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Tutkielma käsittelee kaupunkiseutujen elinkeinopoliittisia yhteistyösuhteita nyky-yhteiskunnassa.
Esimerkkeinä käytetään Tampereen ja Kemi-Tornion kaupunkiseutuja. Tutkimuksen tarkoituksena
on selvittää alueilla, taloudessa ja yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten aiheuttamaa tarvetta
lisätä kaupunkiseutujen elinkeinopoliittista yhteistyötä, ja selvittää keinoja, joiden avulla näihin
muutoksiin voidaan vastata. Eräänä merkittävänä yhteistoiminnan tuloksena pidetään innovatiivista
toimintaympäristöä, joka on houkutteleva sijaintipaikka niin ihmisille kuin yrityksillekin. Myös
kaupunkiseutujen kilpailukykyisyyttä edistäviä yhteistoiminnan muotoja pidetään tärkeinä. Tutki-
muksessa kuvataan, miten erilaisen institutionaalisen rakenteen omaavat kaupunkiseudut pystyvät
luomaan paikalliseen toimintaympäristöön sopivia toimintatapoja muun muassa elinkeino- ja inno-
vaatiopolitiikassa.

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen. Aineisto kerättiin tekemällä teemahaastatteluita, joita tehtiin
yhteensä 14 kappaletta. Tutkimuksen empiirinen osuus on liitetty teoreettisen keskustelun yhtey-
teen.

Muun muassa jatkuva kansainvälistymiskehitys, osaamisen ja tiedon merkityksen lisääntyminen
sekä kaupunkiseutujen välinen kiristynyt kilpailu vaikuttavat siihen, miten seudut menestyvät tule-
vaisuudessa. Elinkeinopolitiikan avulla voidaan vastata näihin haasteisiin, mutta se ei ole helppoa.
Molemmilla esimerkkeinä käytetyillä kaupunkiseuduilla on yhteistyössä lisäämis- tai ainakin tii-
vistämistarvetta. Yhteistyötä tehdään, mutta sitä saatetaan tehdä vain yksittäisten projektien puit-
teissa. Organisaatio- ja kuntarajojen ylittäminen saattaa myös olla ongelmallista. Toimijoiden väli-
nen keskinäinen kilpailu voi haitata yhteistyön tekemistä, vaikka yhteistyö ja verkostoituminen tar-
joaisivat mahdollisuuden yhdistää voimavaroja. Suurempana kokonaisuutena toimittaessa voisi olla
helpompaa menestyä kilpailussa tulevaisuudessa. Lisäksi innovatiivisen toimintaympäristön käsite
pitäisi ottaa enemmän huomioon käytännön elinkeinopoliittisissa toimenpiteissä, koska se tarjoaa
tärkeän näkökulman kaupunkiseutujen kehittämiseen keskittymällä kuvaamaan olosuhteita, jotka
ovat tärkeitä innovaatioiden syntymisessä. Myös elinkeinopoliittisen näkökulman ulottaminen kaik-
keen päätöksentekoon olisi tulevaisuudessa tärkeää.

Avainsanat: elinkeinopolitiikka, yhteistyö, innovatiivinen toimintaympäristö, verkostoituminen,
kilpailukyky ja instituutiot.
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1. Johdanto

Siirtyminen globaaliin tietoyhteiskuntaan on luonut aivan uudenlaisen taloudellisen ajattelutavan,

jossa yritykset valitsevat sijaintipaikkansa sen mukaan, mistä niiden on helpointa tavoittaa markki-

nat. Globalisaatio voidaan maantieteellisessä mielessä nähdä politiikanteon uudeksi tilaksi, jossa

kansallisen tason tekijöiden lisäksi ovat toimijoina myös alueelliset ja paikalliset politiikantekijät

(Kahila 1997, 23). Globalisaation ovat tehneet mahdolliseksi maailmantalouden ja politiikan va-

pautuminen ja teknologian leviäminen niin, että erityisesti informaatioteknologian välityksellä etäi-

syyden merkitys on monissa toiminnoissa vähentynyt selvästi (Okko et al. 1998, 73). Castells

(1996) käyttää uudesta talousjärjestelmästä termejä informationaalinen ja globaalinen. Hän kutsuu

nykyistä yhteiskuntaa termillä verkostoyhteiskunta, jossa merkittävät toiminnot organisoituvat yhä

selvemmin verkostoissa. Nykyinen verkostoyhteiskunta rakentuu Castellsin mukaan erilaisten vir-

tojen ympärille, joten olemme siirtymässä paikkojen tilasta (spaces of places) virtojen tilaan (spaces

of flows).

Koska yritykset toimivat nykyään monimutkaisissa ja laajalle levinneissä verkostoissa, ne joutuvat

kilpailemaan entistä laajemmilla markkinoilla ja menestyminen edellyttää kilpailukykyisyyttä kan-

sainvälisestikin. Perinteinen ylhäältä alas -tyyppinen säätely ei enää sellaisenaan toimi nykyisen

tietoyhteiskunnan elinkeinopolitiikassa, vaan elinkeinopolitiikan on oltava räätälöityä vastaamaan

kunkin alueen elinkeinoelämän tarpeita.

Myös kaupunkiseutujen välinen kilpailu lisääntyy koko ajan. Niiden välinen kilpailu tapahtuu ny-

kyisin kansallisen tason lisäksi globaalilla tasolla. Mikäli kaupunkiseudut haluavat menestyä myös

tulevaisuudessa, niiden on pystyttävä olemaan mukana kovenevassa kilpailussa. Putoaminen pois

tästä kehityksestä voi olla niille erittäin turmiollista. Kaupunkiseutujen on pystyttävä tarjoamaan

työpaikkoja ja hyvä asuin- ja elinympäristö koulutetulle työvoimalle. Elinkeino- ja innovaatiopoli-

tiikalle tämänhetkinen kehitys asettaa suuria paineita, koska emme voi tietää esimerkiksi sitä, min-

kälainen yritysrakenne tai mitkä yritykset ylipäänsä menestyvät alueella tulevaisuudessa. Sen vuok-

si elinkeinopolitiikan on oltava alueen yritysten ja toimijoiden preferenssien kautta reflektoituvaa ja

tarvittaessa muuntumiskykyistä, koska elinkeinopolitiikka edustaa paitsi alueen kehitystä myös tie-

tyn ajanjakson tarpeita. Tämänhetkinen elinkeinopolitiikka korostaa seudullista yhteistyötä, kun

1970-luvulla elinkeinopolitiikan avulla pyrittiin yritysten suoraan tukemiseen.
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Viimeaikainen kehitys on osoittanut, että alueellinen keskittymistrendi jatkuu yhä, vaikka nykyinen

joustava tuotantomuoto ja informaatiotekniikan kehitys mahdollistaisikin aluerakenteen hajautumi-

sen. Työpaikat ja koulutettu työvoima kuitenkin keskittyvät suurimmille kaupunkiseuduille. Haas-

teita lisää myös se, että osaamisen ja tiedon merkitys kasvaa koko ajan. Taantuville ja yksipuolisen

yritystoiminnan kaupunkiseuduille nykykehitys asettaa suuria paineita. Sellaisten kaupunkiseutujen

olisi nopeasti tartuttava tilaisuuteen kehittää seudun elinkeinopolitiikkaa. Yhdeksi merkittävimmistä

ratkaisuista selviytyä tulevaisuudessa voi tarjota alueellinen erikoistuminen, jonka pitäisi näkyä

myös seudun elinkeinopoliittisissa strategioissa.

Vaikka elinkeinopolitiikassa tehdään käytännön tasolla yhteistyötä eri toimijoiden välillä, silti yh-

teistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksissa on lisäämisen tarvetta. Monenkaan kaupunkiseudun

elinkeinopolitiikka ei ole aidosti seudullista elinkeinopolitiikkaa, vaan yksittäisten kaupunkien ja

kuntien intressit ohjaavat politiikkaa omien preferenssiensä mukaisesti. Yhteistyön merkitys ko-

rostuu yritettäessä pitää seutua elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä. Myös instituutioilla on suuri

merkitys kehittämistoiminnassa, mutta niiden määrä ei kuitenkaan tarkoita samaa asiaa kuin insti-

tuutioiden laatu. Erään tulevaisuudessa tärkeän, mutta vielä monilla kaupunkiseuduilla hyödyntä-

mättömän käytännön elinkeinopoliittisen mallin voisi tarjota kokonaisvaltainen elinkeinopolitiikka.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää alueilla, taloudessa ja yhteiskunnassa tapahtuneiden

muutosten aiheuttamaa tarvetta lisätä yhteistyötä kaupunkiseutujen elinkeinopolitiikassa sekä sel-

vittää keinoja, joiden avulla näihin muutoksiin voidaan vastata. Eräs yhteistoiminnan tulos on inno-

vatiivinen toimintaympäristö, jonka merkitys korostuu pyrittäessä säilyttämään alue kilpailukykyi-

senä myös tulevaisuudessa. Tutkimuksen empiirinen osuus on liitetty teoreettisen keskustelun yh-

teyteen.

Tutkimuksen alussa käsitellään tutkimusongelmaa sekä tilastojen ja strategioiden avulla esitellään

tutkimuksen kohteena olevia kaupunkiseutuja. Tämän jälkeen käsitellään elinkeinopolitiikan to-

teuttamisen muotoutumista Suomessa, jonka jälkeen syvennytään tämän työn kannalta tärkeisiin

elinkeinopolitiikan uudistamiseen vaikuttaviin tekijöihin ja teoreettisiin käsitteisiin, kuten uusiin

tuotannollisiin alueisiin ja innovatiivisiin toimintaympäristöihin. Viidennessä luvussa nostetaan

esille neljä käsitettä – kokonaisvaltainen elinkeinopolitiikka, kaupunkiseutujen erikoistuminen, in-

stituutioiden tiheys ja niiden laatu sekä innovaatiopolitiikka alueellisen kehittämisen välineenä,

joiden avulla pyritään löytämään vastauksia aikaisemmissa luvuissa käsiteltyihin asioihin. Lopuksi

luvussa kuusi esitetään työn herättämä pohdinta.



2. Tutkimusongelma

2.1. Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tarkoituksena on ensinnäkin selvittää alueellisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten

muutosten vaikutusta elinkeinopolitiikan toteuttamiseen sekä keinoja, joiden avulla näihin muutok-

siin voidaan vastata. Yhtenä merkittävänä keinona muutoksiin vastaamisessa pidetään seudullista

yhteistyötä, joka ei välttämättä toimi kunnolla eikä ole puhtaasti kuntarajat ylittävää, kokonaisval-

taista kehittämispolitiikkaa. Toivottavana päämääränä pidetään innovatiivisia toimintaympäristöjä,

jotka ovat houkuttelevia sijaintipaikkoja niin yritystoiminnalle kuin ihmisillekin.

Ku
po

Tu

Alueelliset muutokset:
- Kaupunkiseutujen kiristy-
vä kilpailu
- Seutuistuminen
- Menestymisen kasaantu-
minen tietyille alueille

Talouden muutokset:
- Verkostoituminen
- Joustava tuotanto
- Tuotannollinen erikois-
tuminen

Elinkeinopolitiikka
Yhteiskunnalliset muutok-
set:
- Siirtyminen tietoyhteis-
kuntaan
- Kansainvälistyminen
- Kansallisvaltion rollin
vähentyminen ja alueiden
merkityksen lisääntyminen
- Osaamisen ja tiedon mer-
kityksen lisääntyminen
5

va 1. Eräitä yhteiskunnallisia, taloudellisia ja alueellisia muutoksia, jotka vaikuttavat elinkeino-
litiikan harjoittamiseen kaupunkiseuduilla.

tkimustehtävänä on etsiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

- Mitä vaatimuksia alueelliset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset muutokset aiheuttavat elin-

keinopolitiikalle ja kaupunkiseuduille?

• Minkälaisten toimenpiteiden avulla muutoksiin voidaan vastata?

- Mikä on paikallisten instituutioiden ja toimijoiden merkitys muutoksiin vastaamisessa?

• Miten ne voivat vaikuttaa alueen tulevaan kehitykseen?

- Toimiiko seutuyhteistyö elinkeinopoliittisissa asioissa esimerkkiseuduilla?

• Miten yhteistyötä voisi tiivistää ja parantaa?

- Miten paikallisia toimintaympäristöjä voidaan kehittää suotuisiksi innovaatioprosesseille?

• Miten siihen voidaan vaikuttaa elinkeino- ja innovaatiopolitiikan avulla?
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Aihetta tarkastellaan kaupunkien ja kaupunkiseutujen näkökulmasta. Myös aluetalouden perustan

muodostavien yritysten näkökulma otetaan tutkimuksessa huomioon. Paikallisia toimintaympäris-

töjä lähestytään innovatiivisen miljöön, uusien tuotannollisten alueiden, kaupunkiseutujen kilpailu-

kyvyn ja verkostoitumisen näkökulmasta. Myös globalisaatiota pidetään tässä tutkimuksessa mer-

kittävänä taustavaikuttajana esimerkiksi alueiden kilpailukykyyn sekä aluerakenteeseen. Siihen ei

kuitenkaan syvennytä tarkemmin, vaan se otetaan ikään kuin annettuna, sillä tässä tutkimuksessa

keskitytään lähinnä kuvaamaan sen seurauksena syntyneitä vaikutuksia, jotka vaikuttavat tämänhet-

kiseen elinkeinopolitiikkaan.

Hallinnollis-organisationaaliset kysymykset ovat myös tärkeitä, koska niiden avulla luodaan elin-

keino- ja innovaatiopolitiikkaan sekä kehittämiseen puitteita. Lisäksi kaikkien kaupunkiseudulla

toimivien kehittäjäorganisaatioiden yhteistoimintaa korostetaan. Tässä tutkimuksessa elinkeinopo-

litiikkaa harjoittaviin toimijoihin lasketaan kuuluviksi muun muassa kaupungin organisaatiossa

elinkeinopolitiikasta huolehtiva yksikkö, työvoima- ja elinkeinokeskukset, maakuntien liitot, tek-

nologiakeskukset, seudulliset kehittämisyhtiöt, oppilaitokset, kauppakamarit sekä yritykset.

Tutkimuksessa selvitetään viimeaikaista kehitystä, mutta tarkoituksena on esittää visioita myös tu-

levaisuudesta. Tutkimuksen tavoitteet voidaan tiivistää seuraavasti:

- Selvittää elinkeinopoliittisia yhteistyömahdollisuuksia Tampereen ja Kemi-Tornion kau-
punkiseuduilla, joiden avulla elinkeinopolitiikkaa voidaan paremmin kehittää vastaamaan
nyky-yhteiskunnan vaatimuksia. Tavoitteena on löytää teoreettisen viitekehyksen ja haas-
tatteluiden avulla käytännön elinkeinopolitiikkaa tukevia ideoita.

- Etsiä syitä elinkeinopolitiikan uudistamistarpeelle.
- Selvittää eri toimijoiden näkemyksiä seudun kehittämistarpeista ja mahdollisista keinoista,

joiden avulla seutua voidaan kehittää innovaatio- ja elinkeinotoiminnalle suotuisaksi.
- Hahmottaa elinkeinopolitiikkaan osallistuvien instituutioiden merkitystä ja toimijoiden

roolia.
- Pyrkiä löytämään innovatiiviseen toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä ja niiden avulla

esittää suuntaviivoja alueen tulevasta kehityksestä.

Elinkeinopolitiikan harjoittamista pidetään tässä tutkimuksessa tärkeänä osana alueellista kehittä-

mistä. Elinkeinopoliittista yhteistyötä ei kuitenkaan pidetä itsetarkoituksena, sillä pelkkä toimiva

yhteistyö ei takaa sitä, että seudun elinkeinopolitiikka olisi laadukasta. Hyvin toimiva yhteistyö

kuitenkin tarjoaa yhden merkittävän välineen alueen kehittämisessä ja seudun menestymisessä.

Tiettyjä hallinnollisia ratkaisuja sen sijaan kyseenalaistetaan. Liiallinen byrokraattisuus ja hallin-
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nollinen ylhäältä alas -tyyppisen kehittämisen ajattelu ei enää suoraan sovi nykyiseen verkostoyh-

teiskuntaan. Toimenpiteiden pitää olla joustavia, eivätkä ne saa olla päällekkäisiä. Eri toimijoiden

yhteistyössä korostuu myös niiden sitoutuminen toimintaan.

2.2. Tutkimusesimerkkeinä Tampereen ja Kemi-Tornion kaupunkiseudut

Tutkimuskohteeksi on valittu vertailun vuoksi kaksi kaupunkiseutua: Tampereen kaupunkiseutu ja

Kemi-Tornion kaupunkiseutu. Tutkimuskohteiden valintaan vaikutti ensinnäkin se, ettei kummalla-

kaan kaupunkiseudulla seudullinen elinkeinopolitiikka ole välttämättä organisoitunut yhtä pitkälle

kuin eräillä suomalaisilla kaupunkiseuduilla, kuten Jyväskylässä, jossa seudullinen elinkeinoyhtiö

Jykes Oy osallistuu laajasti seudullisen elinkeinopolitiikan hoitamiseen. Tosin on huomattava, että

Tampereen seudulla elinkeinopoliittinen yhteistyö on kuitenkin pidemmälle organisoitunut kuin

Kemi-Tornion seudulla. Tampereella yhteistyön lisäämistarvetta lisää sen merkitys eräänä voimak-

kaimmista valtakunnan osakeskuksista. Vastaavasti Kemi-Tornion seudulla yhteistyön lisäämistar-

vetta aiheuttaa pohjoinen sijainti muuttotappioalueella Lapissa, jotta seudun menestymiseen voitai-

siin tulevaisuudessa paremmin vaikuttaa. Tulevaisuudessa Kemi-Tornion seutu voisi kenties toimia

koko Lapin kehityksen moottorina, sillä pääosa Lapin teollisuudesta on keskittynyt sinne. Toisaalta

Kemi-Tornion seudun mielenkiintoa lisää tiivis kaksoiskaupunkiyhteistyö ja rajayhteistyö Haapa-

rannan kanssa. Lisäksi sekä Kemi-Tornion että Tampereen kaupunkiseuduilla on vielä potentiaalia

kehittyä edelleen innovatiivisemmiksi toimintaympäristöiksi.

Toiseksi esimerkkeinä olevat kaupunkiseudut eroavat toisistaan huomattavasti jo institutionaalisen

rakenteen perusteella. Tampere on yliopistokaupunki, jonka institutionaalinen perusta on selvästi

monipuolisempi Kemi-Tornion kaupunkiseutuun verrattuna. Kemi-Tornion seudulla ei esimerkiksi

ole omaa yliopistoa tai muuta tutkimuslaitosta. Kaupunkiseudut eroavat toisistaan myös siinä, että

Tampereen kaupunkiseutu on maamme nopeimmin kasvavia kaupunkiseutuja. Kemi-Tornion kau-

punkiseudun väkiluku on sen sijaan ollut viime vuosina laskussa. Toisaalta molempia kaupunki-

seutuja yhdistää teollinen perinne, jonka voidaan ajatella olevan jopa rasite. Etenkin Kemi-Tornion

seutu on pysynyt teollisuusvaltaisena seutuna. Tampereen seutu ja erityisesti Tampereen kaupunki

on onnistunut monipuolistamaan elinkeinorakennetta valtavasti viimeisten parinkymmenen vuoden

aikana.
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Juuri Tampereen vetovoimaisuuden ansiosta runsaan 447 000 asukkaan Pirkanmaa on yksi maam-

me voimakkaimmin kasvavista maakunnista. Tampereen kaupunkiseutuun kuuluvat hallinnollisesti

Tampereen kaupungin lisäksi Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi. Yhteen-

sä näissä kunnissa on nyt lähes 300 000 asukasta. Toiminnallisesti Vesilahtea ei kuitenkaan lasketa

kuuluvaksi Tampereen kaupunkiseutuun. Yli 195 000 asukkaan Tampere on seudun ylivoimainen

keskus.

TAULUKKO 1. Tampereen kaupunkiseudun väkiluku 31.12.2000 (Pirkanmaan maakuntatilasto
2001) ja Kemi-Tornion väkiluku 31.12.2000 (Lappi lukuina 2001).

Kemi-Tornion kaupunkiseudun muodostavat Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio. Vuoden

2000 lopussa seudulla asui 63 022 asukasta. Kemi ja Tornio ovat lähes yhtä suuret alueen keskuk-

set, vaikkakin Kemi on aavistuksen Torniota suurempi. Keminmaa, Simo ja Tervola ovat väkilu-

vultaan pieniä kuntia. Koko seudun väkiluvun kehitys oli vuonna 2000 edellisvuoteen verrattuna

aleneva. Väkiluku laski Kemi-Tornion kaupunkiseudulla 0,9 prosenttiyksikköä. Eniten laski Ter-

volan asukasluku (1,5 %).

Jo taulukon 1 luvut osoittavat kaupunkiseutujen huomattavista kokoeroista. On kuitenkin muistetta-

va, ettei pelkkä asukasluku tee seudusta menestynyttä eikä varsinkaan takaa elinkeinopolitiikan

laatua. Toisaalta suureen asukasmäärään mahtuu myös paljon osaajia, erilaisia instituutioita ja

enemmän monipuolisia yrityksiä. Se vaikuttaa väistämättä seudun elinkeinopoliittiseen toiminta-

kenttään.

Antikaisen (2001) mukaan Tampereen seutu on erittäin vahva ja monipuolinen. Hän luokittelee

Tampereen seudun toiminnallisesti monialaiseksi, monipuoliseksi yliopistoseuduksi. Sen toimin-

nallinen erikoistuminen on nyt jakautunut useammalle sektorille, kun vielä aikaisemmassa kaupun-

kiverkkotutkimuksessa vuonna 1998 se luokiteltiin teolliseksi seuduksi. Myös osaamisperustaltaan

Tampereen kaupunkiseutu on erittäin vahva, koska osaamisperusta on vahvistunut selvästi. Antikai-

nen ja Vartiainen (1999) ovat todenneet, että tietointensiiviset instituutiot, yliopistot ja muut kou-

Tampere 195468 Kemi 23689
Kangasala 22276 Keminmaa 8930
Lempäälä 16331 Simo 3891
Nokia 26905 Tervola 3895
Pirkkala 12736 Tornio 22617
Ylöjärvi 20518
Tampereen kaupunkiseutu 294234 Kemi-Tornion kaupunkiseutu 63022
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lutus- ja kehittämisyksiköt ovat ratkaisevia nykyisessä tietoteollisessa kehityksessä (Antikainen

2001, 29). Kemi-Tornion seutu puolestaan on vahva teollinen keskus, joka on edelleen erikoistunut

teollisuuteen, vaikkakin se on Antikaisen mukaan menettänyt vahvuusluokkaa ja monipuolisuutta

vuonna 1998 tehtyyn kaupunkiverkkotutkimukseen verrattuna.

Tampereen seudun Antikainen (2001, 32) luokittelee vahvaksi kansainväliseksi keskukseksi. Anti-

kainen (emt.) toteaa, että myös pienet ja keskisuuret kaupunkiseudut punovat omia kansainvälisiä

verkostojaan teollisten tuotteidensa ja meriliikenteen kautta. Näin ollen kansainvälisessä meri- ja

maaliikenteessä Kemi-Tornion seutu on tärkeä solmukohta.

Työllisyys- ja väestökehitykseen perustuvan kehityskuvan tulkinnan mukaan Tampereen seudun

kehityskuva on positiivinen. Tampere on Antikaisen mukaan lunastamassa kansallisen kaupunki-

verkon ”kakkoskaupungin” paikkaa. Tampereen seudun kehityskuva ei kuitenkaan ole erinomainen,

vaan hyvä, sillä työttömyysaste on Tampereen seudulla edelleen lähellä kansallista keskiarvoa. Ke-

mi-Tornion seudun kansainvälistyminen perustuu teollisuuden ja sataman vaikutukseen sekä toi-

saalta valtakunnan rajan ylittävään toiminnalliseen alueeseen. Kehitysedellytykset ja kehityskuva

ovat Antikaisen mukaan Kemi-Tornion seudulla välttävät.

TAULUKKO 2. Esimerkkikaupunkiseutujen nettomuutto, työpaikkojen määrän muutos ja työttö-
myysaste (Antikainen 2001).

Kemi-Tornion nettomuutto oli vuosina 1995-1999 selvästi negatiivinen. Työpaikkojen määrä ei

siellä myöskään lisääntynyt näinä vuosina kuin pari prosenttia. Sen sijaan Tampereen seutu kasvoi

hieman, ja työpaikat huomattavasti. On kuitenkin huomattava, että myös Tampereella on varsin

korkea työttömyysaste. Se on hieman suurempi kuin maan keskiarvo, joka oli Tilastokeskuksen

mukaan vuoden 2000 elokuussa 12 %. Vastaavasti Kemi-Tornion seudulla työttömiä on selvästi

enemmän. Tilastokeskuksen Seutukunta- ja maakuntakatsauksen 2000 mukaan Kemi-Tornion

työttömyysaste oli elokuussa 2000 koko maan yhdeksänneksi suurin. Toisaalta sielläkin työttö-

myysaste oli tuolloin laskenut jo alle 20 prosentin.

Työpaikkojen
Nettomuutto määrän muutos Työttömyysaste
1995-1999 1995-1999 1999

Tampere 4,4 % 18,7 % 14,4 %
Kemi-Tornio -4,6 % 2,2 % 22,4 %
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TAULUKKO 3. Työssäkäyntialueet ja työssäkäyntialueen keskuksessa työssäkäyvien osuus kunnan
työvoimasta (%) Tampereen kaupunkiseudulla (Antikainen 2001).

Tampereen seudulla työssäkäyntialue on huomattavasti suurempi kuin sekä hallinnollinen että toi-

minnallinen kaupunkiseutu. Tampereelle pendelöidään hyvin laajalta alueelta, mikä kuvastaa Tam-

pereen kaupungin merkitystä koko Pirkanmaan kehityksessä.

TAULUKKO 4. Työssäkäyntialueet ja työssäkäyntialueen keskuksessa työssäkäyvien osuus kunnan
työvoimasta (%) Kemi-Tornion kaupunkiseudulla (Antikainen 2001). Koska Kemi-Tornion seu-
dulla molemmat kaupungit ovat keskuksia, mukana on keskuksissa yhteensä käyvien osuus kunnan
työllisistä.

Kemi ja Tornio ovat varsin tasavertaisia kaupunkeja pendelöinnillä mitattuna. On kuitenkin huo-

mattava, että vaikka Tervola ja Tornio eivät kuulu Kemin työssäkäyntialueeseen, Tervolasta Kemiin

pendelöi 6,52 % kunnan työllisistä, ja Torniosta Kemiin 7,47 % kunnan työllisistä.

Tampereen kaupunkiseutu Työssäkäyntialueet: Pendelöintivirta 1997:
(Keskuskaupunki Tampere) Tampere 85,85

Pirkkala 52,30
Ylöjärvi 46,58
Lempäälä 44,13
Kangasala 41,96
Nokia 25,54
Vesilahti 26,60
Sahalahti 16,90
Viljakkala 15,74
Viiala 16,29
Mouhijärvi 13,67
Orivesi 13,49
Hämeenkyrö 13,20
Pälkäne 12,80
Kuhmalahti 11,64
Kuru 9,81

Kemi-Tornion kaupunkiseutu Työssäkäyntialueet: Pendelöintivirta 1997:
(Molemmat keskuksia) Kemi 88,39

Keminmaa 39,43
Simo 35,38
Kuivaniemi 14,13

Tornio oma tk-alueensa 84,85

Tornio 92,32
Kemi 91,52
Keminmaa 47,23
Simo 37,79
Kuivaniemi 14,13
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TALUKKO 5. Kaupunkiseutujen toiminnallinen erikoistuminen (Antikainen 2001).

Taulukoihin 5. ja 6. on merkitty sijaintiosamäärät, jotka on saatu jakosuhteesta toimialan i työpaik-

kojen osuudesta kaikista työpaikoista seutukunnassa jaettuna toimialan i osuudella koko maan työ-

paikoista. (Ks. tarkemmin Antikainen 2001, 21). Taulukosta 5. havaitaan, että Tampereen kaupun-

kiseutu on toiminnallisesti erikoistunut elektroniikkateollisuuteen, kun taas Kemi-Tornio perintei-

seen teollisuuteen.

TAULUKKO 6. Tutkimukseen kuuluvien kaupunkiseutujen toiminnallinen erikoistuminen toimia-

loittain (Antikainen 2001).

D=Teollisuus
G=Tukku- ja vähittäiskauppa
H=Majoitus- ja ravitsemustoiminta
I=Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
J=Rahoitustoiminta
K=Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut sekä muu liike-elämää palveleva toiminta
L=Julkinen hallinto ja maanpuolustus
M=Koulutus
N=Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut

Toimialoittain tarkasteltuna molemmat kaupunkiseudut ovat toiminnallisesti erikoistuneet teolli-

suuteen. Tampereen seudulla on lisäksi varsin vahva erikoistuminen kiinteistö-, vuokraus- ja tutki-

muspalveluihin sekä muuhun liike-elämää palvelevaan toimintaan. Vastaavasti Kemi-Tornion seu-

dulla tämä toiminta on kaikkein vähäisintä. Molemmilla seuduilla rahoitustoimintaan erikoistumi-

nen on vähäistä. Sen sijaan koulutukseen sekä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluihin on molem-

milla kaupunkiseuduilla melko vahva toiminnallinen erikoistuminen. Kemi-Tornion seudulla kou-

lutus muodostaa hieman yllättäen toiseksi tärkeimmän toimialan, johon seutu on toiminnallisesti

erikoistunut.

Teollisuus Elektroniikka Yksityinen palvelutuotanto Julkinen palvelutuotanto
Tampere 1,18 1,49 1,00 1,01
Kemi-Tornio 1,33 0,08 0,79 1,01

D G H I J K L M N
Tampere 1,18 0,98 0,97 0,93 0,68 1,15 0,75 1,06 1,09
Kemi-Tornio 1,33 0,86 0,87 0,90 0,66 0,62 0,87 1,10 1,02
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TAULUKKO 7. Tutkittavien kaupunkiseutujen osaamisperustat (Antikainen 2001).

Tampereen kaupunkiseudulla informaatiosektorin työpaikkoja on huomattavasti enemmän kaikista

työpaikoista kuin Kemi-Tornion seudulla. Luku on Suomen kärkipäätä, mutta esimerkiksi Oulussa

ja Salossa se on selvästi korkeampi (Oulussa 17,05 % ja Salossa 25,45 %). Toisaalta Oulun ja Salon

korkeat luvut kuvastavat niiden yksipuolisempaa elinkeinorakennetta. Myös tutkimukseen ja kou-

lutukseen käytetyt menot olivat vuonna 1999 Tampereella huomattavan suuret jo koko maan tasol-

la. Kemi-Torniossa T&K-menot olivat vain reilun neljänneksen koko maan arvosta. On kuitenkin

muistettava, että tutkimukseen ja koulutukseen käytetyt menot vaihtelevat suuresti vuosittain.

Korkeakoulututkinnon suorittaneita Kemi-Tornion seudulla on jonkin verran vähemmän kuin Suo-

messa keskimäärin, Tampereella taas selvästi enemmän. Tähän vaikuttaa paitsi se, että Tampereella

on tarjolla koulutetuille enemmän työpaikkoja, myös se, että Tampereella on kaksi tiedekorkea-

koulua ja ammattikorkeakoulu. Kemi-Tornion seudulta puuttuu tiedekorkeakoulu, mutta sielläkin

on ammattikorkeakoulu. Antikaisen (2001) lukujen perusteella Kemi-Tornion seudulla ei ole lain-

kaan teknologiakeskusten yritysten henkilöstöä, vaikka Kemissä on Digipolis-teknologiakylä, joka

työllistää tällä hetkellä noin 350 henkilöä. Selitys on siinä, että teknologiakeskuksiksi on Antikaisen

(emt.) tutkimuksessa määritelty Suomen teknologiakeskusten liiton (TEKEL) varsinaiset jäsenet.

TAULUKKO 8. Kaupunkiseutujen bruttokansantuote (BKT) asukasta kohti sekä BKT-indeksi
vuonna 1999 (Kemi-Tornion osalta ennakkotieto) (Pirkanmaan alueellinen kehitys) ja (Kemi-
Tornio seudun keskeiset muuttujat 1990-luvulla).

Tampereen kaupunkiseutu on Kemi-Tornion seutua selvästi vauraampi asukaskohtaisella bruttokan-

santuotteella mitattuna. Luvut ovat kuitenkin vain suuntaa antavia, eivätkä sinänsä kerro esimerkik-

BKT/asukas (mk) v. 1999 BKT-indeksi v. 1999 (Suomi=100)
Tampere 126698 105,0
Kemi-Tornio 114942 80,0

Informaatiosektorin Korkeakoulututkinnon
osuus kaikista T&K-menot/asukas Teknologiakeskusten suorittaneet yli 15-vuotiaista
työpaikoista (Suomi=100) yritysten henkilöstö (Suomi=100)

Tampere 11,04 % 235 1950 114
Kemi-Tornio 3,29 % 28 0 83
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si seudun innovatiivisuudesta. BKT-indeksillä mitattuna esimerkkiseudut eroavat suuresti toisis-

taan. Kemi-Tornion seutu jää selvästi suomalaisesti keskiarvosta, ja ero Tampereen seutuun on

merkittävä.

TAULUKKO 9. Vuonna 1999 aloittaneet yritykset esimerkkikaupunkiseuduilla. (Pirkanmaan alu-
eellinen kehitys) ja (Kemi-Tornio seudun keskeiset muuttujat 1990-luvulla).

Aloittaneiden yritysten määrän ero esimerkkiseuduilla on huomattava. Niiden määrä ei kuitenkaan

vielä kerro sitä, kuinka innovatiivisia uudet yritykset ovat. Aloittaneet yritykset pitäisi tarkemmin

luokitella innovatiivisuuden mukaan, mutta se ei ole tämän tutkimuksen puitteissa mahdollista. Toi-

saalta aloittaneiden yritysten määrä kuvaa kuitenkin sitä, kuinka yrittäjähenkinen ilmapiiri seudulla

on. Suureen yrityspotentiaaliin mahtuu siten enemmän myös innovatiivisia yrityksiä.

TAULUKKO 10. Työpaikkaomavaraisuus Tampereen ja Kemi-Tornion kaupunkiseuduilla vuoden
2000 ennakkotiedon mukaan. Tampereen kaupunkiseudun yhteisluvussa on mukana myös Vesilah-
ti. (Pirkanmaan vuosikirja 2002 ja Työpaikkaomavaraisuus ja pendelöinti Lapin seutukunnissa kun-
nittain 1990-2000*).

Työpaikkaomavaraisuus tarkoittaa alueella työssäkäyvien ja alueella asuvan työllisen työvoiman

suhdetta. Se ilmoitetaan prosenttiosuutena suhteesta: alueella työssäkäyvät jaettuna alueella asuvalla

työllisellä työvoimalla. Jos työpaikkaomavaraisuus on yli 100 %, alueen työpaikkojen lukumäärä on

suurempi kuin alueella asuvan työllisen työvoiman lukumäärä. Jos luku on alle 100 %, tilanne on

päinvastainen. Tampere on työpaikkaomavaraisuudella mitattuna seudun ylivoimainen keskus, jo-

hon seudun työpaikat näyttävät keskittyvän. Kemi-Tornion seudulla työpaikat jakaantuvat hieman

enemmän eri keskusten välille kuin Tampereen seudulla, mutta Kemin työpaikkaomavaraisuus on

Aloittaneet yritykset v. 1999
Tampere 1376
Kemi-Tornio 211

Työpaikkaomavaraisuus v. 2000 Työpaikkaomavaraisuus v. 2000
Tampere 117,4 Kemi 125,2
Kangasala 66,3 Keminmaa 64,6
Lempäälä 64,5 Simo 59,8
Nokia 89,9 Tervola 96,0
Pirkkala 60,2 Tornio 96,1
Ylöjärvi 68,6
Tampereen kaupunkiseutu 101,4 Kemi-Tornion kaupunkiseutu 99,7
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huomattavan suuri seudun muihin kuntiin verrattuna. Molempien seutujen työpaikkojen lukumäärä

on suurempi kuin alueella asuvan työllisen työvoiman lukumäärä, eivätkä seutujen väliset erot ole

kovinkaan suuria.

Seuraavissa alaluvuissa tutkittavia kaupunkiseutuja kuvaillaan sisäasiainministeriön kaupunkipoli-

tiikan työryhmän julkaisun ”A Portrait of Finnish Cities, Towns and Functional Urban Regions”

perusteella, ja elinkeinopolitiikan strategisia tavoitteita esitellään kaupunkien omista strategiapape-

reista saatujen tietojen pohjalta.

2.2.1. Tampereen kaupungin kuvaus ja elinkeinopolitiikan strategiset tavoitteet

Tampereen kaupunkiseutu on Pirkanmaan maakunnan taloudellinen keskus ja Tampereen kaupunki

on Pirkanmaan kehityksen edelläkävijä. Viimeisten 30 vuoden aikana Tampere on muuttunut suur-

teollisuuden kaupungista korkean teknologian, innovatiivisen teollisuuden ja informaatiosektorin

keskittymäksi. 1990-luvulla Tampereesta on tullut jopa tärkeämpi keskittymä palveluiden, koulu-

tuksen, tutkimuksen ja kulttuurin alueella.

Tampereen kaupungilla on tärkeä merkitys alueen talouselämälle. Sen osuus on yli puolet yhtiöiden

liikevaihdosta ja työvoimasta. Tampereen sijainti on hyvä, sillä 80 prosenttia Suomen väestöstä ja

markkinoista on 200 kilometrin säteellä Tampereesta. Alueelta on myös suorat lentoyhteydet mo-

niin Euroopan kaupunkeihin, moottoritieyhteys Helsinkiin ja nopeat junayhteydet.

Tampereen teknologiakeskus Hermiassa toteutetaan paikallisen teknologiayhtiön kautta osaamis-

keskusohjelmaa. Tampere pyrkii kehittämään liiketoimintaa teknologiaan perustuvia tuoteideoita

sekä rohkaisemaan aloittamaan uutta yritystoimintaa, teknologiayhtiöiden kasvua ja kansainvälis-

tymistä. Vuosittain Hermia harkitsee noin 200 esitystä, joista parikymmentä saattaa johtaa uuden

liiketoiminnan perustamiseen. Tampereen seutu on johtava koneenrakennus- ja automaatioteolli-

suudessa sekä informaatioteknologiassa ja terveysteknologiassa.
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Tampereen elinkeinostrategian mukaan sen päämääränä on kaupunkiseudun kilpailukyvyn kehittä-

minen. Tampereen elinkeinopolitiikan strategisina tavoitteina on:

- ”Kehittää alueen yritysten, tutkimus- ja koulutuslaitosten, teknologian siirron organisaati-
oiden, julkisten kehittämis- ja rahoitusorganisaatioiden, elinkeinoelämän järjestöjen sekä
kaupunkiseudun muiden kuntien ja viranomaisten yhteistyötä uuden liiketoiminnan synnyt-
tämiseksi, innovaatioiden hyödyntämiseksi sekä koulutuksen ja työelämän tarpeiden pa-
remmaksi yhteensovittamiseksi.”

- ”Kehittää yritysten fyysistä toimintaympäristöä tukemaan entistä paremmin jo alueella
toimivien yritysten kilpailuedellytyksiä sekä lisäämään Tampereen vetovoimaa muualla
toimivien osaamisintensiivisten yritysten näkökulmasta.”

- ”Kehittää Tamperetta osaamiskeskuksena erityisesti koneenrakennuksen ja automaation,
informaatioteknologian sekä terveysteknologian alueilla.”

- ”Kehittää matkailuklusterista yksi kaupunkiseudun menestysklusteri yhteistyössä yritysten,
tutkimus- ja koulutuslaitosten sekä alueen kehittämisorganisaatioiden kanssa.”

- ”Edistää uuden yritystoiminnan syntymistä erityisesti osaamisintensiivisillä aloilla.”
- ”Kehittää Tampereesta yhteistyössä alueen eri koulutuslaitosten kanssa esimerkillinen eu-

rooppalainen elinikäisen oppimisen kaupunki.”
- ”Luoda yhä laadukkaampi ja joustavampi hyvinvointi- ja kulttuuripalvelujen tarjonta yh-

teistyössä yritysten, yhteisöjen ja eri viranomaisten kanssa tamperelaisten viihtyvyyden li-
säämiseksi sekä Tampereen vetovoimaisuuden kasvattamiseksi.”

- ”Edistää Tampereen ja tamperelaisen elinkeinoelämän kansainvälistymistä sekä lisätä
Tampereen tunnettavuutta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.”

- ”Kehittää Elinkeinokeskuksen toimintaa prosessien laadun parantamiseksi sekä toimenpi-
teiden vaikuttavuuden lisääntymiseksi siten, että toiminta edustaa korkeata kansainvälistä
tasoa.”

Tampereen kaupungin elinkeinostrategian yleisissä toimintaperiaatteissa mainitaan muun muassa

kumppanuus ja seudullisuus. Strategian mukaan kumppanuus tarkoittaa ”Elinkeinopoliittisia toi-

menpiteitä toteuttaessaan kaupunki on avoin yhteistyölle ja pyrkii verkostoitumaan muiden alueen

kehittämisorganisaatioiden kanssa, joita ovat esimerkiksi Pirkanmaan TE-keskus, muut kehittämis-

rahoittajat, Pirkanmaan liitto, kaupunkiseudun kunnat, tutkimus- ja koulutuslaitokset, teknolo-

giakeskukset ja teknologian siirtoyhtiöt, elinkeinoelämän järjestöt sekä valtiolliset ja EU:n organi-

saatiot ja ohjelmat”. Seudullisuudessa korostetaan kaupunkiseudun kilpailukyvyn kehittämistä,

joka edellyttää yhteistyön tiivistämistä kaupunkiseudun kuntien kanssa.
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2.2.2. Kemin kaupungin kuvaus ja elinkeinopolitiikan strategiset tavoitteet

Kemillä on pitkä historia metsäteollisuuden keskittymänä. Viimeisten vuosien aikana tuotanto on

kuitenkin monipuolistunut. Kaupunkiin on perustettu muun muassa teknologiakylä Digipolis, jossa

on esimerkiksi Nokian kehitysyksikkö. Vuoteen 2005 mennessä teknologiakylässä odotetaan olevan

noin tuhat elektroniikka-alan ja ympäristöteknologian työpaikkaa.

Kaupungin elinkeinorakenne on muuttunut nopeasti. Enää teollisuus ei ole kaupungin suurin työl-

listäjä, koska nykyään palvelusektorista on tullut Kemin merkittävin työllistäjä. Teollinen perinne

jatkuu kuitenkin yhä. Yritysrakenne on suuryritysvaltainen, sillä kaupungissa on vain hyvin vähän

pk-yrityksiä. Kemin suurimmat yritykset ovat Stora Enson Veitsiluodon tehtaat, MetsäBotnia Oy ja

AvestaPolarit Chrome Oy. Kemin satamat ovat tärkeät ympärivuotiset vienti- ja tuontisatamat.

Vienti koostuu paperista, selluloosasta, kartongista ja sahatavarasta. Tuontitavara on muun muassa

öljytuotteita, raakapuuta sekä paperiteollisuuden täyteaineita. Kemin suurin ongelma on pitkään

jatkunut korkea työttömyys. 1990-luvun alun lama vei kaupungista lähes 4000 työpaikkaa.

Kemi-Strategian painopistealueet ovat:

- ”Edellytysten luominen uusien työpaikkojen syntymiselle ja nykyisten säilymiselle vahvis-
tamalla kaupungin ja koko kaupunkiseudun elinkeinopohjaa. Kaupungin rajattujen kehit-
tämistoimien pääpaino on koulutuksen ja tutkimuksen edistämisessä tavoitteena uudet työ-
paikat osaamisammateissa sekä kulttuuritoiminnassa ja ympäristön laadun parantamisessa
tavoitteena Kemin ulkoisen kuvan kohentaminen, asukkaiden viihtyminen ja erityisesti mat-
kailuelinkeinon kehittyminen.”

- ”Kaupungin talouden saaminen kuntoon siirtymällä kaupungin velan vähentämiseen vuon-
na 2000. Reunaehtona pidetään kunnallisten palveluiden säilyttämistä mahdollisimman lä-
hellä nykyistä tasoa.”

- ”Verkostoituminen kansainvälistymällä ja kehittämällä Kemiä yhdeksi pohjoisen logisti-
seksi keskukseksi ja hakeutumalla aktiivisesti yhteistyöhön eri alueiden kanssa kaupungin
painopistealoilla.”

Kemin elinkeinostrategiassa korostetaan yhteistyötä yritysten ja ympäristökuntien kanssa. Kemin

Digipolis-teknologiakylän kehittämistä pidetään tärkeänä. Teknologiakylään keskittynyttä osaa-

mista ja teollisuutta tuetaan takaamalla koulutuksen ja tutkimuksen tarvitsemat resurssit ammatti-

korkeakoululle ja yliopistoyhteistyölle Meri-Lappi Instituutin kautta. Myös talvimatkailun moni-

puolistamista pidetään tärkeänä. Lisäksi Kemin satamien mahdollisuuksia pyritään hyödyntämään

sekä nykyisen suurteollisuuden, pk-sektorin ja kaupan edellytyksiä turvaamaan tulevaisuudessakin.
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Kemi-strategian verkostoitumisstrategiassa alueyhteistyössä korostetaan seutukunnan merkitystä.

Kemi-Tornio-Haaparanta-kaupunkiseudun yhteistyötä tehostetaan kehittämiskeskuksen ja kun-

tayhtymien puitteissa. Myös Oulun seutuun ja muihin Lapin läänin keskuksiin ollaan tiiviissä yh-

teistyössä. Lisäksi osallistumalla valtakuntien rajat ylittävään Interreg-hankkeeseen

”Perämerenkaari-visio ja toimenpideohjelma” pyritään luomaan yhteistä verkostopolitiikkaa. Kemin

kaupungin seutukuntayhteistyön toimijana on Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus.

2.2.3. Tornion kaupungin kuvaus ja elinkeinopolitiikan strategiset tavoitteet

Tornio on ainutlaatuinen rajakaupunki koko Euroopan tasolla, sillä se muodostaa Haaparannan

kanssa valtakunnan rajan ylittävän kaksoiskaupungin, joiden välillä on erittäin tiivis yhteistyö. Tor-

nion elinkeinoelämä perustuu yhä teollisuuteen. Kaupungissa on AvestaPolarit Stainless ja Chrome

Oy:n terästeollisuutta, jonka markkina-alue on maailmanlaajuinen. AvestaPolarit työllistää lähes

200 henkilöä Torniossa. Myös Hartwall Oyj:n panimo sekä Finnwearin tekstiilitehdas työllistää

monia torniolaisia.

Tornion sijainti on hyvä liike-elämän kannalta. Maantieyhteydet Ruotsin rajan yli ovat hyvät. Sa-

moin Tornion satama on ympäri vuoden käytössä. Lisäksi Kemi-Tornion lentoasemalta on päivittäi-

set lentovuorot Helsinkiin. Myös Tornion ongelmana on pitkään korkeana pysytellyt työttömyys.

Tornion kaupungin elinkeinopolitiikan päätavoitteiksi on määritelty elinkeinoelämän kehittäminen

ja monipuolistaminen sekä yritysten ja työpaikkojen lisääminen erityisesti pk-sektorilla. Näihin

tavoitteisiin pyritään vahvistamalla olemassa olevia toimialoja parantamalla niiden toimintaolosuh-

teita ja auttamalla pk-yrityksiä verkostoitumaan ja kansainvälistymään. Myös uusia yrityksiä pyri-

tään saamaan kuntaan erityisesti teräksen jatkojalostuksen ja informaatiotekniikan sekä elektronii-

kan aloille. Lisäksi pyritään edesauttamaan uusien yritysten syntymistä, vahvistamaan Tornion ku-

vaa yrityspaikkakuntana ja Perämeren alueen liike-elämän logistisena keskuksena, sekä suuntaa-

maan koulutusta yritystoiminnan tarpeisiin. (PTS vuosille 2000-2002.)

Seutuyhteistyöstä PTS:ssä on lyhyt maininta: ”Yritystoiminnan yhteistyömahdollisuudet lähialuei-

den (Haaparanta, Kemi-Tornio, Torniolaakso) kanssa on hyödynnettävä.”. Erilaisten instituutioi-

den kanssa tehtävästä yhteistyöstä PTS:ssä sanotaan näin: ”Team Botnialla on kiinteä sopimussuhde

Meri-Lapin Startti Oy:n ja Meri-Lapin Studiokylä Oy:n kanssa, joilta se hankkii yrityksen perusta-
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miseen liittyvät neuvontapalvelut ja yrityshautomopalvelut. Muita läheisiä yhteistyötahoja ovat Me-

ri-Lappi-Instituutin Jaloteräskonttori, Kemi-Tornion Kehittämiskeskus, Lapin TE-keskus, ammatil-

liset oppilaitokset, Tornion Yrittäjät ry sekä Haaparannan elinkeinotoimesta vastaavat. Lisäksi

käytetään yksityisiä asiantuntijoita.” (PTS vuosille 2000-2002.)

2.3. Aineisto ja käytettävät tutkimusmenetelmät

Tutkimus eteni siten, että aluksi pyrittiin luomaan viitekehys ja tutustumaan aihepiirin aiempaan

tutkimukseen kotimaisen ja ulkomaisen kirjallisuuden sekä lehtiartikkeleiden avulla. Tutkittaviin

kaupunkiseutuihin tutustuttiin erilaisten asiakirjojen ja tilastojen avulla. Lisäksi kaupunkiseuduista

tehtiin tilastojen ja strategiapapereiden avulla profiileja. Profiloinnin avulla pyrittiin hahmottamaan

kaupunkiseuduilla viime vuosien aikana tapahtunutta yleistä kehitystä, mikä auttoi haastattelujen

tekemisessä molemmilla seuduilla.

Kerätyn tilastotiedon ja viitekehyksen perusteella tutkittavilla kaupunkiseuduilla tehtiin vuoden

2002 helmi-maaliskuussa teemahaastatteluja. Teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu si-

joittuu lomake- ja avoimen haastattelun välille. Menetelmässä haastattelun aihepiirit kohdennetaan

tiettyihin teemoihin, joihin haastattelija on ennalta perehtynyt, ja joista käydään keskustelua itse

haastattelutilanteessa. Teemahaastattelusta puuttuu strukturoidulle haastattelulle luonteenomainen

kysymysten tarkka muoto ja järjestys. (Hirsjärvi & Hurme 1995, 35-36.)

Muissa puolistrukturoiduissa haastatteluissa esimerkiksi kysymykset tai kysymysten muodot ovat

kaikille samat. Koska teemahaastattelu etenee tiettyjen keskeisten teemojen varassa, tämä vapauttaa

pääosin haastattelun tutkijan näkökulmasta ja tuo tutkittavien äänen kuuluviin. Teemahaastattelulla

on se etu, ettei se sido haastattelua tiukasti kvalitatiiviseen tai kvantitatiiviseen metodiin. Se ei

myöskään ota kantaa haastattelukertojen määrään tai siihen, miten syvällisesti aihetta käsitellään.

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 48.)

Näiden edellä mainittujen asioiden vuoksi teemahaastattelu sopii hyvin käytettäväksi yhteistyön

toimivuuden tutkimiseen, koska se jättää tilaa haastateltavien omille tulkinnoille ja mahdollistaa

myös uusien teemojen nousemisen esiin. Tämä on tärkeää, koska elinkeinopolitiikka on hyvin tilan-

ne- ja aikasidonnaista.
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Haastateltavia tahoja olivat elinkeinopolitiikan toteuttamiseen laajassa merkityksessä ymmärrettävät

tahot, esimerkiksi valtion- ja kunnallishallinnon edustajat, yritysten ja kehittämisyhtiöiden edustajat

jne. Haastateltavien valinnassa pyrittiin siihen, että haastateltavien henkilöiden organisaatio osal-

listuu aktiivisesti elinkeinopolitiikkaan tai vastaavasti organisaatiolla oletettiin olevan merkittävä

rooli alueen elinkeinopolitiikassa, vaikkei kyseinen organisaatio osallistuisikaan elinkeinopolitiikan

hoitamiseen sillä volyymillä kuin sen voisi siihen olettaa osallistuvan. Pääosin haastateltavat olivat

elinkeinopolitiikasta vastuun kantavia toimijoita. Yritysnäkökulmaa haettiin haastattelemalla yri-

tysten ja kauppakamarien edustajia. Mukana oli muutamia yrityksiä, jotka hyödyntävät käytännön

elinkeinopolitiikkaa sen lisäksi että niillä on myös tärkeä aluetaloudellinen merkitys. Lisäksi niiden

valinnassa pyrittiin huomioimaan innovaatiotoiminta; mukaan otettiin sekä perinteisen teknologian

alan yritysten edustajia. Kemi-Tornion alueella Kemin teknologiakylän edustajan katsottiin edusta-

van korkean teknologian yritystoimintaa.

Haastateltavien joukosta tuli tämän työn kannalta varsin edustava ja saaduista tuloksista luotettavia.

Haastatteluja olisi tosin voinut myös laajentaa sellaisten toimijoiden suuntaan, jotka eivät jokapäi-

väisessä toiminnassaan pohdi tässä tutkimuksessa käsiteltyjä asioita. Siten tähän tutkimukseen olisi

voinut saada erittäin hedelmällisiä näkemyksiä, kun henkilö ei ole tietyssä mielessä niin "sokaistu-

nut" elinkeinopoliittiseen keskusteluun. Tämä voi näkyä vastauksissa siten, että haastateltava ei

kykene käsittelemään asiaa laajemmasta perspektiivistä, vaan pääasiassa totutun tavan vuoksi. Toi-

saalta jos haastateltava ei tietäisi lainkaan käsitellyn aihepiirin termistöä, voisi syntyä virhetulkin-

toja, jotka eivät olisi tutkimuksen oikeellisuuden kannalta toivottavia. Esimerkiksi haastattelujen

laajentaminen erityyppisten yritysten suuntaan olisi todennäköisesti tuonut paremmin näkökulmaa

siihen, miten hyvin kaupunkiseutujen elinkeinopolitiikassa on pystytty vastaamaan yritysten tar-

peita.

Tampereen seudulla haastatteluja tehtiin yhteensä 8 kappaletta, Kemi-Tornion seudulla 6 kappalet-

ta. Haastattelut kestivät lyhyimmillään noin puoli tuntia ja pisimmillään lähes kaksi tuntia ollen

keskimäärin noin tunnin mittaisia. Haastattelut nauhoitettiin ja ne purettiin tärkeimmiltä osin lähes

sanatarkasti. Vähemmän tärkeistä asioista tehtiin kokoavia huomioita. Haastatellut henkilöt on esi-

tetty liitteessä 1. Teemahaastattelut pohjautuivat liitteissä 2. ja 3. esitettyihin runkoihin. Haastattelu-

aineistoa käytiin läpi jokaisen haastattelun jälkeen. Siitä otettiin vinkkejä seuraavaa haastattelua

varten.
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Lopullisessa tulkintavaiheessa haastatteluista saatuja tietoja analysoitiin ja arvioitiin teoreettisen

viitekehyksen pohjalta. Tulosten esittämisessä pyrittiin siihen, että teemahaastatteluilla saatu ai-

neisto pystyttiin soveltamaan käytännön elinkeinopolitiikkaa tukevaksi kokonaisuudeksi. Näin ollen

ei ollut tarkoituksenmukaista tehdä tilastollisia analyyseja. Lisäksi kerätty aineisto yhdistettiin teo-

reettisen keskustelun yhteyteen, jotta nähtiin, miten nykyinen teoreettinen keskustelu suhteutuu

käytännön elinkeinoelämästä saatuihin näkemyksiin. Niiden pohjalta tavoitteena oli myös löytää

tulevaisuuden suuntaviivoja tutkittavilla kaupunkiseuduilla.

Tutkimukseen osallistuneet toimijat esittivät haastatteluissa pelkästään omia näkemyksiään, joten

niiden perusteella tietoja ei voi yleistää koko organisaatiota tai kaupunkiseutua käsittäviksi mielipi-

teiksi. Tutkimuksen otoksen pientä kokoa voinee perustella sillä, että molemmilta kaupunkiseu-

duilta saatiin kuitenkin kattava näkemys tutkittavaan asiaan, koska haastateltavat edustivat valittu-

jen organisaatioiden parasta asiantuntemusta omilla toimialueillaan. Kaupunkiseutujen hajanaisuus

asetti myös omat ongelmansa. Käytännön syistä johtuen Kemi-Tornion seudulle ei voinut tehdä

montaa haastattelumatkaa, eikä Tampereen seudun haastateltavien määrää voinut kasvattaa, koska

tutkimuskohteena olevien seutujen välinen suhde ei olisi pysynyt tasapainoisena. Lisäksi on huo-

mattava, ettei tämän tutkimuksen tarkoituksena ole verrata Kemi-Tornion ja Tampereen kaupunki-

seutuja toisiinsa siinä mielessä, että ne asetettaisiin paremmuusjärjestykseen, koska jo asetelma olisi

väärä. Sen sijaan esimerkinomaisesti kuvataan toimijoiden näkemyksiä ja teoreettisen keskustelun

suhdetta. Nämä toivottavasti yhdessä antavat mahdollisuuden jäsentää paremmin maailmaa tutkitta-

villa kaupunkiseuduilla.

Tutkittava aihe liittyy eri tieteenaloilla käytävään keskusteluun. Aihe on paitsi aluetieteellinen, sa-

moista asioista puhutaan myös esimerkiksi kunnallis- ja taloustieteissä sekä eri yhteiskuntatieteissä.

Vaikka tämä tutkimus keskittyy Tampereen ja Kemi-Tornion kaupunkiseuduille, pyrkimyksenä on

tuottaa sellaista tietoa, jota voi soveltaa käytännön elinkeino- ja kaupunkipoliittisissa toimenpiteissä

paitsi esimerkkiseuduilla myös muilla kaupunkiseuduilla. Kahden erilaisen institutionaalisen pe-

rustan omaavan kaupunkiseudun avulla pyritään osoittamaan, että erilaisilla institutionaalisilla

puitteilla voidaan tuottaa esimerkiksi elinkeino- ja innovaatiopolitiikan edellytyksiä, mutta toisis-

taan eroavilla tavoilla.
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3. Elinkeinopolitiikan muotoutuminen Suomessa

Tässä pääluvussa käsitellään elinkeinopolitiikkaa sekä paikallisesta näkökulmasta että seudullisen

yhteistyön kautta, vaikka tutkimuksen pääpaino on seudullisessa elinkeinopolitiikassa. Koska seu-

dulliseen elinkeinopolitiikkaan on siirrytty laajemmin vasta 1990-luvulla, on perusteltua tarkastella

suomalaista elinkeinopolitiikkaa ensin myös lyhyesti paikallisesta näkökulmasta. Samalla nykyi-

seen toimintamalliin johtanut kehitys avautuu paremmin, kun aluksi kehitystä peilataan aikaper-

spektiivissä hieman taaksepäin.

3.1. Elinkeinopolitiikka ja elinkeinopoliittiset toimijat

3.1.1. Elinkeinopolitiikan käsitteestä

Tässä tutkimuksessa elinkeinopolitiikka käsitetään kaikiksi toimenpiteiksi, joiden avulla kaupunki-

seudun toimijat edistävät elinkeinoja ja kehittävät aluetta kokonaisvaltaisesti. Elinkeinopolitiikan

toteuttamiseen osallistuvat alueen toimijat yhteistyössä.

Elinkeinopolitiikasta puhuttaessa käsitteen käyttö on melko laveaa. Osittain se johtuu siitä, että kä-

site sisältää termin politiikka. Sotaraudan & Linnamaan (1997a, 40) mukaan politiikka määritellään

tavallisesti toimintana, jolla pyritään valtaan, vaikuttamaan vallan jakautumiseen tai vallan käyttä-

miseen julkisissa organisaatioissa. Laajemmin määriteltynä politiikalla tarkoitetaan minkä tahansa

organisoituneen ryhmän hallitsemista tai sen jäsenten yhteisten asioiden hoitamista asetettujen ta-

voitteiden saavuttamiseksi.

Politiikkakäsityksiä on jaoteltu sektori- ja aspektiteorioihin. Sektoriteorian mukaan politiikka käsi-

tetään erilliseksi yhteiskunnalliseksi elämänpiiriksi, josta voidaan erottaa toiminnallisia sektoreita.

Aspektiteorian mukaan politiikka ei ole oma kokonaisuutensa, vaan yksi todellisuuden osa. Ilmiöllä

voi siten olla sekä poliittinen että ei-poliittinen puolensa. Aspektiteoreettisen näkökulman mukaan

elinkeinopolitiikka laajenee myös sinne, missä sitä tavallisesti ei oleteta olevan. Siten elinkeinopo-

liittisia toimijoita eivät ole pelkästään elinkeinotoimen viranhaltijat tai luottamushenkilöt, vaan

myös yrittäjät, oppilaitokset, työvoimatoimistot ja rahoituslaitokset. Elinkeinopolitiikka mielletään

tällöin toimijoiden verkostoksi, joka toimii elinkeinoelämän edistämiseksi. Elinkeinopolitiikan voi-
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daan myös ajatella olevan tietty näkökulma asioihin. Elinkeinopolitiikassa ilmiöitä tarkastellaan

elinkeinoelämän kehittämisen näkökulmasta. (Sotarauta & Linnamaa 1997a, 40-41.)

Suomen kielen politiikka-termiin liittyy kaksi ulottuvuutta, jotka englannin kielessä ilmaistaan sa-

noilla policy ja politics. Sanalla "policy" viitataan toimintapolitiikkaan, jolla hahmotetaan etukäteen

toiminnan linjat. Vastaavasti sanalla "politics" tarkoitetaan yhteisten asioiden hoitamista, politi-

kointia eli yhteiskunnallista keskustelua ja kamppailua erilaisten sidosryhmien välillä. Sovellettuna

elinkeinopolitiikkaan politics-toiminta tapahtuu foorumeilla ja areenoilla, joita ovat muun muassa

kunnalliset luottamuselimet, tiedotusvälineet ja neuvottelukunnat. Termi policy on osin yhteiskun-

nallisten keskusteluiden pohjalta, osin virkamiesten, yrittäjien, oppilaitosten ja muiden sidosryhmi-

en strategiaprosessin tuloksena syntynyt toimintapolitiikka. Siihen liittyy valitun linjan mukainen

toiminta ja toiminnan arviointi. (Sotarauta & Linnamaa 1997a, 41.)

Elinkeinopolitiikkaa harjoitetaan kansainvälisellä, kansallisella, maakunnallisella, seudullisella ja

kunnallisella tasolla. Kullakin tasolla tapahtuva toiminta vaikuttaa muihin tasoihin. Kunta- ja seu-

tutason elinkeinopolitiikasta voidaan käyttää nimitystä paikallinen elinkeinopolitiikka. Tällöin si-

dosryhmien elinkeinopoliittinen yhteistoiminta korostuu. Eri aluetasojen väliset erot ovat hämärty-

mässä ja toiminta organisoituu yhä useammin yhteisten teemojen ympärille, eikä enää perustu puh-

taan institutionaalisiin lähtökohtiin. (Sotarauta & Linnamaa 1997a, 41-42.)

Wuori et al. (1999, 18) määrittelevät elinkeinopolitiikan käsitteen kahdella eri tavalla. Suppean

määritelmän mukaan kunnallinen elinkeinopolitiikka on yritystoiminnan sijaintitekijöiden tarjon-

nasta huolehtimista ja kysyntätekijöiden tarjonnan sopeuttamista niiden kysyntään. Siten kunnalli-

sen elinkeinopolitiikan tehtävänä on huolehtia yritystoiminnan yleisten edellytysten, kuten tonttien,

liikenneyhteyksien, kunnallistekniikan ja osittain myös toimitilojen ja työvoiman saatavuudesta

yritysten sijaintitekijöiden asettamat vaatimukset huomioon ottaen. Kunta voi aktiivisesti pyrkiä

vaikuttamaan edellä mainittujen tekijöiden kysyntään.

Laajemman määritelmän mukaan kunnallisessa elinkeinopolitiikassa on kyse jonkin alueen, tavalli-

sesti kunnan ja usein myös seutukunnan, kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Tämän taustalla on

ajatus, jonka mukaan kunnallisella elinkeinopolitiikalla on kaksi sidosryhmää: yritykset ja kuntalai-

set. Kummallakin sidosryhmällä on oma toimintaympäristönsä. Yritykset toimivat markkinoilla, ja

ne tarvitsevat ns. kovia sijaintitekijöitä eli esimerkiksi toimitiloja. Vastaavasti kuntalaiset kysyvät

julkisia palveluja, kuten koulutus-, päivähoito-, terveys- ja kulttuuripalveluja. Kuntalaisten ja yri-
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tysten toimintaympäristöt ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Siten korkeatasoiset ja riittävät julki-

set palvelut luovat kuvan kehittyvästä ja vireästä paikkakunnasta, ja lisäävät kunnan houkuttele-

vuutta yritystoiminnan sijaintipaikkana. (Wuori et al. 1999, 18.) Elinkeinopolitiikka on käytännössä

yksi merkittävä väline kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä, koska elinkeinopolitiikan avulla

pyritään elinkeinotoiminnan aktivointiin, synnyttämään kerrannaisvaikutuksia, kasvattamaan vero-

tuloja, parantamaan palveluja ja lisäämään kunnan elinvoimaisuutta (Sotarauta & Linnamaa 1997a,

42).

Westling (1997, 16-17) määrittelee elinkeinopolitiikan kunnan aktiivisen kehittämisen kautta. Kun-

tien perustehtävä palvelujen tuottajana toteutuu tulosvastuun kautta. Kuntien kyky tuottaa palvelu-

jaan vaihtelee tulonmuodostuskyvyn mukaan. Kuntien taloudellisesta erilaisuudesta johtuvia eroa-

vuuksia tasataan valtion tasaustoimenpiteiden avulla. Niitä toimintoja, joita ei rahoiteta valtion va-

rojen avulla, joutuvat kunnat itse kustantamaan vero- ja maksutuloin. Mitä suuremman osan tuloista

kunta pystyy rahoittamaan omien tulolähteiden avulla, sitä suurempi on kuntien tulosvastuu. Kunnat

pystyvät vaikuttamaan omaan menestymiseensä, mikäli ne pystyvät kasvattamaan omaa verotulo-

pohjaansa ja tahtoa kehittämiseen työllisyyden parantamiseksi. Elinkeinopolitiikan hoitaminen

vaihtelee eri kunnissa organisoinnin, tuotteiden ja käytettyjen resurssien suhteen. Elinkeinopoliitti-

nen suunnittelu on osa kuntasuunnittelua, jonka avulla määritetään kunnan kehittämisen kannalta

tärkeimmät painopistealueet.

Vastaavasti Turunen et al. (1990, 18) määrittelevät kunnallisen elinkeinopolitiikan kaikkien niiden

välillisten ja välittömien toimenpiteiden kokonaisuudeksi, joilla kunta vaikuttaa elinkeinojen kehit-

tymiseen. Toimenpiteiltä ei välttämättä edellytetä elinkeinopoliittista tarkoituksellisuutta. Myös

toimenpiteiden puuttuminen tai toimenpiteistä luopuminen voidaan lukea kuuluvan kunnalliseen

elinkeinopolitiikkaan. Yhteistä molemmille em. määritelmille on se, että kaikilla toimenpiteillä py-

ritään aktiivisesti kehittämään aluetta, jotta niiden kyky menestyä taattaisiin myös tulevaisuudessa.

Vaikka elinkeinojen kehittäminen tapahtuukin pääosin oma-aloitteisesti ja vapaaehtoisesti, siitä on

säädetty myös laissa. Vuonna 1995 voimaan tulleen kuntalain 1 §:n mukaan kunnan tulee huolehtia

alueellaan elinkeinojen edistämistoimintaan kuuluista tehtävistä, joita varten kunnassa on oltava

elinkeinoasiamiehen virka tai tehtävien hoitaminen on järjestettävä jotenkin muuten. Myös laki val-

tionavustuksesta elinkeinojen edistämiseen kunnissa 1988/1280 edellyttää kuntien huolehtivan nii-

den alueella elinkeinojen edistämistoimintaan kuuluvista tehtävistä. Kunnat saavat yleistä valtion-
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osuutta elinkeinojen edistämistoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamiseksi, mutta valtionosuusleik-

kausten myötä tuen merkitys on vähentynyt. (Westling 1997, 18.)

Kunnallisesta elinkeinopolitiikasta puhuttaessa ei voida sivuuttaa valtakunnallisen, yleisen talous-

politiikan ja valtakunnallisen elinkeinopolitiikan vaikutusta kuntien elinkeinopolitiikan muotoutu-

miseen. Kuten Turunen et al. (1990, 24) toteavat, pääosa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä kos-

kevista päätöksistä ja yleislinjojen muotoileminen tehdään valtakunnallisella tasolla. Osaa tästä

toiminnasta kutsutaan valtakunnalliseksi elinkeinopolitiikaksi. Valtakunnallinen elinkeinopolitiikka

voi pääosin toteutua kunnissa vain niissä tehtävän elinkeinopoliittisen työn kautta.

On huomattava, että vaikka elinkeinopolitiikan perimmäinen tarkoitus on alueen hyvinvoinnin ak-

tiivinen kehittäminen, elinkeinopolitiikan sisältö muuttuu eri aikakausina paikallisten ja yhteiskun-

nallisten olosuhteiden ja tilanteiden mukaan.

3.1.2. Elinkeinopoliittinen toimijakenttä

Elinkeinopolitiikkaan osallistuu aikaisemmin mainitun aspektiteorian mukaan huomattava määrä

erilaisia toimijoita. Näin on asian laita myös käytännön kehittämistoiminnassa. On kuitenkin ole-

massa myös selkeästi elinkeinopoliittisen roolin omaavia toimijoita.

Kunnissa elinkeinopolitiikan organisointi jaetaan yleensä neljään malliin. Ns. linjaorganisaatio on

kunnissa perinteinen elinkeinopolitiikan järjestämismalli. Siinä kunnanhallitus, elinkeinoasiamies

tai suuremmissa kunnissa ja kaupungeissa elinkeinotoimisto hoitavat elinkeinopolitiikan käytännön

toteuttamista. Toinen, ns. projektimalli, on lähinnä linjaorganisaatiota täydentävä työskentelytapa.

Siinä kuntien erilaisilla projekteilla pyritään edistämään ja kehittämään elinkeinoja ja työllisyyttä

kunnissa. Kolmas malli on kunnan ja yrittäjien keskinäinen yhteistyömalli, jonka toteuttaminen

perustuu linjaorganisaatioon. Viime aikoina on kunnissa yleistynyt ns. yhtiömalli, jossa elinkeino-

politiikan hoitaminen on järjestetty kunnan muun hallinnon ulkopuolisen, mutta kunnan omistaman

yhtiön tehtäväksi. (Kahila 1997, 100-101.) Elinkeinoyhtiöitä on esimerkiksi Jyväskylän ja Kouvo-

lan seuduilla, ja monilla muillakin seuduilla suunnitellaan parhaillaan yhtiöiden perustamista.

Työvoima- ja elinkeinokeskukset eli TE-keskukset aloittivat toimintansa syksyllä 1997. Tällöin

yhdistettiin kauppa- ja teollisuusministeriön, työministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön
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hallinnonalojen aiemmat alueyksiköt 15 TE-keskukseksi. Ne tarjoavat keskitetysti kaikki työvoima-

ja elinkeinokysymyksiin liittyvät neuvonta- ja kehittämispalvelut, Teknologian kehittämiskeskuk-

sen (Tekes) teknologia-asiantuntemuksen sekä Finpron ja Patentti- ja rekisterihallituksen palvelut.

Lisäksi TE-keskukset ovat merkittäviä EU-rahoituksen asiantuntijoita ja myöntäjiä sekä alueen EU-

yhteistyön kehittäjiä toimialueellaan. (Ks. tarkemmin esim. TE-keskusten internet-sivut www.te-

keskus.fi ja Alueellisen yrityspalvelutoiminnan kehittämishanke.)

Myös yksityisen sektorin puolelta löytyy elinkeinopoliittisia toimijoita. Elinkeinoelämän järjestöt ja

yksityiset yritykset tuottavat elinkeinoelämän palveluja. Suomen Yrittäjien, Teollisuuden ja Työn-

antajien, kauppakamarien ja toimialajärjestöjen palvelut käsittävät etenkin asiantuntija-apua, mutta

myös koulutusta. Uusyrityskeskuksia toimii noin 30 paikkakunnalla. Finnvera Oyj:n aluekonttoreita

on 15 paikkakunnalla. Ne vastaavat alueellaan toimivien yritys- ja yrittäjäasiakkaiden riskirahoituk-

sesta ja siihen liittyvästä kehittämisestä. Ne ottavat toiminnassaan huomioon alueelliset kehittämis-

tavoitteet. (Alueellisen yrityspalvelutoiminnan kehittämishanke).

Teknologiakeskusten elinkeinopoliittinen rooli tulee lähinnä niiden käytännön toiminnan kautta. Ne

pyrkivät synnyttämään uutta yritystoimintaa jo toimivien yritysten rinnalle. Kaupungit ja kunnat

voivat olla niissä osakkaina, ja ne saavat rahoitusta esimerkiksi Osaamiskeskusohjelman kautta.

Tampereen seudulla on perustettu myös eTampere-ohjelma, jonka tavoitteena on kuuden osaohjel-

man avulla ”nostaa Tampere maailman tietoyhteiskuntakehityksen kärkikaupungiksi vahvistamalla

osaamisperustaa, synnyttämällä uutta liiketoimintaa…” (Lainaus perustuu eTampere-ohjelman

esitteeseen.) eTampere-ohjelmalla on siten myös elinkeinopoliittinen rooli.

Maakuntien liittojen elinkeinopoliittinen roolin voidaan katsoa sisältyvän maakunnalliseen kehittä-

mistehtävään. Niiden toimialaan kuuluu esimerkiksi maakunnallinen edunvalvonta ja maakunnan

aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen. Aluekehitysviranomaisena toimiville maakuntien

liitoille on erityisesti määrätty elinkeinojen kehittämiseen liittyvä tehtävä maakunnan kehittämisra-

han myöntäjänä. (Ks. tarkemmin esim. maakuntien liittojen internet-sivut www.reg.fi ja Westling

1997.)

Nykyisessä, varsin kompleksisessa verkostoyhteiskunnassa tuntuu siltä, että elinkeinopolitiikkaan

osallistuu niin paljon erilaisia toimijoita, että koko toimijakentän hahmottaminen on äärimmäisen

vaikeaa. Etenkin suuremmalla kaupunkiseudulla toimijoiden kompleksisuus tulee selvästi esille.

Kemi-Tornion seudulla elinkeinopolitiikkaan osallistuvat toimijat on helpommin eriteltävissä kuin

http://www.te-keskus.fi/
http://www.te-keskus.fi/
http://www.reg.fi/
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Tampereen kaupunkiseudulla, mutta toisaalta eri toimijoiden roolin määritteleminen on vaikeaa.

Koska nykyisin monia elinkeinopoliittisia toimenpiteitä hoidetaan projekteina, toimijoiden roolit

saattavat entisestään hämärtyä; roolit voivat vaihdella esimerkiksi projekteittain. Esimerkiksi erään

merkittävän elinkeinopoliittisen toimijan - TE-keskuksen – rooli saattaa tuntua yrityksen näkökul-

masta kaukaiselta. Samoin voi olla alueellisen kehittämisyhtiön ja monen muunkin julkisen toimi-

jan laita. Yritykset eivät välttämättä tiedä, miten yritykset voivat vaikuttaa julkisten toimijoiden

kautta ja kuka vastaa mistäkin. Jos ihmiset ovat olleet mukana yhteistyössä julkisten tukiorganisaa-

tioiden kanssa, silloin niiden toimenkuvat ovat usein selviä. Yllättävän moni haastateltavista piti

molemmilla seuduilla elinkeinopolitiikan toimijakenttää varsin sekavana, vaikka monet heistä osal-

listuvat aktiivisesti elinkeinopolitiikan harjoittamiseen.

”TE-keskuksen pitäisi löytää rooli, mikä se on. Onko se rahoittaja vai kehittäjä itse, vai onko

se jotain muuta? Se on uudehko organisaatio, ja se vie oman aikansa.” (Tampere)

”No se (toimijoiden rooli) on ehkä aika määrittelemätön. Ei voi sanoa ainakaan, et se olis

selkeästi organisoitu.” (Tampere)

Toimijoiden roolia saattaa hämärtää paitsi niiden paljous, myös se, että toimijoita koetaan toistensa

kilpailijoiksi. Esimerkiksi koulutusorganisaatiot saattavat joidenkin toimijoiden mielestä ottaa it-

selleen turhan paljon elinkeinopoliittista roolia, koska esim. aikaisemmin käsitellyn sektoriteorian

mukaan elinkeinopolitiikkaan ei niille kuulu.

Eräs haastateltava esitti, että toimijoiden roolia voisi selkiyttää sellaisen elinkeinostrategian avulla,

johon sitouduttaisiin mahdollisimman laajasti, ettei se olisi pelkästään lausuntotyyppinen. Myös

elinkeinopolitiikan toteuttamisvastuun siirtämistä yhdelle toimijalle, ns. ”yhden luukun periaatetta”,

esitettiin ratkaisuksi toimijoiden roolin selkiyttämiseksi. Etenkin Kemi-Tornion seudulla "yhden

luukun" järjestelmä olisi joidenkin haastateltavien mielestä varteenotettava ratkaisu. Sen avulla

Kemi-Tornion alueesta pystyttäisiin puhumaan aidosti yhtenä kokonaisuutena. Koska nykyisin

elinkeinopolitiikkaan osallistuvia toimijoita on molemmilla tutkittavilla kaupunkiseuduilla varsin

paljon, itse päätarkoitus – elinkeinojen kehittäminen – voi jopa jäädä pahimmassa tapauksessa taka-

alalle muiden asioiden noustessa tärkeämmiksi. Tampereella erään haastateltavan mielestä pitäisi

perustaa erillinen elinkeinoministeriö, jonka alle muodostettaisiin alueellisen tason elinkeinoyksi-

köitä. Tällainen hallinnonuudistus tuskin kuitenkaan tulee onnistumaan ainakaan lähitulevaisuudes-
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sa, koska 1990-luvun puolivälin tienoilla, ja sen jälkeen on tapahtunut muun muassa maakuntahal-

linnon uudistus sekä työvoima- ja elinkeinokeskusten perustaminen.

”Mitä useampi kokki, niin sen huonompi soppa.” (Kemi-Tornio)

”Oleellistahan tässä on se, että se yritys tai aloittava yritys saa mahdollisimman korkeata-

soista neuvontaa, opastusta ja toisaalta se saadaan nopeasti.” (Kemi-Tornio)

”Yhden luukun periaate” herätti kuitenkin myös vastustusta tai ainakin epäilyjä molemmilla tutkit-

tavilla kaupunkiseuduilla.

”Tuhoon tuomittu yritys. Se ei voi onnistua.” (Kemi-Tornio)

”Siinä on vaan vaara jos se keskitetään yhdelle, niin silloin voidaan syteen siinä mielessä,

että harvoin yks toimija on aina oikeassa. Se voi olla hyvä, et siellä on useampia eri toimi-

joita, jotka kriittisesti on mukana ja tarkastelemassa toistensa toimia.” (Kemi-Tornio)

Olipa kyseessä keskitetty tai keskittämätön ratkaisu, oleellista olisi miettiä sitä, miten toimijoiden

välisellä yhteistyöllä saataisiin mahdollisimman tehokkaasti kehitettyä aluetta ja sen elinkeinoelä-

mää. Yhteistyötä korostavaa elinkeinopolitiikkaa tarkastellaan lähemmin luvussa 3.2.2. Ensin kui-

tenkin tutustutaan tarkemmin siihen, miten tällaiseen yhteistyötä korostavaan elinkeinopolitiikkaan

on päädytty.

3.2. Paikallisesta elinkeinopolitiikasta seudulliseen elinkeinopolitiikkaan

3.2.1. Elinkeinopolitiikan päävaiheita 1950-luvulta 1990-luvulle

Kuntien elinkeinopolitiikan kehittymisestä on useissa tutkimuksissa erilaisia luonnehdintoja. Osit-

tain tämä johtuu 5-10 vuoden ajallisesta viiveestä, joka on elinkeinopolitiikan keskusteluissa esiin-

tyvien uusimpien virtausten ja käytännön sovellusten välillä. Esimerkiksi teollistamistoimenpiteisiin

ryhdyttiin jo 1950-luvulla, vaikka varsinainen elinkeinopoliittinen tavoite teollistamisesta tuli vasta

1960-luvulla. (Uusitalo 1994, 168.)
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Turunen et al. (1990, 120-124) jaottelevat Suomen kuntien elinkeinopolitiikan muotoutumisen

1950-luvulta 1980-luvulle seuraavasti:

1. 1950-luvun alun murrosajankohta, jolloin kunnallisen elinkeinopolitiikan ajatus ei ollut levinnyt

tiedostetusti laajalle alueelle. Tuolloin keskeistä oli infrastruktuurin rakentaminen toisen maail-

mansodan jälkeen.

2. 1950-luvun loppupuolelta alkanut kunnallisen elinkeinopolitiikan laajan omaksumisen kausi,

joka kesti 1960-luvun lopulle asti.

3. 1960-luvun lopulta alkanut elinkeinopoliittisen työn laaja-alaistuminen ja aktivoitumisen kausi

1970-luvun puoliväliin.

4. 1970-luvun loppupuolella alkanut yritysten suoran tukemisen ja yrityskohtaisen edistämisen

kausi 1980-luvun puoliväliin.

5. 1980-luvun puolivälissä alkanut strategioiden, omatoimisuuden ja yrittäjyyden edistämisen kau-

si.

Perinteisillä teollisuuspaikkakunnilla, joiksi sekä Kemi-Tornion että Tampereen kaupunkiseudut

voidaan luokitella, aloitettiin Nupposen (1986, 15) mukaan aktiivinen elinkeinopolitiikka vasta

1970-luvun lopulla, jolloin teollisuuden kasvun taantuminen etenkin suurteollisuudessa oli nähtä-

vissä. Muun muassa työttömyyden kasvu aiheutti tarpeen kuntien toiminnan uudelleenorganisoin-

tiin. Usein tavoitteena oli menetettyjen teollisuustyöpaikkojen korvaaminen kehittämällä muita

elinkeinoja, monipuolistamalla teollisuuden tuotantorakennetta ja aktivoimalla pienyritystoimintaa.

Myös työttömyyden laajamittainen kasvu 1970-luvun loppupuolella voimisti keskeisenä tekijänä

elinkeinopoliittisia toimenpiteitä. Elinkeinopoliittisen tuen saamiseksi onkin siksi ollut jonkinastei-

nen työllistämisvelvoite. Työttömyyden lisäksi työvoiman kysynnän ja tarjonnan alueellinen epäta-

sapaino on vauhdittanut elinkeinopoliittisia toimia. (Nupponen 1986, 15.)

Nupposen (1986, 113-115) mukaan kuntien elinkeinopolitiikalla on sen syntyvaiheista lähtien py-

ritty kunnan aseman parantamiseen alueellisessa työnjaossa. Elinkeinopolitiikan tehtävänä on ollut

alueellisista muutoksista aiheutuvien ulko- ja sisäsyntyisten mahdollisuuksien hyödyntäminen ja

vastaavasti uhkien torjuminen. Ulkosyntyisiä tekijöitä ovat muun muassa kansainvälinen talouske-

hitys, Suomen asema kansainvälisessä työnjaossa ja uuden teknologian soveltaminen. Sisäiset teki-

jät ovat paikallisia kehitysedellytyksiä kuten elinkeino- ja väestörakenne tai teollisuuden tuotanto-

rakenne.
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Aluepolitiikan merkitystä kunnallisen elinkeinopolitiikan vauhdittajana ja suuntaajana on korostet-

tu, koska aluepoliittiset lait ovat vaikuttaneet kuntien elinkeinopoliittisen työn kohdentamiseen,

välineisiin ja toimintaa koskeviin sääntöihin. Ne ovat nostaneet kuntien elinkeinotoimelle asetettuja

osaamisvaatimuksia, lisänneet tarvetta elinkeinotoimesta vastaavien henkilöiden neuvotteluvaltuuk-

sien lisäämiseen ja tuoneet merkittävän lisän kuntien elinkeinopolitiikan resursseihin. (Sotarauta &

Linnamaa 1997a, 43.)

Elinkeinopolitiikan kehityksen päälinjat ennen seudullista elinkeinopolitiikkaa voidaan tiivistää

seuraavasti (Nupponen 1986, 134-135):

- Suoraviivaisesta teollistamisesta on siirrytty kaikki elinkeinot kattavaan elinkeinopolitiikkaan.

- Kuntien elinkeinopoliittiset toimenpiteet ovat monipuolistuneet ja voimistuneet ajanjakson lop-

pua kohti mentäessä.

- Elinkeinopolitiikan organisatorinen perusta on jatkuvasti kehittynyt.

- Elinkeinopolitiikka on laajentunut alueellisesti kattamaan lähes kaikki kunnat.

- 1970-luvun lopulta lähtien elinkeinopolitiikan harjoittamisessa on korostettu suunnitelmalli-

suutta ja sen kytkemistä alueen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Myös oheinen aikajana kuvaa selvästi elinkeinopolitiikassa tapahtuneita muutoksia. Ne kertovat

siitä, että yhteiskuntakin on muuttunut ja näin ollen elinkeinopolitiikankin on täytynyt seurata ai-

kaansa ja muuttua.

Puolustuksellinen politiikka
(backing the loosers) 1970-
luvulla

Aktiivinen politiikka (picking
the winners) 1980-luvulla

Edellytyksiä luova politiikka
(let the winners pick) 1990-
luvulla

Kuva 2. Elinkeinopolitiikan painopisteen muutokset Paijan & Ylä-Anttilan (1998, 94) mukaan.

3.2.2. Elinkeinopolitiikka 1990-luvulla: askel kohti seudullista yhteistyötä

Kunnat ovat tehneet yhteistyötä jo pitkään esimerkiksi suurissa rakennushankkeissa, edunvalvon-

nassa ja palveluiden tuottamisessa. Yhteistoimintaa on edistänyt maakuntahallinnon ohuus. Institu-

tionalisoitunut yhteistyö on saanut alkunsa terveydenhoidon ja koulutuksen lakisääteisten tehtävien

hoitamisesta kuntainliittojen eli nykyisten kuntayhtymien kautta. (Sotarauta et al. 1999, 11.)



30

1990-luvun alun lama koetteli ankarasti monia kuntia. Se näkyi kuntien toiminnoissa suurina leik-

kaustoimenpiteinä. Kahila (1997, 113) toteaa, että tuolloin yritysten taloudellisen tilanteen vaikeu-

tuessa ja työllisyyden heiketessä kuntien olisi pitänyt aktivoida elinkeinopoliittisia toimenpiteitä.

Monet kunnat kuitenkin kohdistivat säästötoimet elinkeinotoimeen, eli joko karsivat elinkeinotoi-

men välineitä tai lakkauttivat kokonaan elinkeinoasiamiehen viran.

Kuntien elinkeinopolitiikka ei 1990-luvun puolivälissä muuttunut varsinaisesti sisällöllisesti, vaan

rakenteellisesti. Rakenteellisiin muutoksiin vaikuttivat erityisesti aluepoliittinen uudistus, jossa

vastuu uusien aluepoliittisten tehtävien toteuttaminen siirrettiin lääninhallituksilta maakuntien lii-

toille, sekä kuntien itsehallinnon uudistus. Sisällöllisiä muutoksia olivat Euroopan unioniin liittymi-

sestä aiheutuneet vaikutukset, jotka näkyivät lähinnä elinkeinojen välityksellä. Pienet kunnat eivät

enää yksinään kyenneet hoitamaan riittävän tehokkaasti elinkeinopolitiikkaa, jolloin luonnollinen

kehitys oli elinkeinopoliittisen yhteistyön lisääntyminen kuntien välillä. Alettiin puhua elinkeino-

politiikan seutuistumisesta. (Kahila 1997, 113-114.)

Sotarauta et al. (1999, 11-12) erittelevät seutuyhteistyön lisääntymisen syitä seuraavasti:

- Kuntien taloudellinen tilanne on laman myötä kiristynyt. Kunnan tehtävien laajentuminen ja

monimutkaistuminen pakottavat kuntia etsimään kustannussäästöjä ja toimintojen rationalisoin-

timahdollisuuksia.

- Kansainvälisessä kiristyvässä kilpailussa yksittäisen kunnan resurssit eivät usein riitä investoin-

tien houkutteluun eikä esimerkiksi informaationkulusta, edunvalvonnasta ja kilpailukyvystä

huolehtimiseen.

- Sekä EU:n ylikansallinen että kansallinen aluepolitiikka korostavat seutuyhteistyötä.

- Palvelujen järjestäminen seudullisesti on tarkoituksenmukaista, koska työ- ja asuntomarkkinat

ovat laajentuneet yhtä kuntaa laajemmalle alueelle. Lisäksi ympäristökysymyksiin vastaaminen

edellyttää yhtä kuntaa laajempaa yhteistyötä.

- Tarkoituksenmukaisten ratkaisujen avulla seutuyhteistyö mahdollistaa aiempaa suuremman

joustavuuden, resurssien käytön tehostumisen ja synergiaetujen saamisen.

- Seutuyhteistyö mahdollistaa kuntien välisen työnjaon, jossa osapuolilla on vahvuuksiinsa liitty-

vää osaamisvastuuta.

- Seutuyhteistyö parantaa sekä kuntien että kuntien ja muiden toimijoiden välistä informaation

kulkua.

- Tiivis seutuyhteistyö on keino välttää kuntaliitokset.
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- Seutuyhteistyö on osoitus kunnan roolin muuttumisesta hallinnollisesta yksiköstä ja hyvinvoin-

tipalvelujen jakajasta alueelliseksi kehittäjäksi.

Kunnat joutuvat toimimaan entistä tiiviimmin yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Tällaisia paikallisia toimijoita ovat esimerkiksi TE-keskukset, maakuntien liitot, oppilaitokset, yri-

tykset jne. Muutoksen taustalla on ajattelutapa, joka korostaa esimerkiksi toimijoiden omista lähtö-

kohdista tapahtuvaa kehittämistä, kehittämisen vastuun siirtoa varsinaiselle toimintatasolle ja laajaa,

verkostoitunutta yhteistyötä (Sotarauta & Linnamaa 1997a, 46.).

Yhteiskunnan, yritysten toimintatapojen ja kunnan roolin muututtua myös elinkeinopolitiikan on

täytynyt muuttua paitsi sisällöltään myös toimintatavoiltaan, jotta se vastaisi elinkeinoelämän tar-

peisiin mahdollisimman hyvin. 1990-luvulla elinkeinopolitiikka koettiin kunnissa erittäin merkittä-

vänä kunnan kehittämisvälineenä. Elinkeinopolitiikkaa alettiin toteuttaa yhä useammin monien toi-

mijoiden yhteistyössä. Voidaan sanoa, että elinkeinopolitiikka on nivoutunut tiiviisti kunnan ja seu-

dun kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja aluepoliittiseen ohjelmatyöhön. (Sotarauta & Linnamaa

1997a, 47.)

Sotaraudan et al. (1999, 12) mukaan elinkeinopolitiikassa seutuyhteistyön katsotaan yleisesti tuovan

etuja muun muassa projektityöskentelyyn, kansainvälistymiseen, rahoituksen saannin helpottumi-

seen ja yritysten verkostoitumisen edistämiseen. Hyvin toimiva seutuyhteistyö voidaan jakaa kol-

meen perusulottuvuuteen: elinkeinopolitiikka, palvelutuotanto ja yhdyskuntarakenne. Ne tukevat

toisiaan, mutta niiden on myös oltava toistensa kanssa jatkuvassa vuorovaikutuksessa.

Sotaraudan & Linnamaan (1997a, 47) mukaan seudullisten ratkaisujen yleistymisen taustalla olivat

esimerkiksi yksittäisten kuntien omien resurssien riittämättömyys yritysten monimutkaistuneen

toimintaympäristön edellyttämien kehitysvaatimusten täyttämisessä, yrityselämän verkostoituminen

yli kuntarajojen ja aluepoliittisen ohjelmatyön seudullisuus. Seudullisen elinkeinopolitiikan avulla

voidaan myös paremmin luoda vahvaa alueidentiteettiä ja järkeistää elinkeinopoliittisten resurssien

suuntaamista (Sotarauta & Linnamaa 1997a, 55). Vaikka elinkeinopolitiikan harjoittamisen erään-

lainen ihanne olisikin seudullinen asioiden hoitaminen, se ei välttämättä käytännön kehittämistoi-

minnassa toimi niin.

Tampereen seudun toimijoiden yhteistyö elinkeinopoliittisissa asioissa on varsin laajaa ainakin Ke-

mi-Tornion seutuun verrattuna. Tämä johtuu pitkälti siitä, että seudulle on kasaantunut huomatta-
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vasti kompleksisempi toimijaverkosto kuin Kemi-Tornion seudulle. Yhteistyökumppanit vaihtele-

vat toimijoittain, mutta melko paljon esiintyi samojakin yhteistyötahoja. Yleisimpiä kumppaneita

olivat Tampereen kaupungin elinkeinotoimisto, koulutus- ja tutkimuslaitokset, teknologiakeskus,

Kauppakamari, Pirkanmaan TE-keskus sekä yritykset. Monipuolisimmat yhteistyökumppanit ovat

jo toimenkuvan vuoksi kauppakamarilla ja elinkeinopolitiikkaan vahvasti osallistuvilla julkisilla

toimijoilla, kuten elinkeinotoimistolla, TE-keskuksella ja eTampere-ohjelmalla. Yhteistyö koettiin

myös pääosin hyvin toimivana.

Sen sijaan Kemi-Tornion seudulla elinkeinopoliittinen yhteistyö koettiin huonommin toimivana.

Myös siellä tehdään seudun kokoon suhteutettuna monien toimijoiden kanssa yhteistyötä. Yhteis-

työn tekemistä saattaa kuitenkin haitata seudulla olevat kaksi varsin tasavahvaa keskusta. Eräät

haastateltavat nimittäin nostivat esiin kahden kaupungin haitat.

”Se elinkeinopoliittinen yhteistyö on niinkun tämmöstä juhlapuheitten hommaa, ja todellista

elinkeinopoliittista yhteistyötä ei oo olemassa…Että se on enemmänkin semmosta keski-

näistä kuntien välistä kilpailua siis täällä seutukunnan sisällä, joka johtuu siitä, että ehkä tää

seutukuntamäärittely ei tässä Kemi-Tornion osalta oo oikea.” (Kemi-Tornio)

Kemi-Tornion seutu koettiin joidenkin mielestä liian heterogeeniseksi, jotta yhteistyö voisi toimia

aidosti seudullisena.

Ylipäänsä suurimmat esteet yhteistyön toimimattomuudelle liittyvät haastateltavien mielestä esi-

merkiksi eri organisaatioiden väliseen kilpailuun tai henkilökohtaisiin suhteisiin sekä siihen, ettei

yhteistyötä nähdä kumpaakaan osapuolta hyödyttäväksi.

”Ehkä sitä (yhteistyötä) ei nähdä sil tavalla sitten mahdottoman tärkeäks kummaltakaan

puolelta.” (Tampere)

Toisaalta, kuten eräs haastateltava totesi, toimijoiden kannattaisi myös välillä pysähtyä miettimään

yhteistyön tarkoituksenmukaisuutta ja mahdollisia uusia linjauksia:

”Nyt olennaista oikeestaan on sitte se, et miettiä, et miksi tehdään sitä yhteistyötä. Eli tässä

ajassahan on vähän semmonen henki, että pitää tehdä yhteistyötä ja pitää verkostoitua niin
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pirusti kaikkien, että muuten sä et selviä, ja sillon joskus se sitte se itse tarkotus sieltä

unohtuu”. (Tampere)

Yhteistyö ei siis saa olla yhteistyötä pelkästään sen takia, että se kuuluu ajan henkeen. Siksi yhteis-

työtä tehtäessä pitäisi ajatella myös sitä, miten yhteistyön avulla eri toimijat saisivat paremmin hyö-

dynnettyä resursseja, kun voimavarat on yhdistetty. Tosin on muistettava, että yhteistyön avulla

saadaan aikaan hyviä tuloksia vain silloin, jos kaikilla toimijoilla on aito halu toimia yhdessä. Väki-

sin tehtynä yhteistyö tuottaa pelkästään ristiriitoja, eikä hyödytä toimintaa.

Vastaavasti erään haastateltavan mielestä nykyinen projektilähtöinen kehittämistoiminta aiheuttaa

ongelmia yhteistyön tekemiselle.

”No mä sanon, että suurin este tällä hetkellä on tää valtava projektitehtailu. Raha aiheuttaa

aina intohimoja ja jos sitä jossain on, niin nää vanhat, perinteiset organisaatiorakenteet näis

kehittämispuolellakin, niin niitten pelisääntöjen sopiminen ja yhteisen toimialastrategian te-

keminen…siinä ois toivomisen varaa.” (Tampere)

Sotaraudan & Linnamaan (1997a, 47-48) mukaan 1990-luvulla paikalliselle elinkeinopolitiikalle oli

tyypillistä myös yrityskohtaisten tarpeiden mukaan suunnattujen projektien yleistyminen, yritysten

osaamistason kohottaminen, perinteisten suorien tukien merkityksen väheneminen ja välillisen tu-

kemisen kasvu. Kuitenkin suorista tuista alueellisten riskisijoitusyhtiöiden alkupääoman rahoittami-

nen tai muutaman kunnan omien pienten riskisijoitusyhtiöiden perustaminen ovat nousseet uusiksi

elinkeinopoliittisiksi keinoiksi. Kunnan rooli on muuttunut aktivoijaksi, välittäjäksi, yhteistyön

käynnistäjäksi ja koordinoijaksi. Elinkeinojen kehittämisessä kunnat ovat entistä selvemmin osa

laajaa verkostoa.

Kunnissa oli 1990-luvun puolivälissä noin 220 elinkeinoasiamiestä ja noin 130 elinkeinoyhtiötä tai

muu vastaava organisaatio. Niistä parikymmentä oli teollisuuskyliä. Yksittäisten elinkei-

noasiamiesten määrä on jo useamman vuoden ajan laskenut. Silti se on edelleen yleisin tapa hoitaa

elinkeinopoliittisia tehtäviä. 1990-luvun kehitystrendi oli kuitenkin sellainen, jossa monesti seudul-

lisesti organisoituneet yhtiöt olivat valtaamassa alaa. Organisointimuodosta huolimatta kaikille on

yhteistä sama tavoite: omistajiensa, kuntien verotulojen kasvattaminen ja työllisyyden parantaminen

edistämällä yritystoimintaa. (Westling 1997, 22.)
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On huomattava, että kuntien elinkeinotoimella on erityispiirteitä, joita ei muissa vastaavissa organi-

saatioissa ole. Ne eivät ensinnäkään muodosta yhtenäistä järjestelmää, jota säädeltäisi yhtenä koko-

naisuutena. Toiseksi kunnallisilla kehittämisyksiköillä ei ole yhtä valtakunnallista johtoa, vaan ne

toimivat kukin omien omistajiensa johdolla. Kolmanneksi ne voivat toimia vapaasti parhaaksi ja

hyödyllisimmiksi katsomissaan asioissa. Neljänneksi kunnat käyttävät elinkeinojensa kehittämiseen

omia voimavarojaan, jolloin mahdolliset tappiot ja hyödyt tulevat suoraan kunnalle. Eri kuntien

väliset toimintamallit poikkeavat niiden rakenteellisista eroista ja perinteistä johtuen toisistaan

huomattavasti. (Westling 1997, 22-23.) Lisäksi on huomattava, että esimerkiksi TE-keskukset, jotka

osallistuvat aktiivisesti seudulliseen elinkeinopolitiikkaan, toimivat yhtenäisenä järjestelmänä, joita

säädellään yhtenä kokonaisuutena koko valtakunnan tasolla. Lisäksi yksittäisten TE-keskusten va-

paus päättää itsenäisesti omista asioistaan on yksittäisiä kuntia tai seudullisia kehittämisyhtiöitä

pienempi.

Sotarauta & Linnamaa (1997a, 48-49) erittelevät 1990-luvun jälkipuoliskon elinkeinopoliittisessa

keskustelussa esiin nousseita seikkoja:

1. Teknologian kehityksen ja innovaatiotoiminnan edistäminen.

- Kansallisten innovaatiojärjestelmien synnyttäminen ja paikallisten järjestelmien kehittäminen

niiden osana.

- Koulutuspanostusten kasvattaminen ja tietoyhteiskunnan infrastruktuurin luominen.

2. Verkostoitumisen edistäminen.

- Klusterien kehittäminen.

- Maakunnallisten työvoima- ja elinkeinokeskusten rooli alueellisen tason elinkeinopoliittisten

toimenpiteiden koordinoijana.

- Kuntien välisen yhteistyön kehittäminen, kaupunkiseutujen roolin korostaminen alueellisina

kasvukeskuksina ja kaupunkipolitiikan kehittäminen.

- Elinkeinopoliittisten tavoitteiden yhteensovittaminen muiden politiikan lohkojen kanssa.

3. Yritystukijärjestelmän kehittäminen.

- Yritystukijärjestelmän selkiyttäminen ja kehittäminen lisäämällä tuen vastikkeellisuutta, pois-

tamalla kilpailua vääristäviä ja päällekkäisiä tukia sekä valtion rahoituksen käyttämistä yritystu-

kien rahoittamisessa vain silloin, kun rahoitusmarkkinat toimivat kansantalouden kokonaisedun

kannalta heikosti.

- Yritystukien suuntaaminen tekniseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen, koulutukseen, pk-

yritysten kansainvälistymiseen ja yleisten toimintaedellytysten luomiseen.

4. Pk-yritysten kehittymisen edistäminen.
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- Yrittäjyyden ja uuden yritystoiminnan tukeminen.

- Pk-yritysten toimintaympäristön ja henkilövoimavarojen kehittäminen.

- Yritysten tarvitsemien kehittämispalvelujen tarjonnan tehostaminen.

- Yritysten kansainvälistymisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistäminen.

Näiden lisäksi on korostettu julkisen sektorin roolin kehittämistä toimintaedellytysten luojana ja

markkinoiden toimintaongelmien vähentäjänä, teollisuuden ja palveluelinkeinojen toimintamahdol-

lisuuksien tasavertaista huomioimista, laatuajattelun edistämistä, investointien ja suorien sijoitusten

houkuttelemista, alueiden markkinointia sekä kestävään kehitykseen perustuvan taloudellisen kas-

vun edistämistä. (Sotarauta & Linnamaa 1997a, 49.)

Vaikka nykysuuntaus on ollut monella seudulla sellainen, että on yhä enemmän siirrytty yhtiöitet-

tyyn ja usean kunnan yhteistyössä hoitamaan elinkeinopolitiikkaan, sitä kohtaan on esitetty myös

kritiikkiä. Kettunen (1998, 28-29) toteaa, että syntyneiden elinkeinoyhtiöiden, kehitysyhtiöiden,

teknologiakeskusten syntymisen taustalla on ollut halu tehdä elinkeinopolitiikan toteuttamisesta

entistä ammattimaisempaa. Elinkeinopolitiikasta on haluttu tehdä joustavaa ja nopeisiin päätöksiin

kykenevää. Sille on myös haluttu antaa vastuuta ja valtaa. Se on myös haluttu erottaa poliitikkojen

toimialasta asiantuntijatyöksi. Samalla elinkeinopolitiikasta tulee kuitenkin helposti koteloitua,

muusta kunnan toiminnasta erotettua toimintaa. Sellaista elinkeinopolitiikka ei saa olla, vaan siinä

on tehtävä laaja-alaista, kokonaisvaltaista kehittämistyötä monien eri toimijoiden kanssa. Tähän

asiaan palataan tarkemmin luvussa 5.1.

Elinkeinopoliittisista muodoista puhuttaessa on muistettava, että eri muodot edustavat eri ajanjak-

sojen ominaispiirteitä. Sellaiset elinkeinopoliittiset ratkaisut, jotka olivat käytössä esimerkiksi 1960-

luvulla, eivät enää toimi tänä päivänä. Siksi elinkeinopolitiikalta vaaditaan joustavuutta vastata

muutoksiin.

Tampereen seudun tämänhetkistä elinkeinopolitiikkaa pidettiin yleisesti ottaen melko hyvänä. Myös

sitä, että Tampereella on haettu aktiivisesti uusia aloitteita, eikä vain ole reagoitu olemassa oleviin

tilanteisiin, pidettiin hyvänä. Vaikka yhteistyö sinänsä toimii, yrityksen näkökulmasta elinkeinopo-

litiikka saattaa kuitenkin näyttäytyä ikään kuin virkamiesten keksimältä. Siksi eräät haastateltavat

toivoivat keskustelun yritysten suuntaan lisääntyvän. Eräs haastateltava toi esiin sen, että vaikka

Tampereen seudulla on paljon aktiivisia toimijoita, joidenkin toimijoiden toimintaa leimaa se, että

kannanottoja ja hankkeita luodaan liikaa mielikuvien varassa.
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”Kyllä se käsittääkseni on ihan hyvässä mallissa, vaikka täällä ei tällaista yhteistä elinkeino-

yhtiötä olekaan, niin kuin monella muulla seudulla. Silti elinkeinoasiamiehet eri kunnista te-

kee hyvää yhteistyötä…Se on tietysti fakta, että Tampereen kaupunki on se veturi ja hyvin

vahva, että sitä kautta tietysti joku Lempäälä pikkuisen hukkuu siihen. Mun mielestä täällä

kaikki ymmärtää, sekä elinkeinokeskus että kuntien johto ja kuntien luottamusihmiset, että

tämä seudullinen yhteistyö on kaikille kaikkien etu”. (Tampere)

Toisaalta nykyistä elinkeinopolitiikkaa pidettiin liian projektilähtöisenä. Sitä leimaavat yksittäiset

projektit, jotka eivät välttämättä kohtaa toisiaan. Myös strategian selkiyttämisessä ja verkostoitumi-

sessa koettiin olevan puutteita. Hyvänä Tampereen seudun elinkeinopolitiikassa pidettiin sitä, että

kaupungin elinkeinostrategian tekemiseen on osallistunut paljon eri toimijoita. Näin yhteinen tahto-

tila tulee melko hyvin näkyviin, ja strategia rakentuu yhteisen tahtotilan kautta. Tampereen seudun

elinkeinopolitiikan kannalta merkittävänä pidettiin sitä, että osaamisintensiiviset yhteisöt eli tutki-

muslaitokset ja korkeakoulut kokoavat ympärilleen osaamista, joka synnyttää muun muassa spin off

–yrityksiä ympärilleen. Erään haastateltavan mielestä yrityksille ei kuitenkaan aina löydetä Tampe-

reen seudulta tarttumapintaa, eli keinovalikoima on liian korkealentoista. Myös oma-aloitteisuutta

kaivattiin lisää.

Kemi-Tornion seudulla haastateltavat suhtautuivat seudun tämänhetkiseen elinkeinopolitiikkaan

hieman kriittisemmin. Seudullisen elinkeinopolitiikan elementtejä on olemassa, mutta ei kuitenkaan

riittävästi. Tässä koettiin olevan parantamisen varaa. Myös esimerkiksi osaavan henkilöstön rekry-

tointiin toivottiin seudullista kampanjaa.

”Kyläpolitikoinnista jos päästäis tälläseen alueelliseen…ymmärrettäs, että jos jotakin tulee

tälle alueelle, niin se koituu kaikkien hyväks.” (Kemi-Tornio)

Haastateltavat pitivät Tampereen seudun elinkeinopolitiikkaa pääasiassa jatkuvana prosessina. Esi-

merkiksi Tampereen kaupungin elinkeinostrategiat ovat osoituksena tästä: niitä päivitetään tietyin

väliajoin, jolloin kehittämistä voidaan suunnitella uudelleen vastaamaan paremmin senhetkisiä tar-

peita. Tämä edellyttää tietenkin, että strategioita päivitettäessä niitä tarkastellaan kriittisesti, eikä

vain tyydytä tekemään kosmeettisia päivityksiä, joiden kielenkäyttö sopii kyseiseen ajanjaksoon.

Jotkut haastateltavista kokivat myös eTampere-ohjelman olevan osoitus elinkeinopolitiikan jatku-

vasta prosessista, toiset taas pitivät osaamiskeskusohjelmaa jatkuvana prosessina. eTampere-
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ohjelman arvioiminen on vielä toistaiseksi hyvin vaikeaa, koska se on ollut käynnissä vasta vuoden

verran. Siinä on kuitenkin selvää prosessinomaista ajattelua, joka toivottavasti jatkuu tulevaisuudes-

sakin. Myös osaamiskeskusohjelma on varsin selkeä osoitus prosessinomaisuudesta. Sen avulla on

lähdetty määrätietoisesti kehittämään tiettyjä strategisia toimialoja eteenpäin, joka näyttää tuotta-

neen hyvää tulosta. Lisäksi kummassakaan näistä ei ole kyse pelkästään yhdestä projektista, jolla

vastaavasti on vaikeampaa toteuttaa jatkuvaa prosessia.

Sen sijaan osa elinkeinopolitiikan käytännön toimenpiteistä tehdään yksittäisinä projekteina, jotka

saattavat olla lyhytkestoisia. Niiden ongelmana on se, että kun projektin rahoitus loppuu, usein

myös toimenpiteiden jatkaminen loppuu. Siksi pitäisikin miettiä myös elinkeinopoliittisten kehittä-

misprojektien jälkeistä elämää. Hyvin aloitettu projekti voi lopulta epäonnistua huonon jälkiorgani-

soinnin vuoksi.

Myös Kemi-Tornion seudulla osa haastatelluista koki harjoitetun elinkeinopolitiikan olevan jatkuva

prosessi.

”Kyllä se on jatkuva prosessi. Ei, tätä ei voi niinku kattoa, että tää on ikinä valmis.” (Kemi-

Tornio)

Toisaalta taas eräs haastateltavista totesi, että seudulla on kyllä yritystä luoda elinkeinopolitiikasta

jatkuvaa prosessia, mutta yhteistä elinkeino-organisaatiota, jolla prosessia voisi toteuttaa, hän ei

toivonut seudulle perustettavan.

”…mutta esimerkiksi semmosta haavetta, että elinkeinotoimistot vois olla kunnissa niinku

yhteisiä, niin se on niinku kuolemaan tuomittu ajatus.” (Kemi-Tornio)

Vastaavasti erään haastateltavan mielestä elinkeinopolitiikka ei ole Kemi-Tornion seudulla lainkaan

jatkuva prosessi. Siinä on ongelmana myös se, että elinkeinopolitiikkaan osallistuu päällekkäisiä

organisaatioita.

Erilaisiin megatrendeihin, kuten globalisaatioon ja tuotannon rakennemuutokseen, on haastateltavi-

en mielestä vastattu kummallakin kaupunkiseudulla kohtalaisen hyvin. Esimerkiksi Tampereella

siitä on osoituksena osaamiskeskusohjelma, eTampere-ohjelma ja kaksi tiedekorkeakoulua. Tampe-

reen seudun nouseminen perinteisen savupiipputeollisuuden keskittymästä uuden huipputeknologi-
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an keskittymäksi varmasti hyvin selvästi osoittaa aktiivisen muutosprosessin, mikä on ollut välttä-

mätöntä menestymisessä kilpailussa niukoista resursseista.

Kemi-Tornion seudulla eräs haastateltavista korostaa käytännön pakon merkitystä näin:

”Täällä ollaan oltu aina osana tätä kovaa kilpailua ja minusta niinku elinkeinopolitiikassakin

ymmärretään, että tää on menny tää maailma pienemmäks ja pienemmäks.” (Kemi-Tornio)

Toisaalta koska Kemissä rakennemuutos on ollut voimakasta jo 1970-luvulta lähtien ja esimerkiksi

väestö on lähes koko ajan vähentynyt, eräiden haastateltavien mielestä on totuttu siihen, ettei raken-

nemuutokseen pystytä elinkeinopolitiikan avulla vastaamaan. Tällainen ”kädet ylös” –periaate on

kuitenkin erittäin vaarallista. Vallitsevaan tilanteeseen tyytyminen aiheuttaa aina ongelmia, joten

sekä hyvässä että huonossa tilanteessa pitäisi pyrkiä aktiivisesti luovimaan eteenpäin.

Yhteenveto:
• Elinkeinopolitiikassa on siirrytty yksipuolisista toimenpiteistä monipuolisempiin toi-

menpiteisiin. Elinkeinopolitiikasta on tullut yhä enemmän kuntarajat ylittävää, seu-
dullista elinkeinopolitiikkaa. Etenkään pienet kunnat eivät pystyneet yksin hoitamaan
tehokkaasti elinkeinopolitiikkaansa.

• Seutuyhteistyön avulla saavutetaan synergiaetuja ja voidaan tehdä työnjakoa.
• Elinkeinopoliittinen toimijakenttä on etenkin suuremmilla kaupunkiseuduilla niin mo-

nimuotoinen, että se voisi vaatia selkiyttämistä.
• Elinkeinopoliittista yhteistyötä voi haitata toimijakentän epäselvyys ja toimijoiden

keskinäinen kilpailu.
• Eri toimijoiden sitoutuminen seudun yhteiseen elinkeinopolitiikkaan olisi tulevaisuu-

den menestymisen kannalta erittäin tärkeää.
• Elinkeinopolitiikan on oltava tietyn ajanjakson vaatimukset huomioivaa ja vastaavasti

sen on kyettävä uudistumaan yhteiskunnan kehityksen mukana.
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4. Elinkeinopolitiikan uudistamiseen vaikuttavia tekijöitä

Tässä luvussa käsitellään eräitä alueellisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia muutoksia, jotka ovat

vaikuttaneet viimeisten kymmenen vuoden aikana suomalaiseen elinkeinopolitiikkaan. Tarkoituk-

sena ei ole kattavasti eritellä kaikkia muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet elinkeinopolitiikan toteut-

tamiseen, vaan tässä pyritään keskittymään eräisiin tämän tutkimuksen kannalta tärkeimpiin muu-

toksiin.

4.1. Seutuistuminen ja seudullinen yhteistyö

Tässä tutkimuksessa seutua tarkastellaan talouden ja hallinnon alueellisen organisoitumisen kautta

(vrt. Sotarauta & Linnamaa 1997a). Siten seudulla tarkoitetaan kuntarajojen mukaan määräytyvää

aluetta, jolla harjoitetaan elinkeinopoliittista yhteistyötä.

Elinkeinopolitiikan muuttumista yhä selvemmin verkostoituneeksi, kuntarajat ylittäväksi toimin-

naksi on vauhdittanut seutuistumiskehitys (Sotarauta & Linnamaa 1997a, 51). Seutuistuminen liit-

tyy aluetutkimuksessa käytyyn keskusteluun restrukturaatiosta, vastakaupungistumisesta, lokalitee-

teista, territoriaalisuudesta, metropolisoitumisesta, kaupunkirakenteen hajoamisesta, verkostoitumi-

sesta, kuntien yhteistyöstä jne. Yhteistyö on koskenut pääasiassa palveluiden tuottamista, elinkei-

nopolitiikkaa ja yhdyskuntatekniikkaan liittyviä ratkaisuja. (Siirilä 1993, 25.)

Seutu on seutuistumisen tuloksena syntynyt dynaaminen toiminnallistaloudellinen alue. Vastaavasti

seutukunta on hallinto- ja tilastoyksikkö. Toiminnallisesti määräytynyt seutu ja hallinnollis-

tilastollinen seutukunta voivat olla alueellisesti yhtenevät, mutta eivät välttämättä. Sanalla seudulli-

nen viitataan jonkin ilmiön esiintymiseen yhtä kuntaa laajemmalla alueella, sitomatta esiintymistä

tiettyihin kuntarajoihin. (Sotarauta & Linnamaa 1997a, 51.)

Seutuistuminen on yläkäsite, jonka sisällä on mahdollista erottaa monia erilaisia integraatioproses-

seja. Alueyhteisöt ovat pohjimmiltaan toisiinsa yhteydessä olevien yksilöiden, ryhmien ja organi-

saatioiden muodostamia systeemejä. Integraatio tähän järjestelmään kuuluvana merkitsee sitä, kuin-

ka voimakkaasti järjestelmän osat ovat yhteydessä toisiinsa. Pohjimmiltaan seutuistumisessa on



40

kyse vuorovaikutuksen ja integraation lisääntymisestä eri toimintojen välillä seutukunnan sisällä.

(Haveri & Majoinen 1997, 17.)

Haveri & Majoinen (1997, 17) jakavat seutuistumisen sosiaaliseen, taloudelliseen ja hallinnolliseen

integraatioon. Sosiaalista integraatiota seutukunnan sisällä on esimerkiksi pedelöinti kaupunkiseu-

dun kunnasta toiseen kuntaan. Taloudellisessa integraatiossa on kyse seudun taloudellisten toimi-

joiden keskinäisen riippuvuuden lisääntymisestä seudun sisällä. Hallinnollinen integraatio on seu-

dun hallinnollisten toimijoiden yhteistyötä. Edellä mainitut integraation muodot ovat kytkeytyneet

toisiinsa. Esimerkiksi hallinnollinen seutuistuminen voi edistää taloudellista seutuistumista silloin,

kun hallinnollisella integraatiolla luodaan edellytyksiä seudulliselle elinkeinopolitiikalle.

Siirilän (1993, 25) mukaan seutuistumiseen liittyy paljon muutakin kuin pelkästään kuntien yhteis-

työn lisääntyminen. Seutuistuminen on seurausta jo pitkään esiintyneistä tapahtumista erilaisten

organisaatioiden, yritysten ja yksilöiden tasolla. Tällä viitataan kuntien rajat ylittävään työssäkäyn-

tiin, asuntotuotannon painopisteen siirtymiseen kaupunkiseuduilla keskuskaupunkia ympäröiviin ns.

esikaupunkikuntiin, yritysten vähittäiseen levittäytymiseen samoille alueille sekä monien organi-

saatioiden toiminta-alueiden laajentumiseen. Seutu muodostaa intensiivisen vuorovaikutuksen yksi-

kön, jossa ihmisten päivittäiset toiminnot tapahtuvat ja jolla on edellytykset monipuoliselle yritys-

ja yhteisötoiminnalle.

Kaupunkiverkkotutkimus 2001:ssä seutujen määritellään muodostuvan kärkikaupungista ja kehys-

kunnista. Siinä suppean määritelmän mukaan kärkikaupungiksi luetaan seudun vahvin työssäkäyn-

tikeskus. Laajemman määrittelyn mukaan kärkikaupungiksi voidaan lukea Tilastokeskuksen mää-

rittelyn mukaiset kaupunkimaiset kunnat. Tällöin kaupunkimaisuuden kriteerinä on se, että kunnan

väestöstä 90 % asuu taajamassa tai suurin taajama on yli 15 000 asukasta. Laajempi määrittely ko-

rostaa suurien kaupunkiseutujen yhdyskuntarakennetta ja toiminnallisuutta. (Antikainen 2001, 12.)

Kemi-Tornion seudulla kaksi tasavahvaa ja toisiinsa toiminnallisesti kytkeytynyttä keskusta muo-

dostavat yhdessä seudun keskukset. Kemi-Tornion seutu on siten luokiteltavissa monikeskuksiseksi

seuduksi. Sen sijaan Tampereen seutu muodostuu selvästi vain yhdestä kärkikaupungista, Tampe-

reesta ja sitä ympäröivistä kehyskunnista. Kuten jo aikaisemmin todettiin, kaksoiskaupunki voi ai-

heuttaa ongelmia seutuyhteistyön toimivuuteen.

On huomattava, että teknologisesta kehityksestä huolimatta maantieteellisen läheisyyden merkitys

pysyy myös verkostotalouden aluekehityksessä suurena tiedon merkityksen korostumisen myötä.
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Kuitenkin paikallistason läheisyyden mittakaavassa tapahtuu muutoksia. Tämä näkyy siten, että

tietoteolliseen yhteiskuntaan siirryttäessä yhdyskuntajärjestelmän keskeinen perusta ei enää olekaan

kaupunki, vaan laajempi kokonaisuus: seutu. (Kautonen 1993, 75.) Nykykehitykselle on lisäksi

ominaista, että alueiden merkitys on korostunut kansallisvaltioiden merkityksen kustannuksella,

koska esimerkiksi osaaminen, tieto ja tuotannontekijät ylipäänsä liikkuvat vapaasti globaaleilla

markkinoilla. Siksi alueiden omien strategioiden toimivuus joutuu koetukselle kilpailtaessa esimer-

kiksi koulutetusta työvoimasta ja osaamisintensiivisistä yrityksistä.

4.2. Verkostoituminen aluejärjestelmässä ja yritysten välillä

4.2.1. Verkostoitumisen käsitteestä

Aluejärjestelmällä tarkoitetaan toistensa kanssa vuorovaikutuksessa toimivien alueiden muodosta-

maa kokonaisuutta. Aluejärjestelmä on perinteisesti nähty ensisijaisesti hierarkkis-toiminnallisena

kokonaisuutena. Nykyisin se nähdään yhä enemmän myös verkostona, jossa perinteisten vuorovai-

kutusvirtojen rinnalla on nähtävissä paljon muita keskusten välisiä yhteyksiä sekä toiminnallisen

alueen sisällä että niiden välillä. (Lind & Meriläinen 1995, 3.)

Nykyisessä tietoyhteiskunnassa keskitetyt hierarkkiset rakenteet korvautuvat ainakin osaksi yhteis-

työverkostoilla, jotka eivät ole toimipaikkaan, -alaan eivätkä -alueeseen sidottuja. Tiedon tuottami-

nen ja tiedon leviäminen sekä kilpailukyvyn parantuminen tapahtuvat tehokkaimmin yhteistyössä.

Sen vuoksi siirtyminen verkkomaisiin organisaatiomuotoihin on luontevaa. Toisaalta verkostoitu-

misen myötä sekä yritykset että alueet ovat entistä enemmän toisistaan riippuvaisia. (Linnamaa

1995, 41.)

Verkostoituminen liitetään Sotaraudan & Linnamaan (1997a, 57) mukaan tavallisesti kahden tai

useamman toimijan vuorovaikutuksessa tapahtuvaan vaihtoon, oppimiseen, luottamuksen rakenta-

miseen, kumppanuuteen ja mahdollistamisen käytäntöihin. Verkostosuhteiden syntymisen edelly-

tyksenä on oivaltaa keskinäinen riippuvuus ja hyväksyä se. Verkostoja ei hallitse joku ulkopuolinen,

ulkoa ja ylhäältä vaikuttava toimija. Erilaisten toimijoiden toisiinsa ja itseensä kohdistama vaikutus

on verkostojen hallintaa. Tällöin hallintaa on pyrkimys tasapainoon eri toimijoiden välillä.
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Verkosto voidaan Sotaraudan et al. (1999, 15.) mukaan määritellä eriasteisesti ja eri tavoin vakiin-

tuneiksi sosiaalisiksi suhteiksi toisistaan riippuvaisten toimijoiden välillä, jotka ovat organisoituneet

yhteisen intressin ympärille. Verkostosuhteiden syntyminen edellyttää keskinäisen riippuvuuden

oivaltamista ja hyväksymistä. Seudullisen elinkeinopolitiikan on katsottu edistävän verkostomaisen

aluerakenteen syntymistä, ohjaavan kehitystä yksittäistä kuntaa laajemmalle alueelle ja parantavan

edunvalvontamahdollisuuksia (Sotarauta & Linnamaa 1997a, 55).

TAULUKKO 11. Syitä verkostoitumiselle Kautosen (1993) ja Sotaraudan & Linnamaan (1999)
mukaan:

Verkosto "kanavana" Verkosto kustannusten
vähentäjänä

Verkosto strategisena väli-
neenä

- uusien resurssien hank-
kiminen

- pääsy mukaan päätök-
sentekoprosesseihin

- oman toiminnan kan-
nalta tärkeille informaa-
tion ja tiedon lähteille
pääsy

- pääsy uusille markki-
noille

- uusien johtamis-, suun-
nittelu- ja kehittämistai-
tojen oppiminen

- uuden teknologian saa-
vuttaminen

- kustannusten ja riskien
jakaminen

- taloudellisten resurssien
lisääminen

- mittakaavaetujen saa-
vuttaminen

- investointikustannusten
vähentäminen

- yhteishankintojen to-
teuttaminen

- toimintojen koordinointi

- yhteinen tahdonmuo-
dostus, päätösten toi-
meenpano ja legitimointi

- tuotekehitykseen kulu-
van ajan pienentäminen

- markkinoille tulon hel-
pottaminen

- kansainvälistyminen
- erikoistuminen tai diver-

sifioituminen
- tuki kolmatta osapuolta

vastaan
- informaation vaihto

Kuten taulukosta 11. voidaan havaita, verkostoitumisen avulla voidaan kehittää omaa toimintaa

siten, että hyödynnetään muiden verkostossa olevien toimijoiden osaamista ym. molemminpuolei-

sesti. Kuten seutuistuminenkin, verkostoituminen on esimerkiksi voiman ja resurssien hakemista

suuremmista kokonaisuuksista.

Elinkeinopoliittinen yhteistyö on varsin luonnollinen yhteistoiminnan muoto, joka väistämättä

edistää verkostoitumista. Sen onnistuminen kuitenkin vaatii kuntien ajatustapojen muuttamista si-

ten, että yksittäinen kunta ei voi enää ajaa pelkästään omaa etuaan, vaan sen on toimittava yhteisen

päämäärän – koko seudun hyvinvoinnin puolesta. Seudullinen elinkeinopolitiikka saattaa parantaa

seudun edunvalvontamahdollisuuksia, mutta yksittäisen kunnan edunvalvontamahdollisuudet voivat

heikentyä, koska edunvalvonnan on ajateltava käsittävän seudun yhteistä etua. Tämä voi haitata

yksittäisen kunnan intressejä ryhtyä elinkeinopoliittiseen yhteistyöhön muiden kuntien kanssa. In-
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tressien yhteensovittaminen ja yhteisten päämäärien löytäminen voi olla yhteistyöhön tottumatto-

mille toimijoille vaikeaa.

Vaikka verkostoja tarkastellaan usein yritysten näkökulmasta, myös kuntien ja alueiden välistä yh-

teistyötä voidaan tarkastella verkostoitumisen näkökulmasta. Sandbergin (1994) mukaan tästä nä-

kökulmasta katsottuna verkostoituminen nähdään prosessina kohti suurempaa toimijoiden määrää,

jotka ottavat osaa päätöksentekoprosesseihin ja kohti avoimempia rakenteita eli organisaatiorajojen

tärkeyden vähenemistä sekä kohti ei-hierarkkisen koordinaation suunnittelua. (Hoikka et al. 1996,

35.) Kuten Haarni ja Vartiainen (1996, 8) huomauttavat, verkostoituminen voi tapahtua hyvin mo-

nella eri tasolla. Heidän mukaansa paikkakunnat pitää ymmärtää ensisijaisesti paikallisina toimin-

taympäristöinä ja eri verkostojen kohtaamispaikkoina, eikä niinkään fyysisesti rajautuvina territori-

oina. Toisaalta taas jos seudullinen yhteistyö toimii hyvin, kuntarajat eli fyysisesti rajautuvat territo-

riot eivät ole este. Tällöin myös Haarnin ja Vartiaisen väite siitä, ettei paikkakuntia pidä ymmärtää

fyysisesti rajautuvina territorioina, on väärä tai ainakin "maantieteilijämäinen".

Kuntien välinen yhteistyö voidaan ymmärtää verkostotaloudellisina sidoksina. Yhteistyössä kunnat

luovuttavat osan omasta päätösvallastaan verkoston muille toimijoille eli muille kunnille. Niiden

mahdollisuus vaikuttaa asioihin oman kunnan rajoja laajemmissa asioissa, kuten elinkeinopolitii-

kassa kuitenkin kasvaa. (Hoikka et al. 1996, 36.) Tämän hyödyn ymmärtäminen saattaa kuitenkin

vaatia konkreettisia näyttöjä, ennen kuin kunta uskaltaa lähteä syvällisemmin mukaan yhteistyöhön.

Kuntien välinen yhteistyösopimus tai kuntien yhtäpitävien päätösten nojalla toteutettava järjestely

on yksinkertaisin yhteistoiminnan muoto. Tästä selvästi tiukempi yhteistoiminnan muoto on kun-

tayhtymä, joita on perustettu selvästi toteuttamaan usean kunnan yhteistä strategiaa. Myös kuntien

yhteisiä osakeyhtiöitä on perustettu hoitamaan tiettyjä, rajattuja mutta joskus jopa kuntien strategi-

sia tehtäviä. (Aronen 1994, 12-13.) Näin on tehty muun muassa Kemi-Tornion seudulla, jossa ke-

hittämiskeskus hoitaa alueellisen kehittämisen tehtäviä ja osallistuu voimakkaasti seudulliseen elin-

keinopolitiikkaan.

Haastateltavien organisaatioiden omat verkostot vaihtelivat huomattavasti. Verkostoitumisen aste

riippuu lähinnä organisaatioiden harjoittamasta toiminnasta ja niiden koosta. Esimerkiksi suurilla

yrityksillä verkostot ovat usein maailmanlaajuisia, jolloin paikalliset verkostot jäävät vähemmälle

huomiolle. Myös julkisten organisaatioiden paikallisissa verkostoissa saattaa olla parantamisen va-

raa. Esimerkiksi erään haastateltavan mukaan heidän organisaationsa on nykyisin aiempaa vähem-
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män yhteydessä kuntasektorin organisaatioihin, koska kunnat ovat joutuneet supistamaan elinkeino-

politiikkaansa rahan niukkuuden vuoksi. Jokaisessa kunnassa ei edes enää ole elinkeinoasiamiestä.

Näin ollen kontaktit voivat tapahtua vain yrittäjien kautta alueen joihinkin kuntiin. Kuitenkin Kemi-

Tornion välistä yhteistyötä voidaan pitää eurooppalaisessa mittakaavassa ainutlaatuisena. Harvalla

seudulla on pystytty toteuttamaan kahden lähes tasavahvan kaupungin yhteistyötä ja vielä sen lisäk-

si valtakunnan rajat ylittävää yhteistyötä Haaparannan kanssa.

Useimpien haastateltujen toimijoiden verkostot ulottuvat alueen ulkopuolelle, mutta verkostoitu-

mista on myös alueen sisäpuolella. Verkostoitumisessa on helposti vaarana, että verkostoidutaan

joko pelkästään alueen ulko- tai sisäpuolisten toimijoiden kanssa, mutta ei molempien. Esimerkiksi

julkisilla tai puolijulkisilla organisaatioilla verkostot eivät välttämättä ulotu lainkaan alueen ulko-

puolelle. On tietysti huomattava, että väkisin ei kannata tavoitella verkostoja alueen ulko- ja sisä-

puolelle, elleivät verkostot ole relevantteja omalle toiminnalle. Alueen menestymisen kannalta

ihanteellista olisi verkostot sekä sisä- että ulkopuolelle, mutta aina se ei ole mahdollista. Toisaalta

alueen sisäpuoliset verkostot ovat erittäin tärkeitä, sillä läheisyyden tuomat edut jäävät helposti

huomaamatta, kun tavoitellaan globaaleja yhteistyökuvioita, jotka kuitenkin saattavat jäädä erittäin

pinnallisiksi. Kuten eräs haastateltava sanoi, kaikissa verkostoissa ei voi olla sataprosenttisesti mu-

kana eikä alueen ulkopuolelle tapahtuva verkostoituminen onnistu välttämättä ongelmitta.

”Se on sit todella vaikeeta tietysti, kun puhutaan alueen ulkopuolisten yritysten kanssa ver-

kottumisesta varsinkin ulkomailla…sitä ei hetkessä tehdä.” (Kemi-Tornio)

Haastateltavien toimijoiden verkostot olivat pääosin avoimia, eli niihin pääsee mukaan myös uusia

toimijoita. Joissakin yhteistyöverkostoissa jopa toivotaan, että uusiakin toimijoita tulisi mukaan.

”Kyllä ne (uudet toimijat) on tervetulleita.” (Tampere)

”Päinvastoin, niitä on yritetty pitää mahdollisimman vapaina. Niihin saa tulla taikka niistä

saa jäädä pois.” (Tampere)

”Jokainen, jolla on jotain annettavaa, pääsee mukaan.” (Tampere)

Toisissa verkostoissa on tiukemmat pelisäännöt uusien toimijoiden mukaan pääsemiseksi. Ne sovi-

taan tapaus- ja projektikohtaisesti.
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Verkostonäkökulma on tuonut tuotantotoimintaan, alueelliseen kehittämiseen ja elinkeinotoiminnan

edistämiseen monia uusia ajattelu- ja toimintamalleja. Joustavuutensa ansiosta verkosto sopii melko

hyvin nopeasti muuttuviin olosuhteisiin, ja sen vuoksi verkostomainen yhteistyö on yleistynyt jopa

niin paljon, että on alettu puhua verkostotaloudesta ja verkostoyhteiskunnasta. (Linnamaa & Sota-

rauta 2000, 33.) Kuten Ollus (1998, 1.) toteaa, verkostoituminen on nykyään talouselämän tosiasia.

Globaali kilpailu on saanut yrityksiä hankkiutumaan uusiin toimintamuotoihin ja yhteistyökuvioi-

hin. Monet yritykset toimivat jatkuvasti jopa monessa verkostossa samanaikaisesti.

Verkostotaloudella kuvataan Linnamaan (1998) mukaan talouden verkkomaisen luonteen kasvua,

toimijoiden välisiä luottamukseen ja keskinäiseen resurssien vaihtoon perustuvia suhteellisen pysy-

viä vuorovaikutussysteemejä. Verkostotalouden syntyminen liittyy samanaikaisiin ja osittain pääl-

lekkäisiin kehityskulkuihin, kuten yritysten ja alueiden välisen kilpailun kiristymiseen ja kansain-

välistymiseen, tiedon ja tutkimustoiminnan merkityksen kasvamiseen, informaatioteknologian

mahdollistamien nopeiden ja joustavien kommunikaatioyhteyksien yleistymiseen ja yritysten toi-

mintatapojen muuttumiseen. Verkostotaloudelle on lisäksi luonteenomaista korkean teknologian

alojen, erityistuotteiden käsityön ja liike-elämän palvelujen merkityksen korostuminen, uuden teol-

lisen kasvun alueperustan ja monien sosiaalisten organisaatioiden muuttuminen. (Linnamaa & Sota-

rauta 2000, 33.)

Verkostossa toimivalle yritykselle ominaista on erikoistuminen. Verkostossa toimiessaan se voi

keskittää voimavaransa ydinosaamiseensa. Muut yritykset hoitavat sille vähemmän keskeiset toi-

minnot. Verkostotaloudessa jokainen yritys tekee sitä, missä sillä on erityisosaamista. (Vanhala

1998, 3.) Vaikka verkostoitumisesta puhutaan nykyisin lähes kaikkialla, verkostoitumisen käsite

saattaa yhä olla monelle toimijalle, jopa yrityksille, vieras. Verkostoitumista ei nähdä riittävän hy-

vin mahdollisuutena kehittää omaa toimintaa keskittymällä ydinosaamisen ja antaa toisten hoitaa

tietyt tehtävät.

”Ei se ole verkostoitumista, että pystyn verkon kautta kommunikoimaan sähköpostilla jon-

nekin, vaan kyl verkostoituminen on sitä, että me jaetaan ihan ideoita, ajatuksia, käydään

aitoa keskustelua”. (Tampere)
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4.2.2. Klusterit osana verkostoja

1990-luvulla verkostojen rinnalle on Porterin (1991) kansakuntien kilpailuetua käsittelevän teoksen

myötä noussut klusterin käsite, joka myös korostaa vuorovaikutusta. Porter kutsuu klustereiksi kil-

pailukykyisiä teollisuuden arvoketjujen kokonaisuuksia, jotka ovat tiettyä toimialaa laajempia ko-

konaisuuksia. Viime vuosien kehittämiskeskusteluissa klusterit ovat tavallaan nousseet verkostojen

tilalle, mutta vaikka ne ovat käsitteellisesti lähellä toisiaan, niillä ei kuitenkaan tarkoiteta samoja

asioita (Sotarauta & Linnamaa 1997a, 59). On huomattava, että vaikka verkostoja ja klustereita voi-

daan katsoa toiminnan organisointitapoina, ne eivät kuitenkaan ole samoja asioita. Ne esiintyvätkin

samoissa keskusteluissa juuri organisoitumistapojen vuoksi. Tästä on molemmille käsitteille suurta

haittaa, sillä ne ovat jo kokeneet väärin käytettyinä eräänlaisen ”käsiteinflaation”.

Porter (1998) määrittelee klusterin ”tietyllä kentällä maantieteellisesti lähekkäin oleviin yrityksiin ja

yhteen liittyneisiin instituutioihin, jotka ovat toisiinsa yhteydessä ja täydentävät toisiaan”. Tämä

määritelmä on kuitenkin staattinen, kun taas klusterin erityispiirre on dynaamisuus. Siten klusteri

voidaan määritellä ”maantieteellisesti lähekkäisiksi yrityksiksi, jotka ovat kytkeytyneet toisiinsa

sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti ja vetävät mukaansa alueelle sijoittuneita yrityksiä tukevaa

infrastruktuuria jaetulla kehitysnäkemyksellä taloudellisesta kasvusta, joka perustuu kilpailuun ja

yhteistyöhön erityisellä markkinakentällä”. (Cooke 2001, 24.) Juuri Porterin perusteoksessa käsi-

teltyä ilmiötä maantieteellisen läheisyyden merkityksestä tiedonvaihdossa on myös myöhemmin

alettu pitää tärkeänä selittävänä tekijänä siihen, miksi tietyt toimialat ja klusterit keskittyvät tietyille

alueille.

Paija (1998, 39) toteaa, että yritysten ympärille syntyneistä verkostoista voi kasvaa kansallisia

klustereita, jotka ovat "verkostojen verkostoja". Verkostot ovatkin siten eräänlaisia kehityksen alus-

sa olevia "mikroklustereita". Sellaiset yritykset, jotka harjoittavat klusterissa yhteistyötä, muodosta-

vat keskenään verkostoja. Verkostot kuitenkin ovat klustereita tiiviimpiä ja rajatumpia yhteistyöra-

kenteita.

Klusteri voi olla Paijan (1998) mukaan:

1. Alueellinen. Tietylle maantieteelliselle alueelle syntynyt, toisiinsa liittyvillä toimialoilla olevien

yritysten osaamiskeskittymä.

2. Ydinkeskeinen. Jonkin keskeisen toimijan kuten yrityksen, tutkimuskeskuksen tai koulutuslai-

toksen ympärille syntynyt klusteri.
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3. Vertikaalinen. Tuotantoprosessin eri vaiheisiin erikoistuneiden yritysten klusteri, joka koostuu

päähankkijoista ja useammasta alihankkijakerroksesta.

4. Horisontaalinen. Kilpailijoiden tai yrityksen ja tutkimus- tai koulutuslaitoksen välinen yhteistyö

tietyssä arvoketjun osassa. Yritykset voivat olla samanaikaisesti kilpailusuhteessa arvoketjun

jossakin toisessa osassa. Yhteistyö tähtää rinnasteisten resurssien yhdistämiseen suuremman

volyymin synnyttämiseksi.

5. Tuote. Toisiaan tukevia tai täydentäviä tuotteita valmistavista, eri toimialojen yrityksistä muo-

dostuva klusteri. Tuoteklusterin yritysten yhteistyö tähtää uusien tuotekombinaatioiden synnyt-

tämiseen. Synergiaetuja saadaan osaamisresursseja jakamalla sekä rinnakkaistuotannon etuja

hyödyntämällä.

6. Teknologinen. Yhteistä perusteknologiaa hyödyntävien, eri toimialoja edustavien yritysten

klusteri.

Klusterit toimivat verkostojen kautta erilaisten liiketoimintojen ja tarkoituksenmukaisten toimijoi-

den välillä, jotka tuntevat toistensa erikoistumisen, luotettavuuden ja halun sekä jakaa olennaiset

varat - esimerkiksi tiedon - että sitoutua normaaleihin liikesuhteisiin, jotka perustuvat markkinoiden

vaihtoon (Cooke 2001, 26). Kuten Paija (1998, 45) toteaa, klusterin määrittely tuotteen, teknologi-

an, maantieteellisen sijainnin tai keskeisen toimijan perusteella on hyvin subjektiivista. Eri toimi-

joiden näkökulmasta verkosto voi näyttää hyvin erilaiselta. Verkoston rajojen tai rakenteen tarkka

määrittely on mahdotonta. Kaikki klusterit liittyvät toisiinsa tavalla tai toisella kansantaloudessa ja

ulottavat lonkeroitaan pitkälle globaaleihin verkostoihin.

Klustereista on tehty taloudellisen yhteistyön avaintapa ja hallinnon politiikkojen keskipiste ympäri

maailmaa ja erilaisilla teollisuuden aloilla (Cooke 2001, 23). Cooken (2001, 25) mukaan globaali

kilpailu aiheutti suurille yrityksille paineita supistaa kotimarkkinoiden tuotantoa ja hallinnollisia

kiinteitä kustannuksia. Lisäksi innovaatiosta tuli johtava kilpailuase, jolloin pienet osaamispohjaiset

yritykset, jotka olivat usein sijoittuneet lähelle yliopistoja, olivat teknologisesti edistyneitä. Kol-

manneksi hierarkkisen yritysorganisaation luontainen jäykkyys merkitsi nopeaa oppimista, eikä

muuttumisen apua ollut helposti toteutettavissa. Kuten Sotarauta & Linnamaa (1997a, 60) toteavat,

oli kyseessä klusteri tai verkosto, keskeiseksi tekijäksi muodostuvat yhteistoiminta, yhteistyö ja

kumppanuus.

Miksi klustereista on tullut niin merkittäviä myös Suomessa, jossa esimerkiksi kansalliseen teolli-

suusstrategiaan on kirjattu kehityksen kannalta tärkeimpiä avainklustereita, ja maakuntien strategi-
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oissa puhutaan alueelle tärkeistä kärkiklustereista? Osaksi tähän on varmasti vaikuttanut lisääntynyt

ja koko ajan koventunut yritysten ja alueiden välinen kilpailu, mutta klustereiden teoriassa ihanteel-

lisesti toimivaa järjestelmää on myös pidetty tavoiteltavana. Ehkä Suomessa on nähtävissä eräänlai-

nen "kuorolauluefekti", jossa kaikki toimijat seuraavat muita perässä, kun esimerkiksi Porter on

ensin todennut klustereiden edut, ja kun yksittäinen toimija on Suomessa alkanut soveltaa kluste-

riajattelua. Tämä silläkin ehdolla, että vaikka klusteriajattelu ei sopisikaan kaikenlaiseen toimintaan

sovellettavaksi. Porter on itse todennutkin, että Suomi on klustereiden mallimaa, koska suomalainen

elinkeinopolitiikka on vuosien ajan rakennettu porterilaisen klusternäkemyksen pohjalle (Helsingin

Sanomat 25.9.2001). Eräs tekijä, miksi klustereita saatetaan pitää tärkeinä alueellisen kehityksen

kannalta on se, että klusterien sisällä voi syntyä uutta liiketoimintaa kuten erilaisia spin off –yrityk-

siä. Myös tuotannontekijäpuolella tapahtuu tehostumista. Toimialat investoivat erikoistuneisiin tek-

nologioihin, informaatioon, infrastruktuureihin ja inhimillisiin resursseihin, jolloin jokaisen toimi-

alan investoinnit omiin erikoistuneisiin tuotannontekijöihin tuottaa monia spill over –vaikutuksia

koko klusteriin. (Porter 1991, 148-152.) Asian tekee kuitenkin ongelmalliseksi se realiteetti, ettei

klustereita voi synnyttää väkisin.

Klustereita on vaikea luoda tyhjästä, sillä synergiavaikutusten luominen on vaikeaa. Erityisesti tie-

tointensiivisessä toiminnassa politiikka voi lisätä klusterien muodostumista. Esimerkiksi Suomen

tiede- ja teknologiapolitiikka rohkaisee yliopistoja perustamaan teknologiapuistoja yliopistojen

kampusalueelle Nokian tai muiden tutkimuslaitosten kanssa, jotka toimivat ohjelmistojen ja tieto-

tekniikkapalvelujen asiakkaina. (Cooke 2001, 27-28.) Tampereen Hervantaan on teknillisen kor-

keakoulun alueelle sijoittunut monia yrityksiä ja tutkimusyksiköitä, jotka toimivat tiiviissä yhteis-

työssä teknillisen korkeakoulun kanssa. Vastaavasti Kemissä on Digipolis-teknologiakylään sijoit-

tunut Oulun yliopiston tutkimuskeskusten yksiköitä. Pelkästään maantieteellinen läheisyyskään ei

vielä riitä, vaan toiminnassa on oltava aitoa yhteistyötä.

”Kyllä sen pitää lähteä yritysten ehdoilla…ei esimerkiksi tällaista klusteria voi väkisin syn-

nyttää. Sitten kun se syntyy, sitä voidaan johonkin suuntaan vähän ohjata ja nopeuttaa sen

kehitystä…ei synny, ellei ole tämmöstä win-win-periaatetta.” (Tampere)

Nauwelaers (2001, 101) korostaa, ettei klusteripolitiikkaa pitäisi kehittää seuraamalla yhtenäistä

mallia, jonka pitäisi olla sopiva missä ja milloin tahansa. Sitä vastoin huomio pitäisi kohdistaa ylei-

siin olosuhteisiin, jolloin tuetut klusterit voisivat auttaa yrityksiä ja muita alueellisia toimijoita ke-
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hittämään parempia oppimiskäytäntöjä ja saada aikaan positiivisia ulkoisvaikutuksia, jotka johtavat

koko alueen kilpailuetuihin.

4.2.3. Verkostoitumisen riskejä

Verkostoitumiseen liittyy myös riskejä. Eräs riski on yrityksen olemassaolon vaarantuminen, kun

ydintoimintoja ulkoistetaan. Verkosto sinänsä merkitsee riskien jakamista, mutta verkostosuhteen

katketessa riskit voivat realisoitua, jos yritys on tehnyt investointinsa vain yhden tai harvojen

kumppaneiden varaan. Vakiintuneiden ja pysyvien verkostosuhteiden riski liittyy liian vähäiseen

muutosalttiuteen ja innovatiivisuuteen. Verkosto voi tässä tapauksessa muodostua loukuksi, joka

estää kasvun ja muutoksen. Kyky ja mahdollisuus reagoida ympäristön muutoksiin voi hävitä. (Ylä-

Anttila 1998, 120.)

Kansantalouden tasolla verkostoitumisen riskit liittyvät talouden ja koko taloussysteemin haavoittu-

vuuden lisääntymiseen. Pitkälle erikoistuneessa ja verkostoituneessa taloudessa pienetkin häiriöt

voivat heijastua laajalti koko talouteen. (Ylä-Anttila 1998, 120.) Vastaavasti Porterin (1991, 713)

mukaan monet yhteistyön muodot eivät ole lainkaan hyödyllisiä. Kilpailijoiden välinen yhteistyö

vie hänen mukaansa ajan mittaan pohjaa kilpailuedulta. Lisäksi se vähentää kannustimia, tyrehdyt-

tää kilpailun ja rajoittaa vaihtoehtoisten lähestymistapojen etsintää. Porter kuitenkin myöntää, että

itsenäisten yksiköiden välityksellä tapahtuva kilpailijoiden yhteistyö on joissakin oloissa hyödyllis-

tä.

Kuntien osalta tilanne on toisenlainen kuin esimerkiksi yritystoiminnan. Vaikka kunnatkin joutuvat

kilpailemaan keskenään muun muassa asukkaista ja yrityksistä, nykyisessä kiristyneessä taloudelli-

sessa tilanteessa yhteistyö on usein ainoa järkevä vaihtoehto. Yhteistyön luontevin piirre voikin

siten olla ei-voittoa tavoittelevassa toiminnassa. Kuten Vanhala (1998, 8) toteaa, verkostoitumisesta

aiheutuvien hyötyjen oltava siitä aiheutuvia ongelmia suurempia, jotta verkostoituminen ylipäänsä

kannattaa. Verkostomaisen toiminnan yleistyminen on edellyttänyt institutionaalisten, sektorikoh-

taisten, organisationaalisten ja maantieteellisten rajojen ylittämistä. Rajojen ylittäminen on osoit-

tautunut oletettua vaikeammaksi, koska se edellyttää varsin syvällisiä muutoksia sekä ajattelu- että

toimintatavoissa. Monesti ongelmallisimmat toiminnan esteet ovat olleet toimijoiden ajattelumal-

leissa, eikä selvästi näkyvissä, konkreettisissa rajoissa. (Linnamaa & Sotarauta 2000, 43.)
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Linnamaan & Sotaraudan (emt.) mukaan merkittävimmät esteet erilaisten rajojen ylittämisessä liit-

tyvät siihen, että konkreettisten näkyvien rajojen, kuten institutionaalisten, sektorikohtaisten, or-

ganisationaalisten ja maantieteellisten rajojen ja näkymättömien ajatuksellisten ja toimintatapoihin

liittyvien rajojen välistä riippuvuutta ei ole tunnistettu. Usein huomiota kiinnitetään vain näkyvien

rajojen ylittämiseen, vaikka erilaisten ongelmien ratkaiseminen edellyttäisi huomion kiinnittämistä

myös ajattelu- ja toimintatapoihin sekä yhteistoimintaprosessien laatuun.

Esimerkiksi kateus voi haitata verkostoitumisen onnistumista, vaikka maantieteelliset rajat eivät

sinällään ole esteenä verkostoitumiselle. Joidenkin haastateltavien mielestä julkisten toimijoiden

harjoittama verkostoitumisen tukeminen ei ole edes mahdollista.

”Voidaanhan sitä (verkostoitumista) tukea jollain tavalla, mut ei sitä voida keinotekoistaa…

verkostoitumisenhan edellytyksenä on molemminpuolinen hyöty.” (Tampere)

”Yhteistyö syntyy henkilökemioiden perusteella, eikä viranomainen pysty siihen vaikutta-

maan.” (Kemi-Tornio)

Useimmat haastateltavat ovat mielestään verkostoituneet oikeiden toimijoiden kanssa, mutta todelli-

suudessa tämän kysymyksen pohtiminen on saattanut jäädä varsin pintapuoliseksi. Varmasti vii-

meistään silloin, kun asiat eivät toimi, huomaa sen, onko verkostoituminen tapahtunut oikeiden

toimijoiden kanssa.

”Joskus menee mäkyyn, joskus onnistuu.” (Tampere)

Toisaalta, kuten eräs haastateltava sanoi, verkostoituminen voi muodostua etenkin julkisissa organi-

saatioissa kaikkien kehittämiseen osallistuvien toimijoiden kanssa. Tämä voi johtua esimerkiksi

siitä, että aina on ollut tapana tehdä niin. Myös tällaisessa tapauksessa kannattaisi miettiä, ovatko

kaikki verkostot kuitenkaan relevantteja omalle toiminnalle.

”Me ollaan verkostoiduttu niiden toimijoiden kanssa, jotka täällä on.” (Kemi-Tornio)

Verkostoitumisessa tulisikin koko ajan pitää mielessä, mitä annettavaa verkostolla on omalle toi-

minnalle, ja mitä annettavaa omilla toimilla taas on verkostolle. Verkostoituminen vain verkostoi-

tumisen vuoksi on vaarallista.
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”Näissä verkostoissa helposti kun ne kasvaa, niin ne työllistää toinen toisensa. Niissä on ai-

na kuitenkin se punanen lanka, että mitä niillä verkostoilla tavotellaan, niin se on hyvä pitää

mielessä.” (Tampere)

Monien toimijoiden verkostoissa ei ole käytössä esimerkiksi yhteistä seudullista sopimusta, vaikka

osalla niitä onkin käytössään. Useimmiten sopimukset ovat muodollisia, suullisia sopimuksia, jos

jotain on ylipäätään sovittu. Verkostoituminen siis tapahtuu usein hyvin epävirallisten sopimusten

kautta. Näin ainakin voisi olettaa, että verkostoituminen perustuu osapuolten väliseen haluun toimia

yhdessä, eikä siihen, että on verkostoiduttava vain siksi, että kaikki tekevät niin.

4.2.4. Verkostoitumisen vaikutus elinkeinopolitiikkaan

Verkostot ovat tavallaan kollektiivihyödykkeitä, joiden syntymisessä ja toiminnan edistämisessä

julkisen vallan tehtävä on luonteva. Niiden luominen aiheuttaa kustannuksia, joita yksittäisen yri-

tyksen on vaikea kantaa. Teknologiaintensiiviset yritysverkostot syntyvät monesti siksi, että tekno-

loginen kehitys on muuttunut. Tekninen kehitys etenee nykyisin verkostomaisesti. (Ylä-Anttila

1998, 123.)

Teknologiapolitiikalle ja siihen liittyvälle innovaatiotoiminnan rahoitukselle verkostot asettavat

aivan uudenlaisia vaatimuksia. Julkisen rahoituksen näkökulmasta verkoston jäsenet ovat usein ta-

savertaisia osapuolia. Kilpailupolitiikan ja yritysten verkostoitumisen välillä on ristiriita, koska kes-

kenäänkin kilpailevat yritykset pyrkivät yhteistyöhön keskenään. Kilpailupolitiikalle taloudellisen

kasvun dynamiikan muutos on jatkuva haaste, koska ennakolta on erittäin vaikeaa arvioida, milloin

teknologia- ja tuotantoyhteistyöstä saatavat kokonaistaloudelliset hyödyt ovat suurempia kuin mah-

dollisesta kilpailun vähentymisestä aiheutuvat haitat. (Ylä-Anttila 1998, 123-125.)

Elinkeinopolitiikan tehtävänä on edistää verkostoitumisesta ja erikoistumisesta saatavia hyötyjä ja

samalla luoda mahdollisuudet riskien hallintaan. Elinkeinopolitiikan mahdollisuudet vaikuttaa yri-

tysten toimintaan ovat muuttuneet, mutta eivät kadonneet. Elinkeinopolitiikan kannalta on keskeistä

vaikuttaa yritysten kykyyn luoda yrityskohtaisia kilpailuetuja ja sitoa kyky tiettyyn alueeseen. Siksi

elinkeinopolitiikasta on tullut kilpailukykypolitiikkaa, ja sen vuoksi useimmat maat pyrkivät kehit-

tämään teknologista infrastruktuuria ja koulutusta. Elinkeinopolitiikan ydinkysymys onkin: miten
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alue saadaan houkuttelevaksi sijaintipaikaksi kansainvälisesti kilpailukykyisille yrityksille? (Paija &

Ylä-Anttila 1998, 93-95.)

Verkostoitumista voidaan kannustaa esimerkiksi julkisten tukiorganisaatioiden toimesta, mutta yri-

tyksillä on oltava aito halu toimia verkostoissa, jotta verkostomainen toimintatapa toimisi kunnolla.

Julkisille toimijoille tämä aiheuttaa suuria haasteita. Haastateltavien mielestä Kemi-Tornion seu-

dulla on hyvät mahdollisuudet tukea yritysten verkostoitumista. Vaikka alueella olisikin siihen hy-

vät mahdollisuudet, kaikkien mielestä verkostoitumisen tukemista ei ole hyödynnetty riittävästi,

koska se ei kuulu kenellekään. Yritysten välisiä verkostoja syntyy kuitenkin automaattisesti. Muun

muassa alueen suuret yritykset edesauttavat verkostojen syntymistä.

”Isojen yritysten yks hyvä puoli on se, että ne väkisinkin muodostaa ympärilleen tietynlaisen

palveluverkoston.” (Kemi-Tornio)

Sen sijaan pk-yritysten omassa verkostoitumisessa on haastateltavien mielestä parantamisen ja te-

hostamisen varaa. Julkisten tukiorganisaatioiden tulisikin tulevaisuudessa panostaa voimavarojaan

juuri pk-yritysten keskinäisen verkostoitumisen edistämiseen.

Tampereen seudulla pyritään haastateltavien mielestä juuri osaamiskeskusohjelman avulla edistä-

mään yritysten verkostoitumista.

”Osaamiskeskusohjelman ajattelumalli on tämmöinen klusteripohja. Ei me mietitä pelkäs-

tään jotain huippuosaamista, vaan sen koko klusterin toimivuutta. Siinä pitää olla isoja maa-

ilmanmarkkinajohtajia, mutta niillä pitää olla alihankintaverkostoa ja palveluverkostoa.”

(Tampere)

Osaamisekeskusohjelmaa voi varmasti pitää eräänä, muttei tietenkään ainoana Tampereen seudun

kilpailukykyyn vaikuttavana tekijänä.
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4.3. Kaupunkiseudun kilpailukyky

4.3.1. Mitä kaupunkiseutujen kilpailukyky on?

Kaupunkiseutujen siirtyminen globaaliin ja informationaaliseen verkostoyhteiskuntaan muuttaa

alueellisen kehittämisen luonnetta. Painopiste siirtyy erilaisista interventioista ja subventioista kil-

pailukykypolitiikan kehittämiseen. Tämä johtuu suureksi osaksi siitä, että informaatio-, teknologia-

ja pääomavirrat liikkuvat dynaamisesti globaaleissa verkostoissa ja ohjautuvat niille alueille, joissa

mahdollisuudet vaikuttavat parhailta. (ks. esim. Kostiainen 1999 & Ohmae 1995.)

Nykyään vallitsevassa globaalissa taloudessa alueiden ja kaupunkiseutujen merkitys lisääntyy, kun

taas kansallisvaltioiden merkitys vähentyy. Tästä on seurauksena se, että kaupunkiseudut joutuvat

yhä enemmän kilpailemaan keskenään asukkaista ja yrityksistä. Miksi kansallisvaltioiden rooli sit-

ten vähenee? Ohmae (1995, 2-5) erittelee neljä tekijää, jotka vaikuttavat kansallisvaltioiden roolin

vähenemiseen. Ensinnäkin investoinnit eivät enää ole maantieteellisesti sidottuja, ja rahavirrat ovat

yksityisiä. Rahavirrat liikkuvat ilman hallitusten ohjausta sinne, missä ovat parhaat mahdollisuudet

hyvään tuottoon. Toinen tekijä on teollisuus, joka valitsee sijaintipaikan sen mukaan, mistä on hel-

pointa saavuttaa markkinat ja missä voi parhaiten hyödyntää resursseja. Kolmas tekijä on informaa-

tioteknologia, joka mahdollistaa yritysten maailmanlaajuisen toiminnan ilman, että toimipisteitä

pitää rakentaa jokaiseen maahan. Neljänneksi kansallisvaltioiden roolin vähenemiseen vaikuttavaksi

tekijäksi Ohmae mainitsee yksittäisen kuluttajan. Kuluttajille on nykyään tärkeintä tuotteen hinta ja

laatu, ei enää pelkkä valmistusmaa.

Talouselämästä on tullut vähemmän riippuvaista kansallisista sääntelyjärjestelmistä. Muutokset

viestinnässä ja informaatioteknologiassa ovat merkinneet sitä, että taloudesta ja muista asioista on

saatavilla tietoa maailmanlaajuisesti. Markkinoiden avautumisen tuloksena kaupunkien välinen kil-

pailu on lisääntynyt. (Newman & Thornley 1996.) Kaupunkiseudun kilpailukyky voidaan Linna-

maan (1999, 32-33) mukaan jakaa rakenteelliseen ja dynaamiseen kilpailukykyyn. Rakenteellinen

kilpailukyky koostuu tekijöistä, jotka määrittävät puitteet kaupunkiseudulla tapahtuvalle toimijoi-

den väliselle vuorovaikutukselle. Vastaavasti dynaaminen kilpailukyky liittyy toimijoiden väliseen

vuorovaikutukseen, toimijoiden kykyyn oppia uutta ja luoda uusia innovaatioita yhteistoiminnan

kautta. Dynaamisen kilpailukyvyn kehittämisessä on olennaista oppiminen.
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Sotarauta & Linnamaa (1997a, 61) korostavat, että viime vuosikymmenelle on ollut ominaista kil-

pailun kiristyminen. Yhteistyö ja kilpailu ovat limittyneet aivan uudella tavalla, jolloin kyse on sekä

kilpailusta että yhteistyöstä. Toimijoiden on näin ollen oltava samanaikaisesti yhteistyö- ja kilpailu-

kykyisiä. Lisäksi kaupunkiseutujen sisäinen ja kaupunkiseutujen välinen yhteistyö sekä kilpailu

ovat limittymässä aivan uudella tavalla yhteen, sillä on entistä vaikeampaa määritellä, kuka kilpai-

lee kenen kanssa ja mistä (Sotarauta & Linnamaa 1997b, 227).

Koska yksittäiset kunnat eivät pysty toimimaan pelkästään yksin säilyttääkseen kilpailukykynsä,

niiden on tehtävä yhteistyötä ja yhdistettävä voimavaransa. Näin ollen yhteistyön ja kilpailun yh-

dentyminen on lähinnä pakon sanelemaa toimintaa. Jos kaupunkiseutu haluaa edes yrittää menestyä

myös tulevaisuudessa, on tehtävä yhteistyötä vaikka pahimman kilpakumppanin kanssa. Mikäli

yhteistyöhön ei lähdetä riittävän ajoissa, yhteistyökumppanin löytäminen voi olla jo liian myöhäistä

– seutu ei saata enää olla elinvoimainen eikä houkutteleva yritysten sijaintipaikka.

Vaikka kilpailukyky on kiristynyt kaupunkiseutujen välillä sekä kansallisella että kansainvälisellä

tasolla, suorimmin kilpailu kohdistuu yritysten, tutkimuslaitosten, kuntien, järjestöjen yms. euroop-

palaisiin ja globaaleihin verkostoihin. Keskeiseksi kysymykseksi nousee kaupunkiseutujen kannalta

neljä asiaa: missä kansainvälisissä verkostoissa kaupunkiseudulle sijoittuneet toimijat ovat mukana,

millainen on toimijoiden asema verkostoissa, millaisia verkostoja kaupunkiseudulta käsin voidaan

luoda sekä millainen lisäarvo verkostojen kautta välittyy kaupunkiseudulle. (Sotarauta & Linnamaa

1997a, 62.)

Porter (1991, 192) korostaa kilpailukyvystä puhuttaessa sijainnin merkitystä, sillä se vaikuttaa sil-

loinkin, kun alueiden väliset erot ovat pieniä. Esimerkiksi Lontoon seutu menestyy Englannissa

hyvin kehittyneen kysynnän, tukialojen ryppäiden ja erittäin ammattitaitoisen työvoiman ansiosta.

Toisaalta hänen mukaansa kaupunkiseutujen kilpailukyky muodostuu siellä sijaitsevien yritysten

kilpailukyvystä ja yrityksiä tukevien julkisen sektorin instituutioiden yhteisvaikutuksesta.

Kaupunkiseutujen vetovoimaisuutta eivät pelkästään selitä kaupunkien ominaisuuksista ja osaajien

preferensseistä vedettävät syy- ja seuraussuhteet. Sitä vastoin kyseessä on kompleksinen järjestel-

mä, jota ohjaavat monet ulkoiset prosessit. Kaupunkiseudun vetovoimaisuus syntyy osaajien prefe-

renssien ja kaupunkiseudun yksittäisten tekijöiden sekä niiden muodostamien kokonaisuuden vuo-

rovaikutuksesta. Prosessissa etsitään jatkuvasti yhtymäkohtia muuttuvien preferenssien ja ominai-
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suuksien dynaamisessa prosessissa, jossa preferenssien kokonaisuutta edustaa yksilön arvomaailma

ja yksittäisten tekijöiden kokonaisuutta kaupunkiseutu. (Raunio & Linnamaa 2000, 20.)

Sotarauta & Linnamaa (1997a, 62) tiivistävät kilpailukyvyn kyvyksi nivoa kaupunkiseutu toimijoi-

neen mahdollisimman vahvasti kiinni mahdollisimman hyviin verkostoihin, ylläpitää ja kehittää

asukkaiden elämän laadun edellytyksiä, houkutella alueelle uusia omilla markkinoillaan kilpailuky-

kyisiä yrityksiä, sekä luoda sellaiset toimintaedellytykset, että alueella jo toimivien yritysten on

mahdollista ylläpitää oma kilpailukykynsä ja kehittää sitä edelleen. Tämä aiheuttaa elinkeinopolitii-

kalle ja elinkeinostrategioille haasteita.

Haastateltavat pitivät Tampereen seutua kansallisella tasolla yhtenä maan kilpailukykyisimmistä

alueista Helsingin jälkeen. Kansainvälisellä tasolla Suomen alueet eivät voi olla kilpailukykyisiä

kuin joillakin harvoilla toimialoilla. Tampereen kaupunkiseudulla on kuitenkin hyvät mahdollisuu-

det olla kansainvälisesti kilpailukykyinen esimerkiksi koneenrakennuksessa ja automaatiotekniikas-

sa. Myös eTampere-ohjelmalla on varmasti mahdollisuus ainakin edistää kilpailukykyä. Kuten eräs

haastateltava huomautti, Tampereen seutukaan ei saa jäädä tyytyväisenä tilanteeseen lepäämään

laakereilleen, vaan sen on pysyttävä kilpailukykyisenä myös tulevaisuudessa.

”Kansainvälisellä tasolla se (kilpailukyky) on myös erittäin hyvä siinä mielessä, että täällä

on hirmuinen osaamiskeskittymä, kun sen arvo vaan ymmärretään ja osataan käyttää se oi-

kein. Ja eTampere on nyt yksi keino vielä tuoda esille sitä ja kehittää sitä kansainvälistä kil-

pailukykyä.” (Tampere)

Myös Kemi-Tornion seudulla haastateltavat pitivät seutua toimialoista riippuen kilpailukykyisenä

sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Etenkin seudun suurteollisuutta, teräs- ja metsäteolli-

suutta, pidettiin kilpailukykyisenä.

”Tää on niin kilpailukykyinen alue, että täällä ei kukaan oikeestaan ees ymmärrä sitä.” (Ke-

mi-Tornio)

Erään haastateltavan mielestä Kemi-Tornion kilpailukykyä heikentää korkeakoulutasoisen opetuk-

sen puuttuminen alueelta. Vastaavasti eräs haastateltava totesi, että kaksoiskaupungista on jopa

haittaa kilpailukykyisyyteen.
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”Kemi-Tornion seutu ois huomattavasti vetovoimaisempi, jos tämä ois yksi kaupunki, eikä

tämmönen kaksinapainen. Minun mielestä tässä tapauksessa tää kaksinapaisuus ei tuo kyllä

mitään etua, vaan se tavallaan nakertaa meitä heikommaksi itse asiassa koko ajan.” (Kemi-

Tornio)

Tämä voi olla totta, sillä vaikka kaksi kaupunkia ja ympäristökunnat tekevätkin yhteistyötä keske-

nään, niiden on kuitenkin huolehdittava myös omasta menestymisestään tulevaisuudessa, jolloin

eletään jatkuvassa yhteistyö- ja kilpailutilanteessa. Tällainen asetelma voi heikentää koko seudun

kilpailuetua, johon nykyisin pitäisi enemmän kiinnittää huomiota yksittäisen kaupungin sijaan.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla yksittäiset kunnat ja kaupungit saattavat olla erittäin kilpailuky-

kyisiä, mutta vasta kokonaisena seutuna ne muodostavat ylivoimaisen kilpailukyvyn omaavan alu-

een Suomessa. Näin ollen myös Kemi-Torniolla on hyvät mahdollisuudet kehittyä Lapin läänin

moottoriksi Rovaniemen ohi, jos hallinnolliset rajat unohdetaan ja keskitytään kehittämään koko

seudusta mahdollisimman kilpailukykyistä aluetta.

4.3.2. Kilpailukyvyn elementit

Kaupunkiseudun kilpailukykyä kehitetään elinkeinopolitiikan lisäksi myös muiden politiikkojen

avulla. Elinkeinopolitiikka kuitenkin tuo kehittämiseen kaksi erityistä näkökulmaa. Ensimmäinen,

eli liiketoimintojen edistämisen näkökulma tarkoittaa kilpailukyvyn elementtien kehittämistä ni-

menomaan elinkeinoelämän tarpeita ajatellen. Tästä on esimerkkinä länsimainen yliopistotraditio,

jossa arvostetaan tietoa arvona, kun taas elinkeinopolitiikkaa kiinnostaa mahdollisuus hyödyntää

tietoa kaupallisesti. Toinen näkökulma liittyy paikallisen elinkeinopolitiikan toteuttajiin, eli kau-

punkeihin ja kaupunkiseudun kuntiin. Esimerkiksi julkinen valta vaikuttaa kilpailukyvyn kehittämi-

seen yliopistolaitoksen kautta, mutta näkökulma voi olla hyvin erilainen kuin yksittäisen kaupungin,

jossa tietty yliopisto sijaitsee. (Kostiainen 1999, 59.)

Kostiainen (1999, 53-55) määrittelee kaupunkiseudun kilpailukyvyn koostuvan kahdeksasta ele-

mentistä. Materiaalinen infrastruktuuri koostuu yritysten fyysiseen toimintaympäristöön liittyvistä

asioista, kuten liikenne- ja tietoliikenneyhteyksistä ja toimitiloista. Hyvinvoinnin infrastruktuuri

sisältää ihmisten jokapäiväiseen elämään kuuluvia hyvinvointia luovia ja ylläpitäviä tekijöitä, kuten

terveydenhuollon palvelut, lasten päivähoidon ja yleissivistävän koulutuksen. Inhimilliset voimava-

rat liittyvät alueen kykyyn tarjota yrityksille osaavaa ja koulutettua työvoimaa. Olemassa olevien
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yritysten erikoistuminen, osaaminen ja keskittymät ovat tärkeässä asemassa, sillä alueella toimiva

yritystoiminta määrittelee pitkällä aikavälillä pitkälti alueen menestymismahdollisuuksia. Alueelli-

nen innovaatiojärjestelmä muodostuu tietyn maantieteellisen alueen määrittämästä, innovatiivisten

verkostojen ja instituutioiden kokonaisuudesta, jonka sisäinen vuorovaikutus on säännöllistä ja

voimakasta, ja se edistää alueen yritysten innovatiivisuutta. Tutkimus ja korkeakoulut ovat keskei-

nen osa alueen kilpailukykyä. Niiden merkitys riippuu olennaisesti niiden ja yritysten välisen yh-

teistyön toimivuudesta. Yhteistyökulttuuri viittaa alueen eri organisaatioiden kykyyn toimia ver-

kostoissa ja tehdä yhteistyötä. Kaupunkiseudun oppimiskykyä voidaan kuvata Lundvallin ja Borra-

sin (1997) termillä oppimistalous. Tässä yhteydessä oppiminen viittaa uusien kompetenssien ja tai-

tojen kehittämiseen, ei siis pelkästään informaation hankintaan tai pääsyyn informaation lähteille.

Raunio & Linnamaa (2000, 21) mainitsevat lisäksi kaupunkiseudun kilpailukyvyn kehittämisen

yhteydessä asuin- ja elinympäristön laadun ja toimivan kehittäjäverkoston.

Osaavan työvoiman saatavuus on nykyisin yksi merkittävimmistä yritysten sijoittumiseen vaikutta-

vista tekijöistä. Sopivia työpaikkoja on tarjolla monella kaupunkiseudulla, joten työpaikka on vain

eräs, vaikkakin hyvin keskeinen tekijä sijoittumispäätöstä tehtäessä. Osaajat houkuttelevat alueelle

yrityksiä ja vastaavasti yritykset osaajia. Tällöin asuin- ja elinympäristön rooli voidaan nähdä pro-

sessia tukevana tai jarruttavana tekijänä. (Raunio & Linnamaa 2000, 23.) Asuin- ja elinympäristön

laatu on otettu eräänä kilpailukyvyn tekijänä annettuna. Suomalaisessa tutkimuksessa ja elinkeino-

politiikassa asuin- ja elinympäristöteemaan on kiinnitetty vain vähän huomiota ja keskitytty pääasi-

assa muihin kilpailukyvyn elementteihin. (Raunio & Linnamaa 2000, 25.)

Kaupunkiseudun kilpailukyvystä puhuttaessa jätetään usein huomioimatta, ettei osaan kaupunki-

seudun kilpailukyvyn tekijöistä, kuten seudun luonnonvaroista, sijaintiin ja ilmastoon voi lainkaan

vaikuttaa. Toisaalta osaan kilpailukyvyn tekijöistä voi vaikuttaa ainoastaan välillisesti, koska niiden

päätökset tehdään kansallisella tai ylikansallisella tasolla. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa yri-

tysten toimintavapaudet, lainsäädäntö, verotus, työmarkkinajärjestelmä, pääomamarkkinoiden toi-

mivuus, kilpailuolot sekä yhteiskunnan ja kansantalouden vakaus. Näiden lisäksi myös monet sosi-

aaliset ja poliittiset arvot ja normit ovat sidoksissa kaupunkiseutua laajempiin alueisiin. (Linnamaa

1999, 25.)

Vaikka asuin- ja elinympäristön laatu on osa kaupunkiseudun kilpailukykyä, se ei korkealaatuisena-

kaan välttämättä muodosta kilpailuetua. Kaupunkiseudun vahvuudet eivät välttämättä ole kilpai-

luetuja ja pullonkaulat kilpailuhaittoja. Kilpailuetua tuottavat sellaiset asuin- ja elinympäristön omi-
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naisuudet, jotka erottavat kaupunkiseudun selkeästi muista kaupunkiseuduista, ovat tärkeitä osaa-

jille ja vastaavat heidän preferenssejään. (Raunio & Linnamaa 2000, 34-35.)

Haastateltavat pitivät Tampereen seudun tärkeimpinä kilpailukykytekijöinä muun muassa sijaintia,

osaamista, asuin- ja elinympäristöä, monipuolista yrityskantaa ja hyviä palveluita. Erään haastatel-

tavan mielestä Tampereen kaupunkiseudun heikkous on kuitenkin se, ettei täällä ole suurten, mer-

kittävien yritysten pääkonttoreita. Tämä on totta. Yritysten pääkonttorit ja julkisten organisaatioiden

päätoimipaikat sijoittuvat Suomessa pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulle, joka puolestaan houkut-

telee koulutettua työvoimaa sinne. Tästä syntyy pääkaupunkiseudulle positiivinen kierre, joka ruok-

kii itse itseään. Nämäkin asiat vaikuttavat osaltaan siihen, että pääkaupunkiseudulla ja etenkin Hel-

singillä on monissa asioissa ylivoimainen kilpailuetu Suomessa.

Kemi-Tornion seudun kilpailukykytekijöinä pidettiin esimerkiksi kalottialueen raaka-aineita hyö-

dyntävän teollisuuden keskittymistä, perinteisten alojen hyvää osaamista, teollista perinnettä, si-

jaintia, voimakasta uskoa alueen kehittymiseen, viihtyisyyttä ja Oulun läheisyyttä. Toisaalta jotkut

saattavat pitää Oulun läheisyyttä voidaan myös haittana, sillä se imee paljon koulutettua työvoimaa

alueelleen, eikä Oulun kasvuvaikutukset välttämättä säteile suoraan Kemi-Tornion seudun hyödyk-

si. Kemi-Tornion seudun pitäisi kuitenkin nähdä Oulu Pohjois-Suomen kannalta tärkeänä, koska se

pysäyttää pohjoisesta etelään suuntautuvan muuttovirran usein Ouluun. Kemi-Tornion kannalta olisi

tulevaisuudessa tärkeää lisätä yhteistyötä Oulun kanssa.

Lähes kaikilla Tampereella haastatelluista oli vahva usko, että eTampere-ohjelma luo Tampereen

seudulle kilpailuetua.

”Jos on kohdistettu voimavaroja tutkimusohjelmiin, käytetään paljon rahaa ja on fokustettu

muutamiin keskeisiin osaamisalueisiin, se ihan varmasti luo mahdollisuuksia onnistua jat-

kossa.” (Tampere)

”eTamperehan on eräänlainen brandi siitä, että Tampere suuntautuu vahvasti tulevaisuuteen

ja uskoo osaamisen merkitykseen ja korostaa sitä, että tietoyhteiskunta on kaikkien yhteis-

kunta ja pyrkii luomaan uusia työpaikkoja ja kehittämään tätä aluetta.” (Tampere)

eTampere-ohjelman ongelmana on vielä sen tunnettavuus. Ainakaan kaikille ei ole vielä selvää,

mitä sillä haetaan.
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”Ainakin mun mielestä se on iso kysymysmerkki tällä hetkellä, että onko se niin syvällinen,

että se yrityksille sillai tarjois, vai onko se enemmän tämmönen suuren yleisön informaatio-

kanava, joka sellaisenaan ihan mukava saattaa olla.” (Tampere)

Nykyisessä ns. ”tarinayhteiskunnassa” kaikenlaisilla kertomuksilla on tärkeä merkitys erilaisten

mielikuvien luomisessa. Jos eTampere-ohjelmaa saadaan levitettyä suuren yleisön tietoon valtakun-

nallisesti ja jopa kansainvälisesti, se luo varmasti Tampereen seudulle kilpailuetua jo positiivisilla

mielikuvilla seudusta. Vielä on kuitenkin tapahduttava asioita, ennen kuin voidaan sanoa, että siitä

on Tampereen seudulle konkreettista kilpailuetua.

Kemi-Tornion seudulla puolestaan on ns. Eurocity-projekti, jonka avulla tehdään valtakunnan rajat

ylittävää yhteistyötä Haaparannan kanssa. Eräät haastateltavat eivät kuitenkaan uskoneet, että se

näkyisi ainakaan vielä imagollisesti koko seudulla tai että sillä olisi merkitystä kilpailuetuun. Vas-

taavasti eräiden haastateltavien mielestä Eurocity-projekti on keskeinen hanke alueen kehittymises-

sä ja se luo erikoisuudellaan kilpailuetua seudulle.

Eräs haastateltava sanoi, että Eurocity-projekti näkyy imagollisesti, mutta hän ei tiennyt, mitä pro-

jektilla haetaan.

”Tornion ja Haaparannan välinen yhteistyö ei ehkä kaipaa mitään Eurocity-projektin nimeä.

Tässähän nyt revitään Torniota Tornio-Haaparanta-yhteistyöhön, joka on ollut aina luonte-

vaa, mutta sitten onko voimavaroja tehdä kuinka paljon sitten Kemi-Tornio-yhteistyötä.”

(Kemi-Tornio)

Tampereen seudulla voidaan kilpailukyvyn kehittämiseen tähtäävinä elinkeinopoliittisina toimina

pitää esimerkiksi osaamiskeskusohjelmaa, Tampereen kaupungin osaomistavia yhtiöitä, kuten Her-

miaa ja FinnMediä sekä eTampere-ohjelmaa. Haastateltavat pitivät myös muun muassa tutkimuksen

ja koulutuksen suuntaamista valituille painopistealueille, toimintaympäristön kehittämistä, yrityk-

sissä tapahtuvaa kehitystä, markkinointia ja panostamista innovaatiojärjestelmään kilpailukyvyn

kehittämisenä elinkeinopolitiikan avulla.

Kemi-Tornion seudulla elinkeinopoliittisina mahdollisuuksina kilpailukyvyn kehittämisessä pidet-

tiin esimerkiksi hyvää yhteistyötä ja markkinointia; sitä, että yrityksille taataan laadullisesti hyvät
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edellytykset; elinkeinopoliittisen järjestelmän on pystyttävä kehittämään ja myötävaikuttamaan, että

logistiset järjestelmät ovat toimivat ja kilpailukykyiset markkinoiden suuntaan; sekä sitä, että saa-

daan alueelle soveltavaa tutkimusta. Myös koulutuksen avulla olisi pyrittävä turvaamaan ammatti-

taitoinen ja osaava työvoima alueella.

4.4. Kaupunkiseudut uusina tuotannollisina alueina ja innovatiivisina toimintaympä-
ristöinä

4.4.1. Uudet tuotannolliset alueet

1970- ja 1980-luvuilla taloudessa tapahtui monia suuria rakennemuutoksia, joissa muun muassa

siirryttiin perinteisestä Fordistisesta massatuotannosta kohti joustavampia tuotantomuotoja ja yksi-

löllisempiin tuotteisiin sekä tietoteknologian yleistymisen myötä kohti informaatio- ja verkostoyh-

teiskuntaa. Myös tekniset mahdollisuudet valmistaa edullisesti yksilöllisiä tuotteita lisääntyivät.

Aluerakenteen osalta rakennemuutos näkyi esimerkiksi uusien tuotannollisten alueiden yleistymise-

nä. Tästä ovat esimerkkeinä muun muassa huipputeknologian agglomeraatiot, uusiutumaan kyen-

neet perinteiset käsityöalueet ja yrityspalvelujen ansiosta uudelleen elpyneet metropolien keskusta-

alueet. Paikallistalouksien merkityksen on katsottu kasvaneen uudelleen, ja keskusteluissa on nous-

sut esiin erityisen tuotannollisen alueen mallin olemassaolosta. Käyty keskustelu keskittyy kuvaa-

maan parhaiten menestyviä alueita. (Ks. esim. Ollus et al. 1990, Jaskari 1993 & Linnamaa 1995.)

Brusco (1992, 177-178) määrittelee uudet tuotannolliset alueet seuraavasti: ne muodostuvat ryh-

mästä yrityksiä, jotka sijaitsevat ”tietyn kulttuurisen kokonaisuuden muodostavalla, suhteellisen

pienellä maantieteellisellä alueella, ja ne ovat kytkeytyneet toisiinsa erityisten yhteistyötä ja kilpai-

lua ilmentävien suhteiden avulla”. Vaikka joustava tuotantotapa on keskittynyttä, siinä korostuu

verkostoitumisen ja lokaliteetin merkitys. Teoreettisia lähtökohtia on etsitty myös 1900-luvun alku-

puolen englantilaisen taloustieteilijän Alfred Marshallin termistä industrial district, jota on käytetty

ehkä eniten kuvaamaan uusia tuotannollisia alueita. Usein tutkimusten esimerkkeinä on käytetty

niin sanottua Kolmatta Italiaa, mutta myös Saksan Baden-Württembergiä ja Tanskan Länsi-

Jyllantia. (Ks. esim. Pyke & Sengenberger 1992, 6.)

Verkostot on nähty tärkeiksi määriteltäessä tuotannollisten alueiden ominaispiirteitä. Verkostot si-

tovat yrityksiä yhteen ja muodostavat yhtenäisen ja innovatiivisen järjestelmän suhteellisten sopi-
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musten tekemisen, tuotekehitysyhteistyön ja moninkertaisten organisaatioidenvälisten liittoutumien

välille. On sanottu, että kaikki taloudellinen toiminta tuotannollisilla alueilla juurtuu syvälle tiheäs-

sä verkostosuhteissa yksilöiden, yritysten ja palveluorganisaatioiden välillä. (Staber 2001, 537.)

Markkinoilla, teknologioissa, sääntelymekanismeissa ja organisoinnissa tapahtuvat muutokset vai-

kuttavat alueelliseen kehitykseen muun muassa tuotannon alueellisen rakenteen, yritysten sijainti-

preferenssien ja toisaalta sijaintitekijöiden tarjonnassa tapahtuvien muutosten kautta. (Kautonen

1993, 79.) Uusilla tuotannollisilla alueilla korostuvat yritysten joustava erikoistuminen ja voimak-

kaat verkostosuhteet. Tiiviiden verkostosuhteiden takia uusien tuotannollisten alueiden yhteydessä

on kyse koko alueen - ei pelkästään yhden yrityksen menestymisestä. (Linnamaa 1995, 50-51.)

Uusien tuotannollisten alueiden mallissa on Kautosen (1993, 81-82) mukaan erityisen kiinnostavia

piirteitä huomion kiinnittäminen toimijoiden väliseen luottamukseen ja sen myötävaikutuksella ke-

hittyviin erilaisiin sosiaalisiin ja taloudellisiin yhteistyöverkostoihin sekä yleisesti paikallisen mil-

jöön sekä paikallishallinnon merkityksen huomioimiseen alueellisen kehityksen voimavarana.

Vaikka monet uusista tuotannollisista alueista ovatkin tuotantorakenteeltaan perinteisiä, menestyk-

sen salaisuus on niiden organisointitavoissa, yhteistyössä ja henkisessä ilmapiirissä. Uusista tuotan-

nollisista alueista käydyssä keskustelussa korostuu alueellisesti keskittyneiden tiiviiden pienten ja

keskisuurten yritysten sekä muiden paikallisten toimijoiden verkostot, joilla pienet yksiköt saavut-

tavat esimerkiksi agglomeraatio- ja skaalaetuja.

Kansainvälisesti menestyvillä aloilla toimivien yritysten maantieteellinen keskittyminen johtuu

usein kilpailuetutimantin yksittäisten perustekijöiden vaikutuksesta. Niiden toisiaan vahvistavaa

vaikutusta lisää maantieteellinen läheisyys. Kilpailijoiden, asiakkaiden ja hankkijoiden kasautumi-

nen edistää tehokkuutta ja erikoistumista. Toimialan maantieteellinen keskittyminen on kuin valtava

magneetti, joka vetää lahjakkaita ihmisiä ja muita tuotannontekijöitä puoleensa. Läheisyys lisää

myös tiedon kasautumista ja jouduttaa tiedonkulkua sekä innovaatioiden leviämistä. Toisaalta sa-

malla se hidastaa tiedon leviämistä alueen ulkopuolelle, koska kommunikointi tapahtuu pääasiassa

kahdenvälisissä kontakteissa. (Porter 1991, 190-191.)

Uusien tuotannollisten alueiden syntymisessä korostetaan elinkeinopolitiikan merkitystä. Esimer-

kiksi Brusco (1992, 195) toteaa, että julkisen vallan rooli on toimia aktivoijana ja luoda alueelle

puitteet, joissa yritykset voivat menestyä. Vastaavasti Linnamaan (1995, 55) mukaan uudenlaisen

elinkeinopolitiikan on oltava joustavaa, epäbyrokraattista, paikalliset olot huomioivaa, kokonais-
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valtaista ja sen on sovittava yhteen eri hallinnonalojen, yritysten ja sidosryhmien kanssa. Uusien

tuotannollisten alueiden syntyä edistävässä elinkeinopolitiikassa on pyrittävä tiiviimpään yhteistyö-

hön yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa. Julkisen sektorin omassa toiminnassa tulisi myös näkyä

yrittäjyyden ideologian huomioiminen.

Yleisesti ottaen Tampereen seudulla koettiin, että seudun elinkeinopolitiikassa on onnistuttu vas-

taamaan yritysten tarpeita, etenkin niiden perustarpeita eli esimerkiksi toimitiloja. On kuitenkin

huomattava, ettei tämän tutkimuksen puitteissa ole mahdollisuutta selvittää laajemmin yritysten

näkökulmasta niiden tarpeisiin vastaamista. Se edellyttäisi laajaa kyselyä yrityksiltä toimialoittain.

Yritysten tarpeet vaihtelevat paitsi toimialoittain myös yrityksittäin. Yksi yritys saattaa kaivata pel-

tihallia, toinen taas huippuosaavaa työvoimaa. Myös siinä on eroja, onko yritys toiminut alueella

pitkään, vai onko se vasta aloittanut toimintansa. Lisäksi yrityksen koko vaikuttaa melko varmasti

siihen, minkälaista elinkeinopolitiikkaa yritys kaipaa. Elinkeinopolitiikan suuntaa ei kuitenkaan

voida ohjailla vain yritysten ehdoilla. Eräs haastateltavista totesikin, ettei elinkeinopolitiikassa voi-

da tehdä pelkästään, mitä yritykset haluavat.

”On varmaan pystytty vastaamaan yritysten tarpeita, mutta ei kai sitä liian hyvin koskaan

voida tehdä…Varmaan on Suomessakin paljon paikkakuntia, joissa se tuki on vielä konk-

reettisempi ja rakennetaan halleja sun muita. Ei täällä taas semmoista sitten ole.” (Tampere)

Myös Kemi-Tornion seudulla haastateltavat pääasiassa kokivat, että yritysten tarpeet on otettu

huomioon päätöksiä tehtäessä. Yritystoiminnan merkitys alueen hyvinvoinnille tiedostetaan ainakin

tärkeimmissä elinkeinopoliittisissa organisaatioissa.

”Yritystoiminta mielletään täällä veturiksi, että ilman toimivia yrityksiä ei muuten kyllä tä-

mä alue elä.” (Kemi-Tornio)

Yritysten tarpeisiin vastaamisessa nousee helposti esiin resurssien rajallisuus. Ei pelkästään rahalli-

set, vaan myös henkilöresurssit vaikuttavat siihen.

”Varmasti ei koskaan missään yhteydessä, niin ei pystytä riittävästi ottaa yrittäjien tarpeita

huomioon. Siinä tullaan aina siihen ikuiseen pääomatarpeitten määrään…joudutaan aina te-

kemään rajallisten resurssien osalta valintaratkaisuja. Niien huomioonottaminen maholli-
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simman laajasti niien resurssien sisällä, niin kyllä se minun käsityksen mukaan toteutuu.”

(Kemi-Tornio)

Kuitenkin vastakkaisiakin mielipiteitä esiintyi yritysten tarpeisiin vastaamisessa. Ne liittyivät yh-

teisten, lähinnä seudullisten, strategioiden toimimattomuuteen. Erään haastateltavan mielestä yksit-

täiset kunnat ovat onnistuneet koko seutukuntaa paremmin vastaamaan yritysten tarpeita.

”Eihän se tietenkään oo täysin vastakkaista, mutta pystyttäisiin saamaan parempiakin tulok-

sia.” (Kemi-Tornio)

Ehkä tähän pystyttäisiin vaikuttamaan linjakkaamman seutukuntastrategian avulla, mutta toisaalta

esimerkiksi yksittäisen kunnan elinkeinoasiamiehen tai elinkeinoyhtiön on helpompi vaikuttaa kun-

nan alueella olevaan yritystoimintaan suurta seutukuntaa paremmin. Myös yritykset voivat kokea ne

itselleen läheisimmiksi.

Jaskarin (1993, 53-54) mukaan monissa tutkimuksissa esimerkkinä käytetyn Kolmannen Italian

menestymisessä avaintekijänä on pidetty epämuodollista, mutta läheistä yhteistyötä sekä yritysten

sisällä että niiden välillä. Tärkeänä avaintekijänä on kuitenkin pidetty myös Italian kulttuurista pe-

rinnettä (perhe- ja sukuinstituutio), mahdollisimman alhaista verotusta ja alueella sijaitsevien oppi-

laitosten, paikallishallinnon ja pankkien voimakasta tukea omaehtoiselle toiminnalle.

Esimerkkinä kypsän teollisuusalueen uudelleennoususta on käytetty Uuden Englannin aluetta Yh-

dysvalloissa, joka on aktiivisten toimenpiteiden ansiosta pystynyt saamaan vanhan teollisuuden

tilalle uudentyyppistä teollisuutta ja yrityspalveluja. Muutos on pitkälti perustunut alueella jo ollei-

siin taitoihin ja perinteiseen teollisuuteen, jotka kuitenkin ovat pystyneet muuntumaan uusien tar-

peiden mukaisesti. Myös uudet teolliset sektorit ovat huomanneet alueen perinteisten yliopistojen ja

tutkimuslaitosten voimavarat ja kiinnostuneet alueesta toimintaympäristönään. (Jaskari 1993, 54.)

Linnamaa (1995, 55) kiteyttää uusien tuotannollisten alueiden ominaispiirteet seuraavasti:

- Tuotanto organisoituu tehokkaasti, koska alueella on sekä pieniä että keskisuuria yrityksiä, yri-

tykset noudattavat joustavan erikoistumisen periaatetta, alueella on voimakkaita verkostoja sekä

tiivis yhteistyö yhdistettynä kilpailuun.

- Kilpailuetu innovaatioilla.

- Koulutettua ja joustavaa työvoimaa.
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- Yrityksen johdon ja työntekijöiden välillä on luottamusta.

- Paikallishallinto, järjestöt ja yritysten omat organisaatiot ovat aktiivisia.

- Ketju "läheisyys-luottamus-yhteistyö-alueen taloudellinen kehitys" toteutuu.

- Alueella on hyvä yrittäjähenki ja siellä noudatetaan kollektiivisen tehokkuuden periaatetta. Pai-

kallisen identiteetin ja toimintaympäristön synnyttäminen korostuvat.

Ainakin Tampereen seudulla lähes kaikki edellä mainituista ominaispiirteistä toteutuu. Ainoastaan

yrittäjähengen hyvyyttä on vaikea arvioida, toteutuuko se Tampereella vai ei. Jotkut haastateltavat

mainitsivat, että yrittäjähenki voisi olla parempikin. Tampereen seudulla on perinteisesti totuttu

menemään töihin suureen yritykseen, mikä vaikuttaa yrittäjähengen muodostumiseen. Vastaavasti

Kemi-Tornion seudulla monetkaan näistä ominaispiirteistä eivät ainakaan kovin selvästi näyttäisi

toteutuvan. Eräänä merkittävänä suomalaisena uutena tuotannollisena alueena voisi varmasti pitää

Oulun seutua.

Ihannetapauksessa edellä mainitut asiat ovat uusien tuotannollisten alueiden todellisia etuja. Ne

voivat kuitenkin tuntua käytännössä epäuskottavilta. Todellisuudessa kaikki tekijät eivät todennä-

köisesti toteudu yhdellä alueella, vaan ainoastaan osa niistä ilmentää aluetta uutena tuotannollisena

alueena. Se, mikä uusien tuotannollisten alueiden teoriassa on erityisen mielenkiintoista, on se, että

teoria nostaa esiin spatiaalisen kytköksen kulttuuristen ja sosiaalisten suhteiden merkityksestä yri-

tysten ja alueiden kilpailukyvyn kehittymisessä. Mielenkiintoista ja kannustavaa teoriassa on myös

se, että perinteisetkin toimialat voivat olla innovatiivisia ja menestyviä. Tämä antaa varmasti uskoa

myös pienemmille, perinteisten toimialojen seuduille kuten Kemi-Torniolle siitä, että ne voivat me-

nestyä tulevaisuudessa, jos seutua kehitetään aktiivisesti.

4.4.2. Innovatiivinen toimintaympäristö

Yritykset ovat alkaneet valita sijoittumispaikoikseen ympäristöjä, missä on mahdollisuus monipuo-

listua ja toimia keskinäisessä yhteistyössä verkostoissa (Nenonen & Littunen 1994, 88). Nykyisin

innovaatiota pidetään taloudellisen kasvun merkittävänä elementtinä. Se voidaan määritellä tiedon

soveltamiseksi kehitettäessä tuotteita tai tuotantoprosesseja. Innovaation on oletettu mahdollistavan

lyhyen aikavälin poikkeavat voitot innovaattoreille parempilaatuisten tuotteiden tai alentuneiden

tuotantokustannusten avulla saatujen myyntivoittojen kautta. (Glass & Hayward 2001, 572.) Mail-

latin (1991) mukaan miljöö voidaan määritellä alueen sosio-ekonomiseksi ympäristöksi, joka on
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syntynyt yritysten, instituutioiden ja työvoiman vuorovaikutuksen tuloksena (Tödtling 1994, 71).

Ympäristön on innovaatioprosessissa nähty suosivan oppivia prosesseja, joita ovat esimerkiksi te-

kemällä oppiminen, käyttämällä oppiminen ja vuorovaikutus (emt.). Miljöö liittyy toimijoiden ko-

konaisuuteen, jossa on mukana teollisia yrityksiä, yhteenkuuluvia palveluyrityksiä, taloudellisia

instituutioita, tutkimus- ja koulutuskeskuksia, ammattiyhdistyksiä sekä instituutioita, kuten paikalli-

sia viranomaisia ja hallinnon palveluja (Maillat 1996, 73).

Innovatiivisen toimintaympäristön käsite liittyy läheisesti uusien tuotannollisten alueiden käsittee-

seen. Niinpä eurooppalaisen GREMI-tutkimusryhmän (Groupe de Recherche Europeen sur les Mi-

lieux Innovateurs) tutkimuksissa 1980-luvulla uusista tuotannollisista alueista on käytetty

”innovatiivisten toimintaympäristöjen” (innovative environment) ja ”miljöiden” (innovative milieu)

käsitteitä. Niissä on korostettu yritystoiminnan laadullista muutosta ja verkostoitumisen tiettyyn,

rajattuun alueeseen sitoutuneisuutta. (Camagni 1991, 1.) Innovatiivisen toimintaympäristön käsite

kuitenkin eroaa uusien tuotannollisten alueiden käsitteestä siinä mielessä, että tarkastelujen keskiö

perustuu innovaatioiden syntymiseen liittyviin prosesseihin, eikä alueiden sisäsyntyisten kehityksen

edellytysten kuvaamiseen. Camagni (emt.) määrittelee innovatiivisen miljöön ”rajatulla maantie-

teellisellä alueella olevien, pääasiassa epävirallisten sosiaalisten suhteiden monimutkaiseksi ver-

kostoksi, jossa alueella on selkeä imago ja sisäinen representaatio, ja jossa vallitsee yhteenkuulu-

vuuden tunne. Nämä lisäävät paikallista innovatiivista kyvykkyyttä synergisen ja kollektiivisen op-

pimisen kautta. ”

Vastaavasti uusien teollisten alueiden teoria eroaa innovatiivisen miljöön lähestymistavasta siinä,

että se keskittyy taloudelliseen tehokkuuteen transaktiokustannusten alenemisen ja ulkoisvaikutus-

ten talouden (external economies, josta englantilainen taloustieteilijä Alfred Marshall käytti nimi-

tystä ”teollinen ilmapiiri”) kautta. Ne eivät korosta paikallisen toimintaympäristön merkitystä inno-

vaatioiden synnyttäjänä, kuten innovatiivisen miljöön lähestymistapa. (Camagni 1991, 2-3.) Osaa-

misella on tässä tärkeä merkitys, sillä kuten Kostiainen (2000, 99) huomauttaa, innovaatiotoiminta

on vahvasti erityisesti uuden luomiseen kykenevistä ihmisistä riippuvaista.

Innovatiivista toimintaympäristöä voidaan tarkastella kolmella tasolla: mikrokeskittymä-,  toimiala-

ja aluetaso. Mikrokeskittymä viittaa tiettyyn, rajattavissa olevaan ja fyysisesti keskittyneeseen yri-

tys- ja organisaatioryhmään, joka toimii keskenään kiinteässä vuorovaikutuksessa. Mikrokeskittymä

voi syntyä esimerkiksi silloin, kun jokin tuotantoketju kiinteytyy paikallisesti. Se voi syntyä myös

korkeakoulun tai tietyn alan tutkimuslaitoksen ympärille ns. spin off -yritysten keskittymänä esi-
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merkiksi teknologiakeskusympäristössä. Toimialatasolla analyysi kohdistuu tiettyyn toimialaan tai

toimialakokonaisuuteen, jolloin huomio kiinnitetään usein alueen vahvuustoimialoihin. Aluetason

lähtökohtana ovat alueen ominaisuudet ja rakenteet, esimerkiksi väestö, yrityskanta, koulutus- ja

tutkimustoiminta, mutta sen puitteissa voidaan käsitellä myös aluetasoisen elinkeino-, innovaatio- ja

kehittämispolitiikan periaatteita ja prosesseja. Oleellista aluetasoisessa tarkastelussa on huomioida

sekä alueen endogeenisen kehittymisen että alueiden välisen kilpailun näkökulmat. (Kautonen et. al

2002, 89.)

Tässä tutkimuksessa innovatiivisia toimintaympäristöjä tarkastellaan pääasiassa aluetason kautta,

sillä huomio kohdistuu alueen ominaisuuksiin ja aluetason elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan,

mutta mikrokeskittymiin viitataan muun muassa puhuttaessa teknologiakeskuksista. Vastaavasti

toimialatasoon viitataan alueen vahvuustoimialoista puhuttaessa.

Kostiainen (2000, 94) kiteyttää keskeiset innovatiivisen miljöön käsitettä kuvaavat piirteet seuraa-

vasti:

- Miljöö kytkeytyy maantieteelliseen alueeseen.

- Toimijoiden välinen vuorovaikutus on oleellista. Vuorovaikutuksen on perustuttava läheisyy-

teen, yhteiseen kulttuuriin, vastavuoroisuuteen ja luottamukseen.

- Miljöö on avoin ulospäin ja hankkii ulkomaailmasta täydentävää tietoa ja osaamista.

- Miljöö synnyttää synergiaa ja kollektiivista oppimista.

- Miljöön yhteistyösuhteet ovat usein verkostoja, ja verkostot nousevat miljööstä.

Tampereen seudulla innovatiivisina toimina pidettiin erityisesti eTampereen ja Tampereen kaupun-

gin osaomistuksessa olevien teknologiakeskusten toimia. Myös Finlaysonin ja Tampellan alueella

tehtäviä uudistustöitä pidettiin askeleena kohti innovatiivista toimintaympäristöä. Lisäksi Tampe-

reen teknillisen korkeakoulun ympäristöä pidettiin hyvinkin innovatiivisena.

”Mä pidän mielenkiintoisina tän Tampella-FinnMedi-kuvioita siinä, että tulis tällänen 1800-

luvun työyhteisö, jossa lapset viedään aamulla sinne päiväkotiin ja ollaan töissä päivä ja

käydään kaupassa, käydään lounaalla syömässä ja sitte käydään kaupassa ennen kotiinläh-

töä, otetaan lapset mukaan…tulis tällänen uudentyylinen, viihtyisä keskustaympäristö siihen

kuvioon mukaan.” (Tampere)
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”Kyllä sitä voi sanoa, että tämmöstä innovatiivista toimintaympäristöä tääl on luotu ja varsin

hyvin siinä onnistuttukin.” (Tampere)

Kemi-Tornion seudulla innovatiivisina toimintaympäristöinä pidettiin esimerkiksi Kemin Digipolis-

teknologiakylää. Myös Tornion ja Haaparannan välistä, rajat ylittävää yhteistyötä sekä jaloteräs-

tuotteiden tuotantostudiota pidettiin innovatiivisena.

”Se on semmonen, jossa sallitaan tämmönen luova hulluus koulutuksella ja nämä oppilai-

tokset on niin priimakunnossa, että ne tukevat sitä kehittämistyötä…Kuntien asenne ja tuki

tämmöselle uuden kehittämiselle on aukoton.” (Kemi-Tornio)

Verkostotalouksille yhteiset ominaisuudet tiivistyvät niiden ytimen muodostavissa paikallisissa

toimintaympäristöissä, jotka samalla kiinnittävät osan verkostorakenteista myös tiettyyn paikkaan

sen sijaan, että verkostot olisivat pelkästään taloudellisen tai sosiaalisen tilan rakenteita. Huomion

kiinnittäminen paikalliseen toimintaympäristöön viittaa siihen, että nostetaan esiin alueen kehityk-

sen kannalta keskeisimmät toimijat, jotka ovat erilaisin sitein kiinnittyneitä toisiinsa ja ne muodos-

tavat erilaisia dynaamisia ja kehittyviä verkostoja. Toisaalta tarkastellaan näiden verkostojen kautta

ilmeneviä alueen kehityksen kannalta keskeisimpiä tekijöitä, kuten toimijoille yhteisiä, alueen

omaleimaisuuteen liittyviä taloudellisia, kulttuurisia yms. instituutioita. (Kautonen 1993, 84.)

Paikallisen toimintaympäristön maantieteelliseen rajautumiseen vaikuttaa se, että toimijat eivät voi

sijaita kovinkaan kaukana toisistaan, jotta ne voivat pitää tiiviisti yhteyttä ja oppia toisiltaan. Tällöin

mittakaavaltaan luontevin on paikallisen toimintaympäristön noodien, yksittäisten ihmisten, päivit-

täisen toiminnan alue, esimerkiksi kaupunkiseutu. Yhteisesti jaetun arvojärjestelmän merkitys on

tärkeä, koska se luo edellytykset paikallisen toimintaympäristön kehitykselle ja jatkuvalle uusiutu-

miselle. Arvojärjestelmän lisäksi tarvitaan instituutioiden ja sääntöjen järjestelmä, joka ohjaa arvo-

jen leviämistä paikallisessa toimintaympäristössä. (Kautonen 1993, 85-86.)

Amin & Thrift (1994, 13) erittelevät kolme tekijää, jotka korostavat tiettyjen keskusten merkitystä

toimintaympäristöinä. Ensinnäkin keskukset tarjoavat face-to-face -kontakteja, joita tarvitaan syn-

nyttämään ja välittämään keskustelua. Toiseksi keskuksia tarvitaan mahdollistamaan sosiaalista ja

kulttuurista vuorovaikutusta. Kolmanneksi keskuksia tarvitaan kehittämään, testaamaan ja jäljittä-

mään innovaatioita. Maantieteellisen agglomeraation keskukset ovat edustamisen, vuorovaikutuk-

sen ja innovaation keskittymiä globaalin tuotannon miljöinä.
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Lähes kaikkien haastateltavien mielestä molemmilla kaupunkiseuduilla on ainakin yritetty vaikuttaa

siihen, minkälaisen yritysten innovaatioympäristön seutu muodostaa. Sitä on kuitenkin vaikea arvi-

oida, kuinka tietoisesti tähän on vaikutettu. Ainakin Tampereen kaupungilla on ollut selkeä tavoite

kehittää Tampereen kaupunkiseudusta korkean teknologian yrityksille mahdollisimman innovatii-

vista toimintaympäristöä, sillä jo Tampereen elinkeinostrategiassa on maininta: ”Tampereen elin-

keinostrategian päämääränä on kaupunkiseudun kilpailukyvyn kehittäminen. Tampereen kaupunki-

seudun kilpailukyvyllä tarkoitetaan sen kykyä… luoda ja kehittää yrityksille innovatiivisuutta tuke-

vaa toimintaympäristöä, jotta alueella jo toimivat yritykset voivat ylläpitää ja kehittää omaa kil-

pailukykyään…” (Tampereen elinkeinostrategia, s. 13.) Eräs haastateltava totesi, että eTampere-

ohjelmalla on tässä merkittävä rooli mielikuvien luojana. Vastaavasti Kemi-Tornion seudulla erään

haastateltavan mielestä siellä on kuntakohtaisesti vaikutettu siihen, minkälainen alue on yritysten

innovaatioympäristönä, mutta seutukuntakohtaisesti on toistaiseksi olemassa vain hyviä suunnitel-

mia.

”Pääasiassa Kemin kaupunki on yritysten innovaatioympäristön kehittäjänä jollakin tavalla

onnistunut.” (Kemi-Tornio)

Erään haastateltavan mielestä merkittävä puute Kemi-Tornion seudulla on valtion tutkimusyksikön

ja tutkimusta tekevän korkeakoulun puute. Näillä on kieltämättä tärkeä merkitys paitsi imagotasolla

myös konkreettisessa innovaatiotoiminnassa. Niiden puuttuminen ei kuitenkaan merkitse sitä, ettei

seutu voi muodostaa hyvää yritysten innovaatioympäristöä. Siihen vaikuttavat merkittävästi esimer-

kiksi paikalliset asenteet ja yritysten oma aktiivisuus tehdä tuotekehitystä ja verkostoitua muiden

yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa alueellisesti ja jopa globaalisti. Kuitenkin valtio voisi puuttua

epätasapainoiseen alueelliseen kehitykseen esimerkiksi siten, että VTT:n tutkimusyksiköitä hajasi-

joitettaisiin nykyistä enemmän. Ne keräisivät ympärilleen osaavia ihmisiä, joka puolestaan kerää

ympärilleen yritystoimintaa ja voi synnyttää spin off –yrityksiä ympärilleen. Tällainen osaamisen

siirtämiseen perustuva aluepolitiikka voisi olla tulevaisuudessa merkittävä keino tasata epätasaista

alueellista kehitystä. Toisaalta, niin karulta kuin se kuulostaakin, kaupunkiseutujen pitäisi itse kyetä

nostamaan omaa innovaatio- ja kilpailukykyään. Esimerkiksi KTM:n raportissa

”Elinkeinopolitiikka uudessa taloudessa” (s. 39) todetaan, että VTT on laatinut oman aluestrategi-

ansa. Sen mukaan ”VTT sijoittaa laboratorionsa tai tutkimusryhmänsä alueille, missä paikallinen

elinkeinoelämä osoittaa aktiivista kehittämishalua ja on valmis panostuksiin yhdessä VTT:n kans-

sa”.
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Etenkin viime vuosina on alettu puhua yhä enemmän siitä, että tietoyhteiskunnassa alueet kilpaile-

vat yritysten ohella myös osaavien ihmisten sijainnista. Siksi viihtyisyyteen ja elinympäristön laa-

tuun liittyvät tekijät tulevat entistä tärkeämmiksi. Innovatiivisen miljöön käsite kuitenkin jättää tä-

män ulottuvuuden kokonaan huomiotta. Innovatiivisen miljöön eräs keskeinen heikkous on sen vai-

keus todeta, milloin toimintaympäristö on innovatiivinen. On olemassa vain enemmän ja vähemmän

innovatiivisia miljöitä. Olennaista on se, kuinka alue kehittyy suhteessa itseensä ja suhteessa sa-

mankaltaisiin alueisiin samassa maassa tai muissa maissa. (Kostiainen 2000, 97-98.) On myös

huomattava, että alue ei ole innovatiivinen toimintaympäristö kaikille siellä sijaitseville yrityksille,

vaan ainoastaan tietyille sektoreille tai klustereille, jotka ovat ajan kuluessa muodostaneet alueelle

kriittistä massaa omaavan keskittymän (Kautonen et al. 2000, 56). Innovatiivisen toimintaympäris-

tön käsite onkin ongelmallinen siinä mielessä, ettei mitään suoranaista ja kaikille alueille sopivaa

yhteistä mittaristoa ole olemassa. Innovatiivisen toimintaympäristön käsite on kuitenkin arvokas

väline nimenomaan innovaatioiden syntymiseen liittyvien prosessien tunnistamisessa.

Haastateltavien mielestä molemmat seudut luovat pääasiassa aivan hyvät toimintaympäristöt yri-

tysten innovaatioprosesseille, kuten uusien ideoiden tunnistamiselle, tuotekehitykselle ja teknologi-

an kehitykselle. Tampereen seudulla merkittäväksi tekijäksi nousee monipuolinen osaaminen. Seu-

dulla on paljon korkeasti koulutettua henkilöstöä yritysten tarpeisiin. Etenkin Tampereen teknillisen

korkeakoulun merkitystä ei voi olla korostamatta. Moni prosessi on saanut siellä alkunsa, ja proses-

seja on myöhemmin jalostettu seudun yrityksissä. Myös verkostoitumismahdollisuudet helpottavat

Tampereen seudulla yritysten innovaatioprosessien kehittämistä.

”Jos yrityksellä on ponnekas halu olla innovatiivinen, niin kyllä se siihen varmaan kavereita

löytää ympärilleen ja ympäristö tarjoo siihen erilaisia mahdollisuuksia.” (Tampere)

Myöskään yritysten ja tutkimuslaitosten välisen vuoropuhelun merkitystä ei voi liikaa korostaa, kun

puhutaan yritysten innovaatioprosesseista. Yhteistyössä on kuitenkin vielä usein parantamisen varaa

ja syventämismahdollisuuksia.

Erään haastateltavan mielestä Kemi-Tornion seudulla on selkeä puute, että sieltä puuttuu tuoteke-

hitys- ja tutkimusympäristö. Teollisuudessa on yritysten sisällä tutkijoita, mutta yritysten asiakkaat

ovat ympäri maailmaa, jolloin vaikutukset eivät heijastu suoraan alueen hyödyiksi. Nimenomaan

tässä mielessä esimerkiksi VTT:n tutkimusyksiköistä voisi olla merkittävästi apua saada T&K-
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toimintaan myös paikallista tarttumapintaa. Kemi-Tornion seudulla on vahvoja perinteisen teolli-

suuden yksiköitä, jotka varmasti tarjoaisivat hedelmällisiä T&K-hankkeita.

Elinkeinopolitiikan avulla voidaan vaikuttaa innovatiivisten toimintaympäristöjen syntymiseen mo-

nella tavalla. Esimerkiksi Tampereen seudulla on haettu tietyt painopistealueet, joihin elinkeinopo-

litiikassa keskitytään ja päämääränä pidetään innovatiivisuutta tukevaa toimintaympäristöä. Inno-

vatiivisen toimintaympäristön käsite on tullut elinkeinopoliittiseen kielenkäyttöön pääosin vasta

1990-luvun loppupuolella, joten sen käyttö ei vielä ole juurtunut kovinkaan syvälle elinkeinopolitii-

kan toimintaan. Tulevaisuudessa sen avulla voidaan kehittää todennäköisesti vielä monenlaisia rat-

kaisuja. Haastateltavat esittivät muun muassa seuraavia ajatuksia:

”Kyllähän sillä voidaan periaatteessa niinkun tehdä hyvinkin paljon, mut toisaalta must

tuntuu, että se on ehkä semmonen alue, jota vielä aika vähän on niinku hahmotettu ja raken-

nettu.” (Tampere)

”Innovatiivinen toimintaympäristö on aina elinkeinopolitiikkaa.” (Kemi-Tornio)

”Me eletään kumminkin tämmösessä tarina- ja mielikuvayhteiskunnassa tällä hetkellä, ja

sillon sitä kautta voidaan vaikuttaa.” (Tampere)

”On riittävästi yhteisiä foorumeita, hankkeita…Niissä ei ole mukana pelkästään jotkut julki-

set toimijat, Pirkanmaan liitto ja Tampereen kaupunki, vaan että siellä on yliopiston rehto-

reita myöten miettimässä tämmöisiä asioita.” (Tampere)

Jo näistäkin ajatuksista on selvästi havaittavissa, että käsitteen avulla voidaan operoida monella

tavalla. Mitään yksinkertaista patenttiratkaisua innovatiivisen toimintaympäristön käsitteellä tuskin

voi esittää, mutta on tärkeää, että sitä alettaisiin yhä enemmän miettiä elinkeinopoliittisia linjauksia

tehtäessä.
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4.4.3. Alueellinen innovaatiojärjestelmä

Innovaatiojärjestelmän käsite esiteltiin vasta hieman yli kymmenen vuotta sitten. Se perustuu aja-

tukseen, että siihen osallistuvien moninaisten organisaatioiden välinen työnjako on syvään juurtu-

nutta. Innovatiivisen työnjaon tärkeydestä johtuen innovaatioprosessin analyysia ei tulisi rajoittaa

yksittäiseen toimijaan, vaan tulisi selvittää kutakin koskevaa innovaatiojärjestelmää. (Fritsch 2001,

297.) Innovaatiojärjestelmien tutkimus korostaa talouskasvun ydintekijöistä innovaatioita. Tutkimus

on vielä varsin nuorta ja se on lähtenyt liikkeelle kansallisista innovaatiojärjestelmistä. Sen jälkeen

on tutkittu myös sektoraalisia ja alueellisia innovaatiojärjestelmiä. (Kostiainen 2000, 90.) Kansalli-

sen innovaatiojärjestelmän lähestymistavassa korostetaan sitä, että jokaisessa maassa on olemassa

omia erityisiä organisaatioita ja institutionaalisia järjestelmiä, jotka jäsentävät toimintaympäristön

epävarmuutta ja ohjaavat yritysten innovaatio- ja tuotantotoimintaa (Kautonen et al. 1999, 34).

Kansallisista innovaatiojärjestelmistä huomio kohdistui 1990-luvun alussa myös alueellisiin inno-

vaatiojärjestelmiin. Tätä ennen tutkimuksissa keskityttiin esimerkiksi alueellisiin innovaatiopoli-

tiikkoihin, innovatiiviseen miljööseen, alueelliseen innovaatiopotentiaaliin, innovaatioverkkoihin,

korkean teknologian komplekseihin, teknopoleihin ja uuden teknologian teollisuuteen. (Cooke

1998, 2.) Innovaatiojärjestelmä on sosiaalinen järjestelmä ja innovaatiot ovat taloudellisten toimi-

joiden välisen vuorovaikutuksen tulosta. Innovaatiojärjestelmä on myös avoin järjestelmä, joka toi-

mii vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Palautemekanismi on tärkeä, koska se tuottaa uutta

tietämystä ja uusia tekniikoita. Innovaatiojärjestelmällä ei ole pelkästään vaikutusta ympäristöönsä,

vaan myös sen omiin ulkoisiin olosuhteisiinsa. (Cooke 1998, 11.) Alueellisen innovaatiojärjestel-

män käsite liittyy läheisesti innovatiivisen toimintaympäristön käsitteeseen, mutta se eroaa siitä

siinä mielessä, ettei innovatiivinen toimintaympäristö korosta järjestelmällisyyttä innovaatioiden

synnyssä. Cooke & Morgan (1998) ovat todenneet, että alueelliset innovaatiojärjestelmät ovat

klustereiden kehittyneitä muotoja (Männistö & Tervo 2000, 99).

Lundvallin (1992) mukaan innovaatiojärjestelmällä tarkoitetaan yleisellä tasolla kokonaisuutta, jon-

ka muodostavat toimijat, vuorovaikutussuhteet ja prosessit, jotka liittyvät taloudellisesti käyttökel-

poisen tiedon tuottamiseen, leviämiseen tai käyttöön. Konkreettisimmin tämä voi tarkoittaa sellaisia

toimijoita ja vuorovaikutussuhteita, kuten tuottajan ja käyttäjän väliset suhteet ja liittoutumat sekä

muut suhteet horisontaalisesti samalla tasolla oleviin toisiin yrityksiin. Myös muilla kuin yritysor-



72

ganisaatioilla voi olla innovaatioprosesseissa tärkeä rooli. Tukiorganisaatioita voivat olla muun mu-

assa yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, innovaatiotoiminnan rahoittajat, teknologian siirto-

organisaatiot, oppilaitokset ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvät muut intressiryhmät ja –toi-

mijat. Alueellisen innovaatiojärjestelmän näkökulmasta on olennaista, onko alueen sisäisten toimi-

joiden välillä tiivistä vuorovaikutusta, vai onko vuorovaikutusta enemmän alueen ulkopuolisiin

toimijoihin. (Kautonen et al. 2000, 55.)

Alueellinen innovaatiojärjestelmä muodostuu Kautosen ja Sotaraudan (1999, 78) mukaan kolmesta

alakäsitteestä: alue, innovaatio ja järjestelmä. Tarkastelun taustalla on myös vuorovaikutuksen kä-

site, koska käytännössä innovaatiojärjestelmän kehittyminen edellyttää toimijoiden kiinteää keski-

näistä vuorovaikutusta. Kautosen et al. (2000, 56) mukaan aluetason tarkasteleminen innovaa-

tiojärjestelmien yhteydessä on perusteltua, koska innovaatioprosesseille keskeisen resurssin – tiedon

- kaksi erityispiirrettä ovat ns. hiljainen tieto ja tiedon epävirallisuus, jotka molemmat ovat sidoksis-

sa alueeseen. Hiljainen tieto merkitsee tietoa, jota ei voi koodata ja siirtää vaivattomasti paikasta

toiseen. Siten se on erittäin paikkasidonnaista. Suuri osa tiedosta tulee aina olemaan hiljaista tietoa.

Vastaavasti tiedon epävirallisuus merkitsee sitä, että suurin osa innovaatioihin johtavasta tiedosta

tulee epävirallisista ja suullisista lähteistä. Tällaisessa vuorovaikutuksessa keskittyneellä tuotanto-

järjestelmällä on huomattava etu hajautettuun järjestelmään verrattuna. Siten vielä nykyisellä, ke-

hittyneellä informaatio- ja kommunikaatioteknologiankin aikakaudella tärkein tieto siirtyy parhai-

ten, kun osapuolet sijaitsevat lähellä toisiaan.

Aluetason merkitys yritysten innovaatioprosesseissa on kuitenkin ehdollinen. Alueellinen innovaa-

tiojärjestelmä pitää käsittää näkökulmana ja analyyttisena välineenä; se osoittaa, millaisiin asioihin

tutkimuksessa pitää kiinnittää huomiota, mutta se ei normatiivisesti väitä, että tutkittava alue muo-

dostaisi erityisen, sisäisesti integroituneen ja innovaatiotoimintaa tukevan toimintaympäristön. Alue

ei välttämättä ole innovatiivinen toimintaympäristö kaikille siellä sijaitseville yrityksille, vaan pel-

kästään jollekin toimialalle tai klusterille, jotka ovat pidemmällä aikavälillä muodostaneet sinne

kriittistä massaa omaavan keskittymän. (Kautonen et al. 2000, 56.)

Mikä sitten tekee joistakin alueista ja yrityksistä innovatiivisempia kuin toiset? Enright (1998, 318)

käyttää termiä innovaatiokyvykkyys, joka on innovatiivisen investoinnin, teknologisten mahdolli-

suuksien ja vaikutusten, suunnan ja innovaatiotoiminnan kohdentumisen asteen funktio. Kääntäen

sanoen, investointi innovaatiotoimintaan riippuu kannustimista innovointiin ja kasvun tarkoituk-

senmukaisuudesta, joka on yhdistynyt innovaatioon, ja joista molemmat riippuvat kilpailun ja teol-



73

lisuuteen perustuvan markkinarakenteen luonteesta. Innovaatiotoiminnan tehokkuus on tutkijoiden

ja johtajien taitojen ja osaamisen, heille saatavilla olevan tiedon ja yrityksen kyvyn tuoda innovaati-

ot markkinoille, funktio. Eli voidaan siis aikaisemmin käsiteltyihin asioihin viitaten sanoa, että seu-

dun innovaatiokyvykkyyden muodostavat esimerkiksi tieto, osaaminen ja verkostot. On kuitenkin

huomattava, etteivät ne pelkästään takaa sitä, että seutu olisi innovatiivinen, mutta niiden avulla

voidaan vahvistaa innovatiivisuutta. Vastaavasti Sternberg & Arndt (2001, 367) esittävät kolme

määrittävää tekijää, jotka vaikuttavat innovaatiokyvykkyyteen: sijaintispesifit tekijät kuten infra-

struktuuri, työmarkkinat ja palvelut, yrityksen kokonaisympäristö sekä innovaatio- ja teknologiapo-

litiikat. He nostavat esiin valtiovallan toimenpiteet innovaatioiden edistämisessä. Innovaatiopoli-

tiikkaa käsitellään tarkemmin luvussa 5.4.

Erään haastateltavan mielestä Tampereen kaupungin pitäisi panostaa enemmän Tampereen teknilli-

sen korkeakoulun rahoittamiseen ja muutenkin vielä enemmän ymmärtää Tampereen yliopiston ja

teknillistä korkeakoulun merkitys alueen kasvun luojana. Haastateltavien mielestä innovaatioky-

vykkyyttä voitaisiin parantaa myös niin, että innovaatiojärjestelmän eri osat kuuntelisivat enemmän

toinen toisiaan. Esimerkiksi yrityksistä jaettaisiin enemmän tietoa korkeakouluille ja korkeakou-

luilta yrityksiin. Tällaisen vuoropuhelun tuloksena voitaisiin ehkä tuottaa spesifimpää ja paremmin

kohdennettua tietoa ja osaamista, jolle olisi molemminpuolista hyötyä ja joka lisäisi tehokkaammin

seudun innovaatiokyvykkyyttä.

Kemi-Tornion seudulla voisi erään haastateltavan mielestä lisätä innovaatiokyvykkyyttä siten, että

alueelle saataisiin esimerkiksi yksi huippuyritys, joka toimisi veturina ja sitä kautta levittäisi tietoa.

Toisaalta myös ammattikorkeakoulun tutkimustoiminta olisi erään haastateltavan mielestä vakiin-

nutettava. Jokin ulkopuolinen toimija voisi pyrkiä edistämään yhteistyötä sekä korkeakoulujen että

ammattikorkeakoulujen suuntaan ja toimimaan jonkinlaisena noodina tiedon vaihdossa.

”Teollisuudessa ei aina riitä se resurssi sitten vaalimaan niitä suhteita koko ajan muuta kuin

tiettyihin osa-alueisiin.” (Kemi-Tornio)

Eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen luonne on innovaatiojärjestelmän prosessien ja tuotoksien

kannalta keskeinen. Vuorovaikutuksen perusmuotoja ovat hierarkiat, markkinat ja verkostot. Ver-

kostojen on todettu sopivan paremmin sellaisiin tilanteisiin, joissa luodaan ja vaihdetaan tietoa.

Immateriaalisessa muodossa olevan tiedon myyminen ja vaihtaminen on ongelmallista lyhytaikai-

sissa ja etäisissä markkinasuhteissa. Vastaavasti keskinäisiin sitoumuksiin, molemminpuoliseen
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riippuvuuteen ja luottamukseen perustuvissa verkostomaisissa suhteissa tiedon vaihto onnistuu pa-

remmin. Hierarkioiden ongelmia innovaatiotoiminnan kannalta ovat keskitetty ja kontrolloitu tiedon

kulku ja heikot horisontaaliset yhteydet. (Kautonen et al. 2000, 55.)

Lähes kaikilla haastatelluilla organisaatioilla on synergiaa tutkimusyksikön tai korkeakoulun kans-

sa, mutta synergian ”syvyys” vaihtelee huomattavasti. Jotkut organisaatiot ovat toiminnan rahoitta-

jia tai osallistuvat muuten projekteihin. Toiset taas tilaavat tutkimuksia ja niin edelleen. Tampereen

seudulla on huomattavasti helpompaa tehdä yhteistyötä tutkimusyksiköiden ja tiedekorkeakoulujen

kanssa kuin Kemi-Tornion seudulla, koska Tampereella on esimerkiksi kaksi tiedekorkeakoulua ja

ammattikorkeakoulu sekä huomattava määrä tutkimusyksiköitä. Kuten eräät haastateltavat totesivat,

mitä olisikaan Tampere ilman tiedekorkeakouluja.

Sen sijaan Kemi-Tornion seudulla on, mitään vähättelemättä, ainoastaan ammattikorkeakoulu ja

Meri-Lappi Instituutti, jotka eivät mitenkään pysty korvaamaan innovaatiotoiminnan edistämisessä

tutkimuslaitoksia ja tiedekorkeakouluja. Kemi-Tornion seudulla esteeksi tulevat välimatkat – lähin

tiedekorkeakoulu on Oulussa, toiseksi lähin Rovaniemellä. Innovaatiotoimintaa ajatellen merkittä-

vämmäksi yhteistyökumppaniksi muodostuu Oulun yliopisto, sillä siellä on Rovaniemen yliopistoa

enemmän tekniikan tarpeita palvelevia tutkimusprojekteja. Niille taas olisi luonnollista kiinnittymä-

pintaa Kemi-Tornion seudun teollisuuden parissa, jos niitä pystyttäisiin enemmän hyödyntämään

innovaatiotoiminnassa. Kemin Digipolikseen on onneksi saatu joitakin Oulun yliopiston alaisia yk-

siköitä, jotka saattavat kasvaa tulevaisuudessa suuremmiksi ja merkittävimmiksi yksiköiksi. Lisäksi

Oulun seudulla on innovaatioita kaupallistavia yrityksiä verkostoituneena tutkimuslaitosten kanssa

jopa enemmän kuin Tampereella.

Innovatiivisen työnjaon tulisi tapahtua yhteistyössä, koska innovaatiotoiminta luonnostaan sisältää

tiedon tuottamisen ja innovatiivinen työnjako merkitsee tiedon siirtämistä. Yhteistyösuhteet voivat

olla tärkeitä siirrettäessä tietoa innovatiivisessa työnjaossa (innovaatio tarvitsee tai aiheuttaa yh-

teistyötä). Monet tutkijat esittävät syitä päinvastaiselle suhteelle, jossa yhteistyö kannustaa inno-

vointiin. Tämän näkemyksen ydin on ajatuksessa, että yhteistyösuhteissa siirretyn tiedon laatu on

suhteellisen korkeatasoista. Laatu yhdessä avoimuuden ja yhteistyösuhteissa siirretyn tiedon moni-

naisuus voivat kannustaa kollektiiviseen oppimiseen ja innovaatiotoimintaan (yhteistyö kannustaa

innovointiin). On ainakin kaksi tekijää, miksi yhteistyösuhteet voivat edistää innovaatiotoimintaa.

Ensinnäkin korkeatasoinen yhteistyö voi olla merkkinä korkeatasoisesta innovatiivisesta työnjaosta
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ja erikoistumisesta. Toiseksi yhteistyösuhteet voivat toimia kanavana tiedon leviämiseen. (Fritsch

2001, 298.)

Suomen keksintö- ja innovaatiotoiminnan edistämisjärjestelmä käsittää sekä julkisia että yksityisiä

toimijoita. Ne antavat muun muassa rahallista tukea. Tärkeimpiä toimijoita ovat Teknologian edis-

tämiskeskus (Tekes), TE-keskukset, Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahasto (Sitra), Kera Oyj,

patentti- ja rekisterihallitus (PRH), Keksintösäätio ja Keksijäyhdistysten keskusjärjestö ry (Keke).

Muita suomalaisia innovaatiojärjestelmän instituutioita ovat esimerkiksi tiede- ja teknologiakylät

sekä suurten kaupunkien innovaatiopalveluja tarjoavat kehitysyhtiöt. (Zegveld at al. 1999, 15-19.)

Kemi-Tornion seudun tilanne on jo siinäkin mielessä huonompi kuin Tampereen, ettei siellä ole

samassa mittakaavassa saatavilla em. palveluja. Tämä vaikuttaa tietysti siihen, kuinka helposti in-

novaatiotoimintaa voidaan harjoittaa.

EU-komission lokakuussa 2001 esittelemässä innovaatioraportissa Suomi sijoittui teollisuusmaiden

vertailussa kolmanneksi Ruotsin ja Yhdysvaltojen jälkeen. EU:n innovatiivisuusmittarissa oli huo-

mioitu muun muassa tutkimusmenot, väestön koulutus ja patenttihakemukset. Raportin luvut olivat

kahden vuoden takaisia. Yritysten mielestä EU-maiden järjestelmät eivät kannusta innovaatioihin

sekä järjestelmä on byrokraattinen. (Helsingin Sanomat 2.10.2001.)

Tampereen kaupunkiseudulla alueellisen innovaatiojärjestelmän elementtejä ovat Tampereen elin-

keinostrategian mukaan esimerkiksi:

- teknologiakeskukset: Hermia ja Finn-Medi

- teknologian siirtoyhtiöt: Tampereen Teknologiakeskus Oy, Tuotekehitys Oy Tamlink ja Finn-

Medi Tutkimus Oy

- kehittämistoiminnan rahoittajat: Pirkanmaan TE-keskus, TEKES ja Kera Oyj

- pääomasijoittajat: Pikespo ja Tasku

- tutkimuslaitokset: TTKK, TaY, VTT ja UKK-instituutti

- ammattikorkeakoulut

- ammatilliset oppilaitokset

- alueen kehittäjät: Pirkanmaan liitto ja Tampereen kaupungin elinkeinokeskus

- täydennyskouluttajat: Edutech, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus ja Tampereen

ammatillinen aikuiskoulutuskeskus
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Kemi-Tornion seudulla vastaavia elementtejä ovat muun muassa Kemin Teknologiakylä Digipolis,

Lapin TE-keskuksen Kemin toimipiste, Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus, Team Botnia Oy,

Meri-Lappi instituutti jne.

Kumpikaan alue ei sinänsä muodosta estettä innovaatiotoiminnalle. Kuitenkin erään haastateltavan

mielestä Tampereen seudulle pitäisi luoda tuotteille kotimarkkinat niille aloille, joissa Tampereen

seutu haluaa menestyä. Näin saataisiin nopeasti palautetta, miten uudet innovaatiot toimivat. Pa-

lautteen perusteella voitaisiin kehittää tuotteita, joita voidaan viedä myös maailmalle. Esteet liitty-

vät haastateltavien mielestä enemmän esimerkiksi rahoituksen puutteeseen tai yritysten tuloshakui-

suuteen.

”Aikaisemmin yrityksissä sai tehdä tämmöisiä innovatiivisia juttuja…Nyt on alettu uudes-

taan sallia tämmöistä rönsyilyä. Jos vallalla on se, että pitää keskittyä siihen ydinbisnekseen,

niin silloin se tarkoittaa sitä, ettei synny semmoisia villejä innovaatioita.” (Tampere)

Myös tiedonkulkua pitäisi erään haastateltavan mielestä edistää tutkimusyksiköiden ja yritysten

välillä. Se on pitkälti riippuvainen niissä työskentelevistä henkilöistä, eikä siihen voida ulkoa käsin

juuri vaikuttaa.

Mielenkiintoiseksi ja samalla myös ongelmalliseksi innovatiivisen toimintaympäristön ja alueelli-

sen innovaatiojärjestelmän tutkimisen tekee se, että vaikka alueelta on tunnistettavissa tiettyjä, in-

novaatiotoiminnan syntyyn ja kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä, ne eivät kuitenkaan pysty selittä-

mään, miksi ne eivät toimi kaikkialla. Ongelmia saattaa aiheuttaa esimerkiksi se, että alueellisiin

innovaatiojärjestelmiin liittyvä teoreettinen keskustelu on eräällä tavalla sekavaa tai vielä lopulli-

sesti jäsentymätöntä. Jo hieman aiemmin viitattu Kautosen ja Sotaraudan (1999) käyttämä lähesty-

mistapa jakaa innovaatiojärjestelmä kolmeen osaan: alueeseen, innovaatioon ja järjestelmään, auttaa

osaltaan sen jäsentämisessä. Kautosen et al. (2002, 13) mukaan alueellisuuskin voi aiheuttaa on-

gelmia innovaatiotoiminnalle esimerkiksi liian tiiviin sisäisen vuorovaikutuksen myötä, etenkin

suhteessa ulkoiseen vuorovaikutukseen. Paikallinen toimintaympäristö on monesti polkuriippuvuu-

den takia suuntautunut tukemaan perinteistä tuotantojärjestelmää, eikä siksi välttämättä kykene tul-

kitsemaan uuden kehityksen merkkejä tai tukemaan toiminnallaan olemassa olevien kehityspolku-

jen ulkopuolisia innovaatioprosesseja.
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Olennaista alueellisessa innovaatiojärjestelmässä on se, että innovaatiojärjestelmän elementit toimi-

sivat tiiviissä vuorovaikutuksessa ja ne pystyisivät irtautumaan polkuriippuvuudesta. Juuri alueelli-

sen innovaatiojärjestelmän korostama järjestelmällisyys verrattuna innovatiiviseen toimintaympä-

ristöön on hedelmällistä. Innovatiivisen toimintaympäristön käsite voi jäädä pelkäksi teoreettiseksi

käsitteeksi ilman ainakaan helppoa konkreettista sovellettavuutta. Molemmilla tutkittavilla kaupun-

kiseuduilla innovaatiojärjestelmä voi auttaa seutuja edistämään innovaatiotoimintaa kuitenkin

edellyttäen sitä, että innovaatiojärjestelmän elementit toimivat tiiviissä vuorovaikutuksessa keske-

nään. Kummallakin seudulla elementtejä on olemassa; Tampereella elementtejä voi ajatella olevan

liikaakin, jotta eri toimijoiden välinen vuorovaikutus voisi toimia tehokkaasti.

Yhteenveto:
• Yhden vahvan keskuksen ympärillä tapahtuva seutuistuminen voi helpottaa seudullisen

elinkeinopolitiikan hoitamista.
• Sekä seutuistumisessa että verkostoitumisessa on kyse voiman hakemisesta suurem-

mista kokonaisuuksista.
• Verkostoitumisella saavutettavia etuja ei vielä riittävästi tiedosteta mahdollisuuksina,

vaan pelätään esimerkiksi omien edunvalvontamahdollisuuksien heikentyvän.
• Verkostoitumisen esteet liittyvät pitkälti henkilökohtaisiin suhteisiin ja erilaisten rajo-

jen ylittämiseen.
• Klustereita ei pitäisi yrittää luoda väkisin, vaan keskittyä tukemaan itsestään syntyneitä

klustereita.
• Toimivan seudullisen elinkeinopolitiikan avulla voidaan kehittää kaupunkiseutujen kil-

pailukykyä.
• Uusien tuotannollisten alueiden käsite tuo esiin alueellisen kytköksen kulttuuristen ja

sosiaalisten suhteiden merkityksestä yritysten ja alueiden kilpailukyvyn kehittymisessä.
Sen mukaan myös perinteiset alat voivat olla innovatiivisia.

• Maantieteellisen läheisyyden ja yhteistyön merkitys korostuvat uusien tuotannollisten
alueiden, innovatiivisen toimintaympäristön ja alueellisen innovaatiojärjestelmän kä-
sitteissä.

• Innovatiivisen toimintaympäristön käsite on lähellä alueellisen innovaatiojärjestelmän
käsitettä, mutta se ei korosta järjestelmällisyyttä innovaatioiden syntymisessä.
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5. Avaimet uudenlaiseen elinkeinopolitiikkaan

Edellisessä pääluvussa käsiteltyjen käsitteiden avulla on hahmotettu maailmaa, jossa elinkeinopoli-

tiikassakin joudutaan nykyisin toimimaan, ja sitä, miten ne vaikuttavat elinkeinopolitiikan harjoit-

tamiseen. Tässä luvussa pyritään löytämään keinoja niihin vastaamiseksi.

5.1. Kokonaisvaltainen elinkeinopolitiikka

Kuten Haveri (1991, 107) toteaa, elinkeinopolitiikasta on siirrytty yhä enemmän kehittämispolitiik-

kaan. Kehittämispolitiikassa elinkeinotoimea ei enää nähdä kunnan yleisestä kehittämisestä erillise-

nä saarekkeena, vaan elinkeinojen kehittäminen on kunnan yleistä kehittämistä ja päinvastoin. Enää

eivät pelkästään yritysten fyysiseen toimintaympäristöön tähtäävät keinot kuitenkaan riitä. Toimin-

nan aineeton puoli, kuten tiedon luominen ja välittäminen ovat tulleet aiempaa merkittävimmiksi.

Eriytyneestä elinkeinopolitiikasta, jonka toimenpiteet kohdistuivat lähinnä teollisuusyrityksiin, on

siirrytty asteittain kohti kokonaisvaltaista kehittämispolitiikkaa. Siinä kaikkien kuntien toteuttamien

elinkeinopoliittisten toimenpiteiden nähdään stimuloivan alueen positiivista kehitystä ja sitä kautta

lisäävän alueen vetovoimaa suhteessa muihin alueisiin. (Hoikka et al. 1996, 32.)

Käsitteellä kokonaisvaltainen elinkeinopolitiikka Kostiainen (1999, 59-60) viittaa kaupunkiseutujen

pyrkimykseen kehittää kilpailukykyä kokonaisuudessaan, eikä elinkeinopolitiikkaa nähdä pelkäs-

tään yhtenä kunnallisen toiminnan sektorina, vaan näkökulmana kaikkeen kunnalliseen toimintaan.

Näin ollen kokonaisvaltainen elinkeinopolitiikka pyrkii hyödyntämään kunnallisen toiminnan mah-

dollisuuksia kokonaisvaltaisesti ja poikkihallinnollisesti. Kokonaisvaltainen elinkeinopolitiikka

katsoo kunnallisen toiminnan kokonaisuutta elinkeinojen kehittämisen näkökulmasta ja pyrkii oh-

jaamaan resursseja niin, että ne tukisivat valittuja elinkeinopoliittisia tavoitteita. Resursseilla tar-

koitetaan kunnallisen päätöksenteon ja yhteistyökumppaneiden hallussa olevia erilaisia voimavaro-

ja. Kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan käytännön toteuttamisen yksi keskeinen lähtökohta on

verkostoituminen ja kumppanuus. (emt.)

Kokonaisvaltainen elinkeinopolitiikka koostuu seitsemästä Kostiaisen määrittelemästä kilpailuky-

vyn kehittämisalueesta, joilla kehitetään kaupunkiseudun kilpailukykyä. Kehittämisalueet ovat: alu-

eellinen innovaatiojärjestelmä, uusi yritystoiminta, toimialat ja klusterit, materiaalinen infrastruk-
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tuuri, hyvinvoinnin infrastruktuuri, inhimilliset voimavarat sekä markkinointiviestintä (ks. kuva 3.).

Kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan osa-alueet ja kaupunkiseudun kilpailukyvyn elementit eivät

ole täsmälleen samoja, koska kaikkia kilpailukyvyn elementtejä ei voi suoraan kehittää elinkeino-

politiikan avulla. (Kostiainen 1999, 60-61.) Määritelmä on kuitenkin hyvin lähellä aiemmin käsi-

teltyä kaupunkiseudun kilpailukyvyn kehittämistä. Elinkeinopolitiikasta on siis tullut yhä enemmän

kehittämispolitiikkaa ja nimenomaan kilpailukyvyn kehittämistä.

Inhimilliset
voimavarat

Alueellinen
innovaatiojärjestelmä

Uusi
yritystoiminta

Hyvinvoinnin
infrastruktuuri

Materiaalinen infrastruktuuri

Toimialat ja
klusterit

Kuva 3. Kokonaisvaltainen elinkeinopolitiikka Kostiaista (1999) soveltaen. Näiden kuuden osa-
alueen lisäksi kokonaisvaltaisessa elinkeinopolitiikassa tehdään kehittämistyötä markkinointivies-
tinnän avulla, joka yhdistää kaikki yllä olevat lohkot.

Kostiaisen määrittelemän kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan osa-alueet liittyvät lähes suoraan

luvussa 4.3.2. käsiteltyihin kilpailukyvyn kehittämisen elementtien kehittämiseen. Elinkeinopoliitti-

sessa keinovalikoimassa ovat olleet esillä aikaisemminkin kaikki muut elementit paitsi hyvinvoin-

nin infrastruktuurin luominen ja ylläpito. Ainakaan kovin tietoisesti tätä osa-aluetta ei ole otettu

esille elinkeinopoliittisen kehittämisvälineistön merkittäväksi osaksi. Hyvinvoinnin infrastruktuurin

luomisella Kostiainen tarkoittaa esimerkiksi terveyspalveluja, lasten päivähoitoa, koulutusta ja

kulttuuripalveluja sekä viihtyisää asuinympäristöä. Ei ole kuitenkaan mikään yllätys, että tämä osa-

alue on noussut aktiivisen huomion kohteeksi elinkeinopolitiikassa, sillä niillä on tärkeä merkitys
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kilpailukyvyn luomisessa ja ylläpidossa. Olennaista kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan hahmot-

tamisessa on se, että elinkeinopoliittinen näkökulma sisällytetään kaikkeen päätöksentekoon. Lisäk-

si se korostaa aivan oikein sitä, että elinkeinopolitiikan harjoittamiseen osallistuu nykyisin elinkei-

noasiamiehen lisäksi lukuisia muitakin toimijoita.

Yhteistyö ja kaupunkiseudun kilpailukyky eivät kuitenkaan välttämättä sulaudu toiminnallisesti

yhteen. Sotarauta & Linnamaa (1997b, 230-231) toteavat, että osaltaan tähän vaikuttaa kuntien vä-

linen kilpailu. Vaikka kaupunkiseudut joutuvatkin kilpailemaan entistä enemmän keskenään, myös

kaupunkiseutujen sisällä tapahtuu kilpailua. Koska kaupunkiseutujen elinkeinopoliittinen yhteistyö

on vielä varsin nuorta, monilla seuduilla on epävarmuutta siitä, miten muihin kaupunkiseudun kun-

tiin tulisi suhtautua. Tällöin yhtäaikaisen yhteistyökykyisyyden ja kilpailukykyisyyden merkitys

korostuu. Näiden hallitseminen saattaa heidän mukaansa olla kaupunkiseudun elinkeinopoliittisen

pelin merkittävämpiä kulminaatiopisteitä.

Eri seutujen elinkeinopolitiikan onnistuneisuuden arvioiminen on vaikeaa, koska mitään koko to-

tuutta kertovaa mittaristoa ei ole olemassa. Indikaattoreina voidaan tietysti pitää esimerkiksi synty-

neitä uusia yrityksiä, työpaikkoja jne., mutta kahden eri seudun vertaaminen on vieläkin vaikeam-

paa, koska jo pelkästään alueiden lähtökohdat eroavat toisistaan huomattavasti. Molemmilla seu-

duilla haastateltavat olivat pääasiassa sitä mieltä, että seudun elinkeinopolitiikan hoitaminen osataan

keskimääräistä paremmin, ei ainakaan huonommin kuin muuallakaan, mutta nämä perustuvat hei-

dän subjektiivisiin arvioihin. Monikaan ei kuitenkaan tuntenut tarkemmin muiden seutujen elinkei-

nopolitiikan onnistuneisuutta.

”Se on pitkäjänteistä ja yksimielistä.” (Tampere)

Eräs haastateltava oli kuitenkin sitä mieltä, että elinkeinopolitiikka voisi toimia paremminkin.

”Rehellisesti on todettava se, että mä tiiän kyllä monta seutua Suomessa, jotka hoitaa asiat

paljon paremmin.” (Kemi-Tornio)

Vaikka teoriassa kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan ajatus tuntuu ihanteelliselta ja loogiselta,

käytännön elinkeinopolitiikassa asiat eivät mene yhtä loogisesti. Monesti perinteinen ajattelutapa

voi edelleen olla vallitseva, jolloin elinkeinopolitiikkaa lähestytään paljon nykyistä kapeammasta

näkökulmasta. Kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan harjoittaminen edellyttää myös kaikilta seu-
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dun elinkeinopolitiikan keskeisiltä toimijoilta laajempaa, uutta näkemystä, että elinkeinopolitiikka

suhteutetaan kaikkeen päätöksentekoon, missä se ei ole välttämättä ennen ollut. Kokonaisvaltaisuu-

den eräänä ongelmana on myös se, että elinkeinopolitiikasta voi tulla linjatonta, suuria linjauksia

maalailevaa kehittämistyötä vailla konkreettisia päämääriä. Siksi elinkeinopoliittisten strategioiden

merkitys korostuu tällaisessa uudenlaisessa elinkeinopolitiikassa. Olennaista on pysyä strategisissa

tavoitteissa, eikä rönsyillä linjattomasti joka suuntaan. Myös organisaation yhteistyön merkitys ko-

rostuu. Ilman tiivistä, kunta- ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä kokonaisvaltainen elinkeino-

politiikka ei voi toimia kunnolla. Kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan toimivuutta voi yrittää pa-

rantaa erikoistumalla tiettyihin toimialoihin.

5.2. Kaupunkiseutujen erikoistuminen

Globaali tietoyhteiskunta merkitsee alueiden välistä kilpailua yritysten sijainnista ja erilaisista vir-

roista. Kilpailu johtaa erikoistumiseen, koska alueiden resurssit eivät riitä siihen, että ne olisivat

kilpailukykyisiä minkä tahansa yritystoiminnan suhteen. (Kostiainen 1999, 64.) Juuri tässä korostuu

Porterin esittämä ajatus ryppäiden eli klustereiden kehittämisen periaatteista. Toisaalta eri tyyppi-

sillä yrityksillä on erilaisia vaatimuksia toimintaympäristön suhteen. Antikaisen (2001, 68) mukaan

suomalaisten kasvukeskusten menestyminen on pitkälti ollut riippuvaista yhden menestyneen sekto-

rin kasvusta 1990-lvun lopulla. Uudet informaatioteknologian työpaikat ja suurten työmarkkinoiden

tarjoamat mahdollisuudet myös muilla sektoreilla ovat houkutelleet osaavaa väestöä muuttamaan

keskuksiin. Osaajien muuttoliikkeen myötä pienten ja keskisuurten kaupunkiseutujen kehitysedel-

lytykset ovat kaventuneet. Jos IT-sektori ajautuu nykyistä suurempien haasteiden eteen, suomalai-

sen kaupunkiverkon yksipuolinen rakenne voi osoittautua kohtalokkaaksi. Jokaisella kaupunkiseu-

dulla on potentiaalia menestykseen ja jokainen kaupunkiseutu operoi globaaleissa verkostoissaan

alueen erikoisosaamisen kautta.

Kostiaisen (1999, 69) mukaan kaupunkiseutujen tulee keskittyä joihinkin yritystoiminnan tyyppei-

hin ja kehittää kilpailukykyä kokonaisuudessaan unohtamatta kuitenkaan menestysalojen toimintaa

tukevaa monipuolisuutta. Juuri monipuolisuuden tukeminen on tärkeää. Mikäli kaupunkiseudut

keskittyisivät tietyntyyppiseen yritysrakenteeseen, toiminta olisi ylhäältä päin ohjailtua sääntelyä.

Sellaisen käytäntöön soveltaminen olisi arveluttavaa ja jopa vaarallista, sillä esimerkiksi talouden

taantuma voisi vaikuttaa merkittävästi seudun liian yksipuoliseen yritystoimintaan siten, että suuri

osa työpaikoista katoaisi kerralla. Näin ollen liiallinen erikoistuminenkaan ei ole seudun edun mu-
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kaista. Kaupunkiseutujen erikoistumisesta voi tulla myös polkuriippuvaa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei

osata irtautua tähänastisesta suunnasta, vaikka uusiutumista tarvittaisiinkin, vaan kuljetaan edelleen

samoja polkuja pitikin kuin aina ennenkin. Jos seutu on erikoistunut esimerkiksi metsäteollisuuteen,

nykyisessä tilanteessa voitaisiin tarvita toisenlaista erikoistumista. Uuden kehityssuunnan toteutta-

minen vaikeutuu, jos lukkiudutaan liikaa vanhoihin asenteisiin. Vaarana on myös, että ajaudutaan

noidankehään ja jäädään siihen lopullisesti.

Erikoistumista voidaan lähestyä myös ydinkompetenssiajattelun näkökulmasta. Javidan (1998, 62)

tarkastelee eri kompetenssien – resurssien, kyvykkyyden, kompetenssin ja ydinkompetenssin –

muodostamaa kokonaisuutta. Hierarkian perustan muodostavat resurssit, jotka ovat oraganisaation

arvoketjuun suunnattuja panoksia ja toimivat samalla kompetenssien rakennuselementteinä. Javida-

nin mukaan kaikilla organisaatioilla on resursseja, mutta kaikki eivät osaa hyödyntää niitä parhaalla

mahdollisella tavalla. Kyvykkyydellä Javidan viittaa kykyyn hyödyntää resursseja, mikä perustuu

funktionaalisuuteen, eli kyvykkyys liittyy johonkin tiettyyn asiaan. Kompetenssi puolestaan on Ja-

vidanin mukaan kykyjä ja tietotaitoa. Ydinkompetenssi taas on eri kompetenssien vuorovaikutuksen

tulos. Ne ovat kokoelma kompetensseja, jotka ovat laajalle levinneitä organisaatiossa. Eli tiivistäen

voidaan todeta ydinkompetenssien olevan sellaisia asioita, jotka organisaatio osaa erittäin hyvin.

Ydinkompetenssinäkökulma soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi kaupunkiseutujen erikoistumi-

sesta puhuttaessa, sillä kaupunkienkin pitää nykyisin toimia samalla tavoin kuin yritystenkin, eli

menestyäkseen kovassa kilpailussa niiden omasta osaamisestaan voi muodostua kilpailuase, jonka

avulla ne voivat olla parempia kuin muut. Nykyään vallitsevassa kovassa kilpailussa kaupunkiseu-

tujen pitäisi pyrkiä profiloitumaan tietyille toimialoille, koska mikään seutu ei voi olla kilpailuky-

kyinen kaikilla aloilla. Siksi on tärkeää, että ydinkompetenssit, eli asiat, jotka seudulla osataan mer-

kittävästi paremmin kuin muilla kaupunkiseuduilla, on tunnistettu. Ydinkompetenssit luovat seu-

dulle kilpailuetua. On kuitenkin tärkeää muistaa, että muitakaan aloja ei saa unohtaa kehittämistyös-

sä. Kuten Sotarauta (2000, 143-144) toteaa, verkostoyhteiskunnassa ei ole kovinkaan todennäköistä,

että yksikään suomalainen kaupunki voisi olla merkittävä virtojen magneetti monilla aloilla (vrt.

Castells 1996). Jos kaupunkiseudulla halutaan osata jotakin erityisen hyvin, osaamisen on tiivistyt-

tävä joillekin kärkialoille.

Kummallakin kaupunkiseudulla oltiin pääasiassa sitä mieltä, että seudun ydinkompetenssit on tun-

nistettu. Tampereen seudun ydinkompetenssit tulevat selvästi esiin osaamiskeskusohjelman kautta.

Ne on otettu huomioon myös elinkeinostrategiaa laadittaessa. Kemi-Tornion seudulla ydinkompe-



83

tenssit eivät ole yhtä selvästi esillä kuin Tampereen seudulla, eikä niihin välttämättä uskota yhtä

vahvasti. Kemi-Tornion seudun ydinkompetenssit kuitenkin pohjautuvat pitkään teolliseen perintee-

seen, joka on luonut seudulle niin vahvan taloudellisen pohjan, että siihen kannattaa panostaa.

Kaupunkiseudun erikoistumisessa tiettyyn toimialaan on aina suuri riski, minkä vuoksi pitäisi olla

myös muutamia tukijalkoja. Yksipuolisen tuotantorakenteen kaupunkiseudulle on kohtalokasta, jos

toimialalla alkaa yhtäkkiä mennä huonosti. Esimerkiksi Salon, jonka tärkeimmän toimialan muo-

dostaa nykyisin ICT-teknologia, tilanne voisi olla todella huono, jos ICT-alalla alkaisi mennä huo-

nosti. Pahassa tapauksessa kaupunkiin tulisi äkkiä joukkotyöttömyys. Tampereen ja Kemi-Tornion

seudut eivät onneksi ole niin erikoistuneita tiettyihin aloihin. Etenkin Tampereen seudulla on sen

verran monta ja vahvaa toimialaa, ettei yhden alan heikentyminen tuhoa koko kaupunkia. Kemi-

Tornion seutu on kuitenkin selkeästi edelleen teollisuusseutu, mutta sinnekin on pikku hiljaa syn-

tymässä uudenkin teknologian keskittymiä.

Lähes kaikkien haastateltavien mielestä erikoistuminen kannattaa, jos ei kuitenkaan erikoistuta pel-

kästään yhteen toimialaan. Liian yksipuolista elinkeinorakennetta pidettiin liian riskialttiina suh-

dannevaihteluille. Kaikessa ei kuitenkaan voida olla hyviä.

”Musta se on aina semmonen kaksteräinen miekka, että toisaalta jos ottaa hyvin vahvasti

jonkun alueen vaan, niin silloin tietenkin voidaan päästä syvälle ja pitkälle. Sit toisaalta, jos

se alue kopsahtaa alas, niin sit tullaankin ryminällä ja rajusti.” (Tampere)

”Jos sää keskityt kaikkeen, ni ethän sä sillon keskity yhtään mihinkään.” (Tampere)

”Semmonen ajatus, että kuunnellaan kaikkia lauluja ja nyökytetään joka suuntaan, se on

vain voimavarojen hukkaamista.” (Tampere)

Toimialojen kehittämisessä on muistettava, että koko ajan kannattaa tuntosarvet päässä tutkia maa-

ilmaa, koska alueella saattaa olla muitakin aloja, joita voitaisiin tulevaisuudessa kehittää. Niistä

saattaa hyvinkin nopeasti kasvaa tärkeitä uusia aloja, joiden avulla kaupunkiseutu voisi menestyä

tulevaisuudessa. Nykyisessä IT-huumassa jää helposti huomaamatta muut toimialat, joista ei puhuta

yhtä aktiivisesti julkisuudessa.
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Esimerkiksi Tampereen seudulla esitettiin vielä nyt piilevinä, mutta kenties lähitulevaisuudessa

merkittävinä kehitettävinä aloina sisältötuotantoa ja terveysteknologiaa sekä tevanake-teollisuutta

yhdistettynä uuteen teknologiaan. Vastaavasti Kemi-Tornion seudulla esiin nousivat muun muassa

ruostumattoman teräksen jatkojalostus, elintarviketeollisuus, matkailu, kaivosteollisuus ja puutalo-

teollisuus. Nykyisessä erikoistumisessa kannattaakin tulevaisuutta silmällä pitäen miettiä myös näi-

den alojen aktiivista kehittämistä, vaikka näitä toki on jo nyt kehitettykin.

Yritysten sijaintikäyttäytymisestä tehdyn tutkimuksen perusteella Silander et al. (1997, 59) päätyi-

vät esittämään seuraavat aluepoliittiset toimintaohjeet siitä, miten alueiden tulisi huomioida eri-

tyyppisen yritystoiminnan vaatimukset:

1. Alueiden pitäisi selvittää suhteelliset vahvuutensa ja heikkoutensa, ja niihin perustuen luoda

strategia, jolla alueelle houkutellaan sellaista toimintaa, jonka avulla alueella on suhteelli-

sesti ottaen parhaat mahdollisuudet selvitä sekä kansainvälisessä että alueiden välisessä kil-

pailussa. Alueiden on kuitenkin vältettävä liiallista erikoistumista. Monipuolisuus on yhä

yksipuolisuutta parempi vaihtoehto.

2. Valittua strategiaa varten alueen pitäisi kehittää selvä toimenpiteiden kokonaisuus, jonka

avulla alueelle saadaan houkuteltua toivotun kaltaisia yrityksiä. Alueen pitäisi selvittää näi-

hin yrityksiin eniten vaikuttavat sijaintitekijät ja tämän jälkeen muokata aluetta vastaamaan

paremmin näiden yritysten tarpeita. Lisäksi alueen pitäisi järjestää yritystoiminnan edistä-

miskampanjoita ja markkinoida aluetta tarkkoihin ja valikoituihin tietoihin perustuen pitäen

silmällä valitun yritystyypin tarpeita.

3. Mikäli mahdollista, alueiden pitäisi houkutella vakaita yrityksiä, jotka työpaikkojen luomi-

sen ohella samalla kehittäisivät aluetta. Tällöin tulisi kiinnittää erityistä huomiota sellaisiin

yrityksiin, jotka johtavat työvoiman jatko- ja uudelleenkoulutuksen, tuovat alueelle uutta

teknologiaa tai uudentyyppisiä johtamisen malleja ja lisäävät alueen tutkimus- ja tuotekehi-

tystoimintaa.

Erikoistumisessa kannattaa muistaa myös se, ettei yksipuolisen tuotantorakenteen seutu voi olla

tarvittaessa kovinkaan muuntumiskykyinen. Jos esimerkiksi IT-alalla alkaisi yllättäen mennä todella

huonosti, se ei välttämättä vaikuta ainakaan välittömästi koneenrakennukseen tai metsäteollisuu-

teen. Näin ollen kaupunkiseuduilta pitäisi tarvittaessa löytyä kykyä muuntautua tuotantorakenteel-

taan toisenlaiseksi kuin mitä se on nyt.
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Tampereen seutua haastateltavat pitivät muuntumiskykyisenä. Itse asiassa seutu on jo osoittanut

muuntumiskykynsä perinteisen savupiipputeollisuuden keskittymästä uuden, osaamisintensiivisen

tuotannon keskittymäksi. Hyvää ja monipuolista koulutusrakennetta pidettiin merkittävänä tekijänä

muuntumiskykyisyyteen vaikuttamisessa.

”eTampereen, Kauppakamarin ja TE-keskuksen toiminnassa on elementtejä, jotka tähtäävät

siihen, että perinteisen alueenkin yritykset ottavat uusia menetelmiä käyttöön. Jos saadaan

huomisen bisneksiä syntymään ja ne alkavat menestyä, ne synnyttävät nopeasti ympärilleen

palvelutarjontaa ja lisäävät palveluyhteiskunnan syntymistä.” (Tampere)

Vaikka Tampereen seudulla olisi muuntumiskykyä, muuntuminen ei välttämättä sielläkään tapah-

tuisi nopeasti.

”…Jos ajatellaan sitä esimerkiks, että on kuitenkin henkilöstöä, jolla on vanhanaikainen

koulutus, ni ei sitä välttämättä kovin äkkiä saa siis mitään hienoja bisnesosaajia.” (Tampere)

Kemi-Tornion seutua ei yleisesti ottaen pidetty kovinkaan muuntumiskykyisenä. Suuret, perinteisen

teollisuuden yritykset työllistävät edelleen huomattavan osan seudun työvoimasta, joten massa-

työttömyys olisi varsin todennäköistä, jos näillä toimialoilla alkaisi mennä huonosti. Lisäksi työnte-

kijöiden ikärakenne ja koulutustausta on monesti sellainen, että heille olisi vaikeaa löytää korvaava

työpaikka. Kemi-Tornion muuntuminen toisenlaiseksi veisi nykyisessä tilanteessa luultavasti erit-

täin kauan.

”Näien yritysten pitäis pystyä kasvamaan sen verran suuriksi, että niillä on muutakin asia-

kastoimintaa ja omaa tuotantoa kuin pelkästään sitten toimia tämmösten suurten yritysten

esimerkiksi alihankkijana erilaisissa huolto- ja muissa tehtävissä. Se parantaa ainakin tom-

mosta sopeutumiskykyä sitten.” (Kemi-Tornio)

Pelkkä erikoistuminen ja kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan harjoittaminen eivät vielä välttä-

mättä takaa sitä, että kaupunkiseutu menestyy tulevaisuudessa. Elinkeinopoliittinen yhteistyö on

niin laaja-alaista, että myös siihen osallistuvien instituutioiden merkitys on korostunut entisestään.
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5.3. Instituutioiden tiheys ja niiden laatu

Monissa alueelliseen kehitykseen kohdistuneissa tutkimuksissa nostettiin 1990-luvulla esille yksit-

täisten toimijoiden ylä- ja ulkopuolella olevia tekijöitä, jotka vaikuttavat kehitykseen positiivisesti.

Käsitteellä institutionaalinen tiheys tarkoitetaan sitä, että alueella on paljon erilaisia kehittämiseen

kohdistuvia tai siihen vaikuttavia instituutioita, joiden välillä on vuorovaikutusta. Voidaan olettaa,

että institutionaalinen tiheys vaikuttaa siihen, miten alueella kyetään hyödyntämään resursseja.

Yleisimmillään instituutiot voidaan määritellä toiminnan ja valintojen puitteiksi. Tarkemmin mää-

riteltynä instituutiot voidaan jakaa muodollisiin, eli ennalta suunniteltuihin ja epämuodollisiin, eli

toimintansa myötä muodostuneisiin instituutioihin. Näin ollen instituutiot voivat olla niin organi-

saatiot, vakiintuneet toimintatavat kuin myös erilaiset lait, asetukset ja kirjalliset sopimukset. (Sota-

rauta 2000, 138-139.)

Instituutioiden roolin tunnistaminen paikallisessa talouselämässä, eli instituutioiden tiheyden käsite,

korostaa paikallisia olosuhteita, jotka ovat ratkaisevia, kun lokaliteettejä ja alueita yksityiskohtai-

sesti nivelletään taloudellisen muutoksen laajemman skaalan prosesseissa (Henry & Pinch 2001,

1169). Bruscon (1996, 118) mukaan instituutiot vahvistavat paikallista kasvua, mikäli seuraavat

kaksi asiaa toteutuvat. Ensinnäkin paikallisten instituutioiden on oltava ”kyvykkäitä”, sillä alueel-

listen tuotantojärjestelmien tukemisen on lähdettävä paikalliselta tasolta. Toiseksi alue- tai kes-

kushallinnon ei pitäisi yksin muodostaa alueellisia instituutioita. Andersson (2000, 370) toteaa, että

innovatiiviset yritykset ja ihmiset suosivat sellaisia paikkoja, joissa on suotuisia instituutioita yrittä-

jien väliselle dynaamiselle kilpailulle, sekä paikkoja, joissa on osaamista ja siitä saavutettavia hyö-

tyjä.

Institutionaaliseen tiheyteen vaikuttavat Amin & Thriftin (1994, 14-15) mukaan seuraavat neljä

seikkaa:

1. Vahva instituutioiden mukanaolo, jossa kaikkien tai ainakin joidenkin pitää tarjota kasvun pe-

rusta tietyille paikallisille käytännöille ja yhteiselle edustukselle.

2. Paikallisella alueella on oltava voimakas vuorovaikutus eri instituutioiden välillä.

3. Voimakkaan vuorovaikutuksen, tarkasti määriteltyjen hallinnon rakenteiden ja/tai yhteenliitty-

män muotojen kehityksen seurauksena tulee päätyä yhteiseen edustukseen, jotka ovat normaa-

listi sektoraalisia.

4. Osallistujien kesken on oltava molemminpuolinen tietoisuus siitä, että ne ovat sitoutuneet yhtei-

seen hankkeeseen.
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Nämä neljä tekijää muodostavat paikallisen institutionaalisen tiheyden, joka on määritelty eri teki-

jöiden kombinaationa, joita ovat esimerkiksi instituutioiden välinen vuorovaikutus ja synergia, mo-

nien toimijoiden kollektiivinen edustus, yhteinen työn päämäärä ja jaetut kulttuuriset normit ja ar-

vot. Institutionaalinen tiheys on elinkeinoelämän samanaikaista kollektivisointia ja yhtiöittämistä.

(Amin & Thrift 1994, 15.)

Amin & Thriftin (emt.) mukaan edellä määritellyt institutionaalisen tiheyden määrittävät tekijät

tuottavat suotuisimmissa tapauksissa kuusi tuotosta:

1. Institutionaalinen pysyvyys, jossa paikalliset instituutiot ovat lisääntyneet.

2. Yleisesti tunnetun sekä hiljaisen että formaalisen tiedon rakentaminen ja syventyminen.

3. Institutionaalinen joustavuus, joka on alueen organisaation kyky oppia ja muuttua.

4. Korkea innovatiivinen kapasiteetti, joka ei ole vain spesifi tietylle organisaatiolle, vaan se on

alueen tyypillisin piirre.

5. Kyky laajentaa luottamusta ja vuorovaikutusta.

6. Harvinaisin tuotos on kaikki sisältävän tunteen lujittaminen.

Erilaiset instituutiot muodostavat seudun elinkeinopoliittisen toimintakentän. Tässä tutkimuksessa

instituutioiksi luetaan ensisijaisesti erilaiset tukiorganisaatiot, jotka toisin sanoen muodostavat elin-

keinopoliittisen ympäristön, jossa innovaatioita voidaan harjoittaa. Etenkin Tampereen seudulla

voidaan hyvin puhua instituutioiden tiheydestä, sillä niin kompleksinen järjestelmä alkaa olla.

”Ehkä täällä on liikaakin erilaisia instituutioita…mutta kilpailu kehitysrahoista voi olla ihan

tervettä.” (Tampere)

Tampereen seudulla aktiivisimmin elinkeinopolitiikkaan osallistuvina instituutioina pidettiin julki-

sia toimijoita, kuten Tampereen kaupungin elinkeinotoimistoa, TE-keskusta, Tamperetta ympäröi-

viä kuntia, Tekesiä, Finnveraa jne. sekä edunvalvonta- ja yrittäjäjärjestöjä, kuten Tampereen Kaup-

pakamaria ja Pirkanmaan Yrittäjiä. Pirkanmaan liiton rooli oli joillekin haastateltaville hieman epä-

selvempi. Sitä pidettiin enemmän alue- kuin elinkeinopoliittisena toimijana. Myös korkeakouluilla

ja tutkimuslaitoksilla nähtiin olevan elinkeinopoliittinen merkitys, vaikka niiden päätoimenkuvan-

sahan ei olekaan elinkeinopoliittinen, vaan koulutus- ja tutkimuspoliittinen. Kuitenkin kokonais-

valtaisen elinkeinopolitiikan käsitteeseen suhteutettuna ne voidaan nähdä elinkeinopoliittisina toi-
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mijoina. Erään haastateltavan mielestä sellaiset yritykset, joilla on vientikelpoisia tuotteita, ovat

avainasemassa seudun elinkeinopolitiikassa.

”Mitä olisi Tampere ilman Tampereen teknillistä korkeakoulua ja Tampereen yliopistoa?

Tää pitäis kaupunginkin tunnistaa.” (Tampere)

Ehkä Tampreen kaupunki ei ajattele haastateltavien mielestä riittävästi korkeakoulujen merkitystä

osallisina kokonaisvaltaisessa elinkeinopolitiikassa. Juuri tässä törmätään aiemmin luvussa 5.1. kä-

siteltyyn organisaatiorajojen ylittämiseen.

Kemi-Tornion seudun elinkeinopolitiikkaan nähtiin aktiivisimmin osallistuvan Kemi-Tornion seu-

dun kehittämiskeskus, Team Botnia Oy, Lapin TE-keskus, Meri-Lappi Instituutti, yksittäisten kun-

tien elinkeinoyksiköt, Digipolis ja Mediapolis sekä yrittäjäjärjestöt. Myös oppilaitokset osallistuvat

sielläkin tiiviisti elinkeinopoliittiseen yhteistyöhön.

”Me ollaan koko ajan pyritty sitte siihen, että kunnat, yritykset ja myös nämä oppilaitok-

set…niin jokainen osallistuis tähän elinkeinopolitiikan hoitoonkin.” (Kemi-Tornio)

Haastatteluissa kävi selvästi ilmi, että kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan elementit ovat molem-

milla seuduilla olemassa ja osa on ne myös tiedostanut omassa toiminnassaan. Kuitenkin ehkä or-

ganisaatiorajojen ylittäminen ja keskinäinen kilpailu rajoittavat instituutioiden välisen yhteistyön

toimivuutta, vaikka juuri esimerkiksi Amin & Thrift korostavat instituutioiden tiheydessä niiden

välisen vuorovaikutuksen merkitystä. Erään haastateltavan mielestä kunnanvaltuustot osallistuvat

aktiivisimmin seudun elinkeinopolitiikkaan.

”Ne ähräävät semmosten asioiden parissa, jotka ei heille kuulu.” (Kemi-Tornio)

MacLeod (2001, 1152) korostaa, että instituutioiden tiheys edustaa enemmän kuin pelkkää luette-

lointia paikallisen taloudellisen kehittämisen organisaatioista. Se sisältää olosuhteet, joiden kautta

paikallinen talous on säädetty ”institutionaalisena prosessina”. Amin (2001, 1239) kritisoi sitä, että

alue- ja kaupunkitutkimuksessa on korostettu ainoastaan paikallisten instituutioiden merkitystä.

Paikalliset menestykset ovat syntyneet sekä alkuperäisten että ei-alkuperäisten instituutioiden tuo-

toksena, kuten kansallisten ja kansainvälisten organisaatioiden toimistoista tai ”etäinstituutioista”,

kuten kansallisista poliittisista hallintojärjestelmistä, kansainvälisistä säädöksistä ja etäisten talous-
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eliittien säännöistä ja käytännöistä. Ei ole olemassa syytä, miksi tällaisia etiöitettyjä instituutioita ei

voisi asettaa tutkimusten huomion keskiöön. Siten instituutioiden tiheys ei ole suoraan verrannolli-

nen niiden laatuun. Instituutioiden laatuun vaikuttaa olennaisesti instituutioiden oma osaaminen

(vrt. aiemmin käsitelty ydinkompetenssinäkökulma).

Oman organisaation osaamista ja osaamisen näkymistä seudun elinkeinopolitiikassa on varmasti

vaikea arvioida. Sitä ei varmastikaan tule mietittyä jokapäiväisessä toiminnassa. Toisaalta välillä on

hyvä pysähtyä miettimään, miten oma osaaminen voisi hyödyttää seudun elinkeinopolitiikkaa. Var-

sinkin elinkeinopoliittisen mandaatin omaavien organisaatioiden olisi syytä tehdä itsetutkiskelua

aina ajoittain.

Jotkut organisaatiot pitivät omana osaamisenaan esimerkiksi linkitystä alueen elinkeinopolitiikkaan

ja sitä, että niillä on kokoavaa vaikutusta, asiantuntemusta, työpaikkojen tarjoamista jne. Erään

haastateltavan mielestä heidän organisaationsa osaaminen näkyy siinä, etteivät he lähde mukaan

huonoihin hankkeisiin. Lisäksi Kemi-Tornion seudulla eräs haastateltava totesi, että he ovat pysty-

neet luomaan uskoa siitä, että korkeankin teknologian yritykset voivat menestyä alueella. Lisäksi he

ovat pystyneet monipuolistamaan elinkeinorakennetta ja kytkemään seutukuntaa erilaisiin verkos-

toihin.

Instituutioiden välinen vuorovaikutus liittyy läheisesti paitsi aiemmin käsiteltyyn instituutioiden

tiheyteen, myös niiden laatuun. Kuitenkin vuorovaikutuksen toimiminen on nykyisessä elinkeino-

politiikassa olennaista (vrt. esimerkiksi kokonaisvaltainen elinkeinopolitiikka). Kehittämiseen osal-

listuvien instituutioiden välisen yhteistyön uskottiin toimivan hyvin. Mahdolliset yhteistyön ongel-

mat liittyvät henkilöristiriitoihin. Toisaalta usein instituutiot ovat keskenään kilpailevia organisaati-

oita, mikä voi haitata yhteistyötä. Yhteistyössä on varmasti aina syventämisen ja parantamisen va-

raa. Harvoin yhteistyö toimii täydellisesti, eikä se varmasti ole tavoiteltavaakaan.

”Joissakin asioissa pitäs pystyä kattomaan alueellisia lähtökohtia, eikä kuntakohtaisia lähtö-

kohtia.” (Kemi-Tornio)

”Liian paljon on vielä sitä, et kuitenkin sit jossain kohden otetaan se irtiotto, että kuka sen

sulan hattuun niinkun saa. Ei meidän tartte tehdä kateelliseks toinen toisiamme, vaan teh-

dään turkulaiset kateelliseks, niin se riittää meille tamperelaisille.” (Tampere)
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Elinkeinopoliittisia toimenpiteitä, joissa instituutioiden välisessä yhteistyössä on parantamisen va-

raa, olivat haastateltavien mielestä esimerkiksi yhteisten intressien ja tahtotilojen löytäminen, uusi-

en yritysten aikaansaaminen sekä innovaatioiden kaupallistaminen. Eräs haastateltava piti työnjakoa

ja verkoston luomista niin, ettei tuhlata rajallisia resursseja, tärkeänä.

Tampereen seudun koulutusmahdollisuudet ovat niin monipuoliset, ettei niitä kovinkaan helposti

voi monipuolistaa eikä koulutustarjontaa lisätä. Eräiden haastateltavien mielestä pitäisi käydä vuo-

ropuhelua yritysten ja korkeakoulujen kanssa, miten molempien tarpeita saataisiin paremmin koh-

taamaan toisiaan. Myös koulujen välistä yhteistyötä voitaisiin edelleen kehittää ja tiivistää. Erään

haastateltavan mielestä Kemi-Tornion alueelle pitäisi saada yliopistotasoista koulutusta. Lisäksi

ammattikorkeakouluun pitäisi saada selviä, kehitettäviä aloja sekä muutamia uusia aloja.

Sotaraudan (2000, 139) määritelmän mukaan kaupunkiseudun kyvykkyydelle on olennaista se, että

kaupunkiseudulla on riittävästi kehittämiseen suunnattuja ja sitä tukevia organisationaalisia ja ei-

organisationaalisia instituutioita. Myös erilaisten instituutioiden pitäisi tukea toisiaan, eikä olla toi-

silleen ristiriitaisia. Lisäksi institutionaalisen perustan olisi oltava pitkäjänteinen, eli sitä pitäisi ke-

hittää ja vahvistaa johdonmukaisesti valitun linjan mukaisesti. Kuten Maskell (2000, 55) toteaa,

yliopistoilla ja muilla korkean osaamisen instituutioilla on selvästi monia positiivisia vaikutuksia ja

ne saavat luonnollisesti aikaan kerrannaisvaikutuksia. Monilla alueilla opiskelijat ja opettajat ovat

alueen suurin työvoimaresurssi. Yliopiston lähelle syntyy myös vähittäiskauppaa ja kulttuuri- sekä

muita korkeatasoisia palveluita. Lisäksi yliopistokaupungeista on usein tullut houkuttelevia asuin-

paikkoja niin fyysisesti kuin sosiaalisestikin.

Yliopistojen, teollisuuden ja hallinnon välisten suhteiden muutosta innovaatiotoiminnassa korostava

triple helix –lähestymistapa pyrkii kokoamaan yhteen eri tieteenalojen lähestymistapoja yliopisto-

jen, teollisuuden ja hallinnon välisen vuorovaikutuksen jäsentämisessä ja hahmottamisessa. Perin-

teisesti yliopistot ja teollisuus ovat olleet toisilleen etäisiä instituutioita, mutta nykyisin ne ovat al-

kaneet yhä enemmän ottaa toisilleen kuuluvia tehtäviä. Myös hallinnon rooli näiden kahden välisis-

sä suhteissa on muuttumassa. Hallinto rohkaisee yliopistoja muuttumaan perinteisestä kulttuuripe-

rinteen, koulutuksen ja tutkimuksen instituutiosta ottamaan suoremmin osaa hyvinvoinnin luomi-

seen. Lisäksi hallinto muuttaa suhteitaan talouden instituutioihin, siitä tulee sekä enemmän että vä-

hemmän osallistuva. (Etzkowitz & Leydesdorff 1997, 2.)
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Suurten yliopistokeskittymien lisäksi myös pienillä yliopistoilla ja korkean osaamisen instituutioilla

voi olla tärkeä symbolinen merkitys ja ne nostavat alueen statusta. Yliopistot ja muut korkean

osaamisen instituutiot voivat vetää puoleensa uusia, pääasiassa pieniä yrityksiä, kuten myös suurten

yritysten tutkimusyksiköitä. Tällaisista keskittymistä ovat esimerkkejä muun muassa tutkimuskylät

ja tiedepuistot. (Maskell 2000, 55.) Maskellin päätulos globalisaation seurauksista instituutioiden

tehokkaan aluepolitiikan hoitamiseen oli institutionaalisen kehityksen näkökulmasta se, että alueella

on kasvava suhteellinen merkitys kansantalouteen. Hänen pääargumenttinsa keskittyy lokaliteettien

erityiseen rooliin. Alueet voivat omaksua ne läheisten kontaktien tarpeen kautta, kun suhteellinen

kilpailukyky on kehittynyt taitoja ja tekniikoita yhdistelemällä. Nykyisessä keskustelussa eristymi-

sestä ominaisiin yhdistelmiin, käytetään ilmausta klusterit ja maantieteellisesti rajautuneet, erityiset

innovaatiojärjestelmät. (Selstad et al. 2000, 235-236.) Valtion pitäisi heidän mukaansa kiinnostua

yhä enemmän hyvin toimivista instituutioista, mukaan lukien paikalliset ja alueelliset instituutiot,

koska valtio ei kykene hoitamaan politiikkoja, jotka todella voivat antaa maalle kilpailukyistä kär-

keä. Toisaalta paikallisen ja alueellisen toiminnan täytyy selvästi enemmän vaihdella alueittain.

Kaikki alueellinen toiminta ei anna tai kykene tarjoamaan alueen yrityksille kilpailukykyistä kärkeä.

(emt.)

Suomessa Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on todennut, että vuodesta 1994 lähtien olleet

osaamiskeskukset ovat olleet menestys. Niiden avulla on vuosien 1994 ja 2000 aikana myötävaiku-

tettu noin 1500 yrityksen ja yli 23000 työpaikan syntymiseen. Osaamiskeskuksissa on käynnistetty

kehittämishankkeita, jotka ovat VTV:n mukaan parantaneet alueiden kilpailukykyä. (Helsingin Sa-

nomat 9.11.2001.)

Sellaisten instituutiojärjestelmien luominen, jotka pystyvät tukemaan koko yritysverkostoa, eroaa

perinteisistä alueellisten viranomaisten tehtävistä, jotka on pääasiassa suunnattu tukemaan yksittäi-

siä yrityksiä. Instituutioiden, jotka pystyvät tukemaan monimutkaisten järjestelmien syntymistä,

täytyy pystyä tunnistamaan mahdollisia dynaamisia ulkoisia talouksia, mutta niiden on pystyttävä

myös hoitamaan erityisiä toimenpiteitä, jotka parhaiten voivat tukea olemassa olevaa erikoistumista.

(Selstad et al. 2000, 236.)

Jos kaupunkiseudulla ymmärretään kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan muodostama kokonai-

suus, erikoistutaan tiettyihin vahvuustoimialoihin ja instituutiot muodostavat tiheän ja laadukkaan

verkoston, ollaan jo lähellä ihanteellista elinkeinopolitiikan toimintamallia, jolla voidaan varmasti

vastata tulevaisuuden haasteisiin. On kuitenkin syytä vielä esitellä eräs politiikanteon väline, inno-
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vaatiopolitiikka, joka yhdessä elinkeinopolitiikan kanssa voi tukea innovatiivisten toimintaympä-

ristöjen syntymistä.

5.4. Innovaatiopolitiikka alueellisen kehittämisen välineenä

Innovaatiopolitiikka voidaan Lundvallin & Borraksen (1998) mukaan määritellä toimiksi, jotka

”tietoisesti tähtäävät uusien tuotteiden, palvelujen ja prosessien kehittämiseen, diffuusioon ja te-

hokkaaseen käyttöön markkinoilla tai yksityisten ja julkisten organisaatioiden sisällä” (Kautonen et

al. 2002, 122-123). Vastaavasti Dodgson & Bessant (1996) määrittelevät innovaatiopolitiikan ta-

voitteena olevan ”kehittää yritysten, verkostojen, toimialojen ja kokonaisten alue- ja kansantalouk-

sien kykyä innovaatiotoimintaan. Innovaatio on prosessi, joka käsittää teknologia- ja informaatio-

virtoja monenlaisten toimijoiden välillä, joita ovat muun muassa kaikenkokoiset yritykset sekä julki-

set ja yksityiset tutkimusinstituutit. Innovaatiopolitiikan keskeinen tehtävä on tämän vuorovaikutuk-

sen edistäminen.” (emt., 123.)

Maillatin (1995) mukaan innovaatiopolitiikassa keskeistä on miljöön aktivoiminen, jolloin voidaan

toimia kaksisuuntaisesti: kehittää vuorovaikutuksen logiikkaa ja oppimisen dynamiikkaa. Vuoro-

vaikutuslogiikassa on tärkeää keskittyä sellaisen yhteistyön kehittämiseen, joka tähtää innovaatioi-

den tuottamiseen ja jonka myötä syntyy innovaatioverkostoja. Tärkeimpiä riippuvuussuhteita ovat

ne, jotka auttavat toteuttamaan innovaatioprosesseja. Oppimisdynamiikka kuvaa miljöön toimijoi-

den kykyä ajan myötä sopeuttaa toimintaansa, kun ympäristö muuttuu. Käytännössä oppimisdyna-

miikan kehittäminen merkitsee esimerkiksi uuden osaamisen luomista, uusia toiminnan sääntely-

muotoja ja koulutusta. Yleisellä tasolla miljöö-tyyppisen kehittämispolitiikan toteuttaminen tar-

koittaa paikallisten toimijoiden kytkemistä spesifien, ei-fyysisten alueellisten resurssien kehittämi-

seen, synergian ja oppimisen edistämistä miljöön toimijoiden välillä lähiseudun kehittämiseksi sekä

teknologisen ja markkinaympäristön linkittämistä, eli miljöön ulkoisten verkostojen kehittämistä

niin, että innovaatioprosessista muodostuu jatkuva prosessi. (Kostiainen 2000, 98.)

Vastaavasti Camagni (1995) esittää seuraavia politiikkasuosituksia:

- erilaisten politiikkainterventioiden integrointi

- ulkoisten tuotantoyksiköiden hyödyntäminen

- interventioiden valikoivuus ja tarkka kohdentaminen

- toimenpiteiden alueellinen kohdistaminen lupaavimmille alueille
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- yhteistyösopimusten luominen miljöön yritysten ja ulkopuolisten yritysten kesken sekä miljöön

ja ulkopuolisten instituutioiden kesken (Kostiainen 2000, 98).

Morgan (1996, 59-64) korostaa vuorovaikutteisen oppimisen merkitystä yritysten menestymiselle.

Hän toteaa, että se on tehokkainta yritysten välisissä verkostoissa, jossa korostuu ulkoisten yhteyk-

sien laadun merkitys. Julkisten tukipolitiikkojen tulisi pyrkiä luomaan mahdollisimman hyvät olo-

suhteet oppimiselle. Se voi tarkoittaa esimerkiksi yritysten välisen vuoropuhelun edistämistä, yh-

teistyötä edistävien normien asettamista tai vahvan sosiaalisen pääoman rakentamista. Lisäksi alu-

eellisen kehittämisen yksiköitä tulisi kehittää innovatiivisiksi keskustelukumppaneiksi (interlocu-

tor). Niiden on opittava ymmärtämään sitä, miten yritykset oppivat, miten ne voivat auttaa yrityksiä

ja minkälaista ulkopuolista apua yritykset tarvitsevat.

Sternberg & Arndt (2001, 379-380) erittelevät kaksi johtopäätöstä alueellisen ja paikallisen inno-

vaatiopolitiikan toteuttamisesta. Ensinnäkin innovaatioverkostoilla on heidän mukaansa kiistaton

merkitys innovaatioprosessien toiminnassa, mutta niiden ei pidä luonnostaan olla alueen sisäisiä.

Pikemminkin yhdistelmä alueen sisäisiä ja alueiden välisiä yhteistyöverkostoja tuottaa positiivisia

vaikutuksia innovaatioiden syntyyn. Siksi kaikentyyppisten innovaatiokytkösten tukeminen on suo-

siteltavaa huolimatta siitä, että paikalliset poliittiset kapasiteetit edistää kansainvälisiä suhteita ovat

rajalliset. Toiseksi paikallisen innovaatiopolitiikan pitäisi ensisijaisesti kohdistua ”pelaajiin” eli

innovoiviin yrityksiin, sillä paikallinen toimintaympäristö vaikuttaa käytännön innovaatioaktiivi-

suuden mahdollisuuksiin ja laatuun. Vaikutus kuitenkin riippuu huomattavasti yritysten ja yrittäjien

luonteenpiirteistä. Yrityksistä riippumaton, alueellisen ympäristön autonominen vaikutusta ei kui-

tenkaan saa yliarvioida.

Kostiainen (2000, 99) toteaa, että politiikkasuosituksissa on tärkeää myös koota erilaisia toimenpi-

teitä kokonaisuuksiksi, joita voidaan toteuttaa valikoiden ja kohdentaa erityisesti lupaavimmille

alueille. Vaikka suositukset jäävätkin melko yleiselle tasolle, ne kuitenkin antavat viitteitä kehittä-

misen suunnista, vaikka käytännön toteutuksessa onkin oleellista paikallisten olosuhteiden huomi-

oiminen.

Aamulehti uutisoi (29.11.2001), että tänä vuonna Pirkanmaalle aiotaan perustaa innovaationeuvos-

to, joka muodostuu paristakymmenestä eri alojen huippuasiantuntijasta. Sen tehtäväksi tulee välittää

uusin teknologinen tieto maailmalta Pirkanmaan yrityksille. Innovaationeuvosto arvioi myös kul-

loistakin teknologisen kehityksen tilaa ja muuta yhteiskunnallista kehitystä.
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Tampereen seudun innovaatiopolitiikkaa, eli toimia, joilla tietoisesti pyritään uusien tuotteiden,

palvelujen ja prosessien kehittämiseen, levittämiseen ja käyttöön, haastateltavat pitivät pääasiassa

hyvinä. Esimerkiksi teknologiakeskusten, yrityshautomoiden ja teknillisen korkeakoulun yritystalli-

en avulla on tietoisesti helpotettu kynnystä innovaatioiden eteenpäin viemiseen. Toisaalta eräs

haastateltava toivoi, että olemassa olevat palaset saataisiin tulevaisuudessa saman katon alle. Ehkä

tulevaisuudessa edellä mainitun innovaationeuvoston avulla palasia saadaan paremmin koottua yh-

teen.

Myös Tekesin rahoitusta ja muuta tutkimusrahoitusta on Tampereen seudulla ollut hyvin saatavissa.

Erään haastateltavan mielestä eTampere ohjelmaa voidaan pitää osoituksena aktiivisesta innovaa-

tiopolitiikasta. Vastaavasti eräs haastateltava toivoi Tampereelle fyysisiä ”näkyväisyyksiä”, kuten

radan varteen high tech –taloja, jotka toisivat kaupungille tietynlaista imagoa. Muun muassa Oulun

imagoa high tech –kaupunkina nostaa varmasti se, että valtatien varressa on Nokian ja muiden kor-

kean teknologian yritysten toimitiloja viestittämässä ihmisille, että paikkakunnalla on korkeaa

osaamista. Tampereellakin vastaavanlaisia rakennuksia on, mutta ne näkyvät pääasiassa radan var-

ressa Hatanpäässä, lähellä kaupungin keskustaa.

Kemi-Tornion seudun innovatiivisuutta edistävät toimet, kuten Kemin Digipolis ja Tornion Me-

diapolis sekä yksittäiset projektit, ovat syntyneet vasta varsin myöhään verrattuna Tampereeseen,

joten ne eivät ole vielä ehtineet juurtua niin syvälle paikalliseen maaperään. Kemi-Tornion seudun

innovaatiopolitiikka on siten vasta ottamassa ensi askeleitaan.

Tampereen seudun innovaatiopolitiikan ongelmana pidettiin sitä, ettei se ole systemaattisesti koor-

dinoitua. Erään haastateltavan mielestä Tampereen seudulle perustettava innovaationeuvosto voisi

ennakoida ja auttaa parantamaan seudun innovaatiopolitiikkaa, jolloin sitä saataisiin yhdenmukais-

tettua ja siitä tulisi keskitetympää. Myös innovaatioiden eteenpäin viemiseen pitäisi enemmän pa-

nostaa.

”Satsataan osaamiseen, mutta ei osata hyödyntää innovaatioiden eteenpäin viemistä ihan

valtakunnan tasolla.” (Tampere)

Kemi-Tornion seudulla eräs haastateltava sanoi, ettei innovaatiopolitiikka ole ollut määrätietoista

eikä alueelta lähtevää. Myös jatkuva toimijoiden välinen vertailu koettiin ongelmaksi.
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”Pystyttäis keskustelemaan tommonen selkeä työnjako ja pysyttäs sitten niissä.” (Kemi-

Tornio)

eTampere-ohjelmalta odotetaan melko paljon paitsi seudun elinkeinopolitiikassa myös seudun in-

novaatiotoiminnassa. Sillä on tärkeä merkitys tietoyhteiskuntakehityksen asettamiin muutoksiin

vastaamisessa. Ohjelma on toiminut vasta noin vuoden verran, joten vielä sen avulla ei ole saatu

aikaan suuria konkreettisia toimenpiteitä, mutta jo lähitulevaisuudessa pitäisi alkaa syntyä konk-

reettisia tuloksia. Osa haastateltavista oli sitä mieltä, että eTampere-ohjelmalla on selvä merkitys

Tampereen seudun innovaatiotoiminnassa, jotkut taas eivät vielä uskoneet, että ohjelma näkyisi

innovaatiotoiminnassa. Eräs haastateltava esitti, että eTampere-ohjelmaan pitäisi tulevaisuudessa

lisätä kuntalaisten mukaantulo, jossa synnytettäisiin todellisia palveluita ja kytkentä yrityselämään,

jossa hyödynnettäisiin myös olemassa olevia yrityksiä.

”eTamperehan on eräänlainen innovaatiomoottori…jossa jatkuvasti innovoidaan uusia asi-

oita. Senhän pitää avata huomista ja kurkistaa sinne huomiseen, ja todeta sitten välillä, että

tää menee syteen ja tää saveen, mut kuitenkin olla siinä…voisko sanoa umpihangessa siellä

raivaajan roolissa.” (Tampere)

eTampere-ohjelmalla on kuitenkin epäilemättä merkittävä markkina-arvo maailmalla, jos sitä saa-

daan tunnetummaksi. Vielä nyt paikallisetkaan ihmiset eivät välttämättä tunne ohjelmaa kuin Net-

tinysse-linja-auton kautta. Jos ohjelmalle saadaan myös kansainvälistä tunnettavuutta, todennäköi-

sesti sen avulla esimerkiksi Tampere huomataan maailmalla, sillä ohjelma on ainutlaatuinen jopa

globaalissa mittakaavassa.

Myös Kemi-Tornion seudulla on ollut erilaisia projekteja, joiden avulla yritetään vastata tietoyh-

teiskuntakehitykseen, mutta ne eivät ole yhtä mittavia kuin esimerkiksi eTampere-ohjelma. Esimer-

kiksi Digipolista ja Mediapolista pidettiin tällaisina vastauksina. Niitä ei kuitenkaan voi pitää niin-

kään yksittäisinä projekteina, vaan osaamiskeskusohjelman tyyppisinä toimina. Myös Seutuverkko-

hankkeesta on tehty esiselvitys, ja nyt siitä aiotaan tehdä toinen vaihe. Projektit saattavat kuitenkin

helposti jäädä vailla konkreettisia tuloksia, jos ne ovat liian pieniä ja toisistaan irrallisia.

”Tuppaa jäädä pikku puuhasteluksi täällä. Seudun pitäisi ottaa joku suunnitelmallinen, eikä

sitten vaan aina kertaluonteisena.” (Kemi-Tornio)
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Korkeasti koulutetun väestön ja innovatiivisten, osaamisintensiivisten yritysten houkuttelemiseksi

alueelle ei ole olemassa mitään poppakonsteja. Pelkkä asuin- ja elinympäristön laatu ei takaa sitä,

että korkeasti koulutettu väestö kiinnostuu alueesta, vaan siellä pitää olla paljon muutakin. Eräs

haastateltava sanoi, että olisi kysyttävä muuttajilta, mikä saa heidät muuttamaan paikkakunnalle.

Tampereen seudulle potentiaalista työvoimaa tulee paljon helpommin jo pelkästään koulutuksen

kautta. Jos uudet opiskelijat saadaan kiinnitettyä paikkakunnalle valmistumisen jälkeen, on se pal-

jon helpompaa kuin esimerkiksi Kemi-Tornion seudulle. Kemi-Tornion etuna on kuitenkin toimiva

ammattikorkeakoulu, joka houkuttelee Pohjois-Suomesta nuoria alueelle. Tosin ongelmana on tie-

dekorkeakoulun puuttuminen ja suhteellisen läheinen sijainti Ouluun. Nuoret menevät helposti

opiskelemaan Ouluun tai Rovaniemelle. Pohjois-Suomen yritykset ja koulutettu työvoima keskitty-

vät Oulun seudulle. Vaikka Tampereen seudulla ei tässä suhteessa ole juurikaan ongelmia, Tampe-

reen seudun uhkana voi olla liiallinen tyytyväisyys vallitsevaan tilanteeseen.

”Mä luulen, että sitä (korkeasti koulutettua väestöä) ei tarvi houkutella. Täällä on ihan riittä-

västi; voi kohta olla, et on liikaakin.” (Tampere)

Kemi-Tornion seudun ongelmana on se, että muualta päin Suomea, erityisesti etelästä, muuttokyn-

nys on korkea. Monelle seutu on myös varsin vieras.

”Tästä alueesta ei kukaan tiedä mitään. Kemin imago on nyt semmonen lumipalloimago,

kommunistikaupunki, semmonen epäselvä. Alue ei tietoisesti markkinoi itteään.” (Kemi-

Tornio)

Erään haastateltavan mielestä koulutetun väestön saamisessa alueelle on olennaista se, että alueen

tulevaisuuteen uskotaan, ja alue tarjoaa sellaisen ympäristön, jossa voi syntyä kasvua. Tästä on

viestitettävä myös alueen ulkopuolelle.

Yritysten houkutteleminen on sinänsä vaikeampaa kummalle kaupunkiseudulle tahansa.

”Ei tällaisia green field –investointeja kovinkaan paljon tuu. Se tulee enempi tutkimuksen,

tuotekehityksen ostojen kautta…Ostetaan kansainvälisellä tasolla tiettyjä yrityksiä, sen osia,

osakkeita.” (Tampere)
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Tampereen seudulle on kehittynyt jo niin monipuolinen yrityspohja, jolla on lisäksi jatkuvasti saa-

tavissa koulutettua työvoimaa, että uusia yrityksiäkin voi syntyä esimerkiksi verkostoitumisen yh-

teydessä. Kemi-Tornion tilanne on hieman toisenlainen.

”Täällä menestyy ne yritykset, jotka perustuu siihen, että se perustaja on täällä synty-

nyt…Sillä on jo luonnostaan pohja täällä jollakin tavalla ja henkiset siteet.” (Kemi-Tornio)

Yleisesti ottaen ilmapiirillä ja imagolla näyttäisi olevan tärkeä merkitys työvoiman ja yritysten hou-

kuttelemisessa. Jos yrittäjyyttä yritetään kannustaa ja sitä tuetaan julkisten tukiorganisaatioiden

toimesta, voi syntyä spin offeja, jotka synnyttävät uutta yritystoimintaa. Olennaista on se, että saa-

taisiin alulle positiivinen kierre, joka ruokkii itseään. Innovaatiopolitiikalla on paljon yhteistä koko-

naisvaltaisen elinkeinopolitiikan kanssa. Kuten Kolehmainen (2001, 158) toteaa, tietyissä paikoissa

niiden välinen ero häviää kokonaan, jolloin voidaan puhua ”innovaatiosuuntautuneesta elinkeino-

politiikasta”. Sen takia innovaatiopolitiikan olisi oltava samansuuntaista elinkeinopolitiikan kanssa.

Varmasti tähän auttaisi, jos elinkeinostrategiassa otetaan selvästi rinnalla huomioon myös innovaa-

tiopolitiikan päämäärät ja tehdään laaja-alaisesti organisaatiorajat ylittävää, toimijoiden välistä yh-

teistyötä.

Yhteenveto:
• Kokonaisvaltaisella elinkeinopolitiikalla on erittäin läheinen yhteys kaupunkiseutujen

kilpailukyvyn kehittämiseen. Elinkeinopolitiikasta on tullut kehittämispolitiikkaa ja
erityisesti kilpailukyvyn kehittämistä. Nykyisin elinkeinopoliittinen näkökulma pitäisi
sisällyttää kaikkeen päätöksentekoon. Kokonaisvaltainen elinkeinopolitiikka auttaa
hahmottamaan toimintoja kaupunkiseudun kilpailukyvyn ja elinkeinopolitiikan näkö-
kulmasta.

• Toimijoiden keskinäinen kilpailu voi haitata kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan hoi-
tamista, vaikka yhteistyö on siinä avainasemassa.

• Kaupunkiseudun ydinkompetenssien tunnistaminen auttaa erikoistumisessa tiettyihin
toimialoihin, mikä voi lisätä kaupunkiseudun kilpailukykyä. Liiallinen erikoistuminen
on kuitenkin vaarallista. On hyvä olla useampia toimialoja kuin pelkästään yksi.

• Instituutioiden välinen vuorovaikutus on nykyisessä elinkeinopolitiikassa tärkeää. Nii-
den tiheys vaikuttaa kykyyn hyödyntää resursseja. Instituutioiden tiheys ei ole sama
asia kuin niiden laatu. Instituutioiden välistä yhteistyötä haittaa niiden välinen kilpailu.

• Innovaatiopolitiikka on noussut instituutioiden korostumisen myötä elinkeinopolitiikan
rinnalle. Se antaa viitteitä kehittämisen suuntaviivoista, mutta olennaista on huomioida
paikalliset olosuhteet. Innovaatiopolitiikassakin korostuu yhteistyön ja verkostoitumi-
sen merkitys.
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6. Pohdinta

Elinkeinopolitiikka on siis monien suurien haasteiden edessä. Esimerkiksi jatkuva kansainvälisty-

miskehitys, osaamisen ja tiedon merkityksen lisääntyminen sekä kaupunkiseutujen välinen kiristy-

nyt kilpailu vaikuttavat siihen, miten seudut menestyvät tulevaisuudessa. Elinkeinopolitiikan avulla

voidaan vastata näihin haasteisiin, mutta se ei ole missään nimessä helppoa. Eräs tässä tutkimukses-

sa merkittävänä pidetty keino on organisaatio- ja kuntarajat ylittävä seutuyhteistyö. Seutuyhteistyö

ei kuitenkaan ole mikään itsestäänselvyys, sillä se ei välttämättä toimi käytännössä niin hyvin kuin

sen pitäisi.

Kemi-Tornion seudulla elinkeinopoliittinen yhteistyö ei näyttäisi tämän tutkimuksen perusteella

toimivan yhtä hyvin kuin Tampereen seudulla. Tähän voi osaksi vaikuttaa kaksoiskaupunkirakenne

ja se, että ihmiset kokevat alueen liian heterogeeniseksi. Kun kaksi lähes tasavahvaa keskusta kil-

pailevat keskenään menestymisestä jopa globaalilla tasolla, yhteistyön tekeminen on vaikeampaa

kuin silloin, kun yhdestä voimakkaasta keskuksesta riippuvat kunnat saattavat tehdä jo lähes luon-

nostaan yhteistyötä keskenään. Kemi-Tornion seutua pitäisi pystyä ajattelemaan kokonaisuutena,

joka voisi menestyä tulevaisuudesta, eikä kiinnittää liikaa huomiota siihen, miten hyvin Kemi tai

Tornio yksinään menestyy. On myös muistettava, ettei hyvin toimivassa seutuyhteistyössä tarvita

edes kuntaliitoksia. Vasta silloin jos yhteistyö seudun kuntien välillä ei toimi, ja alue ajautuu suuriin

vaikeuksiin, kuntaliitokset voivat tulla pakostikin kyseeseen. Jos ihmiset kuitenkin todella kokevat

Kemi-Tornion kaupunkiseudun heterogeeniseksi, pitäisi miettiä, onko nykyinen seutukuntajako

relevantti.

Tampereen kaupunki on jo yksinään niin iso, ettei sen välttämättä tarvitsisi tehdä yhteistyötä naapu-

rikuntiensa kanssa. Yhtä hyvin Tampere voisi tehdä yhteistyötä jonkun keskieurooppalaisen kes-

kuksen kanssa. Maantieteellinen läheisyys on kuitenkin luontainen tekijä yhteistyön tekemiseksi

lähikuntien kanssa. Lisäksi Tampereenkin etu on jakaa kasvupaineita ympäristökuntien kanssa. Ny-

kyisin kilpailtaessa globaaleilla markkinoilla erilaisista resursseista, voimavarojen yhdistäminen

lähikuntien kanssa on järkevää, jotta menestymisen mahdollisuudet olisivat tulevaisuudessa mah-

dollisimman hyvät. Vaikka Tampereen seudulla yhteistyö näyttäisi olevan monipuolisempaa, Tam-

pereen kaupunkiseutukaan ei saa olla tyytyväinen vallitsevaan tilanteeseen, vaan itsetutkiskelua ja

mahdollisia strategisten toimenpiteiden päivityksiä täytyy tehdä jatkuvasti.
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Yhteistyön tekemistä haittaa myös se, että monesti erilaisten rajojen ylittäminen on ongelmallista.

Lisäksi toimijoiden välinen kilpailu haittaa yhteistyön tekemistä. Vielä ei siis riittävästi ymmärretä

sitä, että yhteistyö voi hyödyttää kaikkia tulevaisuudessa, vaikka tulokset eivät heti välittömästi

näkyisikään. Elinkeinopolitiikan ja ylipäänsä aluekehittämisen ongelmana on se, että konkreettiset

tulokset saattavat näkyä vasta vuosien kuluttua. Siksi epävarman asian taakse ei välttämättä saa yh-

teistyötä tekeviä toimijoita. On muistettava, että yhteistyön tiivistämiseen ja parantamiseen ei ole

olemassa poppakonsteja. Se vaatii ajattelutapojen muuttamista ja yhteistyöllä saavutettavien etujen

ymmärtämistä. Yhteinen etu on lopulta yksilönkin etu.

Molemmat tutkittavat kaupunkiseudut ovat edelleen toiminnallisesti erikoistuneet teollisuuteen.

Tämä näkyy haastateltavien vastauksissa ainakin siten, että teollisuutta ja teollista perinnettä pide-

tään yhä merkittävänä ajattelumaailmaan vaikuttavana tekijänä. Se myös selittää, miksi Tampereen

ja Kemi-Tornion kaupunkiseudut ovat nykyisin sellaisia kuin ovat. Esimerkiksi joissakin haastatte-

luissa esiin noussut melko vähäinen yrittäjähenkisyys saattaa selittyä juuri sillä, että molemmilla

seuduilla on perinteisesti totuttu työskentelemään suuren teollisuusyhtiön palveluksessa. On kuiten-

kin tärkeää, että molemmat kaupunkiseudut ovat kyenneet uudistumaan niin, että perinteisen teolli-

suuden ympärille on kehitetty myös muita toimialoja. Perinteinen teollisuus yhdistettynä nykyaikai-

siin toimialoihin antaa varmasti erittäin kilpailukykyisen asetelman kehittyä tulevaisuudessa, jos

sitä vain osataan hyödyntää.

Kemi-Tornion seudulla myös rajan läheisyys ja vahva toiminnallinen erikoistuminen koulutukseen

näkyvät jonkin verran haastatteluissa. Rajan läheisyys on hieman samanlainen asia kuin pitkä teol-

linen perinne. Se on muokannut toimintatapoja, jotka ovat edelleen käytössä. Toisaalta sekä rajan

läheisyys että teollinen perinne voivat aiheuttaa polkuriippuvuutta, josta on vaikea irtautua. Raja-

alueyhteistyö Haaparannan kanssa ei missään nimessä heikennä Kemi-Tornion seudun menesty-

mismahdollisuuksia, vaan lisäävät niitä varmasti. Raja-alueyhteistyössä on kuitenkin muistettava,

ettei se saa tapahtua pelkästään Tornion ja Haaparannan välillä, vaan sen on ulotuttava koko alu-

eelle, ja kaikkien kuntien on oltava sitoutuneita siihen.

Kemi-Tornion seudun kokoon nähden monipuolinen koulutustarjonta näkyi haastatteluissa esimer-

kiksi siten, etteivät haastateltavat mitenkään vähätelleet seudun koulutustarjontaa, vaikka alueella ei

tiedekorkeakoulua olekaan. Seudun koulutustarjonta on sen verran vahvaa, että kunhan alueen yri-
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tyselämä vielä enemmän hyödyntäisi paikallista koulutusta, synergiaetujen avulla voitaisiin saada

aikaan seudun menestymisen kannalta tärkeitä tuloksia.

Koska nykykehityksessä on pohjimmiltaan kyse alueiden menestymisen takaamisesta tulevaisuu-

dessa eli kilpailukyvyn kehittämisestä, yhteistyötä tekemällä kehittämistyöhön saadaan lisää voima-

varoja. Eräs keino hakea lisää resursseja on verkostoitua toisten alueiden tai eri toimijoiden kanssa.

Elinkeinopoliittinen yhteistyö edistää verkostoitumista, mutta ongelmat ovat samantyyppisiä kuin

yhteistyön tekemisessä. Yksittäiset kunnat tai toimijat pelkäävät omien edunvalvontamahdollisuuk-

sien heikkenemisestä, vaikka lopulta verkostoitumisen hyödyt voisivat koitua yksittäisen kunnan tai

toimijan eduksi. Verkostoituminen ja yhteistyön tekeminen vaativat kumpikin totuttelua, mikä ei

tapahdu hetkessä.

Verkostoitumisen ja seudullisen yhteistyön lisäksi kokonaisvaltainen elinkeinopolitiikka, kaupunki-

seutujen erikoistuminen, instituutiorakenne, innovatiivinen toimintaympäristö, alueellinen innovaa-

tiojärjestelmä ja innovaatiopolitiikka voivat olla merkittäviä toimintatapoja tai tekijöitä, joiden

avulla voidaan vastata alueilla, taloudessa ja yhteiskunnassa tapahtuneisiin muutoksiin. Niistä lähes

kaikissa kuitenkin korostuu yhteistyön tekeminen. Siten yhteistyö on kumulatiivinen käsite; jos se

ei toimi, esimerkiksi kokonaisvaltaisella elinkeinopolitiikalla tai innovaatiopolitiikalla ei saada ai-

kaan hyviä tuloksia. Lisäksi vaarana on se, että elinkeinopolitiikasta voi tulla ilman yhteistyötä lii-

kaa yksittäisten projektien hallitsemaa. Kokonaisvaltaisemmalla toiminnalla, jossa elinkeinopoliitti-

nen näkökulma on ulotettu kaikkeen päätöksentekoon, voitaisiin saada aikaan parempia tuloksia.

Alueiden tulevan kehityksen kannalta on erittäin tärkeää, miten paikallinen instituutiorakenne ky-

kenee luomaan paikalliseen toimintaympäristöön sopivia toimintatapoja. On kuitenkin muistettava,

että instituutioiden tiheys ei ole sama asia kuin niiden laatu. Instituutioiden liiallinen määrä voi jopa

olla haitaksi. Esimerkiksi Tampereen seudulla on jo nyt vaikeaa erottaa, mikä yksittäisen instituuti-

on rooli ja merkitys on seudun elinkeinopolitiikassa. Myös tässä kysymyksessä törmätään jälleen

yhteistyöhön. Instituutioiden laatu on pitkälti riippuvainen niiden välisestä yhteistyöstä. Jos yhteis-

työ on pinnallista ja irrallaan käytännön toiminnasta, ei voida puhua instituutioiden laadusta. Laa-

dun arvioiminen on kuitenkin aina erittäin vaikeaa. Herää kysymyksiä, kuten: Kuka lopulta määrit-

tää, minkälainen on laadukas instituutio ja millä kriteereillä laatua voidaan mitata? Pelkästään hyvin

toimiva yhteistyö ei riitä, vaan periaatteessa pitäisi olla konkreettisia mittareita, joilla laatua voidaan

mitata.
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Paikallisia toimintaympäristöjä voidaan kehittää suotuisiksi innovaatioprosesseille muun muassa

vahvistamalla osaamisperustaa ja parantamalla tutkimuslaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä.

Tutkimuslaitosten ja yritysten välinen yhteistyö on koko ajan lisääntynyt, mikä on erittäin tärkeää.

Kemi-Tornion kannalta on hieman ongelmallista, ettei alueella ole varsinaista tutkimusyksikköä.

Siellä on kuitenkin iso ammattikorkeakoulu, joka pystyy varmasti tuottamaan paikallisille yrityk-

sille uutta tietoa ja koulutettua työvoimaa. Kemi-Tornion kannalta olisikin tärkeää, että paikallinen

yrityselämä pystyisi kiinnittämään alueella koulutettua työvoimaa palvelukseensa, koska esimerkik-

si eteläisestä Suomesta ihmisillä voi olla korkea kynnys muuttaa sinne. Tampereen seudulla ele-

mentit ovat paljon suotuisammat innovaatioprosesseille. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan ollut

tarkoitus asettaa esimerkkeinä olevia kaupunkiseutuja paremmuusjärjestykseen, vaan kuvata sitä,

miten kahden erilaisen institutionaalisen perustan omaavat seudut pystyvät luomaan omanlaisia

toimintatapoja; olivatpa ne yksittäisen teknologiakeskuksen ympärille perustuvia tai eTampere-

ohjelman tyyppisiä laaja-alaisia prosesseja, koska paikallisen toimintaympäristön huomioiva toi-

mintatapojen valinta on erittäin tärkeää. Kaikessa toiminnassa ei voi olla mukana, joten on keski-

tyttävä alueen kannalta tärkeimpiin asioihin. Tässä suhteessa molemmat seudut ovat onnistuneet

varsin hyvin.

Innovatiivisen toimintaympäristön käsite on ongelmallinen, koska ei ole olemassa yksiselitteistä ja

kaiken kattavaa mittaristoa, jolla innovatiivisuutta voidaan mitata. Eräs keino mitata innovatiivi-

suutta on tarkastella aloittaneiden yritysten määrää, T&K-menoja ja väestön koulutustasoa, kuten

tämänkin tutkimuksen alussa esimerkkiseutuja tarkasteltiin. Jo näiden valossa Kemi-Tornion ja

Tampereen kaupunkiseutujen välillä on suuri ero. Niiden perusteella ei kuitenkaan voida sanoa, että

Kemi-Tornion seutu ei ole innovatiivinen, ja vastaavasti, että Tampereen seutu on. Innovatiivisen

toimintaympäristön käsite ei ole ainakaan vielä vakiintunut elinkeinopolitiikkaan osallistuvien toi-

mijoiden keskuudessa. Se on kuitenkin hedelmällinen käsite kaupunkiseutujen kehittämisessä, sillä

se keskittyy kuvaamaan olosuhteita, jotka ovat tärkeitä innovaatioiden syntymisessä. Näin ollen

molempien kaupunkiseutujen kannattaisi tulevaisuudessa yhä enemmän huomioida innovatiivisen

toimintaympäristön käsite käytännön elinkeinopoliittisissa toimenpiteissä.

Monella muulla kaupunkiseudulla törmätään vastaaviin ongelmiin, kuten yhteistyön toimimatto-

muuteen ja siihen, miten alue voitaisiin pitää mahdollisimman kilpailukykyisenä. Myös osoitus sii-

tä, että erilaisen institutionaalisen rakenteen omaavat seudut pystyvät luomaan paikalliselle tasolle

parhaiten sopivia toimintatapoja, on tärkeä. Jatkossa tulisi selvittää, haittaako Kemi-Tornion kaltai-

nen kaksoiskaupunkirakenne oikeasti yhteistyön tekemistä, vai onko kyse esimerkiksi asenteista tai
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henkilösuhteista. Mielenkiintoista olisi verrata kahta kaksoiskaupunkiseutua toisiinsa, ja pyrkiä

löytämään yhteisiä ja toisistaan poikkeavia tekijöitä. Toisaalta myös keskenään samantyyppisen

yliopistokaupungin keskinäinen vertailu olisi mielenkiintoista. Jos kehitysedellytykset ovat mo-

lemmilla seuduilla suurin piirtein samanlaiset, olisi kiinnostavaa tutkia, miksi kuitenkin toinen seutu

voi menestyä paremmin kuin toinen.

Jatkossa olisi myös tutkittava, miten hyvin elinkeinopolitiikan avulla on pystytty vastaamaan yri-

tysten tarpeisiin. Tämän tutkiminen edellyttäisi mahdollisimman laajaa otosta erityyppisistä yrityk-

sistä, koska erikokoiset ja eri toimialan yritykset varmasti odottavat eri asioita elinkeinopolitiikalta.

Yritysten tarpeiden tutkiminen laajentaisi myös näkemystä enemmän sellaisten toimijoiden suun-

taan, jotka eivät välttämättä jokapäiväisessä työssään käsittele elinkeinopoliittisia asioita, vaikka ne

joko suoraan tai välillisesti kuitenkin ovat riippuvaisia elinkeinopolitiikasta. Lisäksi eräs mielen-

kiintoinen kysymys olisi tutkia ammattikorkeakoulujen merkitystä innovaatiojärjestelmän element-

tinä. Yleisesti saatetaan ajatella, että tutkimuslaitoksilla ja tiedekorkeakouluilla on tärkeämpi mer-

kitys innovaatioiden tuottajana kuin ammattikorkeakouluilla. Kuitenkin sellaisilla alueilla, joilla ei

ole tutkimuslaitosta eikä tiedekorkeakoulua, ammattikorkeakoulut voisivat tarjota tärkeän, mutta

vielä kenties hyödyntämättömän elementin alueelliseen innovaatiojärjestelmään.
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- Onko verkostoitumista myös alueen sisäpuolella?
- Oletteko mielestänne verkostoituneet oikeiden toimijoiden kanssa?
- Onko verkostoitumisessa selkeät periaatteet, esim. jokin yhteinen seudullinen sopimus?
- Pääseekö näihin verkostoihin mukaan uusia toimijoita?

INNOVATIIVINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ
- Onko seudulla tehty jotakin, mitä voisi luonnehtia innovatiiviseksi toimintaympäristöksi?
- Onko täällä vaikutettu siihen, minkälainen seutu on yritysten innovaatioympäristönä?
- Onko organisaatiollanne synergiaa esim. tutkimusyksikön tai korkeakoulun kanssa? Jos on, miten se näkyy

toiminnassanne? Jos ei, haluttaisiinko sitä? Millä tavalla?
- Miten alueelle voisi houkutella lisää korkeasti koulutettua väestöä?
- Entä uusia innovatiivisia yrityksiä?
- Mitä mahdollisuuksia elinkeinopolitiikalla on innovatiiviseen toimintaympäristöön vaikuttamisessa?
- Miten seudun innovaatiokyvykkyyttä (esim. tieto, osaaminen, verkostot) voisi parantaa?
- Miten innovatiivisia toimintaympäristöjä voisi paremmin tunnistaa?
- Mitkä ovat suurimmat esteet innovaatiotoiminnalle (uusien tuotteiden ja prosessien kehittäminen)?
- Minkälaisen paikallisen toimintaympäristön seutu luo yritysten innovaatioprosesseille (esim. uusien ideoiden

tunnistaminen, tuotekehitys, teknologian kehitys jne.)?
- Minkälaista innovaatiopolitiikkaa (toimet, joilla tietoisesti pyritään uusien tuotteiden, palvelujen ja prosessien

kehittämiseen, levittämiseen ja käyttöön) seudulla on harjoitettu?
- Mitä toimenpiteitä pidetään tärkeimpinä?
- Mitä ongelmia on seudun innovaatiopolitiikassa?
- Onko Kemi-Tornion seudulla jotakin hanketta, joka olisi räätälöity palvelemaan tietoyhteiskuntakehitystä?
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INSTITUUTIOIDEN MERKITYS
(Tässä instituutioiksi ajatellaan ensisijaisesti hallinto, yritykset jne. - ympäristö, jossa innovaatioita voidaan harjoittaa.)

- Mitkä instituutiot osallistuvat aktiivisimmin seudun elinkeinopolitiikkaan?
- Miten organisaationne oma osaaminen näkyy seudun elinkeinopolitiikassa?
- Osataanko tällä seudulla elinkeinopolitiikan hoitaminen paremmin kuin muilla seuduilla?
- Miten yhteistyö kehittämiseen osallistuvien instituutioiden välillä toimii?
- Missä elinkeinopoliittisissa toimenpiteissä instituutioiden välisessä yhteistyössä on parantamisen varaa?
- Kuinka seudun koulutusmahdollisuuksia voisi lisätä ja monipuolistaa?

ELINKEINOPOLITIIKKAAN OSALLISTUVIEN TOIMIJOIDEN ROOLI
- Miten eri toimijoiden rooli on määrittynyt seudulla? (Onko se selkeästi organisoitunut, vai määrittelemätön tai

sekava?)
- Miten toimijoiden roolia voisi tulevaisuudessa selkiyttää?
- Mitä hyötyä voisi olla toimijoiden roolien uudelleenorganisoinnista (esim. elinkeinopolitiikan toteuttamisvas-

tuun keskittäminen seudun yhdelle toimijalle)?
- Kuinka hyvä luottamus elinkeinopolitiikkaan osallistuvien toimijoiden välillä on?
- Miten luottamusta voisi parantaa?
- Miten toimijoiden kansainvälistymistä voitaisiin tulevaisuudessa paremmin edistää?

KILPAILUKYKY/ERIKOISTUMINEN
- Kuinka kilpailukykyisenä pidätte seutua kansallisella tasolla? Entä kansainvälisellä?
- Onko seudun ydinkompetenssit (seudulla osataan jotakin merkittävästi paremmin kuin muilla kaupunkiseu-

duilla – luo kilpailuetua) tunnistettu?
- Miten seudun kilpailukykyä kehitetään elinkeinopolitiikan avulla?
- Mitä mieltä olette kaupunkiseudun erikoistumisesta tiettyihin/tiettyyn toimialaan?
- Mitä muita nyt piileviä aloja seudulla voisi olla tulevaisuudessa?
- Kuinka muuntumiskykyinen seutu on?
- Mitkä ovat seudun tärkeimmät kilpailuedut?
- Näkyykö Eurocity-projekti imagollisesti Kemi-Tornion seudulla? Luoko se kilpailuetua?

TULEVAISUUS
- Mihin suuntaan seudun elinkeinopolitiikassa ollaan menossa?
- Mitä toimenpiteitä seudun elinkeinopolitiikasta tulee poistumaan, mitä tilalle?



112

Liite 3. Tampereen kaupunkiseudun haastattelulomake

SEUDUN ELINKEINOPOLIITTINEN YHTEISTYÖ
- Keiden kanssa nykyisin teette elinkeinopoliittista yhteistyötä?
- Keiden kanssa haluaisitte tehdä yhteistyötä? Miksi?
- Missä asioissa erityisesti haluaisitte tehdä yhteistyötä?
- Mitkä ovat suurimmat esteet, ettei yhteistyötä tehdä?

KAUPUNKISEUDUN ELINKEINOPOLITIIKKA
- Minkälaisena pidätte tämänhetkistä seudun elinkeinopolitiikkaa? (Toimiiko yhteistyö, onko se aidosti seudul-

lista?)
- Rakentuuko tämän seudun elinkeinopolitiikka kertaratkaisujen varaan, vai onko se jatkuva prosessi?
- Miten hyvin on onnistuttu vastaamaan yritysten tarpeita? (Tulevatko yritysten tarpeet riittävästi huomioiduik-

si?)
- Otetaanko alueilla, taloudessa ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset (esim. kaupunkiseutujen kiristynyt kil-

pailu, globalisaatio, tuotannon rakennemuutos jne.) vastaan annettuina, vai pyritäänkö niihin täällä vaikutta-
maan aktiivisesti?

- Minkälaisissa elinkeinopoliittisissa asioissa on parantamisen varaa?
- Mitä tulevaisuudessa tärkeitä resursseja seudulta puuttuu?
- Miten näitä puutteita voisi korjata elinkeinopolitiikan avulla?

VERKOSTOITUMINEN
- Mitkä mahdollisuudet tällä seudulla on tukea yritysten verkostoitumista?
- Missä verkostoissa organisaationne on mukana?
- Mikä asema organisaatiollanne on verkostoissa?
- Ulottuvatko verkostonne alueen ulkopuolelle?
- Onko verkostoitumista myös alueen sisäpuolella?
- Oletteko mielestänne verkostoituneet oikeiden toimijoiden kanssa?
- Onko verkostoitumisessa selkeät periaatteet, esim. jokin yhteinen seudullinen sopimus?
- Pääseekö näihin verkostoihin mukaan uusia toimijoita?

INNOVATIIVINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ
- Onko tällä seudulla tehty jotakin, mitä voisi luonnehtia innovatiiviseksi toimintaympäristöksi?
- Onko täällä vaikutettu siihen, minkälainen seutu on yritysten innovaatioympäristönä?
- Onko organisaatiollanne synergiaa esim. tutkimusyksikön tai korkeakoulun kanssa? Jos on, miten se näkyy

toiminnassanne? Jos ei, haluttaisiinko sitä? Millä tavalla?
- Miten alueelle voisi houkutella lisää korkeasti koulutettua väestöä?
- Entä uusia innovatiivisia yrityksiä?
- Mitä mahdollisuuksia elinkeinopolitiikalla on innovatiiviseen toimintaympäristöön vaikuttamisessa?
- Miten seudun innovaatiokyvykkyyttä (esim. tieto, osaaminen, verkostot) voisi parantaa?
- Miten innovatiivisia toimintaympäristöjä voisi paremmin tunnistaa?
- Mitkä ovat suurimmat esteet innovaatiotoiminnalle (uusien tuotteiden ja prosessien kehittäminen)?
- Minkälaisen paikallisen toimintaympäristön tämä seutu luo yritysten innovaatioprosesseille (esim. uusien ide-

oiden tunnistaminen, tuotekehitys, teknologian kehitys jne.)?
- Minkälaista innovaatiopolitiikkaa (toimet, joilla tietoisesti pyritään uusien tuotteiden, palvelujen ja prosessien

kehittämiseen, levittämiseen ja käyttöön) tällä seudulla on harjoitettu?
- Mitä toimenpiteitä pidätte tärkeimpinä?
- Mitä ongelmia on seudun innovaatiopolitiikassa?
- Miten eTampere näkyy Tampereen seudun innovaatiotoiminnassa?
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INSTITUUTIOIDEN MERKITYS
(Tässä instituutioiksi ajatellaan ensisijaisesti hallinto, yritykset jne. - ympäristö, jossa innovaatioita voidaan harjoittaa.)

- Mitkä instituutiot osallistuvat aktiivisimmin tämän seudun elinkeinopolitiikkaan?
- Miten organisaationne oma osaaminen näkyy seudun elinkeinopolitiikassa?
- Osataanko tällä seudulla elinkeinopolitiikan hoitaminen paremmin kuin muilla seuduilla?
- Miten yhteistyö kehittämiseen osallistuvien instituutioiden välillä toimii?
- Missä elinkeinopoliittisissa toimenpiteissä instituutioiden välisessä yhteistyössä on parantamisen varaa?
- Kuinka seudun koulutusmahdollisuuksia voisi lisätä ja monipuolistaa?

ELINKEINOPOLITIIKKAAN OSALLISTUVIEN TOIMIJOIDEN ROOLI
- Miten eri toimijoiden rooli on määrittynyt seudulla? (Onko se selkeästi organisoitunut, vai määrittelemätön tai

sekava?)
- Miten toimijoiden roolia voisi tulevaisuudessa selkiyttää?
- Mitä hyötyä voisi olla toimijoiden roolien uudelleenorganisoinnista (esim. elinkeinopolitiikan toteuttamisvas-

tuun keskittäminen seudun yhdelle toimijalle)?
- Kuinka hyvä luottamus elinkeinopolitiikkaan osallistuvien toimijoiden välillä on?
- Miten luottamusta voisi parantaa?
- Miten toimijoiden kansainvälistymistä voitaisiin tulevaisuudessa paremmin edistää?

KILPAILUKYKY/ERIKOISTUMINEN
- Kuinka kilpailukykyisenä pidätte tätä seutua kansallisella tasolla? Entä kansainvälisellä?
- Onko tämän seudun ydinkompetenssit (seudulla osataan jotakin merkittävästi paremmin kuin muilla kaupunki-

seuduilla – luo kilpailuetua) tunnistettu?
- Miten tämän seudun kilpailukykyä kehitetään elinkeinopolitiikan avulla?
- Mitä mieltä olette kaupunkiseudun erikoistumisesta tiettyihin/tiettyyn toimialaan?
- Mitä muita nyt piileviä aloja tällä seudulla voisi olla tulevaisuudessa?
- Kuinka muuntumiskykyinen tämä seutu on?
- Mitkä ovat tämän seudun tärkeimmät kilpailuedut?
- Luoko eTampere-ohjelma seudulle kilpailuetua?

TULEVAISUUS
- Mihin suuntaan tämän seudun elinkeinopolitiikassa ollaan menossa?
- Mitä toimenpiteitä tämän seudun elinkeinopolitiikasta tulee poistumaan, mitä tilalle?


