferences for teaching larger and more general upgrading courses. Universities,
especially TUT, needed to find new research partners to fill out the gap that Nokia
had left. The issue of short-termism here was also a problem, and both university
and regional firms devoted a lot of effort to building relationships which in some
cases failed before a reasonably strong university-business network formed over
recent years.
The path branching concept is useful to understand the restructuring of ICT in
Tampere as the mobile phone industry diversified into other ICT sectors and also
merged into traditional industries as smart technologies. It is easy to see that
Tampere can be located into two latter categories of Lester’s typology, namely
diversification and upgrading. The university’s resilience building role through
university became evident with the employment rates of highly educated ICT
employees were considerably higher than secondary level educated (Neittaanmäki &
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Kinnunen 2016: 21). In the regional management group, universities also
contributed to the development of new approaches of collaboration and openness,
away from supporting clusters towards driving processes of digitalisation. The
universities have been active in reshaping the regional talent attraction policy to
increase the human diversity and global linkages.
Looking to the future, this shared leadership contributed to the development of
a new Smart Tampere program (2017-2021) to produce a more transversal set of
solutions to the cities’ open big, digitalization-related challenges. Innovative ‘smart’
solutions are provided by companies, universities and citizens, around seven themes
that are health, education and know-how, industry, building, infrastructure, mobility
and government and citizen. The City made the project funding contingent on this
new way of working, and the universities have been willing to participate not only
for projects in their own right, but in working with others to orient those projects
and their other activities to the big, local challenges. Part of this programme seeks to
develop new kinds of open innovation platforms, using existing infrastructures, such
as the universities and larger businesses, to empower smaller groups, digitalising city
life and promoting an agile approach which can later be upscaled to involve large
companies, research institutions and the public sector (cf. Raunio et al. 2016,5). The
universities have been actively engaged with these platforms, drawing on their
resources, competencies and highly skilled individuals. At the time of writing, the
three regional universities had agreed to merge in 2019, intended to create a
university with more than 35,000 students, and with new, modern procedures for
the research, education and societal engagement.

Discussion: constructing regional resilience
This article has sought to look at the role of universities in the long-term
development trajectory of a region and an industry at a time when it was dominated
by a single company. In Tampere, the resilience capacity seemed to be rather high in
the 1990’s, when the ICT path was created and system was in a flexible and creative
state after a severe recession of the early 1990’s. By the end of the 1990’s Nokia and
mobile phones had reached a tremendous growth and established their role as an
engine of economic development in Tampere Region. In the first years of the 21st
century this appeared to continue, despite resilience deterioration through increasing
dependence on one actor. As the crisis hit, the scale of lock-in became evident, with
first problems in 2008 crisis, mass redundancies in 2011 and the closure of mobile
telephony industry in Tampere in 2016. What has happened since 2008 were various
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attempts by regional actors to construct resilience in ways that would minimise the
damage done to the region by the delocking process that hit as Nokia mobile
telephony in Tampere entered its terminal decline. The universities have been
important in that process, although unlike other chapters in this volume, one of the
main issues the universities needed to address was solving their contribution to the
lock-in problem, after an active role in earlier path creation.
Universities have had a significant role in different development phases of the
ICT industry in Tampere. To begin with, we argue, the whole cluster would not have
emerged without the initial efforts by both scientific universities. That is also the case
concerning the rapid growth and the “glorious days” of Nokia and its mobile phone
business. At that time both educational and research activities were of great
importance. However, quite intense university-industry interaction between Nokia
and TUT especially was not able to prevent the dramatic restructuration of the local
industry. One could argue that the relationships were even too tight, or at least
mental models were too homogenous. Later on, the universities were involved in the
management of the acute crisis, but their role cannot be determined as crucial.
Consequently, the universities needed to relocate themselves to the new setting.
For example, the “open innovation platform approach” provide universities with
quite different position to more traditional university-industry interaction modes.
More generally the role of universities in this case study appears to have reasserted
itself, both as a means of attracting highly talented students but also in creating the
channels to better embed them in the region. The adoption of an open innovation
approach and the creation of new platforms was an attempt to facilitate that and to
create an environment where experimentation was encouraged and failure permitted,
a very different kind of regional culture to that prevalent under conditions of a large
employer.
So what are the wider lessons we can learn from this case study of the
involvement of universities in an attempt by an old industrial region to reinvent itself
for the 21st century? The Tampere region is a quite extreme example because of the
sheer size of the boom and the bust the region experienced related to a single firm,
and the effects that this had on a wider industrial sector, firstly as crowding out, and
then providing potential productive assets for this. The most obvious example to
this is the universities have acted to have an ameliorating role on the boom to bust
conversion, ensuring that as many of the resources that were built up in the ‘gold
rush’ years were retained and retrained as the crisis built up. The retraining and
upgrading programmes from the universities are emblematical of this approach in
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explaining how universities can help to deal with these moments of evolutionary
collapse.
But there is another more interesting story emerging from this case study again
revealed by its extremity. Tampere’s universities have been in recent years, as with
other universities in this volume, under enormous pressure to succeed and compete
in a range of national and international comparative frameworks. They have to
compete for students, they have to produce highly-rated research by winning
prestigious and lucrative research grants. When faced with a single firm that was able
to help them deliver so many of these goals it is unsurprising that the university
oriented a number of its activities towards that single firm. But at the same time,
that orientation towards Nokia contributed to the sense of lock-in by reaffirming to
other policy makers that the existing way of business was suitable. And the
universities, and in particular TUT, had to find new ways to break that lock-in given
these wider networks within which they were operating. Supporting new
entrepreneurs with short courses and small research projects represented a very
different way of working for TUT post-Nokia and required substantive learning
activities within the university to realise the necessary internal changes to permit
participation in the informal regional network.
And this we argue is the most interesting contribution to be made here, to place
the role of the universities in the context of public organisations that nevertheless
have strongly private interests, to compete and succeed in these wider knowledge
networks. It is all too easy to assume that universities are able as ‘ivory tower’ actors
to stand above the daily throng and take decisions with long-term perspectives at
their heart. But these new global pressures drive universities towards the same shortterm rationales that are at the heart of the emergence of regional lock-in. We contend
that in the context of evolutionary approaches and resilience, it is this issue that
requires additional research and reflection, how can universities be granted the
necessary space and time to contribute to resilience, and not themselves exacerbate
lock-in, crisis and the regional economic problems that ultimately result.

Notes
1. The case study uses various data sources including standard statistics (Statistics
Finland), 73 daily paper articles (93 pages; Aamulehti, main local newspaper), six
extensive, thematic face-to-face interviews and two thematic group interviews,
alongside other materials as referenced elsewhere. We have compiled the milestones
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of Nokia related events from local daily newspaper Aamulehti news archives and
from regional employment authorities report (Salkoaho 2015).
2. This section partly draws upon Kolehmainen (2003), but the description has been
updated and revised.
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