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TIIVISTELMÄ

Innovaatiot ja innovaatiotoiminta ovat nousseet viimeisen kahden 
vuosikymmenen aikana sekä alueiden kehittämisen että aluetutki-
muksen valtavirtaan. Tämä huomio pätee myös Suomeen, jota on 
pidetty 1990-luvulta lähtien teknologia-, osaamis- ja innovaatiove-
toisen (alue-)kehityksen kärkimaana. Tällä vuosikymmenellä vahvasti 
näkyviin tullut Suomen talouden rakennemuutos on kuitenkin voi-
makkaasti haastanut tätä mielikuvaa ja tehnyt osin näkyväksi myös 
yritysten innovaatiotoiminnan muuttuvan spatiaalisen dynamiikan, 
joka heijastuu myös kaupunkien ja laajempien alueiden menestyk-
seen. Tutkimus tarjoaa lisävälineitä tämän dynamiikan analysointiin 
ja ymmärtämiseen.

Tämä tutkimus liittyy alueellisen innovaatiotoiminnan tutki-
muksen – innovaatioaluetieteen – valtavirtaan, mutta pyrkii samalla 
tekemään siihen selkeän kontribuution kehittämällä paikallisen in-
novaatioympäristön käsitettä. Tutkimus on perusotteeltaan käsit-
teellinen ja teoreettinen. Kyse on kokoomateoksesta, joka koostuu 
johdantoartikkelista, kuudesta erillisinä artikkeleina raportoidusta 
osatutkimuksesta sekä yhteenveto- ja johtopäätösartikkelista. Kuu-
desta osatutkimuksesta neljässä hyödynnetään empiiristä aineistoa. 
Osatutkimusten ja muun tutkimuskirjallisuuden pohjalta tutkimuk-
sessa rakennetaan kokonaisvaltainen paikallisen innovaatioympäristön 
analyysimalli, joka lisää ymmärrystä siitä, 1) millaiset tekijät yritysten 
ja muiden organisaatioiden toimintaympäristössä vaikuttavat niiden 
innovaatiotoimintaan ja 2) millaisia paikallisen innovaatioympäristön 
kokonaisuuksia näiden tekijöiden varaan muodostuu? 

Samantyyppiset kysymykset ovat ohjanneet myös aiempaa alueel-
lisen innovaatiotoiminnan tutkimusta ja sen keskeisimpiä teoreettisia 
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lähestymistapoja, eli nk. alueellisen innovaatiotoiminnan malleja. 
Tässä tutkimuksessa kehitettävä paikallisen innovaatioympäristön 
analyysimalli yhdistää näiden mallien piirteitä ja muodostaa niihin 
tukeutuen aiempaa täydellisemmän kokonaisuuden, joka 1) pyrkii 
olemaan normatiivisesti neutraali, 2) yhdistää innovaatiotoiminnan 
rakenteelliset, organisatoriset ja yksilötekijät, 3) tunnistaa innovaa-
tiotoiminnan spatiaalisen monikerroksellisuuden sekä 4) rakentuu 
yksittäisistä toimijoista käsin, eli ikään kuin ”alhaalta ylös” tai ”sisältä 
ulos”. 

Oikeastaan kaikissa aiemmin kehitetyissä alueellisen innovaatio-
toiminnan malleissa jokin edellä luetelluista piirteistä jää toteutumatta 
tai toteutuu verrattain vajavaisesti. Jotta paikallisen innovaatioympä-
ristön käsite toisi lisäarvoa aiemmin käytettyihin käsitteisiin nähden, 
täytyy käsitteellistämisen lähteä liikkeelle yksittäisten yritysten ja 
muiden organisaatioiden suhteesta omaan toimintaympäristöönsä. 
Tämä on lähtökohta tutkimuksen tuloksena esitettävälle paikallisen 
innovaatioympäristön analyysimallille. 

Paikallisen innovaatioympäristön analyysimallia voi käyttää kes-
kenään varsin erilaisten, jopa toimijoilleen epäsuotuisten paikallisten 
toimintaympäristöjen analyysissä. Paikallisen innovaatioympäristön 
käsite ei siis ole tarkoitettu vain jonkin ideaalimallin kuvaamiseen, vaan 
monipuoliseen analyyttiseen käyttöön. Lisäksi kehitetty paikallisen 
innovaatioympäristön analyysimalli on luonteeltaan sellainen, että 
sen tarkastelutarkkuutta on mahdollista säätää usealla tavalla. Tutki-
muksessa esitetty perusmalli tuottaa 64 erilaista paikallisen innovaa-
tioympäristön kokonaisprofiilia, jotka voidaan edelleen jakaa viiteen 
teoreettiseen pääryhmään. Niitä kuvaavat metaforat ovat seuraavat: 
1)”markkinatori, 2)”kauppahalli”, 3) ”lentokenttä”, 4)”pääkatu” sekä 
5)”erämaa”. 

Avainsanat: innovaatio, alueellinen innovaatiotoiminta, alueellisen 
innovaatiotoiminnan mallit, paikallinen innovaatioympäristö, ana-
lyysimalli
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ABSTRACT

During the last two decades, innovation has become a key theme 
in both regional studies and regional development policy. This also 
holds true in Finland, a country that has been considered a leader in 
the field of knowledge and innovation-based (regional) development. 
However, the recent deep structural changes in the Finnish economy 
are challenging this reputation profoundly. They have also made 
visible the changing spatial dynamics of firms’ innovation activities 
and had a considerable impact on the development pathways of cities 
and regions. This study provides new tools to analyse and understand 
the complex spatial dynamics of innovation. 

As part of the mainstream of “regional innovation studies”, this 
study contributes to the field by developing the concept of the local 
innovation environment (LIE). Thus, the basic approach of this 
study is theoretical and conceptual. The study is a compilation of six 
articles that have been published earlier, an introductory chapter, and 
a concluding chapter. Four of the six articles are based on empirical 
research. In this study, a holistic analytical model of local innovation 
environments is built on the basis of the earlier six studies (articles) 
and the existing research literature. This model aims at increasing our 
understanding concerning the following questions: 

1) What are the key factors affecting innovation activities in the ope-
rational environments of firms and other organisations? 

2) What kinds of local innovation environments are constituted by 
these factors?  
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Questions of this type have also guided other studies related 
to regional innovation activities and so called territorial innovation 
models (TIMs). In this study, many of the key features of central 
TIMs are combined to create a holistic analysis model that aims at: 
1) neutrality in a normative sense, 2) the combination of the struc-
tural, organisational, and individual aspects of innovation activities, 
3) recognition of the spatial complexity of innovation activities, and 
4) construction from the “micro basis”, i.e. from the perspective of 
individual firms and other organisations.

It can be argued that all the existing territorial innovation models 
(the so-called TIM family) fail to meet (or only partially meet) one or 
more of the objectives mentioned above. In order to make a valuable 
contribution to the TIM family, the conceptualisation of the local 
innovation model must be based on the analysis of individual actors’ 
relationships within their own operational environment. This is the 
point of departure of this study for the development of analytical 
models of local innovation environments. 

This analytical model can be applied to the analysis of several 
kinds of operational environments, even to those environments that 
might be detrimental to the firms and other organisations located in 
them. Thus, the concept of the local innovation environment not 
only describes the ideal model of an innovative region or locality; it 
has also been developed to be a versatile analytical tool. In addition, 
the resolution of this analytical model can be adjusted in many ways. 
The basic model presented in this study results in 64 different local 
innovation environment profiles. These profiles can be divided into 
five main categories, which can metaphorically be labelled as follows: 
1) the marketplace, 2) the indoor market, 3) the airport, 4) the high 
street, and 5) the wilderness. 

Key words: innovation, regional innovation activities, territorial inno-
vation models (TIM), local innovation environment (LIE), analytical 
model 
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1. JOHDANTO: 
ALUEELLINEN INNOVAATIOTOIMINTA

1.1. Tutkimuksen tavoittelema käytännön relevanssi 

Suomea on pidetty 1990-luvulta lähtien teknologia-, osaamis- ja 
innovaatiovetoisen aluekehityksen kärkimaana. Monet ulkomaiset 
delegaatiot ovat käyneet tutustumassa Suomen malliin sekä erilaisiin 
innovaatiotoiminnan edistämisen tapoihin. Suomen edelläkävijämaine 
on koskenut sekä kansallista tasoa että erityisesti joidenkin kaupunkien 
ja alueiden (esim. pääkaupunkiseutu, Tampere ja Oulu) aktiivisuutta 
innovaatiotoiminnassa. Suomen tiestä ”tietoyhteiskuntaan” on myös 
kirjoitettu monia analyysejä, joista suurin osa antaa verrattain myön-
teisen kuvan maan kyvystä uudistua ja uudistaa rakenteitaan (esim. 
Castells & Himanen 2001; Schienstock 2004; Oinas 2005; Inkinen 
& Jauhiainen 2006; Halme ym. 2014). Suomen toisen maailmanso-
dan jälkeinen taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys on kaiken 
kaikkiaan ollut hämmästyttävän nopeaa. Myöskään 1990-luvun alun 
jälkeistä osaamisvetoisen talouden kehittymistä ja nk. tietoyhteiskun-
takehitystä ei pidä vähätellä: Suomessa on ryhdytty panostamaan 
voimakkaasti osaamiseen ja innovaatiotoimintaan sekä kansallisesti 
että eri alueilla. Suomi onkin monilla mittareilla mitattuna Euroopan 
johtavia innovaatiotalouksia (Hollanders & Es-Sadki 2014). 
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Myönteisistä arvioista olisi kuitenkin vaarallista luulla, että Suo-
men osaamis- ja innovaatiovetoinen talous ja sen institutionaaliset 
tukirakenteet olisivat erityisen hyvässä tilassa tällä hetkellä. Sabelin 
ja Saxenianin (2008) taannoinen raportti ”A Fugitive Success” herätti 
kysymyksen siitä, kuinka kestävällä pohjalla Suomen innovaatioihin 
ja korkeaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan intensiteettiin perus-
tuva menestys on. Maailma on muuttumassa nopeasti, ja verrattain 
sulkeutuneesti toiminut Suomen kansallinen innovaatiojärjestelmä 
voi raportin nimeen viitaten olla oman menestyksensä uhri: uudessa 
tilanteessa vanha menestysresepti ei välttämättä toimi eikä vanhasta 
menestyksestä ole helppo irtautua.

Myös Suomen innovaatiojärjestelmän kansainvälinen arviointi 
(Veugelers ym. 2009) oli varsin kriittinen arviointikohteensa nyky-
tilan suhteen: Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmä todettiin 
arvioinnissa monimutkaiseksi, hajanaiseksi, heikosti kansainvälisty-
neeksi sekä heikosti uutta etsivää kokeilevuutta tukevaksi. Alueellisesta 
näkökulmasta kansainvälinen arviointi suhtautuu kriittisesti siihen, 
että innovaatiotoiminnan tukirakenteet ovat alueellisesti kattavia ja 
kunnat ovat osaltaan aktivoituneet innovaatiotoiminnan tukemisessa. 
Arviointi tunnistaa ristiriidan ”kansallisen edun” ja ”alueiden edun” 
välillä innovaatiopanosten kohdentamisessa. Kansallisesta näkökulmas-
ta muutamat muutkin arvioinnit ovat esittäneet kriittisiä huomioita 
Suomen innovaatiojärjestelmästä kokonaisuutena tai sen keskeisistä 
elementeistä (esim. Lähteenmäki-Smith ym. 2013; Saarikoski ym. 
2014). Arviointeja merkittävämpää on kuitenkin kenties se, että ti-
lastolliset makroluvut (esim. korkean teknologian vienti, vaihtosuhde, 
tuottavuus) ovat heikentyneet viime vuosina trendinomaisesti. Kaikki 
nämä huolestuttavat signaalit kertovat siitä, että Suomen kansallisen 
innovaatiopolitiikan ja eri alueiden innovaatiopoliittisten toimien ja 
toimintojen kokonaisuus ei ole saavuttanut niille asetettuja tavoitteita. 

Tämän tutkimuksen fokus on innovaatiotoiminnan alueellisessa 
ja spatiaalisessa ulottuvuudessa. Siltanen ja Kolehmainen (2011) käyt-
tivät käytännönläheisessä raportissaan alueellisen innovaatiotoiminnan 
käsitettä, jota he kuvasivat nk. sipulimallilla (Kuva 1). Alueellisen 
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innovaatiotoiminnan käsite viittaa kaikkiin niihin tekijöihin, jotka liit-
tyvät yritysten innovaatiotoimintaan ja sen edellytyksiin kohdistuvaan 
aluekehittämistyöhön. Ytimessä ovat konkreettiset innovaatiot, joita 
yritykset pyrkivät tuottamaan parantaakseen taloudellista suoritusky-
kyään. Innovaatiot syntyvät aina erilaisten prosessien tuloksena, jotka 
voivat olla hyvinkin pitkiä ja polveilevia. Aluekehittämisen välineillä 
voi olla haastavaa kytkeytyä suoraan yritysten aktuaalisiin innovaa-
tioprosesseihin, minkä vuoksi aluekehittämisessä keskitytään yleensä 
edistämään yritysten innovaatiotoimintaa ja sen edellytyksiä. Yritysten 
innovaatiotoiminta koostuu erilaisista innovaatioprosesseista, joita voi 
olla käynnissä yhtä aikaa eri vaiheissaan. Innovaatiotoiminnan ytimessä 
on puolestaan yrityksen innovaatiokyky, joka liittyy yrityksen tapaan 
muuttua ja kehittyä. (Siltanen & Kolehmainen 2011.)

Siirryttäessä Siltasen ja Kolehmaisen (2011) alueellisen innovaa-
tiotoiminnan sipulimallissa toiseksi ulommalle kehälle vaihtuu myös 
tarkastelutaso yksittäisestä yrityksestä ja sen innovaatiotoiminnan 
muodoista ja edellytyksistä yritysten sijaintialueen ominaispiirteisiin, 
joihin voidaan tästä näkökulmasta viitata nimenomaan innovaatioym-
päristön käsitteellä. Siltanen ja Kolehmainen (emt., 14) määrittelevät 
innovaatioympäristön käsitteen seuraavasti: ”Innovaatioympäristön käsite 
kuvaa kaikkia niitä yrityksen ulkopuolisia, mutta sen toimintaympä-
ristöön kuuluvia tekijöitä ja piirteitä, jotka potentiaalisesti vaikuttavat 
sen innovaatiotoimintaan ja sitä kautta kykyyn tuottaa innovaatioita.” 
Tätä yrityslähtöistä innovaatioympäristön määritelmää on mahdollista 
tarkentaa spatiaalisilla määreillä, kuten ”alueellinen” tai ”paikallinen”. 
Tällöin tarkastelu fokusoidaan tiettyyn maantieteellisesti rajautuvaan 
alueeseen ja sen toimijajoukkoon. 

Edellä alueellisen innovaatioympäristön käsitettä eriteltiin ni-
menomaan analyyttisestä näkökulmasta. Alueellisen innovaatioym-
päristön käsite on aluekehittämisen kentällä kuitenkin ennen muuta 
kehittämispoliittinen käsite, joka auttaa kehittämisvastuussa olevia 
tahoja kiinnittämään huomiota ja kohdistamaan toimia niihin alu-
eellisiin tekijöihin, joiden kehittäminen edesauttaa alueen yritysten 
innovaatiotoimintaa. Tällöin ollaan alueellisen innovaatiopolitiikan 
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sekä paikallisten ja alueellisten innovaatioympäristöjen kehittämisen 
ja johtamisen ytimessä. Nämä teemat ovat alueellisen innovaatio-
toiminnan sipulimallin (ks. Kuva 1) uloimmalla kehällä. Alueelli-
sen innovaatiopolitiikan käsite viittaa siis tiivistetysti kaikkiin niihin 
alueellisiin kehittämistoimiin, joilla tietoisesti pyritään edistämään 
alueen yritysten innovaatiotoimintaa ja sen edellytyksiä, uusien in-
novatiivisten yritysten perustamista sekä alueen elinkeinorakenteen 
tarkoituksenmukaista uudistumista. (Siltanen & Kolehmainen 2011, 
myös Kolehmainen & Rammstedt-Sen 2010.) 

Kuva 1. Alueellisen innovaatiotoiminnan sipulimalli (Lähde: muokattu Sil-
tanen & Kolehmainen 2011, 12)

Tässä tutkimuksessa kehitetään paikallisen innovaatioympäristön 
käsitettä ja rakennetaan siihen liittyvää analyysimallia, jolla alueelli-
sen innovaatiotoiminnan kokonaisuutta olisi hedelmällistä jäsentää 
ja analysoida. Edellä mainitussa sipulikuviossa päähuomio on siis 
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toiseksi uloimmalla kehällä, joskin sipulikuvion logiikka edellyttää 
kokonaisuuden purkamista ytimestä käsin. Näin siis myös tässä tut-
kimuksessa. Yhteenveto- ja johtopäätösluvussa esitettävässä paikallisen 
innovaatioympäristön analyysimallissa esitetään joitakin keskeisiä 
huomioita innovaatioista, innovaatiotoiminnasta ja innovaatiokyvystä 
nimenomaan paikallisen innovaatioympäristön näkökulmasta.

Nykyisessä globaalissa taloudellisessa toimintaympäristössä 
kysymys alueellisesta innovaatiotoiminnasta – tai laajemmin inno-
vaatiotoiminnan spatiaalisesta luonteesta – asettuu jälleen uuteen 
valoon sekä analyyttisestä että toimintapoliittisesta näkökulmasta. 
Taloudellisten toimintojen yhä nopeammaksi käynyt spatiaalinen 
uudelleenorganisoituminen kokonaisuudessaan on herättänyt laajaa 
yhteiskunnallista keskustelua viimeisen vuosikymmenen aikana sekä 
Suomessa että kansainvälisesti. Tästä esimerkkinä voidaan esittää kaksi 
vuosikymmenen takaista, laajasti tunnetuksi tullutta ”puolipopulaa-
ria” puheenvuoroa, joiden esittämät ydinkysymykset ovat edelleen 
äärimmäisen ajankohtaisia.

Friedmanin (2005) ”The World Is Flat” on kaikessa anekdoti-
aalisuudessaankin kiinnostava analyysi talouden globalisaatiosta ja 
erityisesti uuden tieto- ja viestintäteknologian mahdollistamasta alati 
syvenevästä globaalista työnjaosta1. Friedmanin (emt.) perusväite on, 
että nopeat tietoliikenneyhteydet, yhteiset ohjelmistoalustat ja tiedon 
esittämistavat ovat pohja esimerkiksi erilaisten tieto- ja informaatio-
välitteisten prosessien ulkoistamiselle (”outsourcing”), siirtämiselle 
halvemman kustannustason maihin (”off-shoring”) tai muille uuden-
laisille tuottamistavoille (esim. ”insourcing”). On syntynyt aidosti 
”litteämpi” maailma, jossa työn ja tiedon jakaminen on mahdollista 
yhä useammin ajasta ja etäisyydestä sekä yhä useammin jopa kielestä 
tai kulttuurista riippumatta. Peking ja Bangalore ovat tässä mielessä 
lähes yhtä lähellä Tamperetta kuin Turku tai Helsinki. Globalisaatiosta 
on tullut yksilötason asia eikä pelkkä yhteiskunnallisen keskustelun 
abstraktio.  

1. Kirjoittaja on aiemmin käsitellyt Friedmanin (2005) teosta Inkisen ja Jauhiaisen 
(2006) toimittaman kirjan ”Tietoyhteiskunnan maantiede” kirja-arvostelussa 
(Kolehmainen 2007a). 
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Innovaatiotoiminta on samalla tavalla informaatio- ja tietovä-
litteistä toimintaa kuin erilaiset rutiininomaisemmatkin palvelutoi-
minnot (esim. erilaiset back office -toiminnot), joita kovalla vauhdilla 
ulkoistetaan ja joiden tuottamiseen haetaan tehoa kytkeytymällä vir-
tuaalisiin globaaleihin osaamisvirtoihin. Miksei siis innovaatiotoimin-
takin voisi olla kokonaan samalla tavalla globaalia? Onko ylipäätään 
enää mielekästä puhua alueellisesta innovaatiotoiminnasta, saati sitten 
paikallisista innovaatioympäristöistä? Ja jos on, miksi? 

Populaareista teksteistään tunnettu professori Richard Florida 
tarttui muutaman muun ajattelijan ja kirjoittajan tavoin nopeasti 
Friedmanin (2005) väitteeseen. Florida (2005) pyrki todistamaan 
Atlantic Monthly -lehdessä julkaistussa artikkelissa erilaisilla aineistoilla, 
että taloudellisessa mielessä maailma on pikemminkin ”piikikäs” kuin 
”litteä”. Piikkeinä nousevat esiin kahdenlaiset kaupungit: Korkeim-
malle kurottavat innovaatioita tuottavat kaupungit, jotka kykenevät 
luomaan uusia toimialoja ja vetämään puoleensa lahjakkaita ihmisiä 
globaalisti. Näiden kaupunkien joukko on varsin pieni. Osin varmasti 
siksi, että innovaatiotoiminnan logiikka on kasautuva ja keskittävä, 
koska luovat ja innovatiiviset toiminnot ja toimijat hyötyvät toistensa 
läheisyydestä. Toisaalta piikkeinä talousmaisemaan nousevat myös 
kaupungit, jotka kantavat vastuuta tuotannollisesta toiminnasta ja 
jotka olemassaolollaan tukevat innovaatiokeskusten toimintaa. Näiden 
erikorkuisten piikkien ja taloudellisten huippujen väliin jää laajoja 
taloudellisen toiminnan laaksoja – kaupunkeja ja alueita, jotka ovat 
vain heikosti kytkeytyneet globaalin talouden virtoihin. Oleellista 
on huomata, että erilaisten piikkien ja laaksopaikkojen keskinäiset 
suhteet ovat koko ajan dynaamisessa muutoksessa, eli toiset nousevat 
ja toiset laskevat. 

On hyvä huomioida, että kuva maailman ”litteydestä” tai ”pii-
kikkyydestä” innovaatiotoiminnan näkökulmasta riippuu osaltaan 
siitä, kuinka innovaatiot määritellään ja kuinka niiden esiintymistä 
mitataan: radikaalien teknologiavetoisten innovaatioiden maailma on 
oletettavasti ”piikikkäämpi” kuin inkrementaalisten prosessi-innovaati-
oiden. Eräänlainen taustahypoteesi tälle koko tutkimukselle onkin seu-
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raava: Taloudellisten rajojen madaltuminen ja kansainvälisen kaupan 
esteiden purkautuminen yhdistettynä talouden lisääntyvään tietoin-
tensiivisyyteen sekä voimalliseen tieto- ja viestintätekniikan nousuun 
ovat saaneet aikaan sen, että maailmasta on myös innovaatiotoiminnan 
näkökulmasta tullut yhtä aikaa sekä ”piikikäs” että ”litteä”. Yhtäältä 
paikoilla, paikallisuudella ja taloudellisten toimintojen keskittymisellä 
on merkitystä, mikä motivoi koko paikallisen innovaatioympäristön 
käsitettä. Toisaalta mittakaavoiltaan, volyymeiltään ja luonteiltaan 
erilaiset paikalliset innovaatioympäristöt ovat yhä enenevissä määrin 
keskenään kansainvälisesti kytkeytyneitä ja vuorovaikutus niiden välillä 
voi olla hyvin tiivistä, monimuotoista ja reaaliaikaista.

Valovirran ym. (2009) tutkimus avaa yhden kiinnostavan em-
piirisen näkökulman innovaatioiden maantieteeseen Suomessa. Tutki-
muksessa on tarkasteltu suomalaisten innovaatioiden maantieteellistä 
jakautumista vuosina 1960–2007, eli se tarjoaa ajallisesti pitkän pers-
pektiivin innovaatiotoimintaan. Tutkimus pohjautuu VTT:n ylläpi-
tämään Sfinno-tietokantaan, joka pitää sisällään eri lähteistä koottuja 
tietoja yli 4000 teollisesta innovaatiosta, joista pääosa on tuoteinno-
vaatioita. Koko alueellisen innovaatiotoiminnan kirjon huomioiden 
tutkimuksen aineisto on siis rajoittunut, mutta piirtää silti kiinnostavaa 
kuvaa innovaatiotoiminnan alueellisista piirteistä. Valovirran ym. (emt.) 
tutkimuksen päähuomio on se, suomalainen innovaatiotoiminta on 
vuosikymmenten kuluessa levinnyt laajasti erilaisille alueille. Samalla 
tutkimus vahvistaa käsityksen alueellisen innovaatiotoiminnan polku-
riippuvaisesta ja siten myös potentiaalisesti kasautuvasta luonteesta: 
aiemmat innovaatiot ja kumuloitunut osaaminen muodostavat pohjaa 
myös uusien innovaatioiden synnylle. Alueellisesta näkökulmasta on 
myös kiinnostavaa, että Valovirran ym. (emt.) tutkimuksen mukaan 
innovaatioiden piirteiden muutos on melko yhtenevää erilaisilla alueilla 
(esim. uutuusarvo ja innovaatioiden syntyprosessi) lukuun ottamatta 
innovaatioiden kompleksisuutta, joka monipuolisilla yliopistopaikka-
kunnilla on yksipuolisempia teollisuus- ja maaseutualueita suurempi. 

Valovirran ym. (2009) tutkimuksen löydökset muistuttavat siitä, 
että innovaatiotoimintaa harjoitetaan laajasti eri puolilla Suomea. 
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Suomenkin taloudellisessa ja innovaatiotoiminnan maisemassa ovat 
omat huippunsa ja laaksonsa tai innovaatiokeitaansa ja -autiomaan-
sa, kuten Sotarauta (2010) niitä kutsuu. Sotaraudan (2010, 126) 
mielestä innovaatiopoliittinen keskustelu operoi liikaa keskittämisen 
ja hajauttamisen välisellä akselilla, vaikka oleellista olisi kiinnittää 
huomiota siihen, kuinka samanaikaisesti kyetään ”a) vahvistamaan 
suuria kaupunkiseutuja tieteen, teknologian ja innovaation kansain-
välisinä keskittyminä ja b) vahvistamaan oppimisen kapasiteettia ja 
innovaatiokapasiteettia yhteiskunnassa ja sen kaikilla alueilla”. Tämä 
on avainkysymys etenkin, kun lähtökohdaksi otetaan se, että toimijat 
kaikilla alueilla kohtaavat kansainvälisen toimintaympäristön suoraan 
tai välillisesti, vaikka eivät itse olisi kansainvälisesti orientoituneita. 
Tästä lähtökohdasta innovaatiotoiminta ei asetu vain suurimpien 
kaupunkiseutujen yksinoikeudeksi, vaan kaikkien alueiden velvolli-
suudeksi. Tämä siitä huolimatta, että innovaatio- ja osaamisvetoisen 
talouden dynamiikassa on runsaasti keskittäviä, läsnäolon logiikkaan 
perustuvia voimia, kuten Sotarauta (emt.) muistuttaa.

Kansallisesti johdettu mutta alueellisesti ja paikallisesti toteutettu 
Osaamiskeskusohjelma (OSKE) oli alueellis-kansallisen innovaatio-
politiikan ”kruununjalokivi”, jota toteutettiin vuodesta 1994 aina 
vuoteen 2013. Laajasti ottaen ohjelman perustavoitteena ja -teh-
tävänä on ollut koko sen elinkaaren ajan se, että kansainvälisesti 
korkeatasoista tietoa ja osaamista hyödynnetään yritystoiminnan, 
työpaikkojen luomisen ja aluekehittämisen voimavarana. OSKE:n 
loppuarvioinnin tekijät Wallin ja Laxell (2013) antavat hyvin selvä-
sanaisesti ymmärtää, että ohjelman eväät syötiin loppuun kahdessa 
vuosikymmenessä, vaikka sitä elinkaarensa aikana muokattiin ja uu-
distettiin useaan otteeseen. Wallin ja Laxell (emt.) toteavat, että yhä 
kansainvälistyvässä taloudellisessa toimintaympäristössä alueellisesti 
tai kansallisesti organisoitu klusterivetoinen kehittämismalli ei enää 
vastaa ajan vaatimuksia. Tässä ajassa tarvitaan heidän mukaansa glo-
baalisti kytkeytyneitä ”ekosysteemeitä” (ks. myös esim. Hautamäki 
2008; Launonen & Viitanen 2011; Oksanen & Hautamäki 2014).  
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Tämä tutkimus jakaa sen lähtökohdan, että vanhakantainen 
klusteriajattelu tai kaavamaisesti ja hallintolähtöisesti sovellettu alu-
eellisen innovaatiojärjestelmän käsite eivät vastaa enää tämän ajan 
kehittämispoliittisiin haasteisiin. Muodikkaalle ”ekosysteemi”-käsit-
teelle on kuitenkin vaihtoehtoja tai ainakin ”ekosysteemin” käsitettä 
käytettäessä sille tulisi antaa ytimiään myöten evolutionäärinen tul-
kinta, jotta se tuottaisi kaivattua lisäarvoa. Muutoin tälle sinällään 
hyödylliselle käsitteelle käy kuin sadun keisarille uusine vaatteineen. 
Voikin väittää, että vahvasti innovaatiojärjestelmälähestymistavan 
inspiroimalla paikallisen innovaatioympäristön käsitteellä on edelleen 
käytännöllistä relevanssia myös paikallisen ja alueellisen, mutta myös 
kansallisen innovaatiopolitiikan kannalta. Nämä politiikan aluetasot 
ovat yhteenkietoutuneita. Äärimmilleen yksinkertaistaen voi sanoa, 
että abstraktia kansallista taloutta ei olemassa, vaan kaikki taloudellista 
lisäarvoa tuottavat toiminnot sijaitsevat jossakin. Tämäkin huomio 
peräänkuuluttaa parempaa ymmärrystä talouden ja tässä tapauksessa 
erityisesti innovaatiotoiminnan ja siihen liittyvien tekijöiden spati-
aalisesta luonteesta.

Tässä tutkimuksessa paikallisen innovaatioympäristön käsitteen 
innovaatiopoliittisia ulottuvuuksia ei juurikaan käsitellä, vaikka ne 
osana alueellisen innovaatiotoiminnan kokonaisuutta motivoivatkin 
tutkimusta erityisesti käytännöllisestä näkökulmasta. Tietoisena ra-
jauksena tutkimuksen tavoitteeksi asetetaan nimenomaan paikallisen 
innovaatioympäristön analyysimallin kehittäminen eikä sen erita-
soisten innovaatiopoliittisten kytkentöjen sekä mahdollisuuksien ja 
rajoitteiden analyysia. 

Tutkimus pyrkii siis käytännön kehittämispolitiikan näkökul-
masta tarjoamaan analyyttisiä työvälineitä, joiden avulla alueellisten 
ja paikallisten tekijöiden merkitystä sekä ylipäätään eri alojen inno-
vaatiotoiminnan spatiaalista dynamiikka opittaisiin ymmärtämään 
nykyistä paremmin. Paikallisen innovaatioympäristön käsite kiinnittää 
huomiota hieman erilaisiin asioihin innovaatiotoiminnan alueellisessa 
dynamiikassa kuin esimerkiksi edellä mainitut alueellisen klusterin 
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tai alueellisen innovaatiojärjestelmän käsitteet. Se korostaa mm. yk-
silöiden asemaa innovaatiotoiminnassa sekä innovaatiotoiminnan 
uppoutuneisuutta yhtäältä yleisempään kaupunki- ja aluetaloudelli-
seen dynamiikkaan ja toisaalta ylipaikallisiin, jopa globaalilla tasolla 
hahmottuviin taloudellisiin ja sosiaalisiin konstellaatioihin. Innovaa-
tioympäristötutkimuksen tavoittelemaa lisäarvoa kuvataan tarkemmin 
luvussa 2.4. Lähtökohta joka tapauksessa on, että tässä tutkimuksessa 
kehitettävällä paikallisen innovaatioympäristön käsitteellä ja analyysi-
mallilla tavoitellaan myös uutta käytännöllistä lisäarvoa.  

1.2. Tutkimuksen tieteellinen asemoituminen

1.2.1. Aluetiede ja talousmaantiede

Edellä käytettiin alueellisen innovaatiotoiminnan käsitettä, joka on 
luonteeltaan ennen muuta toimintapoliittinen. Se kuitenkin osoittaa 
varsin hyvin tämän tutkimuksen asemoitumisen myös tutkimuk-
sen kentällä: Yhtäältä tutkimus asemoituu vahvimmin osaksi alue-
tieteellistä ja talousmaantieteellistä tutkimusta. Toisaalta tutkimus 
ammentaa teknologian- ja innovaatiotutkimuksen perinteestä. Tässä 
tutkimuksessa pääpaino on siis siinä, miten ja millaisin mekanis-
mein maantieteelliseen sijaintiin kytkeytyvät tekijät vaikuttavat yri-
tysten innovaatiotoimintaan. Empiiristen osatutkimusten pääpaino 
on ICT- ja laajemmin digitaalisen median toimialoissa. Suuri osa 
näiden toimialojen yrityksistä luetaan myös nk. tietointensiivisiksi 
liike-elämän palveluiksi, joiden ympärille on kehkeytynyt oma tut-
kimusalueensa eli nk. KIBS-tutkimus (”Knowledge-Intensive Business 
Services”). Tietointensiivisten liike-elämän palveluiden tutkimuksessa 
innovaatiotoimintaan liittyvillä tarkasteluilla on ollut merkittävä sijan-
sa (esim. Miles ym. 1995; Boden & Miles 2000; Muller & Doloreux 
2009). Tutkimus kokonaisuudessaan tähtää kuitenkin yleisempään 
alueellisen innovaatiotoiminnan ymmärtämiseen, joten tutkimusta 
ei voida kokonaisuudessaan luonnehtia KIBS-tutkimukseksi. Tässä 
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siis keskitytäänkin aluetieteen ja talousmaantieteen sekä teknologia- ja 
innovaatiotutkimuksen perinteiden lyhyeen valottamiseen. 

Aluetieteen yksikäsitteinen määrittely on hankalaa. Aluetiede on 
kuitenkin perimmältään yhteiskuntatiedettä, joka tarkastelee erilaisten 
yhteiskunnallisten ilmiöiden ja prosessien spatiaalisia ja alueellisia 
ulottuvuuksia. Yhteiskunnallisten ilmiöiden moninaisuuden vuoksi 
myös aluetieteen kattama aihevalikoima on erittäin laaja. Sotarauta 
(2013) kuvaakin aluetiedettä eräänlaiseksi ”ameebaksi”, joka mu-
kautuu ja muuttaa muotoaan ajan ja olosuhteiden mukaan. Osa tätä 
muuntumista on se, että aluetiede ottaa osaksi omaa traditiotaan 
muiden tieteenalojen käsitteitä, teoretisointeja ja metodologioita. 
Ameebamaisuutta voi pitää yhtä aikaa sekä hyvänä että haastavana 
tieteenalan luonteenpiirteenä: Yhtäältä se mahdollistaa aluetieteen 
joustavuuden ja nostaa esiin sen synteesihakuisen luonteen suhteessa 
muihin tieteenaloihin. Erilaisten alueellisesti ja spatiaalisesti määritty-
vien ilmiöiden ymmärtäminen edellyttää lisäarvoa tuottavaa synteesiä. 
Toisaalta ameebamaisuuden vaarana on vääränlainen eklektisyys, joka 
pahimmillaan voi estää näkemästä tarkasteltavien ilmiöiden todellisia 
fundamentteja. 

Tässä tutkimuksessa painottuu aluetieteen talouteen ja elinkeinoi-
hin liittyvä ulottuvuus, jonka voi arvioida olevan myös kansainvälisen 
aluetieteen valtavirtaa. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että aluetieteen 
nimeä kantavassa Regional Studies -lehdessä merkittävä osa artikkeleis-
ta keskittyy pohjimmiltaan taloudellisten prosessien tarkasteluihin. 
Tästäkin näkökulmasta aluetieteen ja talousmaantieteen läheinen 
sukulaisuus ja yhteenkietoutuneisuus talousmaantieteen kanssa ovat 
ilmeisiä. Talousmaantiedehän on kulttuuri- ja ihmismaantieteen loh-
ko, joka tutkii aluetieteen tavoin erilaisten taloudellisten toimintojen 
jäsentymistä tilassa (esim. optimisijainnit) sekä alueiden taloudel-
lisia erityispiirteitä. Voi kuitenkin arvioida, että talousmaantieteen 
piirissäkin kysymyksenasettelut ja metodologiat ovat viime vuosina 
monimuotoistuneet saaden jopa aluetieteen ”ameebamaisia” piirteitä. 
Perinteisen sijaintiteoriavetoisen talousmaantieteen metodologia on 
ollut varsin kvantitatiivinen, mikä on osaltaan linkittänyt sen ta-
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loustieteisiin. Sittemmin valtavirtataloustieteen ja talousmaantieteen 
kysymyksenasettelut ovat eriytyneet ja uusia kiinnostavia yhteistyö-
mahdollisuuksia on syntynyt myös taloustieteen uudempien versojen 
(esim. organisaatioteoria, taloussosiologia, johtamistieteet) kanssa 
(Amin & Thrift 2000). 

Taloudellisten prosessien spatiaalisten ja alueellisten ulottuvuuk-
sien tarkastelu on sekä aluetieteen että talousmaantieteen piirissä varsin 
samankaltaista, eikä pitävää erontekoa niiden välille ole välttämättä 
mahdollista tehdä. Pari keskeistä eroa on kuitenkin löydettävissä: 
Ensimmäinen huomio on se, että osin jännitteisistäkin suhteista huoli-
matta talousmaantiede nyökkää enemmän nimenomaan taloustieteen 
suuntaan, kun taas aluetiede on leimallisesti yhteiskuntatieteellisem-
min suuntautunut. Toinen huomio on se, että aluetieteelle on tyy-
pillistä hakeutuminen lähelle yhteiskuntapoliittisia käytäntöjä, minkä 
vuoksi tutkimuksessa on myös soveltavia ja ongelmasuuntautuneita 
piirteitä. Tämä suomalaisen aluetieteen vahva policy-orientaatio on 
tunnistettu jo aiemmin (ks. esim. Kuitunen 1995, 26–30). Talous-
maantieteellisen tutkimuksen suhde yhteiskuntapolitiikan eri lohkoi-
hin on etäisempi ja enemmän ulkoa kuin sisältä katsova. Sotaraudan 
(2013) kuvaus tamperelaisen aluetieteen synnystä ja kehityspolusta 
vahvistaa kumpaakin edellä tehtyä aluetieteen ja talousmaantieteen 
välistä erontekoa korostaen lisäksi aluetieteen monitieteistä traditiota. 

Seuraavassa tehdään tämän tutkimuksen näkökulmasta muutama 
huomio sekä aluetieteeseen että talousmaantieteeseen vaikuttaneista 
merkittävistä virtauksista ja ”käänteistä”. Tässä suhteessa on miele-
kästä laittaa yhteen sekä aluetiede että talousmaantiede, koska niiden 
muutossuunnat ovat laajassa mielessä hyvin yhteneviä. 

Aluetieteen ja talousmaantieteen lisäksi myös taloustieteen pii-
rissä on ollut pyrkimystä maantieteellisten kysymyksenasettelujen 
huomioimiseen. Tervo (1999) on analysoinut näitä aluetaloustieteen 
suuntauksia ja nostanut esiin esimerkiksi regional science- ja regional 
economics -suuntaukset, jotka jakavat pyrkimyksen matemaattisten 
välineiden hyödyntämiseen ja taloustieteelliseen mallinnukseen. Tästä 
maastosta virisi myös toinen kahdesta tutkimussuuntauksesta, joita 
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kumpaakin kutsutaan tutkimuskirjallisuudessa hämäävästi ”uudeksi 
talousmaantieteeksi”. On siis olemassa taloustiedesuuntautunut ”uusi 
talousmaantiede” että yhteiskuntatieteellisesti suuntautunut ”uusi 
talousmaantiede”.

Taloustieteen nobelisti Paul Krugman (1991; 1995; 1998; 1999) 
figuroi vahvasti ensin mainitun taloustiedesuuntautuneen ”uuden 
talousmaantieteen” kehittelyvaiheissa 1990-luvulla. Hän toi alueiden 
väliseen mallintavaan analyysiin mm. muuttuvien skaalatuottojen 
sekä epätäydellisen kilpailun oletukset, jotka muuttivat perinteisen 
uusklassisen taloustieteen oletuksia. Käytännössä nämä oletukset mer-
kitsivät sitä, että mikrotalousteorian keinoin päästiin kiinni taloudel-
lisiin kasaantumisetuihin ja keskittymien syntymiseen, mikä tuo esiin 
tämän suuntauksen yhtymäkohdat aiempaan talousmaantieteelliseen 
teoretisointiin (esim. Hirschman 1958 ja Myrdal 1959). Varhaiset 
taloustiedesuuntautuneen ”uuden talousmaantieteen” teoretisoinnit 
kykenivät vain pieneltä osaltaan – tai vähintäänkin talousmaantieteen 
perinteestä poikkeavalla tavalla – kuvaamaan ja selittämään agglo-
meraatioiden kehittymistä ja sisäistä dynamiikkaa (esim. Martin & 
Sunley 1996). Tämä myös selitti osaltaan formaaliin, kvantitatiiviseen 
metodologiaan pohjautuvan teoreettisen lähestymistavan viileähkön 
vastaanoton talousmaantieteilijöiden joukossa. Mukana oli myös 
monia lähestymistapoihin liittyviä, metodologisia ja osin jopa hen-
kilökemioihin liittyviä syitä (esim. Scott 2004).    

Suomessa on tehty taloustiedesuuntautuneen ”uuden talous-
maantieteen” lähtökohdista kumpuavaa tutkimusta on melko vähän. 
Väitöskirjoista voi mainita esimerkiksi Ritsilän (2001) ja Hermansin 
(2004) työt. Ritsilän (emt.) inhimillisen pääoman alueellista kasau-
tumista ja uudelleen allokoitumista tarkasteleva väitöskirja on tehty 
”uuden talousmaantieteen” lähtökohdista käsin, joskin se ammentaa 
aineksia myös muista tutkimusperinteistä (esim. GREMI-ryhmän 
lähestymistapa). Vastaavasti Hermansin (emt.) suomalaista biotek-
nologia-alaa tarkasteleva väitöskirja ottaa yhdeksi lähtökohdakseen 
uuden talousmaantieteen perusteesit. Simosen (2007) T&K-yhteis-
työn ja työvoiman liikkuvuuden vaikutuksia innovaatiotoimintaan 



34 – Jari Kolehmainen

käsittelevä väitöskirja kuuluu myös taloustiedesuuntautuneen ”uuden 
talousmaantieteen” piiriin, ja siihen palataan vielä myöhemmin (luku 
2.3.1.). Edellä mainittujen väitöskirjojen lisäksi Suomeen kohdistu-
vaa, taloustieteellisesti suuntautunutta ”uuden talousmaantieteen” 
tutkimusta on tehty jonkin verran (esim. Ottaviano & Pinelli 2004; 
2006; Berghäll 2008; Tervo 2000; 2010). 

Taloustiedetaustainen ”uusi talousmaantiede” nosti esiin siis 
taloudellisten toimintojen keskittymisen dynamiikan, jonka parissa 
toinen samanniminen mutta yhteiskuntatieteellisemmin orientoitu-
nut suuntaus on myös askaroinut, osin jopa tätä taloustiedetaustaista 
”uutta talousmaantiedettä” aiemmin. Tämä osin kilpaileva, yhteiskun-
tatieteellisemmin orientoitunut ”uusi talousmaantiede” kiinnittää huo-
miota myös institutionaalisiin, kulttuurisiin ja sosiaalisiin tekijöihin 
tarkastellessaan taloudellisten toimintojen jäsentymistä tilassa. Tätä 
lähestymistapaa on kuvattu talousmaantieteen ”käänteiden” kautta. 
Erityisesti on puhuttu ns. institutionaalisesta käänteestä (esim. Martin 
2000; Amin 1999; 2001), kulttuurisesta käänteestä (esim. Cook 2000; 
Barnes 2001; Amin & Thrift 2004) ja relationaalisesta käänteestä 
(esim. Storper 1997a; b, Bathelt & Glückler 2003; Yeung 2005). 

Nämä edellä mainitut ”käänteet” eivät ole vain talousmaantieteen 
sisäisiä paradigmasiirtymiä, vaan heijastavat laajemmin yhteiskuntatie-
teellisiä virtauksia. Samalla on huomattava, että em. ”käänteet” ovat 
keskenään osin päällekkäisiä. Lisäksi empiirisessä tutkimuksessa sama 
”käänne” kytketään usein varsin erilaisiin, joskin syvärakenteeltaan 
samantapaisiin ilmiökenttiin. Esimerkiksi ”kulttuurisen käänteen” 
lähtökohdista ja perinteestä käsin voidaan päätyä yhtä oikeutetusti 
tarkastelemaan kulttuurin (ja kulttuuriteollisuuden) aluetaloudellis-
ten vaikutusten tulkintoja (esim. Kainulainen 2005) että paikallista 
(kehittämis-)kulttuuria alueellisen innovaatiopolitiikan kontekstissa 
(Siltanen 2009).

Laajassa mielessä ”kulttuurisella käänteellä” viitataan talouden 
kulttuuristumiseen tai ainakin sen kulttuurisen luonteen parempaan 
tieteelliseen ymmärtämiseen. Tätä tulkintaa edustaa esimerkiksi yri-
tysten kulttuuris-sosiaalisesti sävyttyneen alueellisen juurtumisen 
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tutkimus, joka on hyvin lähellä tiettyjä sekä institutionaalisen et-
tä relationaalisen talousmaantieteen painotuksia. Institutionaalisen 
talousmaantieteen piirissähän on tutkittu alueiden taloudelliseen 
toimintaan vaikuttavia kulttuurisia, sosiaalisia ja poliittisia toiminta-
malleja, käytäntöjä, sääntöjä ja normeja. Instituutiot jaetaan tyypilli-
sesti muodollisiin ja epämuodollisiin instituutioihin (ks. esim. Lauth 
2015). Muodolliset instituutiot on luotu tietoisesti toimijoiden käyt-
täytymiseen vaikuttamiseksi. Tällaisia instituutioita ovat esimerkiksi 
lait ja asetukset, ohjesäännöt ja sopimukset, mutta myös esimerkiksi 
sellaiset organisaatiot, jotka omalla olemassaolollaan muokkaavat 
toisten organisaatioiden ja yksilöiden valintoja tai valintojen mah-
dollisuuksia. Epämuodolliset instituutiot puolestaan ovat sellaisia 
toimijoiden valintoihin vaikuttavia toimintatapoja, käytäntöjä tai 
rutiineja, jotka ovat saavuttaneet vakiintuneen ja hitaasti muuttuvan 
aseman. Talousmaantieteen – kuten käsillä olevan tutkimuksenkin – 
näkökulmasta on oleellista se, että alueet poikkeavat toisistaan näiden 
kulttuuristen ja institutionaalisten tekijöiden suhteen. 

Bathelt ja Glückler (2003) hahmottelevat relationaalisen talous-
maantieteen tutkimusohjelmaa tai lähestymistapaa käyttäen peilinä 
(erityisesti saksalaista) taloustieteellisesti suuntautunutta perinteistä 
talousmaantiedettä (regional science) eikä niinkään muita yhteiskun-
tatieteellisesti suuntautuneen ”uuden talousmaantieteen” virtauksia. 
Tästä osin puutteellisesta asetelmasta huolimatta heidän hahmotte-
lunsa ovat myös tämän työn näkökulmasta relevantteja. He jatkavat 
omalla kontribuutiollaan – osin kritiikin kautta – Storperin (1997a; 
b) työtä, joka toi teknologisen kehityksen ja innovaatiotoiminnan 
relationaalisen talousmaantieteen kehittelyihin (ns. organisaatioiden, 
teknologioiden ja territorioiden ”pyhä kolmiyhteys”). Yeung (2005) 
on omassa artikkelissaan käynyt läpi relationaalisen talousmaantieteen 
kehityspolkua ja lähestymistapoja. Merkillepantavaa on se, että näissä 
eri lähestymistavoissa tutkimuksen teemat ja ”relationaalisuudet” 
vaihtelevat merkittävästi eikä yhteistä käsitystä relationaalisuuden 
syvemmästä luonteesta välttämättä ole.
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Relationaalisen talousmaantieteen perusta on joka tapauksessa 
siinä, että tarkasteluissa kiinnitetään huomiota erilaisten taloudellisten 
toimijoiden (esim. organisaatiot ja yksilöt) vuorovaikutussuhteisiin ja 
-prosesseihin, niitä puitteistaviin tekijöihin ja erityisesti niiden spatiaali-
seen ulottuvuuteen (Bathelt & Glückler 2003; Yeung 2005). Tämä siir-
tää huomion pois rajatuista alueista (territorioista) ja niiden ominaisuuk-
sien (kvantitatiivisesta) vertailusta. Lähestymistavalle on osoitettu myös 
oikeutettua kritiikkiä. Esimerkiksi Sunley (2008) suhtautuu kriittisesti 
erillisen relationaalisen talousmaantieteen koulukunnan tai paradigman 
luomiseen. Hänen mukaansa taloudellisten toimijoiden verkostoja ja 
suhteita voitaisiin tarkastella institutionaalisista ja evolutionäärisistä 
tulokulmista käsin eikä uutta relationaalista tutkimuskäsitteistöä tarvita. 

Kuten edellä esitetystä kritiikistä käy ilmi, institutionaalisen ja 
relationaalisen talousmaantieteen kiinnostus ajassa ja tilassa kehittyviä 
taloudellisia prosesseja kohtaan tuo ne varsin lähelle evolutiivista tai 
evolutionääristä tutkimusotetta. Evolutionäärisen talousmaantieteen 
tausta on luonnollisesti evolutionäärisessä taloustieteessä, jota avataan 
lyhyesti seuraavassa teknologian- ja innovaatiotutkimusta koskevassa 
alaluvussa. Yhteistä institutionaaliselle, relationaaliselle ja evoluti-
onääriselle tutkimuspainotukselle on esimerkiksi se, että huomio 
kiinnitetään historiallisesti eteneviin prosesseihin ja niiden usein 
epälineaarisiin kehitysvaiheisiin. Tämä jaettu näkemys konkretisoituu 
osin yhteisissä käsitteissä: esimerkiksi polkuriippuvuuden (”path de-
pendency”), uuden polun luominen (”path creation”) ja lukkiutuman/
lukkiuman (”lock-in”) käsitteitä hyödynnetään sekä institutionaalisen 
että evolutionäärisen talousmaantieteen tutkimuksen piirissä. Nämä 
käsitteet viittaavat nimenomaan siihen, että evolutionäärisissä tarkas-
teluissa ollaan kiinnostuneita prosessuaalisista ilmiöistä sekä mikrota-
soisista alueen uudistumista selittävistä taloudellisista ilmiöistä, kuten 
innovaatiot, uudet yritykset ja uudet toimialat. (ks. esim. Boschma & 
Lambooy 1999; Hassink 2005; Boschma & Frenken 2006; Holmen 
& McKelvey 2005; Martin & Sunley 2006; 2007) 

Edellä mainitut ”käänteet” ovat ainakin osin jälkikäteisiä 
konstruktioita aluetieteessä ja talousmaantieteessä tapahtuneista muu-
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toksista. Ne ovat joka tapauksessa merkityksellisiä myös alueellisen 
innovaatiotoiminnan tutkimuksen kehittymisen kannalta. Monilta 
osin samojen aluetutkijoiden tutkimukset voisi kuitenkin kategorisoida 
toisinkin. Esimerkiksi toimintapoliittisesti orientoituneita aluetutki-
muksen teoria- ja tutkimussuuntauksia on 1990-luvulta lähtien usein 
kutsuttu yhteisnimellä ”uusi regionalismi”, jonka keskeisiä piirteitä 
ovat esimerkiksi alueiden taloudellisen merkityksen korostaminen 
sekä institutionaalisten tekijöiden korostaminen. Suuri osa alueelli-
sen innovaatiotoiminnan tutkimuksesta liittyykin tavalla tai toisella 
tähän ”uuden regionalismin” aaltoon, kuten myöhemmin tarkemmin 
kuvataan (ks. luku 2.1.2.). 

Yksi ”uuden regionalismin” airueista aluetutkimuksessa oli nk. 
lokaliteettitutkimus (esim. Cooke 1989), joka yhtäältä nosti esiin 
tarkastelun keskiöön ihmisten arkipäiväisten prosessien (esim. työssä-
käynti) kautta rajautuvan alueyksikön – lokaliteetin – ja joka toisaalta 
korosti näiden lokaliteettien ja niitä laajemmalla spatiaalisella tasolla 
jäsentyvien järjestelmien ja rakenteiden keskinäistä vuorovaikutusta. 
Tietyllä tavalla lokaliteettitutkimus yhdisti perinteistä kuvailevaa alue-
maantiedettä ja teoriavetoisempaa yhteiskuntamaantiedettä. Voi myös 
todeta, että lokaliteettitutkimus loi pohjaa myöhemmälle alueellisen 
innovaatiotoiminnan tutkimukselle, jonka yksi piirre on ollut huo-
mion kiinnittäminen innovaatiotoiminnan kannalta erityisiin alueisiin. 
Yhteys lokaliteettitutkimuksen ja myöhemmän alueelliseen innovaa-
tiotoimintaan liittyvän tutkimuksen välillä ruumiillistuu esimerkiksi 
Philip Cooken hahmossa: Hän oli keskeinen lokaliteettitutkimuksen 
uranuurtaja, kuten myös alueellisten innovaatiojärjestelmien lähesty-
mistavan kehittäjä ja tutkija (ks. tarkemmin luku 2.2.5.).  

1.2.2. Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimus

Evolutionäärisen talousmaantieteen tausta on ymmärrettävästi evolu-
tionäärisessä taloustieteessä, joka on vaikuttanut suuresti myös tekno-
logian- ja innovaatiotutkimuksen perinteen syntyyn. Evolutionäärinen 
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ja institutionaalinen talousmaantiede ovat monilta osin kietoutuneet 
toisiinsa, mikä pätee myös niiden kantamuotoihin eli evolutionääriseen 
ja institutionaaliseen taloustieteeseen. Ilmeisimmin varhaisin eksp-
lisiittisesti evolutionääristä otetta taloustieteeseen kaivannut tutkija 
oli Thorstein Veblen (1898), jonka artikkeli ”Why Is Economics Not an 
Evolutionary Science?” nosti kysymyksen esiin varsin suorasukaisesti ja 
tunnetuksi tulleella tavalla. Jopa niin, että Boschma ja Frenken (2006) 
mukailivat sitä hahmotellessaan evolutionäärisen talousmaantieteen 
sekä teoreettisia että metodologisia valintoja ja taustasitoumuksia. He 
kysyivät artikkelinsa pääotsikossa: ”Why is economic geography not an 
evolutionary science?” Veblenin (emt.) artikkelin keskeisin väite on 
se, että taloutta ei pitäisi ymmärtää pysyvään tasapainoon pyrkivänä 
systeeminä, vaan pikemminkin koko ajan muuntuvana ja muuttu-
vana systeeminä. Avain muutoksen ymmärtämiseen on talouden 
hahmottaminen inhimillisenä ja sosiaalisena ilmiönä, jota muovaavat 
ihmiset tapoineen ja haluineen, mutta myös kykenevinä oppimaan 
ja toimimaan yhdessä. Tähän ajatuskulkuun liittyy myös keskeinen 
huomio siitä, että yksittäiset ihmiset ja muut taloudelliset toimijat 
toimivat aina vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.  

Kenties Vebleniäkin laajemmin evolutionäärisen taloustieteen 
kantaisänä pidetään kuitenkin itävaltalaista Joseph Schumpeteriä, joka 
on noussut muutamien keskeisten ja paljon (epätarkastikin) siteerat-
tujen havaintojensa vuoksi koko taloustieteen klassikoiden joukkoon. 
Tämän tutkimuksen kannalta Schumpeterin laajasta tuotannosta kan-
nattaa kiinnittää huomiota ennen muuta kahteen asiaan. Ensinnäkin 
Schumpeter (1942/1976, 81–86) yhdessä pääteoksessaan ”Capitalism, 
Socialism and Democracy” kirjoitti ”kapitalismin luovasta tuhosta”, 
joka on koko alue- tai kansantalouden näkökulmasta kiinnostava ja 
yllättäen koko ajan jopa entistä ajankohtaisemmaksi käyvä huomio. 
Luovalla tuholla viitataan karkeasti ottaen kapitalistisen talouden 
uudistumisen prosessiin, jossa keskeisessä asemassa ovat luovien yrit-
täjien eteenpäin viemät innovaatiot. Tuhon elementti on puolestaan 
siinä, että tässä prosessissa talouden voimavarat allokoituvat koko ajan 
uudestaan heikompien tuotteiden ja yritysten poistuessa markkinoilta. 
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Tämä huomio on ollut tärkeä evolutionääriselle taloustieteelle, jonka 
keskeisimpänä tutkimuskohteena ovat nimenomaan sellaiset taloudel-
liset, sosiaaliset ja institutionaaliset tekijät, jotka vaikuttavat yritysten 
innovaatiotoimintaan ja vielä yleisemmin innovaatioiden ja uusien 
teknologioiden syntymiseen. Voidaankin todeta, että innovaatio on 
yksi evolutionäärisen taloustieteen peruskäsitteistä. 

Schumpeterin (esim. 1934; 1939) toinen keskeinen ansio liittyy-
kin tapaan, jolla hän käsitteellisti innovaatiot ja innovaatiotoiminnan, 
koska se on edelleen relevantti ja osin jopa tuore. Schumpeterin pe-
rusajatuksen mukaan innovaatiot ovat teknologisten, tuotannollisten 
ja taloudellisten toimintojen uusia kombinaatioita eivätkä vain kau-
pallistettuja (teknisiä) keksintöjä. Ne voivat toki olla uusia tuotteita 
ja tuotantoprosesseja, mutta yhtä hyvin ne voivat olla uusia organi-
sointimuotoja, uusien raaka-aineiden käyttöä, uusia jakelukanavia 
tai markkinoita. Schumpeterin perinnettä seuraillen innovaatiot, 
innovaatiotoiminta ja uudistuminen ovatkin olleet koko evolutionää-
risen taloustieteen keskeisiä tutkimusteemoja. Yritys- ja toimialatasolla 
klassiseen asemaan ovat nousseet esimerkiksi Penrosen (1959) yritysten 
kasvun edellytyksiä ja rajoitteita teoretisoinut teos (nk. resurssiperus-
tainen yritysteoria) sekä Downien (1958) yrityspopulaatioekologiaa 
hahmotellut teos, jossa käsiteltiin jo paljon samoja evolutionäärisen 
taloustieteen perusteemoja, jotka Nelsonin ja Winterin (1982) tunnet-
tu teos ”An Evolutionary Theory of Economic Change” nosti pysyvästi 
taloustieteelliseen keskusteluun.

Edellä tehdyt huomiot oikeastaan jo osoittavat, että paikka pai-
koin evolutionäärinen taloustiede ja teknologian- ja innovaatiotut-
kimus ovat päällekkäisiä tutkimusaloja ainakin klassikoiden osalta. 
Kutsutaanhan esimerkiksi juuri Schumpeteriä sekä evolutionäärisen 
taloustieteen että innovaatiotutkimuksen isäksi. Lisäksi hänelle anne-
taan kunniaa myös yrittäjyystutkimuksen uranuurtajana nimenomaan 
yrittäjien taloutta uudistavan roolin tunnistamisen vuoksi. Yhtä kaikki, 
evolutionäärisen taloustieteen kiinnostus teknologista kehitystä ja in-
novaatiotoimintaa kohtaan on osaltaan ollut synnyttämässä kokonaista 
teknologia- ja innovaatiotutkimuksen lähestymistapaa. 
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Evolutionäärisen taloustieteen lisäksi nykyisen teknologia- ja 
innovaatiotutkimuksen toinen keskeinen tukijalka on jo itsessään 
monitieteinen, mutta selvästi yhteiskuntatieteellisesti orientoitunut 
tieteen- ja teknologiantutkimus (Science and Technology Studies, 
STS). Se on erilaisten tutkimusperinteiden kudelma, jonka mielen-
kiinto on kohdistunut tieteen ja teknologian kehityksen prosesseihin 
sekä niiden yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Tämä tutkimusperinne 
on vahvistunut 1960-luvulta lähtien, ja sen kysymyksenasettelut ovat 
laajentuneet ja monipuolistuneet koko ajan. 

Ehkä pysyvintä linjaa tässä tutkimuksessa edustaa tieteenhisto-
rian ja -filosofian tutkimus, jonka ohella tieteen, tiedeyhteisöjen ja 
laajemmin tiedon sosiologinen tarkastelu on vahvistunut osana tieteen 
itseymmärryksen kehittymistä (esim. Merton 1973; Latour & Wolgaar 
1986; Latour 1987). Historiatieteen parissa on myös harjoitettu vilkas-
ta tieteen, teknologian ja innovaatioiden historian tutkimusta, mistä 
todisteena ovat myös muutamat suomalaiset väitöskirjat (esim. Paju 
2008; Kaataja 2009). Teknologiseen kehitykseen ja innovaatioihin 
liittyvä sosiologinen tutkimus on usein myös historiallisesti väritty-
nyttä, koska teknologioiden ja innovaatioiden kehittämisen ja käytön 
prosessit ovat sosiaalisia mutta myös ajallisesti pitkäkestoisia. Tällä 
tutkimusalalla on toki jatkuvasti myös sisäisiä ristiriitoja ja erilaisia 
painotuksia. Esimerkiksi pitkään sosiologisesti virittynyttä teknologian 
tutkimusta hallinnut ”teknologian sosiaalisen muotoilun ja konstru-
oinnin” (”social shaping / construction of technology”) lähestymistapa on 
syntynyt kritiikkinä teknologiselle determinismille (esim. MacKenzie 
& Wajcman 1985; Bijker & Law 1992; Pohjola 2007; 2009). 

Tieteen ja tiedepolitiikan tutkimuksen haara on kuroutunut 
yhteen innovaatiotutkimuksen kanssa. Martin (2012) käyttääkin 
omassa oppihistoriallisessa analyysissään termiä tiedepolitiikka- ja 
innovaatiotutkimus (Science Policy and Innovation Studies, SPIS). 
Voi tulkita, että yhteiskuntatieteellisesti virittynyt tieteen- ja tekno-
logiantutkimus ja tiedepolitiikan tutkimus sekä evolutionäärisen 
taloustieteen lähtökohdista syntynyt innovaatiotutkimus ovat viime 
vuosikymmeninä sulautuneet ja laajentuneet yleiseksi innovaatio-
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tutkimukseksi, joka pitää sisällään hyvin erilaisia lähestymistapoja 
ja tarkastelukulmia. Tämä kehitys kielii siitä, että innovaatioiden 
merkitys yhteiskunnallisena muutosvoimana on kasvanut ja että näitä 
taloutta ja yhteiskuntaa muokkaavia innovaatioita syntyy muistakin 
kuin tieteellisen ja teknologisen kehityksen lähtökohdista. Toisaal-
ta lisääntynyt ymmärrys innovaatioista ja niiden syntyyn johtavien 
prosessien monimuotoisuudesta on avannut väylän hyvin laajoille 
tutkimusasetelmille. Innovaatiotutkimuksesta onkin tunnistettavissa 
erilaisia alakategorioita, jotka poikkeavat toisistaan erityisesti tarkas-
telutason mukaan.

Esimerkiksi Johannessen ym. (2001) jakavat innovaatiotutki-
muksen neljään kategoriaan eli yksilö-, rakenne-, vuorovaikutus- ja 
innovaatiojärjestelmäsuuntautuneiseen lähestymistapaan. Yksilötasoisissa 
tarkasteluissa huomio kohdistuu yksilöiden erilaisten ominaisuuksien 
merkitykseen suhteessa innovaatiotoimintaan, kun taas rakennelähes-
tymistavassa kiinnitetään huomio esimerkiksi organisaatiorakenteiden 
vaikutuksiin. Vuorovaikutuslähestymistavassa huomio kiinnittyy eri 
toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen, joka innovaatiojärjestelmä-
suuntautuneessa lähestymistavassa asettuu laajempaan institutionaa-
liseen kehykseen. Kuten myöhemmin kuvataan, innovaatiojärjestel-
mätutkimus sai alkunsa kansallisista tarkasteluista (esim. Freeman 
1987), mutta on sittemmin monimuotoistunut sekä alueellisten että 
sektoraalisten tarkasteluiden suuntaan. Alueelliset ja ylipäätään maan-
tieteelliset tekijät ovatkin tulleet osaksi teknologian- ja innovaatiotutki-
muksen kenttää, kun on huomattu, että näillä tekijöillä on merkitystä 
innovaatioprosessien organisoitumisen ja ylipäätään innovaatioiden 
synnyn näkökulmasta. Tämä on se huomio, josta syntyy silta alue- 
ja talousmaantieteen sekä teknologian- ja innovaatiotutkimuksen 
perinteiden välille. 

Kuten Fagerbergin ja Verspagenin (2009) ja Fagerbergin ym. 
(2012) artikkelit osoittavat, yhteiskuntatieteellisten, innovaatioaiheis-
ten artikkeleiden määrä on kasvanut 1960-luvulta lähtien ja erityisesti 
1990-luvun puolivälistä lähtien näiden artikkelien määrä on kasvanut 
erityisen voimakkaasti. Tämän ohella on syntynyt alan oppituoleja, 
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tutkimuskeskuksia ja tieteellisiä lehtiä (esim. Research Policy ja Techno-
vation). Samalla kun innovaatiotutkimuksen laajentumisen myötä sen 
kysymyksenasettelut ovat monipuolistuneet, on sen asema itsenäisenä 
tieteenalana vahvistunut. Tässä kehityksessä tiettyjen tutkijoiden – 
kuten aiemmin mainitun Christopher Freemanin – rooli on ollut 
erittäin suuri. Martinin (2012) em. analyysi tiedepolitiikan ja inno-
vaatiotutkimuksen kehityspolusta ja tieteenalaistumisesta on varsin 
samansuuntainen Fagerbergin ja Verspagenin (2009) ja Fagerbergin 
ym. (2012) analyysien kanssa. 

1.3. Yhteenveto: Innovaatioaluetiede?

Tämä tutkimus kiinnittyy käytännöllisestä näkökulmasta alueellisen 
innovaatiotoiminnan ilmiökenttään. Sama käsite kuvaa samalla sen 
asemoitumista tieteelliseen keskusteluun. Kuten todettua, alue- ja 
talousmaantiede sekä innovaatiotutkimus ovat löytäneet toisensa 
jo kauan aikaa sitten. Varhaisimmassa vaiheessa tosin maantieteili-
jät olivat erityisen kiinnostuneita siitä, kuinka innovaatiot leviävät 
maantieteellisesti (esim. Hägerstrand 1967). Sittemmin kysymyksen-
asettelujen ydin on siirtynyt siihen, kuinka ”maantiede” ja alueelliset 
tekijät vaikuttavat innovaatioiden syntyyn ja kehittämiseen sekä niitä 
tuottavien yritysten toimintaedellytyksiin. 

Edellä kuvatun kaltaiset kysymyksenasettelut ovat ajaneet tutkijoi-
ta eteenpäin jo pitkän aikaa. Esimerkiksi jo noin kaksi vuosikymmentä 
sitten Feldman (1994) julkaisi kirjan ”The Geography of Innovation”, 
joka summasi aiemmasta tutkimuksesta ja omasta empiirisestä tut-
kimuksesta innovaatioiden ja innovaatiotoiminnan maantieteelliseen 
ulottuvuuteen liittyviä tekijöitä. Näitä huomioita voi edelleen pitää 
suurelta osin relevantteina. Voikin sanoa, että erityisesti talousmaan-
tieteen piirissä on parin viimeisimpien vuosikymmenten kuluessa 
kehittynyt erityinen ”innovaatiomaantieteen” perinne. Erityisesti 
yhteiskuntatieteellisemmin suuntautunut ”uusi talousmaantiede” 
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(”new economic geography”) on askaroinut eri ”käänteidensä” kautta 
runsaasti myös innovaatiokysymysten äärellä. 

Tässä tutkimuksessa on piirteitä useista mainituista alue- ja talous-
maantieteen suuntauksista. Hahmoteltavan paikallisen innovaatioym-
päristön analyysimallia luonnehtivat relationaaliset, evolutionääriset 
sekä erilaiset institutionaaliset ja kulttuuriset piirteet. Paikallinen 
innovaatioympäristö määrittyy yritysten, muiden organisaatioiden ja 
yksiköiden paikallisten ja ylipaikallisten kytkentöjen ja verkostojen 
kokonaisuutena, joka uudistuu ja muuntuu koko ajan toimijoiden 
omien valintojen kautta. Oleellista on huomata, että tässä tutkimuk-
sessa erilaisten sosiaalisten, kulttuuristen ja jopa poliittisten toiminta-
mallien, käytäntöjen ja normien nähdään vaikuttavan eri toimijoiden 
valintoihin ja käyttäytymiseen. Tämä heijastuu esimerkiksi siihen, 
kuinka yritysten ja muiden organisaatioiden innovaatioverkostot 
muotoutuvat. Niiden syntyyn ja muotoutumiseen vaikuttavat monet 
muutkin kuin pelkät taloudelliset tekijät.  

Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen osalta tämän 
tutkimuksen pääpaino asettuu erityisesti innovaatiotutkimuksen puo-
lelle. Useissa osatutkimuksissa mielenkiinto on kohdistunut kuitenkin 
korkean teknologian toimialoihin (”digitaalinen media”, ICT), mitä 
kautta tutkimuksessa näkyy kiinnostus myös teknologiantutkimuk-
seen. Tämä suhde on kuitenkin verrattain välittynyt. Kuten edellä 
kuvattiin, innovaatiotutkimus on viimeisten vuosikymmenten aikana 
kiinteytynyt ja ”tieteenalaistunut”. Tämän tieteenalaistumisen rinnalla 
on tapahtunut sisäistä koulukuntaistumista. 

Fagerbergin ja Verspagenin (2009) tutkijoille suunnattuun verk-
kokyselyyn pohjautuva artikkeli kuvaa innovaatiotutkimuksen kentän 
sisäistä organisoitumista. Verkostoanalyysi tunnistaa viisi innovaatio-
tutkimuksen sisäistä ”klusteria”, jotka ovat seuraavat: 1) johtaminen 
(Management), ”schumpeteriläiset” (Schumpeter crowd), maantiede 
ja toimintapolitiikka (Geography&Policy), liiketaloustiede (Industrial 
economics) sekä perifeerikot (Periphery). Vastaavasti Fagerbergin ym. 
(2012) bibliometrinen analyysi jakaa innovaatiotutkimuksen kolmeen 
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klusteriin, jotka ovat seuraavat: 1) T&K:n taloustiede (Economics of 
R&D), 2) innovaatiotoiminnan organisointi (Organising Innovation) 
sekä 3) innovaatiojärjestelmät (Innovation Systems). Nämä innovaatio-
tutkimuksen sisäiset ryhmät tai klusterit eroavat toisistaan esimerkiksi 
tutkijoiden koulutustaustan, keskeisten tutkijoiden, tieteellisten seu-
rojen ja julkaisukanavien osalta. 

Näistä em. innovaatiotutkimuksen eri perustein määritetyistä 
”koulukunnista” tämä tutkimus kytkeytyy selkeimmin maantiede ja 
toimintapolitiikka- sekä innovaatiojärjestelmät -klustereihin. Tutkimuk-
sen pääpaino onkin yleisen tason tarkasteluissa, koska tutkimuksessa 
rakennettava paikallisen innovaatioympäristön analyysimalli pyrkii 
tarjoamaan välineitä erittäin kompleksisen alueellisesti juurtuneen 
kokonaisuuden analysointiin ja ymmärtämiseen. Toimintapolitiikan 
ulottuvuus on läsnä tässäkin pyrkimyksessä. Teknologian- ja inno-
vaatiotutkimuksen piirissä erilaiset innovaatiojärjestelmätarkastelut 
ovat juuri tällaisia yleisiä tarkasteluja erotuksena esimerkiksi yksilö- ja 
organisaatiotasoisista tutkimuksista. On kuitenkin huomattava, että 
tutkimuksen tuloksena syntyvä analyysimalli pyritään rakentamaan 
”mikroperustalle”, jonka ytimen muodostaa yritysten ja muiden or-
ganisaatioiden sisäisten ja ulkoisten, innovaatiotoimintaan liittyvien 
toimintaulottuvuuksien erittely. Lisäksi muutamat osatutkimukset 
paneutuvat empiirisesti mikrotasoisiin tarkasteluihin. 

Tämän tutkimuksen tarkka ja yksikäsitteinen asemoiminen aiem-
min tässä pääluvussa kuvattuun aluetieteen ja talousmaantieteen sekä 
tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen monimuotoiseen 
kenttään ei ole helppoa. Vahvimmin tutkimus kiinnittyy nimenomaan 
aluetieteeseen ydinolemuksensa kautta: Sen ote on yhteiskuntatieteel-
linen ja kokonaisvaltaisuudessaan moniaineksinen, ja tutkimus pyrkii 
tuottamaan alueellisen innovaatiotoiminnan näkökulmasta käytännön 
kehittämistyön kannalta relevanttia tietoa. Tutkimus on kuitenkin 
luonteeltaan enemmän teoreettinen kuin empiirinen. 

Teoreettisesta virityksestään johtuen tutkimuksen tavoittelema 
käytännön relevanssi syntyy nimenomaan siitä, että tutkimuksen 
yhteenveto- ja johtopäätösartikkelissa esitettävä paikallisen innovaa-



Paikallinen innovaatioympäristö – 45

tioympäristön analyysimalli ja sen käyttö lisäävät käytännön kehit-
tämistyötä tekevien tahojen ymmärrystä alueellisen innovaatiotoi-
minnan dynamiikasta. Talousmaantieteen vaikutus tutkimuksessa on 
läsnä erityisesti relationaalisen, evolutionäärisen ja institutionaalisen 
hahmotustavan kautta. Aihepiirin osalta on puolestaan ilmeistä, että 
tutkimus kytkeytyy osaksi innovaatiotutkimuksen perinnettä. Näistä 
lähtökohdista tämän tutkimuksen voi asemoida osaksi moniaineksista 
”innovaatioaluetieteen” perinnettä, joka asemoituu aluetieteen, talous-
maantieteen ja innovaatiotutkimuksen risteyskohtaan. 
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2. KATSAUS ALUEELLISEN 
INNOVAATIOTOIMINNAN TUTKIMUKSEEN 

2.1. Polku alueellisen innovaatiotoiminnan tutkimukseen

2.1.1. Klassinen lähtökohta: taloudelliset kasaantumisedut

Innovaatiotoiminnan ja yritysten sijaintialueen välisen suhteen tar-
kastelu on syytä aloittaa nostamalla esiin muutamia klassisia taloudel-
listen toimintojen kasaantumiseen liittyviä tekijöitä. Keskittymän eli 
agglomeraation käsitteen historia palautuu perinteiseen teollisuuden 
sijaintiteoriaan, joka pohjautuu varsin suoraviivaisiin oletuksiin tuo-
tannollisten yritysten toiminnoista ja sijaintitarpeista. Vaikka tämän 
tutkimuksen eräänä lähtökohtana ovat tietointensiiviset, pääosin 
immateriaalisen tuotannon piirissä toimivat palveluyritykset, on tämä 
klassinen teoriaperusta suurelta osaltaan yllättävän kestävä ja relevantti. 
Tuon kestävän perustan valoi pääosin kaksi Alfredia eli Marshall ja 
Weber. 

Alfred Marshall (1890/1925) tunnisti jo varhain taloudellisten 
ulkoisvaikutusten merkityksen osana yritysten sijoittumista. Marshall 
(emt.) esitti kolme perussyytä siihen, miksi tietyt toimialat keskittyvät 
tiettyihin paikkoihin. Ensinnäkin keskittyminen tuo mahdollisuuden 
erikoistuneiden tuotteiden ja palveluiden tarjontaan, ja toisekseen 
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toimintojen keskittyminen mahdollistaa työvoiman erikoistumisen ja 
osaamisen kasaantumisen. Kolmas keskeinen syy liittyy niin sanottui-
hin tietoulkoisvaikutuksiin (”knowledge externalities”) eli tiedon ”läik-
kymiseen” (”spill-over”) yritysten välillä. Viimeksi mainittuun tekijään 
liittyy tunnetuksi tullut Marshall-sitaatti (1890/1925, 271): ”The 
mysteries of the trade become no mysteries; but are as it were in the air.”

Alfred Weber (1909/19292) puolestaan jatkoi klassisessa sijain-
titeoreettisessa tutkimuksessaan yritysten sijoittumiseen vaikuttavien 
tekijöiden systemaattista analyysiä tunnistaen kolme keskeistä voimaa: 
1. eroavuudet kuljetuskustannuksissa, 2. eroavuudet työvoiman hinnassa 
sekä 3. toimintojen keskittymiseen (agglomeration) tai hajaantumiseen 
(deglomaration) liittyvät taloudelliset hyödyt ja haitat. Sekä ihmisten 
ja tavaroiden kuljettamisen kustannukset että työvoiman hinta ovat 
edelleen yritysten sijoittumisen kannalta keskeisiä tekijöitä. Paikallisen 
innovaatioympäristön näkökulmasta keskeisimpiä ovat kuitenkin 
taloudelliset kasaantumisedut. Syitä on kaksi: ensinnäkin ”paikal-
lisuudessa” on kysymys ennen muuta erilaisten (tai samanlaisten) 
toimintojen läheisestä sijainnista toisiinsa nähden. Toisaalta kasau-
tumisedut kytkeytyvät – kuten jo Marshall (1890/1925) viittasi – 
myös erilaisiin tietoprosesseihin, joista innovaatiotoiminnassa on 
juuri kysymys. Taloudellisten toimintojen kasaantumiseen liittyvät 
edut jaetaan perinteisesti kolmeen kategoriaan seuraavasti (ks. lisää 
esim. Marshall 1890/1925; Weber 1909/1929; Ohlin 1933; Isard 
1956; Jacobs 1969):

    Yrityksen sisäiset mittakaavaedut (”Large-scale internal economies”), 
jotka ovat yhden yrityksen sisäisiä ja jotka ovat seurausta mit-
takaavaeduista, jotka syntyvät tuotannon sijoittamisesta yhteen 
maantieteelliseen sijaintiin. 

     Lokalisaatioedut (”Localisation economies”), jotka ovat tietyn toimi-
alan kaikkien yritysten saavutettavissa, mutta kyseiselle toimialalle 
sisäisiä ja seurausta saman alan yritysten sijoittumisesta samaan 

2. Friedrichin vuonna 1929 tekemä käännös Weberin (1909) teoksesta “Über den 
Standort der Industrien”, otsikoitu seuraavasti: “Alfred Weber’s Theory of Location 
of Industries”.
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maantieteelliseen sijaintipaikkaan. Esimerkkejä positiivisista loka-
lisaatioeduista ovat esimerkiksi välipanoksiin liittyvät skaalaedut, 
osaavan työvoimavarannon kasaantumineen sekä yritysten välinen 
”tiedon läikkyminen” (”knowledge spill-overs”).

     Urbanisaatioedut (”Urbanisation economies”), jotka ovat kaikkien 
tietyssä sijaintipaikassa olevien yritysten saavutettavissa. Kyseessä 
ovat kehittyneeseen kaupunkitalouteen liittyvät positiiviset taloudel-
liset vaikutukset tai panostekijät. Tyypillisesti niitä ovat esimerkiksi 
kehittyneet ja toimivat työmarkkinat, toimiva perusinfrastruktuuri 
(esim. kuljetusinfrastruktuuri, hyvinvointi- ja koulutuspalvelut), 
kehittynyt yksityinen palvelusektori (esim. viihdepalvelut), pai-
kallismarkkinoiden huomattava kysyntäpotentiaali sekä ideoiden 
ja idealähteiden moninainen kirjo.

Yleensä yksittäisen yrityksen sisäisiä mittakaavaetuja ei lasketa kuulu-
vaksi taloudellisiin kasautumisetuihin, koska muut yritykset eivät voi 
hyötyä niistä. Kuten johdannossa todettiin, erilaisten taloudellisten 
toimintojen tai innovaatiotoiminnan kasaantuminen on eräänlainen 
mysteeri, jota voidaan selittää monista lähtökohdista. Taloudelliset 
kasaantumisedut ovat klassisen talousmaantieteen vastaus kysymykseen 
keskittymien synnystä. Klassiseen taloustieteeseen kuuluu olennaisena 
osana ajatus omaa hyötyään maksimoivista toimijoista. Kuten monet 
oletukset, ei tämäkään pidä todellisuudessa ihan tarkalleen ottaen 
paikkaansa: Yritykset ja yksilöt eivät suinkaan aina käyttäydy ratio-
naalisesti edes käytettävissä olevan tiedon varassa. Lisäksi taloudellisilla 
toimijoilla on vain harvoin – jos koskaan – käytettävissä täydellistä 
tietoa esimerkiksi omien sijaintipäätöstensä tueksi. Lisäksi yritysten ja 
muiden toimijoiden päätöksiin liittyy runsaasti polkuriippuvuutta eli 
historiallisia ja kumuloituvia tekijöitä, jotka tuottavat ”taloudellista 
inertiaa”. Nämä tekijät ovat siis myös keskittymien synnyn ja säily-
misen taustalla samoin kuin esimerkiksi puhdas sattuma ja luonnon-
maantieteelliset seikat. (ks. esim. Krugman 1999) 

Keskittymien syntyyn ja kehittymiseen vaikuttavat siis useat 
tekijät. Esimerkiksi suomalaisten paperiteollisuuspaikkakuntien ja 
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-keskittymien synnyn keskeiset syyt ovat liittyneet keskeisesti nimen-
omaan luonnonmaantieteellisiin tekijöihin, kuten puuraaka-aineen 
saatavuuteen, logistiseen sijaintiin ja koskiin energianlähteenä. Näiden 
perustekijöiden ympärille kasautui erilaisia toimintoja, jotka hyötyivät 
toistensa läheisyydestä (esim. saha, sellu- ja paperitehdas sekä erilaisia 
tukitoimintoja). Tällaiset klassiset metsäteollisuuspaikkakunnat ovat 
henkisesti kaukana sellaisista Piilaakson tai Cambridgen kaltaisista ”in-
novaatiokeskittymistä”, joita monesti käytetään esimerkkinä tietointen-
siivisten ja innovatiivisten toimintojen maantieteellisestä keskittymisestä. 

Keskittymien syntyyn ja kehittymiseen vaikuttavat tekijät painot-
tuvat eri tavoin eri aikoina ja eri aloilla. Tuotannollisilla aloilla keskit-
tymisen syyt ovat edelleen oletettavasti staattisemmin kustannuksiin ja 
toiminnallisiin hyötyihin liittyviä, kun taas erilaisilla tietointensiivisillä 
ja immateriaalisilla aloilla (esim. ICT- ja KIBS-aloilla) keskittymisen 
dynamiikka liittyy aiempaa voimakkaammin esimerkiksi markkinate-
kijöihin (esim. avainasiakkaiden saavutettavuus), kasautuvaan osaami-
seen (esim. työvoima) tai muuhun uuden tiedon luomisen spatiaaliseen 
dynamiikkaan (esim. toimiva paikallinen T&K-yhteistyö). Tällöin 
tullaan huomioon paikallisen innovaatioympäristön merkityksestä. 

Myös tietoon liittyvien ulkoisvaikutusten osalta erilaiset keskit-
tymät ja keskittymistekijät poikkeavat toisistaan. Tiettyyn toimialaan 
sidottuja kasaantumisetuja eli lokalisaatioetuja kutsutaan usein ”mars-
hallilaisiksi”. Vastaavasti laajemmin kehittyneeseen kaupunkitalouteen 
liittyvien urbanisaatioetujen käsittelyn yhteydessä mainitaan usein tun-
netun kaupunkitutkija Jane Jacobsin nimi (esim. Jacobs 1969). Näiden 
kahden painotuksen välille syntyykin mielenkiintoinen tutkimusjän-
nite: onko dynaamisten tieto- ja innovaatioprosessien näkökulmasta 
enemmän hyötyä samanlaisten toimintojen (= yksittäinen toimiala) 
kasautumisesta vai mahdollisimman suuresta idea- ja tietolähteiden 
määrästä, mikä on kehittyneen kaupunkitalouden keskeinen piirre. 
Tätä kysymystä on lähestytty lähinnä kvantitatiivisella tilastometodo-
logialla, jolloin esimerkiksi sekä lokalisaatio- ja urbanisaatioetuja että 
tieto- ja innovaatioprosesseja joudutaan usein operationalisoimaan 
verrattain suoraviivaisesti, mikä osaltaan heikentää niiden luotetta-
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vuutta moninaisten tieto- ja innovaatioprosessien analyyseinä. Nämä 
varaukset mielessä pitäen seuraavassa nostetaan esiin vain muutama 
huomio aiemmista tutkimuksista. 

Esimerkiksi Hendersonin (2003) tutkimuksen suuri johtopäätös 
on se, että korkean teknologian aloilla lokalisaatioedut ovat kokonai-
suudessaan ilmeisempiä kuin valmistavassa koneenrakennusteollisuu-
dessa. Vastaavasti yksittäiset, paikalliset yritykset pääsevät hyötymään 
dynaamisista lokalisaatioeduista enemmän kuin monitoimipaikkaisten 
yritysten yksiköt. Hendersonin (emt.) tutkimuksen mukaan dynaami-
sia urbanisaatioetuja eivät pääse hyödyntämään suuressa mittakaavassa 
mitkään yritykset. Durantonin ja Pugan (2000) tutkimus puolestaan 
nostaa esiin tutkimuksen operationalisointien merkityksen: kapealla 
toimialarajauksella innovaatioiden kannalta keskeisiksi näyttävät nou-
sevan urbanisaatioedut, kun taas laveammalla toimialarajauksella näyt-
tävät lokalisaatioedut nousevan vahvemmin esiin. Tästä näkökulmasta 
viimeaikaisessa tutkimuksessa käyty keskustelu ”yhteenkietoutuneesta 
moninaisuudesta” täyttää osaltaan aukkoa klassisten lokalisaatio- ja 
urbanisaatioetujen välillä nimenomaan tietoprosessien näkökulmasta 
(esim. Frenken ym. 2007, Boschma & Iammarino 2009; myös Desrochers 
& Leppälä 2010).

Eroja agglomeraatiomallien välille tuottaa myös toimialan kehitys-
vaihe; näyttää siltä, että uudet alat syntyvät kehittyneissä kaupunkita-
louksissa, mutta kypsyessään ne keskittyvät erikoistuneemmille alueille, 
jolloin lokalisaatioedut nousevat keskeisemmiksi (esim. Duranton & 
Puga 2001; 2004). Lokalisaatioetujen eduista toimialan elinkaaren 
myöhemmissä vaiheissa on esitetty myös täysin vastakkaisia tuloksia 
(Potter & Watts 2011). Berghäll (2008) on tutkinut agglomeraatioetu-
jen osuutta Suomen ICT-alan tuottavuuskasvussa vuosina 1990–2003. 
Tutkimuksen yhtenä tulos Berghäll (emt.) esittää, että ICT-sektorin 
korkeat ja kasvavat skaalatuotot liittyvät enemmän toimialaan ja 
yrityskokoon kuin ulkoisiin agglomeraatioetuihin, jotka kuitenkin 
nekin ovat merkityksellisiä (vrt. Berghäll 2006). 

Toisena huomiona Berghäll (2008) nostaa esiin nimenomaan 
toimialan kehitysvaiheen merkityksen suhteessa agglomeraatioetuihin: 
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toimialan kypsyminen heikentää urbanisaatioetujen merkitystä ja 
T&K-panostusten tuottavuusvaikutuksia. Edelleen politiikkanäkö-
kulmasta tutkimus korostaa sitä, että esimerkiksi T&K-tukia ei tulisi 
käyttää tasaavan aluepolitiikan instrumentteina, koska agglomeraati-
oihin liittyy suurempia, myönteisiä T&K-ulkoisvaikutuksia (vrt. esim. 
Piekkola 2006). Beaudryn ja Schiffauerovan (2009) tutkimus vetää 
keskustelua yhteen. He ovat tarkastelleet erittäin suurta määrää erilaisia 
agglomeraatiotutkimuksia, ja heidän johtopäätöstensä mukaan eri 
tutkimusten antama näyttö lokalisaatio- ja urbanisaatioeduista vetää 
yhtä aikaa moneen suuntaan. Tämä kertoo ennen muuta erilaisten 
tietoprosessien spatiaalisen ulottuvuuden kompleksisuudesta, joka 
osaltaan motivoi tätäkin tutkimusta. 

2.1.2. Kohti jäsennellympää näkemystä alueellisesta 
innovaatiotoiminnasta

Yritysten sijainnin ja niiden innovaatiotoiminnan välistä suhdetta on 
lähestytty klassisten agglomeraatioteorioiden ja niiden modernien 
toisintojen lisäksi lukuisten muiden käsitteellisten viitekehysten avulla. 
Kukin niistä on raottanut omalla tavallaan em. ”mustan laatikon” 
kantta tyhjentämättä kysymyksenasettelua kokonaan. Ei ole välttä-
mättä edes realistista kehittää sellaista teoreettista lähestymistapaa, 
joka kykenisi vangitsemaan toimintaympäristöönsä uppoutuneen 
yrityksen kaikki innovaatiotoimintaan liittyvät välittömät ja välilliset 
vuorovaikutuskanavat. Erilaiset teoreettiset lähestymistavat avaavatkin 
tähän ilmiökokonaisuuteen omia näkökulmia ja erilaiset teoreettiset 
lähestymistavat tulisikin nähdä kokonaisnäkemystä rikastavina pu-
heenvuoroina. Sellaisena tulisi nähdä myös paikallisen innovaatioym-
päristön käsite, joka on tämän työn teoreettinen ydinkäsite. 

Alueellisen innovaatiotoiminnan dynamiikkaa kuvaavia käsitteitä 
on ryhdytty kutsumaan TIM-perheeksi (TIM = Territorial Innovati-
on Model). Erityisesti Lagendijk (2001; 2006) ja Moulaert ja Sekia 
(2003) ovat käyttäneet tätä käsitettä analysoidessaan innovaatiotoi-
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minnan alueellista ulottuvuutta tai alueellista innovaatiotoimintaa 
tarkastelevia käsitteitä, joita ovat esimerkiksi uudet tuotannolliset tilat, 
(uudet) tuotannolliset alueet, innovatiiviset miljööt, klusterit, alueelliset 
innovaatiojärjestelmät ja oppivat alueet. Kaikilla näillä käsitteillä on 
oma taustansa, mutta samalla ne yhdessä asettuvat osaksi talous-
maantieteen 1990-luvun ja 2000-luvun alun keskeisimpiä virtauksia 
ja painotuksia. Tuona ajanjaksona alueiden ja alueellisten prosessien 
merkitys on kasvanut voimakkaasti erityisesti tutkimuksen piirissä. 

Lagendijk (2001) on analysoinut edellä mainittua ”alueiden 
nousua” tai ”alueiden uudelleensyntyä” kolmen toisiinsa kytkeytyvän 
mutta eri näkökulmia korostavan tarinan avulla. Ensimmäinen tarina 
korostaa alueiden taloudellista merkitystä ja ennen muuta talouteen 
vaikuttavien, alueellisesti juurtuneiden instituutioiden merkitystä. 
Tämän tarinan keskeisiä käsitteitä ovat esimerkiksi (maantieteellinen) 
läheisyys (”proximity”), hiljainen tieto (”tacit knowledge”) ja talouden 
institutionalisoituminen. Juuri (maantieteellinen) läheisyys on se te-
kijä, joka muuntaa talouden sosiaalisen juurtuneisuuden alueelliseksi 
juurtuneisuudeksi, mikä edelleen kytkeytyy alueellisesti juurtuneisiin 
instituutioihin (esim. normit ja käytännöt). 

Lagendijkin (2001) toinen tarina puolestaan painottaa poliittisia 
toimijoita ja prosesseja sekä sitä, kuinka nämä ovat tehneet alueista 
merkittäviä innovaatio-, tuotanto- ja politiikkanäkökulmasta. Tämä 
tarina liittyy ennen muuta prosesseihin, joihin on viitattu yhtäältä 
regionalisaation ja toisaalta regionalismin käsitteillä. Regionalisaatio 
merkitsee ylhäältä alaspäin tapahtuvaa vallan desentralisointia, kun 
taas regionalismi viittaa alueiden merkitystä korostaviin ”alhaalta ylös” 
-prosesseihin, joilla alueen taloudellista, poliittista, hallinnollista ym. 
merkitystä pyritään vahvistamaan. Kolmas tarina puolestaan keskittyy 
siihen, kuinka alueiden merkityksen korostaminen vahvistaa niiden 
todellistakin merkitystä. Tutkimusten kysymyksenasettelut, tulok-
set ja puhetavat vaikuttavat sosiaalisesti rakentuneen todellisuuden 
muotoutumiseen. 

Oikeastaan nuo kaikki kolme tarinaa tai niiden piirteitä erilaisina 
pitoisuuksina on löydettävissä kaikista alueellisen innovaatiotoiminnan 
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malleista. Yksityiskohtaisemmassakin tarkastelussa voidaan tunnistaa 
muitakin alueellisia innovaatiomalleja yhdistäviä tekijöitä. Näitä ovat 
ainakin seuraavat (Lagendijk 2001; 2003; Moulaert & Sekia 2003; 
Lagendijk 2006; Kolehmainen 2009):

     Mallit ovat syntyneet deskriptiivis-analyyttisina kuvausvälineinä 
tiettyjen alueiden aluetaloudellisille kehitysilmiöille (esim. Kol-
mannen Italian ”tuotannolliset alueet”).

     Mallit ovat keränneet lisää selitysvoimaa, kun niihin on lisätty 
tiettyjä kiinnostusta herättäneitä elementtejä yleisestä yhteiskun-
ta- ja talousteoriasta. Tällaisia uusia ideoita ovat olleet esimerkiksi 
innovaatiot, oppiminen, instituutiot, sosiaalinen juurtuneisuus ja 
sosiaalinen pääoma.

     Mallien vakiintumista on tukenut erilaisten heurististen käsitteiden 
kehittyminen (esim. innovaatioverkostot, institutionaalinen tiheys 
ja hallinta), jotka on liitetty nimenomaan osaksi tiettyjä alueellisia 
ilmiöitä.

     Mallit ovat irronneet omista syntykonteksteistaan ja laajentuneet 
yleiseen deskriptiivis-analyyttiseen käyttöön, mutta samalla niistä 
on kehittämispolitiikkakäytännöissä ajattelua ja toimintaa ohjaavia 
normatiivisia kehittämisen malleja. Kaikissa tapauksissa siirtymä 
spesifisissä aluekontekstissa syntyneestä mallista laajaan analyytti-
seen ja kehittämispoliittiseen käyttöön ei ole onnistunut kovinkaan 
hyvin. 

     Mallit ovat korostaneet paikallisten ja alueellisten yhteyksien, lähei-
syyden ja paikallisen vuorovaikutuksen merkitystä, eikä ylipaikallis-
ten ja -alueellisten yhteyksien merkitystä ole riittävästi korostettu. 

Edellä mainituissa alueellisen innovaatiotoiminnan mallien tyypillisissä 
piirteissä on yhtä aikaa sekä myönteisiä että kriittisiä kaikuja. Nämä 
mallit ovat nykyaikaisen talousmaantieteen ja aluetieteen kulmakiviä, 
joiden varaan on rakennettu erittäin runsaasti myös empiiristä tutki-
musta. Tähän kulmakiviasemaan pääsemiseksi malleissa on erityisiä 
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myönteisiä piirteitä, joita ovat mm. seuraavat (Lagendijk 2001; 2003; 
2006; Moulaert & Sekia 2003; Kolehmainen 2009):

     Mallit ovat lisänneet teoreettista ja empiiristä ymmärrystä mm. 
kulttuuristen ja institutionaalisten tekijöiden merkityksestä alue-
kehityksessä. 

     Mallit ovat kaikessa eklektisyydessäänkin rakentaneet siltoja yhteis-
kunta- ja taloustieteiden eri disipliinien välille.

     Mallit ovat lisänneet kiinnostusta ”tilaan” ja alueellisuuteen myös 
muissa yhteiskunta- ja taloustieteen disipliineissä.

     Mallit ovat osoittautuneet hyödyllisiksi työkaluiksi osana alueellista 
kehittämispolitiikkaa. Tämä on myös keskeinen mekanismi, jolla 
tutkimus muokkaa sosiaalista todellisuutta. 

Erityisesti Moulaert ja Sekia (2003) ja Lagendijk (2006) ovat tunnis-
taneet eri TIM-perheeseen kuuluvien käsitteiden taustasitoumuksia, 
sukujuuria ja lähikäsitteitä. Tässä yhteydessä ei ole syytä mennä syvälle 
näiden alueellisten innovaatiomallien taustoihin. Tiivistetysti voi kui-
tenkin todeta, että tällä käsiteperheellä on erittäin laaja ja äänekäs suku, 
jonka aikuistuvaa sukupolvea paikallisen innovaatioympäristön käsite 
edustaa. Seuraavassa luodaan silmäys tämän tutkimuksen kannalta 
keskeisimpiin käsiteperheen jäseniin, joita ovat (uudet) tuotannolliset 
alueet, innovatiiviset miljööt, paikalliset ja alueelliset klusterit, oppivat 
alueet sekä innovaatiojärjestelmät. 

2.2. Silmäys alueellisen innovaatiotoiminnan malleihin3

2.2.1. (Uudet) tuotannolliset alueet

Alueellisen innovaatiotoiminnan malleista (TIM) kenties kaikkein 
lähimpänä aiemmin käsiteltyjä klassisia lähtökohtia on nk. (uusien) 

3. Tämä alaluku pohjautuu osin kirjoittajan aiempaan esitykseen alueellisesta 
innovaatiotoiminnasta ja sitä jäsentävistä lähestymistavoista (Kolehmainen 
2001). Aiempaa esitystä on täydennetty, syvennetty ja ajantasaistettu. 
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tuotannollisten alueiden (”industrial district”) lähestymistapa. Kuten 
Harrison (1992) tuo esiin, kiinnostus (uusia) tuotannollisia alueita 
kohtaan heräsi laajassa mitassa 1970- ja 1980-luvulla, vaikka jo aiem-
min mainittu Alfred Marshall käytti kyseistä termiä jo 1800-luvun 
lopussa. Marshall tarkasteli tuolloin tuotannollisia alueita (lähinnä 
joitakin Englannin kasvukeskuksia) uusklassisen taloustieteen nä-
kökulmasta. Uusklassinen taloustiede olettaa yritysten olevan lä-
hinnä atomistisia kilpailijoita, jotka saavat tietoa toisistaan lähinnä 
vain hinta- ja kustannussignaalien kautta. Tällaisesta näkökulmasta 
katsottuna tuotannollisilla alueilla nojaudutaan lähinnä perinteisiin 
agglomeraatioetuihin (esim. infrastruktuuriin liittyvät skaalaedut), 
jotka ovat kaikkien samaan paikkaan sijoittuneiden yritysten tavoi-
tettavissa. (Harrison 1992.)

Harrison (1992) kysyykin peräti artikkelinsa otsikossa, ovatko 
uudelleen mielenkiinnon kohteiksi nousseet (uudet) tuotannolliset 
alueet vain ”vanhaa viiniä uudessa pullossa”. Hän päätyy jo johdannossa 
vastaamaan, että uudelleenlöydetty tuotannollisten alueiden teoria ei 
ole selitettävissä pelkästään konventionaalisten uusklassisten katego-
rioiden avulla. Siinä on siis jotakin aidosti uutta. Uudessa teoriassa 
korostetaankin yritysten keskinäisriippuvuutta, joustavia rajoja, yhteis-
työnomaista kilpailua (”co-operative competition”) sekä luottamuksen 
ja muiden sosiaalisten tekijöiden merkitystä alueen taloudellisten 
toimijoiden yhteistoiminnassa. (Harrison 1992, 470–471.) Amin ja 
Robins (1991) puolestaan antavat jo artikkelinsa otsikossa ymmärtää, 
että (uudet) tuotannolliset alueet ovat luonteeltaan ja dynamiikaltaan 
erilaisia kuin perinteiset keskittymät: ”These are not Marshallian times”. 
Olennaiseksi eroksi he tunnistivat jo kaksikymmentä vuotta sitten 
talouden globaalin luonteen; paikalliset tuotannolliset keskittymät 
on nähtävä klassisista hahmotuksista poiketen noodeina globaaleissa 
talouden verkostoissa eikä suinkaan omalakisina, itseriittoisina talou-
dellisina saarekkeina. Tämä on oleellinen lähtökohta myös myöhem-
min hahmoteltaessa paikallisen innovaatioympäristön ulottuvuuksia. 

Nykyisen tuotannollisten alueiden lähestymistavan teoreettisissa 
lähtökohdissa heijastuvat perinteisen agglomeraatioteorian lisäksi 
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myös teollisuuden restrukturaatioon liittyvän tutkimuksen kaiut, 
kuten post-fordismin nousu (esim. Amin 1994) ja tunnetuksi tul-
lut teesi ”joustavasta erikoistumisesta” (Piore & Sabel 1984). On 
myös hyvä huomata, että tämä myöhemmin virinnyt tuotannollisten 
alueiden teoretisointi on tapahtunut merkittävältä osin Italiassa ja 
teoretisoinnin taustalla on nähtävissä italialaisessa elinkeino- ja yritys-
elämässä tapahtuneet, vielä teollisuuden restrukturaatiota pidemmät 
kehityskaaret (ks. esim. Brusco 1990; Becattini 2004). Keskeisenä 
uusien tuotannollisten alueiden teorian kehittelyn pontimena on 
ollut havainto niin kutsutun Kolmannen Italian (mm. tekstiilialalla 
toimivien) pienyritysten erityisestä, joustavasta toimintatavasta ja 
huomattavan hyvästä menestyksestä, mikä näkyy myös koko alueen 
myönteisenä kehityksenä. Vastaavia uusien tuotannollisten alueiden 
teoriapohjasta kumpuavia empiirisiä esimerkkejä on toki myös muilla 
alueilla, kuten Espanjassa, Saksassa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa (ks. 
esim. Scott & Paul 1990; Pyke & Sengenberger 1992a; Cossentino 
ym. 1996; Saxenian 1990; 1994). 

Tuotannollisten alueiden teoria ei varsinaisesti kuvaa yrityksen 
paikallisen toimintaympäristön merkitystä sen innovaatiotoiminnan 
kannalta, vaan näkökulma ulottuu yritysten toimintaan kokonaisuu-
dessaan. Itse asiassa Pyken ja Sengenbergerin (1992b, 4) mukaan ei 
ole oleellista kysyä edes yritystasoisesti ”Mikä saa yksittäisen pienen 
yrityksen menestymään?”, vaan oleellisempaa lähestymistavassa on 
kysyä ”Mitkä periaatteet edesauttavat yritysyhteisöä menestymään?”. 
Yhteisön tasollakin menestymisen lähtökohdat liittyvät nykyään 
suurelta osin innovaatioihin ja osaamiseen, kuten tuotannollisten 
alueiden teoriatarkasteluissa usein todetaan. Innovatiivisuus liittyy 
uusien tuotannollisten alueiden lähestymistavassa yritysten sisäisiin 
ja ulkoisiin toimintatapoihin, jotka tuottavat yksittäisille yrityksille 
ja yritysryhmille joustavuutta ja kollektiivista tehokkuutta. (ks. Pyke 
& Sengenberger 1992b.) 

Molina-Morales ym. (2011) ovat tarkastelleet osittain uusien 
tuotannollisten alueiden teoretisointiin nojaavassa, empiiriseltä ot-
teeltaan kvantitatiivisessa artikkelissaan spesifisti luottamuksen mer-
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kitystä yritysten innovaatiosuorituskykyyn. Vastaavaa keskustelua 
on käyty myös sosiaalisen pääoman käsitteistöllä (esim. Cainelli ym. 
2007). Molina-Moralesin ym. (2011) tulokset osoittavat, että inno-
vaatiotoiminnan näkökulmasta yritysten välisellä luottamuksella on 
tietty optimipiste: riittävä luottamus helpottaa esimerkiksi tiedon 
keskinäistä jakamista ja liiallinen luottamus kumppaniyrityksiin taas 
saattaa esimerkiksi kaventaa yrityksen tiedonhankintaa ja altistaa 
kumppanin opportunistiseen käyttäytymiseen. Jo aiemmin on esitetty, 
että yrityksen (sosiaalisella) juurtuneisuudella tai uppoutuneisuudella 
(”embeddedness”) on olemassa optimaalinen pisteensä, ”eikä enempi ole 
aina parempi” (Uzzi 1997). Vahvistusta tälle ajatukselle on löydetty 
myös läheisyys/etäisyys-keskustelussa4 sekä tuotannollisten alueiden 
lähestymistavan näkökulmasta (esim. Callois 2008) että yleisemmässä 
kontekstissa (esim. Boschma 2005).  

Tuotannollisten alueiden lähestymistapa on ammentanut em-
piiriset havaintonsa suurelta osin hyvin erikoisesta maaperästä, mikä 
näkyy myös teoretisoinnissa. Suomalaisen pienyritysvaltaisen seudun 
näkökulmasta monien tästä teorialähtökohdasta tehtyjen case-analyy-
sien kuvaamat alueelliset toimintakäytännöt näyttävät jopa epäuskot-
tavan hyviltä. Tämä ei kuitenkaan oikeuta jättämään lähestymistapaa 
huomiotta. Tuotannollisten alueiden lähestymistavan ansio on siinä, 
että se on nostanut oivalla tavalla perinteisten agglomeraatioetujen 
lisäksi huomion kohteeksi myös paikallisuuteen kytköksissä olevien 
kulttuuristen ja sosiaalisten seikkojen merkityksen yritysten ja alueiden 
kilpailukyvyn kehittymisessä. Sinällään teorianmuodostuksen voidaan 
arvioida olleen melko löyhää eli lähinnä kuvailevaa ja mallintavaa. 
Klassiseen agglomeraatioteoriaan verrattuna kiinnostus (uusia) tuo-
tannollisia alueita kohtaan on myös monipuolistanut ymmärrystä 
yrityksiä paikallisesti yhteensitovista tekijöistä, mutta myös näiden 
tekijöiden tuottamista erilaisista keskittymämalleista. Kaikki keskit-
tymät eivät suinkaan ole ”marshallilaisia” tai ”jacobsiaanisia”, vaan 
yritykset voivat hyötyä toistensa läheisestä sijainnista myös muilla 
tavoilla ja erilaisissa konstellaatioissa. 
4. Tähän keskusteluun paneudutaan tarkemmin yhteenveto- ja johtopäätösartik-

kelissa.
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Esimerkiksi Markusen (1996) sekä Gordon ja McCann (2000) 
ovat esittäneet kiinnostavia yrityskeskittymätypologioita, jotka yhdessä 
kykenevät vangitsemaan varsin kattavasti erilaiset logiikat, joiden va-
raan keskittymät syntyvät tai joiden varassa ne kehittyvät. Oleellista 
on myös huomata se, että useimmissa tapauksissa keskittymä ei edusta 
vain yhtä ideaalityyppiä, vaan siinä on piirteitä useista ideaalityypeis-
tä. Myös keskittymän mittakaava voi vaihdella runsaasti muutaman 
avainyrityksen ympärille syntyneestä kokonaisuudesta aina laajaan ja 
monipuoliseen mutta keskenään kytkeytyneeseen kaupunkitalouteen. 
Oleellista onkin ymmärtää näiden erilaisten erikoistapausten taustalla 
olevaa taloudellisten toimintojen keskittymisen ja keskinäisriippu-
vuuden logiikkaa. Näiden tekijöiden tunnistamisessa klassinen agg-
lomeraatioteoria ja siitä kumpuava (uusien) tuotannollisten alueiden 
lähestymistapa ovat keskeisessä asemassa, vaikka nämä lähestymistavat 
eivät viime aikoina ole olleet alueellisen innovaatiotoiminnan tutki-
muksen ytimessä. 

2.2.2. Innovatiiviset miljööt

Innovatiivisen miljöön käsite (”innovative milieu”) syntyi GREMI-tut-
kimusryhmän tai -ohjelman (Groupe de Recherche Europeen sur les 
Milieux Innovateurs) toimesta 1980-luvulla, josta lähtien se on ollut 
eräs alueellisen innovaatiotutkimuksen juonne. Käsite on läheistä su-
kua edellä esitellylle tuotannollisten alueiden lähestymistavalle, joskin 
se pyrkii suurempaan dynaamisuuteen ja tarkastelujen ydin liittyy 
alueiden endogeenisen kehityksen edellytysten sijasta nimenomaan 
innovaatioiden syntyyn liittyviin prosesseihin (vrt. Camagni 1995, 
318). Innovatiivisen miljöön käsite on jäänyt elämään, vaikka se ei 
ole valtavirtaistunut ja toimintapolitisoitunut samalla tavalla kuin 
esimerkiksi alueellisen klusterin ja alueellisen innovaatiojärjestelmän 
käsitteet. Innovatiivisen miljöön käsitteen kanssa hyvin samansuun-
taisia ajatuksia on esitetty mm. alueellisten innovaatiokompleksien 
(”regional innovation complexes”) (Stöhr 1986) ja innovatiivisten 
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alueellisten miljöiden (”innovative regional milieu”) (Hansen 1992) 
käsitteiden avulla. 

GREMI-tutkimusohjelmassa vaikuttanut Olivier Crevoisier 
(2004) kokoaa artikkelissaan siihenastisen innovatiivisten miljöiden 
tutkimuksen vaiheet ja kiteyttää koko lähestymistavan keskeisim-
mät piirteet. Ensimmäisessä aihealueen tutkimuksessa 1980-luvun 
puolivälissä tunnistettiin se, että jotkin alueet ovat muita dynaami-
sempia taloudellisessa mielessä ja että tähän vaikuttavat tekijät ovat 
nimenomaan paikallistuneita tai alueellisia. Vasta tutkimusohjelman 
toisessa aallossa huomio kiinnittyi voimakkaammin nimenomaan 
yritysten innovaatiotoimintaan ja sen alueelliseen ulottuvuuteen. 
Kolmannessa vaiheessa huomio tarkentui edelleen innovaatioverkos-
toihin ja niiden spatiaalisiin piirteisiin. GREMI-tutkimusohjelman 
neljännessä vaiheessa huomio kiinnittyi taas enemmän alueisiin, kun 
tutkimuskohteiksi nostettiin alueet, joilla on samankaltainen tuotan-
nollinen rakenne tai vahvuusalat (ks. Ratti ym. 1997). Näiden alueiden 
erilaistuneiden kehityspolkujen tarkastelu fokusoi tarkastelun takaisin 
nimenomaan territoriosidonnaisiin erityispiirteisiin, jotka selittävät 
tai tekevät ymmärrettäväksi nämä erilaiset kehityspolut. Näin ollen 
ympyrä oli sulkeutunut ja tutkimusohjelmassa oli palattu alkuperäis-
ten kysymysten äärelle, tosin paljon matkalla oppineena. Sittemmin 
Crevoi sierin (2004) mukaan GREMI-ryhmän/tutkimusohjelman 
puitteissa on tarkasteltu perinteisten tuotannollisten innovatiivis-
ten miljöiden ja moninaisen, heterogeenisten kaupunkiympäristöjen 
suhteita sekä kulttuuristen ja luonnonresurssien liityntää osaksi tuo-
tantojärjestelmiä.

Kaikissa innovatiivisen miljöön viitekehyksen puitteissa tehdyissä 
tarkasteluissa on selkeä tilallinen tai maantieteellinen aspekti. Crevoisier 
(2004) korostaakin sitä, että innovatiivisen miljöön käsitteen perus-
lähtökohta on se, että paikat ja alueet – territoriot – ovat keskeisiä 
perustoja taloudelliselle kehitykselle. Taloudelliset prosessit eivät siis 
ole ”paikattomia” ja ”ajattomia”, vaan ne tiivistyvät tilassa eri aikoina 
eri tavoin. Taloudelliset mekanismit siis myös muokkaavat tilallisia 
prosesseja. Crevoisier (emt.) jäsentää innovatiivisen miljöön käsitteel-
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lisenä viitekehyksenä ja ideaalimallina, joka yhdistää samanaikaisesti 
teknologisen, organisatorisen ja territoriaalisen näkökulman. 

Ensinnäkin innovatiivisen miljöön käsite korostaa teknologian, 
osaamisen, oppimisen ja innovaatiotoiminnan merkitystä taloudellisen 
kilpailukyvyn lähteenä. Innovaatiot ymmärretään osaamisperustaisena 
erilaistumisena esimerkiksi suhteessa kilpailijoihin ja markkinoihin. 
Toisaalta innovatiivisen miljöön käsite kuvaa sitä, millaisia vaiku-
tuksia taloudellisten toimintojen erottautuvilla organisointitavoilla 
voi olla. Innovatiivisten miljöiden tutkimuksessa puhutaan paljon 
esimerkiksi verkostoista, yhteistyön säännöistä ja toisaalta myös kil-
pailusta. Yritysten ja organisaatioiden keskinäisen vuorovaikutuksen 
organisoitumisessa on myös alueellisia ja paikallisia erityispiirteitä, 
mikä korostaa käsitteen aluelähtöistä luonnetta. Kolmas näkökulma 
onkin eksplisiittisen maantieteellinen: maantieteellisellä ja siihen liit-
tyvillä läheisyyden muodoilla on merkitystä taloudellisten toimintojen 
organisoitumiselle ja niiden kyvylle mobilisoida erilaisia osaamis- ja 
muita resursseja. (Crevoisier 2004, 369–373.) Näistä kolmesta näkö-
kulmasta juontaa myös se huomio, että alueet kilpailevat keskenään 
myös kokonaisuuksina (Camagni 2002). Suomalaisessa tutkimuksessa 
on lisäksi pohdittu sitä, miten jonkin alueen ”innovatiivinen miljöö” 
kytkeytyy sen kilpailukykyyn, ulkoiseen maineeseen ja harjoitettavaan 
innovaatiopolitiikkaan (Aula & Harmaakorpi 2008).  

Innovatiivista miljöötä on vaikea määritellä lyhyesti ja täsmällises-
ti. Kostiainen (2000, 93) määrittelee innovatiivisen miljöön Maillatin 
(1995) huomioiden pohjalta… 

 ”…alueelliseksi kokonaisuudeksi (set), jossa taloudellisten toimi-
joiden välinen vuorovaikutus kehittyy niiden oppiessa monenkes-
keisistä transaktioista. Ne synnyttävät innovaatiospesifejä ulkois-
vaikutuksia oppimisprosessin konvergoituessa yhä tehokkaampia 
yhteisten resurssien hallinnan muotoja kohti.”  

Jo määritelmän sanamuodot osoittavat, että innovatiivisten miljöiden 
käsite on perinteisesti virittynyt melko taloustieteellisesti, vaikka siinä 
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korostetaan eri toimijoiden välisiä sosiaalisia suhteita ja jopa kulttuu-
risia tekijöitä. Camagni (1995, 319; ks. myös Kostiainen 2000, 94) 
erittelee innovatiivisten miljöiden lähestymistapaa luonnehtiviksi 
taloudellisiksi elementeiksi seuraavat:

    ”District economies”, ts. tekijät, jotka edistävät teollisen ilmapiirin 
syntymistä. Kysymys on tekijöistä, jotka vähentävät pienten yritysten 
kustannushaittoja ja edesauttavat erityisesti niiden innovaatiopro-
sesseja.

    ”Proximity economies”, ts. tekijät, jotka alentavat transaktiokus-
tannuksia ja markkinoiden käytön kustannuksia. Nämä tekijät 
ovat seurausta läheisyyden mahdollistamista henkilökohtaisista 
kontakteista, alemmista tiedonhankintakuluista ja helpommasta 
tiedonkulusta.

    ”Synergy elements”, ts. tekijät, jotka lisäävät paikallista innovaatio-
kykyä. Nämä tekijät liittyvät paikallisten toimijoiden vuorovaiku-
tukseen, yksityisten ja julkisten tahojen ”partnershipiin”, tuotta-
ja-käyttäjä-yhteistyöhön jne.  

Näillä innovatiivisiin miljöisiin liittyvillä taloudellisilla hyötyvaiku-
tuksilla on Camagnin (1995) mukaan kaksinainen merkitys. Yhtäältä 
ne vähentävät yritysten innovaatioprosesseihin elimellisesti kuuluvia 
epävarmuustekijöitä, ja toisaalta ne edesauttavat alueellisia oppimis-
prosesseja. Innovatiivisissa miljöissä yritysten väliset tehokkaat tiedon 
kulun, jäljittelyn ja yhteistyön prosessit mahdollistavat pienillekin 
yrityksille esimerkiksi tehokkaan tiedon keruun ja seulonnan sekä 
markkinatilanteen ja kilpailijoiden seurannan. Suurissa yrityksissä 
nämä toiminnot voivat olla yrityksen sisäisiä, jolloin niitä hoitavat 
erilliset T&K- tai strategisen suunnittelun yksiköt. Tiedon keruu ja ja-
lostamisen funktiot vähentävät joka tapauksessa yritysten (innovaatio-)
toiminnan staattisia ja dynaamisia epävarmuustekijöitä (ks. tarkemmin 
epävarmuustekijöistä Camagni 1991). Oppimisprosesseilla viitataan 
tässä lähinnä hiljaisen tietotaidon tyyppisten aineettomien tekijöiden 
siirtymiseen yritysten välillä. Suurissa yrityksissä on yrityksen sisäisin 
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toimin kiinnitettävä huomiota myös tällaisen hiljaisen tiedon välitty-
miseen. Aluetasolla yritysten välillä tämän tyyppiset oppimisprosessit 
tapahtuvat varsin kollektiivisella ja sosiaalistuneella tavalla. Keskeisiä 
tiedon välittymisen jatkuvuutta edustavia tekijöitä ovat esimerkiksi 
paikalliset työmarkkinat ja instituutiot sekä ihmisten henkilökohtaiset 
yhteydet. (Camagni 1995, 319–320.)

Kaiken kaikkiaan innovatiivisten miljöiden lähestymistavassa 
korostetaan paikallisten sosiaalisten verkostosuhteiden merkitystä. 
Camagni (1995, 324–325) korostaa myös alueen ulkopuolisten yhte-
yksien merkitystä. Yhteydet alueen ulkopuolisiin instituutioihin, yri-
tyksiin, tutkimuslaitoksiin ja julkisiin toimijoihin kanavoivat alueelle 
yleensä organisatorista ja teknistä osaamista, mutta mahdollistavat 
yrityksille myös tuotevalikoimien tai markkinoiden laajentamisen. 
Samalla Camagni (emt.) muistuttaa, että erityisesti käsiteltäessä hei-
kommin edistyneitä alueita näkökulma innovaatioihin täytyy olla 
melko laaja. Yhteenvetona voi todeta, että innovatiivisen miljöön 
keskeisiä piirteitä ovat mm. seuraavat (vrt. Kostiainen 2000, 94; 
Fromhold-Eisebith 2004, 749–750):  

     Sosiaalinen vuorovaikutus: Innovatiivisen miljöön perusta on toimi-
joiden välisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, joka motivoituu 
sekä ammatillisesti että yksityisesti. Oleellista on toimijoiden yh-
teinen kulttuuri, vastavuoroisuus ja luottamus. Näiden suhteiden 
kautta välittyy erilaista, myös strategisesti merkittävää tietoa, mutta 
myös esimerkiksi innovaatiotoimintaan liittyvää kannustusta ja 
rohkaisua.

     Maantieteellinen läheisyys: Innovatiivinen miljöö kytkeytyy sellai-
seen maantieteelliseen alueeseen, mikä on perusta mm. maantie-
teellisille, kulttuurisille ja psykologisille läheisyyshyödyille. Nämä 
läheisyyshyödyt edistävät synergiaa, tiedonvaihtoa ja oppimista 
innovatiivisessa miljöössä. 

     Identiteetti ja yhteenkuuluvuuden tunne: Innovatiivisen miljöön 
toimijoilla on myös yhteinen, alueeseen kytkeytyvä identiteetti ja 
yhteenkuuluvuuden tunne, jotka ovat yhteisölle tunnusomaisia 
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piirteitä. Nämä piirteet ohjaavat myös toimijoiden valintoja sekä 
määrittävät osaltaan innovatiivisen miljöön maantieteellisiä ulottu-
vuuksia. Vahvaa alueellista identiteettiä on mahdollista hyödyntää 
myös alueen ulkopuolisen kuvan luomisessa.

     Verkostomaisuus: Innovatiivisen miljöön yhteistyösuhteet ovat usein 
verkostomaisia, ja ne nousevat miljööstä. Se ei kuitenkaan ole suljet-
tu kokonaisuus, vaan innovatiivinen miljöö on myös avoin ulospäin 
ja hankkii verkostosuhteiden kautta alueen ulkopuolelta täydentävää 
tietoa ja osaamista.  

Innovatiivisten miljöiden käsite tai lähestymistapa tarkastelee tek-
nologian, oppimisen ja innovaatiotoiminnan teemoja nimenomaan 
alueellisessa kontekstissa. Alueellisesta näkökulmasta tärkeitä inno-
vaatiotoimintaan vaikuttavia komponentteja ovat maantieteellisen 
läheisyyden lisäksi myös sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät sekä yritysten 
tapa organisoida ulkoisia suhteitaan. Innovatiivisen miljöön käsite 
tai lähestymistapa on rikastanut merkittävästi ymmärrystä yritysten 
innovaatiotoiminnan alueellisesta ja spatiaalisesta dynamiikasta.

2.2.3. Paikalliset ja alueelliset klusterit 

Klusteriajattelu on ollut keskeinen osa alueelliseen innovaatiotoimin-
nan tutkimusta 1990-luvulta lähtien. Vähintään yhtä voimakkaasti se 
on ollut läsnä sekä kansallisessa että alueellisessa elinkeino- ja inno-
vaatiopolitiikassa Suomessa ja muualla Euroopassa saman ajanjakson. 
Klusterin käsite on leimallisesti yhtä aikaa sekä analyyttinen että 
toimintapoliittinen samalla tavalla kuin paikallisen innovaatioympä-
ristönkin käsite. Klusteriajattelu on kuitenkin saanut huomattavasti 
suuremmat mittasuhteet, mikä on myös tuottanut käsitteen käyttöön 
erilaisia lieveilmiöitä. Käsitteen laajaa toimintapoliittista merkitystä ku-
vaa se, että sitä ovat käyttäneet yhtä hyvin kansainväliset toimijat (esim. 
Maailman pankki ja OECD) kuin pienet paikalliset kehittäjätahotkin, 
mikä kertoo sen vetovoimaisuudesta ja erityisestä joustavuudesta. 
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Suomalaisessa katsannossa Jääskeläisen (2001) väitöstutkimus tarjoaa 
erittäin mielenkiintoisen analyysin siitä, kuinka klusterilähestymistapa 
tuli Suomeen ja omaksuttiin sekä tutkimuksen analyysikehikoksi että 
ennen kaikkea kansallisen teollisuus- ja muun yhteiskuntapolitiikan 
tärkeäksi työvälineeksi. 

Analyyttisessä ja tutkimuksellisessa mielessä klusterin käsite on 
sukua monille muille alueellisen innovaatiotoiminnan malleille, mutta 
erityisesti sen voi katsoa liittyvän ”marshallilaiseen” perinteeseen ja 
nk. (uusien) tuotannollisten alueiden lähestymistapaan, joka on edel-
lisen uudistettu ja täydennetty versio (Porter & Ketels 2009; Sedita 
ym. 2012). Voi kuitenkin arvioida, että klusterin käsite on samalla 
monia muita alueellisen innovaatiotoiminnan malleja ja käsitteitä 
rämettyneempi: siitä on kehkeytynyt eräänlainen yleiskäsite kaikille 
taloudellisten toimintojen keskittymistä kuvaaville lähestymistavoille. 
On yllättävää, että tämä on tilanne paitsi toimintapoliittisissa teksteis-
sä, mutta myös tutkimusartikkeleissa. Sedita ym. (2012) ovat tehneet 
klusteri-käsitteestä bibliometristä analyysiä. Sen pohjalta he näkevät 
klusteri-käsitteen epäselvän, sumean ja jopa kaoottisen luonteen jopa 
myönteisessä valossa: klusteri-käsitteen suosio ja laaja hyödyntäminen 
käy ymmärrettäväksi lähestymistavan kolmella piirteellä, jotka ovat 
monitieteisyys, poikkitieteisyys ja globaalius. Klusterin käsitettä on siis 
käytetty useilla tieteenaloilla ja tieteiden välisessä yhteistyössä eri 
puolilla maailmaa hyvin erilaisissa konteksteissa. Nämä tekijät ovat 
samalla mahdollistaneet käsitteen evolutiivisen kehittymisen, mutta 
samalla niissä on rämettymisen ja eklektismin siemen (ks. myös Foss 
2011). Moninaisista klusteritulkinnoista tässä rajaudutaan esittele-
mään lyhyesti vain sitä ”porterilaista” klusterilähestymistapaan, joka 
nosti käsitteen sekä tutkijoiden että toimintapolitiikan tekijöiden 
tietoisuuteen. 

Onkin tunnistettavissa melko selkeästi, milloin varsinaista klus-
terin käsitettä ryhdyttiin laajassa mitassa käyttämään. Jäljet johtavat 
Pohjois-Amerikkaan ja liiketaloustieteelliseen tutkimukseen. Koko 
klusteriajattelun ydin on Michael Porterin tunnistamissa kilpailuky-
kytekijöissä, joita voidaan soveltaa jonkin toimialan, alueen tai koko 
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maan tasolla. Porterin (1990) klassinen klusteriajattelun perusteos 
”The Competitive Advantage of Nations” käsitteli eri toimialojen me-
nestystä kokonaisen kansallisvaltion tasolla. Porterin (emt.) perusajatus 
on se, että maan kilpailukykyä ei voida tarkastella kokonaisuutena, 
vaan sitä on lähestyttävä maalle tärkeiden toimialojen kilpailukyvyn 
tarkastelun kautta. Saman tyyppiset kilpailukykytekijät (mittakaava 
pienennettynä) vaikuttavat pitkälti myös yksittäisen yrityksen tai 
toimialan toimintaan jollakin pienemmällä alueella. 

Porter (1990) määrittelee keskeisiksi kilpailukykyelementeiksi 
seuraavat kuusi kokonaisuutta: tuotannontekijäolot, kysyntäolot, lä-
hi- ja tukialat, yritysten strategia, rakenne ja kilpailu sekä sattuma ja 
julkinen valta. Seuraavassa kutakin kilpailukykyelementtiä on kuvattu 
tiiviisti, jotta (alkuperäinen) klusteriajattelu kävisi ymmärrettäväksi 
(ks. laajempi tiivistys Kolehmainen 2001, 108–110):

     Tuotannontekijäolot ovat keskeinen kilpailukyvyn määrittäjä. Kes-
keisiksi tuotannontekijäoloiksi tunnistuvat seuraavat: inhimilliset 
resurssit, fyysiset resurssit, tieto- ja osaamisresurssit, pääomaresurssit ja 
infrastruktuuri (Porter 1990, 74–75). Porter (1990) käyttää myös 
erottelua perittyihin (esim. luonnonvarat) ja luotuihin tuotannon-
tekijöihin (esim. tieto- ja osaamisresurssit). 

     Kysyntäoloilla viitataan lähinnä paikalliseen tai kotimaiseen kysyn-
tään. Tässä mielessä kysynnän laatu on joka tapauksessa sen määrää 
tärkeämpi tekijä (Porter 1990, 86). Vaativat, ”kasvolliset” asiakkaat 
ovat tärkeitä yrityksille, koska niiden kanssa toimiminen edellyttää 
jatkuvaa innovaatiotoimintaa ja kehitystyötä. Asiakkaiden paikal-
lisuus puolestaan helpottaa käytännön kanssakäymistä ja vähentää 
esimerkiksi kulttuurisista eroavaisuuksista aiheutuvien ristiriitojen 
riskiä. 

     Lähi- ja tukialat ovat myös erittäin tärkeitä tietyn teollisuudenalan 
tai toimialan menestymisen kannalta. Kilpailukykyiset toimittajayri-
tykset (esim. koneet ja laitteet, ohjelmistot, välituotteet) ovat yleisesti 
ottaen tärkeitä yrityksille, minkä lisäksi niillä voi olla erityinen 
merkitys innovaatiotoiminnassa. Myös paikallisilla nk. lähialoilla 
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on merkitystä, sillä alojen läheisyyden taustalla voi olla esimerkiksi 
yhteinen ydinteknologia. (Porter 1990, 100–107.)

     Yritysten strategialla ja rakenteella viitataan siihen, että etenkin eri 
maiden yritykset ovat harjoittaneet liiketoimintaa varsin eri tavoin. 
Myös yritysten johtamisen tavoissa on eroja, eikä esimerkiksi kult-
tuuristen eroavuuksien takia ole edes mielekästä etsiä yhtä ainoaa 
oikeaa mallia. (Porter 1990, 107–110.) 

     Kilpailulla ja kilpailuoloilla on myös merkitystä yrityksen, toimialan, 
alueen tai kansakunnan (vienti)kilpailukyvyn ja muun kehittymisen 
kannalta. Oleellista on, että esimerkiksi paikalliset ja kansalliset kil-
pailuolot edesauttavat yrityksiä jatkuvasti parantamaan toimintaansa 
esimerkiksi kehittämällä uusi tuotteita ja palveluita tai parantamalla 
prosessejaan ja kustannustehokkuuttaan. (Porter 1990, 117–118.) 

     Sattumalla on myös oma roolinsa tietyn alueen tai jopa kansanta-
louden kilpailukyvyn kehittymisessä. Sattumille on tyypillistä se, 
että ne ovat alueen yritysten ja julkisten toimijoiden vallan ulottu-
mattomissa ja usein riippumattomia myös toimintaympäristöstä. 
Tyypillisiä alueiden tai kansantalouksien kilpailukykyyn vaikuttavia 
”sattumia” ovat esimerkiksi suuret teknologiset läpimurrot, tuo-
tantotekijäpuolen radikaalit muutokset (esim. öljykriisi) ja sodat. 
Sattumat itsessään eivät kuitenkaan nosta minkään alueen tai kan-
santalouden kilpailukykyä, vaan ne luovat lähinnä mahdollisuuksia, 
joita voidaan hyödyntää eri tavoin. (Porter 1990, 124–125.)       

     Julkisen vallan roolia kilpailukyvyn elementtinä pidetään yleisesti 
erittäin tärkeänä. Julkisia toimia ei kuitenkaan voi irrottaa erilliseksi 
kilpailukykyelementiksi, koska ne vaikuttavat välillisesti muiden 
kilpailukyvyn elementtien kautta. Julkinen sektori vaikuttaa sekä 
tuotannontekijäoloihin että kysyntäoloihin. Vuorovaikutus on kaksi-
suuntaista, sillä muut kilpailukyvyn elementit vaikuttavat myös jul-
kisten toimien ja politiikan muotoiluun. Myönteiseen kehitykseen 
pyrkivät julkiset toimet voivat olla yritysten tai toimialojen ja sitä 
kautta myös koko kansallisen kilpailukyvyn kannalta negatiivisia. 
(Porter 1990, 126–128.) 
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Porterin (1990) esittämä kilpailukykymalli on luonteeltaan dynaa-
minen, koska eri elementit vaikuttavat toisiinsa voimakkaasti. Yhden 
toimialan kautta syntyvät tiiviit linkit sen keskeisten kilpailukykyteki-
jöiden kesken ovat toimivan klusterin perusta. Yksi erittäin kehittynyt 
ja kilpailukykyinen toimiala voi saada paikallisesti, alueellisesti tai 
kansallisesti aikaan sekä vertikaalisessa että horisontaalisessa suun-
nassa muiden toimialojen kehittymistä toimimalla vaativana asiak-
kaana, laadukkaana toimittaja-alana tai yhteistä teknologiapohjaa 
rakentavana alana. Klusterin muodostuminen tehostaa toimintaa 
myös tuotannontekijäpuolella. Toimialat investoivat erikoistuneisiin 
teknologioihin, informaatioon, infrastruktuureihin ja inhimillisiin 
resursseihin. Kunkin toimialan investoiminen omiin erikoistunei-
hin tuotannontekijöihinsä tuottaa kuitenkin lukuisia nk. spill over 
-vaikutuksia koko klusteriin. Klusterin muodostuminen merkitsee 
myös sitä, että julkiset toimijat pystyvät suuntaamaan huomionsa 
entistä paremmin. Klustereissa on siis kaiken kaikkiaan kysymys eri 
toimijoiden perussynergiasta: (teollinen) klusteri on kokonaisuutena 
enemmän kuin pelkästään osiensa summa. (Porter 1990, 148–152.)

Kansallisvaltiokontekstiin sidotusta lähtökohdastaan huolimatta 
klusterin käsite on perustaltaan funktionaalinen, mutta sille on hyvin 
luontevasti löytynyt moninaisia maantieteellisesti ja toimintapoliit-
tisesti muotoutuneita tulkintoja ja käyttömuotoja (esim. Malmberg 
& Power 2005). Voidaan siis puhua esimerkiksi kansallisista, alueelli-
sista tai paikallisista klustereista, kuten edellä on tehty. Porter (1990, 
152–153) korosti jo alkuperäisessä teoksessaan sitä, että klustereiden 
toimivuus perustuu niiden sisäiseen vuorovaikutukseen ja erityises-
ti informaation mahdollisimman tehokkaaseen välittymiseen. Tie-
donvaihdon toimivuuteen ja vuorovaikutukseen vaikuttavat monet 
sosiaaliset seikat, kuten ihmisten välille syntyneet henkilökohtaiset 
suhteet. Tietovirtojen kulkua helpottavat myöskin sopivat (kulttuu-
riset) käyttäytymiseen liittyvät normit, kuten usko jatkuvuuteen ja 
pitkäaikaisiin suhteisiin. 

Maantieteellisen läheisyyden merkitys tiedonvaihdossa avaa yhden 
näköalan siihen, miksi tietyt toimialat ja klusterit keskittyvät tietyille 
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alueille, jopa yksittäisiin kaupunkeihin. Myös Porter (1990, 154–159) 
käsittelee jo klusteriajattelun perusteoksessaan tätä ilmiötä, vaikka 
päähuomion saikin otsikon mukaisesti kokonaisten kansakuntien tai 
kansantalouksien kilpailukyky. Tiettyjen tuotannonalojen alueellinen 
keskittyminen eli alueellinen klusteroituminen on luonnollista, sillä 
maantieteellinen läheisyys edistää klusterin sisäistä vuorovaikutusta 
mukaan lukien keskinäisen kilpailun mukanaan tuoman dynamiikan. 
Myöhemmissä teksteissään Porter (esim. 1994; 1998; 2000; 2001) 
on edelleen täsmentänyt ja syventänyt maantieteellisten tekijöiden 
merkitystä klustereiden kilpailukyvyn näkökulmasta. Näissä hän 
korostaa alkuperäistä klusteritulkintaansa enemmän juuri paikallisten 
klusterirakenteiden merkitystä esimerkiksi erikoistuneen työvoiman 
sekä erikoistuneiden tuotantopanosten (esim. toimittajayritykset) 
näkökulmasta. Tämän lisäksi hänen ajattelussaan nousevat aikaisem-
paa voimakkaammin esiin paikalliset julkiset toimet ja niin kutsutut 
institutionaaliset tekijät. Esimerkiksi julkiset investoinnit erikoistu-
neeseen infrastruktuuriin ja koulutukseen sekä paikallisen klusterin 
kehittyneet informaatio- ja teknologiavarannot parantavat klusteriin 
kuuluvien yritysten kilpailukykyä. 

Nykyään Porterin klassiseen klusterimalliin voi suhtautua lähes 
nostalgisesti, koska klusterin käsitettä on sovellettu niin laajasti ke-
hittämispolitiikan apuvälineenä kansallisen ja alueellisen tason lisäksi 
jopa paikallisen tason kehittämistyössä. Klusteriajattelun avulla onkin 
mahdollista hahmottaa ja jäsentää jonkin maantieteellisen alueen 
toimialojen, yritysten ja muiden organisaatioiden välisiä yhteyksiä ja 
niiden kehittymistä. Klusteriajattelu keskittyy oleellisesti eri toimialo-
jen ja yritysten kilpailukykyisyyden kehittämiseen ja sitä kautta myös 
innovaatiotoimintaan. Itse asiassa edellä kuvatut kilpailukykytekijät 
kuvaavat tekijöitä, jotka ovat myös keskeisiä paikallisen innovaatio-
ympäristön elementtejä. Voikin väittää, että klusterilähestymistapa ja 
innovaatiojärjestelmälähestymistapa ovat joiltakin perusteiltaan varsin 
samankaltaisia ja ne ovat rikastaneet toisiaan ja osin jopa liukuneet 
toinen toistensa sisään. Yhteistä lähestymistavoille on ennen muuta 
niiden systeeminen ja osin dynaaminen tapa hahmottaa toimialojen 
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ja talouksien kehittymistä. Alkuperäiset ajatukset ovat tosin monissa 
empiirisissä tutkimuksissa ja politiikkakäytännöissä latistuneet varsin 
staattisiksi, asiaintiloja toteaviksi rakennekuvauksiksi. 

Kuten edellä todettiin, myöhemmin Porter (esim. 1994; 1998; 
2000; 2001) maastoutti klusteriajatteluaan lähemmäksi erilaisia 
aluekonteksteja, mikä osaltaan edesauttoi sitä, että klusteriajattelu 
tuli vahvemmin osaksi myös talousmaantieteellistä ja aluetieteellistä 
tutkimusta. Martin ja Sunley (2003) sekä Asheim ym. (2006) ovat 
käsitelleet klusteriajattelua nimenomaan tästä näkökulmasta koh-
distaen toki kritiikkinsä kärjen myös Porterin alkuperäiseen kansal-
liseen klusteriajatteluun (ks. kritiikistä myös Penttinen 1994). Sekä 
Martinin ja Sunleyn (2003) että Asheimin ym. (2006) artikkeleiden 
esiin nostamat kritiikin aiheet ovat sangen moninaiset ja keskeisiltä 
piirteiltään yhtenevät. Tässä nostetaan erikseen esiin vain jo edellä 
mainittu klusterikäsitteen spatiaalinen joustavuus: klusterin käsite jää 
väistämättä epämääräiseksi, kun sen spatiaalisia skaaloja ei useinkaan 
määritellä eksplisiittisesti eikä myöskään määrittelemättömän alueen 
sisäisen, maantieteellisen läheisyyden mahdollistaman vuorovaikutuk-
sen muotoja tai intensiteettejä määritellä kovinkaan tarkasti. Näin ollen 
klusterin käsite jättää pimentoon juuri alueellisen innovaatiotoiminnan 
malleille keskeisimmin asetettavan kysymyksen siitä, millaisten me-
kanismien kautta toimijoiden maantieteellinen läheisyys tai sijainti-
alueeseen liitettävät attribuutit vaikuttavat yritysten kilpailukykyyn tai 
(innovaatio-)suorituskykyyn. Sama kritiikki on toki kohdistettavissa 
moniin muihinkin alueellisen innovaatiotoiminnan malleihin. 

2.2.4. Oppivat alueet 

Oppivien alueiden lähestymistapa on kenties eniten velkaa (uusien) 
tuotannollisten alueiden, innovatiivisten miljöiden ja klustereihin 
liittyville teoretisoinneille, vaikka siinä on piirteitä myös muista alu-
eellisen innovaatiotoiminnan malleista. Käsite on kuitenkin jäänyt 
vähemmälle huomiolle kuin monet muut alueellisen innovaatiotoi-
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minnan mallit. Osasyynä tähän on varmasti juuri se, että käsitteen eri-
tyisyyttä suhteessa muihin alueellisen innovaatiotoiminnan malleihin 
on vaikea tunnistaa, koska oppimisen teema on tavalla tai toisella läsnä 
myös muissa malleissa. Muita syitä oppivien alueiden käsitteen heikolle 
”menestykselle” ovat myös sen epäselvyys, liiallinen normatiivisuus 
sekä liian läheinen suhde erityisesti alueelliseen innovaatiopolitiikkaan 
(esim. Moulaert & Sekia 2003; Hassink 2007).

Oppivien alueiden lähestymistavan kulminaatiopiste oli 1990-lu-
vun puolivälin tienoilla, jolloin ilmestyivät Richard Floridan (1995) 
ja Kevin Morganin (1997) artikkelit. Viittaukset näihin artikkeleihin 
toistuvat myöhemmissä oppivia alueita käsittelevissä kirjoituksissa. 
Artikkelien ilmestymiseen mennessä nimenomaan (uusien) tuotan-
nollisten alueiden ja innovatiivisten miljöiden lähestymistapojen 
puitteissa oli jo kuvattu ideoiden, tiedon ja innovaatioiden merkitystä 
paikallistuneessa tuotantorakenteessa. Asheim (1996) ottaa omas-
sa oppivia alueita käsittelevässä artikkelissaan myös ”porterilaiset”, 
alueelliset klusterit lähtökohdaksi oppivan alueen muotoutumiselle. 
Oppivan alueen käsite painottaakin jo edellä kuvattujen alueellisen 
innovaatiotoiminnan mallien esiin nostamia alueellisia tekijöitä hie-
man eri tavoin. Erityisesti korostuu innovaatioiden ymmärtäminen 
vuorovaikutteisiksi oppimisprosesseiksi sekä niiden alueellinen ja 
sosiaalinen juurtuneisuus. 

Floridan (1995) runsaasti viitatussa artikkelissa maalataan isolla 
pensselillä kuvaa uudesta, tietointensiivisen globaalin kapitalismin 
vaiheesta. Kyse on pesäeron tekemisestä vanhaan teolliseen massa-
tuotantoon ja sen edustamaan aluemalliin. ”Floridalainen” tulkinta 
oppivasta alueesta korostaakin nimenomaan alueiden merkitystä. Sen 
mielestä globalisoituva talous ja tiettyjen alueiden kasvava merkitys 
ovat saman ilmiön eri puolia. Perusargumentti on se, että nimenomaan 
alueet ovat eräänlaisia tyyssijoita verkostoituneelle tuotantorakenteelle 
ja sen puitteissa tapahtuvalle tiedonluomiselle, ideoiden ja innovaa-
tioiden synnyttämiselle, jatkuvalle parantamiselle sekä inhimillisten 
resurssien kasvattamiselle. Oppivien alueiden lähestymistavan katse 
onkin perinteisesti ollut alueen sisäisissä prosesseissa, vaikka myös glo-
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baalien yhteyksien merkitys tunnistetaan. Morganin (1997) artikkeli 
ei myöskään esitä kovin konkreettista kuvausta oppivasta alueesta, 
vaan se painottaa oppivan talouden merkitystä väljänä viitekehyk-
senä sekä eurooppalaiselle että alueelliselle innovaatiopolitiikalle. 
Keskeiseksi asiaksi nousee nimenomaan verkostomainen alueellisen 
innovaatiotoiminnan malli, joka on yhteistä myös innovaatiojärjes-
telmälähestymistavalle.

Käsitettä ansiokkaasti esillä pitäneet Roel Rutten ja Frans Boeke ma 
ovat muutaman vuoden takaisessa Regional Studies -lehden erikois-
numeron johdantoartikkelissaan (Rutten & Boekema 2012) pyrki-
neet käsitteellistämään oppivan alueen toisin (ks. myös Rutten & 
Boekema 2007): Heidän mielestään on syytä päästä irti ikään kuin 
territoriaalisesti rajautuneiden alueiden ja niiden sisällä tapahtuvien 
oppimisprosessien tarkastelusta ja siirtyä relationaaliseen, oppimisen 
sosio-spatiaalisia piirteitä avoimemmin tarkastelevaan aikaan (ks. myös 
Hassink & Klaerding 2012; Healey & Morgan 2012). 

Pontimena tälle ajatukselle ovat jälleen talouden ison kuvan 
muutokset. Rutten ja Boekema (2012) hahmottelevat ”tietotalous 
2.0” -käsitettä, joka korostaa aiempia oppivan alueen lähestymistavan 
taustalla olleita käsityksiä enemmän yksilöitä oppimisen toimijoina ja 
heidän vuorovaikutussuhteitansa oppimisen foorumeina. Itse asiassa 
myös käsitykset tiedon luonteesta ja oppimisprosessista ovat siirty-
neet kontekstisidonnaisempaan ja epämuodollisempaan suuntaan. 
Tällaisessa maailmassa myös yksilöiden oppimiseen liittyvät prosessit 
eivät ole sidottuja tiettyyn alueeseen, vaan ne jäsentyvät luontevasti 
erilaisiin sosio-spatiaalisiin skaaloihin, vaikka tiettyjen arkielämän 
sosiaalisten ja taloudellisten suhteiden luonnetta määrittää edelleen 
vahva aluesidonnaisuus. 

2.2.5. Innovaatiojärjestelmä-lähestymistapa 

Kansallisen innovaatiojärjestelmän lähestymistapa sai varsinaisesti 
alkunsa 1980- ja 1990-lukujen taitteessa, vaikka varhaisimpia kehit-
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telyitä tehtiin jo 1980-luvun alkupuolella. Käsitteen muotoutumisen 
varhaisissa vaiheissa sitä kehitettiin yhtäaikaisesti ja rinnakkain sekä 
Yhdysvalloissa että Euroopassa. Christopher Freeman ja Bengt-Åke 
Lundvall olivat joka tapauksessa ensimmäisiä, jotka systemaattisemmin 
ryhtyivät käyttämään tätä käsitettä (esim. Freeman 1987; 1988; Free-
man & Lundvall 1988). Toki jo vuosikymmeniä aiemmin erityisesti 
OECD:n piirissä oli kehitelty näkökulmia systeemisestä ja paremmin 
talouden dynamiikkaan kytkeytyvästä tutkimustoiminnasta, missä oli 
paljon innovaatiojärjestelmäajattelun kaikuja (Godin 2009). Varsin 
pian käsite kuitenkin sai tukevan jalansijan muutamien artikkeleiden 
(esim. Niosi ym. 1993; Patel & Pavitt 1994) sekä erityisesti Lundvallin 
(1992), Nelsonin (1993) ja Edquistin (1997) toimittamien, sittemmin 
paljon viitattujen artikkelikokoelmien myötä.  

Kansallisen innovaatiojärjestelmän lähestymistapa syntyi kritiikik-
si tuolloin vallinneelle perinteisestä talousteoriasta juontaneelle kustan-
nuskilpailuvetoiselle kilpailukykyajattelulle. Käsitteen alkuperäiset ke-
hittäjät halusivat kiinnittää huomion siihen, että talouskasvusta selittyi 
jo tuolloin suuri osa teknologisella kehityksellä ja innovaatioilla, jotka 
oli aiemmissa talousteoretisoinneissa huomioitu puutteellisesti. Lisäksi 
haluttiin kiinnittää huomiota siihen, että teknologinen kehitys ja uudet 
innovaatiot eivät synny talous- ja tuotantojärjestelmän ulkopuolella, 
vaan sen piirissä. Tätä nimenomaista huomiota kuvaa kansallisen 
innovaatiojärjestelmän käsite. Innovaatiojärjestelmä-lähestymistapa 
ja sitä edeltäneet käsitteellistykset kumpuavat siis evolutionäärisen 
taloustieteen ja ns. uuden kasvuteorian maastoista. (esim. Freeman 
1995, 5–7; uudesta kasvuteoriasta esim. Romer 1986.) Laajojen 
empiiristen tulosten perusteella kansallisten innovaatiojärjestelmien 
taso ja kehitys näyttävät kontribuoivan maiden taloudelliseen kehit-
tymiseen merkitsevästi (esim. Fagerberg & Srholec 2008). Innovaati-
ojärjestelmän merkitys nopeasti kehittyneiden ja edelleen kehittyvien 
talouksien kehityksessä on ollut kasvavan teoreettisen ja empiirisen 
kiinnostuksen kohteena (esim. Lundvall ym. 2002; Intarakumnerd 
ym. 2002; Edquist & Hommen 2008; Metcalfe & Ramlogan 2008; 
Sun & Liu 2010).
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Innovaatiojärjestelmä-lähestymistapaa ryhdyttiin hahmottele-
maan nimenomaan kansallisessa kontekstissa, mutta niille on hahmo-
tettu myös muita maantieteellisiä ulottuvuuksia. Esimerkiksi Edquist 
(1997, 11) tunnistaa ainakin ylikansallisten (”supranational”), kan-
sallisten (”national”), alueellisten (”regional”), paikallisten (”local”) ja 
sektorikohtaisten (”sectoral”) innovaatiojärjestelmien olemassaolon. 
Neljässä ensimmäisessä on selkeä maantieteellis-hallinnollinen ulot-
tuvuus tai rajaus, kun taas sektorikohtaisen innovaatiojärjestelmän 
käsite viittaa institutionaaliseen rakenteeseen, jonka taustalla voi olla 
esimerkiksi jokin geneerinen tai muutoin yhteinen tieto- ja tekno-
logiaperusta. 

Maantieteellis-hallinnollisesti määritellyistä innovaatiojärjestel-
mistä kansalliset ja alueelliset innovaatiojärjestelmät ovat kiinnittäneet 
eniten tutkijoiden huomiota. Tämän tutkimuksen kannalta alueel-
lisen innovaatiojärjestelmän käsite on erityisen keskeinen. Se syntyi 
luontevana ajatuksellisena jatkumona kansalliselle innovaatiojärjes-
telmälle, ja ensimmäiset alueellista innovaatiojärjestelmää käsitelleet 
artikkelit julkaistiin jo 1990-luvun alkupuoliskolla, kuten Cooken 
(1992) varhainen artikkeli julkisten toimien (regulaatio) merkityksestä 
alueellisessa innovaatiotoiminnassa (ks. myös Cooke 2008)5. Voidaan 
kuitenkin arvioida, että kenties kestävimmät alueellisen innovaatio-
järjestelmän piirteiden määrittelyt esitettiin kuitenkin 1990-luvun 
loppupuolen artikkeleissa. Tuolloin esimerkiksi Asheim ja Isaksen 
(1997) liittivät alueellisen innovaatiojärjestelmän selkeästi sekä alueen 
teknologis-taloudelliseen tuotantorakenteeseen että poliittis-hallin-
nolliseen institutionaaliseen rakenteeseen. Vastaavasti Cooken ym. 
(1998) artikkelissa tunnistettiin alueellisen innovaatiojärjestelmän 
institutionaalisiksi avainpiirteiksi mm. taloudellinen kapasiteetti (laa-
jassa mielessä), tuotannollinen rakenne ja siihen liittyvät sosiaaliset 
rakenteet sekä yritysten ja muiden organisaatioiden systemaattisuuteen 
pyrkivä keskinäinen oppiminen ja siihen liittyvät kulttuuriset piirteet. 
Oleellista on siis alueellisesti määrittynyt institutionaalinen ympäris-

5. Cooke (2012) on edelleen etulinjassa jatkanut innovaatiojärjestelmän käsitteen 
kehittämistä modernisoiden sitä mm. nk. alusta-ajattelulla (”platforms”) ja 
kysyntä- ja tarvelähtöisyyden korostamisella. 
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tö, johon taloudelliset toimijat sekä niiden keskinäiset oppimis- ja 
innovaatioprosessit ovat juurtuneet. 

Aution (1998) paljon viitatussa artikkelista on jäänyt elämään 
erityisesti ajatus alueellisen innovaatiojärjestelmän kahdesta osa- tai 
alajärjestelmästä: Osaamisen tuottamisen ja levittämisen osajärjestel-
mä koostuu esimerkiksi tutkimus- ja koulutusorganisaatioista sekä 
teknologian välittäjäorganisaatioista, ja sen vastinparina toimivan 
osaamisen soveltamisen ja hyödyntämisen osajärjestelmä muodostuu 
puolestaan alueen yrityksistä, niiden vertikaalisista arvoketjuista se-
kä horisontaalisista kytkennöistä. Nämä toistensa kanssa jatkuvassa 
vuorovaikutuksessa olevat osajärjestelmät ovat kiinnittyneet alueen 
muuhun taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen ympäristöön. 
Lisäksi alueellisen innovaatiojärjestelmän muotoutumiseen vaikuttavat 
esimerkiksi muut alueelliset innovaatiojärjestelmät sekä kansalliset 
ja kansainväliset innovaatiotoimintaan vaikuttavat instituutiot ja 
ohjelmarakenteet. 

Howellsin (1999) panos tuon ajan vilkkaaseen keskusteluun 
liittyi ajatukseen alueellisten innovaatiojärjestelmien rakentumisen 
tavasta. Hän jäsensi innovaatiojärjestelmän käsitettä luomalla kaksi 
perusnäkökulmaa, jotka eroavat toisistaan hahmotussuunnan osalta: 
Näkökulma voi olla joko ylhäältä alas (”top-down”) tai alhaalta ylös 
(”bottom-up”). Howells (emt., 67) teroittaa erityisesti sitä, että alueel-
listen innovaatiojärjestelmien (tai niihin liittyvän ajattelun) ei pidä 
nähdä syrjäyttävän kansallisen innovaatiojärjestelmän lähestymistapaa. 
Alueellinen lähestymistapa on pikemminkin ”lisäkerros käsitteelli-
seen linssiin”, jolla innovaatiojärjestelmiä tarkastellaan. Ylhäältä alas 
-lähestymistavassa Howellsin (emt.) mukaan perusidea on se, että 
aluetasolta oletetaan löytyvän samat keskeiset komponentit kuin kan-
sallisistakin innovaatiojärjestelmistä. Tämä merkitsee samalla sitä, että 
alueellinen innovaatiojärjestelmä käsitetään ikään kuin ”kutistetuksi” 
kansalliseksi innovaatiojärjestelmäksi. Alhaalta ylös -lähestymistapa 
kiinnittää puolestaan huomiota erityisesti alueen sisäiseen, yritysten 
keskinäiseen sekä yritysten ja muiden organisaatioiden väliseen dy-
namiikkaan. Alueelliset innovaatiojärjestelmät ovat tässä katsannossa 
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tärkeitä areenoita paikallistuneille oppimis- ja innovaatioprosesseille, 
joita myös määrittävät paikallistuneet innovaatiotoiminnan käytännöt 
ja toimintamallit (esim. tiedonjako ja teknologian seuranta). 

Muutamat edellä mainitut artikkelit yhdessä monien muiden 
1990-luvun lopun ja 2000-luvun alun artikkelien kanssa ovat luoneet 
alueellisen innovaatiojärjestelmän käsitteelle sellaiset tulkintaulottu-
vuudet, jotka ovat mahdollistaneet huikean määrän tähän käsitteeseen 
tukeutuvia sekä käsitteellisiä että empiirisiä tutkimuksia ja artikkeleita. 
Siitä onkin kehkeytynyt kuvaileva ja normatiivinen käsite, jolla on 
sekä tutkimuksellista että toimintapoliittista relevanssia. Voidaan 
kuitenkin väittää, että tutkimusten suuri määrä ja sen laaja toiminta-
poliittinen käyttö ovat laventaneet alueellisen innovaatiojärjestelmän 
käsitteellistyksiä ja tuottaneet samalla ongelmia myös sen yhtenäiselle 
ja tutkimuksellisesti tarkkarajaiselle käytölle. 

Kuten esimerkiksi Doloreux ja Parto (2005) osoittavat, alueellisen 
innovaatiojärjestelmän ”alue” voi viitata lähes mihin tahansa yksit-
täisestä kaupunginosasta aina hyvin laajoihin, innovaatiotoiminnan 
näkökulmasta jopa keinotekoisiin alueisiin. Joissakin tapauksissa 
alueen määrittely on jätetty avoimeksi tai määritelty epäselvästi (ks. 
Suorsa 2009). Alkuvaiheen tutkimukset kohdistuivat usein menes-
tyviin alueisiin, mutta sittemmin alueellisten innovaatiojärjestelmien 
tutkimus on kohdistunut myös heikommin menestyviin, maaseutu-
maisiin ja perifeerisiin alueisiin (esim. Doloreux 2003; Doloreux & 
Dionne 2008). Vastaavasti Doloreux ja Parto (2005) tuovat esiin, että 
alueellisen innovaatiojärjestelmän käsitteen kannalta oleellinen insti-
tuutioiden alakäsite on määritelty keskenään epäselvästi tai ”paikallista 
institutionaalista maisemaa” on kuvattu ylimalkaisesti pureutumatta 
erilaisten alueellisesti vaikuttavien instituutioiden luonteeseen, keski-
näiseen vuorovaikutukseen tai niiden tilallisiin skaaloihin. 

Edellä mainitut kritiikit yhdistyvät siinä huomiossa, että suures-
sa osassa tutkimuksia alueellisia innovaatiojärjestelmiä tarkastellaan 
muusta taloudellisesti ympäristöstä erillisinä saarekkeina ja huomiota 
kiinnitetään liiaksi niiden sisäisiin prosesseihin (esim. Sternberg 2007; 
Uyarra 2010, 125–128). Viime vuosina ymmärrys alueellisten inno-
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vaatiojärjestelmien tilallisista kytkennöistä on kuitenkin kasvanut 
mm. innovaatiotoiminnan kansainvälistymisen ja kansainvälisten 
innovaatioverkostojen lisääntymisen myötä. Osin näistä aiheellisista 
ylialueellisista näkökulmista ja ylipäätään herkistymisestä (alueellisen) 
innovaatiotoiminnan spatiaalisille skaaloille on motivoitunut uusia 
käsitteellisiä hahmotuksia: Esimerkiksi Ahlqvist ja Inkinen (2007) 
ovat hahmotelleet teknologiaennakoinnin kontekstissa skalaarisen 
eli moniskaalaisen innovaatiojärjestelmän (”scalar innovation system”) 
käsitettä, joka korostaa erilaisten taloudellisten toimintojen erilaisia 
spatiaalisia skaaloja. Belussi ym. (2010) ovat puolestaan kehitelleet 
avoimen alueellisen innovaatiojärjestelmän (”open regional innovation 
system”), jonka keskeisiä elementtejä ovat sekä innovaatiojärjestelmän 
ylialueelliset kytkennät että yritysten avoin innovaatiotoiminta. 

Jo näitä em. käsitteitä aiemmin Oinas ja Malecki (1999; 2002) 
ovat kehittäneet spatiaalisen innovaatiojärjestelmän (”spatial innova-
tion system”, SIS) käsitettä, joka on myös paikallisen innovaatioym-
päristön käsitteen näkökulmasta erittäin kiinnostava ja hyödyllinen. 
Oinaan ja Maleckin (1999, 10) määritelmän mukaan spatiaalinen 
innovaatiojärjestelmä koostuu ”kansallisten, alueellisten ja sektoraalisten 
innovaatiojärjestelmien päällekkäisistä ja yhteenkytkeytyneistä konfigu-
raatioista, jotka manifestoituvat tilassa”. Oleellista on siis huomioida, 
että uusien teknologioiden ja innovaatioiden kehittymisessä on sel-
laista ajallista ja tilallista dynamiikkaa, jota kansallisen ja alueellisen 
innovaatiojärjestelmän käsitteet voivat kuvata vain osittain. Saman 
teknologisen kokonaisuuden tai innovaation eri osia kehitetään eri 
aikoina eri maissa ja eri alueilla osana niiden innovaatiojärjestelmiä. 
Spatiaalinen innovaatiojärjestelmä kykenee nivomaan yhteen näitä eri 
alueita ja tilallisia skaaloja sekä aikajänteitä joustavasti.  

Spatiaalisen innovaatiojärjestelmän kanssa samansuuntaista ajat-
telua on kuvattu esimerkiksi teknologisen systeemin (”technological 
system”) (esim. Carlsson & Stankiewicz 1991; Carlsson 1994; 1997), 
sektorikohtaisen innovaatiojärjestelmän (”sectoral systems of innovati-
on”) (esim. Breschi & Malerba 1997; Malerba 2002; 2005) ja tekno-
logisen innovaatiojärjestelmän (”technological innovation system”) (Binz 
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ym. 2014) käsitteillä. Vaikka näissä em. innovaatiojärjestelmäkäsitteissä 
maantieteellinen näkökulma ei ole kovin vahva, on niissä vähintäänkin 
tunnistettu se, että teknologiat ja innovaatiot kehittyvät aina jossakin 
tilassa, jolloin myös niihin liittyvät tietoprosessit ovat luonteeltaan 
spatiaalisia. Edelleen voi väittää, että em. lähestymistapojen keskeinen 
yhteinen huomio on se, että kullakin toimialalla/sektorilla tai tekno-
logisella kokonaisuudella on omanlaisensa spatiaalinen dynamiikka, 
joka riippuu osaltaan hyödynnettävän tiedon ja teknologian omi-
naisuuksista (esim. kompleksisuus, omittavuus ja kumuloituvuus). 
Sektori- tai teknologiakohtaisten tarkasteluiden lisäksi tarvitaan lisää 
ymmärrystä siitä, kuinka kokonaiset maantieteellis-hallinnollisesti 
määrittyneet, esimerkiksi kansalliset ja alueelliset, innovaatiojärjestel-
mät kansainvälistyvät tai muuttuvat aiempaa multiskalaarisemmiksi 
(esim. Niosi & Bellon 1996, Kaiser & Prange 2004; Carlsson 2006; 
Kautonen & Raunio 2010). 

2.3. Yhteenveto: innovaatioympäristötutkimuksen 
tavoittelema lisäarvo

Edellä on tehty katsaus alueellisen innovaatiotoiminnan tutkimukseen 
kahdella tasolla. Ensin käsiteltiin lyhyesti alueellisen innovaatiotoimin-
nan tutkimuksen klassisia lähtökohtia. Tältä pohjalta edettiin tarkas-
telemaan keskeisimpiä nk. alueellisen innovaatiotoiminnan malleja. 
Näiden tarkastelujen lisäksi liitteessä 1 on erillinen katsaus suomalaisen 
alueellisen innovaatiotoiminnan tutkimuksen kehittymiseen. Katsaus 
on tehty nostamalla esiin aihepiiriin liittyviä väitöstutkimuksia vii-
meisimmän reilun viidentoista vuoden ajalta. Väitöskirjat ovat tässä 
tarkoituksessa perusteltu aineisto, koska niiden tulee määritelmällisesti 
noudattaa hyvää tutkimustapaa ja sisältää uutta tieteellistä tietoa. 

Alueellisen innovaatiotoiminnan tutkimuksen talousmaantieteel-
liseksi lähtöpisteeksi voidaan tunnistaa klassiset agglomeraatioteoriat. 
Vaikka taloudellinen toimintaympäristö on esimerkiksi globalisaation 
ja digitalisoitumisen takia muuttunut merkittävästi, voi väittää, että 
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sekä ”marshallilaiset” lokalisaatioedut että ”jacobsilaiset” urbanisaatio-
edut ovat edelleen tutkimuksellisesti relevantteja. Eri aloilla ja alojen 
eri kehitysvaiheissa nämä taloudelliset tekijät saavat erilaisia merki-
tyksiä. Yhtä kaikki, paikallisen innovaatioympäristön lähestymistapa 
tukeutuu näihin klassisiin lähtökohtiin vähintään kahdella tavalla: 
Ensinnäkin lähestymistavan yksi lähtökohta on se, että paikallinen 
innovaatioympäristö on toimialaspesifi tai sen taloudellisena ytimenä 
on muu yrityksiä yhdistävä taloudellinen dynamiikka tai taloudelli-
set intressit. Toisaalta paikallisen innovaatioympäristön paikallisuus 
määrittyy karkeasti ottaen urbaaniksi toiminnalliseksi alueeksi, jonka 
puitteissa nk. urbanisaatioedut tulevat esiin. 

Klassinen agglomeraatioteoria ei kuitenkaan kyennyt kuvaamaan 
yritysten innovaatiotoiminnan ja niiden sijaintialueen välistä suhdetta 
mitenkään tyhjentävästi. Tällä tutkimuskentällä onkin ollut tarvetta 
yhä hienovireistetymmille tarkasteluille. Alueellisen innovaatiotoi-
minnan mallien (TIM) nousun myötä tutkimuksessa käytettävästä 
käsitteistöstä on muotoutunut erittäin rikas ja erilaisia ilmiökenttää jä-
sentäviä vaihtoehtoisia viitekehyksiä on useita. Tästä seuraa luontevasti 
kysymys, miksi tässä tutkimuksessa kehitetään vielä yhtä alueellisen 
innovaatiotoiminnan tutkimuksen lähestymistapaa ja analyysimallia. 

Vastaus on yksinkertainen: kehitettävä paikallisen innovaatioym-
päristön analyysimalli yhdistää eri alueellisen innovaatiotoiminnan 
mallien piirteitä ja muodostaa niihin tukeutuen aiempaa täydellisem-
män kokonaisuuden, joka 1) pyrkii olemaan normatiivisesti neutraali, 2) 
yhdistää innovaatiotoiminnan rakenteelliset, organisatoriset ja yksilöteki-
jät, 3) tunnistaa innovaatiotoiminnan spatiaalisen monikerroksellisuuden 
sekä 4) rakentuu yksittäisistä toimijoista käsin, eli ikään kuin ”alhaalta 
ylös” tai ”sisältä ulos”. Oikeastaan kaikissa aiemmin kehitetyissä alueel-
lisen innovaatiotoiminnan malleissa jokin edellä luetelluista piirteistä 
jää toteutumatta tai toteutuu verrattain vajavaisesti. 

Paikallisen innovaatioympäristön käsite ja analyysimalli eivät 
sinällään pyri osoittamaan vääräksi tai puutteelliseksi yhtäkään ai-
emmista alueellisen innovaatiotoiminnan malleista. Kaikilla niillä on 
oma syntyhistoriansa ja käyttötapansa, joiden kautta ne ovat muo-
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toutuneet nykyisenkaltaisiksi. Kaikilla näillä malleilla on annettavaa 
myös paikallisen innovaatioympäristön analyysimallille, vaikka se ei 
pyrikään suoraan olemaan sateenvarjo näille muille malleille. Seu-
raavassa tiivistetäänkin käsiteltyjen alueellisen innovaatiotoiminnan 
mallien keskeiset viestit paikallisen innovaatioympäristön käsitteelle 
ja kuvataan samalla sen tavoittelema lisäarvo:

     (Uudet) tuotannolliset alueet: Tuotannollisten alueiden lähestymista-
pa nojaa ennen kaikkea alueen endogeeniseen kehittymiseen, jossa 
on tärkeää oman alueellisen, taloudellisen, poliittisen ja kulttuurisen 
identiteetin kehittyminen. Oleellista on se, että alueen avaintoimijat, 
kuten yritykset, yrittäjä- ja työntekijäjärjestöt ja julkiset organisaati-
ot, osallistuvat integroituneesti alueen kehittämiseen. Endogeenisen 
kehityksen vastakohtana on puhtaan eksogeeninen kehitys, jossa 
keskeisenä lähtökohtana ovat alueelle sen ulkopuolelta suuntautuvat 
investoinnit. Niitä voidaan houkutella monin tavoin. Perinteisesti 
esimerkiksi alhaisiin kustannuksiin, verohelpotuksiin ja tukiaisiin 
perustuva ”yritysilmaston” kehittäminen on ollut yksi tapa lisätä 
alueen taloudellista toimeliaisuutta. Näillä keinoilla saavutettu hyöty 
voi olla kuitenkin verrattain lyhytaikaista, jos yritykset eivät juurru 
monin sitein alueelle. Paikallisen innovaatioympäristön lähestymis-
tapa ei itsestäänselvästi ole vain endogeeninen tai eksogeeninen, 
vaan se pyrkii analysoimaan neutraalisti niitä kytköksiä, joiden 
kautta yritykset ja muut organisaatiot ovat kiinnittyneet omaan 
toimintaympäristöönsä. Nämä kytkökset voivat olla rakenteellisia, 
organisaatioiden välisiä tai yksilöiden kautta rakentuvia. 

     Innovatiivinen miljöö: Innovatiivisen miljöön käsite on läheistä sukua 
uusien tuotannollisten alueiden lähestymistavalle. Siinä kuitenkin 
nimenomaan teknologia, oppiminen ja innovaatiotoiminta on nos-
tettu tarkastelun keskiöön. Innovatiivisen miljöön lähestymistapa 
kuvaa ja erittelee erityisesti alueperustaisten sosiaalisten suhteiden 
merkitystä yritysten innovaatiotoiminnalle. Oleellista on huomioida 
se, että innovatiivisissa miljöissä nämä sosiaaliset suhteet mahdol-
listavat sellaiset yritysten väliset tehokkaat tiedonkulun, jäljittelyn 
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ja yhteistyön prosessit, jotka vaikuttavat koko aluekokonaisuuden 
innovaatiosuorituskykyyn. Paikallisen innovaatioympäristön lähes-
tymistavassa nostetaan esiin nimenomaan yksilöt ja heidän sosiaa-
liset verkostonsa. Nämä verkostot ja kontaktit pyritään asettamaan 
oikeaan kontekstiin tarkastelemalla niitä osana yrityksen tai muun 
organisaation juurtumista omaan toimintaympäristöön. Tässä pyri-
tään siis korostamaan sitä, että erityislaatuiset, innovaatiotoiminnan 
kannalta merkitykselliset sosiaaliset kontaktit ja verkostot eivät ole 
paikallisen innovaatioympäristön yksinoikeus, vaikka paikalliset 
tekijät voivat niiden syntyä ja muotoutumista edistääkin.

     Alueelliset ja paikalliset klusterit: Klusteriajattelu on syntynyt ja val-
tavirtaistunut varsin erilaisista lähtökohdista kuin useimmat muut 
alueellisen innovaatiotoiminnan mallit. Sen ydin on dynaaminen 
toimialakohtainen kilpailukykymalli. Nimenomaan yhden toimialan 
kautta syntyvät tiiviit sekä vertikaaliset että horisontaaliset linkit ovat 
toimivan klusterin perusta. Toimialarajat ylittävän klusterin sisällä 
oleellisia ovat erilaiset tietokanavat, joiden kautta välittyy esimerkiksi 
uutta teknologiaa ja parhaita käytäntöjä klusteriin kuuluville yrityk-
sille. Tämän tutkimuksen kannalta klusteriajattelun suurin merkitys 
liittyy siihen, kuinka paikallisen innovaatioympäristön taloudellinen 
perusta määritetään: Lähestymistavan lähtökohtaa voidaan kuvata 
klassisen agglomeraatioteorian hengessä yrityskeskittymäksi, mihin 
voi liittyä myös erikoistuneempaa, klusterilähestymistavan osoitta-
maa taloudellisten toimintojen kasautumista tietyn toimialan tai 
toimialajoukon ympärille.

     Oppivat alueet: Oppivan alueen käsite ei tuo kovin paljoa uusia 
sävyjä muiden alueellisen innovaatiotoiminnan mallien luomaan 
kuvaan. Se korostaa useimpien muiden mallien tavoin verkos-
tomaista tuotantomallia ja -rakennetta sekä sitä, kuinka alueiden 
merkitys tässä kasvaa. Oppivien alueiden lähestymistapa koros-
taa erityisesti alueen sisäisissä verkostoissa tapahtuvia oppimis- ja 
innovaatioprosesseja. Paikallisen innovaatioympäristön mallissa 
on sama peruslähtökohta: nykyaikainen tuotantorakenne on yhä 
kansainvälisempi ja yhä verkostoituneempi. Nämä rakenteelliset 
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tekijät ja niiden luonteenomaiset prosessit nostavat tiettyjä alueita 
ja jättävät taas toisiaan katveeseen. Paikallisen innovaatioympäristön 
analyysimallin avulla on mahdollista tunnistaa niitä tekijöitä, jotka 
määrittävät alueen asemaa globaalissa talousmaisemassa. 

     Innovaatiojärjestelmä-lähestymistapa: Innovaatiojärjestelmä yhdistää 
useita edellä käsiteltyjen alueellisen innovaatiotoiminnan mallien 
avainpiirteitä. Alueellisen innovaatiojärjestelmän alkuperäisissä 
hahmotuksissa alueellisen innovaatiojärjestelmän nähtiin koostuvan 
alueen teknologis-taloudellisesta tuotantorakenteesta sekä poliit-
tis-hallinnollisesta, innovaatiotoimintaan liittyvästä institutionaali-
sesta rakenteesta. Toisaalta alueellisten innovaatiojärjestelmien ana-
lyysin yhteydessä on tehty jako tiedon tuotannon alajärjestelmään 
ja tiedon hyödyntämisen alajärjestelmään. Innovaatiojärjestelmän 
käsite on siis lähtökohtaisesti erittäin kattava, mutta monesti tar-
kastelu on kapeutunut ennaltamäärätyn hallinnollisesti rajautuneen 
alueen julkisvetoisen institutionaalisen asetelman kuvailuun. Verrat-
tain vähän käytetty spatiaalisen innovaatiojärjestelmän käsite taas 
korostaa sitä, että teknologiat ja innovaatiot kehittyvät dynaamisesti 
ajassa ja tilassa, kenties osana eri maiden ja alueiden innovaatio-
järjestelmiä tai globaaleja sektorikohtaisia innovaatiojärjestelmiä. 
Paikallisen innovaatioympäristön käsite jakaa alueellisen innovaa-
tiojärjestelmän kokonaisvaltaisen perusasetelman, mutta erityisen 
oleellinen on spatiaalisen innovaatiojärjestelmän näkyväksi tekemä 
käsitys innovaatioprosessien tilallisesta ja ajallisesta dynamiikasta. 
Paikallisen innovaatioympäristön analyysimalli pyrkii tunnistamaan 
sen, että erilaiset innovaatioympäristöt ovat kytköksissä toistensa 
kanssa, vaikka tutkimuksellinen mielenkiinto kohdistuisi vain yh-
teen paikalliseen innovaatioympäristöön kerrallaan.  

Aiempien alueellisen innovaatiotoiminnan mallien tarkastelu osoittaa, 
että paikallisen innovaatioympäristön käsite tuo lisäarvoa aiemmin 
käytettyihin käsitteisiin nähden, mutta se vaatii melko yksityiskoh-
taista käsitteellistämistä. Käsitteellistämisen täytyykin lähteä liikkeelle 
yksittäisten yritysten ja muiden organisaatioiden suhteesta omaan 
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toimintaympäristöönsä. Yleisesti ”helikopteriperspektiivistä” tarkastel-
tuna paikallisen innovaatioympäristön käsitteen tavoittelema lisäarvo ei 
tule ilmeiseksi. Tämä on lähtökohta yhteenveto- ja johtopäätösosiossa 
esitettävälle paikallisen innovaatioympäristön analyysimallille. 
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3. TUTKIMUSOTTEEN JA TUTKIMUKSEN 
RAKENTEEN KUVAUS

3.1. Tutkimuksen taustasitoumuksista

3.1.1. Paikallisen innovaatioympäristön ontologia?

Kaikilla tutkimuksilla on omat metodologiset taustasitoumuksensa, 
vaikka niitä ei tuotaisi erityisesti esiin. Toisaalta monet tutkimukset 
ovat hyvin tiukasti ja näkyvästi sitoutuneet tiettyihin metodologisiin 
lähtökohtiin. Häkli (1999) on avannut monipuolisesti tutkimusme-
todologisia kysymyksiä teoksessaan ”Meta Hodos” eli suomeksi ”tien 
mukaisesti”. Väljästi tulkittuna tämä ilmaisu tarkoittaa sitä, että tie-
teellistä tutkimusta on tehtävä tiettyjä tienmerkkejä eli metodologisia 
sääntöjä noudattaen. Ei ole kuitenkaan vain yhtä oikeaa tapaa tehdä 
hyvää ja laadukasta tutkimusta. Itse asiassa metodologinen moninai-
suus on jopa perusedellytys sille, että tiede kehittyy.

Tällainen metodologinen pluralismi korostaa tutkijan oman 
reflektiivisyyden merkitystä: tutkijan on itse tunnistettava riittävässä 
määrin, mistä lähtökohdista ja miten tutkimusta tekee. Edelleen 
Häklin (1999) mukaan metodologiassa on kysymys tieteenfilosofian, 
tutkimusmenetelmien sekä käytettävien teorialähestymistapojen ja 
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käsitteiden taustasitoumuksista. Tämän tutkimuksen osatutkimuk-
sissa (artikkelit I–VI) ei ole laajasti eritelty niiden metodologisia 
taustasitoumuksia, vaan lähinnä niissä on esitelty aineistot ja niiden 
keruutapa. Tämä tutkimus kokonaisuudessaan ei pyri erityiseen me-
todologiseen uutuusarvoon, vaan nojautuu metodologisesti alueellisen 
innovaatiotoiminnan tutkimuksen valtavirtaan. On kuitenkin syytä 
tehdä joitakin reflektoivia ja selventäviä huomioita siitä, millaisesta 
ajattelusta tämä tutkimus kokonaisuudessaan ponnistaa. 

Itse asiassa alueellisen innovaatiotoiminnan tutkimuksen pii-
rissä voisi olla tarvetta aiempaa syvällisemmälle tieteenfilosofiselle 
pohdinnalle. Sosiologisemmin suuntautuneen tieteen-, teknologian- 
ja innovaatiotutkimuksen piirissä tällaisia pohdintoja on tehty jo 
enemmän, erityisesti tieteentutkimuksen piirissä (esim. Biagoli 1999; 
Kiikeri & Ylikoski 2004). Ei voida kuitenkaan väittää, että aluetieteen 
ja talousmaantieteen piirissä ontologisten eli olemassaolon olemusta 
koskevien kysymysten pohdinta olisi sivuutettu täysin. Esimerkiksi jo 
edellä lyhyesti kuvatut talousmaantieteen ”käänteet” ovat merkinneet 
samalla sitä, että käsitykset tutkimuskohteen perimmäisestä luonteesta 
ovat kehittyneet ja monipuolistuneet. Esimerkiksi relationaalinen tapa 
hahmottaa talouden jäsentymistä tilasta on varsin erilainen kuin perin-
teisen talousmaantieteen käsitys talouden olemuksesta. Sama koskee 
myös muita ”käänteitä”, joista kukin korostaa tiettyjä todellisuuden 
rakentumistapoja toisten yli.

Kuten aiemmin todettiin, tässä tutkimuksessa rakennettavaa 
paikallisen innovaatioympäristön analyysimallia luonnehtivat relatio-
naaliset, evolutionääriset sekä erilaiset institutionaaliset ja kulttuuriset 
piirteet. Tämä on luonnollista, koska nämä mainitut aluetieteen ja 
talousmaantieteen suuntaukset ovat keskenään monin tavoin limitty-
neitä. Suuntaukset ovat myös siinä määrin taustaoletuksiltaan väljiä, 
että ne antavat tilaa erilaisille ontologisille tulkinnoille. Voidaan väittää, 
ontologisessa mielessä monia muitakin alueellisen innovaatiotoi-
minnan malleja luonnehtii samanlainen moniaineksisuus kuin tätä 
tutkimusta. Joskus jopa ajatellaan, että praktisesti suuntautuneen, 
alueellisen innovaatiotoiminnan tutkimuksen piirissä ei ole kovinkaan 
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paljoa tilaa ontologisille pohdinnoille. Tämä on kuitenkin tietyssä 
mielessä harhaa: onhan lopulta aika olennainen kysymys muun muassa 
se, onko esimerkiksi tässä tapauksessa ”paikallista innovaatioympäris-
töä” lainkaan olemassa suoraan empiirisesti havaittavana kohteena. 

Aika harva alueellisen innovaatiotoiminnan tutkija taitaa olla 
sellainen käsiterealisti, joka pitäisi innovaatiojärjestelmää tai -ympä-
ristöä eristettävissä olevana yksittäisenä entiteettinä. Nämä käsitteet 
pikemminkin viittaavat joukkoon muita entiteettejä, jotka voivat olla 
luonteeltaan enemmän tai vähemmän itsenäisesti olemassa olevia ja 
empiirisesti havaittavia. Tällaisiahan useimmat systeemiontologi-
set käsitteet ovat. Tässä olisi mahdollista upota syvälle juuri systee-
miontologian perusteisiin koskien mm. emergenttien rakenteiden ja 
ontologisen (sekä epistemologisen) reduktionismin välisiä suhteita 
(ks. yleistajuisesti esim. Kamppinen 2000). Jako materiaaliseen ja 
sosiaaliseen todellisuuteen tarjoaa kuitenkin kenties helpompikul-
kuisen väylän joihinkin selventäviin erontekoihin koskien paikallisen 
innovaatioympäristön olemusta. Esimerkiksi innovaatioympäristön 
kannalta olennaisia ”ihmisyksilöitä” pidetään varsin itsestäänselvästi 
materiaalisesti olemassaolevina. Voidaan kuitenkin väittää, että pu-
huttaessa ”yrityksestä” tai ”korkeakoulusta” ollaan ontologisesti jo 
selvästi sosiaalisen eli sosiaalisesti rakentuneen todellisuuden piirissä. 
Tämän tutkimuksen yhteenveto- ja johtopäätösartikkelissa esite-
tään se, millaiseen käsitykseen yritysten ja muiden organisaatioiden 
olemuksesta paikallisen innovaatioympäristön lähestymistapa voisi 
perustua. Siirryttäessä puhumaan yksittäisten organisaatioiden sijasta 
esimerkiksi ”innovaatioverkostoista” tai ”osaamisinstituutioista” ollaan 
vielä tukevammin sosiaalisen todellisuuden käsitteellisten tulkintojen 
ja rajanvetojen maailmassa. 

Jako materiaaliseen ja sosiaaliseen todellisuuteen on ontologis-me-
todologisesti erittäin karkea ja monin tavoin ongelmallinen. Sitä 
onkin syytä täydentää muutamilla huomiolla sosiaalisen todellisuuden 
luonteesta. Bergerin ja Luckmannin (1994, alkuperäiskielinen teos 
1966) tiedonsosiologinen klassikko käsittelee sosiaalisen todellisuuden 
rakentumista ja on yksi sosiaalisen konstruktionismin kantateoksis-
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ta. Hyvin yksilökeskeisessä ja relativistisessa ajattelussa sosiaalisten 
todellisuuksien ajatellaan olevan kaikille erilaisia, mistä myös seuraa 
se, että jaetun todellisuuden sijasta onkin vain erilaisia subjektiivisia 
todellisuuksia. Bergerin ja Luckmannin (emt.) teoksessa käsitellään 
kuitenkin keskeisesti juuri sitä, kuinka ihmisten subjektiiviset ko-
kemukset objektisoituvat kielen kautta. Samalla ihmisten toiminta 
totunnaistuu, ja useiden ihmisten totunnaisesta käyttäytymisestä ja 
toiminnasta muodostuu sosiaalisia instituutioita, jotka ovat historial-
lisesti rakentuvia ja siksi myös hitaasti muuttuvia. Oleellista tässä on 
se, että samalla instituutiot tavallaan irtoavat subjekteista ja muuttuvat 
objektiiviseksi todellisuudeksi, johon ihmiset sosiaalistuvat. Sosiaalinen 
todellisuus on siis yhtä aikaa sekä subjektiivinen että objektiivinen ja 
muotoutuu kokonaisuutena niiden dialektisessa prosessissa. 

”Paikallinen innovaatioympäristö” on varsin huima abstraktio, 
joka pyrkii vangitsemaan sisäänsä suuren joukon erilaisia sekä ma-
teriaalisen että sosiaalisen todellisuuden tekijöitä, jotka vaikuttavat 
innovaatioiden syntyyn ja jotka itsessäänkin ovat abstraktioita ja siksi 
myös eksaktin määrittelytarpeenalaisia ilmiöitä. Paikallinen innovaa-
tioympäristö on olemassa materiaalisessa todellisuudessa välillisesti 
perustekijöidensä kautta. Esimerkiksi innovaatioprosesseilla on myös 
materiaalinen ulottuvuutensa (esim. T&K-asiantuntijat, konkreettiset 
tuotteet, yritysten toimitilat ja tuotekehityslaboratoriot). Vastaavasti 
myös paikallisella innovaatioympäristöllä on oma materiaalisen todel-
lisuuden ulottuvuutensa, vaikka se onkin käsitteellinen abstraktio. Sen 
sijaan sosiaalisessa todellisuudessa paikallinen innovaatioympäristö on 
olemassa suoraan jo pelkästään siksi, että siitä puhutaan. Sosiaalinen 
todellisuushan on keskeisesti kielen ja diskurssien välittämä. Edelleen 
on syytä korostaa sitä, että materiaalisen ja sosiaalisen todellisuuden vä-
lillä on aina eri tavoin välittyneitä kytköksiä, joista osa on spatiaalisesti 
joustavia ja osa territoriaalisesti sidottuja. Esimerkiksi ”maakunnan” 
käsite – niin arkijärkinen, reaalinen ja territoriaalisesti materiaalinen 
kuin se onkin – on osaltaan syntynyt sosiaalisessa todellisuudessa 
puheen ja erilaisten hallinnollisten tekstien kautta (vrt. Häkli 1994). 
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Yhtäältä siis sosiaalinen todellisuus saa vaikutteita materiaalisesta 
todellisuudesta: paikallisesta innovaatioympäristöstä ei varmaankaan 
puhuttaisi ja kirjoitettaisi, elleivät tietyt paikallisen toimintaympäristön 
piirteet ja toimijat potentiaalisesti vaikuttaisi yritysten ja muiden orga-
nisaatioiden innovaatiotoimintaan, kehittymiseen ja kasvuun tavalla tai 
toisella. Toisaalta suurelta osin puheen välittämä sosiaalinen todellisuus 
vaikuttaa materiaalisen todellisuuden muotoutumiseen. Esimerkiksi 
paikallisen innovaatioympäristön käsitteen käyttö innovaatiopoliit-
tisessa retoriikassa on varmasti muokannut myös politiikkatoimia, 
millä taas on ollut reaalisia vaikutuksia politiikkatoimien kohteena 
olevaan alueeseen, siis myös paikalliseen innovaatioympäristöön. Inno-
vaatiopolitiikan retoriikka muuttuu investoinneiksi ja konkreettiseksi 
toiminnaksi. Voisi jopa uskaliaasti väittää, että saman käsitteen omak-
sunut yritysjohtaja kiinnittää työssään huomiota erilaisiin asioihin 
kuin perinteisemmässä liikkeenjohdon diskursiivisessa todellisuudessa 
elävä kollegansa. Tällaisten prosessien kautta paikallisen innovaatio-
ympäristön voi ajatella institutionalisoituvan. Samalla on kuitenkin 
tärkeää huomata, sekä materiaalisen että sosiaalisen todellisuuden 
”paikallinen innovaatioympäristö” on koko ajan muuttuvassa tilassa, 
samoin niiden keskinäinen suhde.

Yhteenvetona voi todeta, että tämän tutkimuksen todellisuus-
käsitys on kahtalainen: on siis olemassa havainnoijasta riippumaton, 
objektiivinen materiaalinen todellisuus, mutta yhtä todellinen ja aito 
on myös aineeton, sosiaalinen todellisuus, joka on yhtä aikaa sekä 
subjektiivinen että objektiivinen. Yhdessä ja yhteenkietoutuneina 
materiaalinen todellisuus ja sosiaalinen todellisuus muodostavat sen 
”kokonaistodellisuuden”, jossa elämme ja jota kaiken aikaa toiminnal-
lamme muovaamme. Erilaisin tutkimuksellisin välinein on mahdollista 
saada tietoa tästä ”kokonaistodellisuudesta” ja sen eri puolista. Kuva 
on kuitenkin aina puutteellinen, osittainen ja sumea. Tällainen ajat-
telu on sukua kriittiseksi realismiksi kutsutulle yhteiskuntatieteiden 
metodologiasuuntaukselle (ks. esim. Archer ym. 1998; Kuusela & 
Niiranen 2006). (Kriittinen) realismi ja sen muunnelmat ovat olleet 
myös ihmismaantieteen keskeisiä tieteenfilosofisia lähtökohtia, vaik-
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ka se tuodaan verrattain harvoin eksplisiittisesti esiin (vrt. Mäki & 
Oinas 2004). Kriittinen realismi ei kuitenkaan ole ongelmaton me-
todologis-tieteenfilosofinen lähestymistapa, kuten Kaidesoja (2009) 
väitöskirjassaan osoittaa. Se kuitenkin ytimeltään heijastelee niitä 
tieteefilosofisia käsityksiä, joista tämä tutkimus kokonaisuudessaan 
ponnistaa. 

Tässä tutkimuksessa pyritään tarkastelemaan paikallista inno-
vaatioympäristöä ennen muuta ”objektiivisen todellisuuden” näkö-
kulmasta. Lähtökohtana on se, että on olemassa erilaisia yritysten 
innovaatiotoimintaa puitteistavia, spatiaalisesti spesifejä materiaalisen 
ja sosiaalisen todellisuuden tekijöitä, jotka muodostavat paikallisen 
innovaatioympäristön kokonaisuuden. Materiaaliseen todellisuuteen 
kuuluvia tekijöitä ovat esimerkiksi innovaatioprosesseihin osallistuvat 
ihmiset, yritykset ja muut materiaaliset organisaatiot. Vastaavasti 
objektiiviseen sosiaaliseen todellisuuteen kuuluvia tekijöitä ovat esi-
merkiksi innovaatioprosesseihin vaikuttavat instituutiot eli jaetut 
normit ja käyttäytymismallit. Tällaiset immateriaaliset instituutiot-
han ovat keskeisesti esillä monissa alueellista innovaatiotoimintaa 
jäsentävissä teoreettisissa lähestymistavoissa, kuten edellä esitettiin 
(luku 2.2.). Edelleen huomio kohdistuu objektiivisen todellisuuden 
reaalisiin prosesseihin, vaikka edellä kuvailtu todellisuuskäsitys ei kiellä 
myöskään subjektiivisten, diskursiivisesti rakentuvien todellisuuksien 
olemassaoloa. Olisikin ihan yhtä mielekästä tutkia esimerkiksi sitä, 
kuinka yritysten, korkeakoulujen ja kehittäjäorganisaatioiden edusta-
jat ”tuottavat omilla puheakteillaan paikallista innovaatioympäristöä 
diskursiivisessa todellisuudessa”. Tällainen lähestymistapa sopisi hyvin 
esimerkiksi tutkimusotteeltaan kriittiseen alueellisen innovaatiopoli-
tiikan tutkimukseen, mikä ei siis ole tämän tutkimuksen fokuksessa. 
Tämä tutkimuksellinen tulokulma kuitenkin huomioidaan hahmo-
teltavassa paikallisen innovaatioympäristön analyysimallissa. 
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3.1.2. Käytännöllinen tiedonintressi ja ymmärtämisen haaste

Paikallisen innovaatioympäristön ontologiaa voitaisiin tarkastella 
syvällisemminkin, mutta tässä yhteydessä sitä ei ole syytä käsitellä 
enempää. Sen sijaan on hyvä avata lyhyesti sitä, millaisista tiedonint-
resseistä tämä tutkimus motivoituu. Habermasin (1976) klassinen 
kolmijako tekniseen, käytännölliseen ja emansipatoriseen tiedonint-
ressiin on tässä suhteessa selkeä ja hyödyllinen (ks. myös Häkli 1999, 
29–35). Tekninen tiedonintressi luonnehtii sellaisia tutkimusproses-
seja, joiden perimmäinen pyrkimys on auttaa ihmisiä uusintamaan 
omaa fyysistä ja aineellista olemassaoloaan eli esimerkiksi luomaan 
taloudellista toimeliaisuutta ja kasvua. Tekninen tiedonintressi on 
tyypillinen empiiris-analyyttisissä tieteissä (esim. luonnontieteet ja 
tekniikka) ja yhdistyy siten pitäviä, universaaleja kausaliteetteja etsi-
vään positivistiseen tutkimusotteeseen. Käytännöllisessä eli praktisessa 
tiedonintressissä on taas ennen muuta kysymys ihmisten keskinäisen, 
sosiaalisen toiminnan jäsentämisestä. Pyrkimyksenä on tuottaa sel-
laista tietoa, joka edesauttaa ihmisyhteisöjä toimimaan nimenomaan 
organisoituina yhteisöinä. Onkin luonnollista, että tämä tiedonintressi 
kytkeytyy yleensä humanistiseen ja ymmärtävään tutkimusotteeseen. 
Emansipatorisen eli kriittisen tiedonintressin luonne on puolestaan 
järjestäytyneen yhteiskunnan näkökulmasta vähiten välineellinen: 
emansipatorisista lähtökohdista kumpuavien tutkimusten tavoitteena 
on paljastaa ja siten myös horjuttaa erilaisia sekä näkyviä että piiloisia 
valta- ja hallintasuhteita. Emansipatorinen tiedonintressi liittyy usein 
strukturalistiseen tutkimusotteeseen, jossa pyrkimyksenä on paljastaa 
ihmisiä hallitsevia yhteiskunnallisia (syvä-)rakenteita. 

Tämä tutkimus motivoituu lähinnä teknisestä ja käytännöllisestä 
tiedonintressistä. Kuten todettua, paikallisen innovaatioympäristön 
käsitteellä on kaksi puolta. Yhtäältä se on analyyttinen käsite, jolla py-
ritään pureutumaan niihin paikallisen toimintaympäristön tekijöihin, 
jotka vaikuttavat yritysten innovaatiotoimintaan. Voidaan siis tulkita, 
että käsitteen analyyttinen käyttö edustaa käytännöllistä tiedon intres-
siä: ymmärtämällä paremmin yritysten innovaatiotoimintaan liittyviä, 
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sosiaalisia ja taloudellisia, tilassa jäsentyviä prosesseja on mahdollista 
auttaa eri toimijoita (esim. yritykset, kehittäjäorganisaatiot) toimimaan 
paremmin. Tällöin kuitenkin tutkimus motivoituu itseisarvoisemmin 
tietämisen halusta ja mahdolliset taloudellis-toiminnalliset hyödyt 
tulevat esiin erilaisten välittyneiden prosessien kautta. 

Toisaalta paikallinen innovaatioympäristö on mitä suuremmissa 
määrin myös toimintapoliittinen käsite, jolloin sitä käytetään kan-
sallisen, alueellisen tai paikallisen innovaatiopolitiikan työvälineenä. 
Sen avulla voidaan tunnistaa toimintaympäristöistä kohtia, jotka 
vaativat erilaisia politiikkainterventioita. Toisinaan tällaisen ”tunnis-
tamistehtävän” lisäksi paikallisen innovaatioympäristön käsitteitä eri 
ulottuvuuksineen käytetään myös ”luomaan todellisuutta”, mikä siis 
immateriaalisessa sosiaalisessa todellisuudessa on täysin mahdollista. 
Lähtökohtaisesti toimintapoliittisesti painottuneessa käsitteenkäytössä 
kysymys on teknisestä tiedonintressistä, koska tutkimustoiminta ta-
voittelee itseisarvoisesti taloudellis-toiminnallisia hyötyjä. Toisinaan 
paikallisen innovaatioympäristön analyyttiset ja toimintapoliittiset 
käyttötavat ja merkityssisällöt ovat lähellä toisiaan, mutta useimmiten 
niiden välillä on myös suuria eroavuuksia. Analyyttisestä näkökulmasta 
toimintapoliittisesti sävyttynyt käsitteenkäyttö on usein löysää eikä 
pohjaudu empiiriseen todellisuuteen eikä ole välttämättä edes sisäisesti 
loogista ja koherenttia. Tämän tutkimuksen pyrkimyksenä on jäsentää, 
kehittää ja käyttää ”paikallista innovaatioympäristöä” ensisijaisesti 
analyyttisenä käsitteenä, jolla olisi kuitenkin myös toimintapoliittista 
relevanssia.  

Kuhunkin tieteenfilosofiseen perussuuntaukseen ja tiedonintres-
siin kytkeytyy yleensä jokin erityinen tutkimusote. Tämän tutkimuk-
sen taustalla on siis kriittiseen realismiin häivähtävä tieteenfilosofinen 
perusviritys sekä teknis-käytännöllinen tiedonintressi. Näistä lähtö-
kohdista ei olekaan aivan itsestään selvää, että tutkimuksen luonne 
on teoreettista ymmärrystä muodostava, mikä heijastuu sekä sen 
teoreettisiin että empiirisiin aineksiin. Pyrkimys ymmärtää (selittä-
misen tai todistamisen sijasta) liittää tutkimuksen humanistisen eli 
hermeneuttisen yhteiskunta- ja ihmismaantieteen traditioon (Häkli 
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1999). Tutkimuksen tuottaman teoreettisen ymmärryksen varassa on 
jatkotutkimuksissa mahdollista muotoilla tiukemmin kausaalisuhtei-
siin pohjautuvia hypoteeseja yksityiskohtaisemmin tarkasteltaviksi tai 
kvantitatiivisesti testattaviksi. Tämä huomio viittaa sosiaalitieteelli-
sen metodologian piirissä käytävään keskusteluun kvantitatiivisen ja 
kvalitatiivisen tutkimuksen keskinäisestä marssijärjestyksestä ja jopa 
paremmuudesta (ks. esim. Alasuutari 1999 ja Töttö 2000; 2004). 
Kestävin ratkaisu tähän keskusteluaiheeseen on varmasti se, että on 
vain hyväksyttävä, että eri tutkimusotteilla tavoitellaan eri asioita: 
positivistinen tutkimus ja hermeneuttinen tutkimus vastaavat eri 
kysymyksiin olematta toinen toistaan parempia tai huonompia. 

Tämän tutkimuksen perustavoitteena on kehittää paikallisen 
innovaatioympäristön käsitettä yhdistäen sekä teoreettisen että empiiri-
sen tutkimuksen aineksia. Kyse on siis teoretisoinnista ja käsitteellisestä 
tutkimuksesta. Barnes (2001) on tehnyt talousmaantieteen näkökul-
masta jaon nimenomaan aiempaan ”epistemologiseen teoretisointiin” 
ja uudempaan ”hermeneuttiseen teoretisointiin”. Epistemologinen 
teoretisointi liittyy hänen mukaansa talousmaantieteen ”kvantitatii-
viseen vallankumoukseen” 1950- ja 1960-luvuilla. Kvantitatiivisen 
tutkimuksen perusluonne on usein teoriasta johdettavia hypoteeseja 
testaava, eli sillä on läheinen henkinen yhteys positivistisiin luon-
nontieteisiin. Kvantitatiivisen talousmaantieteen rinnalle on noussut 
kulttuurisesti, sosiaalisesti, institutionaalisesti, relationaalisesti ja osin 
evolutionäärisesti orientoitunut ”uusi talousmaantiede”, jonka suhde 
teorioihin on perinteistä talousmaantiedettä avarampi. Barnes (emt.) 
kutsuu tätä uuden talousmaantieteen teoretisointitapaa nimenomaan 
”hermeneuttiseksi teoretisoinniksi”. 

Tämä tutkimus ei jaa kaikkia Barnesin (2001) metodologisen 
ajattelun lähtökohtia, mutta näkemys teoretisoinnin luonteesta on 
yhtenevä: Teoretisointi on luovaa, tulkitsevaa, avointa, metaforista ja 
epätäydellistä jo siitä syystä, että kukin teoretisoija tekee työtään omista 
lähtökohdistaan omaan aikaansa ja paikkaansa juurtuneena. Tässäkin 
työssä myönnetään auliisti, että teoreettinen ja käsitteellinen työ on 
tekijänsä näköinen. Näin ollen teoretisoinnin tuottamat laadulliset 
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mallit ja viitekehykset tai edes tiukasti formuloidut hypoteesit eivät 
täydellisesti kuvaa objektiivista todellisuutta, kuten epistemologisessa 
teoretisoinnissa ajatellaan. Eri tutkijoiden teoretisoinnit ja niihin 
liittyvät empiiriset tutkimukset auttavat lähestymään tällaista ”objek-
tiivista totuutta”, jonka lopullinen ja täydellinen saavuttaminen on 
jatkuvasti muuttuvassa taloudellis-yhteiskunnallisessa todellisuudessa 
jopa epärelevantti tavoite. 

Menemättä syvemmälle hermeneuttisen tieteenfilosofian hienoja-
koisiin erotteluihin (esim. Gadamer 2004), avautuu edellä esitetyistä 
huomioista kaksi tulkintaa tätä tutkimusotetta keskeisesti karakte-
risoivalle ns. hermeneuttiselle kehälle: Makrotasolla hermeneuttisessa 
kehässä kysymys on siitä, että eri tutkijoiden kehittyvillä tulkinnoilla 
päästään yhä tarkempaan ja parempaan ymmärrykseen tutkimuksen 
kohteena olevan ilmiön luonteesta. Mikrotasolla taas kysymys on tut-
kimusprosessin sisäisestä dynamiikasta, jossa tutkimuksen eri vaiheet 
auttavat esimerkiksi tarkentamaan esiymmärryksen varassa muotoiltuja 
käsitteitä. Tässä tutkimuksessa mikrotasoinen hermeneuttinen kehä 
toteutuu ajallisesti kerrostuneiden ja samaa ilmiötä eri näkökulmista 
tarkastelevien osatutkimusten ja niiden pohjalle rakentuvan yhteenve-
to- ja johtopäätösartikkelin kautta. Kaikkien osatutkimusten taustalla 
on oma tutkimusprosessinsa, mutta yhdessä ne muodostavat ”meta-
prosessin”, jonka puitteissa kehämäinen, täsmentyvien tulkintojen 
tekeminen toteutuu. Tämän tutkimuksen keskeisimpien valintojen 
tarkastelun yhteydessä (luku 3.2.2.) palataan tähän mikrotasoiseen 
hermeneuttiseen kehään. 

3.1.3. Tutkimuksen metodologisia lähtökohtia

Tämä tutkimus määriteltiin asemoituvaksi osaksi ”innovaatioaluetie-
dettä”, jossa on lähinnä sävyero innovaatioteemaiseen talousmaantie-
teeseen nähden. Tutkimuksen asemoitumiseen, tutkimusotteeseen ja 
metodologisiin taustasitoumuksiin liittyy monia kriittisiä huomioita 
ja muita huomioonottavia seikkoja. Erityisesti tämän nk. innovaatio-
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maantieteen piirissä on tapahtunut poikkeuksellisen nopeaa teorian- ja 
käsitteenmuodostusta viimeisimpien 15–20 vuoden kuluessa, mistä 
edellä lyhyesti käsitellyt alueellisen innovaatiotoiminnan mallit (TIM) 
ovat todisteena. Voidaan väittää, että tämä tutkimusala on kehittynyt 
teoria- ja käsitevetoisesti, eivätkä metodologinen ajattelu ja empiirinen 
tutkimus ole välttämättä ehtineet samaan kyytiin. Nopeaa käsitteen-
muodostusta on kuvattu termillä ”käsitetulva”, joka pitää sisällään 
tuon edellä kuvatun kritiikinsiemenen (esim. Lagendijk 2006). Kuten 
aiemmin on todettu, käsitetulvassa on sekä myönteisiä että kielteisiä 
puolia. Kriittisten kohtien tarkastelu palautuu suurelta osin siihen 
vilkkaaseen metodologiseen keskusteluun, jota käytiin talousmaan-
tieteen ja laajemmin aluetutkimuksen parissa jo ennen aivan viime 
vuosien tutkimusartikkelitulvaa. 

Tämän em. keskustelun yksi kulminaatiopiste oli Markusenin 
(1999) artikkeli, joka muistuttaa sekä yleisesti aluetutkimuksen että 
kapeammin ”innovaatioaluetieteen” metodologisen herkkyyden ja lin-
jakkuuden tärkeydestä. Markusenin (emt.) keskeiset kriittiset huomiot 
ovat yleisyydessäänkin merkittäviä, ja ne voi tiivistää kolmeen kohtaan. 
Ensinnäkin hänen mielestään aluetutkimuksen käsitteellistämisen laatu 
on monilta osin heikkoa eli käytännössä monitulkintaista ja epäselvää, 
osin jopa keskenään ristiriitaista. Tämä huomio on liitettävissä osaltaan 
edellä mainittuun innovaatiomaantieteen tai -aluetieteen käsitetulvaan. 
Ongelma käsitteissä on lähinnä se, että kehitettyjen käsitteiden empii-
rinen soveltaminen ja operationalisointi ei ole kovin selkeää. Toisekseen 
Markusen (emt.) kritisoi tehtyä empiiristä tutkimusta pitäen sitä 
myös laadultaan puutteellisena ja ohuena sekä otteeltaan valikoivana 
ja anekdotiaalisena. Lisäksi Markusen (emt.) kaipaa myös tasapainoi-
sempaa suhdetta laadullisten ja määrällisten metodologioiden välille. 
Kolmanneksi edellisten ongelmien yhteisvaikutuksena myös tutki-
musten yhteiskunnallinen vaikuttavuus, politiikkarelevanssi ja jopa 
luotettavuus ovat kyseenalaisia. Markusenin (emt.) artikkeli julkaistiin 
uudestaan ”Regional Studies” -lehdessä vuonna 2003, jolloin samassa 
yhteydessä julkaistiin siihen kohdistuvia kommenttikirjoituksia, jotka 
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osin myötäilivät ja osin tarkensivat Markusenin (emt.) kritiikkiä (ks. 
Grabher & Hassink 2003, Hudson 2003; Lagendijk 2003). 

Markusenin (1999) metodologiset huomiot ovat oleellisia myös 
tämän tutkimuksen kannalta. Ensinnäkin on hyvä huomata, että 
tämän tutkimuksen ydin ei ole empiirissä tutkimustuloksissa, vaikka 
ne ovat olleet oleellisessa asemassa paikallisen innovaatioympäristön 
analyysimallia rakennettaessa. Käsitteellisen analyysimallin raken-
taminen pyrkii vastaamaan nimenomaan Markusenin (emt.) esille 
nostamaan kritiikkiin koskien käsitteellistämisen laatua. Yhteenveto- ja 
johtopäätösluvussa esitettävän analyysimallin rakentamisessa pyritään 
nimenomaan siihen, että paikallisen innovaatioympäristön käsite on 
paitsi tutkimuksellisesti ja käsitteellisesti, mutta myös toimintapoliit-
tisesti riittävän perusteltu ja myös selkeästi operationalisoitava. Tämä 
perustelee osaltaan sitä, miksi aiemmin alueellista innovaatiotoimintaa 
kuvaavien käsitteiden rinnalle tarvitaan vielä paikallisen innovaatio-
ympäristönkin käsite: on helpompaa ja perustellumpaa rakentaa uusi 
käsite kuin uudelleenmääritellä laajasti aiemmin käytetty käsite, joka 
kantaa jo tutkimuksellista ja toimintapoliittista painolastia. Yleisessä 
muodossaan ”innovaatioympäristön” käsitteen voi arvioida olevan jo 
toimintapoliittisesti taakoittunut, mutta sama ei päde niinkään tässä 
kehitettävään ”paikallisen innovaatioympäristön” käsitteeseen. Lisäksi 
on huomattava, että rakennettava paikallisen innovaatioympäristön 
analyysimalli on luonteeltaan ja taustasitoumuksiltaan sellainen, että 
sen käytännön soveltaminen paitsi mahdollistaa, mutta myös osal-
taan houkuttaa sekä laadullisten että määrällisten metodologioiden 
hyödyntämiseen.  

Kautonen (2006, 44–45) on omassa väitöskirjassaan jaotellut 
innovaatiojärjestelmätutkimuksen (laajassa mielessä) erilaisia metodo-
logisia peruslähestymistapoja ja summannut ne kolmeen kategoriaan: 
1) ”ylhäältä alas”, 2) ”alhaalta ylös” ja 3) ”ruohonjuuritaso”. Ensiksi 
mainitulle tutkimusotteelle on tyypillistä se, että tutkimuksen lähtö-
kohdaksi otetaan jokin ennalta määrätty alue ja sen avainklusterit tai 
innovaatiojärjestelmä kokonaisuudessaan. Suurin intressi kohdistuu ni-
menomaan alueen luonteeseen ja sen ominaispiirteisiin (esim. institu-
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tionaalinen rakenne) eikä niinkään varsinaisiin innovaatioprosesseihin 
tai edes yritysten alueelliseen juurtuneisuuteen. Tällainen tutkimusote 
avaa laajoja näkymiä erilaisten alueiden innovaatiojärjestelmiin, mutta 
ongelmaksi saattaa muodostua analyysin ulkokohtaisuus ja pinnalli-
suus, osin jopa epärealistisuus lähtöolettamusten ollessa ristiriidassa 
”todellisuuden” kanssa. ”Alhaalta ylös” -lähestymistavassa puolestaan 
piirretään kuvaa alueen ominaispiirteistä toimijoiden eli ennen muuta 
yritysten perspektiivistä. Tällaisen tarkastelun avulla on mahdollista 
saada näkyviin yritysten välisiä systeemisiä yhteyksiä ja vuorovai-
kutussuhteita alueen sisällä sekä erilaisia, muissa maantieteellisissä 
skaaloissa realisoituvia vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteita. Tämä 
lähestymistapa on myös herkkä aineiston laadulle, sillä vajavaisella 
aineistolla vedetyt johtopäätökset koko aluetta koskien voivat osoit-
tautua vääräksi. 

Kolmas, ”ruohonjuuritason” tarkastelu puolestaan keskittyy hyvin 
intensiivisesti konkreettisiin innovaatioihin ja innovaatioprosesseihin. 
Tällaiset tutkimukset voivat tarjota hyvin yksityiskohtaisen ymmär-
ryksen oikeista innovaatioprosesseista ja niitä määrittävistä tekijöistä 
jopa alueellisella tasolla. Yksittäisten innovaatioprosessien varassa on 
kuitenkin erittäin uskaliasta vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä 
esimerkiksi jonkin alueen koko innovaatiojärjestelmän toimivuudesta 
tai edes sisäisestä dynamiikasta, sillä yksittäisiin prosesseihin liittyy 
aina satunnaistekijöitä. (Kautonen 2006, 44–45.) Tähän kategoriaan 
voisi yksittäisten innovaatiotarkastelujen lisäksi lukea myös muut 
mikrotasoiset tarkastelut, joilla pyritään paremminkin avaamaan yk-
sittäisiä ikkunoita paikalliseen innovaatioympäristöön kuin luomaan 
kokonaiskuvaa siitä. 

Kautosen (2006) tutkimus edustaa ”alhaalta ylös” -lähestymista-
paa. Myös tämän tutkimuksen lopputulos – käsitteellinen analyysimalli 
– on lähtökohdiltaan samanlainen, sillä paikallisen innovaatioympä-
ristön kokonaisuus rakennetaan siihen kuuluvien yritysten ja muiden 
organisaatioiden lähtökohdista. On kuitenkin hyvä huomata, että 
tämän tutkimuksen kaikki empiiriset osatutkimukset eivät suinkaan 
lukeudu tähän kategoriaan: esimerkiksi kolmas osatutkimus (artik-



96 – Jari Kolehmainen

keli III) edustaa tyypillisesti ”ylhäältä alas” -lähestymistapaa ja viides 
osatutkimus (artikkeli V) tätä edellä lavennettua ”ruohonjuuritason” 
tarkastelua. 

Erillisinä tutkimuksina tämän tutkimuksen empiiriset osatutki-
mukset asettuisivat joiltakin osin alttiiksi Markusenin (1999) kriit-
tisille huomioille: monissa osatutkimuksissa olisi ollut perusteltua 
esimerkiksi hyödyntää samanaikaisesti sekä laadullisia että määräl-
lisiä metodologioita tai kerätä vielä laajempi aineisto. Kuten edellä 
todettiin, nämä osatutkimukset onkin nähtävä osana kokonaisuutta, 
jonka lopullinen pyrkimys on rakentaa uutta käsitteistöä ja teoriapi-
toista analyysimallia. Tässäkin piilee oma haasteensa: Kuten edellä on 
todettu, innovaatioympäristölähestymistavan keskeisin ero muihin 
alueellista innovaatiotoimintaa jäsentäviin malleihin nähden on juuri 
sen kokonaisvaltaisuus, mikä on yhtä yleisesti ottaen positiivinen 
asia, mutta myös potentiaalinen sudenkuoppa. Tutkimus ammentaa 
teoreettisia ja käsitteellisiä aineksia monista tutkimusperinteistä ja 
keskusteluista, minkä voi yhtäältä nähdä eräänlaisena tutkimuksen 
laatua kohottavana teoreettisena triangulaationa. Toisaalta tällaisessa 
otteessa on myös vakavasti otettava haitallisen eklektiivisyyden uhka 
olemassa. Holistinen ja kokonaisvaltainen ote on kuitenkin tarkoi-
tuksellinen ja perusteltu: tutkimus osoittaa, että innovaatiotoiminnan 
alueelliseen ulottuvuuteen voidaan pureutua mielekkäästi useista teo-
reettisista näkökulmista käsin, jotka paikallisen innovaatioympäristön 
käsite sitoo yhteen. 

Tästä näkökulmasta on perusteltua, että eri osatutkimuksissa 
on hyödynnetty erilaisia aineistoja ja metodologisia valintoja. Ylei-
sesti ottaen tällaisella aineisto- ja menetelmätriangulaatiolla pyritään 
paitsi avaamaan erilaisia näkökulmia tutkittavaan aiheeseen, mutta 
myös parantamaan sekä tutkimuksen validiteettia että reliabiliteet-
tiä. Validiteetti ja reliabiliteetti liittyvät ennen muuta kokeellisen ja 
määrällisen tutkimuksen arvioinnin käsitteistöön. Laadullisen tutki-
muksen osalta luotettavuuden käsite voikin olla perustellumpi, jolloin 
arvioitavaksi asettuu koko tutkimusprosessi eikä vain sen lopputulos. 
(esim. Eskola & Suoranta 1998, 208–233, ks. myös Mäkelä 1990). 
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Luotettavuuden arviointiin liittyy myös käsitteellisen ja teoreettisen 
työskentelyn tarkkuus.

Tämän tutkimuksen osalta aineisto- ja menetelmätriangulaatiolla 
on pyritty ennen muuta avaamaan erilaisia näkökulmia tutkimusaihee-
seen, koska eri menetelmien ja aineistojen kautta on pureuduttu kul-
loinkin vain tiettyihin paikallisen innovaatioympäristön ulottuvuuksiin. 
Kaikissa osatutkimuksissa on kuitenkin lähdetty liikkeelle paikallisen 
innovaatioympäristön käsitteestä pyrkien siihen, että eri osatutkimus-
ten havainnot ovat sovitettavissa yhteen. Tässä mielessä tutkimuksen 
aineisto- ja menetelmätriangulaatiolla on pyritty lisäämään tutkimuk-
sen luotettavuutta. Erityisesti menetelmätriangulaatioon liittyy myös 
haasteita. Esimerkiksi Eskola ja Suoranta (1998, 69–71) nostavat esiin 
sen, että eri tutkimusmenetelmät ja niiden taustasitoumukset eivät 
välttämättä sovi yhteen, vaan aiheuttavat pahimmillaan sekaannusta 
ja tutkimuksellista linjattomuutta. Tässä tutkimuksessa tämä vaara ei 
ole kovin suuri, koska tutkimus on perimmältään käsitteellinen ja sen 
empiiriset ainekset ovat pääosin ”objektiivista todellisuutta” kuvailevia. 
Empiiristen osatutkimusten ontologiset ja epistemologiset sitoumukset 
ovat siis keskenään yhteensopivia. 

Tutkijan oma positio sekä sen ymmärtäminen ja eksplikoiminen 
ovat keskeisiä asioita hermeneuttisessa tutkimuksessa. Tämä liittyy 
aineisto- ja menetelmätriangulaation ohella kysymykseen tutkimuksen 
luotettavuudesta. Linnamaa (2004, 37) ja Hakari (2013, 27) ovat 
omissa väitöskirjoissaan tarkastelleet omaa positiotaan käyttäen hyväksi 
Straussin ja Corbinin (1990) lanseeraamaa ”teoreettisen herkkyyden” 
käsitettä. Vaikka käsite on alun perin luotu toisenlaisessa metodologi-
sessa maastossa, on se sovellettavissa myös tässä tutkimuksessa, kuten 
Linnamaan (emt.) ja Hakarin (emt.) tutkimuksissakin. Straussin ja 
Corbinin (emt.) mukaan teoreettinen herkkyys voi kehittyä 1) aihee-
seen liittyvän kirjallisuuden lukemisen, 2) ammatillisen kokemuksen, 3) 
henkilökohtaisen kokemuksen ja 4) itse tutkimusprosessin kautta. Kun 
tutkimuksen pyrkimyksenä on muodostaa uutta, kokonaisvaltaista 
teoreettis-käsitteellistä ymmärrystä, on syytä kiinnittää huomiota 
näihin kaikkiin teoreettisen herkkyyden ulottuvuuksiin. 
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Tätä tutkimusta varten teoreettista herkkyyttä on haettu kaikil-
la edellä mainituilla keinoilla. Ensinnäkin itse tutkimusprosessi on 
ollut pitkä, mikä on tuottanut tutkimukseen myös monia ongelmia; 
esimerkiksi hyödynnetyt empiiriset tutkimusaineistot on kerätty eri 
ajankohtina yli kymmenen vuoden aikana (2000–2011), vaikka si-
nällään tutkimuksen luonteen kannalta parempi vaihtoehto olisi 
ollut mahdollisimman tiivis aineistonkeruurytmi. Tutkimukseen ei 
siis ole haluttu ajallista tarkastelu-ulottuvuutta, vaan eri aineistojen 
samanaikainen keruu olisi ollut hyödyllistä tässä moninäkökulmaisessa 
tarkastelussa. On selvää, että useat empiiriset osatutkimukset ovat 
sinällään vanhentuneita ja niitä täytyy lukea oman aikansa tuotteina. 
Yhtä selvää on kuitenkin se, että ne ovat toteuttamisaikanaan ja sen 
jälkeen ohjanneet myöhempää teorianmuodostusta yhdessä tuoreen 
tutkimuskirjallisuuden kanssa. Tämä tutkimus ja sen osatutkimukset 
muodostavatkin kumuloituvan ja rikastuvan tutkimusprosessin, jolla 
on oikeastaan kahtalainen alkupiste. 

Ensinnäkin kirjoittaja hahmotteli (alueellisen) innovaatioympä-
ristön käsitettä jo pro gradu -tutkimuksessaan, jonka viimeistelty versio 
myös julkaistiin (ks. Kolehmainen 2001). Samoihin aikoihin kirjoittaja 
työskenteli jo Tekesin rahoittamassa ”Verkostot, innovaatioympäristöt 
ja alueet” -tutkimushankkeessa (1998–2001), jonka voi arvioida ol-
leen eräs ensimmäisistä innovaatioympäristöaiheisista tutkimuksista 
Suomessa (ks. loppuraportti Kautonen ym. 2002.). Tässä tutkimus-
hankkeessa kirjoittaja vastasi erityisesti Tampereen seudun digitaalisen 
median keskittymää käsittelevästä case-tutkimuksesta, jonka keskeisiä 
käsitteitä olivat ”toimialakeskittymä” ja ”innovatiivinen toimintaym-
päristö”. Nämä kaksi tutkimusta saattoivat liikkeelle tämän pitkäkes-
toisen tutkimusprosessin, jonka lopputulos tämä johdannon, kuuden 
osatutkimuksen ja yhteenveto- ja johtopäätösartikkelin kokonaisuus 
on. Kokonaisuudesta ei olisi tullut tällaista ilman em. lähtökohtia ja 
niitä osatutkimusprosesseja, joissa innovaatioympäristöihin liittyvä 
ajattelu pala palalta kehkeytyi ja kypsyi. Näin ollen tällä tutkimuksen 
prosessuaalisella, tutkijan persoonaan sitoutuneella metatasolla yksit-
täisten empiiristen osatutkimusten vanhentuneisuus ei siis ole liian 
suuri ongelma. 
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Ajallisesti pitkän tutkimusprosessin etu liittyy siihen, että sen 
yhteydessä on ollut mahdollista jäsentää ja punnita tutkimuskohteena 
olevan ilmiön luonnetta monista toisiaan rikastavista näkökulmista 
käsin. Tämä teoreettisen herkkyyden lisääntymiseen liittyvä seikka 
kompensoi osaltaan pitkän tutkimusprosessin aiheuttamia negatiivisia 
tekijöitä. Lisäksi tutkimusprosessin ajallinen kesto kietoutuu yhteen 
myös ammatillisen ja henkilökohtaisen kokemuksen kehittymisen 
kanssa, kuten edellä jo todettiin. 

Koko tämän tutkimushankkeen rinnalla on kulkenut koko joukko 
alueelliseen innovaatiotoimintaan tavalla tai toisella liittyviä tutki-
mus- ja kehittämishankkeita ja asiantuntijatehtäviä, jotka ovat edis-
täneet tekijän sekä ammatillisen että henkilökohtaisen kokemuksen 
kehittymistä. Nämä kokemuksen muodot linkittyvät tutkimuksen 
pragmaattiseen luonteeseen. Pyrkimyksenähän on ollut tuottaa sekä 
tieteellisen tutkimuksen että käytännöllisen kehittämistyön näkökul-
masta relevantteja ja hyödyllisiä jäsennyksiä ja tulkintoja. Ne yhdessä 
muodostavat paikallisen innovaatioympäristön analyysimallin, jonka 
avulla alueellisen innovaatiotoiminnan dynamiikkaa voitaisiin ym-
märtää paremmin. 

3.2. Tutkimuksen keskeiset valinnat

3.2.1. Tutkimustehtävä ja osatutkimukset 

Tässä johdantoartikkelissa on kuvattu tutkimuksen käytännöllistä ja 
tieteellistä asemoitumista, luotu silmäys aiempaan alueellisen inno-
vaatiotoiminnan tutkimukseen sekä haarukoitu tutkimuksen tausta-
sitoumuksia. Näiden tarkasteluiden pohjalta voidaan tutkimuksen 
tutkimustehtävä asettaa seuraavasti: 

 Tutkimustehtävänä on kehittää paikallisen innovaatioympäristön 
käsitettä sekä aiempaan tutkimuskirjallisuuteen että omaan kä-
sitteelliseen ja empiiriseen tutkimukseen pohjautuen. Tavoitteena 
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on rakentaa kokonaisvaltainen paikallisen innovaatioympäristön 
analyysimalli, joka lisää ymmärrystä siitä, 1) millaiset tekijät 
yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaympäristössä vai-
kuttavat niiden innovaatiotoimintaan ja 2) millainen paikalli-
sen innovaatioympäristön kokonaisuus näiden tekijöiden varaan 
muodostuu. 

Tutkimustehtävästä juontuva päätutkimuskysymys on seuraava:

 Kuinka paikallinen innovaatioympäristö voidaan käsitteellistää?

Päätutkimuskysymystä lähestytään useiden osatutkimuskysymysten 
kautta, joita käsitellään tarkemmin kussakin väitöstutkimuksen osa-
tutkimuksessa. Osatutkimukset on raportoitu itsenäisinä tieteellisinä 
artikkeleina. Ensimmäinen osatutkimus (artikkeli I, Kolehmainen 
2005a) pyrkii luomaan laajan kuvan ”uuden talouden” aluesuhteesta6. 
Sen peruskysymys on, kuinka informaatio- ja kommunikaatiotekno-
logian tuotanto ja käyttö voivat muuttaa taloudellisten toimintojen 
alueellista jäsentymistä. Kyseessä on kokonaiskuvaa luova käsitteellinen 
artikkeli ja eräänlainen prologi, joka johdattaa yksityiskohtaisempiin 
osatutkimuksiin. Artikkelin yksi keskeisimmistä käsitteistä on ”uusi 
talous”, jota voidaan pitää terminä jo vanhentuneena, mutta silti 
tavallaan relevanttina. Käsite viittaa juuri siihen, kuinka informaatio- 
ja kommunikaatioteknologia ja digitalisaatio laajemmin muuttavat 
taloutta ja sen prosesseja. Informaatio- ja kommunikaatioteknologian 
tuotannon ja käytön taloudellisten vaikutusten läpimurron aikana 
eli 1990- ja 2000-lukujen taitteen molemmin puolin tätä käsitettä 
käytettiin verrattain paljon, joskin osin vaihtelevissa merkityksissä. 
Kyseisen artikkelin kirjoittamisajankohdan jälkeen informaatio- ja 
kommunikaatioteknologian sekä tuotannon että käytön taloudelliset 
ja alueelliset vaikutukset ovat tulleet näkyviin yhä selvemmin.  

6. Artikkeli perustuu osin kirjoittajan tekemään Tietoyhteiskuntainstituution 
rahoittamaan esiselvitykseen, joka koski tietoyhteiskunnan työelämän mah-
dollisuuksia ja haasteita sekä tamperelaisen tiedeyhteisön kykyä vastata niihin 
(Kolehmainen 2004a). 
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Toisessa osatutkimuksessa (artikkeli II, Kolehmainen 2004b) läh-
tökohdaksi otetaan suoraan paikallisen innovaatioympäristön käsite. 
Tämä käsitteellinen artikkeli on koko tutkimuksen kannalta siinä 
mielessä keskeinen, että siinä hahmotellaan ensimmäisen kerran pel-
kistetty, kolmitasoisen paikallisen innovaatioympäristön koko kuva. 
Tämä kolmitasoinen jäsennys on yksi tämän tutkimuksen kulmakivis-
tä, jonka varaan koko yhteenveto- ja johtopäätösartikkelissa esitettävä 
paikallisen innovaatioympäristön analyysimalli rakentuu. Artikkelin 
perusteesi on se, että lähtökohtana paikallisen innovaatioympäristön 
rakentumiselle toimii yleensä jonkinlainen spatiaalinen toimiala-
keskittymä. Kuten edellä todettiin, tämä on ”klassinen” lähtökohta 
paikallisen innovaatioympäristön muotoutumiselle. Taloudellisten 
toimintojen keskittymisessä keskeisellä sijalla ovat usein puhtaat, staat-
tiset taloudelliset hyödyt. Tällaiset tekijät eivät kuitenkaan välttämättä 
ole kytköksissä innovaatiotoimintaan. Lisäelementtejä paikallisen 
innovaatioympäristön rakentumisessa ovatkin esimerkiksi erilaiset 
institutionaaliset tekijät, organisaatioiden välisten verkostosuhteiden 
paikallistuminen sekä henkilötasoiset sosiaaliset suhteet. 

Kolmannessa osatutkimuksessa (artikkeli III, Kolehmainen 
2005b) pureudutaan paikallisen innovaatioympäristön rakenne- ja 
instituutiotasoon7. Erityinen huomio kohdistetaan paikallisen innovaa-
tioympäristön institutionaaliseen osaamisrakenteeseen. Peruskysymys 
on se, millaisista rakenteellisista ja institutionaalisista lähtökohdista 
paikallinen innovaatioympäristö voi muodostua. Tätä tarkastelua 
taustoitetaan verrattain laajasti yleisellä paikallisen innovaatioympäris-
tön lähtökohtien ja avainpiirteiden hahmottelulla. Institutionaalisella 
osaamisrakenteella viitataan tässä artikkelissa ennen muuta yhtäältä 
korkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin ja toisaalta niin kutsuttuihin 
erikoistuneisiin kehittäjäorganisaatioihin. Artikkelin empiirisenä koh-
teena on Tampereen digitaalisen media keskittymä, jonka perustan 
muodostavat ICT-sektorin yritykset. Digitaalisen median käsitteen 
käytöllä haluttiin tuoda esiin ICT-alan laajemmat kytkennät myös 
viestintäalaan. 
7. Artikkeli pohjautuu Tekesin rahoittaman ”Verkostot, innovaatioympäristöt ja 

alueet” -hankkeen aineistoihin. 
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Neljännen osatutkimuksen (artikkeli IV, Kolehmainen 2006) 
fokus kohdistuu paikallisen innovaatioympäristön sekä organisaati-
oiden väliseen tasoon että yksilötasoon8. Sen keskeisin kysymys onkin, 
millaisia ovat ohjelmisto- ja uusmediayritysten innovaatioverkostot 
sekä niiden johtajien henkilökohtaiset, innovaatiotoimintaan liittyvät 
verkostot. Näiden kysymysten tarkastelua taustoitetaan mm. yritysten 
innovaatiotoiminnan muotojen kartoittamisella. Artikkeli on siinä mie-
lessä erittäin keskeinen osa tätä tutkimusta, että vain tässä artikkelissa 
käsitellään empiirisesti paikallisen innovaatioympäristön erästä keskei-
sintä elementtiä eli yritysten organisaatiotasoisia innovaatioverkostoja. 

Viidennessä osatutkimuksessa (artikkeli V, Kolehmainen 2008) 
avataan paikallisen yksilötason innovaatioympäristön luonnetta ku-
vaamalla empiirisesti ICT-alan ammattilaisten tiedonhankintaa ja 
henkilöiden välisiä suhteita9. Sen peruskysymys kuuluu, kuinka yksit-
täinen asiantuntija kiinnittyy osaksi paikallista innovaatioympäristöä 
henkilöiden välisten verkostojen kautta. Osatutkimuksen teoreettinen 
pohja on pitkälti alueelliseen innovaatiotoimintaan liittyvien lähes-
tymistapojen tietoprosesseissa, jota täydennetään muutamilla muilla 
avainkäsitteillä. Artikkeli on keskeinen siinä mielessä, että se lisää 
ymmärrystä nimenomaan yksilötasoisesta innovaatioympäristöstä. 
Innovaatioympäristöajattelussa keskeistä on nimenomaan se, että katse 
käännetään rakenteiden ja organisaatioiden lisäksi myös yksittäisiin 
asiantuntijoihin sekä niihin tapoihin, joilla he kiinnittyvät omaan 
toimintaympäristöönsä.  

Kuudennessa osatutkimuksessa (artikkeli VI, Kolehmainen 
2012) tarkastellaan sitä, kuinka alueellinen ammatillinen yhdistys 
voi kytkeytyä paikallisen innovaatioympäristön kehittymiseen10. Asiaa 

8. Artikkeli pohjautuu Tekniikan Akateemisten Liiton (TEK) rahoittaman ”Tie-
tovirroissa vai niiden rannalla”-hankkeen (2001–2002) aineistoihin. Artikkeli on 
aiempien konferenssipapereiden (Kolehmainen 2004c; d) muokattu, täydennetty 
ja viimeistelty versio.

9. Artikkeli pohjautuu Tekniikan Akateemisten Liiton (TEK) rahoittaman”Tie-
tovirroissa vai niiden rannalla” -hankkeen (2001–2002) aineistoihin.

10. Artikkeli pohjautuu pääosin EU:n rahoittaman (FP5) ”City-Regions as Intelligent 
Territories: Inclusion, Competitiveness and Learning” -hankkeen (2003–2006) 
puitteissa kerättyihin aineistoihin. Artikkeli on aiemman konferenssipaperin 
(Kolehmainen 2007b) muokattu, täydennetty ja viimeistelty versio.
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käsitellään yksilöiden eli tässä tapauksessa yhdistyksen jäsenkunnan 
näkökulmasta, mikä syventää jo aiemmissa artikkeleissa aloitettua 
paikallisen innovaatioympäristön yksilötason tarkastelua. Osatut-
kimuksen teoreettisessa osuudessa rakennetaan kaksi erityyppistä 
tapaa tai muotoa, jolla ammatillinen yhdistys voi toimia paikallisessa 
innovaatioympäristössä yksilöiden tieto- ja oppimisprosessien ”alus-
tana”. Tutkimuksen empiirisen kohteen eli Pirkanmaan tietojenkäsit-
tely-yhdistyksen tarina vahvistaa teoreettisessa osassa tunnistettujen 
muotojen olemassaolon. 

Johdantoartikkeli ja osatutkimukset rakentavat pohjaa väitöstut-
kimuksen yhteenveto- ja johtopäätösartikkelille, jossa tutkimustehtä-
vässä mainittu analyysimalli kootaan yhteen. Paikallisen innovaatio-
ympäristön analyysimalli ammentaa osatutkimusten keskeisimmistä 
huomioista ja täydentää niiden antamaa kuvaa paikallisen innovaa-
tioympäristön rakentumisesta ja olemuksesta. Esitettävä paikallisen 
innovaatioympäristön analyysimalli ei siis ole eikä edes pyri olemaan 
osatutkimusten suoraviivainen summa, vaan sinällään itsenäinen 
kokonaisuus, joka on mahdollista ymmärtää ilman aiempiin osatut-
kimuksiin perehtymistä. Samalla on kuitenkin hyvä korostaa sitä, että 
paikallisen innovaatioympäristön analyysimallista ei olisi tullut juuri 
tällaista ilman aiempien osatutkimusten toteuttamista. 

Esitettävässä analyysimallissa kiinnitetään huomiota myös niihin 
paikallisen innovaatioympäristön puoliin ja ulottuvuuksiin, jotka ovat 
joko yksittäisiä osatutkimuksia yleisempiä tai eivät ole tulleet niissä 
muutoin riittävällä tavalla käsitellyiksi. Tällaisia teemoja ovat esimer-
kiksi yritysten ja muiden organisaatioiden omien innovaatioympäris-
töjen muotoutuminen, paikallisen innovaatioympäristön eri tasojen 
väliset suhteet sekä niiden ”ylipaikalliset” ulottuvuudet eli yleisemmin 
spatiaaliset skaalat. Oikeastaan yhteenveto- ja johtopäätösartikkelin 
luvut 3–5 ovat kokonaisuudessaan vastaus tutkimuksen päätutkimus-
kysymykseen. Yhteenveto- ja johtopäätösartikkelin päättävä seitsemäs 
luku vetää vielä paikallinen innovaatioympäristö -lähestymistavan 
keskeisimmät piirteet yhteen avaten polkua myös muille mahdollisille 
paikallisen innovaatioympäristön käsitteellistyksille ja mallinnuksille. 
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3.2.2. Osatutkimusten metodologisista valinnoista

Teoreettis-käsitteellinen tutkimus

Tämä tutkimus on painotukseltaan teoreettis-käsitteellinen. Sen kes-
keisin pyrkimys on rakentaa paikallisen innovaatioympäristön käsitettä 
ja siihen pohjautuvaa analyysimallia, joka esitetään kokonaisuuden 
päättävässä yhteenveto- ja johtopäätösartikkelissa. Tutkimukseen si-
sältyy em. yhteenveto- ja johtopäätösartikkelin sekä tämän johdanto-
artikkelin lisäksi myös muita käsitteellisiä osatutkimuksia (artikkelit 
I ja II), jotka ovat prologeja empiirisiin osatutkimuksiin ja koko 
kokonaisuuteen. Näistä ensimmäinen osatutkimus (artikkeli I) luo 
kuvaa ”uuden talouden” aluesuhteesta, ja toinen osatutkimus (artikkeli 
II) esittää alustavan kokonaiskuvan paikallisen innovaatioympäristön 
monisyisestä kokonaisuudesta. Ensimmäisen artikkelin lähtökohta on 
nk. ”uuden talouden” käsite, jota ei enää juuri käytetä. Sillä viitataan 
kuitenkin informaatio- ja kommunikaatioteknologian (ICT) vaiku-
tuksiin talouden muokkautumisessa. Sen asema kokonaisuudessa on 
perusteltu, koska tutkimuksen empiiriset osatutkimukset liittyvät 
myös informaatio- ja kommunikaatioteknologiaan. Koko tutkimuksen 
yhteenvetävä paikallisen innovaatioympäristön analyysimalli ei kui-
tenkaan ole toimialaspesifi, vaan siinä on tietoisesti pyritty nostamaan 
geneerisyyden astetta. Tämä on itse asiassa luontevampi valinta, koska 
ICT-ala on sisäisesti erittäin heterogeeninen pitäen sisällään esimer-
kiksi korkean teknologian valmistavaa teollisuutta, tietointensiivisiä 
palvelualoja ja muita palvelualoja.  

Tutkimustehtäväksi on siis asetettu paikallisen innovaatioympä-
ristön käsitteen sekä siihen liittyvän kokonaisvaltaisen analyysimallin 
kehittäminen. Vaikka tämä tutkimus ei kuulu liiketaloustieteen alaan, 
on sen metodologisesta ajattelusta löydettävissä yhtymäkohtia. Näsin 
(1980a) sekä Neilimon ja Näsin (1980) ja sittemmin Kasasen ym. 
(1991; 1993) täydentämä tutkimusotteiden luokittelu antaa eväitä 
myös tämän tutkimuksen metodologiseen asemointiin. Mainittu 
luokittelu pitää sisällään viisi tutkimusotetta: 1) käsiteanalyyttinen, 2) 
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nomoteettinen, 3) päätöksentekometodologinen, 4) toiminta-analyyttinen 
ja 5) konstruktiivinen.  

Perusotteensa vuoksi tätä tutkimusta voi kuvata käsiteanalyyt-
tiseksi ja siten myös käsitetutkimukseksi. Käsiteanalyyttisessä tutki-
muksessa pyritään täsmentämään tarkasteltavan käsitteen kattavuus, 
antamaan sille aiempaa täsmällisempi, yhdenmukainen määritelmä 
tai konstruoimaan kokonainen käsitejärjestelmä. Käsiteanalyysin kes-
keinen tutkimusmetodi on ajattelu, jossa sekä erittelyn (analyysi) että 
yhdistämisen (synteesi) kautta luodaan uusia käsitteitä, täsmennetään 
olemassa olevia käsitteitä tai luodaan kokonaisia käsitejärjestelmiä. (ks. 
esim. Näsi 1980b.) Käsiteanalyysi voi toki olla myös varsin kriittistä 
ja kohdistua nimenomaan aiemmassa tutkimuksessa käytettyihin kä-
sitteisiin ja erityisesti niiden epäloogisuuksiin ja muihin mahdollisiin 
puutteisiin. 

Tällaisen perinteisen tai kriittisen käsiteanalyysin rinnalle on 
liiketaloustieteen piirissä kehitetty myös nk. tulkitseva käsitetutki-
mus, jonka perustavoite on muodostaa tarkasteltavasta käsitteestä 
merkitystulkintoja käyttämällä hyväksi erilaisia havaintoja ja vihjeitä 
samalla peilaten niitä valittuun teoreettiseen viitekehykseen (Takala 
& Lämsä 2001). Yleensä tulkitsevassa käsitetutkimuksessa käytetään 
ennalta valittua ja rajattua tekstiaineistoa (esim. aiempi tutkimuskirjal-
lisuus), josta haetaan tarkasteltavan käsitteen määrittelyjä ja tulkintoja 
ja asetetaan ne vuorovaikutukseen valitun teoreettisen viitekehyksen 
kanssa. Sekä perinteisessä käsiteanalyysissä että tulkitsevassa käsite-
tutkimuksessa tutkijan subjektiivinen panos on merkittävä: erityisesti 
luovassa, käsitteitä tai kokonaisia käsitejärjestelmiä rakentavassa työssä 
korostuu jo aiemmin mainittu ”teoreettinen herkkyys”. 

Edellä on viitattu jo lyhyesti paikallisen innovaatioympäristön 
käsitteen duaaliluonteeseen eli pyrkimykseen olla yhtä aikaa sekä ana-
lyyttisesti että toimintapoliittisesti relevantti käsite. Tässä tutkimuk-
sessa rakennettava paikallisen innovaatioympäristön mallikin pyrkii 
täyttämään nämä molemmat piirteet, joskin tutkimuksen määräävänä 
tekijänä on kuitenkin ollut analyyttinen ja teoreettinen intressi eikä 
reaalimaailman, kuten harjoitettavan innovaatiopolitiikan, ongelmien 
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ratkaisu. Paikallisen innovaatioympäristön käsitteen duaali luonne 
rakentaa kuitenkin siltaa kohti jo aiemmin mainittua nk. konstruk-
tiivista tutkimusotetta.

Tätä liiketaloustieteen konstruktiivista tutkimusotetta ei pidä 
sekoittaa sosiaaliseen konstruktionismiin, joka mainittiin paikallisen 
innovaatioympäristön ontologian hahmottelun yhteydessä. Sosiaalisen 
konstruktionismin ydinideahan on se, että kokemamme todellisuuden 
rakenteet eivät ole itsestään selvästi olemassa, vaan ne ovat ainakin 
osin sosiaalisesti tuotettuja, jolloin ne on myös perustellusti kyseen-
alaistettavissa. Liiketaloustieteellinen konstruktiivinen tutkimusote 
taas viittaa metodologiaan, joka pyrkii ennen kaikkea tuottamaan 
sellaisia ”konstruktioita”, joilla voidaan ratkaista reaalimaailman 
ongelmia. Tämä pyrkimys taas merkitsee sitä, että konstruktiivista 
tutkimusta tehdään hyvin läheisessä vuorovaikutuksessa käytännön 
reaalimaailman kanssa ja että tutkimuksen tuloksia – konstruktiota tai 
konstruktioita – testataan reaalimaailman ongelmien ratkaisemisessa. 
Konstruktiiviseen tutkimukseen kuuluu toki myös ajatus tutkimus-
tulosten ja löydösten palauttamisesta ja suhteuttamisesta takaisin 
teoriaan ja aiempaan tutkimuskirjallisuuteen, mutta keskeisimpänä 
tavoitteena on tutkimuksen käytännön relevanssi, mikä heijastuu 
myös konstruktiivisen tutkimusotteen suosimaan tutkimusprosessiin. 
(ks. Kasanen ym. 1991; 1993; Kaikkonen 1996). Konstruktiivinen 
tutkimusote ei ole vieras alueelliseen innovaatiotoimintaan liittyvissä 
tutkimuksissakaan: suomalaisista tähän aihepiiriin liittyvistä tutki-
muksista ainakin Harmaakorven (2004), Uotilan (2008) ja Rannan 
(2011) väitöstutkimukset lukeutuvat tämän tutkimusotteen piiriin. 

Kokonaisuudessaan tämän tutkimuksen teoreettisissa osatutki-
muksissa (artikkelit I ja II) sekä yhteenveto- ja johtopäätösartikkelissa 
sovelletaan pääsääntöisesti käsitteellistä, mallia rakentavaa otetta. 
Erityisesti tämä pätee viimeksi mainittuun, jossa paikallisen inno-
vaatioympäristön analyysimalli esitellään. Kyse on siis siinä mielessä 
perinteisestä käsiteanalyysistä. Tietyssä mielessä artikkeleissa on tun-
nistettavissa kuitenkin yhteys myös ”tulkitsevaan käsitetutkimukseen”, 
joskaan yhteys ei ole kovin suora. Yleensä tulkitsevassa käsitetutki-
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muksessa käytetään ennalta valittua tekstiaineistoa, josta haetaan 
merkityksenantoja tarkasteltavalle käsitteelle. Tässä tutkimuksessa 
aiempaa tutkimuskirjallisuutta eikä myöskään sen osatutkimuksia ole 
analysoitu siitä näkökulmasta, millaisen tulkinnan ne antavat paikalli-
sen innovaatioympäristön käsitteelle. Tällainenkin lähestymistapa olisi 
ollut mahdollinen, koska paikallisen innovaatioympäristön käsitteellä 
ei ole vain yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää, vaan sitä on käytetty 
ja tulkittu vakiintumattomalla ja keskenään varsin yhteismitattomilla 
tavoilla. Myös tämän tutkimuksen osatutkimuksissa on käsitteellistä 
vaihtelua, joskin pääsääntöisesti siten, että osatutkimusten ajallisessa 
kerrostumassa innovaatioympäristön käsitteeseen liittyvä ymmärrys ja 
tulkinta tarkentuvat ja täsmentyvät. Kyse on siis eräänlaisesta mikro-
tasoisesta hermeneuttisesta kehästä, johon viitattiin jo luvussa 3.1.2.

Tästä hermeneuttisesta, etenevästä tulkinnallisesta prosessista 
löytyy yhteys myös edellä mainittuun tulkitsevaan käsitetutkimuk-
seen: lopullinen paikallisen innovaatioympäristön käsitteen tulkinta 
on täsmentynyt yhteenveto- ja johtopäätösartikkelissa vuorovaiku-
tuksessa sekä etukäteen rajoittamattoman tutkimuskirjallisuuden 
että aiempien sekä käsitteellisten että empiiristen osatutkimusten 
kanssa. Taustalla on myös koko ajan ollut pyrkimys tuottaa sellainen 
analyysimalli, joka lisää ymmärrystä alueellisen innovaatiotoiminnan 
dynamiikasta ja on hyödyllinen sekä tieteellisen tutkimuksen että 
käytännön kehittämistyön näkökulmista. Näistä lähtökohdista tämän 
tutkimuksen metodologista perusotetta voisi kuvata ”konstruktiiviseksi 
käsitetutkimukseksi”. 

Case-tutkimus

Kolmas ja kuudes osatutkimus (artikkelit III ja VI) edustavat case- eli 
tapaustutkimuslähestymistapaa. Kuten Laine ym. (2007, 9) tähden-
tävät, tapaustutkimus ei ole tutkimusmetodi vaan tutkimustapa tai 
-strategia, jonka puitteissa käytetään useita eri menetelmiä ja metodeja. 
Case-tutkimus on tyypillinen tutkimusstrategia esimerkiksi julkisen 
hallinnon, organisaatioiden ja johtamisen tutkimuksessa sekä alue- ja 
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kaupunkitutkimuksessa. Tyypillisesti se yhdistetään hermeneuttiseen 
eli ymmärtämään pyrkivään tutkimusperinteeseen. Tapaustutkimus-
otteella ei siis yleensä pyritä tuottamaan universaalisesti yleistettävissä 
olevaa empiiristä tietoa esimerkiksi kahden muuttujan välisistä suhteista, 
vaan tavoitteena on pikemminkin ilmiön parempi ymmärtäminen. 
Empiirisen yleistämisen sijasta case-tutkimuksella voi pyrkiä kohti 
teoreettista yleistämistä. Yin (2003) määrittelee case-tutkimuksen em-
piiriseksi tutkimukseksi, jossa tutkitaan nykyajan ilmiötä sen todellisessa 
(”real-life”) kontekstissa ja jossa tutkittavan ilmiön ja sen kontekstin 
väliset rajat eivät ole ilmeisiä. Edelleen case-tutkimukselle tyypillinen 
piirre on se, että tutkimuksessa hyödynnetään useita evidenssilähteitä. 
Yinin (emt.) mukaan on olemassa tutkimuksellisia (”exploratory”), 
kuvailevia (”descriptive”) ja selittäviä (”explanatory”) case-tutkimuksia.  

Tämän tutkimuksen tapaustutkimukselliset osiot ovat luon-
teeltaan sekä kuvailevia että tutkimuksellisia. Niissä on pyritty sekä 
verrattain intensiiviseen case-kohtaiseen kuvaukseen (kuvailevuus) 
että laajempaan, teorianmuodostusta palvelevaan tarkasteluotteeseen 
(tutkimuksellisuus). Tapaustutkimusotteen teoriasuhdetta voidaan 
tarkastella useista näkökulmista (esim. Peuhkuri 2007), eikä se ole 
mitenkään suoraviivainen. Tässä tutkimuksessa empiirisillä caseilla ja 
niihin kohdistuvilla osatutkimuksilla tuetaan tutkimuksen kokonais-
tavoitteen saavuttamista; rakennettava paikallisen innovaatioympäris-
tön analyysimalli on yhteensopiva ja sopusoinnussa em. empiiristen 
tutkimusten kanssa. Tämä on sinällään luontevaa, koska empiirisen 
tapaustutkimuksen väljänä teoreettisena lähtökohtana on toiminut 
nimenomaan paikallisen innovaatioympäristön käsite. Empiiriset 
tarkastelut ovat lisänneet ymmärrystä paikallisen innovaatioympä-
ristön ulottuvuuksista ja siten edesauttaneet teorianmuodostustyötä. 

Kolmannessa osatutkimuksessa (artikkeli III) case-kohteena 
on yksi paikallinen innovaatioympäristö eli Tampereen digitaalisen 
median keskittymä. Artikkelissa keskitytään erityisesti keskittymän 
rakenteellis-institutionaalisen asetelman tarkasteluun. Case-tutki-
muksen aineiston perusrungon muodostaa 29 asiantuntijoiden tee-
mahaastattelua (11 yritysten edustajaa ja 18 muiden organisaatioiden 



Paikallinen innovaatioympäristö – 109

edustajaa). Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Lisäksi 
tapaustutkimukselle luonteenomaisesti muina lähteinä käytetään 
muuta kirjallista ja sähköistä aineistoa, kuten tilastoja, tiedotteita, 
lehtiartikkeleita ja verkkosivuja. Artikkelissa ei luonnollisestikaan 
viitata kaikkiin lähteisiin, joihin tutkimusta tehdessä tutustuttiin. 
Tutkimuksen kirjallinen tuotos on siis huomattavasti kapeampi kuin 
koko tutkimusprosessin aikana käyty materiaali, jonka varassa esimer-
kiksi luotiin riittävä esiymmärrys aihepiiristä.  

Kuudennessa osatutkimuksessa (artikkeli VI) case-kohteena on 
Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys (Pitky ry). Tutkimuksessa ku-
vataan tämän tapauksen kautta, millaisia rooleja ammatillisella yhdis-
tyksellä ja yhdistystoiminnalla voi olla osana paikallista innovaatioym-
päristöä. Tämä tapaustutkimus on luonteeltaan historiallinen, eli siinä 
kuvataan yhdistyksen toimintaa ja merkityksiä sekä niiden muutoksia 
pidemmän ajan kuluessa. Muutoksen kuvaaminen onkin hyvin keskei-
nen osa tätä osatutkimusta. Sisällöllisesti tapauksen osalta keskitytään 
siihen, millainen merkitys yhdistystoiminnalla on ollut jäsenilleen 
oppimisen ja tiedonluomisen näkökulmasta, koska tämä näkökulma 
liittää ammatillisen yhdistyksen elimellisemmin osaksi paikallista in-
novaatioympäristöä ja erityisesti sen yksilötasoa. Tapaustutkimuksen 
pääaineiston muodostaa kahdeksan laajahkoa teemahaastattelua, joita 
myöhemmin täydennettiin kahdella tiiviimmällä puhelinhaastattelul-
la, jotka myös olivat luonteeltaan teemahaastatteluja. Kasvokkaiset 
teemahaastattelut kestivät 1–2 tuntia. Haastattelut myös nauhoitet-
tiin ja litteroitiin. Täydentävät puhelinhaastattelut olivat kestoltaan 
teemahaastatteluita lyhyempiä, eikä niitä nauhoitettu, vaan puhelun 
aikana tehdyistä muistiinpanoista laadittiin tiivis muistio. Kaikki 
haastatellut henkilöt ovat jossakin vaiheessa olleet keskeisessä roolissa 
yhdistyksen toiminnassa. Lisäksi aineistona käytettiin yhdistyksen 
arkistomateriaalia (esim. tiedotteita, muistioita ja muuta materiaalia) 
sekä muita saatavilla olleita lähteitä (esim. lehtiartikkeleita ja sähköisiä 
lähteitä). Tässäkin tapaustutkimuksessa vain osa tutkimusmateriaalista 
mainitaan artikkelin lähteissä, koska suurta osaa aineistosta käytettiin 
taustoittavana ja kontekstualisoivana aineistona.    
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Kuvaileva kyselytutkimus

Neljäs osatutkimus (artikkeli IV) edustaa kysely-, lomake- eli sur-
vey-tutkimusta. Osatutkimuksen tarkoituksena oli tunnistaa uus-
media- ja ohjelmistoyritysten innovaatiotoiminnan ja innovaatiover-
kostojen avainpiirteitä sekä kuvata näiden yritysten johtohenkilöiden 
henkilökohtaisten, innovaatiotoimintaan liittyvien verkostojen kes-
keisiä piirteitä. Näitä kysymystenasetteluja kehysti ajatus paikallisesta 
innovaatioympäristöstä, joka konkretisoituu tavallaan maantieteellisen 
läheisyyden käsitteessä. Osatutkimuksen tutkimuskysymykset asetet-
tiin väljästi ja siten, että ne johdattivat väistämättä hyvin kuvailevaan 
otteeseen. Yleisesti ottaen survey-pohjainen tilastollinen tutkimus 
pyrkii selvittämään ja selittämään erilaisten muuttujien välisiä yhte-
yksiä, jos kohta on huomattava, että kuva vain yhdenlaisesta kysely- ja 
lomaketutkimuksesta on vahvasti yksinkertaistettu (ks. esim. Alastalo 
2005). Tässä osatutkimuksessa päädyttiin vain kuvaamaan tarkastel-
tavia ilmiöitä määrällisin keinoin eikä selittämään yleistettäviä tarkas-
teltavien ilmiöiden välisiä kausaliteetteja. Tähän tutkimukselliseen 
valintaan ei kuitenkaan liity mitään tieto-opillisia ja metodologisia 
intohimoja, vaan perinteisellä ”positivistisella” survey-tutkimuksella 
voisi olla paljonkin annettavaa tässä tutkimuksessa rakennettavan 
paikallisen innovaatioympäristön analyysimallin empiirisessä hyö-
dyntämisessä. Näihin kysymyksiin palataan lyhyesti tutkimuksen 
yhteenveto- ja johtopäätösartikkelissa. 

Osatutkimuksen aineiston tuotti sähköinen, Internetissä toteu-
tettu kysely. Pyyntö vastata tähän kyselyyn lähetettiin sähköpostitse 
848 suomalaiselle uusmedia- ja ohjelmistoyrityksen toimitusjohtajalle 
tai toimipaikan johtajalle. Alkuperäisen vastauspyynnön lisäksi lähe-
tettiin sähköpostitse yksi ”karhukirje”. Nämä tuottivat yhteensä 105 
vastausta, eli kyselyn vastausprosentiksi tuli 12,4, mikä on alhainen, 
muttei etenkään sähköiseksi kyselyksi poikkeuksellisen alhainen. 
Sähköinen kysely on perusteltavissa tutkimusekonomisten syiden 
lisäksi sillä, että osatutkimuksen kohderyhmälle sähköinen kysely oli 
luontevin vaihtoehto. Pienehköstä vastausmäärästä huolimatta aineisto 
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on keskeisiltä osiltaan verrattain edustava, ja sen pohjalta kyettiin 
vastaamaan osatutkimuksen tutkimuskysymyksiin.

Kuvaileva laadullinen tutkimus

Viides osatutkimus (artikkeli V) edustaa tyypillistä laadullista tut-
kimusta. Osatutkimuksessa kuvataan empiirisesti innovaatioym-
päristön yksilötasoa tarkastelemalla erityisesti ICT-yrityksissä työs-
kentelevien avainhenkilöiden henkilökohtaisia verkostoja ja niiden 
merkitystä tiedon ja informaation hankintaan. Nämä kysymykset 
ovat innovaatioympäristön yksilötason kannalta erittäin keskeisiä. 
Osatutkimuksen empiria on otteeltaan kuvailevaa, ja haastateltujen 
henkilöiden kautta analysoidaan muun muassa sitä, kuinka paikal-
lisen innovaatioympäristön merkitys rakentuu erilaiseksi erilaisissa 
työtehtävissä. Empiirisen aineiston muodostaa kuuden, kolmessa 
eri yrityksessä työskentelevän ICT-ammattilaisen verrattain syvälli-
set teemahaastattelut. Näiden haastattelujen lisäksi osatutkimuksen 
aineistoon kuuluvat em. ICT-ammattilaisten eli yritysten toimitus-/
yksikönjohtajien haastattelut, jotka kontekstualisoivat varsinaista 
tarkasteltavaa ilmiötä. Haastattelujen kesto oli noin 2–2,5 tuntia, ja 
ne nauhoitettiin ja litteroitiin. 

Teemahaastatteluissa oli puolistrukturoidun haastattelun piir-
teitä, sillä kysymykset olivat lähtökohtaisesti kaikille haastateltaville 
henkilöille samoja, mutta haastateltavat saivat vastata niihin vapaasti 
omin sanoin. Haastattelurunko koostui erilaisista teema-alueista, 
joiden läpikäyminen haluttiin varmistaa. Näissä teemoissa oli myös 
liikkumavaraa, joten haastatteluissa oli mahdollisuuksia keskittyä ja 
syventyä kussakin haastattelussa esiin nousseisiin erityisen kiinnos-
taviin aiheisiin. Teemahaastattelu olikin sopiva menetelmä aineiston 
keräämiseen, koska se avasi mahdollisuuden vuorovaikutteiseen kes-
kusteluun, jonka kautta tarkasteltavaan ilmiöön löytyi uusia näkö-
kulmia. Myös aiemmin mainittujen case-tutkimusten (artikkelit III 
ja VI) teemahaastattelut ovat pääosiltaan samantyyppisiä kuin tämän 
osatutkimuksen yhteydessä kuvaillut haastattelut. (ks. lisää yksilö- ja 



112 – Jari Kolehmainen

teemahaastatteluista Eskola & Suoranta 1998, 85–94; Hirsjärvi & 
Hurme 2001.)

Viidennessä osatutkimuksessa aineistoa käsitellään pääasiassa 
deskriptiivisesti eli kuvailevasti, mikä on laadullisessa tutkimuksessa 
hyvin perinteinen tapa. Vaikka haastatteluiden keskeisimmät huo-
miot kerrotaan asiantuntijakohtaisesti, järjestettiin ja analysoitiin 
koko haastatteluaineisto teemoittain myös kokonaisuudessaan, jotta 
tarkasteltavan ilmiön kannalta oleellisimmat ulottuudet tulivat huo-
mioiduiksi. Tässä osatutkimuksessa, kuten myös case-osatutkimuk-
sissa (artikkelit III ja VI), laadullisia haastatteluaineistoja tarkasteltiin 
”maalaisjärkisestä” faktanäkökulmasta. Faktanäkökulma tarkoittaa sitä, 
että lähdeaineiston oletetaan kertovan sellaisenaan todellisuudesta (ks. 
faktanäkökulmasta esim. Alasuutari 1999, 90–113). Faktanäkökulma 
pitää luontevasti sisällään myös ajatuksen lähdekritiikistä: aineistoana-
lyysissä pyritään huomioimaan myös mahdolliset ristiriitaisuudet ja 
tunnistamaan niiden taustalla mahdollisesti olevat syyt. 

Tässä yhteydessä on syytä myös huomioida se, että teemahaas-
tattelut ja niiden tuottamat aineistot ovat aina jossakin määrin teoria-
pitoisia. Näin on myös tämän tutkimuksen osatutkimuksissa, joissa 
on käytetty teemahaastatteluaineistoja. Ensinnäkin haastatteluiden 
teemoitus heijastaa tutkijan teoreettista esiymmärrystä eli ymmärrystä 
mahdollisista käsitteistöistä ja viitekehyksistä. Nämä voivat olla haas-
tatteluissa joko väljemmin tai vahvemmin eksplikoituja. Toisekseen 
analyysivaiheessa (esim. teemoittelu tai tyypittely) teoreettinen viiteke-
hys ja käsitteistö osaltaan ohjaavat sitä, mitkä asiat aineistosta nostetaan 
esiin. Tässä suhteessa on kuitenkin oleellista se, että tutkimusprosessin 
eri vaiheissa säilytetään myös herkkyys niille aineiston osille, jotka eivät 
sovi suoraan tai ovat jopa ristiriidassa alustavan viitekehyksen kanssa. 
Kuten edellä on jo kuvattu, tämän tutkimuksen osatutkimuksia on 
ohjannut paikallisen innovaatioympäristön käsite, joka on syventynyt 
ja saanut uusia sävyjä kunkin osatutkimuksen kautta. 

Taulukko 1 kokoaa tutkimuksen rakenteen sekä osatutkimusten 
tavoitteet, luonteen ja empiirisen aineiston.
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Jari Kolehmainen
AVAUKSIA UUDEN TALOUDEN 
ALUESUHTEESEEN

Johdanto: uuden talouden alueelliset imagot

Uusi talous syntyi ja kuoli nopeasti lehdistön silmissä. Kyse oli nopeas-
ta tieto- ja viestintäteknologia-alan (tvt) noususta, joka päättyi noloon 
krapulaan alan rahoituskuplan puhjettua. Monetkaan akateemiset tut-
kijat eivät ehtineet tähän ensimmäiseen uuden talouden aaltoon, mikä 
loi osaltaan koko ilmiölle hieman kyseenalaisen imagon. Vaikka pinta-
julkisuus uuden talouden ympäriltä on laantunut, on uuden talouden 
käsite saanut jo jonkinlaisen jalansijan akateemisessa keskustelussa. 
Käsite elää edelleen tieteellisissä artikkeleissa ja teoksissa, joissa sillä 
viitataan melko yksimielisesti  uuden informaatio- ja kommunikaatio-
teknologian kokonaistaloudellisiin vaikutuksiin. Nämä vaikutukset 
voidaan jakaa kahteen osaan:  Yhtäältä kyse on informaatio- ja kom-
munikaatioteknologisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä ja 
tuotannosta ja toisaalta näiden tuotteiden ja palveluiden soveltamisesta 
kaikenlaisissa taloudellisissa prosesseissa. Usein esimerkiksi julkisessa 
keskustelussa huomio kiinnittyy vain ensiksi mainittuun ulottuvuu-
teen, vaikka toinen ulottuvuus on vähintään yhtä tärkeä. 

Uusi talous ja tietoyhteiskunta liittyvät elimellisesti toisiinsa. Tieto-
yhteiskunnan talouden ja uuden talouden välille ei voida kuitenkaan 
vetää yhtäsuuruusmerkkejä, jos on omaksuttu laaja tietoyhteiskunta-
näkemys. Tällaisen laajan tietoyhteiskuntanäkemyksen keskeisenä 
pon timena on taloudellisesta näkökulmasta se, että uuden tiedon ja 
teknologian rooli talouden erilaisissa prosesseissa on kasvanut huo-
mattavasti. Monesti rinnastus tehdään ”belliläisessä” hengessä aiempiin 
yhteiskunta vaiheisiin, eli maatalous- ja teollisuusyhteiskuntaan. Täl-
lainen kolmijako on sinällään turhan karkea ja antaa jopa osin väärän 
kuvan yhteiskunnallisen kehityksen luonteesta. Eri yhteiskunnalliset 
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kehitysvaiheet eivät suinkaan täysin korvaa toisiaan, vaan pikemmin-
kin muodostavat erilaisia kerrostumia ja ulottuvuuksia yhteiskuntaan. 
Tästä kertoo osaltaan myös se käsitteistön runsaus, jolla nykyistä yh-
teiskunnallista kehitysvaihetta on pyritty kuvaamaan. 

Edistysaskeleet informaatio- ja kommunikaatioteknologiassa voi-
daan siis nostaa uuden talouden synnyn keskeisimmäksi tekijäksi ja 
uusi talous on tietoyhteiskunnan talouden kova ydin. Erikseen on vielä 
korostettava, että teknologisen kehityksen tuomat muutokset limitty-
vät keskeisesti muihin taloudellisen toimintaympäristön muutoksiin. 
Näistä taloudellinen globalisaatio ja tiedon merkityksen kasvu ovat 
kaikkein keskeisimpiä, sillä niiden vipuvaikutukset ovat antaneet myös 
uuden talouden nousulle merkittävästi lisävauhtia. Teknologisen kehi-
tyksen, tiedon merkityksen yleisen kasvun sekä talouden globalisaation 
yhtymäkohdat tulevat hyvin esiin esimerkiksi Castellsin (1996) tun-
netuksi tekemässä informationaalisen verkostoyhteiskunnan käsitteessä. 
Nykyaikainen talous on siis luonteeltaan yhtä aikaa sekä informatio-
naalinen että globaali. Yhtäältä talous on globaali juuri sen vuoksi, että 
sen keskeiset prosessit, kulutus ja tuotanto sekä niiden komponentit, 
kuten pääoma, teknologia ja tieto, jäsentyvät globaalilla tasolla joko 
suoraan tai taloudellisten toimijoiden välisten yhteyksien synnyttämien 
verkostojen kautta. Toisaalta talous on informationaalinen, koska eri-
laisten toimijoiden tuottavuus ja kilpailukyky ovat riippuvaisia niiden 
kyvystä tuottaa ja käsitellä uutta tietoa. Tieto onkin entistä tärkeäm-
mässä roolissa sekä hyödykkeissä (tavarat ja palvelut) että niiden tuo-
tantoprosesseissa. Myös tieto ja teknologia itsessään ovat yhä useam-
min kauppatavaraa. 

Tämän artikkelin pyrkimyksenä on tehdä joitakin käsitteellisiä 
avauk sia uuden talouden aluesuhteeseen. Teema motivoituu sillä, että 
kullakin yhteiskunnallisella kehitysvaiheella ja siihen liittyvällä talou-
dellisella toiminnalla on jonkinlainen spatiaalinen ilmenemismuoto. 
Kaupunkien historia ulottuu noin viiden vuosituhannen taakse, jol-
loin kaupungit olivat verrattain pieniä ja palvelivat lähinnä esimerkiksi 
puolustuksellisia, hallinnollisia ja uskonnollisia tarkoituksia. Taloudel-
lisesta näkökulmasta kaupungit olivat lähinnä kaupankäynnin keskuk-
sia. Vaikka kaupunkeja oli olemassa jo agraariyhteiskunnan aikana, on 
kaupungistuminen leimallisesti teollisuusyhteiskuntaan liittyvä ilmiö. 
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Yhteiskuntien kaupungistuminen eri puolilla maapalloa on kulkenut 
yhtä jalkaa teollistumisen kanssa ja edennyt siihen pisteeseen, että noin 
puolet maapallon väestöstä asuu tällä hetkellä kaupungeissa. Painopis-
teen siirtyminen agraaritaloudesta teolliseen talouteen merkitsi samalla 
sitä, että talouden aluesuhde muuttui ratkaisevasti. Agraariyhteiskun-
nassa taloudellisen toiminnan suhde sijaintialueeseensa oli luonnol-
lisesti kaikkein läheisin. Myös varhaisen teollisuuden aluesuhde oli 
verrattain selkeästi määriteltävissä: Teollisuutta syntyi sinne, missä 
sillä olivat parhaat toimintaedellytykset (esim. raaka-aineita, energiaa 
ja työvoimaa). Monet kaupungit kehittyivät nopeasti näin syntyneen 
teollisen toiminnan ympärille. (Lisää kaupunkitaloudesta, ks. Laakso 
& Loikkanen 2004.) 

Uuden talouden aluesuhde ei suinkaan ole yhtä ilmeinen kuin 
 agraaritalouden tai teollisen talouden aluesuhde, koska sen ydinkom-
ponentti – informaatio- ja kommunikaatioteknologia – ei ole esimer-
kiksi luonnonvaroihin nähden yhtä voimakkaasti sidottu juuri tiettyyn 
alueeseen tai sijaintiin. Tällainen spatiaalinen liikkumavara antaa tilaa 
myös erilaisille uuden talouden alueellisille imagoille. Karkeimmil-
laan voidaan hahmottaa kaksi erilaista imagoa. Ensimmäinen niistä 
kum puaa siitä uudesta taloudesta, jota media taannoin helli. Kysei-
nen  imago on alueulottuvuudella ilmeisen kaupunkimainen ja kiteytyi 
suurkaupunkien parhailla paikoilla sijainneisiin IT-yritysten hulppei-
siin toimitiloihin, joissa IT-sankareiden käytössä olivat  virvoitusjuoma-
automaatit, fl ipperit ja suihkulähteet. 

Uuden talouden urbaanille imagolle vastakkainen imago nousee 
varhaisemmasta tietoyhteiskuntakeskustelusta. Uuden informaatio- ja 
kommunikaatioteknologian – eli uuden talouden ytimen – on arveltu 
vähentävän välimatkojen merkitystä voimakkaasti. Sähköisten tieto-
verkkojen alati kasvava kapasiteetti mahdollistaa entistä monipuolisem-
man vuorovaikutuksen ihmisten välillä heidän fyysisestä välimatkastaan 
riippumatta, minkä on nähty vaikuttavan voimakkaasti myös erilaisten 
taloudellisten toimintojen sijoittumiseen. Ehkä dramaattisimmin nämä 
toiveikkaat ajatukset puki sanoiksi Frances Cairncross (1997) tunne-
tun teoksensa otsikossa: Th e Death of Distance, etäisyyden kuolema. 
Samaa ajatusjuurta edustavat myös ne suurelta osin lunastamattomat 
toiveet, joita etätyöhön on kohdistettu. Uuden talouden imago kiteytyy 
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usein etätyöhön liitettävään mielikuvaan hymyilevistä ihmisistä, jotka 
tekevät töitään kannettavalla tietokoneella rennosti kesällä mökkilaitu-
rin nokassa tai talvella hirsiseinien lämmössä kahvikupposesta ja kynt-
tilänvalosta nautiskellen. Laajemmassa mielessä tähän imagoon liittyen 
on odotettu, että sähköisten tietoverkkojen varassa syntyy myös kau-
punkien ulkopuolelle uutta taloudellista toimeliaisuutta ja työllistymis-
tilaisuuksia. Tässä artikkelissa pyritään kurkistamaan hiukan tarkem-
min todellisiin ilmiöihin näiden imagoiden takana. 

Uusi talous tietoyhteiskunnan talouden ytimenä 

Uuden talouden ulottuvuudet
Tietoyhteiskunnan taloutta voidaan lähestyä laajenevien kehien avul-
la. Tästä näkökulmasta tietoyhteiskunnan talouden ytimen muodostaa 
niin sanottu uusi talous. Noin puoli vuosikymmentä sitten puhuttiin 
valtavalla innostuksella uuden talouden syntymästä. Innostus vaihtui 
kuitenkin 2000-luvun alun taloudellisen laman myötä keskusteluksi 
uuden talouden lopusta, dramaattisesti jopa uuden talouden kuolemas-
ta. Kuten Koski ym. (2001, 1) muistuttavat, uusi talous syntyi käsittee-
nä 1990-luvun puolivälissä, jolloin Business Week -lehden toimittajat 
tarvitsivat uuden iskusanan, jolla pystyi kuvaamaan yhtä aikaa sekä Yh-
dysvaltain normaalia pidempään jatkunutta taloudellista nousukautta 
että uuden tietoteknologian esiinmarssia. Sittemmin moneen suuntaan 
versonut ja vellonut yleinen yhteiskunnallinen keskustelu on saanut 
tiedeyhteisön piirissä vakiintuneempia muotoja. Varsin yleisesti ollaan 
yhtä mieltä siitä, että uuden informaatio- ja kommunikaatioteknolo-
gian taloudelliset vaikutukset ovat uuden talouden käsitteen kurkihirsi.

Uuden talouden pontimena on siis teknologinen kehitys, joka on 
kautta aikojen ollut yksi taloudellisen kasvun lähteistä. Erityisesti eri-
laiset läpimurtokeksinnöt (esim. höyrykone tai rautatiet) ovat tuotta-
neet erilaisilla aikaviiveillä positiivisia tuottavuus- ja kasvuvaikutuksia. 
Tästä näkökulmasta uuden talouden logiikassa ei siis välttämättä ole 
kovinkaan paljoa uutta. Teknologisesta näkökulmasta uusi talous pel-
kistetään usein Internetin (erityisesti World Wide Web) syntyyn ja sen 
ympärille kehittyneeseen uuteen liiketoimintaan. Internet on kuiten-
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kin vain yksi askel siinä informaatio- ja kommunikaatioteknologisessa 
murroksessa, jonka juuret ulottuvat viime vuosisadan alkupuoliskolle. 
Internetin ohella toinen uuden tieto- ja viestintäteknologisen kehityk-
sen hedelmistä on ollut matkaviestinnän erittäin nopea kehittyminen. 
Seuraava merkittävä askel uuden talouden teknologisessa kehityksessä 
on näiden kahden kentän, Internetin ja matkaviestinnän, aito sulautu-
minen, mikä mahdollistaa uusia palveluita ja toimintamalleja. 

Uuden informaatio- ja kommunikaatioteknologian taloudellisia vai-
kutuksia on syytä käsitellä vähintään kahdella tasolla, jolloin voidaan 
puhua ”kapeasta” ja ”laveasta” uudesta taloudesta. Kapea uusi talous ki-
teytyy informaatio- ja kommunikaatioteknologisia laitteita valmistavien 
sekä niihin liittyviä palveluja tarjoavien yritysten ja toimialojen syntyyn 
ja voimakkaaseen kasvuun. Edellisistä hyviä esimerkkejä ovat esimer-
kiksi tietokoneita, matkapuhelimia sekä tieto- ja matkapuhelinverkko-
järjestelmiä toimittavat yritykset. Näiden lopputuotteita toimittavien 
yritysten kasvu on luonnollisesti heijastunut myös niiden toimittajayri-
tysten (esim. puolijohde- ja elektroniikkakomponenttivalmistajat, sopi-
musvalmistajat ja ODM-yritykset) kasvuna. Jälkimmäisestä ryhmästä 
esimerkkeinä ovat tele-, matkapuhelin- ja Internet-operaattoritoiminta 
sekä ohjelmistoteollisuus ja muut digitaalisen median yritykset (esim. 
verkko- ja uusmedia, peliteollisuus). Nämä alat ovat erittäin keskeisiä 
koko palvelusektorin kasvussa. 

Lavea uusi talous määrittyy puolestaan uuden informaatio- ja kom-
munikaatioteknologian käyttöönoton kautta. Uuden teknologian käyt-
töönoton vaikutukset perinteisillä toimialoilla sekä julkisella sektorilla 
ovatkin taloudelliselta kokonaisvolyymiltaan erittäin merkittävä uuden 
talouden ilmenemismuoto. Perinteisten toimialojen yritykset ja jul-
kisen sektorin organisaatiot voivat valita useita, syvyydeltään erilaisia 
strategioita suhteessa uusien informaatio- ja kommunikaatioteknolo-
gioiden hyödyntämiseen niiden perusfunktioissa ja -prosesseissa. Uu-
den teknologian käyttöönotto on erityisesti yrityksille yhtä aikaa sekä 
teknologinen että liiketoiminnallinen haaste, koska se vaikuttaa usein 
syvällisesti erilaisten liiketoimintaprosessien organisointiin. Tämän 
haasteen ottaminen huomioon näkyy myös esimerkiksi aihealueeseen 
suunnattujen teknologiaohjelmien muotoilussa (ks. esim. Uusi teollinen 
toimintatapa… 2004).
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Erilaiset organisaatiot kykenevät hyödyntämään uusien teknologioi-
den suomia mahdollisuuksia eri tavoin. Uuden teknologian omaksu-
mis- ja hyödyntämiskykyyn vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi orga-
nisaation perustehtävä, osaamistaso ja taloudelliset resurssit. Monet 
yritykset ovat tehneet huomattavia investointeja ja integroineet kehit-
tyneet verkkoratkaisut yhä tiiviimmin osaksi kaikkia keskeisiä pro-
sessejaan. Nämä muodostavat melko pienen edistyksellisten yritysten 
ryhmän, joka koostuu lähinnä keskisuurista ja suurista yrityksistä. Sitä 
vastoin etenkin niin kutsuttujen perinteisten alojen pk-yrityksillä (ml. 
pienet palveluyritykset) on vielä runsaasti haasteita sähköisen liiketoi-
minnan erilaisten muotojen omaksumisessa. Myös monet julkiset orga-
nisaatiot ovat havainneet uusien tieto- ja viestintäteknologioiden mah-
dollisuudet erilaisten palveluiden tarjonnan tehostamisen välineenä ja 
myös täysin uusien sähköisten palveluiden alustana. Koko sähköisen 
liiketoiminnan painopiste on organisaatioiden välisessä kaupassa, ja 
esimerkiksi yksityisasiakkaille suunnatun verkkokaupan taloudellinen 
merkitys on ollut toistaiseksi melko pieni. 

Uuden talouden vaikutukset
Uuden informaatio- ja kommunikaatioteknologian taloudelliset vai-
kutukset ovat kiistattomasti merkittävät. Uuden talouden nousu alkoi 
1990-luvun jälkipuoliskolla, jolloin koettiin erittäin voimakas talou-
dellinen nousukausi. Talouden huima kasvu taittui kuitenkin 2000-
luvun alussa. Uusi talous ei hävittänyt taloudesta syklisyyttä, vaikka 
sellaisiakin arvioita ehdittiin pitkän nousukauden aikana esittämään. 
Sykleistä huolimatta informaatio- ja kommunikaatioteknologia-alaan 
kytkeytyvien markkinoiden kasvutrendi näyttää säilyvän myös jatkossa. 
Kuten edellä esitettiin, tvt-teollisuuden kasvu itsessään ei kuitenkaan 
ole uuden talouden kokokuva, vaan oleellisia ovat myös uuden tekno-
logian käyttöönoton vaikutukset muilla sektoreilla. Huomattavaa kas-
vupotentiaalia on esimerkiksi sähköisen kaupan alueella, jossa etenkin 
kuluttajakaupan kehittyminen on yleisesti ollut odotettua hitaampaa 
(OECD Information Technology Outlook 2002).   

Uuden talouden kehittyminen ei ole ollut yhtä nopeaa kaikkialla. Ky-
seinen käsite otettiin käyttöön ensimmäisenä Yhdysvalloissa, missä sen 
vaikutukset näkyvät myös kaikkein selvimpinä. Esimerkiksi  Feldsteinin 
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(2003) artikkelista ilmenee hyvin, kuinka selvä positiivinen tuottavuus- 
ja kasvunopeussiirtymä Yhdysvaltain taloudessa on tapahtunut vuoden 
1995 jälkeen. Tuottavuuden nopea kasvu on merkinnyt siirtymää myös 
reaalitulojen kasvuasteessa pitäen kuitenkin samalla  infl aation hal-
linnassa. Tuottavuuden yleinen myönteinen kehitys on pehmentänyt 
myös 2000-luvun alun laman vaikutuksia. Lisäksi Feldstein (mt.) kiin-
nittää huomiota siihen, että Euroopassa ja Japanissa talouden kehitys 
ei ole ollut lainkaan näin suotuisaa, vaan on kulkenut osin jopa toiseen 
suuntaan. Hänen keskeinen argumenttinsa onkin se, että uuden infor-
maatio- ja kommunikaatioteknologian sekä tuotanto että käyttöönotto 
eivät yksistään selitä talouden myönteistä kehitystä, vaan siihen täytyy 
liittyä myös muita tekijöitä, kuten erilaiset taloudelliset kannustimet ja 
institutionaaliset tekijät. Näillä Feldstein (mt.) viittaa esimerkiksi yri-
tystasoisten kannustinjärjestelmien yleistymiseen Yhdysvalloissa sekä 
työmarkkinoiden joustavuuseroihin eri talousmahtien välillä.  

Suomen uusi talous 
Myös Suomeen katsottiin muodostuneen 1990-luvulla varsin dynaa-
misesti kehittyvä uusi talous, joka kasvoi nopeasti ja jonka piirissä tuot-
tavuus oli kansainvälisestikin korkealla tasolla. Suomen talouselämä 
onkin menestynyt varsin hyvin kapean uuden talouden puolella. Suo-
mesta on lyhyessä ajassa tullut maa, jonka taloudessa informaatio- ja 
kommunikaatioteknologiaklusterilla on erittäin suuri rooli ja joka on 
esimerkiksi viennissään erikoistunut telekommunikaatiolaitteisiin 
enemmän kuin yksikään toinen teollisuusmaa (ks. esim. Paija 2001; 
Koski ym. 2002; Paija & Rouvinen 2004). Menestyvän uuden talou-
den piirissä on myös useita yrityksiä, joiden toimintatapoja pidetään 
yleisesti hyvin pitkälle kehittyneinä. Näistä yrityksistä Nokia nostetaan 
useimmiten kärkiesimerkiksi. Tämä Nokia-vetoinen menestystarina ei 
kuitenkaan ole suomalaisen uuden talouden kokokuva, kuten Kosken 
ym. (2001, 43−50) analyysistä käy ilmi. Heidän lähestymistapansa 
vastaa varsin hyvin aiemmin esitettyä laveaa uuden talouden tulkintaa. 
Kosken ym. (mt.) käyttämän uuden talouden arviointikriteeristön osa-
tekijät ovat seuraavat: 1) maa on merkittävä tieto- ja viestintäteknologi-
an tuottaja, 2) maa on merkittävä tieto- ja viestintäteknologian käyttäjä, 
3) maan tieto- ja viestintäteknologian tuotannolla on mitattavissa olevia 
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vaikutuksia koko talouteen, ja 4) maan tieto- ja viestintäteknologian 
käytöllä on mitattavissa olevia vaikutuksia koko talouteen.

Kosken ym. (2001) mukaan ensimmäisen ja toisen kriteerin täytty-
mistä voidaan pitää uuden talouden heikkona ehtona ja kolmannen ja 
neljännen kriteerin täyttymistä sen vahvana ehtona (vrt. kapea ja lavea 
uusi talous). Kosken ym. (mt.) mukaan Suomi on edistynyt ja menes-
tyksellinen uusi talous kahden ensimmäisen kriteerin suhteen eli siis 
tieto- ja viestintäteknologian tuottajana ja käyttäjänä, joskin käyttäjänä-
kin Suomi on muita Pohjoismaita ja Yhdysvaltoja jäljessä. Kolmannen 
ja neljännen kriteerin suhteen arviota on vaikeampi tehdä, koska tilasto-
aineistoihin, mittaustarkkuuteen ja menetelmiin liittyy monia ongel-
mia. Koski ym. (mt.) päätyvät useisiin lähteisiin nojautuen siihen, että 
uuden talouden vaikutukset Suomen koko talouteen ovat kapeammalla 
pohjalla kuin Yhdysvalloissa. Vaikutukset painottuvat erityisesti tvt:n
tuotantoon, kun taas tvt:n käytön kokonaistaloudelliset vaikutukset 
työn tuottavuuden ja talouden kasvuun ovat olleet vähäisemmät. Myös 
muissa tutkimuksissa on tehty samansuuntaisia havaintoja (ks. esim. 
Jalava & Pohjola 2002). 

Uuden talouden aluesuhde

Keskittyvä kapea uusi talous
Kaikilla taloudellisilla ilmiöillä on tietynlaiset spatiaaliset ilmenemis-
muotonsa. Näin myös uudella taloudella. Gillespie ym. (2001) jakavat 
uuden talouden alueelliset vaikutukset kolmeen ulottuvuuteen. Ensim-
mäinen uuden talouden spatiaalisista ilmenemismuodoista on se, että 
uuden talouden yritykset syntyvät ja keskittyvät vain tiettyihin paikkoi-
hin. Toinen uuden talouden spatiaalinen ilmenemismuoto liittyy uuden 
informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttöönoton ja diff uusion 
syvällisiin vaikutuksiin koko talouden aluesuhteessa. Mahdollisuus ja-
ella tietotuotteita ja -palveluita erittäin nopeasti ja pienin kustannuksin 
sähköisten verkkojen välityksellä lähes mihin hyvänsä on synnyttänyt 
keskustelun ”etäisyyksien kuolemasta” ja ”maantieteen lopusta”. Joka 
tapauksessa uuden teknologian käyttöönoton ja sen aiheuttaman ”etäi-
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syyden kitkan” pienenemisen on nähty tarjoavan uusia mahdollisuuksia 
perifeerisille seuduille. 

Gillespien ym. (2001) mukaan uuden talouden alueellisten vaiku-
tusten kolmas ulottuvuus liittyy uuden teknologian käyttöönottoon 
suurten yritysten tuotantotoiminnassa ja jakeluratkaisuissa. Tämä nä-
kökulma ei korosta yhtä voimakkaasti uuden talouden desentralisoivaa 
luonnetta, sillä yritysten uusista, informaatio- ja kommunikaatiotekno-
logian käyttöönoton muokkaamista toimintastrategioista ei suinkaan 
automaattisesti seuraa toimintojen maantieteellistä hajautumista, vaik-
ka sekin on esimerkiksi kustannusetujen tavoittelun takia mahdollis-
ta. Seuraavaksi pureudutaan uuden talouden aluesuhteeseen käyttäen 
hyväksi edellä esitettyä jakoa kapeaan ja laveaan uuteen talouteen sekä 
hienovireistämällä hiukan Gillespien ym. (mt.) jaottelua. Näistä läh-
tökohdista kapean uuden talouden aluesuhde kulminoituu oikeastaan 
seuraavaan kahteen ilmiökokonaisuuteen:
� Uuden talouden yritysten syntyminen ja keskittyminen vain tietyille 

alueille.
� Mahdollisuus jaella digitaalisia tietotuotteita ja -palveluita erittäin 

nopeasti ja pienin kustannuksin globaalisti sähköisten verkkojen 
kautta. 

Uuden talouden yritysten keskittyminen tietyille alueille ei ole mi-
tenkään uusi ilmiö, vaan se on selitettävissä pitkälti klassisilla yritys-
toiminnan keskittymisdynamiikkaan liittyvillä tekijöillä. Toimiala-
keskittymällä eli agglomeraatiolla tarkoitetaan yleensä samanlaisten 
tai samantyyppisten taloudellisten toimintojen, tai tarkemmin jonkin 
toimialan ja sitä lähellä olevien toimialojen, spatiaalista kasautumista. 
Alueellisesta agglomeraatiosta voidaan puhua silloin, kun jonkin toimi-
alan ja sen lähialojen yrityksiä (erityisesti avainyrityksiä) on runsaasti 
tietyllä alueella (esim. kaupunkiseutu tai maakunta) ja alueen osuus 
koko alan tuotannosta on huomattava. (Kautonen & Kolehmainen 
2001, 94−95.)

Toimialakeskittymiin liittyvissä teoretisoinneissa ja empiirisissä tar-
kasteluissa kiinnitetään yleensä huomiota agglomeraatio- ja erityisesti 
niin kutsuttuihin lokalisaatioetuihin, joiden olemassaolo on tunnettu 
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varsin pitkään. Jo Alfred Marshall (1890/1920) eritteli kolme syytä, 
joiden vuoksi yritykset jatkavat keskittymistään samalle alueelle. Nämä 
liittyvät seuraavien tekijöiden kehittymiseen (ks. myös Krugman 1991; 
Gordon & McCann 2000; Arrow 1962; Porter 1990): 
� paikallinen erikoistunut työvoima (esim. alenevat hakukustannuk-

set, inhimillisen pääoman kasautuminen)
� toimialakohtaisten erikoistuneiden resurssien ja infrastruktuurin 

tarjonta (esim. erikoistuneet palvelut ja vaatelias asiakaskunta) 
� maksimaalinen informaation ja ideoiden virta (esim. työvoiman 

liikkuvuus, epäviralliset yhteydet yritysten välillä).

Vaikka tiedon ja osaamisen kasvava merkitys leimaa lähes koko nyky-
taloutta, haaste on erityisen vahva niin kutsutuilla teknologia-, tieto- ja 
osaamisintensiivisillä aloilla. Kapean uuden talouden yritykset kuuluvat 
poikkeuksetta tähän yritysryhmään, jossa yksittäisen yrityksen menes-
tys riippuu suurelta osin siitä, kuinka tehokkaasti se kykenee luomaan 
uutta tietoa sekä tuottamaan ja ottamaan käyttöön uusia innovaatioi-
ta. Työvoimanäkökulmasta kapeaa uutta taloutta edustavat toimialat 
vaativat korkeasti koulutettua työvoimaa, mikä heijastuu myös niiden 
keskittymisdynamiikkaan. Kolko (2002) on tarkastellut toimialatasoi-
seen dataan pohjautuen informaatio- ja kommunikaatioteknologian 
vaikutusta eri teollisuuden alojen spatiaaliseen sijoittumiseen. Hänen 
keskeisimpiä johtopäätöksiään on se, että tvt-alojen työvoiman hajaan-
tumiskehitys on hitaampaa kuin muiden alojen. Syy tähän ei Kolkon 
(mt.) mukaan ole informaatio- ja kommunikaatioteknologia sinällään 
vaan se, että kyseiset alat työllistävät runsaasti korkeasti koulutettua 
työvoimaa, mikä ylläpitää keskittymiskehitystä. 

Edellä mainittu osaamisintensiivisyyden ja innovatiivisuuden vaati-
mus huomioiden kapean uuden talouden aluesuhteen ja keskittymis-
dynamiikan tarkastelussa on syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, 
kuinka paikallinen toimintaympäristö tukee yritysten innovaatiotoi-
mintaa ja uuden tiedon luomista. Tästä näkökulmasta on syytä nos-
taa esiin paikallisen innovaatioympäristön käsite. Alustana paikallisen 
inno vaatioympäristön rakentumiselle toimii yleensä juuri jonkinlainen 
paikallinen tai alueellinen toimialakeskittymä. Paikallisen innovaatio-
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ympäristön rooli tietointensiivisten yritysten innovaatiotoiminnassa 
on erittäin kompleksinen, koska toimintaympäristön vaikutuskanavat 
ovat varsin moninaiset. Kokonaisvaikutus on pitkälti riippuvainen sii-
tä, kuinka kukin yritys kykenee hyödyntämään toimintaympäristössä 
olevia tukiresursseja omassa innovaatiotoiminnassaan. Kysymys on siis 
myös yritysten omasta innovaatiokyvystä.

Paikallisen innovaatioympäristön monimuotoisuutta on syytä jä-
sentää kolmella eri tasolla. Ensinnäkin on syytä kiinnittää huomiota 
keskittymän rakenteellisiin ja institutionaalisiin tekijöihin. Esimerkiksi 
yrittäjä- tai pienyritysvetoinen keskittymä tarjoaa erilaiset lähtökohdat 
myös yritysten innovaatioprosesseille verrattuna keskittymään, jota hal-
litsevat suuret yritykset ja niiden alaiset verkostot. Vastaavasti yritysten 
toimintaedellytyksiin vaikuttavat esimerkiksi paikallisten työmarkki-
noiden dynamiikka, tutkimus- ja koulutustoiminnan määrä ja laatu 
sekä julkisten ja puolijulkisten yritysten tukipalveluiden saatavuus. Or-
ganisaatioiden välisten suhteiden tasolla yritysten innovaatiotoiminnan 
kannalta merkityksellistä on se, missä määrin niiden innovaatioverkos-
tot ovat paikallistuneet ja kuinka maantieteellisen läheisyyden mahdol-
lisesti tuottamia etuja kyetään hyödyntämään. Edelleen yksilötasolla 
erityisen kiinnostavia ovat erilaiset henkiöiden väliset sosiaaliset suh-
teet, joissa välittyy esimerkiksi innovaatiotoiminnan kannalta arvokasta 
informaatiota ja tietoa. (Kolehmainen 2003.)

Uuden talouden yritysten keskittymisestä on monia hyviä esimerk-
kejä, jotka heijastelevat edellä kuvattuja toimialakeskittymien sekä nii-
den innovaatiotoiminnan dynamiikkaa. Tunnetuin esimerkki näistä 
uuden talouden ”kuumista pisteistä” on luonnollisesti Kaliforniassa 
sijaitseva Piilaakso, joka onkin ainutlaatuinen korkean teknologian yri-
tyskeskittymä. Muita tunnettuja keskittymiä ovat esimerkiksi Bostonin 
ympäristössä sijaitseva ”Route 128”, Ranskan Sophia-Anthipolis, New 
Yorkin Silicon Alley, Iso-Britannian Cambridgen alue sekä Intiassa si-
jaitseva Bangaloren ”piitasanko”. Kansainvälisessä mittakaavassa myös 
Suomen pääkaupunkiseutu on tunnistettu merkittäväksi tvt-alan kes-
kittymäksi. (Ks. esim. Castells & Hall 1994; Braczyk ym. 1999; Antti-
roiko 2000; Autio 2000.) 

Saxenianin (1994) tutkimus osoittaa, kuinka Piilaakson talouden 
dynamiikka poikkeaa ”Route 128” -keskittymästä, jolla on myös pitkä 
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historia korkean teknologian yritys- ja tutkimustoiminnan sijaintialu-
eena. Saxenianin (emt.) tulkinnan mukaan ”Route 128” -keskittymää 
hallitsevat suuret, itseriittoiset korporaatiot, jotka harjoittavat liiketoi-
mintaa perinteisten mallien mukaan. Piilaaksoon puolestaan on yritys-
ten ja muiden toimijoiden keskuudessa kehittynyt hajautunut, kilpailun 
ja yhteistyön limittävä toimintamalli, joka on johtanut alueen hyvälle 
kasvu-uralle nimenomaan korkean teknologian yritysten innovatiivise-
na sijaintipaikkana. 

Piilaakson mallia on kuitenkin vaikea kopioida, koska sen dynaa-
minen kehitys perustuu useisiin toisiaan tukeviin ja vahvistaviin ra-
kenteellisiin elementteihin sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti juurtu-
neisiin prosesseihin. Näitä tekijöitä ja elementtejä on tutkittu erittäin 
paljon monista eri näkökulmista (ks. esim. Lee ym. 2000). Piilaakson 
toimintamallin keskeisiä piirteitä ovat esimerkiksi moninaiset sosiaali-
set ja taloudelliset verkostot, korkealuokkainen työvoima ja sen nopea 
kierto yrityksestä toiseen sekä vahva yrittäjyys- ja innovaatiokulttuuri. 
Oleellista on huomata myös yliopistojen vahva rooli Piilaakson tari-
nan kehittymisessä. Katsotaanhan Stanfordin yliopiston ympäristöön 
1940- ja -50-lukujen taitteessa synnytetyn Stanford Industrial Parkin 
olleen yksi Piilaakson kehityksen ytimistä. Sittemmin elinkeinoelä-
män ja alueen muidenkin yliopistojen välinen yhteistyö on kehittynyt 
ja moni muotoistunut. Näiden elementtien varaan on rakentunut sel-
lainen alueellinen toimintamalli, joka on mahdollistanut toipumisen 
monista taloudellista uhkista ja šokeista (esim. japanilaisten rynnistys 
muistisirumarkkinoilla) sekä tarttumisen aina uusiin teknologisiin ja 
markkinamahdollisuuksiin (esim. 1980-luvulta lähtien tietoverkkojen 
ja Internetin nousu) (Loudon 1998). 

Kuten Saxenian (2004) toteaa, Piilaakson haasteena on säilyttää 
jatkossakin sen ainutlaatuinen yhdistelmä mahdollisia asiakkaita, kil-
pailijoita ja kumppaneita, osaavaa työvoimaa ja monipuolista tekno-
logista osaamista, joka rakentuu uudistumista ja yrittäjyyttä tukevan 
sosiaalisen ja institutionaalisen perusrakenteen varaan. Globaalisti 
verkostoitunut talous haastaa voimakkaasti Piilaakson historiallisesti 
kehittyneen mallin, mistä on todisteena esimerkiksi Kiinan ja Intian 
tiettyjen tvt-keskittymien voimakas kehittyminen. Piilaakson yrityk-
set ovat olleet kansainvälisiä jo pitkään ja ne ovat hajauttaneet joitakin 
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toimintojaan alemman kustannustason alueille säilyttäen Piilaaksossa 
kaikkein korkeimman jalostusarvon osat, kuten tutkimuksen ja tuote-
kehityksen. Nyt myös monien muiden alueiden osaaminen on noussut 
sille tasolle, ettei Piilaakson asema globaalien arvoketjujen ydinosi-
en hallitsijana ole enää lainkaan itsestään selvä. Tvt-työmarkkinoiden 
globalisaation vuoksi Piilaaksolla ei enää ole automaattista ylivoimaa 
suhteessa lahjakkuuksiin ja osaamisen, jotka ovat innovaatioiden tuot-
tamisessa avainroolissa. Näiden teknologisten ja teollisuuden markki-
nadynamiikkaan liittyvien tekijöiden lisäksi Piilaakson kehitystä var-
jostavat monet ihmisten elämänlaatuun liittyvät konkreettiset tekijät. 
Esimerkiksi yleinen kustannustaso (mm. asuminen ja terveydenhuolto) 
on noussut Piilaaksossa erittäin korkeaksi. Muita ongelmia ovat muun 
muassa liikenteen ruuhkaisuus ja joukkoliikenteen puutteellisuudet 
sekä julkisten koulujen heikko taso. (Saxenian 2004.)

Myös Suomessa uuden talouden yritykset ovat keskittyneet voimak-
kaasti. Pääkaupunkiseutu on johtava informaatio- ja kommunikaatio-
teknologian keskittymä Suomessa, ja sen osuus maan koko informaa-
tio- ja kommunikaatioteknologiatoimialasta on erilaisin mittarein mi-
tattuna karkeasti lähes puolet. Voimakas toimintojen maantieteellinen 
keskittyminen leimaa myös tvt-alan kanssa pitkälti limittyvää nk. sisäl-
tötuotantoalaa, joka voidaan joiltakin osin laskea kuuluvaksi kapeaan 
uuteen talouteen (ks. Pennanen 2002). Pääkaupunkiseudun tvt-keskit-
tymän kasvu ja menestys pohjautuvat pitkälti taloudellisten toiminto-
jen yleiseen keskittymisdynamiikkaan sekä siihen, että keskittymään 
on kehittynyt useita hyvän paikallisen innovaatioympäristön raken-
teellisia ja toiminnallisia elementtejä. Lisäksi pääkaupunkiseudulla on 
luonnollisesti eräänlainen etulyöntiasema suhteessa muihin kaupun-
kiseutuihin, mikä johtuu useiden keskittymän kehittymistä tuke vien 
kansallisten instituutioiden sijoittumisesta juuri kyseiselle alueelle. (Ks. 
Tukiainen 2003.) 

Muutamat muut kaupunkiseudut ovat kuitenkin kyenneet haasta-
maan pääkaupunkiseudun aseman. Varsin yleisesti puhutaan esimer-
kiksi ”Oulun ihmeestä” eli siitä, kuinka pohjoinen teollisuuskaupunki 
on kyennyt verrattain lyhyessä ajassa muuntumaan yhdeksi Suomen 
tärkeimmistä informaatio- ja kommunikaatioteknologian keskuksista, 
jossa on sekä alan tuotannollista toimintaa että merkittävissä määrin 
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myös erilaista tutkimus- ja kehitystoimintaa. (Ks. esim. Ahokangas 
ym. 1999; Männistö 2002). Vastaavalla tavalla Tampereelle on kehit-
tynyt muutaman viime vuosikymmenen aikana merkittävä informaa-
tio- ja kommunikaatioteknologia-alan toimialakeskittymä. Liitettäessä 
 kovaan teknologiseen ytimeen vielä digitalisoituva viestintä, voidaan 
puhua kokonaisesta digitaalisen median keskittymästä. Tampereen 
keskittymä on luonteeltaan leimallisesti t&k-painottunut, koska usei-
den monitoimipaikkaisten yritysten Tampereen yksiköt ovat keskitty-
neet nimenomaan tutkimus- ja kehitystoimintaan. Tätä piirrettä tukee 
tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden erittäin vahva panos keskitty-
män kehittymisessä. (Kautonen ym. 2002.)

Sekä Oulun että Tampereen tvt-alan keskittymille on tyypillistä 
se, että niillä kummallakin on melko pitkät historialliset juuret, joskin 
voimakas kehittyminen on tapahtunut melko lyhyessä ajassa. Kyse on 
osittain siitä, että keskittymät on otettu voimakkaasti tietoisen elinkei-
no- ja innovaatiopolitiikan kohteeksi, jolloin olemassa olevia resursseja 
on saatu hyödynnetyksi tehokkaasti ja toisaalta niitä on kyetty täyden-
tämään uusilla resursseilla. Myös erilaisilla alueen sisäiseen yhteistyö-
kulttuuriin liittyvillä tekijöillä voidaan arvioida olleen myönteinen vai-
kutus näiden keskittymien kehittymiseen. Nämä tekijät ovat osaltaan 
vaikuttaneet siihen, että kyseiset kaupungit ovat kyenneet kanavoimaan 
osan koko toimialan kasvavasta volyymista oman aluetaloutensa piiriin. 
Ilman koko tvt-alan voimakasta kasvua Oulun ja Tampereen kaltaisten 
keskittymien synty ei olisi todennäköisesti ollut mahdollista. 

Kapean uuden talouden toinen ilmiökokonaisuus, eli mahdollisuus 
jaella tietotuotteita ja muita digitaalisia palveluita nopeasti ja pienin 
kustannuksin globaalisti, on aluevaikutuksiltaan melko vaikeasti lähes-
tyttävä kysymys. Tuottajapuolelta tarkasteltuna ilmiön voidaan ajatella 
palautuvan suurelta osin edellä käsiteltyyn uuden talouden yritysten 
pyrkimykseen keskittyä tietyille sijaintialueille. Sen sijaan kuluttajapuo-
len aluevaikutusten arviointi on huomattavasti vaikeampaa. Voidaan 
kuitenkin arvioida, että tietoverkkojen kautta jaeltavien digitaalisten 
palveluiden käytöllä ei sinällään ole kovin merkittäviä aluevaikutuksia. 
Näiden palveluiden kulutukseen ei nimittäin näytä liittyvän mitään eri-
tyisiä keskittymishyötyjä, vaan palveluiden tarjonta pikemminkin avaa 
mahdollisuuksia taloudellisten toimintojen hajautumiseen. 
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Tietoverkkojen kautta saavutettavissa olevat palvelut helpottavatkin 
esimerkiksi asumista syrjäseuduilla, mikäli tarvittava tieto- ja viestin-
täteknologinen infrastruktuuri on siellä käytettävissä. Voidaan esi-
merkiksi argumentoida siihen suuntaan, että tietyntyyppisten kapean 
uuden talouden tuotteiden ja palveluiden jakelukustannusten radikaali 
aleneminen (esim. pankkipalvelut) voi johtaa tasaisempaan alueelliseen 
kehittymiseen tai ainakin hidastaa talouden luontaisia, toimintoja kes-
kittäviä voimia (vrt. Pohjola 2001). Pidemmällä aikavälillä on kuiten-
kin kiinnitettävä huomiota myös siihen, millaisia vaikutuksia lisäänty-
vällä digitaalisten tuotteiden ja palveluiden käytöllä sekä tietoverkkojen 
välittämän kommunikoinnin merkityksen kasvulla on ihmisten sosi-
aaliseen ja muuhun käyttäytymiseen (vrt. Malecki 2003; Soete 2000). 
Nämä muutokset ihmisten käyttäytymistavoissa ja preferensseissä 
saattavat saada aikaan sellaisia alueellisia heijastusvaikutuksia, joiden 
suuntaa ja suuruutta on erittäin vaikea arvioida. 

Uusi talous laajemmin ymmärrettynä
Lavean uuden talouden aluesuhde kiteytyy siihen, millaisia vaikutuk-
sia uuden informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttöönotol-
la on perinteisten teollisuus- ja palvelualojen erilaisten toimintojen 
(esim. tuotanto, jakelu ja tukipalvelut) tosiasialliseen alueelliseen si-
joittumiseen. Tästä näkökulmasta päädytään tarkastelemaan sellaisia 
työn hajautumisen prosesseja, jotka ovat seurausta uuden teknologian 
käyttöönotosta. Mustikkamäki (2003) tarkastelee työn hajautumisen 
prosessia kahdesta näkökulmasta, joita voidaan samalla pitää kyseisen 
ilmiökokonaisuuden keskeisinä rakenteellisina komponentteina. Nämä 
ovat Mustikkamäkeä (2003, 18) mukaillen seuraavat: 
� Organisaatiolähtöinen tuotannon ja työn hajautuminen, joka viit-

taa erilaisten organisaatioiden mahdollisuuksiin organisoida toi-
mintojaan erilaisina sisäisinä ja ulkoisina verkostoina, joilla on 
moninaiset maantieteelliset ulottuvuudet.

� Yksilölähtöinen työn hajautuminen, joka viittaa yksilön mahdol-
lisuuksiin toteuttaa aikaan ja paikkaan liittyvää joustavuutta 
omassa työssään (esim. kotona tehtävä työ, liikkuva työ ja erilai-
sissa etätyökeskuksissa tehtävä työ).



122

Organisaatiolähtöisen tuotannon ja työn hajautumisen lähtökohta on 
siis yritysten ja muiden organisaatioiden verkostomaisessa toiminnassa, 
joka kytkeytyy osaksi koko teollisen tuotantomuodon suurta muutosta 
fordistisesta massatuotannosta kohti joustavaa, post-fordistista tuotan-
tomallia. Nykyaikainen tuotantomalli korostaa yhtäältä organisaation 
sisäistä ja toisaalta organisaation ulkoista verkostoitumista. Verkosto-
maisen toiminnan nousun taustalla on sekä kannustavia tekijöitä että 
mahdollistavia tekijöitä. Ensimmäisestä ryhmästä esimerkkinä voidaan 
mainita muun muassa erilaisten tuotteiden ja palveluiden arvoketjujen 
monimutkaistuminen ja jälkimmäisestä muun muassa logistiikan ke-
hittyminen.

Arvoketjuun kuuluvat kaikki ne toiminnot, joita tarvitaan raaka-ai-
neen ja muiden panosten muuttamiseksi lopulliseksi tuotteeksi tai pal-
veluksi. Siihen kuuluvat tuotannon lisäksi myös esimerkiksi suunnit-
telu, tuotekehitys, markkinointi ja jakelu. Tuotteiden yksilöllistyessä ja 
monimutkaistuessa arvoketjut pitenevät. Yritykset eivät kuitenkaan voi 
pitää yllä huippuluokan suorituskykyä kovin monissa erityisosaamista 
vaativissa arvoketjun osissa, mikä johtaa yrityksen ulkoisten suhteiden 
kasvuun, laajemmassa mielessä verkostoitumiseen. Verkostoitunut yri-
tys voi hyödyntää tehokkaasti ja joustavasti eri toimipaikkojen erityis-
osaamista, mutta myös muiden yritysten resursseja hajauttamalla tuot-
teiden ja palveluiden arvoketjua. Näin syntyneisiin verkostoihin liittyy 
sekä fyysisiä materiaalivirtoja että immateriaalisia tieto- ja informaatio-
virtoja (esim. verkoston ohjausimpulssit). Tietojärjestelmien rooli esi-
merkiksi nykyaikaisten tarjontaketjujen hallinnassa on kasvanut viime 
vuosina voimakkaasti, mikä on nostanut tietojärjestelmät ja tietoteknii-
kan aiempaa keskeisempään asemaan (Heir ym. 2001). Informaatio- ja 
kommunikaatioteknologian kehittyminen tarjoaa jatkossa myös uusia 
mahdollisuuksia koko arvoketjun organisointiin. 

Lavean uuden talouden näkökulmasta on kiinnitettävä huomiota 
uuden informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttöön organi-
saatioiden verkostomaisessa toiminnassa. Toimivan ja tehokkaan ver-
koston rakentaminen edellyttää tietoteknologian käyttöönoton lisäksi 
myös verkoston strategian sekä toimintamallien huolellista suunnitte-
lua, koska tietoteknologia vain mahdollistaa toteutustasolla uudet tavat 
toimia (vrt. Seppänen & Kouri 2003). Tietoverkkojen ja muun tieto-
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teknologian käyttö yritysverkostoissa on edennyt asteittain. Tietoverk-
koja on hyödynnetty jo vuosikymmeniä, mutta varsinainen nousu alkoi 
1990-luvun puolessa välissä, jolloin sähköinen kauppa (eCommerce) 
lähti liikkeelle. Toistaiseksi sähköisen kaupan kokonaistaloudellinen 
merkitys on ollut verrattain pieni. Sähköinen kaupankäynti on vähitel-
len laventunut sähköiseksi liiketoiminnaksi (eBusiness), jolla viitataan 
laajemmin täysin uusien liiketoimintojen kehittämiseen ja organisaati-
oiden erilaisten prosessien sähköistämiseen. Tulevaisuuden kehityspol-
kuna on tietoverkkojen aiempaa voimakkaampi hyödyntäminen ver-
kostoitumisen tukena (eNetwork-vaihe). Käytännössä kyse on yritysten 
sisäisten ja niiden välisten prosessien sekä niitä tukevien tietojärjes-
telmien kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, mikä aiheuttanee erittäin 
merkittäviä liiketoiminnallisia vaikutuksia. (Luomala ym. 2001.) 

Kolko (2002) arvioi toimialoittaiseen tilastoaineistoon perustuvassa 
tutkimuksessaan, että informaatio- ja kommunikaatioteknologia ei ole 
toistaiseksi vaikuttanut kovin voimakkaasti yritysten sisäiseen organi-
sointiin maantieteellisessä mielessä. Muita yritysten sijoittumiseen vai-
kuttavia muuttujia vakioiden näyttää kuitenkin olevan niin, että infor-
maatio- ja kommunikaatioteknologia edistää toimintojen hajautumista 
tai ainakin heikentää taloudellisten toimintojen keskittymiseen johta-
via voimia. Kolko (mt.) perustelee toimintojen hajautumista informaa-
tio- ja kommunikaatioteknologian käyttöönoton myötä erityisesti sillä 
seikalla, että uuden teknologian myötä tiedon vaihto ei ole enää yhtä 
voimakkaasti kiinnittynyt henkilöiden väliseen kasvokkaiseen vuoro-
vaikutukseen, jossa toimintojen keskittymisen aiheuttama fyysinen 
läheisyys on ollut tärkeätä. Eräs hänen johtopäätöksensä onkin, että 
kehityksen edetessä erityisesti matalan osaamisen aloilla on mahdolli-
suuksia toimintojen aiempaa suurempaan spatiaaliseen hajaantumiseen 
tai hajauttamiseen. Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä korostaa, että 
toimintojen hajauttamisen mahdollistavien ratkaisujen käyttöönotossa 
maantieteellinen läheisyys saattaa olla jopa etu, mikä tietysti vaikuttaa 
paradoksaaliselta. Esimerkiksi logistiikan sähköisten ratkaisujen käyt-
töönoton tutkimuksessa on havaittu, että toimitusketjukumppanien 
maantieteellinen hajaantuneisuus lisää yritysten sähköisen verkottumi-
sen haastavuutta etenkin silloin, kun maantieteelliseen hajautumiseen 
liittyy myös suuria kulttuurisia eroja (Kauremaa & Auramo 2004). 
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Tämä huomio pyrkii vain alleviivaamaan sitä, että uuden informaatio- 
ja kommunikaatioteknologian käyttöönoton spatiaaliset vaikutukset ja 
niitä ohjaavat tekijät ovat erittäin monimuotoisia. 

Täysin virtuaaliset organisaatiot lienevät äärimmäisin esimerkki sii-
tä, kuinka myös pääasiallisesti informaation ja tiedon prosessointiin 
perustuvaa työtä voidaan organisaatiolähtöisesti tietoisesti hajauttaa. 
Virtuaaliorganisaatiolla tarkoitetaan yleisesti ottaen järjestelyä, jossa 
itsenäiset työntekijät tai organisaatiot työskentelevät keskenään melko 
pysyvästi verkostomaisessa yhteistyössä ainakin osittain saman tehtä-
vän parissa tai yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Virtuaaliorganisaa-
tio siis ylittää perinteisessä mielessä organisaation sisäisten ja ulkoisten 
verkostojen rajat. Virtuaaliorganisaation muita tyypillisiä piirteitä ovat 
muun muassa verkoston maantieteellinen hajautuminen, verkoston eri 
osapuolten erilaiset, toisiaan tukevat kompetenssit sekä tiimimäinen 
työskentely. (Ks. esim. Larsen & McInerney 2002.) Virtuaaliorganisaa-
tiolla voidaan siis viitata sekä yksittäiseen projektiin että pysyvämpään 
organisointiratkaisuun, joka toimii tai jota toteutetaan (maantieteelli-
sesti) hajautuneesti käyttämällä hyväksi informaatio- ja kommunikaa-
tioteknologiaa. Yksinkertaisimmillaan virtuaaliorganisaation ajatus to-
teutuu virtuaalitiimien työskentelyssä, jossa tiimien jäsenet toteuttavat 
yhteistä jaettua tehtävää, sijaitsevat maantieteellisesti eri paikoissa ja 
käyttävät yhteydenpitoon informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa 
(Okkonen 2001). 

Virtuaaliorganisaatio luo siltaa osaltaan myös organisaatio- ja yksi-
lölähtöisen työn hajautumisen välille. Yksilölähtöisessä työn hajautu-
misessa on kyse ajan ja paikan suhteen joustavasti tehtävästä työstä. Se 
on laajempi käsite kuin perinteinen kotona tehtävä elektroninen etätyö, 
josta ryhdyttiin keskustelemaan jo 1970-luvulla. Perinteisen kotona 
tai etätyökeskuksissa tehtävän työn lisäksi yksilölähtöinen hajautettu 
työ sisältää myös muut joustavat työn organisointimuodot, joissa työtä 
tehdään tietotekniikan avulla varsinaisen työpaikan ulkopuolella, kuten 
organisaation sivutoimipaikassa, toisen organisaation (esim. asiakkaan) 
tiloissa tai työmatkoilla (Lahtinen 2000; 2002). 

Tieto- ja viestintäteknologia kehittyy koko ajan voimakkaasti, ja esi-
merkiksi erilaisten langattomien teknologioiden kehittyminen saattaa 
tuoda mukanaan uusia hajautetun työn ratkaisuja. Edellytyksenä on 
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kuitenkin se, että monissa työtehtävissä välttämättömiä, kriittisiä tieto-
järjestelmiä voidaan käyttää tietoturvallisesti, joustavasti ja myös kus-
tannustehokkaasti mistä tahansa erilaisten kannettavien päätelaittei-
den välityksellä. Tällöin erilaisissa kentällä tapahtuvissa työtehtävissä 
(esim. liikkuva myyntityö, huolto- ja kunnossapito, kotihoito) on mah-
dollista vähentää muun muassa erilliseen raportointiin, viestimiseen ja 
tiedonhakuun kuluvaa aikaa. Näissäkin tapauksissa uuden teknologian 
suomien mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää 
työprosessien syvällistä miettimistä ja uudistamista. Kysymys ei siis 
olekaan pelkästään tekniikan kehityksestä, vaan pohjimmiltaan kyse on 
sellaisista organisatorisista, toimintavallisista ja kulttuurisista ratkai-
suista, jotka mahdollistavat aiempaa joustavamman työskentelyn (esim. 
Heiskanen & Hearn 2004). 

Pyöriä (2003) on käsitellyt varsin monipuolisesti hajautettuun työ-
hön liittyviä kysymyksiä. Hänen johtopäätöksensä on, että erilaiset 
hajautetun työn ratkaisut tarjoavat perustaltaan monia sellaisia yksilö-,
organisaatio- ja yhteiskuntatason hyötyjä, jotka ylittävät mahdolliset 
riskit. Yksilötasolla hajautetun työn etuja ovat esimerkiksi joustavam-
mat työajat, yksittäisten työntekijöiden parantunut tuottavuus sekä 
työtyytyväisyyden, motivaation ja ammatillisen identiteetin kehittymi-
nen. Toisaalta vaarana on esimerkiksi työn ja vapaa-ajan välisten raja-
aitojen liudentuminen ja siitä mahdollisesti aiheutuva ”työnarkomania”. 
Organisaatiotasolla hajautetun työn mahdollisia etuja ovat esimerkiksi 
työhönoton helpottuminen työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaan-
non parantuessa sekä työntekijöiden ja työnantajan välisten suhteiden 
luottamuksen lujittuminen. Toisaalta työnantajat voivat käyttää hajau-
tetun työn ratkaisuja vain minimoidakseen omia kulujaan, kuten työ-
tiloista aiheutuvia kustannuksia. Vaarana on myös organisaatioiden 
sisäisen vuorovaikutuksen heikkeneminen. Yhteiskunnallisella tasolla 
voidaan ajatella, että hajautetun työn ratkaisut luovat mahdollisuuksia 
tasapainoisemmalle alueelliselle kehitykselle sekä vähentävät työmat-
kaliikenteestä aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Nämä ovat kuitenkin 
varsin kiistanalaisia oletuksia. 

Hajautetun työn laajemmat yhteiskunnalliset vaikutukset – ku-
ten vaikutus aluekehitykseen – ovat erittäin kompleksisia, joten nii-
den lopul lisesta suunnasta on vaikea vetää vankkoja johtopäätöksiä. 
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 Esimerkiksi Helmisen ym. (2003) kattava tutkimus suomalaises-
ta etätyöstä osoittaa, että etätyö on usein luonteeltaan satunnaista ja 
osapäiväistä. Se ei siis ole pysyvä työn organisoinnin tapa, joka liittyisi 
esimerkiksi maaseutumaiseen elämänmuotoon. Etätyötä tehdäänkin 
runsaasti kaupungeissa ja niiden ympäristöissä, mistä kertoo sekin, että 
etätyöntekijöiden työmatka varsinaiselle työpaikalleen on keskimäärin 
varsin lyhyt. Etätyö on myös ammattiryhmittäin jakautunut siten, että 
etätyötä tekevät erityisesti hyvin koulutetut ja ylemmät toimihenkilöt. 
Myös Pekkolan (2002) tutkimuksen mukaan etätyöntekijät ovat Suo-
messa pääasiassa toimihenkilöitä, joiden työtehtävät ovat usein muu-
toinkin etätyönomaisia, eli työnteossa on monista syistä sekä ajallista 
että fyysiseen työpaikkaan liittyvää joustoa. 

Yhteenveto: uuden talouden aluesuhde

Uusi talous on tietoyhteiskunnan talouden ydin ja uuden talouden yti-
messä on puolestaan informaatio- ja kommunikaatioteknologian kehit-
tyminen. Tämän teknologisen kehityksen vaikutukset talouteen ovat 
kahtalaiset. Yhtäältä kyse on siitä, kuinka informaatio- ja kommuni-
kaatioteknologisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja tuotanto 
kontribuoivat talouteen. Toisaalta kyse on siitä, millaisia vaikutuksia 
informaatio- ja kommunikaatioteknologian soveltaminen muilla talou-
den osa-alueilla saa aikaan. Viime vuosina erityisesti ensiksi mainitun 
ulottuvuuden vaikutus talouteen on ollut merkittävä. Jatkossa kuiten-
kin viimeksi mainitun ulottuvuuden positiiviset tuottavuus- ja kasvu-
vaikutukset tullevat paremmin esiin. Tähän perusjakoon voidaan viita-
ta kapean ja lavean uuden talouden käsitteillä. 

Artikkelin johdannossa esitettiin laveasti tulkittuna kaksi erilaista 
uuden talouden alueellista imagoa. Toinen niistä on kaupunkimainen 
ja toinen taas leimallisesti maaseutumainen. Eriteltäessä ilmiöitä näi-
den imagoiden takana voidaan väittää, että noissa imagoissa on ainakin 
pieni totuuden siemen. Uuden talouden alueellisten imagojen tarkas-
telu palautuu kapean ja lavean uuden talouden väliseen jakoon. Näillä 
uuden talouden eri puolilla tai ulottuvuuksilla näyttäisi olevan erilai-
nen aluesuhde. Kapean uuden talouden yritykset näyttävät keskittyvän 
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voimakkaasti tiettyihin sijaintipaikkoihin. Voidaan väittää, että perin-
teiset taloudelliset kasautumisedut selittävät edelleen suurelta osin tätä 
keskittymistä. Tämä ei kuitenkaan suinkaan tarkoita sitä, että nykyis-
ten kapean uuden talouden keskittymien menestys olisi taattu, kuten 
Piilaakson kohtaamat haasteet osoittavat.

Kapeassa uudessa taloudessa on kysymys sekä korkean teknologian 
aloista että muista osaamisintensiivisistä aloista, minkä vuoksi huo-
miota on kiinnitettävä erityisesti niihin seikkoihin, jotka määrittävät 
tällaisten toimintojen keskittymistä. Huomio kohdistuu esimerkiksi 
osaavan työvoiman kasaantumiseen sekä muihin paikallisiin tekijöi-
hin, jotka edesauttavat yritysten innovaatiotoimintaa. Tällöin on syytä 
tuoda esiin paikallisen innovaatioympäristön käsite. On oleellista huo-
mata, että paikallisen innovaatioympäristön ja yritysten innovaatiotoi-
minnan välinen suhde on erittäin kompleksinen. Kaikki innovaatio-
ympäristöt eivät myöskään ole rakentuneet samalla tavoin, vaan niiden 
rakenteissa ja mittakaavoissa on eroja. Pääsääntöisesti yritysten inno-
vaatiotoimintaa tukevat elementit, kuten erilaisten tukipalvelujen hyvä 
saavutettavuus sekä korkealuokkaisten, erikoistuneiden inhimillisten 
voimavarojen kumuloituminen, ovat kuitenkin tyypillisiä kaupunki-
maisille alueille. Näin voidaan päätellä, että uuden talouden urbaanille 
imagolle on katetta ainakin silloin, kun puhutaan nimenomaan kapeas-
ta uudesta taloudesta. 

Lavean uuden talouden aluesuhdetta taas on syytä lähestyä hieman 
eri näkökulmasta. Keskeiseksi huomioksi nousee uuden informaatio- 
ja kommunikaatioteknologian aktiivinen hyödyntäminen, joka peri-
aatteessa vähentää huomattavasti perinteisiä fyysisestä etäisyydestä 
aiheutuvia kitkatekijöitä erilaisissa taloudellisissa transaktioissa. Uusi 
teknologia yhdistettynä tehokkaisiin logistisiin ratkaisuihin mahdol-
listaakin monien taloudellisten toimintojen tehokkaan hajauttamisen. 
On syytä korostaa erikseen sitä, että perinteinen etätyö on vain yksi ta-
loudellisten toimintojen hajautumisen tai hajauttamisen muoto. Lisäksi 
on painotettava, että uudet teknologiset mahdollisuudet eivät sinällään 
hajauta toimintoja, vaan ainoastaan tarjoavat siihen mahdollisuuksia. 
Uuden teknologian käyttöönoton kautta tapahtuvalle toimintojen ha-
jauttamiselle tulisikin olla perusteltuja tavoitteita tai syitä, jotka nivou-
tuvat yrityksen tai muun organisaation perustehtäviin tai -strategioihin. 
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 Tällaisia syitä hajauttamiselle voivat olla esimerkiksi saavutettavat kus-
tannushyödyt tai työntekijöiden asuin- ja elinympäristöpreferenssit. 

Edellä tehdyt huomiot kytkevät erityisesti lavean uuden talouden 
myös harvemmin asuttuihin alueisiin ja luovat sitä kautta kiilaa uuden 
talouden urbaaniin imagoon. On kuitenkin painotettava, että uuden 
informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttöönotto perinteisillä 
toimialoilla ei toistaiseksi näytä saattaneen liikkeelle erityisen suurta 
taloudellisten toimintojen hajaantumisen aaltoa. Sellaista tuskin on 
odotettavissakaan lähitulevaisuudessa. Lisäksi on hyvä huomata, että 
erilaisten toimintojen informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyt-
töönottoon perustuva hajautuminen tai hajauttaminen voi tapahtua 
helposti myös kansallisten rajojen yli, mikä on merkittävä mahdollisuus 
esimerkiksi tehokkuus- ja kustannusnäkökulmasta ajateltuna. Samalla 
se luo huomattavia haasteita suomalaiselle innovaatio-, elinkeino- ja 
aluepolitiikalle.  
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Instituutioista yksilöihin
Paikallisen innovaatioympäristön kolme tasoa

Jari Kolehmainen

Johdanto

Nykytaloudessa yritysten kilpailukyky perustuu yhä useammin siihen,
kuinka innovatiivisia ja oppimiskykyisiä ne ovat. Innovaatiotoiminta
nähdään nykyään monien tahojen välisinä interaktiivisina prosessei-
na, jotka perustuvat monipuolisiin organisaatio- ja henkilötasoisiin
informaatio- ja tietovirtoihin. Aiemmin innovaatiot ymmärrettiin ver-
rattain kapeasti kaupallistetuiksi teknologisiksi keksinnöiksi, jotka käy-
tännössä olivat uusia tuotteita tai teknisiä tuotantomenetelmiä. Uu-
distunut ja laajentunut innovaationäkemys korostaa aiempaa voimak-
kaammin myös inkrementaalisten innovaatioiden roolia sekä sitä, että
innovaatiotoiminta voi kohdistua laajasti koko yrityksen toimintaan
alkaen tuotteista ja tuotevalikoimasta päätyen aina täysin uudenlaisiin
ansainta- ja bisneslogiikoihin tai organisointimuotoihin. Innovaatioi-
den ja innovaatiotoiminnan nousu yritystoiminnan kannalta erittäin
strategiseksi kysymykseksi on monipuolistanut myös innovaatiotutki-
muksen kenttää. Teknisten ja ekonomististen näkökulmien lisäksi in-
novaatioiden synnyn selittämiseen ja edistämiseen haetaan kokonais-
valtaisempia sosiaali-, organisaatio- ja johtamisteoreettisia jäsennysta-
poja (vrt. esim. Schienstock 1999 ja Sundbo 2001).
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Innovaatioprosessien luonteeseen liittyvän ymmärryksen lisäänty-
minen on herättänyt lisääntyvää kiinnostusta myös esimerkiksi alue-
tieteen, talousmaantieteen ja aluetaloustieteen piirissä. Eräänlaisena
peruspontimena kasvavalle kiinnostukselle on ollut se perushuomio,
että erilaisiin nykyaikaisiin vuorovaikutteisiin innovaatioprosesseihin
osallistuvien tahojen välisen maantieteellisen läheisyyden on nähty
parantavan oleellisesti näihin prosesseihin elimellisesti liittyvien infor-
maatio- ja tietovirtojen toimivuutta sekä edesauttavan niiden kehitty-
mistä ja monipuolistumista. Toisaalta on korostettu esimerkiksi eri-
laisten organisationaalisten ja ei-organisaationaalisten instituutioiden
merkitystä yritysten innovaatiotoimintaa puitteistavina tekijöinä. Nämä
institutionaaliset tekijät vaihtelevat alueittain vaikuttaen myös alueella
sijaitsevien yritysten innovaatiotoiminnan edellytyksiin.

Yritysten innovaatiotoiminnan ja niiden paikallisen toiminta-
ympäristön välistä suhdetta voidaan jäsentää yksityiskohtaisemmin
paikallisen innovaatioympäristön käsitteen avulla. Paikallinen
innovaatioympäristö ei ole kaikille yrityksille samanlainen, vaan se
vaihtelee esimerkiksi toimialoittain. Tietyllä tavalla paikallistunut
toimialakeskittymä onkin luonteva lähtökohta paikallisen innovaatio-
ympäristön rakentumiselle. Edelleen on huomattava, että paikallisen
innovaatioympäristön merkitys ei suinkaan ole kaikille yrityksille sa-
manlainen, koska yritysten eri toimintojen (ml. innovaatiotoiminta)
maantieteelliset skaalat poikkeavat toisistaan huomattavasti. Esimer-
kiksi suurelta osin paikallisella markkinoilla toimivalla yrityksellä voi
olla useita alueen ulkopuolisia innovaatiokumppaneita ja vastaavasti
lähes kokonaan kansainvälisillä markkinoilla toimivalla yrityksellä voi
olla runsaasti paikallisia innovaatiokumppaneita. Usein on kuitenkin
niin, että perusliiketoimintaverkostot (esim. toimittaja- ja asiakas-
suhteet) ja innovaatioverkostot ovat toistensa kanssa päällekkäisiä, mikä
on interaktiivisen innovaatiokäsityksen valossa erittäin luontevaa. Täl-
löin myös näiden eri verkostojen maantieteelliset ulottuvuudet ovat
keskenään melko yhtenevät.

Alueellisen kehittämisen ja erityisesti alueellisen innovaatiopolitiikan
näkökulmasta on perusteltua kiinnittää huomiota nimenomaan pai-
kalliseen innovaatioympäristöön ja sen kehittämiseen. Mahdollisim-
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man tehokas ja oikeaan osuva kehittämispolitiikka edellyttää kehittä-
misen kohteena olevan ilmiökentän ja sen sisäisen dynamiikan hyvää
tuntemusta. Yritysten innovaatiotoiminnan alueellista luonnetta on
viime vuosina tutkittu melko paljon kansainvälisesti ja jonkin verran
myös Suomessa (ks. esim. Kautonen ym. 2002). Tätä kautta myös
näihin teemoihin liittyvä ymmärrys on lisääntynyt merkittävästi, jos-
kin tiettyjen osa-alueiden suhteen tutkimus on vielä alkutaipaleella.
Esimerkiksi paikallisen innovaatioympäristön merkityksestä yksilö-
näkökulmasta on vielä verrattain vähän tutkimustietoa.

Näistä lähtökohdista tämän artikkelin tarkoituksena on availla nä-
köaloja paikallisen innovaatioympäristön monisyiseen kokonaisuuteen
erittelemällä sen tasoja ja ulottuvuuksia. Artikkelissa pyritään tuomaan
painokkaasti esiin yksilöiden ja heidän välisten suhteiden merkitys
paikallisen innovaatioympäristön rakentumisessa. Tästä näkökulmas-
ta tarkastellaan erityisesti yritysten ja muiden organisaatioiden avain-
henkilöiden henkilökohtaisten verkostojen ja kontaktien merkitystä
tiedonhankinnan ja -vaihdon näkökulmasta. Tämä edellyttää muuta-
mia huomioita yritysten tieto- ja teknologiaperustan muotoutumises-
ta. Artikkeli myös jäsentyy edellä kuvatulla tavalla päätyen muutamiin
yhteenvetäviin huomioihin.

Toimialakeskittymistä innovaatioympäristöihin

KESKITTYMÄT JA INNOVAATIOTOIMINTA

Agglomeraatiolla eli toimialakeskittymällä tarkoitetaan yleensä saman-
laisten tai samantyyppisten taloudellisten toimintojen, tai tarkemmin
jonkin toimialan ja sitä lähellä olevien toimialojen spatiaalista kasau-
tumista. Alueellisesta agglomeraatiosta voidaan suomalaisessa todelli-
suudessa puhua silloin, kun tietyllä alueella (esim. kaupunkiseutu tai
maakunta) jonkin toimialan ja sen lähialojen yrityksiä (erityisesti avain-
yrityksiä) on alueella runsaasti ja alueen osuus koko alan kansallisesta
tuotannosta on huomattava. Suuremmilla kaupunkiseuduilla tilanne
on monesti se, että alue muodostuu useiden toimialakokonaisuuksien
yhdistelmästä, joka voi pitää sisällään keskenään hyvin erityyppisiä aloja.
(Kautonen & Kolehmainen 2001, 94-95.)
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Toimialakeskittymiin liittyvässä teoretisoinnissa ja empiirisessä tut-
kimuksessa kiinnitetään yleensä huomiota agglomeraatio- ja erityisesti
nk. lokalisaatioetuihin, joiden olemassaolo on tunnettu varsin pitkään.
Jo Alfred Marshallin (1890) mukaan oli kolme syytä, joiden vuoksi
yritykset jatkaisivat keskittymistään samalle alueelle. Nämä liittyvät
seuraavien tekijöiden kehittymiseen (ks. myös Krugman 1991; Gor-
don & McCann 2000; Arrow 1962; Porter 1990):

• paikallinen erikoistunut työvoima (esim. alenevat hakukustannukset,
inhimillisen pääoman kasautuminen)

• toimialakohtaisten erikoistuneiden resurssien ja infrastruktuurin tar-
jonta (esim. erikoistuneet palvelut ja vaatelias asiakaskunta)

• maksimaalinen informaation ja ideoiden virta (esim. työvoiman liik-
kuvuus, epäviralliset yhteydet yritysten välillä).

Nämä kasautumisedut ovat sellaisia, joita taloudellisten toimintojen
sijoittuminen maantieteellisesti lähekkäin tuottaa, vaikka yritysten vä-
liset suhteet olisivat täysin atomistiset tai puhtaan kilpailulliset. Täl-
laista keskittymää voidaan kutsua 1) klassiseksi, “puhtaaksi” keskitty-
mäksi. Gordon ja McCann (2000) ovat hahmottaneet muiksi keskit-
tymätyypeiksi 2) tuotannollisen kompleksin ja 3) verkostoituneen toimi-
alakeskittymän. Näillä kummallakin tyypillä on omat tunnistettavat
piirteensä. Erityisesti viimeksi mainittu verkostoituneen toimialakes-
kittymän mallissa korostuvat sellaiset ilmiöt, joiden edessä perintei-
nen neoklassinen taloustiede on ollut aavistuksen voimaton. Malli
korostaa esimerkiksi luottamuksellisiin ja jopa epävirallisiin henkilö-
suhteisiin perustuvien yritys- ja muiden verkostojen merkitystä keskit-
tymän sisäisiin prosesseihin vaikuttavana organisoitumismuotona (Gra-
novetter 1985; Harrison 1992). Esimerkiksi klassiseen, “puhtaaseen”
keskittymämalliin nähden taloudellisen toiminnan kietoutuneisuus
muihin sosiaalisiin prosesseihin, instituutioihin ja verkostoihin tulee
huomattavasti paremmin esille.

Erilaisten toimialakeskittymien ja niihin kuuluvien yritysten
innovaatiotoiminnan välinen suhde on verrattain monimutkainen. On
oleellista havaita, että edes verkostomaisesti organisoitunut toimiala-
keskittymä ei välttämättä muodosta hyvää paikallista innovaatio-
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ympäristöä, vaikka voikin toimia eräänlaisena alustana tai anturana
sellaisen syntymiselle. Usein on niin, että yritysten välinen synergia
keskittymässä kohdistuu ainoastaan niiden nykyisten tuotanto- tai
palvelutehtävien kustannustehokkaaseen suorittamiseen staattisessa
mielessä. Tällaiset toiminnalliset synergiat ovat kuitenkin hyvä lähtö-
kohta myös innovaatiotoimintaan liittyvälle yhteistyölle.

Yritysten innovaatiotoiminnan ja niiden alueellisen tai paikallisen
toimintaympäristön välistä suhdetta on jäsennetty monien teoreettis-
ten käsitteiden ja mallien avulla. Tällaisia ovat esimerkiksi innovatii-
visten miljöiden (esim. Camagni 1991 ja 1995) ja alueellisten
innovaatiojärjestelmien (esim. Braczyk ym. 1998; Howells 1999 ja
Cooke ym. 2000; 2004) lähestymistavat. Myös monia ulottuvuuksia
saanut keskustelu “oppivista alueista” liittyy läheisesti tähän
tematiikkaan (esim. Florida 1995; Asheim 1996 ja Boekema ym. 2000).
Nämä edellä mainitut teoreettiset lähestymistavat ovat nostaneet var-
haisemman, ekonomistisemmin virittyneeseen agglomeraatioteoreti-
sointiin uusia, tarkastelua monipuolistavia elementtejä, jotka tuovat
lisävalaistusta yritysten ja niiden alueellisen tai paikallisen toiminta-
ympäristön väliseen suhteeseen. Näitä viimeaikaisessa keskustelussa
korostuneita elementtejä ja teemoja ovat esimerkiksi erilaiset
organisationaaliset ja ei-organisationaaliset instituutiot, verkostomaiset
suhteet erilaisten organisaatioiden välillä, kollektiiviset oppimisver-
kostot, luottamus sekä henkilötasoisten sosiaalisten suhteiden merki-
tys erilaisissa taloudellisissa prosesseissa. Tätä monimuotoista ilmiö-
kenttää ja sen elementtejä voidaan pyrkiä jäsentämään ottamalla käyt-
töön kolmitasoinen paikallisen toimintaympäristön käsite.

Paikallisen innovaatioympäristön kolme tasoa

Paikallisen innovaatioympäristön käsite ei ole luonteeltaan normatii-
vinen, toisin kuin esimerkiksi innovatiivisen miljöön käsite. Se on ana-
lyyttinen työkalu sekä tutkimuksen että mahdollisesti myös alueellisen
kehittämistyön käyttöön, joskin näissä eri rooleissaan se operationali-
soituu eri tavoin. On hyvä ymmärtää, että paikallinen innovaatioym-
päristö voi joko luoda edellytyksiä tai rajoitteita yritysten innovaatio-
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toiminnan harjoittamiselle, tai se voi olla yritysten kannalta yhdente-
kevä. Näin on etenkin silloin, kun yrityksen useimmat kontaktit ja
sidokset suuntautuvat luontaisesti alueen ulkopuolelle. Tässä yhtey-
dessä on syytä nostaa esiin myös yritysten innovaatiokyvyn merkitys.
Vain innovaatiokykyinen yritys voi hyödyntää paikallisen innovaatio-
ympäristön tarjoamia resursseja ja realisoida sitä kautta yrityksen hyö-
dyntämätöntä innovaatiopotentiaalia (vrt. Sternberg & Arndt 2001).
Tässä mielessä paikallisen innovaatioympäristön erilaiset elementit
poikkeavat perinteisistä taloudellisista agglomeraatioeduista, joista
nauttiminen ei välttämättä edellytä yrityksiltä tietoisia ja aktiivisia toi-
mia.

Paikallisen innovaatioympäristön voi ajatella jakaantuvan kolmeen,
toisiinsa kytköksissä olevaan tasoon: 1. rakenteiden ja instituutioiden
taso, 2. organisaatiotaso sekä 3. yksilöiden taso. Kullakin näillä tasoilla
voidaan eritellä tiettyjä yhteisiä piirteitä, jotka edesauttavat sekä yri-
tysten että alueen kilpailukyvyn kehittymistä. Edelleen on korostetta-
va sitä, että paikallinen innovaatioympäristö ei ole kaikille alueen yri-
tyksille samanlainen. Tämä huomio on luonnollinen, kun alueelliset
tai paikalliset avaintoimialakeskittymät tai –klusterit otetaan innovaatio-
ympäristön hahmottamisen peruslähtökohdaksi.

RAKENTEIDEN JA INSTITUUTIOIDEN TASO

Toimialakeskittymän yritysrakenteella ja institutionaalisilla asetelmil-
la on huomattava merkitys niiden sisäisen dynamiikan syntymisen ja
keskittymisen kannalta. Esimerkiksi pienyritysvetoinen keskittymä tar-
joaa erilaiset lähtökohdat myös yritysten innovaatioprosesseille kuin
sellaiset keskittymät, joita hallitsevat suuret yritykset ja niiden alaiset
verkostot. Yritysrakenne on usein kytköksissä siihen, millaiseksi pai-
kallisten työmarkkinoiden dynamiikka muotoutuu. Paikallisten työ-
markkinoiden luonne sekä sopivan työvoiman saatavuus ovatkin kes-
keisiä keskittymän innovatiivisuuteen ja sen kehittymiseen merkittä-
västi vaikuttavia rakenteellisia tekijöitä, jotka liittyvät yhtäältä keskit-
tymän yritysrakenteeseen ja toisaalta sen koulutusorganisaatioiden toi-
mintaan. Paikallisten työmarkkinoiden roolia on syytä korostaa, sillä
työvoima on verrattain pysyvä elementti paikallisessa toimintaympä-
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ristössä toisin kuin monet muut yleisesti korostetut paikallisen inno-
vatiivisen toimintaympäristön tai alueellisen innovaatiojärjestelmän
tekijät (vrt. esim. Hommen & Doloreux 2003). Tarkasteltaessa paikal-
lista innovaatioympäristöä rakenteiden ja instituutioiden tasolla syytä
olisi kiinnittää huomiota esimerkiksi seuraaviin tekijöihin: yritysten ja
toimipaikkojen lukumäärä ja luonne, koulutusorganisaatioiden mo-
nipuolisuus ja laatu, tiede- ja teknologiaperusta (esim. yliopistot, tut-
kimuslaitokset, yksityiset T&K- toiminnot), erikoistuneiden yksityis-
ten, puolijulkisten ja julkisten yrityspalveluiden saatavuus (esim. ra-
hoitus, konsultointi, lakiasiat, teknologiansiirto, venture-to-capital –
toiminnot), muut etujärjestöt yms. (esim. Kauppakamari, yrittäjäjär-
jestöt, paikalliset työntekijäjärjestöt) sekä paikalliset viranomaistahot
(ml. poliittinen päätöksenteko).

Instituutioiden ja alueellisen kehityksen suhdetta koskevissa tutki-
muksissa on kehitetty esimerkiksi institutionaalisen kapasiteetin ja
tiheyden käsitteitä. Aminin ja Thriftin (1994, 14-15) näkemystä hiu-
kan yksinkertaistaen institutionaalinen tiheys viittaa tilanteeseen, jos-
sa runsaslukuinen institutionaalisten organisaatioiden joukko toimii
synergisessä yhteistyössä yhteisen päämäärän hyväksi siten, että toi-
mintaa ohjaavat jaetut kulttuuriset normit ja arvot. Oleellista on ha-
vaita myös ei-organisationaaliset instituutiot, jotka näyttäytyvät erään-
laisina yhteisinä pelin sääntöinä ja ajatusmalleina. Institutionaalinen
tiheys edistää paikallisten instituutioiden uusiutumista ja joustavuu-
den lisääntymistä, yhteisen tietopohjan syventymistä, luottamuksen ja
vastavuoroisuuden lisääntymistä sekä koko alueen innovaatio-
kapasiteetin paranemista.

Viime aikoina on korostettu erityisesti yliopistojen, korkeakoulu-
jen ja tutkimuslaitosten merkitystä alueiden kehittymisessä ja kehittä-
misessä. Kolehmainen ym. (2003) esittävät, että nämä edellä mainitut
organisaatiot voivat toimia sijaintialueellaan ankkureina, dynamoina
ja magneetteina. Ankkureina ne sitovat yrityksiä sijaintialueelleen ai-
empaa tiiviimmin toteuttamalla esimerkiksi kumpaakin osapuolta hyö-
dyttäviä tutkimus-, koulutus- ja konsultointihankkeita. Dynamoina
ne synnyttävät alueelle uutta yritys- ja liiketoimintaa esimerkiksi kou-
lutus- ja tutkimustoiminnan kautta. Magneettiroolissaan toimiessaan
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yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset kykenevät houkuttele-
maan uusia yrityksiä ja muita organisaatioita läheisyyteensä, mikä vir-
kistää koko keskittymän kehittymistä. Näiden roolien tietoinen omak-
suminen edellyttää sekä korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta että nii-
den toimintaa tukevilta instituutioilta huomattavaa strategista kyvyk-
kyyttä. Laadukkaat ja korkeatasoiset tutkimus- ja koulutuspalvelut ovat
joka tapauksessa kaikkein oleellisin lähtökohta korkeakoulujen ja tut-
kimuslaitosten mahdollisimman hyvälle alueelliselle vaikuttavuudelle
myös innovaatiotoiminnan perspektiivistä.

ORGANISAATIOTASO

Kaupunki tai toimialakeskittymä ei ole itsessään innovaatioita tuotta-
va toimija, vaan vain yksi osa näiden toimijoiden eli lähinnä yritysten
kokonaistoimintaympäristöä. Paikallisuus ja spatiaalinen läheisyys sekä
niihin usein liittyvä tietynasteinen kulttuurinen läheisyys voivat tuot-
taa organisaatioiden väliseen toimintaan, eli erityyppisiin transaktioi-
hin, tiettyjä lisähyötyjä. Kuten Storper ja Scott (1995, 506) karkeaan
yleistykseen pyrkien toteavat, taloudellisten transaktioiden “maantie-
teellistä herkkyyttä” lisäävät niiden sisällöllinen kompleksisuus, epä-
säännöllisyys, epävarmuus, ennakoimattomuus ja sisällön heikko koo-
dattavuus. Nämä määritteet sopivat myös hyvin yritysten innovaatio-
toimintaan liittyviin vaihdantatilanteisiin, joissa vaihdon ensisijaisena
kohteena ovat ideat, informaatio, tieto ja tietämys. Tällaisia piirteitä
tai sisältöjä omaavat transaktiot vaativat usein henkilökohtaista, kas-
vokkaista vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä. Paikalliseen toimin-
ta- ja innovaatioympäristöön liittyvä spatiaalinen ja kulttuurinen lä-
heisyys helpottaa tällaisten luontevien kasvokkaisten vuorovaikutusti-
lanteiden syntymistä ja tietoista luomista.

Yritykset eivät harjoita innovaatiotoimintaansa yksin “tyhjiössä”,
vaan ne toimivat useimmiten erilaisissa verkostoissa, joita voidaan kut-
sua (eksplisiittisiksi) innovaatioverkostoiksi. Innovaatioverkosto voi-
daan määritellä löyhästi seuraavasti (vrt. Lundvall & Borras 1997):
innovaatioverkosto on eksplisiittinen organisatorinen yhteistyön ja
vaihdon järjestely, joka on tarkoitettu uuden tiedon ja innovaatioiden
kehittämiseen ja käyttöönottoon. Ne ovat siis sellaisia organisaatioi-
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den välisiä verkostomaisia suhteita, joiden kautta yritykseen kanavoi-
tuu uutta informaatiota, tietoa, teknologiaa tai muita kehittämistoi-
mintaa ja oppimista impulsoivia resursseja (Kolehmainen 2001, 56).
Kuten edellä todettiin, yritysten innovaatioverkostot muodostuvat
useimmiten operationaalisten perusliiketoiminta-verkostojen luomalle
pohjalle. Esimerkiksi läheiset suhteet avainasiakkaisiin ovat usein eri-
tyisen keskeisiä ja niin kutsutut tuottaja-käyttäjä –suhteet ovat erittäin
tärkeitä innovaatioiden lähteitä (ks. esim. von Hippel 1988). Edellä
mainittujen linkkien lisäksi kontaktit esimerkiksi tutkimus- ja oppi-
laitoksiin, teknologiansiirto-organisaatioihin ja innovaatiotoiminnan
rahoittajiin täydentävät näitä perusliiketoimintaverkostoja tuoden yri-
tyksen innovaatioprosesseihin monipuolista tietoa ja osaamista.

Yritysnäkökulmasta organisaatiotasolla voidaan kiinnittää huomiota
esimerkiksi seuraaviin tekijöihin paikallisessa innovaatioympäristössä:
vaativien asiakasorganisaatioiden läsnäolo ja mahdollisuus luoda nii-
den kanssa toimiva vuorovaikutussuhde, kehittyneiden toimittaja-
yritysten ja alihankkijoiden sekä teknologia- ja muiden partneriyritysten
läheisyys sekä toimialan kannalta soveltuvien yliopistollisten yksiköi-
den ja tutkimus- ja testauslaitosten saavutettavuus. Näiden erilaisten
organisaatioiden läsnäolo sinällään ei tee paikallisesta innovaatio-
ympäristöstä korkealuokkaista, vaan erityistä huomiota on kiinnitet-
tävä näiden eri organisaatiotahojen kyvykkyyksiin, kompetensseihin,
resursseihin ja yhteistyösuuntautuneisuuteen. Yrityksethän hakevat
luonnollisesti käytettävissä olevien rahallisten, henkisten sekä infor-
maatio-, aika- yms. resurssiensa varassa parhaat mahdolliset kumppa-
nit omiin innovaatioprosesseihinsa, eivätkä maantieteelliset seikat si-
nällään määritä innovaatioverkostojen syntyä. Vasta nämä tekijät mää-
räävät sen, syntyykö keskittymään eri organisaatioiden välisiä
paikallistuneita innovaatioverkostoja tai muita yritysten innovaatio-
toimintaa aidosti edistäviä toimintamuotoja (esim. tiedonvaihto-
foorumit, imagolliset ja muut yhteenliittymät). Rakenteellisesti moni-
puolisessa ja institutionaalisesti korkeatasoisessa keskittymässä em.
paikallisten verkostojen ja toimintatapojen synty on todennäköisempää
kuin homogeenisissä tai institutionaalisesti “ohuissa” keskittymissä.
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Erilaisten organisaatioiden välisen yhteistyön ohella on nostettava
esiin myös paikallisen kilpailun merkitys  yritysten innovaatiotoiminnan
stimuloijana. Tässä suhteessa edellytyksenä on kuitenkin se, että kil-
pailua käydään muuten kuin raatelevana ja epäterveenä hintakilpailuna,
joka syö yrityksiltä uusien tuotteiden ja prosessien kehittämiseen vaa-
dittavat katteet heikentäen niiden pitkän aikavälin kilpailukykyä. Tie-
tyissä tapauksissa kilpailijat voivat tehdä myös yhteistyötä keskenään
(esim. tilaus tai projekti, josta kumpikaan ei kykenisi suoriutumaan
yksinään tai yhteinen työvoiman koulutus). Tällaisten kilpailun ja yh-
teistyön limittävien yritysten välisten suhteiden ja verkostojen (“co-
opetition networks”) toimivuus edellyttää runsaasti luottamusta ja
pyrkimystä vastavuoroisuuteen (vrt. Lechner & Dowling 2003).

YKSILÖTASO

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu esimerkiksi, että erilaiset asian-
tuntijatyöntekijät ovat kiinnostuneita “luovista ongelmanratkaisuym-
päristöistä” (Raunio 2001). Tällä käsitteellä viitataan sellaiseen asuin-
ja elinympäristöön, joka tarjoaa asiantuntijoille korkea luokkaiset ja
haasteelliset ammatilliset kehittymismahdollisuudet, jotka ilmenevät
esimerkiksi sisällöllisesti haastavana ja jännittävänä työnä sekä moni-
puolisina ura- sekä lisäkouluttautumismahdollisuuksina. Edelleen on
havaittu, että tällaisia “luovan luokan” edustajia motivoivat ja houkut-
televat myös esimerkiksi mahdollisuus työskennellä muiden luovien
asiantuntijoiden joukossa ja saada osakseen vertaistensa arvostusta (Flo-
rida 2002).

Nämä tekijät ovat yksilönäkökulmasta verrattain rakenteellisia,
mutta keskeisiä elementtejä toimivan paikallisen innovaatioympäristön
rakentumisessa. Toisaalta ne kytkeytyvät tiiviisti alueen kilpailukykyi-
syyteen näiden asiantuntijatyöntekijöiden suhteen. Sen sijaan tarkas-
teltaessa paikallista innovaatioympäristöä dynaamisesta näkökulmasta
on huomiota kiinnitettävä henkilöiden välisiin suhteisiin ja erityisesti
niihin kytkeytyviin erilaisiin tietoprosesseihin. Ensinnäkin on niin, että
organisaatioiden väliset suhteet palautuvat aina jossakin vaiheessa hen-
kilöiden välisiksi suhteiksi, vaikka ne ovat organisaatiotasolla usein
muodollisesti neuvoteltuja ja erilaisin sopimuksin vahvistettuja. Usein
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tällaisiin virallisiin organisaatioiden välisiin suhteisiin liittyy myös tie-
tynlaisia investointeja, jotka voivat taloudellisia, ajallisia tai henkisiä.
Organisaatioiden välisiin suhteisiin liittyvät henkilösuhteet muodos-
tavat kuitenkin vain yhden, melko kapean ulottuvuuden paikallisesta
innovaatioympäristöstä yksilötasolla. Onkin oleellista tunnistaa myös
näiden organisaatioiden välisten, virallisten verkostojen ulkopuolelle
jäävien henkilöiden välisten verkostojen ja kontaktien merkitys.

Asiantuntijatyöntekijöillä sekä erityisesti yritysten erilaisissa johta-
vissa asemissa olevilla henkilöillä on useimmiten hyvin laajat työhön
liittyvät epäviralliset kontaktiverkostot, joita he voivat hyödyntää eri
tavoin. Näiden organisaatioiden sisäisten ja niiden välisten sosiaalis-
ten suhteiden ja kontaktien “kiinteys” vaihtelee, mutta yhtä kaikki,
niiden merkitys on tunnistettu jo kauan aikaa sitten. Tällaisia verkos-
toja tai suhteita on käsitelty esimerkiksi “sosiaaliseen juurtuneisuuden
(“social embeddedness”) ja “sosiaalisen pääoman” (“social capital”)
käsitteiden avulla (ks. esim. Oinas 1998 ja Nahapiet & Ghoshal 1998).
Nämä käsitteet ovat erittäin kiinnostavia, mutta vaativat vielä erityi-
sesti aluekontekstissa lisäelaborointia. Voidaan olettaa, että ihmiset
hyödyntävät näitä verkostoja ja kontaktipintoja myös oman organi-
saationsa innovaatiotoiminnassa. Tällöin erityisen oleelliseksi asiaksi
nousee näiden henkilöiden välisten verkostojen ja kontaktien kautta
välittyvä tieto ja sen ominaisuudet. Seuraavassa eritellään hieman tar-
kemmin paikallista innovaatioympäristöä erilaisten henkilöiden välis-
ten verkostojen ja kontaktien mahdollisena “syntyalustana”.

Innovaatioympäristö, yritys ja yksilö: tarkennus tietoon

YRITYSTEN TIETO- JA TEKNOLOGIAPERUSTA

Paneutuminen yksilön ja paikallisen innovaatioympäristön väliseen suh-
teeseen edellyttää vielä lyhyttä visiittiä organisaatiotasolla ja erityisesti
organisatorisen tiedon kysymyksissä. Kautonen ja Tiainen (2000, 13)
ovat Smithin (1995) ja Oerlemansin ym. (1999) tutkimuksiin nojau-
tuen eritelleet kolme erityyppistä, yritysten hyödynnettävissä olevaa
tieto- ja teknologiaperustaa. Tämä jako voidaan muokattuna ja laajen-
nettuna esittää seuraavasti (vrt. Kolehmainen 2001, 41):
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• Yleinen (tieteellinen) tieto- ja teknologiaperusta on sisäisesti pitkälle eriy-
tynyt ja eri yritysten mahdollisuudet hyödyntää sitä vaihtelevat suu-
resti. Suuri osa tästä tieto- ja teknologiaperustasta ei ole lainkaan kau-
pallisesti hyödynnettävissä.

• Toimiala- ja tuotekohtainen tieto- ja teknologiaperusta kuvaa saman alan
tai samantyyppisillä tuotteilla kilpailevien yritysten jakamaa ymmär-
rystä tuotteen, sen valmistusprosessien tai koko liiketoiminnan
vaatimasta tiedosta ja teknologiasta (esim. tuotteiden ominaisuudet,
materiaalit, tuotantolaitteet, jakelukanavat).

• Yrityskohtainen, paikallistunut ja erityinen tieto- ja teknologiaperusta
koostuu yleensä yhdestä tai useammasta teknologiasta ja tietoperustaan
liittyvästä käytännöstä, jotka yritys tuntee hyvin ja joihin yrityksen
toiminta pohjimmiltaan perustuu. Yrityskohtainen tieto- ja teknologia-
perusta ei ole edes teknologiayrityksissä luonteeltaan pelkästään tekni-
nen, vaan liittyy yrityksen kaikkiin keskeisiin prosesseihin (esim. myynti,
markkinointi, jakelu ja rahoitus).

Erityisesti toimiala- ja tuotekohtaisessa tieto- ja teknologiaperustassa
tapahtuvien edistysaskeleiden seuraaminen ja niiden soveltaminen
omaan toimintaan on yrityksille erittäin tärkeää, jotta ne kykenisivät
säilyttämään asemansa markkinoilla ja toimialalla tai peräti paranta-
maan sitä. Strategisesti johdonmukaisen innovaatiotoiminnan harjoit-
tamisen kannalta on oleellista, että yritys tunnistaa myös oman yritys-
kohtaisen tieto- ja teknologiaperustansa. Samalla se on kyettävä ase-
moimaan toimiala- ja tuotekohtaiseen tieto- ja teknologiaperustaan.
Tämä on edellytys yhtäältä sille, että tieto- ja teknologiaperustan vah-
vuuksia kyetään edelleen vahvistamaan ja toisaalta sille, että mahdolli-
sia puutteita saadaan paikattua erilaisin toimin.

Yrityskohtainen tieto- ja teknologiaperusta ei ole kovin helposti
paikallistettavissa, vaan se on uppoutunut monin tavoin organisaati-
oon ja sen toimintakäytäntöihin. Viimeaikaista organisaatioiden si-
säistä innovaatiotoimintaa ja uuden tiedon luomista koskevaa kirjalli-
suutta on hallinnut melko voimakkaasti Nonakan ja Takeuchin (1995)
uudelleen tunnetuksi tekemä erottelu hiljaisen (tacit) ja eksplisiittisen
tiedon välillä. Jaottelun mukaan hiljainen tieto on henkilökohtaista
sekä kontekstistaan riippuvaista. Hiljainen tieto on sitoutunut pääasias-
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sa yksilöihin ja se koostuu heidän kokemuksistaan, ideoistaan,
oivalluksistaan, arvoistaan ja arvioistaan. Hiljaista tietoa on vaikea il-
maista sanoin, saati luetteloida tai yksityiskohtaisesti dokumentoida.
Lisäksi se on hyvin kokemusperäistä ja luonteeltaan dynaamista, jopa
lyhytaikaista ja ohimenevää. Näiden ominaisuuksien vuoksi hiljaista
tietoa on vaikeaa muuntaa formaaliin muotoon ja viestiä toisille.
Eksplisiittinen tai koodattu tieto taas tarkoittaa tietoa, jota voidaan
siirtää muodollisen, systemaattisen kielen avulla. Eksplisiittinen tieto
säilyy kirjoissa ja dokumenteissa, paperilla, tietokannoissa ja ohje-
kirjoissa. Näin ollen eksplisiittistä tietoa on myös helpompaa ja hal-
vempaa jakaa muille kuin hiljaista tietoa, koska sitä voidaan siirtää
esimerkiksi painotuotteiden ja tietoverkkojen kautta (Teece 1998, 63).
Hiljaista tietoa on sitä vastoin vaikeaa, hidasta ja kallista siirtää. Vaara-
na ovat epäselvyys ja moniselitteisyys, minkä vuoksi hiljainen tieto on
tavoitettavissa vain tekemällä yhteistyötä ja kommunikoimalla sen hal-
tijoiden kanssa.

HENKILÖIDEN VÄLISET SUHTEET JA TIETO

Edellä esitetyt tietojaottelut ovat keskenään hyvin yhteensopivia ja yh-
dessä ne alleviivaavat erittäin voimakkaasti sellaisen tiedon merkitystä,
joka ei ole kovin helposti välitettävissä muutoin kuin henkilökohtai-
sen vuorovaikutuksen kautta. Tähän tietoon voidaan jatkossa yksin-
kertaisuuden vuoksi viitata edellä mainitulla hiljaisen tiedon käsitteel-
lä, koska se pystyy vangitsemaan useita henkilöiden välisiin tietopro-
sesseihin liittyviä ilmiöitä.

Granovetterin (1973) artikkelista “The strength of weak ties” on
muodostunut eräänlainen sosiaaliteorian klassikko. Tuossa artikkelis-
sa hän korostaa heikosti toisensa tuntevien ihmisten välisten yhteyk-
sien – “heikkojen sidosten” – merkitystä verkostoitumisessa ja erityi-
sesti tiedon ja informaation vaihdossa. Hänen mukaansa henkilöiden
välisten vahvojen siteiden (esim. ajallisesti tai kulttuurisesti) kautta ei
välttämättä välity kovinkaan uutta informaatiota, koska useimmilla
henkilöillä on jo muutoin käytössään sama informaatio. Sen sijaan
heikkojen siteiden kautta saattaa välittyä monipuolisempaa ja
yllättävämpää informaatiota kuin vahvojen siteiden kautta. Nämä hei-
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kot siteet toimivatkin usein eräänlaisina linkkeinä erilaisten vahvojen
sidosten ylläpitämien ryhmien välillä. Heikkojen siteiden kautta tihkuva
tieto ja niiden kyky yhdistää erilaisia ryhmiä ovat tärkeitä asioita eri-
tyisesti erilaisissa asiantuntijayhteisöissä.

Granovetterin (1973) ajattelua voidaan soveltaa myös paikallisen
innovaatioympäristön yksilötason teoretisoinnissa. Organisaatioiden
väliset innovaatioverkostot ovat yleensä vahvistettu jonkinlaisin
sopimuksellisin järjestelyin ja niiden ylläpitäminen vaatii tietoisia toi-
mia ja usein jopa taloudellisia investointeja. Samalla ne edustavat yleensä
eräänlaisia eksplisiittisiä, vahvoja sidoksia myös niiden ihmisten välil-
lä, jotka näitä organisaatioiden välisiä suhteita käytännössä hoitavat.
Toisaalta vahvoja henkilöiden välisiä sidoksia voi syntyä myös ilman,
että henkilöiden taustaorganisaatiot ovat varsinaisesti tekemisissä kes-
kenään. Tällöin “vahva sidos” on syntynyt jotakin muuta kautta, tyy-
pillisesti esimerkiksi aiemman opiskelu- tai työtoveruuden perusteel-
la. Tällaiset vahvat henkilöiden väliset suhteet ovat usein tärkeitä “tieto-
kanavia” näiden henkilöiden omassa työssä, mikä pätee myös
innovaatiotoimintaan. Ne eivät välttämättä tarjoa kovin yllätyksellistä
tai uusia uria aukovaa tietoa, vaan pikemminkin se voi olla luonteel-
taan “suodatettua”, näkemyksellistä ja luotettavaa. Tällaista tietoa vä-
littävät vahvat sidokset voivat tarjota esimerkiksi mahdollisuuden omien
ideoiden turvalliseen testaamiseen tai apua spesifiin ongelman-
ratkaisuun. Tällaisiin vahvoihin sidoksiin – niiden syntytaustasta tai
organisatorisesta sitoutuneisuudesta riippumatta – liittyy usein tiettyä
tavoitteellisuutta myös tiedonhankinnan ja –vaihdon näkökulmasta.
Luonnollisestikaan mitkään henkilöiden väliset sosiaaliset suhteet ei-
vät palaudu pelkiksi “tietokanaviksi”, vaan niihin liittyy monia muita-
kin ulottuvuuksia.

Näitä vahvoja sekä organisaatioiden että henkilöiden välisiä sidoksia
täydentävät Camagnin (1991) ajattelua seuraillen eräänlaiset “miljöö-
suhteet”, joiksi voidaan määritellä yrityksen paikallisessa toiminta-
ympäristössä muodostuneet avoimet, epäviralliset ja implisiittiset yh-
teydet erilaisten organisaatioiden välillä. Nämä heikot sidokset palau-
tuvat vielä vahvoja sidoksia voimakkaammin nimenomaan henkilöi-
den välisiksi kontakteiksi. Lisäksi erilaiset henkilöiden väliset “heikot
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sidokset” ovat usein täysin riippumattomia ko. henkilöiden tausta-
organisaatioista ja siten luonteeltaan jopa verrattain satunnaisia, esi-
merkiksi tapaamisia erilaisissa seminaareissa, monien tahojen yhteisis-
sä palavereissa tai muissa yhteyksissä. Vaikka tällaisiin henkilöiden vä-
lisiin “heikkoihin sidoksiin” ei välttämättä liity tiedonhankinnan ja –
vaihdon näkökulmasta mitään erityistä tavoitteellisuutta, voivat ne olla
erittäin hyödyllisiä. Niiden kautta voi välittyä tietoa esimerkiksi toi-
mialan yleisistä tapahtumista tai uusista teknologista kehityssuunnista,
trendeistä, kilpailijayrityksistä jne. Samalla tällainen epämääräinen ja
sirpaleinen tieto voi auttaa uusien ideoiden ja näkökulmien synnyttä-
misessä.

Edelleen on syytä korostaa sitä, että henkilöiden väliset sekä vahvat
että heikot sidokset eivät suinkaan ole paikallisen innovaatioympäristön
“yksityisomaisuutta”, vaan ne voivat suuntautua kansallisesti ja yhä
useammin myös kansainvälisesti. Yhtäältä paikallisuus ja alueellisuus
korostuvat siitä yksinkertaisesta syystä, että eri toimijoiden spatiaalinen
läheisyys edistää niiden välistä vuorovaikutusta, koska etäisyyteen liit-
tyvää “kitkaa” on vähemmän. Kyse on erityisesti kasvokkaisesta vuoro-
vaikutuksesta, joka on luonteeltaan moniulotteista sisältäen verbaalisia,
fyysisiä, kontekstuaalisia, tietoisia ja tiedostamattomia tasoja. Tämä
moniulotteisuus puolestaan mahdollistaa kompleksisen hiljaisen tie-
don välittämisen (Storper & Venables 2002; 2003).

Toisaalta paikallisuus ja alueellisuus korostuvat alueellisen kehittä-
misen viitekehyksestä käsin. Niin kutsuttu “uusi aluekehittämisen
paradigma” korostaa alueiden ulkoisen kilpailukyvyn rinnalla myös
alueiden sisäisen dynamiikan merkitystä. Nämä ilmiöt liittyvät toki
luontevasti toisiinsa ja varsin suosituksi ovat tulleet maininnat “pai-
kallisesta pörinästä” ja “globaaleista kanavista” (“local buzz” & “global
pipelines”) (Bathelt ym. 2002, ks. myös Storper & Venables 2002;
2003). Alueen sisäiseen dynamiikkaan on erityisesti innovaatio-
toiminnan yhteydessä viitattu tällä lievästi epämääräisellä “pörinän”
käsitteellä, jolle Sotarauta ym. (2003, 34) ovat pyrkineet löytämään
erilaisia tarkentavia sisältö- ja merkitysulottuvuuksia. Ne voidaan tii-
vistää seuraavasti:
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• Pörinä on jatkuvasti käynnissä olevia kiehtovia ja hyödyllisiä, uutta
luovia prosesseja, jotka toimivat myös muille inspiraation ja
innovaatioiden lähteinä.

• Pörinä viittaa tietyn toimialan ja siihen liittyvän kehittämis- ja tutki-
mustoiminnan muodostamaan informaatio- ja kommunikaatio-
ympäristöön, joka sisältää sekä aiottuja että sattumanvaraisia oppimis-
ja tiedonvälittymisprosesseja.

• Pörinää suuntaavat yhteiset tulkinnalliset viitekehykset ja jaetut käsi-
tykset toimialan, geneerisen teknologian ja toimialaspesifien teknolo-
gioiden kehityksestä, tulevaisuudennäkymistä ja vaikutuksista toimi-
alan kehitykseen.

• Toimijat saavat paljon tietoa monista paikallista lähteistä sekä suoraan
että epäsuorasti. Tiedotusvälineet, juorut, huhut, seminaarit,
kehittämisohjelmat yms. välittävät tietoa.

• Pörinä luo eräänlaisen “tiedon tihkusateen”, jossa toimijoille välittyy
paljon tietoa jopa ilman tietoista toimintaympäristön “skannausta”.

• Pörinä on luonteeltaan spontaania ja sujuvaa. Sitä ei voida luoda
pakottamalla, mutta sen synnylle voidaan luoda erilaisilla toimenpi-
teillä edellytyksiä.

(Sotarauta ym. 2003, 34)

Tämän artikkelin kannalta merkittävimmät ulottuvuudet paikallises-
sa “pörinässä” liittyvät henkilöiden välisessä vuorovaikutuksessa tapah-
tuvaan tiedon kollektiiviseen jakamiseen, vaihtamiseen ja luomiseen
paikallisessa innovaatioympäristössä. Lisäksi on syytä kytkeä edellä esi-
tellyllä tavalla määritelty “pörinä” nimenomaan henkilöiden välisiin
heikkoihin sidoksiin, joita edellä käsiteltiin.

Yhteenvetäviä huomioita

Tässä artikkelissa lähtökohdaksi otettiin paikallisen innovaatioympä-
ristön käsite. Perusteesinä on se, että lähtökohtana paikallisen inno-
vaatioympäristön rakentumiselle toimii yleensä jonkinlainen spatiaa-
linen toimialakeskittymä, joka on voinut syntyä eri syistä. Keskeisellä
sijalla ovat usein puhtaat, staattiset taloudelliset hyödyt, joita taloudel-
listen toimintojen maantieteellinen keskittyminen tuottaa. Alueellisen
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innovaatiotoiminnan näkökulmasta nämä usein luonteeltaan varsin
staattiset kasautumisedut eivät ole riittävä peruste sille väitteelle, että
tietynlainen paikallinen toimintaympäristö – hyvä innovaatioympä-
ristö – voi tuottaa hyötyjä siellä sijaitsevalle yritykselle. Lisäelementte-
jä paikallisen innovaatioympäristön rakentumisessa ovat esimerkiksi
erilaiset institutionaaliset tekijät, organisaatioiden välisten verkosto-
suhteiden paikallistuminen, luottamus sekä henkilötasoisten sosiaalis-
ten suhteiden merkitys erilaisissa taloudellisissa prosesseissa.

Klassisista taloudellisista agglomeraatioeduista näyttäisi olevan
ajatuksellisesti pitkä matka yksittäisten henkilöiden välisiin verkostoihin
ja kontakteihin sekä niissä välittyvään yritysten innovaatiotoiminnan
kannalta oleelliseen tietoon. Näin ei kuitenkaan ole. Eräs toimiala-
tasoisista lokalisaatioeduista kun nimenomaan liittyy spatiaalisissa
toimialakeskittymissä havaittuun tosiasiaan, että niissä informaatio,
tieto ja ideat liikkuvat nopeasti organisaatiosta toiseen. Osa tiedosta ja
osaamisesta välittyy esimerkiksi työntekijöiden vaihtaessa työpaikkaa
organisaatiosta toiseen. Toisaalta tietoa vaihtuu merkittävästi myös
henkilöiden välisissä verkostoissa ja muissa kontakteissa. Paikallisen
innovaatioympäristön merkityksellisyys kiteytyy tästä näkökulmasta
erityisesti siinä huomiossa, että fyysinen ja maantieteellinen läheisyys
tuottaa hyötyjä myös erilaisiin tietoprosesseihin ja –transaktioihin.
Nämä hyödyt on nähtävissä organisaatioiden välisten verkostojen li-
säksi myös puhtaasti henkilöiden välisissä suhteissa, jotka perustuvat
leimallisesti kasvokkaiseen vuorovaikutukseen. Kasvokkainen vuoro-
vaikutus on tärkeää erityisesti hiljaisen tiedon välittämisen ja
välittymisen kannalta.

Henkilöiden välisistä verkostoista puhuttaessa on hyödyllistä erot-
taa toisistaan vahvat ja heikot sidokset, koska niiden roolit ja ilmene-
mismuodot poikkeavat toisistaan myös tiedonhankinnan ja –vaihdon
näkökulmasta. Henkilöiden väliset vahvat sidokset syntyvät usein eri-
laisten organisaatioiden välisten suhteiden pohjalta, mutta niiden syn-
nyn taustalla on usein myös muita tekijöitä, esimerkiksi aiempi
työtoveruus. Henkilöiden väliset löyhät sidokset taas ovat satunnai-
sempia ja syntyvät esimerkiksi ihmisten tavatessa toisiaan erilaisissa
tilaisuuksissa, seminaareissa ja muissa yhteyksissä. Vahvojen sidosten



Jari Kolehmainen

52

puitteissa harjoitetaan tavoitehakuisemmin erilaista tiedonvaihtoa, kun
taas henkilöiden väliset heikot sidokset tarjoavat eräänlaista “tiedon
tihkusadetta”. Tällainen osin sirpaleinen ja jopa epämääräinen tieto
voi auttaa yritysten avainhenkilöitä muodostamaan laajemman käsi-
tyksen esimerkiksi oman yrityksen toimintaympäristöstä, toimialadyna-
miikasta ja uusista teknologioista. Lisäksi tällainen vaihtelevista ja jopa
epämääräisistä suunnista tihkuva tieto voi auttaa asiantuntijoita
kyseenalaistamaan omia ajattelumallejaan ja perusoletuksiaan sekä avaa-
maan polkuja uusien ideoiden ja näkökulmien löytämiselle.

Koko paikallisen innovaatioympäristön tasolla näiden moninaisten
henkilöiden välisten heikkojen sidosten muodostamaa kokonaisuutta
voidaan kutsua hieman epämääräisesti dynaamiseksi “pörinäksi”. On
oleellista ymmärtää, että tällainen paikallistunut “pörinä” täydentää
erityisesti tiedonhankinnan ja –vaihdon näkökulmasta organisaatioi-
den välisten verkostojen ja henkilöiden välisten vahvojen sidosten roolia
yritysten innovaatiotoiminnassa. Erikseen on korostettava sitä, että
yritysten työntekijöiden ja erityisesti niiden avainhenkilöiden sekä vah-
vat että heikot sidokset liittyvät heidän taustaorganisaatioidensa
innovaatiotoimintaan, mutta tämä suhde on usein erittäin kompleksi-
nen ja välittynyt.

Paikallisen innovaatioympäristön käsite on erittäin kompleksinen
ja moniulotteinen. Se on kuitenkin tarpeellinen, koska esimerkiksi
alueellisen ja paikallisen elinkeino- ja innovaatiopolitiikan harjoitta-
misessa tarvitaan erilaisia työvälineitä monimutkaisen todellisuuden
jäsentämiseen. Aiemmin on kiinnitetty huomiota erilaisiin institu-
tionaalisiin ja rakenteelliseen tekijöihin sekä organisaatioiden välisiin
paikallistuneisiin vuorovaikutussuhteisiin. Hallinnollisten ja rakenteel-
listen tarkastelujen ohella on kiinnitetty huomiota siihen, miten yksit-
täiset yritykset kykenevät hyödyntämään paikallisen innovaatio-
ympäristön tarjoamia resursseja ja muita mahdollisuuksia. Tämä on
hyödyllinen tulokulma innovaatiotoiminnan alueellisen ulottuvuuden
tutkimukseen, mutta se ei ole sinällään vielä riittävä näkökulma.
Tutkimuksellinen katse tulisikin kohdistaa enenevissä määrin myös
yksilötasoisiin prosesseihin. Perimmältään innovaatioiden taustalla ovat
aina asiantuntevat ja työteliäät ihmiset, joiden toimintaa sopivat sekä
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organisationaaliset että laajemmat, toimintaympäristöön liittyvät puit-
teet voivat edesauttaa. Tämän dynamiikan erittelyn sekä paikallisen
innovaatioympäristön eri tasojen välisten välitysmekanismien tunnis-
tamisen tulisi olla jatkotutkimuksen keskeisiä tehtäviä.
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Jari Kolehmainen

Knowledge Institutions 
in the Local Innovation Environment:

Case Digital Media Agglomeration in Tampere

Introduction 

Innovation and learning appear increasingly crucial to the success 
of fi rms and localities. Very broadly speaking, focusing on 
these matters is the only way for companies to succeed or even 
survive in the globalising economy. Schienstock and Hämäläinen 
(2001) conclude that innovation is a recursive process which 
concerns all activities from the search for a solution to technical 
or other problems to a situation in which a new product or 
production process has been launched on the market (see also 
e.g. Schienstock & Kuusi 1999). Th ey also emphasise that the 
concept of innovation should not be restricted only to technical 
innovations (e.g. new products and technical enhancements of 
production processes), because social innovations – including 
organisational, procedural and institutional innovations – are of 
great importance. Th e notion of the signifi cance of institutional 
innovations links this innovation approach directly to the local 
and regional economic development and innovation policy. 

Companies are not alone in this, because regions and nations 
are also under the same pressure. In the global network economy, 
localities and regions compete with each other and, according to 
a modern scientifi c view, regions are trying to catch their share of 
global capital, investments, inhabitants, etc (see. e.g. Kostiainen 
1999; Sotarauta & Linnamaa 1997; Cooke & Schienstock 
2000). Th e focus in debate concerning the regional development 
has lately been quite strongly on external competitiveness. In 
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addition, attention should be paid to the internal or endemic 
development dynamics of localities and regions. However, from 
innovation activities point of view, these two issues do not diff er 
that much: an externally competitive locality or region is usually 
dynamic also in its internal development. 

Improving competitiveness and creating innovations 
are common challenges to companies and regions alike. Th is 
common challenge culminates in companies’ local operational 
environment. It can be argued that a good local innovation 
environment can have a positive eff ect on the innovation 
potential of fi rms. At the same time, a good local innovation 
environment increases the external competitiveness of a locality. 
Consequently, it is natural that local authorities are taking actions 
that aim to enhance local companies’ possibilities to innovate. 
Increasing attention has been paid to this particular dimension 
in the ensemble of the local business development policy. Th is 
dimension can be called regional or local innovation policy. It 
is good to remember, however, that regional innovation policy 
is often rooted in national and regional science and technology 
policy. Support for the development of local knowledge 
institutions constitutes an important part of local or regional 
innovation policy. 

In this article, the role of knowledge institutions as part of 
the local innovation environment is discussed. Th e concept of 
knowledge institution refers here especially to the educational 
and research institutions and other institutions that are closely 
linked to them, such as science parks and so-called special 
development organisations. Moreover, some future challenges 
are highlighted and, from this angle, some broader innovation 
and economic development issues are dealt with. Th e empirical 
part of the article is based on the research project ‘Networks, 
Innovation Milieus and Regions’ (VIA1). Th e article is organised 
as follows. First the concept of local innovation environment 
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is introduced and then the role of the knowledge institutions 
within it is discussed. After the theoretical discussion, the case of 
a digital media agglomeration in Tampere is dealt with to provide 
an empirical illustration of some of the theoretical issues. It has 
to be underlined that the empirical data do not allow in-depth 
evaluative analysis of the knowledge institutions of the digital 
media agglomeration in Tampere. In the end some concluding 
remarks are presented. 

The concept of local innovation environment

Territorial agglomeration as a basis 

Economic activities seem to have a tendency to concentrate on 
some locations and this holds true also for the new knowledge-
intensive activities and for the activities of the so-called ‘new 
economy’, for example. Th is phenomenon can largely be 
explained by the classical agglomeration economies. In this 
article, the concept of territorial agglomeration refers to the 
spatial accumulation of economic activities of the same kind, 
more specifi cally the accumulation of companies belonging to the 
same branch or industry and immediate branches or industries 
in a certain geographic locality or region. However, in the sense 
of geographical scales, it is used very fl exibly, which could also 
be a problem from the point of view of empirical research. In 
the Finnish context, it is relevant to focus on city-region-wide 
territorial agglomerations, which consist of a signifi cant number of 
companies belonging to the same branch or immediate branches 
and which are of great importance from the point of view of the 
regional economy (cf. Kautonen & Kolehmainen 2001, 94−95). 
Accordingly, the concept of territorial agglomeration in this paper 
refers to relatively local economic activities.

Th e basis of a territorial agglomeration is usually formed by 
the agglomeration economies – external to all companies – which 



252

IV Knowledge Economy

Jari Kolehmainen

exist because of geographic proximity even in a competitive 
environment. Th ese classical and most obvious reasons can be 
summarised as follows (cf. Marshall 1890/1920; Krugman 1991; 
Gordon & McCann 2000; Arrow 1962; Porter 1990): 
 • decreasing transaction costs (e.g. transportation and 

communication costs)
 • specialised local labour force (e.g. decreasing search costs and 

accumulation of human capital)
 • branch-specifi c resources and infrastructure (e.g. specialised 

services and presence of demanding local customers)
 • maximal fl ow of information and ideas (e.g. mobility of 

labour, knowledge spillovers, informal contacts between 
companies) 

Three levels of local innovation environment

Th e territorial agglomeration is usually a basis for the local 
innovation environment. In other words, the agglomeration 
economies, especially those related to the branch-specifi c 
resources and infrastructure and the information fl ows, are 
essential elements in the localised innovation activities of 
fi rms. However, the concept of local innovation environment 
takes also other factors and elements into account from that 
perspective. Th ese factors and elements should be analysed on 
three diff erent levels: 1. the structural and institutional level, 2. the 
level of organisational relationships and 3. the level of individuals. 
Each level has certain characteristics and dynamics that are 
necessary to make a local innovation environment (e.g. territorial 
agglomeration) innovative. A brief presentation of these three 
levels is provided on the following, with emphasis on the 
structural and institutional level.

Th e structural and institutional level. Th e basic business and 
institutional structure of the agglomeration has a signifi cant 
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infl uence on its dynamics, also from the point of view of 
innovation activities. Th erefore, when analysing a local innovation 
environment, attention should be drawn at least to the following 
factors and elements: the number and nature of companies and 
business units, educational institutions, science and technology 
base (e.g. universities, research institutes and private R&D units), 
specialised private, semi-public and public business services 
(e.g. fi nancing, consultancy, technology transfer and incubation 
services) and interest groups (e.g. trade and entrepreneurial 
associations, chambers of commerce), and local authorities. 
When considering the institutional setting, the concepts of 
local institutional density and institutional thickness become very 
interesting. Th ese concepts refer to the local presence of numerous 
diff erent institutions collaborating synergetically to attain a 
somewhat common goal, guided by partly shared norms, values 
and understanding (cf. Amin & Th rift 1996; see also Powell & 
DiMaggio 1991). Th e role of institutional thickness in more 
general terms in the development of high-tech clusters has been 
recognised also in empirical studies (see e.g. Keeble & Wilkinson 
2000), although the role of formal (e.g. public) institutions is not 
always very strong or direct (cf. May et al. 2001). Th e institutional 
approach emphasises the role of non-organisational institutions 
and, in this perspective, institutions can be understood as ‘rules 
of the game’ (see e.g. North 1990). However, in this article, the 
emphasis is on organisational institutions.

Th e level of organisational relationships. A city or an 
agglomeration does not innovate by itself, but it can support 
the innovation activities of organisations. Th e structural and 
institutional setting of a local innovation environment forms 
one possible basis for these activities which are increasingly inter-
organisational and network-based in nature. Consequently, when 
analysing the local innovation environment from the point of 
view of companies, attention should be drawn to the presence of 
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demanding customers, advanced suppliers and subcontractors, 
technology and other partner companies and universities and 
research institutions, for example. Naturally the local presence of 
these kinds of organisations is not enough, because their nature 
(e.g. the level of know-how, ability to co-operate and resources) 
determines whether or not there is opportunity for mutually 
synergetic co-operation. In addition to co-operative local inter-
organisational relationships, local competition between diff erent 
organisations, mainly between companies, can stimulate 
innovation activities. 

Th e level of individuals. Inter-organisational relationships can 
to some extent be reduced to relationships among individuals 
working in organisations. Th is notion set up the argument 
that the role of individual people is very remarkable in local 
innovation environments. Th e social nature of inter-organisational 
relationships is only one dimension of the role of individuals, 
because skilled workers and experts usually have extensive, work-
related personal networks which facilitate the seeking of rare, 
reliable, or in other ways valuable information and knowledge, 
for example. From the spatial point of view, it can be argued 
that proximity does matter in the formation and utilisation of 
these individual contacts despite the advanced information, 
communication and transportation facilities. However, from the 
point of view of individuals, the local innovation environment 
cannot be reduced to a mere ‘platform’ for localised social 
networks and relationships. Th ere are also other dimensions. For 
example, for the individuals, the local innovation environment 
should also be ‘a creative problem-solving environment’, which 
is a concept that refers to the presence of diverse and high-quality 
career and further education opportunities (see Raunio 2001).
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A closer look at knowledge institutions

The role of educational and research institutions 

Based on several empirical studies, Cooke (2004) argues that there 
are two types of a Regional Innovation System (RIS), namely the 
Institutional (IRIS) and Entrepreneurial (ERIS). It can be argued 
that the IRIS is usually characterised by intensive R&D activities, 
incremental technological innovations, close user–producer 
relationships and network collaboration. Correspondingly 
the ERIS is characterised by serial start-ups, supply of venture 
capital and possibly disruptive innovation activities. According 
to Cooke’s (ibid.) view, the regional innovation systems consists 
of two subsystems, the ‘Knowledge Generation’ and ‘Knowledge 
Exploitation’ subsystems. Th is very rough division provides a 
good starting point for further analysis. 

Th e educational and research institutions – the core of 
the knowledge generation subsystem – are seen as increasingly 
important actors in societal and regional development due to 
a variety of reasons. On the most general level, the so-called 
information society development raises the educational and 
research institutions in the focal point. On the one hand, 
this development manifests itself in the increasing demand 
for new information and knowledge that is developed within 
research and development activities. On the other hand, higher 
education institutions are considerable producers of human 
skills and competences. However, the societal role and position 
of educational and research institutions is changing. For 
example, there is a development trend that erodes the traditional 
institutional boundaries between the industry, government 
and (higher) education and research institutions. In research 
and development activities, multifaceted inter-organisational 
networks and hybrid organisations involving researchers and 
experts from science, governmental and business sectors come to 
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the core. In this respect, the notions of a ‘new mode of knowledge 
production’, ‘Triple-Helixes’ and ‘entrepreneurial universities’ 
have been dealt with (see e.g. Gibbons et al. 1994; Etkzowitz & 
Leydesdorff  1997, 2000; Etkzowitz 2003). 

Th ese academic debate items have also their practical 
societal and policy counterparts. For example, the debate on the 
universities’ ‘third commission’ has been very vivid in Finland. 
Th e ‘third commission’ refers to the intensifi cation of relationships 
between universities and the ambient society. It is not only about 
the economic exploitation of academically produced knowledge 
(e.g. commercialisation) and university-industry interaction, but 
it refers to broader eff ects of universities’ basic activities which are 
scientifi c research and education based on that. In that sense, the 
‘third commission’ is not a separate commission, but a view on 
the universities basic activities (for more, see e.g. Virtanen 2002; 
Kankaala 2004). In many cases the ‘third commission’ is linked 
to the role of universities especially within their own regions 
and to the potential that universities have in terms of regional 
development. From this perspective, the regional innovation 
activities are of great importance. 

It can be claimed that the role of educational and research 
institutions – the core of the knowledge generation subsystem 
– is especially important in local innovation environments based 
on high-tech-related or knowledge-intensive agglomerations, in 
other words, ‘technopoleis’ (cf. Gibson & Stiles 2000). Kautonen 
et al. (2002, 196–198) have dealt with this issue from the point 
of view of regional innovation policy. Th ey argue that there are 
two basic development concepts, visions or models concerning 
regional innovation policy. Th ese concepts are the ‘Technopolis’ 
and the ‘Learning Economy’. Nevertheless, these two models 
should not be seen as mutually exclusive but complementary. Th e 
Learning Economy Model focuses on interactive learning and 
innovation processes, which may not only be more incremental 



257

IV Knowledge Economy

Jari Kolehmainen

but also continuous by nature. Th is model aims to enhance 
the competitiveness and surviving preconditions of all types of 
regions and industries by building their innovation capabilities. 
Th e Learning Economy Model covers all the branches (e.g. 
traditional industries and services) and can therefore be applied 
in small towns and rural localities. 

Correspondingly, the Technopolis Model is appropriate for 
the development of high-tech and knowledge-intensive branches 
and agglomerations. Consequently, this model is mostly applicable 
regionally in large university cities and in high-technology and 
knowledge-intensive industries. Th is policy model is based on 
more traditional, linear technology-push processes. Th e basic idea 
in this model is to create and commercialise global top expertise 
in certain science and technology niches. Th e commercialisation 
process should be eff ective and competitive on a global scale so 
that the locally produced technology and expertise creates new 
wealth and jobs in the region. Th erefore, a strong science and 
technology base is fundamental, but not enough. Th ere should 
be diff erent kinds of ‘management competences’ locally available, 
so that the technology and ideas develop into new products 
and services. Typical innovation policy concerns in this model 
are related to technological entrepreneurship, the availability of 
R&D fi nance and risk fi nance (e.g. venture capital), immaterial 
property right issues and the internationalisation of the companies 
(Kautonen et al. 2002).

Th e models introduced above are naturally over-
simplifi cations. It was mentioned that the Technopolis Model 
is based on the linear innovation model, the ‘cascade model’. 
However, this view must be elaborated further, because the 
innovation processes of high-technology and other knowledge-
intensive companies are usually interactive in nature. Th is means 
that also university-industry linkages are two-way and companies 
do not only use and commercialise the knowledge produced in 



258

IV Knowledge Economy

Jari Kolehmainen

universities, although, according to empirical research in the 
Finnish context, companies consider the commercial utilisation of 
knowledge, acquiring new scientifi c knowledge and monitoring 
technological development as the most important goals for 
university collaboration (Nieminen & Kaukonen 2001). 

Kolehmainen et al. (2003) deal with the role of educational 
and research institutions in their location regions from a broader 
standpoint. Th ey suggest that these institutions can have at least 
three diff erent roles: 1. the anchor, 2. the dynamo, and 3. the 
magnet. An educational or research institution has the anchor 
role if it is able to tie up the (key) companies in the region by 
creating versatile and intensive collaboration relationships (e.g. 
joined research projects, educational planning) with them. 
Respectively, the institution has the generator role if its activities 
generate new businesses by commercialising the results of 
basic or applied research (e.g. spin-off  companies and joint 
ventures). Pioneering educational activities can also signifi cantly 
stimulate the entrepreneurial activities. To fully utilise the 
generating potential of educational or research institutions, the 
entrepreneurship-supporting services and mechanisms (e.g. 
incubation services, fi nance, consultancy in intellectual property 
rights) should be available and of high quality. Th e magnet role of 
an educational or research institution refers to situations in which 
the institution is able to attract external (foreign) investments 
into the region because it has unique or otherwise special research 
and educational activities. Th e magnet role can be supported 
regionally by taking care of the issues considered in the typical 
investment decision-making processes (e.g. supply of business 
services and suitable premises, subsidies) (Kolehmainen et al. 
2003).

In conclusion, the economic signifi cance of educational 
and research institutions is very considerable and it is growing. 
However, the direct contribution of the universities (and 
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other educational and research institutions) to the companies’ 
innovation activities should not be exaggerated (see e.g. Revilla 
Diez 2000). It is also important to notice that diff erent companies 
have diff erent needs and capabilities with respect to collaboration 
with these institutions. For example, small and medium-sized 
companies (SMEs) are diff erent from large corporations. Not 
even all the SMEs are alike, but they can be at diff erent levels of 
sophistication in terms of innovation as Benneworth and Dawley 
(2004) points out. Th ey also stress the fact that universities 
may require multiple responses to ensure that companies at all 
sophistication levels can access the innovation support assets 
and capacities within the universities. Th e responsibility of 
making these assets and capacities more available to diff erent 
kinds of companies lies also partly on the so-called specialised 
development organisations that are dealt with next. 

Specialised development organisations in a local 
innovation environment

Contextualising science parks in a local innovation 
environment
Science parks as an element of the local innovation environment 
can be approached from two perspectives that augment each 
other. First, they can be seen as a part of territorial agglomerations 
described above. Consequently, attention should be paid also to 
the so-called micro agglomerations that can be seen as a kind 
of special ‘condensations’ within territorial agglomerations. 
Kautonen et al. (2002) defi ne a micro agglomeration as a group 
of companies and other organisations that is geographically 
concentrated in some certain defi nable area and that has frequent 
internal interactions. Science parks and technology centres are 
typically thess kinds of micro agglomerations, although they 
can result also from other kind of processes, such as a physical 



260

IV Knowledge Economy

Jari Kolehmainen

concentration of an industrial plant and its subcontractors. In 
any case, it is necessary that the organisations perceive themselves 
as members of the micro agglomeration. It is also important 
that the ‘membership’ bear some benefi ts to the organisations 
belonging to the agglomeration. However, these benefi ts can be 
higly varied: cost advantages, information sharing and knowledge 
spillovers, image and visibility, etc. 

Second, the science parks are usually a crucial part of the 
institutional setting of the local innovation environment. Cooke 
(2004) states that in many cases knowledge generation and 
exploitation subsystems of regional innovation systems are linked 
together quite weakly. It can be argued that the local innovation 
environment has the same subsystems as regional innovation 
systems, although the approach is slightly diff erent. Cooke (ibid.) 
points out that diff erent regional innovation systems have diff erent 
linking mechanisms and organisations. In entrepreneurial 
innovation systems venture capitalists are in the key role also in 
this respect, whereas in institutional innovation systems some 
public organisations or agencies bridge these two subsystems. 
Cooke (ibid.) introduces diff erent kinds of ‘boundary-crossing’ 
instruments in regional innovation systems. He concludes quite 
strongly that all the diff erent ‘boundary-crossing’ institutions 
should be outside direct public sector control, because ‘all involve 
some degree of risk-taking that functionaries are by and large neither 
trained nor competent to perform’. 

It should be stressed that this division of organisations 
and other actors into two broad categories is very artifi cial, 
because most of the organisations are ‘knowledge generators’ 
and ‘knowledge exploiters’ or ‘knowledge users’ at the same 
time. Th is notion is quite obvious, especially from the point 
of view of interactive innovation approach. However, a part of 
the institutional setting of the local innovation environment, as 
described above, belongs to the knowledge generation subsystem 
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and a part belongs to the knowledge exploitation subsystem. Still, 
many of the organisations belonging to the institutional setting 
of a local innovation environment act as links between these 
two subsystems. Science parks are usually seen as these kinds of 
institutions.

Science parks were a hot topic in research in 1980s and early 
1990s, because the concept was new at that time. At that stage, 
many diff erent concepts and terms delineating the same kind of 
arrangements and developments emerged. Still there are several 
slightly diff erent terms used to describe similar arrangements, 
such as ‘Technology Park’, ‘Business Park’, ‘Research Park’, 
‘Innovation Centre’, ‘Technology Centre’, ‘Technopoles’, etc. (cf. 
e.g. Monck et al. 1988; Castells & Hall 1994). In addition, the 
term ‘Technology Centre’ is used. Usually these concepts refer to 
enterprises based on real estate businesses that aim at fostering 
the formation and growth of knowledge-based branches and 
increasing the number of these kinds of knowledge-intensive 
companies. In other words, the basic idea is to accumulate 
knowledge-intensive organisations in a certain location to boost 
innovation and entrepreneurship. Additionally, close operational 
relationships to universities, public research institutes and other 
higher education institutions are a crucial part of the concept of 
science parks and technology centres. Some of the science parks 
are thematic in the sense that they host and provide services only 
for companies belonging to a certain branch or cluster. 

Th ere is a plethora of evaluative studies on the eff ectiveness of 
science parks, especially from the point of view of new company 
formation, incubation activities, support for (technology-
based) SMEs and networking building (see e.g. Joseph 1994; 
Vedovello 1997; Mäki & Sinervo 2001; Colombo & Delmastro 
2002; Löfsten & Lindelöf 2003; Chan & Lau 2005). Th ese 
evaluative studies are usually quite restrained concerning the 
actual eff ectiveness of the science parks. For example, in many 
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cases, only few statistically signifi cant diff erences can be found, 
although usually the science park companies seem to be better off  
than similar companies outside science parks. According to these 
studies, science parks seem unable to generate all the benefi ts 
to companies located in them that they are expected or claimed 
to produce. For example, the role of networking and clustering 
within science parks is usually exaggerated. In addition, science 
parks are criticised also from other points of view. For instance, 
Massey et al. (1992) argue that science parks promote social 
polarisation in geographical terms by decoupling scientifi c 
production and technological development work from physical 
production. 

In conclusion, from the point of view the local innovation 
environment, the role of science parks is twofold. First, they are 
some kinds of ‘micro agglomerations’ that have their own internal 
dynamics also in the terms of innovation and new company 
formation. Th is is the case especially in the ‘thematic’ science 
parks or technology centres. In this respect, science parks are a 
crucial part and a kind of crystallisation of the local innovation 
environment. Second, the companies and other organisations 
running science parks are in many cases in charge of development 
activities and projects that are not directly linked to the science 
parks or companies and other organisations locating in them. 
Consequently, instead of focusing on the science parks only as 
physical, geographical ensembles, increasing attention should be 
based on the development organisations that are somehow linked 
to the science parks. Th ese organisations are usually so-called 
specialised development organisations. Th ere are also specialised 
development organisations that are not based on real estate 
business. Th ese organisations together are an important element 
in the institutional setting of a local innovation environment and 
that is why they are examined in more detail. 
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Specialised development organisations and their activities
Development organisations are organisations whose mission is 
to facilitate the development of the whole region or locality or 
the development of certain remarkable sector of that region or 
locality. Th ese organisations may have this mission ‘by defi nition’ 
(e.g. many regional state agencies or agencies established by 
the local government) or they may have this kind of mission 
because they want to contribute to the development because 
of their internal aspirations and motives (e.g. many universities 
and educational institutes). In general, diff erent kinds of 
development organisations have activities and off er services that 
can be described as ‘boundary-crossing’ or ‘boundary-spanning’ 
activities. It can be argued that the dimension is not as important 
for all the development organisations but for those which can be 
characterised as specialised development organisation. 

Namely, according to Sotarauta (2000), development 
organisations can be divided into two groups: 1. general develop-
ment organisations and 2. specialised development organisations. 
Th e general development organisations are responsible for the 
development of a region in its entirety and they should be able 
to analyse the forces aff ecting the region as well as to allocate 
the development resources to the most important targets. Cities, 
municipalities and regional councils are typically this kind of 
general development organisations on the regional or local level. 
Th e general development organisations can direct the activities 
of specialised development organisations by fi nancing and 
goal setting. On the other hand, the specialised development 
organisations can direct to some extent the regional development 
work as whole by their own actions (Sotarauta 2000).

Correspondingly, specialised development organisations’ task 
is to develop a certain sector or branch of the region. Th e main 
task of the specialised development organisations is usually to act 
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as an intermediary between and among companies, educational 
and research institutions and general development organisations. 
For instance, they channel information and knowledge, skills and 
fi nancial resources. To be capable of acting as an intermediary, 
the specialised development organisations have to have a very 
good understanding of their own fi eld, both in terms of the 
nuanced substance and from the more general point of view. In 
other words, they are network weavers that try to combine the 
resources and competences of diff erent actors for the benefi t 
of the particular fi eld they are responsible for (Sotarauta 2000; 
Sotarauta & Kostiainen 2005). Many specialised development 
organisations can be labelled as intermediary organisations due to 
their intermediary role. 

In Finland, specialised development organisations are usually 
established to respond the local needs that diff er naturally from 
each other. Usually these organisations are ‘implementation tools’ 
of local and regional economic development and innovation 
policy. Also their juridical forms vary. Some of these organisations 
are public authorities, some publicly owned companies, some 
public-private partnerships and some even totally privately 
owned companies. Th is means that they are not all under the 
same kind of political control and tutelage. Consequently, 
the specialised development organisations are not in the same 
position in terms of funding either. For these reasons the fi eld 
of specialised development organisations is very heterogeneous, 
which is possibly a problem from the central government’s point 
of view. It may be a problem because these organisations are also 
important actors in terms of national innovation policy. In this 
respect, it has been suggested that the central government bodies 
should pay attention in more unifi ed way to these specialised 
development, or in other words, intermediary organisations 
to make the local, regional and national policy making more 
effi  cient and eff ective (cf. Koskenlinna 2004). In principle, 



265

IV Knowledge Economy

Jari Kolehmainen

this is a good aim, but the increasing national co-ordination 
should not cause any hindrances to the natural development 
of the specialised development organisations (for more about 
intermediary organisations in Finland, see Koskenlinna 2004 and 
Koskenlinna et al. 2005). 

Some of these specialised development organisations can 
be described distinctively as ‘cluster organisations’, whose main 
aim and responsibility is to organise cluster activities, for example 
by removing barriers to collaboration and arranging meetings 
(cf. Lagendijk 2000). Correspondingly, the cluster activities are 
specifi c events in which clustering, especially collaboration in 
innovation, can take place. Consequently, clustering can take 
place also without the contribution of cluster organisations, but 
they may facilitate the emergence of clusters considerably. Th ese 
kinds of cluster organisations usually implement in practise the 
cluster policies which can be divided into three classes: 1) support 
for existing clusters, 2) support for businesses that already collaborate 
and 3) establishing new collaborations between non-co-operating 
businesses (Benneworth et al. 2003).

Th e activities or services provided by the specialised 
development can be roughly divided into two categories: 1. 
support services for companies and 2. boundary-spanning activities 
for many kinds of actors. First, the internal support services 
are usually aimed at people (e.g. university researchers) with 
a business idea, newly established companies or more mature 
companies that have some problem or that are seeking for a new 
mode for the business. Th e two fi rst-mentioned customer groups 
usually require so-called incubation services. In practise, the 
typical support services are as follows:
 • evaluation of business plans
 • evaluation of technologies and patents
 • support for commercialisation of existing technologies and 

business ideas
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 • support for technology projects, project planning and 
management

 • market research
 • basic business counselling
 • in-depth consultancy (e.g. strategy, legal issues, fi nance)
 • educational activities and personnel training (e.g. training 

programmes for companies within the same branch)

Th ese services are typical knowledge-intensive business services in 
the sense that they are delivered in close collaboration between 
the service provider and the customer. In many cases, active 
participation and openness is needed from both sides. Th e 
business environment of many new technology-based or other 
knowledge-intensive companies is usually very complex including 
considerable technological and fi nancial risks. Most of the new 
companies aim at very narrow market that may have very specifi c 
characteristics and dynamics. In addition, new technology-based 
or other knowledge-intensive (e.g. expertise-based) companies 
suff er usually from the so-called competence gap, which refers to 
the lack or weakness of management capabilities related to issues 
such as sales, marketing and fi nance. Because of these features, 
provision of even very basic evaluation and consultancy services 
requires quite special skills and sensibility to the specifi city of the 
companies and business ideas. Th ese services are usually fi nanced 
either by direct customer fees or public funding (e.g. the basic 
evaluation of business plans). 

Second, the other fi eld of activities of the specialised 
development organisations can be named as boundary-spanning 
activities. Th ey could also be named networking activities, but 
the term boundary-spanning describes quite well the challenge 
of getting actors with many kinds of needs and motives to 
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collaborate together. Specialised development organisations can 
be mediators between or sometimes within the following groups:
 • companies within the same branch (e.g. personnel 

training)
 • subcontractors and main suppliers (e.g. development of 

subcontracting networks and ‘mini-clusters’)
 • suppliers and end customers (e.g. marketing, sales 

promotion)
 • companies that have complementary competences (e.g. 

technological partnership, development of ‘mini-clusters’)
 • universities, research institutions and polytechnics and 

companies (e.g. licensing, technology transfer, collaborative 
projects)

 • companies and fi nanciers (e.g. fi nance of R&D activities, 
‘V2C activities’)

 • universities, research institutions and polytechnics (e.g. 
joint teaching activities, collaborative research projects)

Th e above list is not exhaustive, but the fi eld of the specialised 
development organisations can be vast. Th ese activities require 
special skills in areas such as networking and project and process 
management and a good sense of needs and expectations of 
diff erent actors. General networking or cluster development 
activities and projects are usually fi nanced mainly by public 
funding. Th e specialised development organisations provide also 
boundary-spanning services that are company-specifi c and thus 
chargeable. 
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Case: A digital media agglomeration in Tampere

Basic description of the agglomeration

Th e roots of digital media agglomeration2 in Tampere go far back 
in history. In the early 1990s, there was only a clutch of separate 
companies in various branches that were loosely related to each 
other. After that the agglomeration grew very rapidly and reached 
its current form in the late 1990s. Also, many new business 
activities and companies emerged. For example, the ‘Internet 
revolution’ in the mid-1990s generated the new media business 
which has thereafter transformed drastically. It has even been 
claimed that there is no more such thing as new media. However, 
diff erent digital-media-related branches have been growing 
rapidly and they have gradually come closer to each other – 
converged – forming an agglomeration, which is still quite loose 
and multifaceted.

In 1996, the agglomeration consisted of approximately 170 
companies and business units with a total of 5,200 employees, 
when its total turnover was about 770 million euro. In 2000 
the total turnover had doubled, amounting to 1.5 billion euro. 
Th e number of employees in private companies also increased 
rapidly. For example, it grew from 3,000 to 6,800 between 1994 
and 1997, which means that the growth rate was approximately 
125 per cent (Tampereen seudun osaamiskeskusohjelma 
1999–2006 1998). By 2000, the digital media agglomeration 
employed 10,000 people (O’Gorman & Kautonen 2001). If 
the agglomeration is defi ned in broader terms (including e.g. 
all mass media and ICT wholesale and retail), the number of 
employees amounts to some 15,500. At the beginning of twenty-
fi rst century, the development of the agglomeration in terms of 
employment has been positive, but fairly slow. In comparison, 
the number of employees in the ICT sector has decreased during 
the last couple of years in Helsinki and Oulu. Relatively, the 
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development of agglomeration in Tampere has been quite good. 
In the near future, modest growth is the most likely scenario (cf. 
Mäkinen et al. 2004). 

Th e business structure of the agglomeration is very diverse 
and dominated by the business units of large, international ICT 
companies, such as Nokia, Elisa Communications, TietoEnator, 
Sonera, and Fujitsu Invia. For example, Nokia Corporation 
employs approximately 3,700 people almost purely in R&D 
activities in Tampere. Th e agglomeration is oriented towards 
research and development, which concerns also the above-
mentioned business units of large companies. On the one 
hand, this orientation is favourable, because R&D is a more 
stable business function than sales, marketing and production, 
for example. On the other hand, it would be benefi cial to the 
development of the agglomeration if Tampere also had more 
‘headquarter functions’ with close connections to international 
markets, investors, etc. It can be claimed that the remarkable 
role of large companies in the agglomeration has negative side 
eff ects as well. Th e agglomeration has one major weakness, 
namely a debilitated entrepreneurial atmosphere, which is in turn 
linked to the paucity of (new) companies aiming at fast growth 
and internationalisation (cf. Autere 2000). Naturally, there are 
many small companies competing among themselves and also 
some advanced growth companies, but they are few in number, 
especially regarding the strong science and technology base of the 
agglomeration. 

Th e rapid development of the agglomeration results partly 
from the natural, rapid development of the whole digital media 
sector. On the other hand, digital media has been one of the 
most important focus areas of local (business) development 
and innovation policy in Tampere Region. Th erefore, several 
visionary and resolute local collective actions have been taken 
by both private and public actors – often together – towards 
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facilitating and strengthening the agglomeration and especially its 
institutional setting and knowledge base. 

In the following chapters, some institutional features of the 
agglomeration and policy activities related to it are considered 
in greater detail. Attention is paid especially to the educational 
and research institutions and to the role of local specialised 
development organisations.

Educational and research institutions3

Th e strong science and technology base and the educational 
institutions are among the major strengths of the digital media 
agglomeration in Tampere. Th e most important institutions 
in this respect are the Tampere University of Technology, the 
University of Tampere, Tampere Polytechnic, and VTT Technical 
Research Centre of Finland.

Tampere University of Technology (TUT) has a central role 
in the digital media agglomeration. It has traditionally had very 
close relationships with local commercial and especially industrial 
activities, as well as with other institutions fi nancing technological 
research. It is therefore natural that external funding is very crucial 
for TUT. In year 2003, 41.0 per cent of TUT’s budget consists of 
external funding, mainly from Th e National Technology Agency 
of Finland (Tekes) (13.3%) and companies (12.2%). TUT and 
local companies collaborate in educational and research activities 
alike. Additionally, new forms of collaboration have been 
developed: part-time professorships for experts and managers 
working in companies are examples of these. 

When considering TUT’s collaboration with companies, 
the role of Nokia Corporation cannot be ignored. Many 
departments and institutes of the Tampere University of 
Technology have close linkages with diverse units of Nokia. 
Typical forms of collaboration have been commissioning and 
joint research projects, providing positions for trainees as well 
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as for undergraduates writing their theses, collaboration in the 
planning of basic, post-graduate and supplementary education, 
consultancy, inter-organisational job rotation, joint seminars, 
etc. Th ese forms of collaboration are not recently developed; 
they have existed for several years (see e.g. Haavisto 1996). 
Th e collaboration between Nokia and educational and research 
institutions, especially TUT, is of great importance in relation 
to the development of the whole agglomeration: this good state 
of collaboration is one reason for Nokia’s strategy to locate a 
considerable number of its R&D activities in Tampere.

ICT-related education and research began to strengthen in 
the 1980s when computer science became a major subject in 
TUT. Since then, the volumes in information, communication 
and electro-technical education and research have grown very 
rapidly. For example, the number of degrees completed at the 
Department of Information Technology per year has roughly been 
decupled since the year 1990. Especially in the mid-1990s there 
was a dramatic increase. In addition to diverse basic-degree and 
post-graduate education, TUT also off ers in-service training and 
supplementary education. Th e Centre for Continuing Education 
(Edutech) is in this sense a central organisation, although 
institutes also arrange these courses by themselves. For example, 
the ‘project manager course’ has been arranged by the Institute 
of Software Systems for ten years now and approximately 400 
experts from companies and other organisations have attended 
it. Th us it has been an interesting forum for local networking in 
addition to its educational substance.

A major part of digital-media-related research work in TUT 
is carried out in the Digital Media Institute (DMI). Another very 
important unit in this respect is the Optoelectronics Research 
Centre (ORC). DMI is a matrix organisation consisting of the 
following institutes of TUT: Institute of Signal Processing, 
Institute of Digital and Computer Systems, Institute of Software 
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Systems, Institute of Communications Engineering, Hypermedia 
Laboratory, Medical Information Technology in Seinäjoki, 
Information Technology in Pori and Institute of Electronics. 
Th us the research of the above-mentioned institutes is carried 
out under DMI, but teaching is conducted traditionally. 
Th is kind of organisational solution brings together research 
and education, on the one hand, and critical mass and better 
public visibility and accessibility of research on the other. DMI 
employs more than 400 researchers and research assistants. It co-
ordinates Technology Engine Programmes, which constitute a 
subprogramme of the eTampere Programme.4 Th e aim of these 
programmes is to strengthen the ICT-related research in Tampere 
and to produce new, commercialiseable knowledge in various 
projects. DMI’s total budget in 2003 was 14.9 million euros and 
it operates almost totally on external public and private funding. 
Th e National Technology Agency of Finland (Tekes) and the 
Academy of Finland are the main sources of funding and about 
one third of the funding is provided by private companies. 

Th e Optoelectronics Research Centre interestingly illustrates 
the roles that a university institute can have in an agglomeration. 
Optoelectronics is an upward scientifi c sector, which also has vast 
commercial potential. ORC is an auxiliary institute operating 
under the Council of TUT and it has grown considerably during 
the few past years employing at the moment about 60 employees. 
Th e annual budget is some three million euros of which some 
three quarters consists of external funding. For instance, the City 
of Tampere fi nances ORC directly and the fi nancial instruments 
of the EU are also used (ERDF, Objective 2). Th ese investments 
in optoelectronics research are very well justifi able from the point 
of view of the local economic development policy: ORC aims 
explicitly to promote collaboration with companies and university 
spin-off s. It is also internationally oriented with research partners, 
both companies and university units, worldwide. Consequently, 
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ORC and its precursors have generated some succeeding spin-
off s (e.g. Coherent-Tutcore) and attracted foreign investments in 
Tampere (e.g. Memscap S.A.). 

Th e University of Tampere (UTA) has its roots in social 
sciences, but today it is a diversifi ed university with approximately 
12,500 fi rst-degree students and 1,900 post-graduate students. 
Despite its emphasis on social sciences, UTA has long traditions 
in computer science and other digital-media-related fi elds of 
education and research. UTA started teaching activities in 
computer science in 1965, fi rst ever in Nordic countries. Earlier 
the ICT and digital-media-related activities (e.g. computer 
science, information science, hypermedia) were dispersed in 
several faculties, but these were brought together under a new 
faculty, the Faculty of Information Sciences, in 2001. Th e 
reshaping of the faculty structure increases natural possibilities for 
synergetic action between diff erent disciplines and makes them 
more ‘visible’ from the point of view of business life. 

Th e Faculty of Information Sciences is an important unit 
in the agglomeration in terms of education and research. For 
example, there are about 90 employees in the Department 
of Computer and Information Sciences. Human-computer 
interaction is a very important area of research and there is even 
a separate Tampere Unit for Computer-Human Interaction 
(TAUCHI) and Usability Laboratory in the department for 
this purpose. Th e Usability Laboratory off ers usability testing 
and evaluation services and training and consultancy related to 
usability matters. At the Department of Information Studies, 
for example, themes like information retrieval, seeking and 
management are researched. In addition to basic research 
activities, the department also off ers research services in its main 
fi elds of competence. 

Th e Hypermedia Laboratory also belongs to the Faculty of 
Information Sciences and it has grown signifi cantly in the past 
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few years, employing currently about 50 experts. Th e Hypermedia 
Laboratory realises its research and development projects mainly 
in close collaboration with companies and other institutions. Th e 
main research themes of the laboratory are related to adaptive 
systems and contents, experience design, knowledge-creating 
systems (e.g. knowledge management tools) and learning (e.g. 
mobile learning and edutainment). Digital games and gaming 
is a rising fi eld of research and teaching within the Hypermedia 
Laboratory. It has even established a Game Research Lab that 
focuses especially on game research from diff erent viewpoints 
ranging from basic research to game concept development. Th e 
Hypermedia Laboratory is an important actor within Neogames, 
a locally rooted but national programme aiming to develop the 
Finnish digital game cluster (Kolehmainen 2004). 

Th e second corner stone of digital-media-related activities 
at UTA is communication(s) theory and mass media. It has 
always been a very strong area in teaching and research within 
the university and in the past few years, the issues of new media 
(e.g. audiovisual media culture and education) have aroused great 
interest. Many researchers within social sciences and humanities 
have also become interested in issues related to digital media. 
From this perspective, the Information Society Institute (ISI) is 
a central organisation. ISI is a subprogramme of the eTampere 
programme and its main task is to promote research on the 
information society at UTA and TUT. ISI has been founded by 
UTA and TUT together, even though UTA bears the operational 
responsibility. Like ISI, the e-Business Research Center (eBRC) is 
a subprogramme of the eTampere programme and a joint venture 
of UTA and TUT. Th e aim of eBRC is to study diff erent kinds 
of phenomena related to the electronic business activities in co-
operation with the businesses themselves. 

Th e Tampere Polytechnic completes the operations of the two 
universities in Tampere. It has a total of 17 training programmes 
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in the fi elds of engineering and transportation, business, culture 
and natural resources (forestry). Its diversifi ed teaching activities 
support in many ways the development of a digital media 
agglomeration, although it is smaller than the two universities. 
Tampere Polytechnic has about 5,000 students and 400 teachers 
as well as three independent schools: the Business School, the 
School of Technology and Forestry, and the School of Art and 
Media. All of these schools carry out activities that are somehow 
connected with digital media. Th e School of Technology and 
Forestry produces engineers in the fi eld of ICT and the Business 
School bachelors of business administration majoring in data 
processing (e.g. hypermedia and software business). Tampere 
Polytechnic also has a Teacher Education Center. Th e School of 
Art and Media was established in 1991; in 1996 it was affi  liated 
to Tampere Polytechnic. Th e School of Art and Media has a 
very unique profi le which combines art and communications, as 
well as the use of ‘old’ and ‘new’ technologies. It also has strong 
collaboration relationships to (local) media businesses: working 
life contacts are a crucial part of its education.

From the viewpoint of research, the units of VTT Technical 
Research Centre of Finland located in Tampere are important 
institutions in the digital media agglomeration. VTT provides 
technology and applied research services for private companies 
and other organisations. VTT Information Technology has 
made eff orts to develop local collaboration, and a large number 
of its projects are conducted with local or regional partners. Its 
main customers are mobile phone manufacturers, teleoperators 
and small software companies. VTT Industrial Systems also has 
ICT-related activities in Tampere. For example, wireless data 
transmission technologies (e.g. WLAN), location technologies 
are researched. Th is unit is also responsible for the Research 
& Evaluation Laboratory (RELab), which is one of the 
subprogrammes of the eTampere programme. 
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Th e key research and educational institutions of the digital 
media agglomeration in Tampere and their major competence 
fi elds are summarised in Table 1. 

Table 1. Th e key research and educational institutions of the digital 
media agglomeration in Tampere and their major competence fi elds

Organisation Examples of competence fi elds

Tampere University of Technology
 • basic and applied research 
 • education
 • commercial services

 • Digital and computer systems
 • Electronics
 • Software systems
 • Optoelectronics
 • Signal processing
 • Communications engineering 
 • Virtual reality
 • Research on e-business

University of Tampere
 • basic and applied research 
 • education
 • commercial services

 • Computer science (e.g. human–computer 
interaction)

 • Information studies (e.g. information 
retrieval and management)

 • Hypermedia 
 • Journalism and mass communication
 • Research on information society and e-

business

Tampere Polytechnic 
 • education
 • development projects
 • commercial services

 • Data-processing ( e.g. hypermedia and 
software business)

 • Computer and software technology
 • Communications (e.g. interacting media) 

VTT Technical Research Centre of 
Finland (units located in Tampere)
 • basic and applied research 
 • commercial services

 • Human interaction technologies and human-
centred design

 • Wireless solutions
 • Integrated systems 
 • Wellness Applications
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Key special development organisations 
of the digital media agglomeration5

As mentioned earlier, digital media has been one of the key 
areas of local business development and innovation policy in 
Tampere. One of the main aims of policy actions has been to 
build a specialised business and innovation support organisation 
infrastructure. In this chapter, the key organisations in this 
respect are introduced. Although the basic technological 
knowledge and other competences of the agglomeration lie 
in companies, universities, research institutes and educational 
institutions, competent business support, development and 
intermediation organisation can harness these competences to 
better use and even participate in the process of creating new 
regional competences. When considering a certain agglomeration, 
the role of a specialised development organisation is emphasised, 
although a general development organisation (e.g. Employment 
and Economic Development Centres, the Business Development 
Centres of cities) can play an important role as an incidental 
opinion leader, fi nancier, or strategist. However, this part covers 
only the most important specialised development organisations 
of the digital media agglomeration in Tampere: Tampere Science 
Park Ltd, Technology Centre Hermia Ltd, Hermia Business 
Development Ltd, Media Tampere Ltd, and Professia Ltd.

Tampere Science Parks Ltd was established in 2004 by 
merging all the business real estate businesses of City of Tampere. 
First, the business activities of Tampere Technology Centre Ltd 
were divided between two companies. Technology Centre Hermia 
Ltd carries out project and development activities and Hermia 
Premise Service Ltd took care of real estate business activities 
related to Hermia Science Park until it was merged with Finn-
Medi Invest Ltd and Tampere Industrial Real Estate Ltd. Th ese 
mergers resulted in the birth of Tampere Science Parks Ltd, which 
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is now responsible for the city council’s real estate business related 
to its economic and business development policy. 

As mentioned earlier, Technology Centre Hermia Ltd was 
established in 2004 and it takes care of its successor’s – Tampere 
Technology Centre Ltd’s – project and development activities. 
Tampere Technology Centre Ltd was established in 1990 and, in 
the beginning, its main aim was to develop the Technology Centre 
Hermia, which had been founded four years earlier. Later on, 
the tasks of promoting the development of high-tech companies 
and implementing the Regional Centre of Expertise Programme6 
also became signifi cant. Th e fi rst of the above-mentioned tasks 
includes producing, commercialising and developing services 
(e.g. licensing and business plan evaluation) for existing high-tech 
companies and beginning companies alike. Currently, this very 
task is carried out by Hermia Business Development Ltd, which 
is now, after recent ownership arrangements, a privately-publicly 
owned business development company. Th is kind of private-
public partnership is a relatively new phenomenon in regional 
development policy. Hermia Business Development Ltd is also 
responsible for the operations of the eAccelerator, which is a 
subprogramme of the eTampere programme (see also Jungman & 
Rasila 2005). Th e aim of the eAccelerator concept is to launch 20 
companies onto a very rapid growth track by coaching the chosen 
companies, matching them with suitable partners (e.g. fi nanciers, 
customers, suppliers) and off ering pre-seed fi nance. Partly due to 
the changes in external business environment, the eAccelerator 
has altered its focus, strategy and activities. For example, the 
eAcclerator is now concentrating on more mature businesses that 
are still growth oriented.

Th e second task, namely the implementation of the Regional 
Centre of Expertise Programme, is carried out by the Technology 
Centre Hermia Ltd. Th ere are four offi  cial Centres of Expertise 
in Tampere, and Tampere Technology Centre is responsible 
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for two of them (mechanical engineering and automation and 
information and communication technology). In practice this 
responsibility includes building co-operation networks and co-
ordinating diff erent kinds of education, research and technology 
initiatives, projects and programmes which are generated on 
the basis of companies’ needs. Th e Tampere Region Centre of 
Expertise Programme does not have a very large fi nancial base, 
but it is still an important forum for local collaboration. It also 
enhances and builds up the image of the region’s expertise and 
competences. 

Technology Centre Hermia Ltd is focusing on ICT strongly 
and cumulating specialised expertise in that area. Neogames is a 
good example of this path of development. Neogames is quite 
an ambitious national development project aiming to facilitate 
the growth and internationalisation of the Finnish digital game 
industry and its co-ordination unit is organisationally located 
in Technology Centre Hermia Ltd. Th e digital game industry 
is a very diffi  cult business environment because of its many 
distinctive and special features and dynamics. Th e activities and 
services of Neogames have to be adjusted to those characteristics 
(Kolehmainen 2004).

Th e main activities of Neogames community are: 1) the 
creation of a comprehensive network of players in the games fi eld, 
2) the development of games-related business, 3) the support and co-
ordination of research related to and supporting the games fi eld, and 
4) the improvement of the image of the games fi eld and making the 
fi eld better known. Although the core activities are pronounced 
quite clearly, the concrete ways in which they are conducted are 
still partly under development and they will be kept fl exible. 
In practise, the networking task of Neogames means arranging 
diff erent seminars and establishing special interest groups, just 
to name a few. Th e business development activity of Neogames 
crystallises itself in services that are provided for the member 
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organisations. Th ese services include business consultancy 
(e.g. fi nancing and legal matters) and other support for the 
development of future entertainment applications and games 
(e.g. technology and concept design, testing). Th ese services 
are produced partly by the co-ordination unit and partly by the 
external partners. Neogames provides also market information to 
the members and acts as an intermediary of marketing channels 
(Kolehmainen 2004).

As was shown, Technology Centre Hermia Ltd and Hermia 
Business Development Ltd attend to the development of high-
tech companies, including ICT companies (e.g. software 
companies and component manufacturers). In addition to 
those organisations, Tamlink Ltd is also closely linked to the 
Hermia Science Park and the ‘technological side’ of digital 
media. Tamlink is a technology transfer organisation and it was 
established already in 1986. It is owned by SITRA (Finnish 
National Fund for Research and Development), the Tampere 
University of Technology, the City of Tampere and Finnvera Plc. 
Tamlink Ltd has many kinds of services, but it focuses especially 
on the design and implementation of RTD projects. Information 
and communication technology is one, but only one, of its fi elds 
of expertise. All these above-mentioned specialised development 
organisations have very close and multi-faceted contacts with the 
Tampere University of Technology (TUT) and the interaction 
between them is facilitated by the spatial proximity: TUT’s 
campus and Hermia Science Park form together a considerable 
concentration of R&D and other innovation-related activities, 
just as the theoretical ideas concerning science parks imply. 

Th e other major part of the digital media branch consists of 
companies whose competencies are related to digital contents, 
communication (e.g. web services) and other knowledge-
intensive services that are linked to digital media (e.g. web-based 
marketing). Media Tampere Ltd is specialised in developing 
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digital media companies of this kind in Tampere.7 Media Tampere 
Ltd is owned by Alma Media, Fujitsu Invia, Nokia Corporation, 
the City of Tampere, Elisa Plc and the University of Tampere 
Foundation. In practice, the development of digital media locally 
means establishing diff erent kinds of development projects and 
facilitating co-operation between companies, educational and 
research institutions, fi nanciers and other relevant organisations. 
Th ese general networking and developing tasks are very much 
manifested in the implementation of the Centre of Expertise for 
Media Services, for which Media Tampere Ltd is responsible. 
Media Tampere Ltd also has its own R&D projects which are 
linked mainly to (public) web and mobile services. 

Professia Ltd is a ‘newcomer’ in the support organisation 
infrastructure in Tampere. It was founded in 2000 and its focus 
lies in developing knowledge-intensive business service (KIBS) 
companies. Professia is owned equally by the City of Tampere, 
Tampere University Foundation, Finnvera Plc and Tampere 
Region Growth Foundation. Professia Ltd provides various kinds 
of consultancy services to beginning and already established 
KIBS companies, on the one hand, and to researchers and 
other personnel in universities and other institutions of higher 
education in Tampere on the other. Th is second task aims at 
advancing knowledge transfer from universities to companies 
and other organisations and the commercialisation of knowledge 
and expertise produced in research activities. In this respect, the 
focus is especially on the University of Tampere. Professia also 
off ers typical incubation services for new companies within its 
thematic focus and currently it also runs Media Club Incubator, 
which was earlier more closely linked to Media Tampere Ltd. In 
addition to these more specifi c services, Professia Ltd bears the 
responsibility for the co-ordination of the Centre of Expertise for 
Knowledge-Intensive Business Services, which does not have the 
national Centre of Excellence status or the related fi nancing from 
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the Ministry of the Interior. Instead, the centre is fi nanced locally, 
as the development of the KIBS branch has been considered 
important. Th e key specialised development organisations of 
the digital media agglomeration in Tampere and their major 
functions and services are summarised in Table 2. 

Table 2. Th e key specialised development organisations and some 
examples of their functions and services

Organisation Examples of functions and services

Tampere Science 
Parks Ltd

 • Provision of premises (e.g. Hermia Science Park, Finn-
Medi)

Technology Centre 
Hermia Ltd 

 • Co-ordination of Centre of Expertise (Information and 
Communication Technology 

 • Development projects and programmes (e.g. NeoGames, 
COSS)

Hermia Business 
Development Ltd

 • Commercialisation of product and business ideas
 • Development of technology-based companies
 • Incubator
 • eAccelerator (a part of eTampere programme)

Tamlink Ltd  • planning of research and technology
 • development, implementation and management of (RTD) 

projects
 • co-ordination of EU and other consortium projects
 • technology evaluations and analyses and feasibility studies
 • business surveys and analyses

Media Tampere Ltd  • Product development (web services) 
 • Consultancy and project management
 • Development of media and new media fi rms 
 • Incubator (Media Club)
 • Co-ordination of Centre of Expertise (Media Services)

Professia Ltd  • Development of KIBS companies
 • Incubator (Media Club)
 • Co-ordination of Centre of Expertise (Expert Services)
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Discussion and concluding remarks 

First, economic activities seem to have a tendency to cluster 
in certain regions or localities because of diff erent kinds 
of agglomeration economies. Consequently, the territorial 
agglomerations and their (internal) dynamics have aroused 
interest among researchers for a long time. Second, the great 
economic importance of innovations and learning has been 
recognised widely. Companies are naturally in primary roles in 
innovation processes that are very often recursive and interactive 
in nature, which accentuates the role of companies’ customers, 
suppliers, subcontractors, partner companies, fi nanciers, research 
institutes, semi-public and public development organisations, etc. 
Th erefore, both explicit, inter-organisational innovation networks 
and weaker innovation-related social linkages have gained 
more strategic importance. Th e localisation of these innovation 
networks and social linkages augment the positive eff ect of ‘pure’ 
agglomeration economies, thus facilitating the fl ows of knowledge 
and innovation. However, these notions together invite us to 
further elaborate on the role of territorial agglomerations in 
boosting the local innovation performance. 

It is often – though axiomatically – claimed that 
agglomerations boost the companies’ innovation activities. It 
would be more accurate to state that a territorial agglomeration 
can be a basis for the development of a good local innovation 
environment. Consequently the agglomeration does not 
automatically and directly enhance the innovation activities of 
companies within it. Th e agglomeration and local innovation 
environment formed on it may make no diff erence at all, or they 
may even inhibit innovation. Th e ways in which local operational 
environment can promote innovation are very complex and 
intricate. It was argued that a local innovation environment 
consists of many interrelated elements ranging from the 
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institutional setting to the behaviour of individuals. It was also 
argued that the local innovation environment can be divided into 
three levels: 1. the structural and institutional level, 2. the level of 
organisational relationships and 3. the level of individuals. Th ere are 
certain characteristics in each of these levels that are necessary for 
the local innovation environment to really set the scene for the 
innovation activities companies. 

In this article, the role of the institutional setting of the 
local innovation environment was discussed more in detail. Th e 
focus was particularly on the knowledge institutions. On the 
one hand, the role of the educational and research institutions 
within a local innovation environment was dealt with. On 
the other hand, the diff erent activities of so-called specialised 
development organisations were examined. Th e case of a digital 
media agglomeration in Tampere was used as an empirical 
illustration for the theoretical themes debated in article. Th e roots 
of the agglomeration go quite far back in history, but it grew 
very rapidly and reached its current form only in the 1990s. In 
conclusion, the case of digital media agglomeration in Tampere 
accentuates the importance of the institutional setting of the 
agglomeration and public policy measures.

It was noticed that educational and research institutions, 
universities in particular, have many roles within the local 
innovation environment. Primarily, on the very structural 
level, they are producers of human and especially intellectual 
resources by their basic tasks, namely research and education. 
In terms of direct links with the business world, the educational 
and research institutions do not only collaborate with local 
companies, but they can also generate and attract new businesses 
to the region. Still, these three tasks do not describe the role of 
educational and research institutions within a local innovation 
environment exhaustively. For example, these organisations 
usually have international linkages that channel new information 
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and knowledge to the local innovation environment. Th ey are 
also important from the individuals’ point of view: they are an 
important part of the ‘creative problem-solving environment’ 
mentioned earlier. 

From the empirical point of view, it can be claimed that 
universities and other educational and research institutions 
have played a crucial role in the digital media agglomeration 
and also constitute one of its major strengths. For example, 
the versatile set of educational institutions has guaranteed the 
availability of skilled applicants for the companies during the 
stage of rapid growth of the digital media sector as a whole as 
well. In addition to the high volume of education, the diversity 
of educational activities seems to be an important feature of the 
digital media agglomeration in Tampere. Th e Tampere University 
of Technology, University of Tampere and Tampere Polytechnic 
augment each others’ activities effi  ciently. Also with respect to 
research, the diversity of the agglomeration is notable and it has 
contributed to the development of the agglomeration. Many 
of the units of the universities and the polytechnic are quite 
advanced in their activities and practises with the (local) business 
world. 

Th e specialised development organisations provide 
services that facilitate innovation within individual companies. 
However, these organisations have characteristically also broader 
assignments, such as networking diff erent actors (e.g. universities 
and companies) together for diff erent purposes. Th ese activities 
can be named as boundary-spanning activities, because the term 
boundary-spanning describes quite well the challenge of acting 
as an intermediary between and among organisations with 
varying motives, interests, fi nancial and knowledge resources, 
capabilities and practises, just to name a few diff erences. 
Furthermore, the institutions mentioned above can be seen as 
linking organisations also in broader sense. For example, the 
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cluster development activities are usually of that nature. Namely, 
cluster development is usually about creating open forums and 
circumstances for emergence of collective innovation processes 
and other collaborative activities, to mention a few examples. At 
the same time the common view of the cluster and its actors is 
built and strengthened to facilitate these processes and activities. 
Cluster development involves usually the building of external 
relationships and acts of external marketing.

Th e special development organisations also play a key role 
in capitalising on the economic potential of local educational 
and research institutions which is based on the knowledge 
they produce. Th at is one of the key arguments in this article. 
In this respect, the division between knowledge generation and 
exploitation systems within regional systems was highlighted. 
It was also emphasised that there are institutions – specialised 
development organisations – that tie these subsystems together. 
It is not always understood that this linking, or boundary-
spanning, task is quite demanding, especially because of 
information and knowledge requirements related to it. Th is holds 
true also in the case of the high-technology and knowledge-
intensive branches, which are usually very challenging business 
environments due to the rapid development and technological, 
fi nancial, legal challenges and risks, for example. Th e specialised 
development organisation meets these challenges also when 
delivering support services to individual companies or interacting 
with them otherwise. Consequently, the requirements towards 
these development organisations are increasing. In addition to 
the branch-specifi c knowledge, the specialised development 
organisation needs also more general skills. Th e diff erent fi elds of 
that expertise can be described as follows:
 • Technological and business expertise. Th e specialised 

development organisations have direct contacts with 
customer companies and they off er many kinds of internal 
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support services. Th e customer companies have usually 
some kind of problem or challenge and they need assistance 
to solve the situation. Th ese problems and challenges may 
be related to technology, fi nance, legal matters, production, 
organisation, human resources, networking and partnering, 
etc. Th e specialised development organisation is expected 
to have expertise on all these issues and the customer 
companies’ expectations are usually very high. From the 
perspective of the development organisation the situation is 
very demanding: it should be able to consult the customer 
company in a very specifi c way and still to deliver services to 
a large number of companies. Furthermore, the consultancy 
service product range of the specialised development 
organisations is usually quite wide ranging from basic 
incubation services to very complicated technological and 
legal issues. Even this fi eld of expertise is very broad and 
demanding. 

 • Expertise in network management, boundary spanning and 
development processes. Specialised development organisations 
‘weave’ nets among companies and other organisations. 
Th ese tasks require skills and competences in network 
management and management of development processes. 
Increasing attention should be paid to these competences 
and skills because well-functioning networks can be of high 
value in respect of actors belonging to them and in respect 
of regional development more generally (cf. Linnamaa 
2004). 

 • Institutional expertise and expertise in regional development. 
Th e specialised development organisations are usually 
operative organisations that implement in practise broader 
defi nitions of regional or local economic development and 
innovation policy. However, these organisations also take 
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part in the formulation of the defi nition of these policies. 
To be able to contribute to these processes, the specialised 
development organisations need to have competencies in 
regional development. Th is requires a broad picture of 
the whole development system, or, in other words, the 
regional innovation system or the institutional setting 
of local innovation environment. Th ese organisations 
should also be deeply aware of the international, national 
and regional policy processes, development programmes, 
policy initiatives, etc. Regional development work is not 
only policy, but politics is also involved and understanding 
concerning its dynamics is necessary at least to some 
extent.

Due to the challenging nature of the specialised development 
activities, these organisations should be of high quality. In 
this respect, especially two issues are of great importance. 
First, it should be noted that the work done by the specialised 
development organisations is ‘craftsmanlike’ and highly 
dependent on the key people who are actually taking care of the 
customer companies and development projects. Consequently, 
the competences and skills of the development organisations 
are high embodied in employees. Th at notion highlights the 
importance of the recruitment and personnel development 
within these development organisations. Until recently, too little 
attention has been paid to these crucial issues. 

Second, it can be argued that the specialised development 
organisations should be even more specialised and more 
focused to meet the needs of customer organisations better. Th e 
precondition for this kind of development is in many cases the 
broadening of their market focus in geographical terms to ensure 
a suffi  cient number of potential customers. Th is requirement 
leads to the national or even international focus. Th is notion 
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includes also the idea that the development work could be ‘real 
business’. However, all the functions, activities and services of 
the specialised development organisations cannot be delivered 
totally on the market basis, but public fi nancial support is 
needed. Business incubation services are typically of that nature. 
Th e precondition for the implementation of the more focused 
strategy and becoming business that could even export services 
outside the region is the enhancement of the competences in a 
very broad sense. 

Development of competences refers here to the upgrading of 
all the activities of these organisations. It refers to the development 
of personnel’s skills, enhancement of internal processes (e.g. 
knowledge management), broadening of networks (e.g. making 
new contacts with organisations of ‘good quality’), consolidation 
of the economic basis (e.g. free assets that allows internal R&D 
and taking some fi nancial risks). Th ese are very challenging tasks, 
especially taking into account that the internal development of 
the specialised development organisation is usually gradual in 
nature due to many factors, such us scarce fi nancial resources. 
In sum, all these notions of the challenges of the specialised 
development organisations call for capable and innovative 
management. To make the situation even more demanding, it has 
to be noted that these managers are not responsible only for their 
own organisations, but they may have more far-reaching role as 
leaders of the whole local or regional innovation environment. 
Th is role is not offi  cial or formal, but they use their infl uence, 
knowledge, networks and other personal assets when diff erent 
kinds of regional strategies are formulated and implemented 
and initiatives are planned and launched. Managing innovation 
environments requires shared leadership and infl uencing the 
development through reshaping (institutional) structures, 
making new interpretations, activating ‘energy’ and developing 
the competences (Ståhle et al. 2004; Smedlund et al. 2005). Th e 



290

IV Knowledge Economy

Jari Kolehmainen

competence development refers here to the regional competences 
that to some extent diff erent from the organisational competences 
(see Sotarauta 2000).  

Th e innovation support infrastructure, and especially the 
set of specialised development organisations, seems to be quite 
extensive and solid in the digital media agglomeration in Tampere. 
Th e empirical case also implies that several local collective actions 
have been taken by both private and public actors, often together, 
towards facilitating and strengthening the knowledge institutions 
that can be benefi ted by a number of companies. Th ese actions 
indicate that many companies, or at least certain decision makers 
in those companies, have acknowledged the possibilities to 
intentionally build their local environment to match their needs 
of complementary and untraded assets. It should also be noted 
that the role of the City of Tampere and other public actors 
has also been crucial in the creation of the institutional setting 
of the agglomeration. Furthermore, the recent modifi cations 
of the institutional setting suggest that the policy makers are 
constantly developing it. Th ere are also some pointers that some 
of the specialised development organisations are taking bold steps 
in developing their own services and businesses in line with the 
future directions that were suggested in this section. In any case, 
the aims seem to be high and means to attain these aims can be 
trailblazing.

Although the importance of knowledge institutions 
was stressed in this article, it is worth reminding that certain 
structures, institutional settings or policy activities alone cannot 
guarantee the innovativeness and innovation performance of 
a territorial agglomeration. For example, the actual role of 
knowledge institutions in the development of digital media 
agglomeration in Tampere is very diffi  cult to evaluate. It is 
sure that especially the universities and other educational and 
research organisations have contributed to the development 
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considerably through their basic activities. On the other hand, 
the specialised development organisations have created forums 
for collaboration among companies and other organisations (e.g. 
Centre of Expertise Programme) and made the agglomeration 
visible to the companies belonging to it and to the rest of the 
world. In any case, it is good to bear in mind that the success 
of an agglomeration in terms of innovation results always from 
the innovativeness and innovation performance of companies 
and individuals belonging to the agglomeration. Th is holds true 
also in digital media agglomeration in Tampere. Still, knowledge 
institutions as a part of the local innovation environment can 
and should support the development of these companies and 
individuals. Th at is what they are for. 

However, it is important to notice that gaining success 
and maintaining sustainable competitiveness in the ‘global 
innovation competition’ are becoming harder and harder due 
to the increasing internationalisation of the R&D and other 
activities. For example, there are several rapidly growing ICT 
agglomerations in China and India which are challenging the 
existing agglomerations holding the leading or prominent 
positions within the fi eld of ICT. According to some quite recent 
interrelated foresight studies, the development of digital media 
agglomeration in Tampere seems to be fairly favourable, at least in 
the short and medium run (see Mäkinen et al. 2004; Sneck et al. 
2004; Kautonen et al. 2004). Th ere are many growth sectors and 
new opportunities within the fi eld of digital media as is defi ned in 
this article (e.g. digital gaming, digital communication in health 
care, data security and other digital and electronic services). 
On the other hand, the challenges of internationalisation and 
increasing international competition were also recognised as well 
as the technological risks. 

It can be argued that the increasing international 
competition has implications also for knowledge institutions. 
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Th e emerging growth areas have diff erent competitive advantages 
in comparison with the existing successful agglomerations. Th e 
high-skilled labour force is there cheaper than in traditional 
ICT agglomerations and they are also catching up rapidly 
those agglomerations in terms of technological progressiveness 
and innovativeness. It can be argued that the knowledge 
institutions play a key role in this ‘innovation competition’. 
Accordingly, the challenges of knowledge institutions are 
growing also in this respect. Th e knowledge institutions can 
enhance the competitiveness of the agglomeration only by 
being internationally competitive by themselves. Th at is possible 
only by developing competences and activities persistently 
and focusedly. Th is notion concerns research and educational 
organisations and development organisations alike. It can be seen 
as a huge challenge and an opportunity at the same time also for 
the knowledge institutions of the digital media agglomeration in 
Tampere.
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Endnotes
  1  Th e VIA project was conducted at Work Research Centre, University of 

Tampere, and funded by the National Technology Agency of Finland 
(Tekes) (see the fi nal report by Kautonen et al. 2002). Th e project was a part 
of the Technology Study Programme of Tekes and the Finnish Ministry of 
Trade and Industry. Th e basic description of a digital media agglomeration 
in Tampere and its innovation support infrastructure is mainly based on this 
VIA project. Th e main data consisted of 29 interviews of experts working 
in digital media related companies (11) and other organisations (18) 
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alike. Interviews were conducted in the years 2000 and 2001. In addition 
to interview data, a considerable amount of other written and electronic 
materials (e.g. statistics, bulletins, articles, websites) have been used.

  2  Th e digital media agglomeration in Tampere includes those actors that 1) 
produce digital or digitality-related products and service; 2) produce products 
and services whose production process is based on digital technology; 3) produce 
and disseminate digitality-based technology, knowledge and competencies (e.g..
educational and research institutes); and/or 4) in some other way promote 
digitality-related business, entrepreneurship, research, educational or civic 
activities and that are located within the Tampere city-region. In other 
words, the digital media is in this paper understood in its broadest sense 
and the concept of ICT cluster could have been used almost equivalently. 
However, the concept of digital media accentuates the role of digitalising 
content production in addition to the production of products based on 
digital technology. 

  3 Updated details have been checked on the websites of organisations 
in question. Th e list of the relevant websites can be found below the 
bibliography.

  4  eTampere Programme is a fi ve-year development project with a total budget 
of 130 million euro and it aims to provide an extensive and possibly the 
fi rst local application for the EU-based eEurope Programme. Th e general 
objective of eTampere is to make Tampere a global leader in the research, 
development and application of issues related to the information society. 
To achieve this very bold goal, the programme focuses on three themes: 1) 
public online services will be developed and made available to all residents, 
2) the knowledge base of research and training will be strengthened and 3) 
new business related to the information society will be generated. Th ere 
are seven subprogrammes in this programme (co-ordinator / background 
organisation in parenthesis): 1. Information Society Institute (UTA), 2. 
eBusiness Research Center (TUT & UTA), 3. Research and Evaluation 
Laboratory RELab (VTT), 4. the eAccelerator (Hermia Business Development 
Ltd.), 5. Technology Engine Programmes (TUT / DMI), 6. Infocity (City of 
Tampere), and 7. eTampere Offi  ce (Media Tampere Ltd.)

  5  Updated details have been checked on the websites of organisations 
in question. Th e list of the relevant websites can be found below the 
bibliography.



300

IV Knowledge Economy

Jari Kolehmainen

  6  Th e Tampere Region Centre of Expertise Programme is a part of the 
national Centre of Expertise Programme co-ordinated by the Ministry of the 
Interior. Th e basic idea of this programme is to enhance the collaboration 
among companies and between companies and research and educational 
institutions in order to stimulate and develop high-profi le business 
activities. Tampere has four offi  cially and nationally recognised Centres 
of Expertise: Mechanical Engineering and Automation, Information and 
Communication Technology, Health Care Technology and Media Services. 
Besides the seed fi nance by the ministry, the programme is fi nanced by 
National Technology Agency of Finland TEKES, the Council of Tampere 
Region, the City of Tampere and nine of its neighbouring municipalities. 

  7  Th e Finnish Ministry of Education has contracted out an interesting 
mapping on the current situation of content production and Tampere was 
dealt with very visibly and positively in this report (see Pennanen 2002). 
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Chapter 13

Innovation Activities of KIBS 
Companies and Spatial Proximity:

Some Empirical Findings from Finnish 
New Media and Software Companies

Jari Kolehmainen

Services and Innovation 

Companies’ success is increasingly determined by their innovation and learning. 
In knowledge-intensive sectors such as the new media and software business, this 
challenge is even bigger than in the more traditional industrial and service sectors. 
The very concept of innovation has changed. Today innovation is increasingly 
seen as a ‘circular’ or ‘recursive’ process instead of the old view of innovation as 
“commercialized invention based on technological or scientific knowledge”. In 
addition to this “cascade model”, the so-called “market-pull” innovation model 
represents also linear innovation thinking, whereas the “recursive” innovation 
model stresses the versatile feedback mechanisms and interactive relationships 
involving producers (companies), product users, scientific and technical 
research, development activities, and supporting infrastructure (Schienstock and 
Hämäläinen 2001). It is also a model of continuous learning, in which the actors 
in different arenas learn from each other in interactive innovation processes. 
This means that many actors are involved in a single innovation process, and 
it can be triggered by many causes (cf. Miettinen et al. 1999). Therefore both 
explicit inter-organizational innovation networks and social linkages have 
become crucially important (e.g. Faulkner 1995). 

The current understanding has broadened the scope of innovation activities. 
In addition to major, invention-based technological innovation, attention 
is drawn to more incremental improvement and development of products, 
processes, collaborative relationships, brand, delivery channels, etc. The linear 
innovation models were developed largely from experiences in manufacturing 
and the service sector was to some extent neglected. However, increasing 
attention has been paid to the services, because they play crucial roles in the 
modern economy. Manufacturing industries have become less labor intensive 
because of technological change, such as the development of automation and 
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adoption of new information and communication technology. Correspondingly, 
the role of services in the economy has grown, especially services referred to as 
knowledge-intensive services (KIS) and knowledge-intensive business services 
(KIBS). These services are important for the development of manufacturing 
industries, because they offer specialized competences to companies that 
have focused strictly on their core competences. At the same time they are an 
important element in the national and regional innovation systems. As Kautonen 
(2001) points out, the KIBS have many roles in the innovation system or in 
the innovation environment. They can act as carriers, facilitators, or as even 
sources of innovation for their customer companies. Most often KIBS companies 
affect indirectly their customers’ innovation processes by providing services that 
enable the customers to carry out their innovative activities. 

There are many definitions for KIBS because it is very hard to define these 
services exactly. Nählinder (2002, 4) has found three characteristics that are present 
in most definitions. First, KIBS produce information or service products which 
generate knowledge for other companies and these services are based on human 
capital. One of the major functions of KIBS is to foster “knowledge development” 
in other parts of the economy. Secondly, KIBS companies are deliverers of 
service products that are based on new or emerging technologies, such as ICT. 
Thirdly, KIBS companies design and provide the service products usually in close 
interaction with the users. 

KIBS companies play a large role in the innovation activities of their 
customers, but they face also themselves the same innovation challenges common 
to service providers. Kuusisto and Meyer (2003) suggest that many service 
innovations are based on the possibilities enabled by information technology or 
market changes related to globalization and regulation. They also have detected 
an emerging tendency towards more deliberate attempts to innovate in service, 
which are targeted to improve the cost efficiency and quality of service production 
and products as well as to develop new service concepts. Generally speaking, the 
innovation activities of the service companies are more heterogeneous than those of 
manufacturing companies (Leiponen 2000). As Kuusisto and Meyer (2003) note, a 
significant portion of innovation patterns in services is ‘soft’, or non-technological, 
even in product and process innovations. Technology-related services are naturally 
more technologically oriented also in innovation activities than service companies. 
Piirainen et al. (2000) have studied the innovation activities of KIBS companies 
in Tampere Central Region and they have found some typical features (see also 
Kautonen et al. 2002):

Service development is integrated with customer projects.
Service development is more or less unorganized: no specialized unit is formed 
within a company, although this is typical for an average small companies 
producing tangible products as well.
Development activities are usually carried out side by side with normal daily 
routines and in ad hoc teams.

•
•

•
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Companies’ own internal processes of production are developed during 
“silent” periods, i.e. when there is time left from the customer projects.
Often, resources are devoted to development activities only after negative 
customer feedback or when profits have decreased indicating that there are 
problems (therefore, innovation activities are often reactive, instead of being 
proactive).
Personnel training has an important role: either it takes place in a form 
of courses provided outside a company and then distributed to others in 
an organization or in a form of mentoring between a senior and a young 
member of a company. Only then is personal knowledge diffused in the 
organization so that it gradually has an impact on overall performance and 
services.
However, most of the KIBS companies do not systematically manage 
their knowledge portfolios, and there are only few companies which have 
intentionally made efforts to diffuse the accumulated stock of knowledge, now 
often embodied in few key experts, more evenly within their organizations.

After this short introduction I discuss the spatial dimension of innovation activities 
and introduce the concept of local innovation environment. Thereafter I present 
some notions on the innovation-related, inter-organizational networks and contacts. 
I briefly examine the above-mentioned themes also empirically from the point of 
view of the new media and software companies and pose the following research 
questions: 

1. Which are the key features of the new media and software companies’ 
innovation activities? 

2. What kinds of innovation networks do these companies have?
3. What kinds of inter-personal networks do their executives maintain? 
4. What is the role of geographical proximity in their innovation activities? 

Spatial Dimensions of Innovation Activities

The Basic Concepts and Ideas

The relationship between companies’ innovation activities and their local operational 
environment is an interesting research theme, with substantial societal relevance. 
Consequently many alternative theoretical approaches and concepts have been 
developed, including (regional) clusters (e.g. Porter 1990; 1998), new industrial 
districts (e.g. Harrison 1992; Cossentino et al. 1996) innovative milieus (e.g. 
Camagni 1991; 1995) and (regional) systems of innovation (e.g. Braczyk et al. 1998; 
Howells 1999). All of these concepts are based in one way or another on the idea that 
certain kinds of activities have clustered spatially in certain territories. All recognize 
that the ways in which the local operational environment can promote innovation are 
very intricate, but should not be exaggerated. Many knowledge-intensive companies 

•

•

•

•
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are very loosely or not at all connected to their local environments, making bold 
generalizations related to the role of regions debatable (cf. Miettinen et al. 1999; 
Miettinen 2002).

A local operational environment boosts companies’ innovation activities 
only when the relationships among companies (collaborative and competitive) 
and between companies and other organizations are characterized by intensive 
innovation or mutual learning orientation. In that case, we can use the concept 
of innovative environment or milieu, which can simply be defined as an existing 
set of companies, institutions and social networks which creates a potential base 
for the emergence of localized innovation networks (cf. Cooke 1998, 2002; 
Camagni 1991). All companies do not have the same kind of relationship with the 
local operational environment, because each company follows its own strategy 
in this respect as well. Yet some general behaviour patterns can be found. For 
example, on the basis of their empirical study, Kautonen et al. (2002) argue 
that the companies referred to as KIBS companies and traditional, supplier-
dominated manufacturers are tightly integrated into their regional environment 
by having locally or regionally located partners in their innovation networks. 
These partners are usually either key customers, suppliers, partner companies 
or other organizations such as public business service providers. These types 
of companies are usually also the smallest ones. Furthermore Kautonen et 
al. argue that KIBS companies have an important role in regional innovation 
environments, because they mostly have very close network-type relationships 
with their innovation partners and these are often located in the same region (cf. 
e.g. Muller and Zenker 2001). 

Three Levels of the Local Innovation Environment

When analysing a certain region, locality or territorial agglomeration, it might be 
useful to prefer the concept of innovation environment to the concept of innovative 
environment or milieu, because the former does not have the same normative flavour 
as the latter. Namely, the local innovation environment can be either good or bad or 
it may make no difference at all. I preliminarily argue that these factors and elements 
should be analysed at three different levels: 1. the structural and institutional level, 
2. the level of organizational relationships and 3. the level of individuals. Each 
level has certain characteristics and dynamics that are necessary to make a local 
innovation environment (e.g. an industrial agglomeration) innovative. I discuss each 
three levels here, only briefly.

The structural and institutional level.   The basic business and institutional 
structure of the agglomeration has a significant influence on the dynamics of an 
agglomeration. This holds true also from the point of view of innovation activities. 
Therefore, when analysing a local innovation environment, attention should be 
drawn at least to the following factors and elements: the number and nature of 
companies and business units, educational institutions, science and technology 
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base (e.g. universities, research institutes and private RandD units), specialized 
private, semi-public and public business services (e.g. financing, consultancy, 
technology transfer and incubation services) and interest groups (e.g. trade and 
entrepreneurial associations, chambers of commerce), local authorities. When 
considering the institutional setting, the concepts of local institutional density 
and institutional thickness become very interesting. These concepts refer to the 
local presence of numerous different institutions collaborating synergetically 
to attain a somewhat common goal, guided by partly shared norms, values 
and understanding (cf. Amin and Thrift 1994). For example, Kolehmainen et 
al. (2003) argue that the educational and research institutions can have a very 
crucial role in the creation and further development of a good local innovation 
environment, especially in knowledge-intensive “technopoleis” (cf. Gibson and 
Stiles 2000). 

The level of organizational relationships.   A city or an agglomeration does not 
innovate by itself, but it can support the innovation activities of organizations. 
The structural and institutional setting of a local innovation environment 
forms one possible basis for these activities which are increasingly inter-
organizational and network-based in nature. Consequently, when analysing the 
local innovation environment from the point of view of companies, attention 
should be drawn to the presence of demanding customers, advanced suppliers 
and subcontractors, technology and other partner companies and universities 
and research institutions, for example. Naturally the local presence of these 
kinds of organizations is not enough, because their nature (e.g. the level of 
know-how, ability to co-operate and resources) determines whether or not 
there are possibilities for mutually synergetic co-operation. In addition to the 
co-operative local inter-organizational relationships, the local competition 
between different organizations, mainly between companies, can stimulate the 
innovation activities. 

The level of individuals.   Inter-organizational relationships can to some extent be 
reduced to relationships among individuals working in organizations. This notion 
sets up the argument that the role of individual people is very remarkable in local 
innovation environments. The social nature of inter-organizational relationships is 
only one dimension of the role of individuals, because skilled workers and experts 
usually have extensive, work-related personal networks which facilitate the seeking 
of rare, reliable, or in other ways valuable information and knowledge. From the 
spatial point of view, it can be argued that geographical proximity does matter in 
the formation and utilization of these individual contacts despite the advanced 
information, communication and transportation facilities. However, from the point 
of view of individuals, the local innovation environment cannot be reduced to only 
a ‘platform’ for localized social networks and relationships. There are also other 
dimensions. For example, for the individuals, the local innovation environment 
should also be ‘a creative problem-solving environment’, which is a concept that 
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refers to the presence of diverse and high-quality career and further education 
opportunities (cf. Raunio 2001), for example. 

The Local Innovation Environment and Inter-organizational Networks 

Thus, the local innovation environment also consists of a set of different kinds of 
inter-organizational relationships and contacts. Geographical proximity facilitates 
the birth and utilizations of these relationships which can be either collaborative 
or competitive in nature. The inter-organizational collaboration and competition 
increasingly take place even at the same time. This notion produced a new concept of 
“co-opetition” (see e.g. Brandenburger and Nalebuff 1996). The versatile interaction 
among companies and other organizations takes usually place in networks and when 
the inter-organizational interaction is related to the innovation activities a concept 
of innovation network can be used. The local innovation environment’s level of 
organizational relationships refers to a great extent to the localization or the local 
dimension of the innovation networks. However, these innovation-related networks 
or other contacts are not necessarily (and should not be) localized, because companies 
seek, or at least they should seek, the most suitable partners in co-operation. Still, 
it can be argued that geographical proximity may facilitate the interaction in these 
networks and relationships. All networks are not alike and subsequently I present some 
notions concerning the inter-organizational and especially inter-firm networks. 

Concerning inter-firm networks, one basic classification is to divide firms into 
two groups, of which the former often require formal co-operative or joint business 
arrangements while the latter usually remain informal (Rosenfeld 1996, 248): 

‘Hard’ networks: three or more companies joining together to co-produce, co-
market, co-purchase, or co-operate in product or market development
‘Soft’ networks: three or more companies joining together to solve common 
problems, share information or acquire new skills.

Hard networks often require formal co-operative or joint business arrangements, 
while soft networks usually remain informal. This typology can be augmented with 
a typology of business networks introduced by Lechner and Dowling (2003). They 
have studied empirically networks of high-growth entrepreneurial companies in the 
IT industry and explored how these companies grow through the use of external 
relations and become competitive. This typology and key features of the networks 
can be summed up as follows: 

Social networks: Social networks are used to create the first business networks 
of a start-up company. These networks are not yet real inter-organizational 
networks, but they can develop into useful vertical and horizontal ties. Social 
networks automatically lead to trust-based business relationships that would 
otherwise be difficult to build. Although these network-like relationships are 
a valuable asset for a newly established company, they have only a limited 
impact on subsequent firm development.

•

•

•
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Reputational networks: Start-up companies seek new and highly visible 
partners that provide a certain kind of reputational promotion for them 
in addition to the real substance of collaboration. However, this kind of 
partnership or network relationships are not trouble-free. Usually the reputable 
partners require something very valuable in exchange and the “terms of trade” 
are not necessarily favourable for the start-up (e.g. fear of loosing the own 
technology). Reputational networks are still very useful. They first signal to 
the market that the new company is a viable partner and help start-ups to 
overcome liability of newness. This facilitates the further network building. 
The lack of reputational networks may even constitute a growth barrier for a 
start-up.
Co-opetition networks: In today’s business environment co-operation with 
competitors (“co-opetition”) is not uncommon. Especially the entrepreneurial 
companies seek actively relationships with competitors. Co-opetition 
networks are an important source of entrepreneurial companies’ flexibility 
and growth and allows them to focus on core competencies. Namely, co-
opetition networks have two basic functions: Firstly, a company can hand over 
or subcontract a project to another company and in that way avoid the loss a 
client because of limited company size and capacity. Secondly, companies rely 
on certain partners in order to be able to take care of larger projects (e.g. total 
system solutions). This leads to collaboration with companies that are usually 
at least indirect competitors. Co-opetition networks are also trust-based and 
they require a high degree of reciprocity. They are also usually regionally 
embedded, because finding a similar and suitable competitor in terms of size 
and attitude towards co-operation is easier in the home region for four reasons: 
(1) regional culture influences corporate culture; (2) finding a partner is easier 
if the company has a functioning information network which is usually mainly 
regional; (3) a successful agglomeration of companies attracts more business 
increasing the probability that the favour will be returned; and (4) trust is 
built over time and through frequent and intensive interaction (e.g. face-to-
face contacts). Given time and energy constraints, geographical proximity 
matters. 
Marketing networks: Marketing networks are relationships with other 
companies that enable the central company gain better market information, 
reach new markets or gain new clients. The forms of partnership might range 
from distribution alliances to real client procurement. Marketing networks 
are not detached from other business relations and they overlap frequently 
with social and co-opetition networks, for example. Customers and suppliers 
may play an important role in entering new markets and penetrating the 
existing markets better. It seems to be so that companies’ generally extensive 
networking behaviour also contributes to the formation of efficient marketing 
networks. 
Knowledge, innovation and technology (KIT) networks: KIT networks 
are relationships with other companies that allow the access to and the 

•

•

•

•
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creation of new (technological) knowledge and innovation. Both vertical 
and horizontal ties are possible and the main feature of these relationships 
is the interactive knowledge-sharing with people who trust each other. It 
can be claimed that companies are increasingly building partnerships and 
engaging in pure learning alliances that facilitate also the creation of new 
knowledge. Innovation processes can be initiated spontaneously, randomly 
and/or systematically. There are also a variety of modes by which companies 
develop innovations due to the relations with other companies. The creation 
of (regionally embedded) knowledge-sharing and learning spaces enables 
trust-based networking. 

It can be argued that from the “recursive” innovation model’s point of view all of 
these network types can also be a part of company’s innovation networks. Lechner 
and Dowling (2003) note also that the various networks overlap and that certain 
networks require other networks in order to enable relations. For example, reputation 
and co-opetition networks often require social or KIT networks. From the local 
innovation environment’s point of view, it is notable that some networks, such as 
social and co-opetition networks, are localized more strongly than the others because 
of the internal dynamics within these networks. However, some networks, such as 
knowledge, innovation and technology networks, can be both local and global. The 
good local innovation environment may facilitate the birth and development of these 
kinds of networks.

Local Innovation Environment and Inter-personal Networks 

Innovation is a process in which various pieces of knowledge are put together 
in order to achieve something new. Naturally, the rate of newness varies from 
innovation to innovation. Companies acquire the knowledge needed in innovation 
from several sources. Some pieces of knowledge are explicit, such as patents, 
licences, manuals or technical blueprints. Some pieces of knowledge are embedded 
in concrete artefacts, such as machinery and new kinds of raw materials and 
intermediate products. The intangible nature of services is reflected also in this 
issue. It can be argued, that the embodied, embrained or encultured knowledge 
plays a big role in the innovation activities of knowledge-intensive business service 
companies (cf. Blackler 1995). These types of knowledge are usually anchored to 
the professionals working in these companies. This notion leads us to the issue 
of the knowledge sources and channels of these professionals. The knowledge 
sources and channels can crudely be divided into two categories: explicit and 
social. The explicit knowledge sources on the individual level are greatly the same 
as on the company level, namely instruction manuals, blueprints etc. In addition 
to these, professional acquire knowledge from trade magazines, Internet, fairs, 
television, just to name few. The concept of social knowledge sources and channels 
refers to those people who provide useful information and knowledge to a given 
professional. 
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Attention has been paid to the inter-personal linkages and social networks also 
from the point of view of information for a long time. The article by Mark Granovetter 
(1973) titled ”The strength of weak ties” is a classic in this field. One of the main 
points of that article is that weak ties, i.e. ties between persons who do not know each 
other so well, are important as channels of new and unexpected information. Broadly 
speaking, this is the strength of the weak ties. 

Some of the Granovetter’s (1973) ideas can be applied in the development 
of the concept of local innovation environment on the individual level. The 
inter-organizational innovation networks are usually confirmed by some kind of 
juridical arrangements, for example by non-disclosure agreements. The building 
of these networks requires usually also economic investments. These features 
make them strong and explicit. From the individual point of view these inter-
organizational networks are usually a basis for the birth of strong ties between 
persons who are responsible for the inter-organizational link on the behalf of 
their own organization. However, professionals have strong ties also irrespective 
of their organization’s networks and contacts. These ties are usually born through 
the current or previous job or through joint studentship. It can be argued that 
these strong ties are still very important information and knowledge channels 
although they may not offer very new and unexpected pieces of knowledge. 
Instead, they may provide “filtered”, insightful and reliable knowledge and 
support for decision-making and problem-solving. These social networks have 
naturally also many other dimensions than serving only as information and 
knowledge sources and channels. Usually it is about friendship also outside the 
professional context. 

From the “granovetterian” point of view, these strong ties or linkages are not 
enough, but they have to be complemented by weak ties. Attention has been paid to 
these weak ties or linkages also within the territorial innovation model (TIM) debate 
(see e.g. Camagni 1991). In this context weak ties refer usually to open, unofficial and 
implicit linkages between organizations that are local in nature. These linkages are 
also strongly inter-personal and social and they are not usually been built consciously, 
but they have emerged through various different kinds of occasions (e.g. seminars, 
conferences, meetings). Although the weak ties are not target-oriented, they may 
be very useful as far as the knowledge acquiring is concerned. They may channel 
information and knowledge about the current developments within a certain branch, 
technological trends, competitors, customer needs etc. The information is usually non-
specific, fuzzy, splintered and it may even not be very reliable. However, these pieces 
of information and knowledge may provide some seeds for new ideas and insights. 
Therefore the weak ties and the “local buzz” generated by them are of considerable 
value also from the innovation activities’ point of view. (see Kolehmainen 2004) In 
addition, this is especially the case within knowledge-intensive business services. 
Additionally, it has to be emphasized that weak ties described above are not an 
“exclusive right” of local innovation environment, but they can be regional, national 
or international. Still, it can be argued that the geographical proximity facilitates 
and enhances the birth of the weak ties, because they are based on multidimensional 
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face-to-face interaction that enables the exchange of complex implicit knowledge 
(Storper and Venables 2002; 2003). 

Some Empirical Findings from New Media and Software Companies

Survey 

The empirical part of this chapter is based on a survey that was aimed at 848 
Finnish new media and software companies (business units). The survey was 
conducted via the Internet by using a web-based questionnaire. The questionnaire 
was designed to be fairly extensive, but easy to complete. The managing directors 
or directors of business units were approached by e-mail twice and altogether 105 
answers were garnered. Accordingly, the response rate was 12.4 per cent, which is 
very low. Using the Internet can be justified by the type of the target companies: 
the Internet is a natural channel to approach software and new media companies. 
On the other hand, the managing directors and directors of business units of 
those companies receive typically a massive number of emails and responding to 
surveys is not by any means in their top priority. However, the number of answers 
as such is acceptable. In general, the response rate in web-based surveys tends 
to be lower than in surveys in which the data collection is conducted by using 
different technologies (e.g. mail or phone). In any case, both lower and higher 
response rates have been achieved in research settings somewhat similar to this 
one (see e.g. Kaufmann et al. 2003; Varis et al. 2004). The sample is otherwise 
fairly representative. 

Basic Description of Survey Respondents 

The survey data consists of 105 responses. A vast majority (85 per cent) of them came 
from independent companies, but there were also some answers from companies 
belonging to a bigger company group. About 68 per cent of the companies are located 
only in one place and the rest have two or more business units. The average age of 
the companies is eight years and a fifth of companies are two years old or younger 
and a third of the companies have existed for more than ten years. The software 
service companies formed the oldest group, whose average age is almost ten years. 
The youngest company group was formed by companies that classified themselves 
into the group “other companies”. The average age of the new media and software 
companies varies between seven and eight years. 

The biggest proportion of the companies (37.5 per cent) is located in the capital 
region. Among other locations were Tampere (17.3 per cent), Jyväskylä (9.6 per 
cent) and Turku (5.8 per cent). Oulu, the ”North Technopolis”, is not presented 
very well in the survey data. About 18 per cent of the companies are located in 
”operational micro environments” which are directed especially for that kind of 
companies (e.g. technology centres or business incubators). In the year 2001 the 
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average number of employees in the respondent companies was 13.6 persons and 
the average turnover of employees seven per cent. The average age of personnel was 
about 34 years and the average share of employees with an academic degree was 
nearly 50 per cent. Also the financial position of the companies was examined by 
asking the companies’ turnover and operating income during the three latest years 
(1999–2001). The average turnover of all the companies was 0.86 m€ in the year 
1999 and in the year 2001 it was 1.38 m€. The turnover increased in all company 
groups, namely the new media companies, software product companies, software 
service companies and “other companies”. The software service companies had the 
biggest operation income. 

The respondent companies seem to have a quite wide product and service 
range (Table 13.1). More than a half of the companies produce customer-
specific or tailored software (59.0 per cent) and software products to business-
to-business markets (58.1 per cent). Approximately 47 per cent of companies 
design and implement WWW services for their customers, which is typical 
of the new media companies. A vast majority (71 per cent) of the companies 
offer knowledge-intensive services (e.g. training and consultancy) related to the 

Table 13.1 Companies’ products and services

Product / service Number %

Customer-specific or tailored software  62 59.0 

Software products (business-to-business market)  61 58.1 

Design and implementation of WWW services  49 46.7 

Embedded software, software services, software 
subcontracting  

 27 25.7 

Providing WWW services and contents  27 25.7 

Design and implementation of multimedia 
solutions and products 

 17 16.2 

Software products (customer market)  15 14.3 

Internet-based advertising and marketing  9 8.6 

Connection and hosting services  7 6.7 

Knowledge-intensive services related to all of 
the above as part of company’s other activities 

 75 71.4 
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company’s other products and services. It seems to be typical of new media 
and software companies to be active in many product and service categories. 
The respondent companies have on average 3.3 product or service categories. 
Approximately 36 per cent of the respondent companies categorize themselves 
as software companies, 27 per cent as software product companies and 21 per 
cent as new media companies. The rest of the companies consider themselves 
to belong in the group “Other companies”, although they produce some kind of 
software or new media product or services. 

Companies’ Innovation Activities and Networks

Targets of Innovation Activities 

The examination of the new media and software companies’ innovation activities 
clearly reveals the importance of the further development of existing products 
and services (Table 13.2). Almost 31 per cent of the companies consider that 
it is the most important target of innovation. Many companies also pay a lot 
of attention to the development of new products and services, which is related 
to the modification of product or service portfolio. One fifth of the companies 
chose that as the most important target of innovation. Approximately 14 per cent 
of the companies see that the development of new business ideas and concepts is 
the most important target of innovation. One tenth of companies put the greatest 
effort on the development of collaborative relationships with other companies 
and organizations. It seems to be that there are no major differences between 
different company groups. 

The matter of the most important target of innovation is also a matter of time-
span. In the short run, the further development of current products and services 
may be very important but, in the long run, the development of new products 
and services, new business ideas and concepts or new technology may be even 
more important and especially more strategic. Still, it is quite remarkable that 
the other possible targets of innovation activities were not considered to be very 
important, although they may be a big part of the development of the whole 
business. This notion alludes not only to the product or service centredness 
of the new media and software business, but also to the fact that the general 
understanding of innovation has still not changed. However, the emerging role 
of collaborative relationships with other companies and other organizations as 
a target of innovation is highly compatible with the new, “recursive” innovation 
model. 

Innovation Networks and “Linkage Groups” in Innovation 

As highlighted in the theoretical discussion, the companies do not innovate in 
”vacuums”, but as parts of versatile, interactive innovation networks. These 
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explicit, inter-organizational networks are augmented by implicit, inter-personal 
networks. These social networks are an important part of the individual level of 
the local innovation environment. According to the survey, many organizations 
can be innovation partners for the new media and software companies (Table 
13.3). However, the most important partnership relationships related to innovation 
activities seem to be quite concentrated in few linkage groups. Companies have on 
average approximately three (2.71) external linkage groups which are considered to 
be important or very important in innovation activities. In this sense, there are no big 
differences between company groups: the lowest average figure was in the group of 
software service companies (2.27) and the highest in the group “other companies” 
(3.06).

Table 13.2 Targets of innovation activities

Target of innovation activities Number %

The further development of existing products 
and services 

 30 30.6 

The development of new products and services, 
the modification of product / service portfolio 

 20 20.4 

The development of new business ideas and 
concepts  

 14 14.3 

The development of collaborative relationships 
with other companies and organizations 

 10 10.2 

The development of totally new knowledge or 
technology 

 8 8.2 

The searching of new market areas and 
customers 

 7 7.1 

The development of new distribution channels  7 7.1 

The development of company’s core processes 
(e.g. the streamlining of R&D projects or 
customer projects) 

 1 1.0 

The development of product and company 
brand(s) 

 1 1.0 

Total  98 100.0
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The most 
important

2nd most 
important

“Linkage Group”

Number % Number %
Company’s other business units / 
other companies in the same 
consolidated corporation 

 6 5.7  12 11.9 

Customers  84 80.0  15 14.9 

Competitors  1 1.0  7 6.9 

Suppliers of software 
development tools and 
environments 

 2 1.9  18 17.8

Suppliers of software 
components and platforms 

 3 2.9  6 5.9 

Software service suppliers    2 2.0 

Content service suppliers    3 3.0 

Consultancy companies / other 
non-technological KIBS 
providers  

 1 1.0  3 3.0 

Private financiers   2 1.9  8 7.9 

Universities / research institutes  1 1.0  12 11.9 

Polytechnics and other 
educational institutes 

 1 1.0   

Public, national support 
organizations (e.g. Tekes)  

 1 1.0  5 5.0 

Local support organizations    2 2.0 

Other  3 2.9  8 7.9 

Total  105 100.0  101 100.0

Table 13.3 The most important partners in innovation networks / ‘linkage 
groups’ in innovation
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According to the survey, customer companies are absolutely the most important 
linkage group or network partner in new media and software companies’ innovation 
activities. Exactly 80 per cent of the companies named their customers as their most 
important innovation partners, which is by no means a surprise, given the targets of 
innovation activities in particular: It is very natural to develop the current and totally 
new products and services in close collaboration with the customer. That is the case 
particularly in B2B business. When asking the most important external innovation 
partner, the answer alternative “Company’s other business units / other companies in 
the same consolidated corporation” received the second biggest frequency. Because 
these two responses were expected, also the second most important innovation partner 
or linkage group was asked, and this question divided the respondent companies more 
evenly. It also highlighted the importance of technology and knowledge suppliers in 
the innovation activities of new media and software companies. Namely, suppliers 
of software development tools and environments were most frequently chosen to be 
the second most important innovation partner or linkage group. Almost one fifth of 
respondent companies had this view. On the other hand, this question brought the 
role of universities and research institutions to the fore. Approximately 12 per cent 
of the companies named them as the second most important partner and the figure is 
exactly the same as for the companies’ other business units and other companies in 
the same consolidated corporation.

The Spatial Dimension of Innovation Networks

The spatial dimension of the companies’ explicit, inter-organizational innovation 
networks was examined by asking the importance of collaboration with the 
organizations belonging to the most and second most important innovation partner 
group locating in different regions (Table 13.4). The basic idea was to chart the 
location of the core of companies’ innovation networks. Generally speaking, it can be 
claimed that a locality or region is a natural ”platform” for the formation of innovation 
networks. Approximately 30 per cent of companies see that collaboration with local 
or regional organizations belonging to the most important innovation partner group is 
important or very important. However, the national scale (excluding the company’s 
own location) has in this sense the biggest proportion (38.4 per cent). One fifth of 
the companies consider the collaboration with organizations within the European 
Union1 important or very important. A corresponding question, considering the 
collaboration with organizations belonging to the second most important innovation 
partner or linkage group, results in a quite similar distribution. However, the role 
of the European Union seems to be slightly smaller and correspondingly the role of 
North America more considerable. Still, these results do not allow us to draw very 
profound conclusions. 

There seems to be some differences in the spatial dimension of innovation 
networks between different company groups. For instance, the innovation networks 

1 Survey was conducted before the latest enlargement of EU in May 2004. 
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of the new media companies are more frequently local or regional. Half of the new 
media companies consider the collaboration with organizations belonging to the 
most important innovation partner or linkage group locating in the same region 
as important or very important and the figure is almost as high in the case of the 
same city or town. Also the networks of software service companies seem to have a 
fairly strong local and dimensional emphasis. Correspondingly, the software product 
companies have more clearly twofold innovation networks: they see both regional 
(and local) and international contacts as almost equally important.

Executives’ Inter-personal Networks

The Role of Inter-personal Networks

As suggested above, individual professionals’ personal linkages and social networks 
play a certain role in the companies’ innovation activities. This role can be considerable 
and it is related to the acquiring of information and knowledge needed in innovation 
processes. Especially newly established and other small companies are dependent 
on their key professionals’ personal linkages and social networks. It can be even so 
that these social networks and companies explicit inter-organizational innovation 
networks are overlapping to great extent. In this chapter some empirical views on 
these social networks are presented. They are based on the same empirical data as 
previously presented results concerning the companies’ innovation activities and 

Table 13.4 Spatial dimension of innovation networks

Location The most important 
partner group

2nd most important 
partner group

The same technology centre, 
science park etc., % 

7.7 8.6 

The same city / town, % 28.9 23.1

The same region, % 29.8 21.2 

Other regions in Finland, % 38.4 28.8

Scandinavia or the Baltic 
countries, %  

10.6 5.7 

Other EU countries, % 20.2 12.5 

North America, % 10.6 13.5 

Other countries, % 5.8 5.7 

N 104.0 104.0 
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networks. These results reflect the managing directors’ and business unit directors’ 
(later executives’) personal linkages and social networks. These networks exemplify 
the strong ties between people. Unfortunately, the role of weak ties is not empirically 
dealt with in this article. 

According to the survey, the information and the knowledge the strong ties, 
i.e. the close inter-personal networks provide to the executives are related to many 
issues (Table 13.5). However, most of the executives’ personal linkages seem to be 
related to the development of new products and/or services. Inter-personal networks 
have also importance in the monitoring and evaluation of technological changes and 
changes in markets and customer needs in the long run. All these issues are naturally 
intertwined because the development of new products and services in software and 
new media companies – as in most companies – is dependent on the one hand on 
the new technological possibilities and on the other hand on the emerging customer 
needs and new ways to fulfil those needs. The social linkages are used also as means 
for the watching and selection of supplier and partner companies and they are also of 
some value in respect of competitive intelligence. In addition to these issues, inter-
personal networks provide support for day-to-day management. 

Areas of innovation-related information Number %

Development of new products / services  39 37.5 

Technological changes in the long run  20 19.2 

Changes in markets and customer needs in the 
long run 

 17 16.3 

Day-to-day management  8 7.7 

Supplier and partner companies   8 7.7 

Competitors (competitive intelligence)  5 4.8 

Changes in markets in the short run  4 3.8 

Financing  2 1.9 

Activities of research and educational institutes 
and support organizations 

 1 1.0 

Total  104 100.0

Table 13.5 Areas of innovation-related information
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Orientation of Inter-personal Networks

Executives use their inter-personal linkages as information or knowledge channels 
in issues that are closely linked to their companies’ concrete innovation activities. 
Therefore, it is only natural that executives’ key contacts are often in the same 
organizations with which their companies collaborate within innovation processes 
(Table 13.6). Thus, the role of customers and supplier and partner companies is 
essential. According to the survey, executives have important key contacts on average 
in three (3.18) linkage groups. Altogether three out of four (76 per cent) executives 
have personal contacts with customers and 56 per cent of them have personal contacts 
with people representing supplier and partner companies. Approximately every third 

Background organization %

Company’s other business units / other companies in the same 
consolidated corporation 

22.1

Customers 76.0

Suppliers and partner companies  55.8

Competitors 23.1

Consultancy companies’ / other (non-technological) KIBS providers 29.8

Other companies 25.0

Private financiers  14.4

Universities / research institutes  24.0

Polytechnics and other educational institutes  11.5

Public, national support organizations (e.g. Tekes)  10.6

Local support organizations  10.6

Branch specific or business association 9.6

Other 5.8

N 104.0 

Table 13.6 The background organization of key contacts
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of executives have personal contact with people in consultancy companies and in 
other (non-technological) KIBS providers which are not customers, suppliers or 
partners of their company. Respectively, roughly every fourth of executives have 
important contacts with people in companies in different branch, in universities 
and research institutes or even in competitor companies. The role of public support 
organizations from this inter-personal networks’ point of view seems to be quite 
marginal. 

Inter-personal Networks’ Birth 

The respondents were asked how their inter-personal networks have come into being 
(Table 13.7). According to the survey, executives’ important inter-personal networks 
are tightly connected to their current job. A vast majority of the executives (83.7 
per cent) stated that important social linkages have come into being through their 
current job. Additionally, roughly a half of the respondents (48.1 per cent) stated that 
the previous job has been an important way to create social linkages of great value. 

Relationships’ birth mode %

Current job  83.7

Previous job 48.1

Exhibition, conferences, seminars and other events related to the 
business 

34.6

Associations or interest groups related to the business 10.6

Studentship 25.0

Educational events, further education and training  19.2

Joint hobbies 14.4

Friendship, acquaintanceship or kinship 29.8

Belonging to common religious, linguistic and other groups 3.8

Other birth mode  9.6

N 104.0

Table 13.7 The relationships’ birth modes
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Exhibitions, conferences, seminars and other events related to the business seem to 
have surprisingly considerable role as inter-personal networks’ birth modes, because 
more than every third of respondents mention that. 

Friendship, acquaintanceship or kinship and joint studentship seem also to have 
some importance as source of useful social linkages also in respect of business and 
innovation. Interestingly enough, among newly established companies (over two 
years) the role of last-mentioned relationships’ birth mode is more considerable than 
among older companies. In addition to studentship, different kinds of educational 
events, including further education and training, offer opportunities to establish 
useful relationships. Also the joint hobbies serve this same purpose to some extent, 
especially for the executives of newly established companies. These findings are very 
coherent to the notions by Lechner and Dowling (2003) concerning the role of the 
social networks in the development of newly established companies. According to 
the survey, the other possible relationships’ birth modes seem not to have significant 
role at all.

The Spatial Dimension of Inter-personal Networks

Companies’ explicit innovation networks are most often national and increasingly 
international. In comparison it can conjectured that the inter-personal network 
are more strongly localized because presumably the importance of face-to-face 
interaction is bigger within social networks than in explicit inter-organizational 

Location %

The same technology centre, science park, etc 10.6

The same city / town 54.8

The same region 33.7

Other regions in Finland 53.4

Scandinavia or the Baltic countries  11.5

Other EU countries 22.1

North America 15.4

Other countries 5.8

N 104.0

Table 13.8 Spatial dimension of inter-personal networks
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innovation networks. The survey provides some support for this hypothesis (Table 
13.8). More than half of the respondents (54.8 per cent) have important personal 
contact persons in the same city or town in which they work themselves. Still, 
almost as many of the respondents have this kind of social context somewhere else 
in Finland than their own city or region. 

The “micro innovation environments”, such as technology centres or science 
parks seem to have subtle importance as platforms for the formation of inter-personal 
networks. Approximately eleven per cent of the respondents have an important 
contact person within that kind of environment. Thus, technology centres and science 
parks seems to facilitate the networking of people to some extent. Despite the local 
bias, inter-personal networks also have an international dimension. More than a fifth 
of the respondents have important social contacts in other EU countries (excluding 
those Nordic countries that belong to the EU). The corresponding rate concerning 
North America is 15.4 per cent and Nordic and Baltic countries 11.5 per cent. The 
EU figure in particular is quite high. 

Conclusions and Discussion

The concept of innovation has changed and the new thinking accentuates especially 
the importance of companies’ external interactive relationships in innovation 
activities. On the other hand, the role of continuous learning and incremental 
innovations is highlighted. At the same time, increasing attention has been paid 
to the innovation in the service sector and pre-eminently the knowledge-intensive 
business services (KIBS) have been in the focal point of research. The innovation 
activities in the KIBS companies differ to some extent from the innovation in 
manufacturing companies. For example, product development is integrated with 
customer projects and usually carried out side by side along with normal daily 
routines. In addition to the innovation activities of their own, the KIBS companies 
may have many important roles in their customer companies’ innovation activities. 
The KIBS companies are usually quite strongly integrated in their local or regional 
operational environment. 

These notions together have partly brought up again the discussion of the 
importance of the local operational environment in companies’ innovation activities. 
Geographical proximity is one of the profound elements of the local operational 
environments. However, the ways in which they can promote innovation are very 
complex and intricate. To bring some clarity to this issue, the concept of local 
innovation environment was introduced. It was argued that a local innovation 
environment consists of many interrelated elements ranging from the institutional 
setting to the behaviour of individuals. It was also argued that the local innovation 
environment can be divided into three levels: (1) the structural and institutional 
level, (2) the level of organizational relationships and (3) the level of individuals. At 
each level certain characteristics are necessary for the local innovation environment 
to affect companies’ innovation substantially. 
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Many of these ideas were examined empirically from the experiences of Finnish 
new media and software companies. It can be claimed that the basic features of 
innovation activities in the new media and software companies are quite similar to 
those of most of the KIBS companies. This is the case at least from Finnish perspective. 
The innovation activities are incremental in nature; most of the companies see that 
the most important area of their innovation activities is to develop existing product 
portfolios by developing new products. This product development can described to 
some extent incremental, because the products are in many cases based on previous 
products and totally new knowledge or technology is applied quite rarely. However, 
it can be argued that these survey results reflect the executives’ understanding of 
innovation in general. For example, the informal and incremental development of 
internal processes and procedures may not be considered as an innovation, although 
they may have a major impact on the profitability of the business. 

Analysis of the inter-organizational innovation networks of the new media and 
software companies revealed that these are not separate from their basic, operational 
business networks. A characteristic feature of KIBS companies is that their key 
customers are their most important external innovation partners in incremental 
product innovations. In many cases companies are trying to create very close, 
collaborative relationships with their customers. The customer-driven strategy in 
innovation activities is in many cases very advisable, if it does not lead to a “lock-
in”, to a situation in which tight relationships hinder the development and growth 
of the company. From the technological point of view, it seems that the most 
important partners in new media and software companies’ innovation activities are 
the commercial technology providers, such as suppliers of software development 
tools and environments as well as software components and platforms. For example, 
the role of university-company collaboration does not seem to be very crucial in new 
media and software businesses. It seems to be so that the technology per se is not a 
problem, it is all about innovative appliance of known technologies in an innovative 
way that meets and even exceeds customer requirements. 

The analysis of executives’ inter-personal networks from the innovation activities’ 
point of view revealed that executives use their inter-personal linkages as information 
or knowledge channels on issues that are closely linked to their companies’ concrete 
innovation activities, such as development of new products and services. Therefore, 
executives’ important key contacts’ background organizations represent usually 
the same organization groups with which their companies collaborate. This notion 
underlines the certain overlap between inter-organizational innovation networks and 
executives’ (and more broadly, professionals’) inter-personal networks. This same 
overlap is also reflected by the fact that a majority of executives’ important social 
linkages have become into being through their current job. On the other hand, the 
survey indicated for the executives of newly established companies, the other means 
and forums of building inter-personal networks are of notable importance. 

The innovation networks of the companies seem to be localized to some extent. 
About one third of the companies have very important innovation partners in the same 
city or in the same region, although the national level seems to be the most important 
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level of inter-organizational innovation network formation. However, based on the 
previous studies on KIBS companies, it could have been expected that the innovation 
networks would have been even more localized. The spatial scope of the companies’ 
innovation networks seems to be both local and national. This is in line with the notion 
that the Finnish innovation environment is usually characterized to be locally and 
nationally intertwined, underlining the small size of the whole country. On the one 
hand, in most regions there are not enough companies to form ‘critical mass’ from the 
innovation activities’ point of view. On the other hand, in a small country it is very 
easy to build collaborative networks nationwide within a certain industry, as suitable 
partners are quite easy to recognize and approach. In addition to these features specific 
to Finland, one could argue that companies have always – irrespective of their location 
– to find the right balance of localized sources of interaction and those of national and 
international ones to maintain and develop the competitiveness and to avoid problems, 
such as lock-in situations (cf. Nachum and Keeble 2003). 

The spatial dimension of executives’ inter-personal networks is very similar to 
the spatial dimension of inter-organizational innovation networks. This is natural 
because these networks are overlapping in nature. However, there are certain 
indications in the data that inter-personal networks are more strongly localized than 
inter-organizational innovation networks. This tendency seems not to be very strong, 
but it is an expected one in the light of theory: the so-called “local buzz” and the 
weak ties related to it can turn into strong inter-personal ties that may be useful 
from the innovation activities’ point of view. Still, very strong conclusions from 
these results can not be drawn. From the inter-personal networks’ point of view, the 
national level is still very important, largely due to the same reasons as in the case 
of inter-organizational networks. Additionally, it should be noted that the empirical 
results presented in this article did not deal with the weak ties and their spatial and 
other features at all. That is a matter of further research that requires also totally 
different kind of methodology. 

All the results together support the assumption that the local innovation 
environment and its key element – geographical proximity – do matter in innovation, 
but it should not be exaggerated. Still, from the proximity point of view, other forms 
of proximity need to be taken into account as well. Different forms of proximity, 
such as geographical, social, cognitive, organizational and institutional proximity, 
play some role in the formation of inter-organizational networks and collaboration 
related to innovation. As Boschma (2005) argues, too much or too little of each 
form of proximity is detrimental to inter-organizational learning and innovation. 
Additionally, the different forms of proximity are usually intertwined in many ways 
and they may reinforce or substitute each other depending on the case. Every company 
faces these fundamental questions when building its collaborative networks related to 
innovation and the choices of companies results in the structure and dynamics of the 
local innovation environment. To capture theoretically or not to mention empirically 
all the features and mechanisms of the local innovation environment having influence 
on the companies’ innovation activities and performance is extremely difficult. This 
reflects nicely the complexity of the reality as well.
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paikallinen innovaatioympäristö ja 
henkilöiden väliset verkostot
Huomioita ICt-ammattilaisten arjesta

Jari Kolehmainen

Johdanto1

Keskustelu alueellisista ja paikallisista innovaatiojärjestelmistä ja 
–ympäristöistä on ollut varsin tiivistä viime vuosina. Erityisesti inno-
vaatiojärjestelmäajattelun täydentyminen innovaatioympäristöajat-
telulla on siirtänyt katseen enenevissä määrin yksilöihin ja asiantun-
tijoihin. Varsin monissa seminaareissa ja palavereissa päädytään sii-
hen triviaaliin ja jopa itsestään selvään toteamukseen, että ”eiväthän 
organisaatiot innovoi, vaan yksilöt niissä”. Tämä pitää luonnollisesti 

1  Tämä artikkeli liittyy Suomen Akatemian rahoittamaan projektiin ”Yritysten, 
yksilöiden ja kaupunkiseutujen yhteisevoluutio: Luova pääoma ja sosiaalinen 
pääoma vuorovaikutteisen strategisen sopeutumisen suuntaajina” (nro 207416). 
Empiirinen aineisto on kerätty osana Tampereen yliopistossa toteutettua ”Tie-
tovirroissa vai niiden rannalla” –hanketta, joka kuului Tekniikan Akateemisten 
Liiton rahoittamaan ”Innovatiiviset miljööt tulevaisuuden menestystekijöinä” –tut-
kimusohjelmaan (2001-2002). 
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paikkansa, mutta toistaiseksi alueelliseen innovaatiotoimintaan koh-
distuvan tutkimuksen piirissä tätä kysymystä ei ole empiirisesti avat-
tu kovinkaan yksityiskohtaisesti. 

Yksilöiden esiinmarssi alueellisessa innovaatiotoiminnassa aset-
tuu yhdeksi versoksi innovaatiotoimintaan liittyvän ymmärryksen 
muutokselle. Innovaatiotoiminta nähdään nykyään monien tahojen 
välisinä interaktiivisina prosesseina, jotka perustuvat monipuolisiin 
organisaatio- ja henkilötasoisiin informaatio- ja tietovirtoihin. Aiem-
min innovaatiot ymmärrettiin verrattain kapeasti kaupallistetuiksi 
teknisiksi keksinnöiksi, jotka käytännössä olivat uusia tuotteita tai 
teknisiä tuotantomenetelmiä. Uudistunut ja laajentunut innovaa-
tionäkemys korostaa aiempaa voimakkaammin myös inkrementaa-
listen innovaatioiden roolia sekä sitä, että innovaatiotoiminta voi 
kohdistua laajasti koko yrityksen toimintaan. Teknisten ja liiketalou-
dellisten näkökulmien lisäksi innovaatioiden synnyn selittämiseen 
ja edistämiseen haetaan kokonaisvaltaisempia sosiaali-, organisaa-
tio- ja johtamisteoreettisia jäsennystapoja (vrt. esim. Schienstock 
1999, Sundbo 2001). Keskustelu avoimista innovaatioista ja niihin 
prosesseihin liittyvistä toimijatahoista monipuolistaa keskustelua 
entisestään (esim. Chesbrough 2003).

Keskustelu alueellisista ja paikallisista innovaatioympäristöistä 
motivoituu oikeastaan kahdesta suunnasta. Ensinnäkin taustalla 
on perushuomio siitä, että nykyaikaisiin rekursiivisiin innovaatio-
prosesseihin osallistuvien tahojen maantieteellisellä läheisyydellä on 
nähty olevan merkitystä niihin liittyvien informaatio- ja tietovirtojen 
muodostumisen ja toimivuuden kannalta. Toisaalta innovaatio-
ympäristön käsite motivoituu kehittämispolitiikan lähtökohdista. 
Innovaatioympäristön käsitteen on havaittu olevan hyödyllinen 
alueellisen innovaatiotoiminnan dynamiikkaa ja sen mahdollisia 
kehittämiskohteita jäsennettäessä. Paikallisen innovaatioympäristön 
voi ajatella jakaantuvan kolmeen, toisiinsa kytköksissä olevaan 
tasoon: 1. rakenteiden ja instituutioiden taso, 2. organisaatiotaso sekä 
3. yksilöiden taso. Kullakin tasolla voidaan eritellä tiettyjä yhteisiä 
piirteitä, jotka edesauttavat sekä yritysten että alueen kilpailukyvyn 
kehittymistä. Tässä yhteydessä on syytä huomauttaa, että paikallinen 
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innovaatioympäristö ei ole kaikille yrityksille samanlainen, vaan se 
vaihtelee esimerkiksi toimialoittain (vrt. Kautonen tässä kirjassa). 
Tietyllä tavalla paikallistunut toimialakeskittymä onkin luonteva 
lähtökohta paikallisen innovaatioympäristön rakentumiselle. 

Tämä artikkeli on eräällä tavalla suoraa jatkoa Sotaraudan ja Ko-
sosen (2004) toimittamassa artikkelikokoelmassa ”Yksilö, kulttuuri, 
innovaatioympäristö” julkaistuun artikkeliini, jossa tarkasteltiin 
paikallista innovaatioympäristöä yksilönäkökulmasta (Kolehmai-
nen 2004). Tuolloin tarkastelu oli luonteeltaan teoreettista. Tämän 
artikkelin tarkoituksena on puolestaan paneutua samaan tematiik-
kaan erityisesti kuvailevan empirian kautta. Innovaatioympäristön 
yksilötason teemoistakin käsittely rajataan vain yhteen kapeaan 
osa-alueeseen eli ICT-yrityksissä työskentelevien avainhenkilöiden 
henkilökohtaisiin verkostoihin ja niiden merkitykseen ICT-ammat-
tilaisten informaation ja tiedon hankinnan kannalta. Paikallisen 
innovaatioympäristön käsitteen näkökulmasta tarkastelun taustaksi 
asettuu Tampereen ICT-keskittymä, jonka dynamiikkaa ei sinällään 
eritellä, vaan artikkelissa keskitytään yksilöihin, heidän työhönsä ja 
henkilökohtaisiin verkostoihin. 

Artikkelissa käytetty empiirinen aineisto koostuu kuuden ICT-
yrityksessä työskentelevän avainhenkilön haastatteluista. Edellä 
mainitut avainhenkilöt työskentelevät kolmessa tamperelaisessa 
ICT-alan yrityksessä, joiden toimitusjohtajien haastatteluja on 
hyödynnetty avainhenkilöiden tiedonhankintaa ja henkilökohtaisia 
verkostojen käsittelyä konstekstualisoivana taustamateriaalina. 

Innovaatioympäristö, tieto ja yksilö

Paikallinen innovaatioympäristö yksilötasolla on varsin moniulot-
teinen ilmiö. Aiemmissa tutkimuksissa on esimerkiksi havaittu, 
että erilaiset asiantuntijatyöntekijät ovat kiinnostuneita ”luovista 
ongelmanratkaisuympäristöistä” (ks. Raunio 2001, Forsander ym. 
2004). Tällä viitataan sellaiseen asuin- ja elinympäristöön, joka tar-
joaa asiantuntijoille esimerkiksi monipuoliset ja haasteelliset am-
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matilliset kehittymismahdollisuudet, jotka ilmenevät esimerkiksi 
sisällöllisesti haastavana ja jännittävänä työnä sekä monipuolisina 
ura- ja lisäkouluttautumismahdollisuuksina. Edelleen on havaittu, 
että tällaisia ”luovan luokan” edustajia motivoivat ja houkuttelevat 
myös mahdollisuus työskennellä muiden asiantuntijoiden kanssa ja 
saada osakseen vertaisten arvostusta. Luovaan ongelmanratkaisuym-
päristöön liittyvät myös pelkkää työympäristöä yleisemmät tekijät, 
joihin voidaan viitata paikan laadun käsitteellä, jolla on fyysinen, 
toiminnallinen, taloudellinen ja sosiaalinen ulottuvuus. 

Toimialakeskittymän tai klusterin koko ja institutionaalisen 
rakenteen vahvuus (esim. yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslai-
tokset) ovat yksilönäkökulmasta verrattain rakenteellisia, mutta silti 
keskeisiä elementtejä toimivan paikallisen innovaatioympäristön 
rakentumisessa. Toisaalta ne kytkeytyvät tiiviisti alueen kilpailuky-
kyisyyteen näiden asiantuntijatyöntekijöiden suhteen. Sen sijaan 
tarkasteltaessa paikallista innovaatioympäristöä dynaamisesta näkö-
kulmasta on huomiota kiinnitettävä henkilöiden välisiin suhteisiin 
ja erityisesti niihin kytkeytyviin erilaisiin tietoprosesseihin. Katseen 
kääntäminen yrityksen sisältä ulkoiseen toimintaympäristöön 
kiinnittää huomion ensinnäkin organisaatioiden välisiin suhteisiin, 
jotka voivat olla esimerkiksi vertikaalisia, toimitusketjuun liittyviä 
suhteita tai horisontaalisia kumppanuussuhteita. Kummankin tyyp-
pisillä suhteilla on merkitystä innovaatiotoiminnan kannalta, joskin 
erilaisten yritysten kohdalla niiden painoarvo vaihtelee (Kautonen 
2006). Paikallista innovaatioympäristöä yksilötasolla tarkasteltaessa 
on kuitenkin kyettävä näkemään syvemmälle. 

Henkilötasoisten suhteiden merkitys yritysten innovaatiotoimin-
nassa ja paikallisessa innovaatioympäristössä on sangen moniulot-
teinen asia. Esimerkiksi organisaatioiden väliset suhteet palautuvat 
aina jossakin vaiheessa henkilöiden välisiksi suhteiksi, vaikka ne 
ovat organisaatiotasolla usein muodollisesti neuvoteltuja ja erilaisin 
sopimuksin vahvistettuja. Usein tällaisiin virallisiin organisaatioiden 
välisiin suhteisiin liittyy myös tietynlaisia investointeja, jotka voivat 
olla taloudellisia, ajallisia tai henkisiä. Organisaatioiden väliset suh-
teet ovat myös selkeä johtamisen kohde, kun taas organisaatiorajat 
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ylittävien epävirallisten ja henkilötasoisten suhteiden johtaminen on 
huomattavan vaikeaa tai jopa mahdotonta (vrt. Van Aken & Wegge-
man 2000). Yhtä kaikki, raja organisaatioiden välisten ja henkilöiden 
välisten suhteiden välillä on tästä näkökulmasta melko häilyvä ja 
kyse voi joissakin tapauksissa olla suhteen luonteen erilaisista paino-
tuksista eri ajanjaksoina. Organisaatioiden välisiin suhteisiin liittyvät 
henkilösuhteet muodostavat kuitenkin vain yhden, melko kapean 
ulottuvuuden paikallisesta innovaatioympäristöstä yksilötasolla. 
Onkin oleellista tunnistaa myös näiden organisaatioiden välisten, 
virallisten verkostojen ulkopuolelle jäävien henkilöiden välisten 
verkostojen ja kontaktien merkitys. 

Asiantuntijatyöntekijöillä sekä erityisesti yritysten erilaisissa 
johtavissa asemissa olevilla henkilöillä on useimmiten hyvin laajat 
työhön liittyvät epäviralliset verkostot, joita he voivat hyödyntää eri 
tavoin. Niillä on oma tärkeä merkityksensä myös yritysten innovaa-
tiotoiminnassa erityisesti tietointensiivisillä (palvelu-)aloilla, joissa 
yritysten osaaminen on sitoutunut poikkeuksellisen voimakkaasti 
juuri yrityksessä työskenteleviin asiantuntijoihin. Tämä huomio 
motivoi voimakkaasti myös tätä artikkelia. Organisaatioiden sisäis-
ten ja niiden välisten sosiaalisten suhteiden merkitys on tunnistettu 
jo kauan aikaa sitten ja niitä on käsitelty esimerkiksi ”sosiaalisen 
juurtuneisuuden” (”social embeddedness”) ja ”sosiaalisen pääoman” 
(”social capital”) käsitteiden avulla (esim. Granovetter 1985, Oinas 
1998, Nahapiet & Ghoshal 1998). 

Henkilökohtaisten kontaktien käyttöä erilaisiin työtehtäviin 
liittyen on tutkittu myös praktisemmista lähtökohdista jonkin 
verran. Innovaationäkökulmasta erään kiinnostavan erityisryhmän 
muodostaa tässä suhteessa tieteellinen yhteisö. Tieteen tutkimuksen 
piirissä henkilökohtaisten kontaktien käyttöä onkin tutkittu jonkin 
verran (esim. Katz & Martin 1997, Talja 2002). Näiden tutkimus-
ten mukaan tutkijat hyödyntävät henkilökohtaisia kontaktejaan 
esimerkiksi tutkimuksellisten ideoiden generoimiseen, vaihtamiseen 
ja testaamiseen, tiedon hankintaan ja jakamiseen, tutkimusmateri-
aalien vaihtamiseen, rahoituksen hankkimiseen sekä luonnollisesti 
yhteisiin kirjoittamis- ja julkaisemisprosesseihin. 
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Konkreettinen tutkimuksellinen tai innovaatioyhteistyö merkit-
see useimmiten yksilötasolla sitä, että henkilöiden väliset suhteet 
ovat ”vahvoja” ja tavoitteellisia. Toisin sanoen, henkilöitä sitoo 
yhteen melko voimakas side, joka voi perustua yhteiseen intressiin 
tai aiempaan kokemukseen. Aikaisempia yhteistyökokemuksia on 
voinut syntyä esimerkiksi opiskelu- tai työtoveruuden tai esimerkiksi 
yhteisen harrastustoiminnan kautta. Vahvoja siteitä voi siis syntyä 
monin tavoin. Vahvojen sidosten piirteitä on nähtävissä Crossin ym. 
(2001) tutkimuksessa, jossa he ovat tarkastelleet ”Social network 
analysis” –metodia käyttäen tiedon luomista ja jakamista erityisesti 
organisaation sisäisissä, mutta myös niiden ulkopuolisissa epäviral-
lisissa henkilöiden välisissä verkostoissa. Eräs heidän tuloksistaan 
on, että informaation ja tiedon hankinnan näkökulmasta ihmisten 
välisten suhteiden tehokkuus riippuu erityisesti seuraavista neljästä 
ulottuvuudesta (Cross ym. 2001, 102-103, 105): 

Tieto (Knowledge).•	  Tietyn henkilön käyttäminen tiedon lähteenä 
edellyttää jonkinasteista tietoa siitä, millaista tietoa ja osaamista 
kyseisellä henkilöllä on. Tieto voi olla myös epätarkkaa ja päivit-
tämätöntä.  
Pääsy (Access).•	  Tietyn henkilön käyttäminen tiedon lähteenä edel-
lyttää sitä, että pääsy kyseisen henkilön tietoon ja osaamiseen on 
mahdollista saavuttaa. Tähän vaikuttavat voimakkaasti esimerkiksi 
fyysinen läheisyys, organisatoriset tekijät sekä erilaiset käytettävissä 
olevat vuorovaikutusteknologiat.
Sitoutuneisuus (Engagement).•	  Tietolähteenä käytettävän henkilön 
ymmärrys tiedon hankkijan tavoitteista ja tarkoituksista sekä mah-
dollinen sitoutuneisuus niihin edesauttaa oikeanlaisen tiedon vä-
littymistä.
Turvallisuus (Safety).•	  Tiedonhankinnan, oppimisen ja luovuuden kan-
nalta tehokkaat ihmisten väliset suhteet ovat sellaisia, joissa on mah-
dollista esimerkiksi myöntää puutteet omissa tiedoissa ja joissa keskus-
telun on mahdollista edetä varsinaisen ongelman ulkopuolelle.  

Vahvojen sidosten osalta luottamuksen merkitys on hyvin keskei-
nen, mikä näkyy myös Crossin ym. (2001) esittämissä ulottuvuuk-
sissa. Dahlin ja Pedersenin (2005) tutkimus Aalborgin alueen lan-
gattomaan tiedonvälitykseen keskittyvän klusterin sisäisistä sosiaali-
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sista verkostoista ja niiden merkityksestä yritysten T&K-prosesseissa 
nostaa luottamuksen ja maineen erittäin keskeisiksi tekijöiksi. En-
sinnäkin heidän yksilötasoisen kyselyaineiston analyysi osoitti, että 
klusterissa työskentelevillä asiantuntijoilla on runsaasti kontakteja 
ja että ne välittävät arvokasta ja hyödyllistä tietoa. Yksi Dahlin ja 
Pedersenin (emt.) päätulemista on se, että pitkäkestoiset sosiaaliset 
verkostot tuovat kokeneimmille asiantuntijoille todennäköisimmin 
hyödyllistä tietoa. Tällaiset kontaktit perustuvat keskinäiseen luot-
tamukseen ja hyvään maineeseen. 

Tämä huomio on samalla Dahlin ja Pedersenin (2005) vastaus 
niille tutkijoille, jotka epäilevät epämuodollisten, henkilökohtais-
ten kontaktien merkitystä asiantuntijoiden tiedonhankinnassa 
(esim. Breschi & Lissoni 2001). Epäilyn taustalla on ajatus siitä, 
että henkilöiden välisessä epämuodollisessa vuorovaikutuksessa ei 
siirry kovinkaan arvokasta tietoa, koska asiantuntijat ovat lojaaleja 
työnantajilleen, eivätkä voi siten käsitellä työnsä kannalta merki-
tyksellisiä asioita. Sinällään Breschi ja Lissoni (emt.) tarttuvat ihan 
aiheellisesti löysään puhuntaan paikallisten tietovuotojen (”localised 
knowledge spillovers”) merkityksestä. Heidän eräs päähuomionsa 
onkin se, että innovaatiotoimintaan kytkeytyviä tietoprosesseja voi-
daan tarkastella tutkittavissa olevina taloudellisina mekanismeina 
(esim. työmarkkinoiden toiminta ja formaalit yritysverkostot). 
Toisin sanoen heidän mielestään ”paikallisten tietovuotojen” ja 
paikallisen ”tiedon läikkymisen” vaikeasti lähestyttävä ja operatio-
nalisoitava komponentti ei ole niin merkityksellinen kuin viimeai-
kainen tutkimus väittää. Toisaalta on erinomaisia sekä empiiriseen 
tarkasteluun että käsitteellistämiseen tähtääviä artikkeleita, joissa 
näihin vaikeisiin, immateriaalisiin kysymyksiin on tartuttu (esim. 
Henry & Pinch 2000). Tässä artikkelissa pyritään myös empii-
risen kuvauksen kautta lähestymään näitä teemoja ja samalla 
laajentamaan ymmärrystä siitä, millaisia rooleja asiantuntijoiden 
henkilökohtaisilla verkostoilla on heidän työssään tarvitseman 
informaation ja tiedon kannalta. Tarkastelua ei kuitenkaan ole si-
dottu vain paikalliseen kontekstiin, vaan paikallisuuden merkitystä 
tarkastellaan ilmiölähtöisesti.
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Edellä kuvatun kaltaiset lähestymistavat kutistavat helposti hen-
kilöiden väliset sosiaaliset suhteet erittäin välineelliseen asemaan. 
Käytännössä lieneekin niin, että tiedonhankinta on vain yksi ulot-
tuvuus useimpien asiantuntijatyöntekijöiden sosiaalisissa suhteissa, 
vaikka ne liittyisivät hyvin voimakkaasti nimenomaan työtehtäviin. 
Sen sijaan on erityisen mielenkiintoista se, että Granovetterin (1973) 
huomio ”heikkojen sidosten voimasta” tavallaan haastaa päämää-
räsuuntautuneiden, vahvojen sidosten merkityksen. Granovetter 
(1973) korostaakin runsaasti viitatussa artikkelissaan heikosti toisen-
sa tuntevien ihmisten välisten yhteyksien, eli ”heikkojen sidosten”, 
merkitystä verkostoitumisessa ja erityisesti informaation ja tiedon 
vaihdossa. 

Granovetterin (1973) mukaan henkilöiden välisten vahvojen 
sidosten (esim. ajallisesti tai kulttuurisesti) kautta ei välttämättä 
välity kovinkaan uutta informaatiota, koska useimmilla henkilöillä 
on jo muutoin käytössään sama informaatio. Sen sijaan heikkojen 
sidosten kautta saattaa välittyä monipuolisempaa informaatiota 
kuin vahvojen sidosten kautta. Nämä heikot sidokset toimivatkin 
usein eräänlaisina linkkeinä erilaisten vahvojen sidosten ylläpitä-
mien ryhmien välillä. Heikkojen sidosten kautta tihkuva tieto ja 
niiden kyky yhdistää erilaisia ryhmiä ovat tärkeitä asioita erityisesti 
asiantuntijayhteisöissä. Myöhempi tutkimus on lisännyt runsaasti 
sävyjä Granovetterin (emt.) klassiseen tulkintaan. Esimerkiksi 
Hansen (1999) on tarkastellut heikkojen ja vahvojen sidosten 
merkitystä monitoimipaikkaisen yrityksen sisäisen tuotekehityksen 
tehokkuuden kannalta. Tiivistetysti hänen mukaansa heikot sidokset 
ovat erittäin tehokkaita silloin, kun uutta, hyödyllistä tietoa tarvitsee 
etsiä. Tästä huolimatta heikkojen sidosten kautta ei voida siirtää ja 
hyödyntää kompleksista ja vaativaa tietoa, vaan silloin tarvitaan 
vahvoja sidoksia. Heikot ja vahvat sidokset palvelevat näin ollen eri 
tarpeita, mikä on hyödyllistä pitää mielessä.   

Yhtä kaikki, paikallisen innovaatioympäristön näkökulmasta 
kysymys on osaltaan siitä, missä määrin tällaiset vahvat ja heikot 
henkilöiden väliset suhteet ovat paikallistuneet. On muistettava, 
että tällaiset sidokset eivät suinkaan ole paikallisen innovaatioympä-
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ristön ”yksityisomaisuutta”, vaan ne voivat suuntautua kansallisesti 
ja yhä useammin myös kansainvälisesti. Paikallisuus ja alueellisuus 
korostuvat kuitenkin alueellisen kehittämisen viitekehyksestä käsin. 
Kansainvälisyyden ja paikallisuuden välillä ei sinällään ole ristirii-
taa, vaan ne voidaan kuroa yhteen. Viime aikoina varsin suosituksi 
ovatkin tulleet maininnat ”paikallisesta pörinästä” ja ”globaaleista 
kanavista” (”local buzz” & ”global pipelines”) (Bathelt ym. 2002). 
Alueen sisäiseen dynamiikkaan on erityisesti innovaatiotoiminnan 
yhteydessä viitattu tällä epämääräisellä ”pörinän” käsitteellä, jolle So-
tarauta ym. (2003, 34) ovat pyrkineet löytämään erilaisia tarkentavia 
sisältö- ja merkitysulottuvuuksia. Ne voidaan tiivistää seuraavasti: 

Pörinä on jatkuvasti käynnissä olevia kiehtovia ja hyödyllisiä, uutta •	
luovia prosesseja, jotka toimivat myös muille inspiraation ja inno-
vaatioiden lähteinä.
Pörinä viittaa tietyn toimialan ja siihen liittyvän kehittämis- ja tut-•	
kimustoiminnan muodostamaan informaatio- ja kommunikaatio-
ympäristöön, joka sisältää sekä aiottuja että sattumanvaraisia oppi-
mis- ja tiedonvälittymisprosesseja. 
Pörinää suuntaavat yhteiset tulkinnalliset viitekehykset ja jaetut kä-•	
sitykset toimialan, geneerisen teknologian ja toimialaspesifien tek-
nologioiden kehityksestä, tulevaisuudennäkymistä ja vaikutuksista 
toimialan kehitykseen. 
Toimijat saavat paljon tietoa monista paikallisista lähteistä sekä suo-•	
raan että epäsuorasti. Tiedotusvälineet, juorut, huhut, seminaarit, 
kehittämisohjelmat yms. välittävät tietoa.
Pörinä luo eräänlaisen ”tiedon tihkusateen”, jossa toimijoille välittyy •	
paljon tietoa jopa ilman tietoista toimintaympäristön ”skannausta”.
Pörinä on luonteeltaan spontaania ja sujuvaa. Sitä ei voida luoda •	
pakottamalla, mutta sen synnylle voidaan luoda erilaisilla toimen-
piteillä edellytyksiä.

Tämän artikkelin kannalta merkittävimmät ulottuvuudet paikalli-
sessa ”pörinässä” liittyvät henkilöiden välisissä verkostoissa tapah-
tuvaan tiedon kollektiiviseen jakamiseen, vaihtamiseen ja luomi-
seen paikallisessa innovaatioympäristössä. ”Pörinä” näyttää lisäksi 
käsitteellisesti painottuvan nimenomaan heikkoihin sidoksiin, mikä 
onkin varsin luontevaa. Seuraavassa jaksossa tarkastellaan joitakin 
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edellä esiin nostettuja teemoja empiirisen aineiston valossa. Pyrki-
myksenä on kuvailevan empirian kautta hahmottaa niitä todelli-
suuksia, joita edellä käsitellyt teoreettiset jäsennykset pyrkivät ku-
vaamaan. 

kuusi asiantuntijaa: eroja ja samankaltaisuuksia

asiaNtuNtijoideN taustatiedot

Kaikki haastatellut työskentelevät tamperelaisissa ICT-alan yrityk-
sissä. Heidän nimikkeensä ovat seuraavat: ohjelmistosuunnittelija, 
projektipäällikkö, tuotelinjan vetäjä, kehitysjohtaja, IT-johtaja ja 
luova johtaja. Tarkemmat tiedot on koottu liitteeseen 1. Ohjelmis-
tosuunnittelija ja kehitysjohtaja työskentelevät ohjelmistoyritys 
X:ssä, joka on erikoistunut Java-kielellä toteutettuihin tietokan-
tapohjaisiin verkkosovelluksiin sekä erilaisiin ohjelmistosovelluk-
siin langattomassa ympäristössä. Projektipäällikkö ja tuotelinjan 
vetäjä työskentelevät tietoteknisiä järjestelmiä valmistavassa yritys 
Z:ssa, joka toimittaa verkko-ohjelmistoja ja erikoistuotteita se-
kä laitteiden välisiä verkkoratkaisuja. IT-johtaja ja luova johtaja 
työskentelevät puolestaan Uusmediayritys Y:ssä, jonka toimiala-
na on monimediasisältöjen konseptisuunnittelu, erityisesti sisäl-
töyhteisöjen työkalujen ja palveluiden suunnittelu. Käytännössä 
yrityksessä tehtävä työ on käsikirjoitusta, konseptisuunnittelua, 
interaktiivisten toimintojen suunnittelua ja toteutusta sekä käy-
tettävyyssuunnittelua.

Jo näin pieni otos ICT-alalla työskentelevistä henkilöistä on 
omiaan purkamaan syvään juurtunutta ”nörttistereotypiaa” kapea-
alaisesti maailmaa hahmottavista tietotekniikan taitajista. Kaikilla 
asiantuntijoilla on jonkin alan korkeakouluopintoja. Suurin osa on 
opiskellut tai opiskelee edelleen yliopistossa joko tietotekniikkaa 
tai tietojenkäsittelytiedettä. Uusimediayritys Y on tässä suhteessa 
erilainen, sillä sen edustajat ovat hankkineet koulutuksensa ammat-
tikorkeakoulussa medianomi- ja tradenomiopintojen kautta. 
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Asiantuntijoiden työtehtävät ovat varsin monimuotoisia. Oikeas-
taan joukossa on vain yksi asiantuntija, joka työskentelee puhtaasti 
teknisten asioiden parissa. Kyseessä on Ohjelmistopalvelu X:ssä 
työskentelevä ohjelmistosuunnittelija, jonka työnkuvaan kuuluu 
pääasiassa ohjelmistoprojektien suunnittelu ja läpivieminen (ohjel-
mointi ja dokumentointi). Myös Uusmediayritys Y:n IT-johtaja on 
omistautunut tekniseen tuotekehitykseen ja teknisenä asiantuntijana 
työskentelyyn. Pienessä yrityksessä työnkuvat ovat kuitenkin joka 
tapauksessa varsin diffuuseja. Muiden asiantuntijoiden työnkuvat 
vaikuttavat teemallisesti laaja-alaisemmilta. Tyypillistä näyttääkin 
olevan se, että asiantuntijoilla on sekä kehitystehtäviä että vastuuta 
konkreettisten projektien läpiviennistä. 

Huomionarvoista on myös se, että monilla asiantuntijoilla on 
suoraa esimiesvastuuta, vaikka heidän työkokemuksensa saattaa 
olla verrattain lyhyt. Tämä kertoo osaltaan siitä, että uusmedia- ja 
ohjelmistoalan kasvuvaiheessa työntekijöiden kysyntä oli erittäin 
voimakasta ja että alalla työskentelevien ihmisten urakehitys oli 
varsin nopeaa2. Toisaalta ICT-alan työkulttuuri on verrattain 
nuori, eikä alalle ole kehittynyt perinteisemmille aloille tyypillisiä 
pitkiä urapolkuja, vaan urakehitys voi olla nopeaakin. Toisaalta on 
huomattava, että useammat haastatelluista ovat tavallaan yrittäjiä, 
sillä he ovat osakkaita samassa yrityksessä, jossa työskentelevät. 
Yrittäjätiimin jäsenet siis kantavat omassa yrityksessään vastuuta 
sen eri toiminta-alueista (esim. tekninen osaaminen, kehitystoimin-
not). Nopea urakehitys näkyy myös koulutuksen ja työtehtävien 
yhteensopivuudessa: tekniseltä tai tietojenkäsittelylliseltä puolelta 
haastateltujen asiantuntijoiden saama koulutus vastaa hyvin hei-
dän työnsä asettamiin haasteisiin. Sen sijaan useat haastateltavat 
harkitsivat lisäkouluttautumista oman kaupallisen, taloudellisen ja 
esimiesosaamisensa lisäämiseksi. 

2  Haastattelut tehtiin ajankohtana, jolloin uusmedia- ja ohjelmistoalan nopeimman 
kasvun vaihe oli juuri taittumassa tasaisemmaksi kasvuksi. 
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asiaNtuNtijoideN tiedoNtarpeet

Ohjelmistosuunnittelija ja projektipäällikkö: tekninen osaaminen 
korostuu

ICT-alalla työskentelevien asiantuntijoiden tiedontarpeet näyttävät 
olevan verrattain eriytyneitä. Tiedontarpeet taas ohjaavat sitä, mil-
laisista lähteistä asiantuntijat etsivät informaatiota ja tietoa oman 
työnsä tueksi. Esimerkiksi ohjelmistosuunnittelijan työssään tarvit-
sema tieto on erittäin fokusoitunutta, koska työtehtävät ovat ko-
konaisvaltaisuudestaan huolimatta varsin rajautuneita. Tietotarpeet 
liittyvät ennen muuta esimerkiksi ohjelmointikieliin, ohjelmisto-
suunnittelumenetelmiin ja testausmenetelmiin. Ohjelmistosuun-
nittelija hallitsee noin puolenkymmentä erilaista ohjelmointikieltä. 
Lähes kaikki työprojektit toteutetaan kuitenkin java-kielellä, jonka 
hän on oppinut pääasiassa nykyisessä työssään. Sen sijaan ohjelmis-
tosuunnittelumenetelmiin liittyvä tieto ja osaaminen ovat suurelta 
osin yliopisto-opintojen kautta hankittua. Ohjelmistosuunnittelijan 
työssä ei voi kuitenkaan ajatella, että osaisi joskus kaiken tarvittavan, 
vaan työ on jatkuvaa oppimista:

”Mut kyllä täällä niin kun on oppinu varmaan kaikkein eniten. Et sitä 
mukaa kun asioita tarvii ja opiskelee ni siinähän sitä oppii kaikkein par-
haiten”.

Ohjelmistoalalla teknologia kehittyy koko ajan, mutta esimerkik-
si ohjelmointikielissä, arkkitehtuureissa ja suunnitteluperiaatteissa 
perusasiat pysyvät pitkälti samoina. Uuden oppimisessa kyse onkin 
usein siitä, kuinka tiettyä teknologiaa voidaan hyödyntää uudella 
tavalla tai uudessa kohteessa. Jatkuva oppiminen tapahtuu pitkälti 
töiden puitteissa, mutta myös omaehtoisen opiskelun ja erilaisiin 
materiaaleihin perehtymisen kautta. Yrityksen sisäisellä ja ulkoa han-
kittavalla henkilöstökoulutuksella on myös luonnollisesti oma mer-
kityksensä. Teknologisen tiedon lisäksi ohjelmistosuunnittelijan on 
oltava tietoinen siitä, mitä asiakas tilaamaltaan ohjelmistolta lopulta 
haluaa. Tämä tieto ei kuitenkaan tule suoraan ohjelmistosuunnitte-
lijalle, vaan se suodattuu projektin alussa tehtävän määrittelyn kaut-
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ta. Projektin kuluessa asiakkaaseen ollaan yhteydessä, mutta tämän 
yhteydenpidon hoitaa suurelta osin projektipäällikkö, jonka kautta 
informaatiota ja tietoa liikkuu kumpaankin suuntaan.

Haastatelluista henkilöistä projektipäällikkö (Tietoteknisiä jär-
jestelmiä valmistava yritys Z) hahmottaa tilanteen pitkälti samalla 
tavalla kuin em. ohjelmistosuunnittelija. Projektipäällikön työn-
kuva on vasta muotoutumassa, samoin uudet tietotarpeet. Hänen 
kokemuksensa perusteella kuitenkin normaalissa asiakasprojekti-
toiminnassa korostuvat varsinaisen teknisen substanssiosaamisen 
lisäksi erilaiset sosiaaliset taidot, esimerkiksi kommunikaatiotaidot 
ja kyky ottaa toiset ihmiset huomioon. Substanssiosaamisella 
viitataan riittävään teknologiseen ja tekniseen osaamiseen ja ym-
märrykseen omasta toimialasta ja toimintakentästä. Lisäksi suorissa 
asiakasprojekteissa ja myös kokeilevimmissa erikoisprojekteissa 
asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen on perusedellytys, koska 
perimmäisenä pyrkimyksenä on tuottaa asiakasyrityksille lisäarvoa 
kehittämällä ja toteuttamalla järkeviä ratkaisuja niiden liiketoiminta-
ongelmiinsa. Erikoisprojekteissa tulevaisuusaspekti on tavanomaisia 
asiakasprojekteja vahvemmin läsnä. Niissä on pyrittävä arvioimaan 
sitä, millaiset teknologiat ja liiketoimintamallit tulevaisuudessa 
menestyvät. Tämä on kuitenkin tehtävä siten, että yhteys olemassa 
oleviin realiteetteihin (esim. teknologiset lähtökohdat) säilyy. Täl-
lainen vahva tulevaisuusaspekti edellyttää monipuolista osaamista 
ja innovatiivisuutta sekä kykyä luoda esillä olevaan asiaan avoimesti 
myös täysin uudenlaisia näkökulmia. Projektipäällikkö toimii usein 
sekä suoraviivaisemmissa asiakasprojekteissa että kokeilevammissa 
erikoisprojekteissa eräänlaisena tulkkina asiakasyrityksen ja oman 
yrityksen työntekijöiden välillä. 

Projektipäällikön työkuvaan kuuluvat myös uusien asiakkai-
den hankinta ja tarjoustoiminta. Tarkoituksena on siis löytää 
yrityksen tietyllä tuote- ja palvelusektorilla uusia potentiaalisia 
asiakkaita. Mahdolliset asiakasyritykset on melko helppo nimetä, 
mutta vaikeampaa on tunnistaa nykyisten ja potentiaalisten uusien 
asiakasyritysten liiketoimintaa ohjaavia tekijöitä. Tekijöiden tunnis-
taminen mahdollistaisi yrityksen omien teknologisten ratkaisujen 
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mahdollisimman hyvän kehitystyön ja vaikuttaisi myös myynti- ja 
markkinointitoimintaan. Pitäisi siis kyetä tarjoamaan potentiaalisille 
asiakkaille ratkaisu sellaisiin liiketoimintaongelmiin, -haasteisiin tai 
–mahdollisuuksiin, joita ne eivät välttämättä itse ole edes havainneet. 
Kyseinen työ vaatii projektipäälliköltä asiakkaiden liiketoiminnan 
melko kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Vastaavasti substanssipuo-
lelta on ymmärrettävä, millaisiin tehtäviin yrityksen oma, tosin 
räätälöitävissä oleva teknologinen perusratkaisu ylipäätään ”taipuu” 
ja millaisia asioita ratkaisun myynnissä ja markkinoinnissa pitäisi 
painottaa. Lisäksi, etenkin uusien asiakkaiden kanssa työskennel-
täessä, sosiaalisten ja kommunikaatiotaitojen tulee olla kunnossa, 
koska ”kosketustilanteet” asiakkaan kanssa ovat herkkiä ja niihin ei 
välttämättä tarjoudu usein tilaisuutta. Tämä on tieto- ja osaamistar-
peiden kannalta varsin haastava osa projektipäällikön työtä:  

”Ja tota ... mun mielestä se on se haastava osa sitä. Et vaikka me ymmär-
rettäs se mutta meidän pitää osata myöskin viestiä sille asiakkaalle, että me 
halutaan niin kun oikeesti auttaa siinä liiketoiminnassa niitä eikä niin, 
että me myydään jotain purkkia ja kilkettä ja kalketta sinne ja sit se kestää 
kaikilla vuoden tai puoltoista ennen kun ymmärtää, että no nii, tätähän 
tässä haettiin.”

Kaiken kaikkiaan projektipäällikön työssä tekninen substanssiosaa-
minen on erittäin tärkeää, mutta samalla korostuu myös asiakkaan 
liiketoiminnan ymmärtäminen. Työn luonne ja jatkuvat kohtaami-
set asiakkaiden kanssa edellyttävät myös sosiaalista kyvykkyyttä ja 
tilanneherkkyyttä.

Tuotelinjan vetäjä ja kehitysjohtaja: liiketoimintaosaamisen  
vaatimukset laajenevat

Tuotelinjan vetäjä työskentelee samassa yrityksessä kuin edellä kä-
sitelty projektipäällikkö. Hänen työnkuvaansa kuuluvat tuotelinjan 
esimiestehtävät, yrityksen teknologian ja kompetenssien kehittämi-
nen, uusien hankkeiden käynnistäminen, tarjoustoiminta ja asia-
kassuhteiden hallinta, projektinhallinta ja -ohjaus sekä joissakin 
projekteissa teknisenä asiantuntijana toimiminen. Työssä painottuu 
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yrityksen sisällä tapahtuva projektinhallinta ja –ohjaus sekä uusien 
hankkeiden käynnistäminen ja asiakassuhteiden hallinta. Tekniselle 
ohjelmistoarkkitehtuurisuunnittelulle jää konkreettisten projektien 
yhteydessä vain vähän aikaa ja ohjelmointia tuotelinjan vetäjä tekee 
nykyisin tuskin ollenkaan. Tehtävänkuvassa ja näin ollen myös tie-
dontarpeissa on runsaasti yhteneväisyyksiä samassa yrityksessä työs-
kentelevän projektipäällikön kanssa.

Tuotelinjan vetäjän nykyisessä tehtävässä oleellisena haasteena 
on kyetä yhdistämään tekninen ja taloudellinen osaaminen, mikä 
on laajentanut ajatteluperspektiiviä aiempiin, puhtaasti teknisiin 
tehtäviin nähden. Tätä kuvaa hyvin tuotelinjan vetäjän kuvaus siitä, 
kuinka hänen suhtautumisensa ohjelmistojen rakentamiseen on 
tehtävien vaihtuessa muuttunut:

” (…) aikasemmin oli puhtaasti siellä teknisellä puolella, ni ei ymmärtäny 
niitä rajotteita mitä sieltä ulkopuolelta tulee. Nyt on paljon helpompi ym-
märtää niitä ja ne ohjaa lähes automaattisesti sitä omaa toimintaa. Et sitä 
ymmärtää aina että jos meillä on joku valmiina ni ei sitä kannata muut-
taa. Jos ei o ihan pakko muuttaa sitä. (…) Tietty tämmönen ideologisuus 
on kyllä karissu tässä matkan varrella.”

Uusien hankkeiden käynnistäminen, tarjoustoiminta ja asiakassuh-
teiden hallinta edellyttävät laaja-alaista tietoa esimerkiksi asiakkai-
den tarpeista, mahdollisten kilpailijoiden aikeista ja intresseistä sekä 
ylipäätään markkinoiden dynamiikasta (suhdanteet, toimijakenttä 
jne.). Suhteessa edellä käsiteltyyn projektipäällikköön painottuvat 
vieläkin enemmän asiakasyritysten liiketoimintaan liittyvät seikat 
teknologisten tekijöiden ohella. Asiakkaiden tarpeiden selvittämi-
nen tapahtuu luonnollisesti yhteistyössä asiakkaiden kanssa, mutta 
asiakkaista pitää hankkia myös muuta tietoa. Tuotelinjan vetäjä on 
kiinnostunut asiakasyritysten menestyksestä, koska se voi vaikut-
taa merkittävästi myös hänen oman yrityksensä tulevaisuuden nä-
kymiin. Vastaavasti kilpailijatiedon puolella ei riitä, että tietää keitä 
kilpailijat ovat ja mitä tuotteita ja palveluita ne tarjoavat. Pitäisi kye-
tä kurkottamaan hieman kauemmas ja saamaan tietoa esimerkik-
si siitä, miksi tietyt yritykset toimivat tietyllä markkina-alueella tai 
segmentillä, mikä kilpailijoiden taloudellinen tilanne on ja mitkä 
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heidän hinnoitteluperiaatteensa ovat. Tarjoustoiminnassa ja asiakas-
hankinnassa tarvittava tieto ja osaaminen ovat tuotelinjan vetäjän 
mukaan pitkälti kokemusperäisiä: kaikissa asiakaskontaktitilanteissa 
ei ole aikaa kovin syvällisiin analyyseihin, vaan ratkaisuja on tehtävä 
omaan näkemykseen perustuen. 

Ohjelmistoyritys X:n kehitysjohtajan työnkuva on erittäin moni-
puolinen, samoin tieto- ja osaamistarpeet, jotka ovat pitkälti yhte-
neväisiä haastatellun tuotelinjan vetäjän tieto- ja osaamistarpeiden 
kanssa tuoden kuitenkin joitakin uusia sävyjä käsittelyyn. Ensinnäkin 
kehitysjohtaja tarvitsee teknistä tietämystä eli ymmärryksen erilaisten 
toteutettavien ratkaisujen teknologisesta ja teknisestä perustasta. 
Toiseksi kehitysjohtajalla tulee olla jonkinlainen kaupallinen tietämys, 
eli ymmärrys erilaisten ideoiden ja hankkeiden kaupallisesta järkevyy-
destä. Toisinaan kaupallinen ymmärrys on eräällä tavalla negatiivista; 
täytyy kyetä katkaisemaan siivet sellaisilta hankkeilta, ideoilta yms., 
jotka eivät ole liiketaloudellisesti järkeviä. Toisaalta kaupallinen 
osaaminen purkautuu laajasti ottaen asiakas-, markkina- ja kilpailija-
tiedoksi. Myös kaupallisen osaamisen alueella yhdistyy sekä tieto että 
kokemukseen perustuva taito. Esimerkiksi pohdittaessa tuoteideaan 
liittyviä jatkotoimia on yhtäältä tiedettävä, onko vastaavanlaista 
ideaa kehitelty ja kokeiltu aiemmin ja millaisen vastaanoton se on 
saanut. Toisaalta on luotettava kokemusperäiseen näkemykseen idean 
menestymismahdollisuuksista. Yrityksen strategia ja fokus muodos-
tavat luonnolisesti yhden päätöksenteon kivijalan. Kaikille ideoille ja 
hankkeille on löydettävä oikea tapa ja oikea kanava niiden viemiseksi 
kannattavasti markkinoille. 

Käytännössä kehitysjohtajan nykyiset työtehtävät ovat suurelta 
osin erilaisten ihmisten kanssa kommunikointia, mikä merkitsee 
palavereja asiakkaiden, kumppaneiden ja muiden tahojen kanssa. 
Näiden keskusteluiden kautta on saatavilla runsaasti oppia kehitys-
johtajan tehtävissä toimimiseen, kunhan sen osaa sivulauseista ja 
rivien välistä poimia. Samaa oppimisprosessia tukevat myös erilaiset 
seminaarit ja tilaisuudet (esim. Tekesin teknologiaohjelmien tilai-
suudet), joissa kehitysjohtaja käy melko paljon. Edellytys erilaisten 
tapahtumien tehokkaalle hyödyntämiselle on kiinnostus osallistua 
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niihin myös itsensä kehittämisen näkökulmasta. Kehitysjohtajan 
tarvitsema teknologinen tai tekninen tieto ja osaaminen ovat luon-
teeltaan melko kumuloituvia, eikä teknologian puolella ole hänen 
urallaan ollut vielä mitään erityisiä epäjatkuvuuskohtia. Erityisesti 
hän painottaa kokemuksen ja tekemällä oppimisen sekä oikean 
asenteen merkitystä. 

Sekä tuotelinjan vetäjä että kehitysjohtaja ovat taustaltaan teknisiä 
asiantuntijoita, mutta nykyisessä työssään he ovat tekemisissä varsin 
vaativien liiketoiminnallisten kysymysten kanssa. Työn luonne onkin 
muuttunut teknisten ongelmien ratkaisemisesta otteeltaan strate-
gisemmaksi, jolloin myös tiedontarpeet ovat muuttuneet. Näistä 
seikoista huolimatta molemmat asiantuntijat haluavat säilyttää 
kontaktin myös teknologiseen osaamiseen, koska se on kuitenkin 
heidän liiketoimintansa ydintä.

Uusmediayrityksen asiantuntijoilla haasteena teknologian  
soveltaminen

Uusmediayritys Y poikkeaa luonteeltaan sekä ohjelmistoyritys X:stä 
että tietoteknisiä järjestelmiä valmistavasta yritys Z:sta, sillä se ei ole 
niin teknologisesti suuntautunut kuin kaksi muuta yritystä. Se on pa-
remminkin teknologian soveltaja kuin sen kehittäjä, mikä heijastuu 
myös yrityksessä työskentelevien asiantuntijoiden tieto- ja osaamis-
tarpeisiin. IT-johtaja on uusmediayritys Y:n keskeisin teknologian 
tuntija ja osaaja, joten teknisen tiedon ja osaamisen merkitys koros-
tuu myös hänen tietotarpeissaan. Kysymys on esimerkiksi siitä, mil-
laisia uusi laitteita, käyttöjärjestelmiä jne. tulee markkinoille ja mitä 
niillä pystyy tekemään. Kysymys on ennen kaikkea siitä, millaisia an-
saintamahdollisuuksia näihin uusin teknisiin ratkaisuihin uusmedia-
yrityksen näkökulmasta liittyy. Tämän saman kysymyksen ratkaisuun 
tarvitaan myös markkinatietoa, eli yhtäältä ymmärrystä asiakkaiden 
tarpeista ja käyttäytymisestä sekä toisaalta tietoa esimerkiksi siitä, 
kuinka suuret kokonaismarkkinat ovat ja mitkä yritykset sitä ovat ja-
kamassa. Tällaiset liiketoiminnan ytimeen kuuluvat kysymykset ovat 
nousseet enenevissä määrin esille myös IT-johtajan työssä. 
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IT-johtaja kokee kuitenkin, että tekninen tieto ja osaaminen 
ovat edelleen hänen henkilökohtaisia vahvuuksiaan. Koska uusme-
diayritys hyödyntää tuotteissaan ja palveluissaan hyvin monenlaisia 
teknisiä ratkaisuja ja päätelaitteita, korostuu myös IT-johtajan työssä 
kyky hallita kokonaisuuksia ja hahmottaa myös tietoteknisen tiedon 
kenttää melko laajasti:

”…mä pyrin siihen et jos joku kadulla tai missä tahansa muualla sanoo 
mulle jonkun, et ook sää kuullu koskaan tämmösestä, ni mä tietäisin. Mä 
on sen kuullu ja todennäköisesti jo vähän aikaa tutkinu sitä, miettiny sitä 
hommaa.”

Teknistä osaamista ei voi kuitenkaan erottaa ”konseptuaalisesta” tai 
ansaintalogiikkoihin liittyvästä tiedosta ja osaamisesta. Esimerkiksi 
uuden tuotekehitysprojektin alkaessa kummatkin kysymykset ovat 
alusta alkaen rinnakkain esillä. IT-johtajan työnkuva onkin kahta-
lainen: yhtäältä hän arvioi yrityksen muiden työntekijöiden luomien 
konseptien teknistä toteuttamiskelpoisuutta, mutta toisaalta hänen 
on kyettävä vakuuttamaan muut työntekijät siitä, että hänen suosit-
tamiensa teknisten ratkaisujen varassa on mahdollista rakentaa kan-
nattavia tuote- ja palvelukonsepteja. IT-johtajan tarvitsema tekninen 
tietämys perustuu yhtä lailla sekä tietoon että osaamiseen. Uuden 
oppiminen perustuu suurelta osin erilaisen kirjallisen ja muun luet-
tavan materiaalin läpikäyntiin, mutta luetun tiedon arvioiminen ja 
soveltaminen käytäntöön edellyttää kokemusperäistä osaamista, jota 
IT-johtajalle on kertynyt työnä ja harrastuksena tehdyn ohjelmoin-
nin kautta. Vaikka tekninen tieto (esim. ohjelmointikielet) muuttuu 
melko nopeasti, on se IT-johtajan mielestä kuitenkin jossain määrin 
kumuloituvaa, eli vanhasta kokemuksesta on merkittävää hyötyä uu-
sia asioita opeteltaessa. 

Uusiin konsepteihin ja ansaintalogiikkaan liittyvä tietämys on 
luonteeltaan huomattavasti epäselvempää ja häilyvämpää kuin tek-
ninen tietämys. Liiketaloudelliselta puolelta tämä tietämys perustuu 
joiltakin osiin tietoon ja erilaisiin pitäviin analyyseihin (esim. teks-
tiviestimarkkinoiden koko, käyttäjäjakaumat ja lisäarvopalveluiden 
osuudet), mutta suurelta osin siinä on kysymys kokemuksesta ja 
muiden yritysten tekemien kokeilujen seuraamisesta. Omaa arvos-
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telukykyä ei IT-johtajan mukaan pidä myöskään aliarvioida, etenkin 
jos kuuluu siihen kuluttajasegmenttiin, jolle palvelua tai tuotetta 
ollaan kehittämässä. 

Vaikka IT-johtaja on Uusmediayritys Y:n teknologinen asian-
tuntija, on teknologioiden riittävä tuntemus merkityksellistä myös 
yrityksen luovalle johtajalle. Hän määrittelee kaksi keskeisintä 
tietotarvetta seuraavasti: 1) tulevaisuuden teknologiat ja niiden 
hyödyntämismahdollisuudet sekä 2) kilpailijoiden tuotteet ja uuden-
laiset sisältöratkaisut. Luovan johtajan on tiedettävä, millaisia uusia 
teknologioita on lähivuosina tulossa käyttöön ja millaisia sisältö- ja 
palvelukonsepteja ne mahdollistavat. Hänen työnään on mm. seu-
rata sitä, millaisia ratkaisuja kilpailijayritykset ovat saaneet aikaan ja 
millaisia uusia ratkaisuja niissä on tehty. Tällainen kartoitustyö on 
erittäin kokonaisvaltaista ja se tarkoittaa esimerkiksi erilaisten verk-
kopalveluiden yms. kokonaiskonseptien, teknologisten ratkaisujen, 
graafisen ilmeen ja käytettävyyden tarkastelua ja arviointia. 

Omien palveluiden ja ideoiden kehittäminen edellyttää muiden 
töiden kartoittamisen lisäksi luonnollisesti runsaasti omaa luovaa 
panosta. Kaikki inspiroiva, esimerkiksi fiktiivinen materiaali onkin 
luovalle johtajalle arvokasta. Äärimmäisen yksinkertaisella tieto-
taito –jaottelulla luovan johtajan työ painottuu enemmän taito- ja 
osaamispuolelle kuin varsinaisesti tietopuolelle, koska se on niin 
”kokemus- ja näkemysperäistä”. Luovan johtajan henkilökohtainen 
osaamisvahvuus onkin nimenomaan visuaalisella ja dramaturgisella 
puolella, johon liittyvä osaaminen perustuu hänen mielestään aina-
kin osaltaan tietynlaiseen lahjakkuuteen. Luova johtaja puolestaan 
kokee, että hänen olisi edelleen parannettava omaa teknistä osaa-
mistaan, jotta pystyisi paremmin rakentamaan siltaa mahdollistavan 
tekniikan ja erilaisten uusien sisältöjen välille. Tekniikka asettaa 
erilaisille verkko- ja mobiilipalveluille niiden reunaehdot, vaikka 
sisältöjä ei kehitetäkään tekniikan ehdoilla. 

Uusmediayrityksen asiantuntijoilla erityisenä haasteena on 
teknologioiden soveltaminen käyttöön. Heidän teknisen asiantun-
temuksensa tuleekin olla pikemminkin laajaa kuin syvää. Lisäksi 
yrityksen luonteen ja strategian mukaisesti suhde teknologiaan on 
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tulevaisuuspainotteinen. Yritys siis etsii koko ajan uusia teknologisia 
mahdollisuuksia, jotka mahdollistaisivat uudenlaisia verkko- ja 
mobiilipalveluita. Tällaisessa tulevaisuusorientoituneessa ja kokei-
lupainotteisessa liiketoiminnassa myös markkinatiedon hankinta ja 
hallinta on erilaista kuin sellaisessa liiketoiminnassa, jossa jaetaan 
olemassa olevaa, tiukasti kilpailtua markkinaa uudelleen. 

heNkilöideN väliset tietokaNavat

Ohjelmistosuunnittelija ja projektipäällikkö: henkilöiden välisillä 
kontakteilla pieni rooli  

ICT-yrityksissä työskentelevien ihmisten tietotarpeissa on edellä käsi-
teltyjen esimerkkien valossa runsaasti keskinäisiä yhtymäkohtia. Esi-
merkiksi teknologisen ja kaupallisen osaamisen yhdistäminen näyttää 
olevan keskeinen tekijä lähes kaikkien asiantuntijoiden työssä. Tämän 
yleishaasteen sisällä näyttää kuitenkin olevan erilaisia painotuksia ja 
nyansseja esimerkiksi siinä, missä määrin huomiota fokusoidaan ole-
massa olevien ja potentiaalisten asiakkaiden liiketoimintahaasteisiin. 
Tietyt asiantuntijat luovat katseen vieläkin kauemmaksi ja tarkas-
televat markkinoita vieläkin kokonaisvaltaisemmin. Näillä tieto- ja 
osaamistarpeiden nyansseilla on merkitystä myös asiantuntijoiden 
henkilöiden välisten tietokanavien käytön kannalta. 

Ohjelmistosuunnittelijan työssä tarvitseman tiedon hankinnan 
kannalta henkilökohtaisilla suhteilla on erittäin tai melko vähäinen 
merkitys, eikä hän kyennyt helposti nimeämään kahta, itsensä 
kannalta keskeisintä henkilöä. Tämä ei tarkoita, etteikö hänellä 
olisi alaan liittyviä sosiaalisia suhteita, sillä hän keskustelee asiak-
kaiden edustajien lisäksi alalla toimivien kavereidensa kanssa. Tämä 
vuorovaikutus ei kuitenkaan ole erityisen tavoitesuuntautunutta ja 
liittyy vain harvoin suoraan työasioihin. Kavereiden välistä vuo-
rovaikutusta voisi kuvata yleiseksi mielipiteiden vaihdoksi liittyen 
esimerkiksi tiettyihin tekniikoihin ja teknologioihin. Toisinaan 
ohjelmistosuunnittelija kohtaa ongelmanratkaisutilanteita tai 
muita tilanteita, joissa hän käyttää henkilökontakteja lisätietojen 
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hankkimiseen. Nämä tilanteet ovat kuitenkin harvinaisia ja käy-
tännön työn kannalta henkilökohtaisten kontaktien merkitys on 
ohjelmistosuunnittelijalle varsin pieni. 

Ohjelmistosuunnittelijan henkilökohtaisten kontaktien taustalla 
on usein aiempi tuttavuus, joka on syntynyt esimerkiksi opiskelun 
kautta. Nykyisen työn kautta hänelle on syntynyt vain vähän oman 
yrityksen ulkopuolisia henkilökohtaisia kontakteja. Henkilökon-
taktit suuntautuvat pääasiassa Tampereelle, mutta myös muualle 
Suomeen. Kontaktit ovat suurelta osin ad hoc –tyyppisiä; satunnaisia 
tapaamisia yliopistolla ja spontaaneja sähköpostiviestejä. Kontaktien 
eräänlaisen ad hoc –luonteen johdosta paikallisuudella on melko 
suuri merkitys niiden ylläpitämisessä. Ulkoisten kontaktien merkitys 
ohjelmistosuunnittelijalle on kokonaisuudessaan varsin pieni, koska 
usein paras asiantuntemus ongelmakysymyksiin löytyy yrityksen si-
sältä. Kaiken kaikkiaan, ohjelmistosuunnittelijan työssä tarvitseman 
tiedon hankinnan kannalta erittäin tärkeässä asemassa on yrityksen 
sisällä harjoitettavaan tiimityöhön liittyvä henkilökohtainen vuoro-
vaikutus. Toiseksi tärkein tietokanava hänen kannaltaan on Internet, 
joka tarjoaa runsaasti teknistä tietoa.

Tietoteknisiä järjestelmiä valmistavassa yritys Z:ssa työskentelevä 
projektipäällikkö keskustelee ICT-alalla eri tehtävissä työsken-
televien tuttaviensa (esim. vanhat opiskelu- ja työtoverit) kanssa 
toimialan yleisistä kysymyksistä. Näiden yrityksen ulkopuolisten 
henkilökohtaisten kontaktien merkitys varsinaisten työtehtävien 
suorittamisen kannalta ei ole hänen mukaansa kuitenkaan kovin 
merkittävä, koska työhön liittyvistä kysymyksistä ei useinkaan voi 
keskustella riittävän detaljoidulla tasolla. Projektipäällikön mukaan 
todella hyödyllisissä yrityksen ulkopuolisissa kontakteissa täytyykin 
aina olla mukana jotakin ”konkretiaa” eli esimerkiksi jokin yhteinen 
projekti tai sellaisen valmistelu. Sinällään laaja kontaktiverkosto on 
aina eduksi, sillä joskus heikotkin kontaktit saattavat syventyä konk-
reettisiksi projekteiksi. Kaiken kaikkiaan projektipäällikön mielestä 
henkilöiden välisten kontaktien luomisessa ja hyödyntämisessä tulee 
toimia aktiivisesti ja päämääräsuuntautuneesti, mikä koskee myös 
erilaisten tilaisuuksien järjestäjiä: 
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”Että kyl siinä jonkun osapuolen täytyy olla aktiivinen ja täytyy viedä sitä 
asiaa eteenpäin ja patistaa muita. Ja hakee ja haarukoida ennenkun sii-
tä niinkun oikeesti tulee mitään. Et ei ne semmoset...tommoset löysähköt 
esitelmä- ja seminaaritilaisuudet ni harvoin johtaa mihinkään konkreetti-
seen. Se on niin heterogeenista se porukka sitten siellä et tota...on niinkun 
eri tason yrityksiä ja vähän eri toimialalla toimivia.”

Projektipäällikön kaksi tärkeintä yrityksen ulkopuolista henkilö-
kontaktia ovat muodostuneet aiemman työtoveruuden perusteella, 
minkä lisäksi niissä on muitakin yhtäläisyyksiä. Molemmat henkilöt 
työskentelevät tällä hetkellä suurissa tietoteknisiä laitteita ja järjestel-
miä toimittavissa yrityksissä, jotka ovat projektipäällikön yrityksel-
le sekä mahdollisia toimittajia että asiakkaita. Projektipäällikkö on 
vuorovaikutuksessa em. avainkontaktiensa kanssa joko kahdenkeski-
sesti tai epämuodollisten, pienten ryhmien puitteissa. Vuorovaikutus 
näiden kummankin kontaktin osalta on luonteeltaan kaksisuuntais-
ta ja tasapainoista, muttei kovinkaan tavoitesuuntautunutta. Pyrki-
myksenä ei siis useinkaan ole yksittäisten ongelmien tms. ratkaisu, 
vaan kontaktit tuottavat projektipäällikölle lähinnä rakennuspuita 
yleisen ymmärryksen luomiseksi koko ICT-alasta. Tässä merkityk-
sessä kontaktit ovat merkittäviä, koska ne tarjoavat hyödyllistä, rele-
vanttia ja erityisesti luotettavaa tietoa. Tiedon luotettavuus perustuu 
nimenomaan henkilöiden väliselle luottamukselle. Projektipäällikön 
yhteydenpito avainkontaktiensa kanssa on säännöllistä, muttei suin-
kaan päivittäistä tai edes viikottaista. Lisäksi useimmiten tapaamis-
ten tarkoituksena on enemminkin päästä eroon työasioista kuin pa-
neutua niihin. 

Henkilöiden välisillä tietokanavilla on projektipäällikön tiedon-
hankinnassa erittäin pieni rooli, koska käytännön työ on suurelta 
osin melko pienten ongelmien ratkaisua ja tämä tietokanava palvelee 
pääasiassa alan kokonaiskuvan rakentamista. Hänen tiedonhankin-
nassaan painottuvatkin yrityksen sisäiset tietokanavat ja yrityksen 
ulkopuoliset eksplisiittiset tietokanavat (esim. Internet ja alan jul-
kaisut), joista viimeksi mainitut korostuvat erityisesti täysin uusia 
asioita tehtäessä. Usein tiedonhaku tapahtuu kuitenkin monia 
kanavia lähes yhtäaikaisesti käyttäen. Lähtökohtana on tällöinkin 
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omassa yrityksessä oleva tieto sekä yrityksen ulkopuolisten ekspli-
siittisten tietokanavien kautta saatavilla oleva tietoa. Henkilöiden 
väliset tietokanavat tukevat näiden tietokanavien kautta tapahtuvaa 
tiedonhankintaa.

Tuotelinjan vetäjä ja kehitysjohtaja: vuorovaikutuksen merkitys 
kasvaa  

Tuotelinjan vetäjän tiedonhankinnan kannalta tyypillisesti keskeisiä 
henkilöitä ovat asiakasyritysten edustajat, jotka pääsääntöisesti, muu-
tamaa projektipäällikköä lukuun ottamatta, työskentelevät ikään 
kuin samalla organisaatiotasolla tuotelinjan vetäjän kanssa. Jonkin 
verran henkilökohtaisia kontakteja tuotelinjan vetäjällä on myös ali-
hankkijoiden ja muiden toimittajayritysten edustajiin, joskin erityi-
sesti tuotetoimittajiin suhde on hyvin ”asiakasmainen”. Tuotelinjan 
vetäjän henkilökohtaiset kontaktit ovat kytkeytyneet pitkälti hänen 
nykyisiin työtehtäviinsä. Hän onkin edennyt työurallaan siihen vai-
heeseen, missä oman henkilöstöverkoston rakentaminen on oleellis-
ta esimerkiksi tiedon hankinnan kannalta. Tuotelinjan johtaja arvioi, 
että hänen olisi luotava kontakteja Tekesin ja joidenkin muiden alan 
tuki- ja kehittäjäorganisaatioiden edustajiin ja kenties myös muihin 
saman alan yritysten edustajiin. Hän toki tuntee samaan yrityskon-
serniin kuuluvien yritysten edustajia ja on heidän kanssaan jonkin 
verran tekemissä, mutta nämä kontaktit eivät ole tiedonhankinnan 
kannalta erityisen tärkeitä. Tuotelinjan vetäjä ei toimi aktiivisesti 
erilaisissa ”kollegiaalisissa kollektiiveissa”, vaikka onkin jäsenenä esi-
merkiksi Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys Ry:ssä. Tuotelinjan 
vetäjän työura on kaiken kaikkiaan ollut sen verran lyhyt, että aiem-
pia työtovereita ei muissa yrityksissä vielä ole ja opiskelutoverit taas 
eivät ”tiedä yhtään enempää kuin minäkään”.

Tuotelinjan vetäjä nimeää kaksi tärkeintä henkilöitynyttä tieto-
kanavaa. Toinen heistä on hänen kollegansa pääasiakasyrityksessä 
ja toinen on kollega saman konsernin sisaryrityksessä. Tuotelinjan 
vetäjä on oppinut tuntemaan pääasiakasyritystä edustavan hen-
kilön nykyisen työnsä kautta. Heidän vuorovaikutuksensa kautta 
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välittyvä tieto liittyy lähinnä uusien hankkeiden käynnistämiseen, 
myyntityöhön ja jossakin määrin myös projektinhallintaan. Tär-
keimmät yhteydenpitotavat ovat säännölliset palaverit, tapaamiset 
ja monenkeskiset puhelinneuvottelut. Kyseinen asiakasyrityksen 
edustaja ei työskentele Tampereella, joten tärkein yhteydenpitotapa 
on säännölliset, sovitut palaverit, joskin akuutteja asioita hoidetaan 
myös puhelimitse. Yhteydenpito on varsin tiivistä, sillä kontakteja on 
keskimäärin muutamia kertoja viikossa. Henkilöiden välinen vuoro-
vaikutus on hyvin tavoitesuuntautunutta; pelkän tiedon välittämisen 
lisäksi pyritään konkreettisesti suunnittelemaan uusia hankkeita ja 
hoitamaan asiakassuhdetta. Koska tuotelinjan vetäjän yrityksellä on 
suora yhteys myös asiakkaan asiakkaisiin, on kontakti tiedon nä-
kökulmasta erittäin hyödyllinen myös asiakasyrityksen edustajalle, 
jolle tätä kautta kanavoituu oleellista tietoa. Tietoturvallisuus ei tässä 
suhteessa ole merkittävä kysymys, koska vuorovaikutuksessa ei välity 
teknisesti yksityiskohtaista tietoa tai tietoa, jota pitäisi erityisesti 
suojata. 

Toinen, tuotelinjan vetäjän tärkeimmistä henkilöityneistä tie-
tokanavista on kollega saman konsernin sisaryrityksessä. Kyseinen 
kollega työskentelee Tampereella. Myös hänet tuotelinjan johtaja on 
oppinut tuntemaan nykyisen työnsä kautta. Heitä yhteen sitovana 
tekijänä on pyrkimys kehittää yritysten sisällä prosesseja kokonais-
valtaisesti, alkaen tekniikasta ja päätyen uusien hankeideoiden 
kehittämisen tehostamiseen. Tämä yhteydenpito on organisaation 
sisällä tavallaan epävirallista, mutta siihen on ylemmältä taholta 
kannustettu, kun on huomattu yhteisten intressien olemassaolo. 
Tässä vuorovaikutuksessa välittyvä tieto on osin kokemusperäistä, 
mutta siihen liittyy myös eksplisiittisiä elementtejä (esim. erilaisten 
menetelmien tai järjestelmien evaluointi). Henkilöiden keskeisenä 
pyrkimyksenä on vuorovaikutuksen tiedollisen annin symmetrisyys 
niin, että kumpikin osapuoli hyötyisi siitä tasapuolisesti. Epävi-
rallinen benchmarking-asetelma konsernin sisällä on hyvä, koska 
siihen ei liity erityisiä tietovuotopelkoja ja mahdollisista ongelmista 
voidaan keskustella avoimesti. Tuotelinjan vetäjä ja hänen sisaryri-
tyskollegansa yhteydenpito on huomattavasti satunnaisempaa kuin 
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asiakasyrityskollegan kanssa. Tyypillisesti he tapaavat noin kerran 
kuukaudessa lounaan merkeissä. Periaatteena onkin se, että asioita 
hoidetaan tapaamisten kautta, eikä niinkään puhelimitse tai sähkö-
postilla. 

Tuotelinjan vetäjän oman tiedonhankinnan eräänlaisena haastee-
na on lisätä yrityksen ulkopuolisten, jo nyt merkittävien, henkilöiden 
välisten tietokanavien määrää. Näiden tietokanavien etu eksplisiitti-
siin tietokanaviin nähden on niiden mukanaan tuoma konkreettinen 
tuntuma käsiteltäviin asioihin verrattuna abstraktiin, eksplisiittiseen 
tietoon. Lisäksi tuotelinjan vetäjän nykyisen työn tietotarpeisiin ei 
eksplisiittisten tietokanavien kautta löydy yhtä paljon tietoa kuin 
aiemmin työn kannalta tärkeisiin teknisiin kysymyksiin. Yrityksen 
ulkopuolisen tiedonhankinnan tärkeydestä huolimatta tuotelinjan 
vetäjän tiedonhankinta on edelleen painottunut yrityksen sisäisiin 
kanaviin. Hän tosin huomauttaa, että suuri osa yrityksen sisältä saa-
masta tiedosta on itse asiassa yrityksen ulkopuolista tietoa; tiedon on 
vain koonnut, tiivistänyt ja jalostanut hänen käyttöönsä joku hänen 
työtovereistaan. Usein tällainen tiedonhankinta on hänen itsensä 
kannalta varsin tehokasta. 

Kuten jo aiemmin todettiin, ohjelmistoyritys X:ssä työskentele-
vän kehitysjohtajan työtehtävät edellyttävät varsin runsasta kom-
munikaatiota ja vuorovaikutusta erilaisten ihmisten kanssa. Näin 
ollen myös hänen henkilöiden väliset tietokanavansa ovat sangen 
monipuoliset ja ne liittyvät suoraan varsinaisiin työtehtäviin. Toisin 
sanoen kehitysjohtaja ei ole yhteydessä tiettyihin henkilöihin pelkäs-
tään oman tiedonhankintansa vuoksi, vaan hän edustaa koko yri-
tystä. Suurin osa kehitysjohtajan henkilöiden välisistä tietokanavista 
liittyy kaupalliseen tietoon, koska ne ovat muodostuneet asiakkaista 
ja kumppaniyrityksistä. Asiakas- ja kumppaniyritysten edustajien 
kanssa on hyödyllistä keskustella, koska ne edustavat eri aloja ja 
fokuksia ja tuovat tiedollisesti toimintaan uusia näkökulmia. 

Varsinaisten sidosryhmien lisäksi kehitysjohtajalla on kontakteja 
myös muihin paikallisiin tietotekniikkayritysten edustajiin, ja hän 
on tekemisissä esimerkiksi Tekesin, Tampereen teknillisen yliopis-
ton ja Tampereen yliopiston edustajien kanssa. Näiden kontaktien 
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kautta välittyvä tieto on luonteeltaan ”puoliteknistä”. Paikallisten 
korkeakoulujen edustajien kanssa keskustelut liittyvät usein esimer-
kiksi yrityksessä tehtäviin opinnäytteisiin. Kehitysjohtaja on ollut 
monipuolisesti yhteydessä myös paikallisiin, nk. erikoistuneisiin 
kehittäjäorganisaatioihin. Toiminta näiden julkisten ja puolijulkisten 
organisaatioiden kanssa on hänen mukaansa siinä mielessä helppoa, 
että niiden intressissä ei ole käyttää väärin kontakteissa välittyvää 
tietoa. Yleisesti ottaen henkilökohtaisissa kontakteissa täytyykin 
jatkuvasti kontrolloida sitä, millaista tietoa yrityksestä antaa ulos. 
Henkilöityneet tietokanavat ovat kehitysjohtajalle erittäin tärkeitä, 
koska niiden kautta on mahdollista saada suodatettuja mielipiteitä, 
minkä lisäksi ne tukevat sitä informaatiota, jota eksplisiittiset tie-
tokanavat (esim. Internet sekä ammatilliset ja tieteelliset julkaisut) 
välittävät. Kehitysjohtajan kannalta henkilökohtaiset tietokanavat 
ovat tärkeitä tiedonhankinnan näkökulmasta, mutta etenkin siksi, 
että nämä samat henkilöt tekevät päätöksiä, jotka vaikuttavat yri-
tyksen toimintaan. Tiedonhankinta ja päätöksenteko kietoutuvat siis 
yhteen, mikä alleviivaa henkilösuhteiden merkityksellisyyttä. 

Pyydettäessä nimeämään kaksi tärkeintä henkilöiden välistä tie-
tokanavaa päätyi kehitysjohtaja nimeämään vain yhden henkilön, 
joka on Tekesin edustaja Tampereella. Kehitysjohtaja otti häneen 
yhteyttä konkreettisen hankkeen puitteissa, joskin hän tunsi ky-
seisen henkilön jo aiemmin muista yhteyksistä. Vuorovaikutus on 
jatkunut tämän jälkeen sekä konkreettisten hankkeiden puitteissa 
että muutoin. Henkilöt ovat yhteydessä muutaman kerran kuukau-
dessa ja yhteydenpito tapahtuu puhelimen ja sovittujen tapaamisten 
muodossa - sähköpostin kiireiset ihmiset lukevat huonosti. Kyseinen 
tietokanava ei varsinaisesti välitä tietoa, vaan kyse on pikemminkin 
laajasta, yrityksen ulkopuolisesta näkökulmasta sen toimintaan. 
Vuorovaikutus kyseisen henkilön kanssa on erittäin tavoitesuuntau-
tunutta ja samalla kaksisuuntaista; myös Tekesin edustaja kykenee 
hyödyntämään työssään vuorovaikutuksessa välittyviä yrityspuolen 
näkemyksiä. 

Kehitysjohtajan kaikista kontakteista yli puolet on hänen oman 
arvionsa mukaan paikallisia, mutta niiden painoarvo kokonaisuu-
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dessaan ei ole näin suuri. Kehitysjohtajan ja koko hänen yrityksensä 
tavoitteena on ollut tutustua laajasti erilaisiin paikallisiin instanssei-
hin, vaikka kaikkien kanssa ei konkreettiseen yhteistyöhön välttä-
mättä päästäisikään. Kehitysjohtajan mukaan yksi peruste tälle on 
se, että paikallisesti on helppo toimia ja tietyt asiakkaat ja kumppanit 
arvostavat läheistä sijaintia. Paikallisuuden merkitystä ei kuitenkaan 
pidä ylikorostaa, eikä toiminta muualla toimivien tahojen kanssa ole 
käytännössä juurikaan paikallista toimintaa vaikeampaa. Puhtaiden 
hyötynäkökohtien lisäksi paikallisuuteen voi liittyä myös muita 
arvoja, jotka eivät tietysti saa olla ristiriidassa varsinaisten liiketalou-
dellisten tavoitteiden ja hyötyjen kanssa. 

Kehitysjohtajan mukaan paikallisten alan toimijoiden saatta-
minen yhteen ja toisiinsa tutustuttaminen johtaa melko harvoin 
konkreettiseen yhteistyöhön. Tuntemus toisten tekemisistä ja 
osaamisesta mahdollistaa kuitenkin jatkossa esimerkiksi yhteiset 
projektit, tiettyjen töiden delegoimisen tms. yhteistyön. Kehitys-
johtaja katsoo tuntevansa paikallisten alan yritysten johtohenkilöitä 
ja asiantuntijoita kohtalaisesti, pienistä ja keskisuurista yrityksistä 
paremmin kuin suurista yrityksistä. Lukuun ottamatta tiettyjä eri-
tyisiä kohdealueita, katsoo kehitysjohtaja tuntevansa kansallisia ja 
kansainvälisiä alan yritysten johtohenkilöitä ja asiantuntijoita melko 
huonosti. 

Kaiken kaikkiaan kehitysjohtajan erilaisten tietokanavien käyttö 
ja merkitys jakautuvat kolmeen yhtä suureen osaan seuraavasti: 1) 
julkiset tiedotusvälineet ja tiedotuskanavat, 2) yrityksen sisäinen tiedotus 
ja osaamisverkko sekä 3) yrityksen ulkopuoliset tuttavat ja kumppanit. 
Nykyistä tiedonhankinnan painotusta kehitysjohtaja pitää työnsä 
kannalta varsin järkevänä, vaikka runsas henkilökohtainen kommu-
nikointi sekä yrityksen sisällä että sen ulkopuolella vie paljon aikaa 
ja edellyttää hyvää ajanhallintaa. Vaikka kehitysjohtajan työnkuva 
on muuttunut melko usein, on hän aina kyennyt muuttamaan myös 
tietokanaviaan. Hän uskoo, että tarvittaessa tietokanavien painotusta 
olisi edelleenkin mahdollista muuttaa. 
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Uusmediayrityksen asiantuntijat: eroja ja yhtäläisyyksiä 

Uusmediayritys Y on kooltaan varsin pieni ja iältään nuori, mikä hei-
jastuu myös siinä työskentelevien asiantuntijoiden työnkuviin ja sitä 
kautta myös heidän henkilökontakteihinsa. Esimerkiksi yritykses-
sä työskentelevän IT-johtajan henkilökohtainen asiantuntijaverkko 
on syntynyt suurelta osin aiemman työpaikan (tietotekniikkalehti) 
kautta. Nykyisessä työssään hän ei sen sijaan pyri verkostoitumaan 
erityisen laajasti. Monet näistä aiemman työpaikan kautta tutuiksi 
tulleista asiantuntijoista ovat edelleen mainioita tietolähteitä, koska 
he ymmärtävät alaa laajasti ja kykenevät verbaalisina ihmisinä anta-
maan selkeitä vastauksia. Yrityksen ulkopuolelta IT-johtaja kykenee 
helposti tunnistamaan kaksi, työnsä kannalta keskeisintä henkilöä. 
Kumpikin henkilö on tullut tutuksi aiemman työpaikan kautta ja 
myös vuorovaikutustavat ovat hyvin samankaltaisia. Toinen henki-
löistä työskentelee saman alan yrityksessä koodaajaryhmän vetäjänä 
ja toinen suuren yrityksen uusmediaosastolla tuotekehityspäällikkö-
nä. Molemmissa tapauksissa yritykset toimivat IT-johtajan yrityksen 
kanssa samalla alalla, mutta jo pelkästään kokoeronsa vuoksi kyseiset 
taustaorganisaatiot eivät ole keskenään kilpailullisessa asemassa. 

IT-johtajan molemmat avainkontaktihenkilöt työskentelevät 
Helsingissä. Tyypillisin yhteydenpitoväline on puhelin. Sen sijaan 
sähköpostia hän ei yhteydenpidossa käytä paljoakaan, mikä on 
jokseenkin yllättävää. Toisinaan myös sovitut tapaamiset tulevat 
kyseeseen, useimmiten vapaa-ajan puitteissa. Kaiken kaikkiaankin 
IT-johtajan henkilökontaktit uusmediayritysten työntekijöihin 
ovat suuntautuneet suurelta osin pääkaupunkiseudulle, koska alan 
yritykset ovat suurelta osin keskittyneet sinne. IT-johtajan mukaan 
alalla toimivien tamperelaisten yritysten keskeiset henkilöt tuntevat 
kuitenkin toisensa kohtuullisen hyvin, koska ”piirit” ovat lopulta 
melko pienet. Lisäksi muihin yrityksen sidosryhmiin (esim. asiakkaat 
ja julkiset tukiorganisaatiot) sekä muiden lähialojen yritysten (esim. 
mainostoimistot tai muut tietotekniikkayritykset) avainhenkilöihin 
ja työntekijöihin IT-johtajalla on monia paikallisia henkilötasoisia 
kontakteja. 
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IT-johtajan työn kannalta keskeisimmät oman yrityksen 
ulkopuoliset kontaktit ovat luonteeltaan kahdenvälisiä ja tavoite-
suuntautuneita eli lähtökohtana on useimmiten jokin ongelma tai 
spesifi tilanne, johon kollegalta kysytään neuvoa tai mielipidettä. 
Vapaa-ajan puitteissa IT-johtaja harjoittaa myös vapaamuotoisempaa 
kanssakäymistä kollegojensa kanssa: 

”No kyl sitä on ihan vapaasti niin ... iltasella tapahtuvaa toimintaa, jossa 
parannetaan maailmaa ja mietitään uusia teknisiä innovaatioita, perin-
teistä tämmöstä hyvä veli järjestelmää et istutaan saunassa ja mietitään 
niitä hommia mitä pitäs tehdä.”

IT-johtajan henkilökontaktien kautta välittyvä tieto on melko puh-
taasti teknistä. Tieto on myös luotettavaa ja relevanttia, eli useimmis-
sa tapauksissa selvitettävät ongelmat saadaan ratkaistua ainakin osit-
tain sen tiedon varassa, jota henkilöiden väliset tietokanavat tuotta-
vat. Kontaktit ovat luonteeltaan luottamuksellisia, eikä niihin liity 
varsinaisia tietovuodon tms. riskejä: ratkottavat ongelmat pidetään 
pieninä, eikä niiden kokonaiskontekstia avata toisten nähtäväksi esi-
merkiksi omissa tuotekehitysprojekteissa. Kysymys ei välttämättä ole 
tietovuotojen pelosta, vaan esimerkiksi siitä, että käsiteltävät ideat 
ovat vielä niin raakoja ja alustavia, että niitä on kokonaisuudessaan 
jäsennellysti vaikea esittää muille. Kolmannelle osapuolelle tehtävis-
sä projekteissa tietovuotoihin täytyy suhtautua varovaisemmin eli 
käytännössä niistä ei puhuta IT-johtajan mukaan ulkopuolisille sa-
naakaan. 

IT-johtajan tärkein tietokanava on Internet ja toiseksi tärkein 
yrityksen ulkopuoliset henkilökontaktit. Näiden nk. sosiaalisten tie-
tokanavien merkitys ei liity pelkästään kontaktien tiedolliseen antiin, 
vaan niillä on myös yleisempi sosiaalinen merkitys, ne ovat erään-
lainen ”vertaistuki”. Kolmanneksi tärkein tietokanava IT-johtajalle 
ovat yrityksessä työskentelevät työtoverit. Heidän merkityksensä ei 
ole kuitenkaan kovin suuri IT-johtajan omien työongelmien ratkai-
suissa, koska pienen yrityksen työntekijät ovat erikoistuneet omille 
erityisaloilleen. Tietokanavien painotus on syntynyt eräällä tapaa 
luonnostaan, ja IT-johtaja pitää sitä onnistuneena. 
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Uusmediayritys Y:n luovalla johtajalla on uusmedia-alalla melko 
laaja tuttavapiiri. Osalle voi soittaa ja kysyä asioista ja joissakin yh-
teyksissä keskustella ihan avoimesti työtä koskevista aiheista. Saman-
laisia kontakteja on myös joihinkin ohjelmistoalalla työskenteleviin 
”käytännön tekijöihin”. Tällaisia tuttavia on myös potentiaalisesti 
kilpailevissa yrityksissä. Luovan johtajan eräs tapa luoda kontak-
teja on osallistua alan kehitystä edistävän paikallisen yhdistyksen 
toimintaan; tätä kautta syntyneitä kontakteja hän ei varsinaisessa 
työssään ole kuitenkaan paljoa kyennyt vielä hyödyntämään. Oman 
yrityksen ulkopuolelta luova johtaja kykeni pyydettäessä nimeämään 
kaksi, työnsä kannalta keskeisintä henkilöä. Toinen henkilöistä 
työskentelee jollakin tapaa kilpailijaksi luokiteltavassa yrityksessä ja 
toinen muutoin samalla alalla. Luovan johtajan ja näiden kahden 
henkilön välillä vallitsee eräänlainen kahdenvälinen ”YYA-sopimus” 
eli he auttavat toisiaan vastavuoroisesti ongelmien ratkaisuissa. 
Kummallakin em. henkilöllä on oma erityinen osaamisalueensa, 
jonka he tuntevat erittäin hyvin. Vuorovaikutus näissä kontakteissa 
on kaksisuuntaista, eli luova johtaja kykenee vuorostaan auttamaan 
kontaktihenkilöitä heidän ongelmissaan. Hyötynäkökohdista 
huolimatta henkilökontaktien perusta on vanhassa kaveruudessa. 
Tavoitteellisen, ongelmanratkaisuun tähtäävän vuorovaikutuksen 
lisäksi luovan johtajan henkilökontakteihin liittyy myös vapaamuo-
toisempaa vuorovaikutusta (esim. lounastapaamiset). 

Vaikka työn kannalta keskeisimmät henkilökohtaiset kontaktit 
perustuvat aiempaan kaveruuteen, on luovan johtajan huolehdit-
tava siitä, ettei kontakteissa tapahdu yrityksen kannalta haitallisia 
tietovuotoja. Usein ei voikaan esimerkiksi suoraan sanoa, mihin 
kysymäänsä tietoa tarvitsee ja tietyistä yrityksen asioista (esim. jotkin 
tuotekehitysprojektit) ei voi kertoa mitään. Sen sijaan henkilökoh-
taisen tietopääoman jakamiseen ei liity erityisiä ongelmia. Näiden 
kysymysten harkinta on yrityksen työntekijöiden omalla vastuulla, 
eli mitään varsinaista yhtiöpolitiikkaa ei tässä suhteessa ole. Toinen 
henkilökontakteista perustuu yhteiseen opiskeluaikaan ja toinen 
on syntynyt siten, että henkilö on ollut luovan johtajan oppilas. 
Molemmat kontaktit ovat olleet olemassa jo useita vuosia ja ne ovat 
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muotoutuneet varsin luottamuksellisiksi. Vaikka mainitut henkilöt 
työskentelevät Tampereella, ei sillä ole kontaktien hyödyntämisen 
kannalta erityisen suurta merkitystä, koska yhteydenpito tapahtuu 
pääasiassa puhelimen ja sähköpostin välityksellä. Kokonaisuutta 
ajatellen suurin osa luovan johtajan henkilöverkostosta sijaitsee 
pääkaupungissa, mutta kontakteja on myös muihin kaupunkeihin 
esimerkiksi Rovaniemelle. 

Vaikka työtoverit omassa yrityksessä ovat luovalle johtajalle 
tärkeitä tietolähteitä, painottuvat hänen työssään yrityksen ul-
kopuoliset tietokanavat, koska yrityksen muiden työntekijöiden 
ratkomat ongelmat eroavat hänen omistaan. Eksplisiittisten tieto-
kanavien kautta löytyy vastauksia moniin tiedontarpeisiin, mutta 
usein henkilökohtaiset yhteydenotot ovat nopeampi tapa ratkaista 
ongelma tai ainakin saada tietoa siitä, mistä tietoa ongelman rat-
kaisemiseksi kannattaisi lähteä etsimään. Luovan johtajan työhön 
liittyy myös sellaisia ongelmia, joihin ei ole mahdollista saada 
vastauksia eksplisiittisten tietokanavien kautta. Nämä ongelmat 
koskevat esimerkiksi verkkosisältöihin liittyviä ”makuasioita”, 
joissa dialogi alan toisen ammattilaisen kanssa auttaa. Oleellista 
on luottamus konsultoitavaan henkilöön ja hänen osaamiseensa. 
Näistä varauksista huolimatta luova johtaja arvioi eksplisiittisten 
tietokanavien merkityksen olevan kokonaisuudessaan henkilöiden 
välisiä tietokanavia suurempi. 

yhteenvetäviä huomioita

Innovaatioympäristön käsite on osaltaan ollut nostamassa yksi-
löitä ja erityisesti asiantuntijoita alueellisen innovaatiotoiminnan 
sankareiksi, mikä on sinällään aivan oikeansuuntainen painotus. 
Paikallisen ja alueellisen innovaatioympäristön dynamiikkaa ei voi 
ymmärtää pelkästään analysoimalla alueen yliopistoja, korkeakou-
luja, teknologiakeskuksia, riskirahoitusrakenteita tai muita institu-
tionaalisia ja rakenteellisia tekijöitä. Yritysten keskinäisten sekä yri-
tysten ja muiden organisaatioiden välisten todellisten transaktio- ja 
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yhteistyösuhteiden analyysi tuo merkittävästi lihaa rakenne- ja in-
stituutiotarkasteluiden luoman luurangon päälle. Nämäkään eivät 
kuitenkaan vielä riitä selittämään sitä, kuinka tuo hahmo liikkuu ja 
toimii. Tätä innovaatioympäristöjen anatomiaa ja fysiologiaa tun-
netaan vielä puutteellisesti. Jatkossa lisävalaistusta näihin kysymyk-
siin kannattaa osaltaan hakea yksilöiden suunnasta. Tässä artikke-
lissa on osaltaan tarkasteltu näitä innovaatioympäristöjen jänteitä 
ja hermoratoja. Ihmiskehometafora saattaa olla kulunut, mutta se 
kuvaa hyvin paikallisen innovaatioympäristön eri tarkastelutasojen 
välistä yhteenkietoutuneisuutta.  

Artikkelin eräs keskeinen päätulema on se, että paikallisen inno-
vaatioympäristön rooli ja merkitys yksilötasolla riippuvat monista 
tekijöistä. Esimerkiksi eri toimialoilla on erilainen ”tiedon, teknolo-
gian, osaamisen ja innovaatiotoiminnan maantiede”. Vastaavasti eri 
yritysten maantieteellinen suuntautuminen on erilainen ja se vai-
kuttaa myös yritysten työntekijöiden henkilöiden välisiin suhteisiin, 
koska vahvat henkilöiden väliset sidokset ovat kytkeytyneet monissa 
tapauksissa organisaatioiden välisiin suhteisiin. Tässä artikkelissa 
pyrittiin erityisesti hahmottamaan asiantuntijan työnkuvan vaiku-
tusta paikallisen innovaatioympäristön ja erityisesti sen tarjoamien 
henkilöiden välisten tietokanavien merkitykseen. 

Tässä suhteessa voidaan todeta, että paikallisen innovaatioympä-
ristön merkitys riippuu pitkälti henkilöstä ja on kiinteästi sidoksissa 
asiantuntijan tietotarpeisiin. Näin itsestään selvä huomio on kuiten-
kin jäänyt melko vähäiselle huomiolle alueellista innovaatiotoimintaa 
tarkastelevassa tutkimuksessa. Niissä on usein käsitelty paikallisia 
tietovuotoja ja tiedon läikkymistä (”localised knowledge spillovers”) 
eräänlaisena yhteisenä hyvänä, joka on kaikkien alalla toimivien 
saavutettavissa ja hyödynnettävissä. Paikallisella tietoperustaisella 
”pörinällä” onkin tietyllä tavalla tällainen julkishyödykkeen luonne, 
mutta tässä artikkelissa erityisesti käsitellyt henkilöiden väliset vahvat 
sidokset ovat luonteeltaan eksklusiivisia ja niiden merkitys vaihtelee 
kunkin asiantuntijan työn luonteen mukaan. Tällainen eronteko 
tuottaa tiettyä selkeyttä paikallisesta tiedon läikkymisestä käytävään 
tieteelliseen keskusteluun. 
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Henkilöiden väliset verkostot toimivat joka tapauksessa yhtenä 
linkkinä avainhenkilöiden tietotarpeiden ja paikallisen toimintaym-
päristön välillä, vaikka henkilöiden väliset verkostot eivät tunne 
maantieteellisiä rajoja sen enempää kuin organisaatioiden väliset 
verkostotkaan. Avainhenkilöiden edetessä kapeaa (teknistä) asian-
tuntemusta vaativista tehtävistä kohti yleisjohdollisempia tehtäviä, 
kasvaa sellaisen tiedon merkitys, joka välittyy luontevasti henkilöiden 
välisessä vuorovaikutuksessa. Kyse on esimerkiksi erilaisten yritysten 
liiketoimintadynamiikan ymmärtämisestä, markkinoiden muutos-
ten analysoinnista ja kilpailijoiden seurannasta. Näissä tehtävissä 
tarvitaan luonnollisesti eksplisiittistä tietoa, objektiivisia analyysejä 
ja faktatietoja. Niihin sisältyy kuitenkin myös vahva kokemuksen, 
taidon ja luonteeltaan sosiaalisesti sävyttyneen tiedon luomisen 
ja välittämisen komponentti, joka on läsnä henkilöiden välisissä 
verkostoissa ja vuorovaikutuksessa. Näin ollen myös sosiaalisten, 
henkilötasoisten verkostojen rooli asiantuntijoiden tietokanavina 
kasvaa. Tällöin on kyse sekä heikoista henkilöiden välisistä sidoksista 
että vahvoista henkilökohtaisista sidoksista. 

Usein on myös niin, että asiantuntijan edetessä urallaan hänen 
työnsä hoitamisen kannalta merkityksellisten sosiaalisten suhtei-
den verkosto laajenee yrityksen ja sen liiketoimintaverkoston 
(esim. asiakaskontaktit) sisältä laajempaan toimintaympäristöön. 
Samalla voivat muuttua myös näille henkilösuhteille annetut sisäl-
lölliset merkitykset. Kaiken kaikkiaan vahvat henkilöiden väliset 
verkostot ovat merkityksellisiä, koska ne tarjoavat 1) luotettavaa 
ja relevanttia tietoa ongelmanratkaisuun nopeasti ja helposti, 2) nä-
kökulmia erilaisten organisaatioiden toimintaan saman toimialan 
sisällä ja 3) mahdollisuuden peilata ja testata omia ajatuksia alan 
laajemmasta kehityksestä. Tässä yhteydessä on kuitenkin koros-
tettava sitä, että usein henkilökohtaisten verkostojen ja erityisesti 
avainkontaktien kautta saatava tieto liittyy osaksi muista lähteistä 
saatua informaatiota ja tietoa. Erilaiset tietolähteet palvelevat eri 
tehtäviä, eikä niitä voi korvata kokonaan toisillaan. 

Koska henkilöiden välisten tietokanavien merkitys muuttuu uran 
edetessä, muuttuu potentiaalisesti myös paikallisen innovaatioympä-
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ristön merkitys, koska osa henkilöiden välisistä suhteista on luonteel-
taan paikallistuneita. Artikkelin empiirinen tarkastelu ei kuitenkaan 
mitenkään ylikorostanut paikallisuuden merkitystä, vaan useiden 
asiantuntijoiden henkilökohtaiset tietokanavat suuntautuvat alueen 
ulkopuolelle. Kyse ei kenties olekaan erityisesti siitä, missä määrin 
maantieteellinen läheisyys edesauttaa henkilötasoisten verkostojen 
ylläpitämistä ja hyödyntämistä, vaan siitä missä määrin paikallinen 
innovaatioympäristö vaikuttaa erityisesti vahvojen sidosten ja vuo-
rovaikutussuhteiden syntymiseen. Tämä havainto tuo paikallisen 
innovaatioympäristön tarkasteluun yhden uuden aikaulottuvuuden, 
mikä entisestään korostaa sitä, että paikallisia innovaatioympäristöjä 
on syytä tarkastella dynaamisesta ja jopa evolutionäärisestä näkökul-
masta käsin. Tästä näkökulmasta aukeaa myös yksi keskeinen yhteys 
paikallisen innovaatioympäristön eri tasojen välillä.  

Kuten artikkelin alkupuolella todettiin, hyvin toimivan paikalli-
sen innovaatioympäristön perustana on usein vahva toimialakeskit-
tymä tai klusteri eli yksinkertaistettuna riittävä joukko saman alan 
tai lähialojen yrityksiä. Tällainen keskittymä tai klusteri tarkoittaa 
samalla sitä, että paikallisesti on tarjolla runsaasti saman alan työ- ja 
uramahdollisuuksia. Empiriakin osoitti, että aiempi työtoveruus 
on yksi keskeinen tapa vahvojen henkilökohtaisten verkostojen 
synnylle. Hyvin toimivat, dynaamiset paikalliset työmarkkinat 
luovat siis eritasoisia suhteita ihmisten välille. Vastaavasti paikallisen 
innovaatioympäristön toimijoiden keskinäinen organisaatiotasoinen 
vuorovaikutus eli esimerkiksi yritysten innovaatioverkostojen vahva 
paikallinen ulottuvuus, synnyttää myös luonteeltaan paikallisia hen-
kilöiden välisiä suhteita. Institutionaalisesta näkökulmasta on syytä 
korostaa myös paikallisten korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten 
merkitystä tällaisten henkilötasoisten kontaktien kasvualustana; 
opiskelutoveruus on yksi pohja vahvojen henkilökohtaisten verkos-
tojen rakentumiseen ja jopa tietoiseen rakentamiseen.

Edelleen vahva toimialakeskittymä ja institutionaalinen rakenne 
luovat myös paikallista ”pörinää”, eli heikkoja sidoksia ihmisten 
välille (esim. seminaarit, satunnaiset tapaamiset, paikallismediat). 
Tällaiset heikot sidokset voivat ajan kuluessa muuttua sellaisiksi 
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vahvoiksi henkilöiden välisiksi sidoksiksi, joita tässä artikkelissa 
erityisesti kuvattiin. Myös moniin paikallisen elinkeino- ja innovaa-
tiopolitiikan toimiin sisältyy tämä ”pörinän” ja verkostojen luomisen 
ulottuvuus. Tämän artikkelin pohjalta voi myös todeta, että vahvojen 
henkilökohtaisten verkostojen synnyttäminen politiikkakeinoin on 
erittäin vaikeaa. Sen sijaan mahdollisuuksien luominen esimerkiksi 
erilaisten heikkojen sidosten syntymiseen luo edellytyksiä myös 
vahvojen henkilöiden välisten verkostojen ja yhteyksien syntymi-
selle. Onnellisille sattumille – pienille ja suurille – voidaan luoda 
tarttumapintoja!
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Abstract: The main objective of this article is to explore how a professional 
association can aid individuals’ knowledge and learning processes as a part of a 
local innovation environment (LIE). An association for ICT professionals, 
called PITKY, is used as an empirical, illustrative case. The results indicate that 
an association can have many roles in LIEs from the individual point of view, 
but these benefits are available mainly for the active members of the 
association. The roles of the association also change over time, emphasising 
professional associations’ need to reinvent themselves constantly. 
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1 Introduction 

1.1 Point of departure 

The role of the local operational environment in contributing to companies’ innovation 
activities has been one of the key research topics in economic geography and regional 
studies during recent years, resulting in many conceptualisations. Thus, the notion of a 
local innovation environment (LIE) is the conceptual point of departure for this article. 
The basis of a LIE is an agglomeration, cluster or other kind of group of businesses 
bound together in economic terms. A LIE consists of many interrelated elements ranging 
from the institutional setting to the behaviour of individuals. Consequently, a LIE should 
be analysed on three interrelated levels: 
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1 the structural and institutional level 

2 the level of interorganisational relationships 

3 the level of individuals (Kolehmainen, 2004). 

Each level has certain characteristics and dynamics that are necessary to make a LIE 
(e.g., an industrial agglomeration or a cluster) innovative. Eventually, the innovativeness 
of a LIE is judged by its actors, namely companies and individuals, when they are 
engaged in actual innovation processes. 

Localised, interorganisational relationships are in many ways the backbone of LIEs. 
These relationships can be reduced to some extent to relationships among individuals 
working in organisations. This notion sets up the argument that the role of individuals is 
remarkable in LIEs. The social nature of interorganisational relationships is only one 
dimension of the role of individuals in LIEs, as skilled workers and experts usually have 
extensive, work-related interpersonal networks that facilitate social learning and 
knowledge processes, for example. 

In this article, social capital is one of the key concepts, as it links the professional 
associations and LIEs together. In this article, the concept of a professional association 
does not refer to labour or trade unions (see Ahopelto, 2009), but to non-profit 
associations consisting of professionals of the same kind (cf. e.g., Benner, 2003). Several 
linkages between social capital, associations and LIEs can be recognised. Firstly, social 
capital is a concept that is widely used to highlight the connection of social interaction 
and economic activity on the local and regional level as well (e.g., Putnam, 2000). 
Secondly, the geographical proximity is the natural link between localities and social 
capital; because humans are still spatially quite ‘sticky’, social capital is connected to the 
relationships between and among humans; finally, geographical proximity facilitates the 
interaction between humans (e.g., Rutten et al., 2010). Thirdly, the geographical 
proximity and its contribution to innovation processes is an integral part of the concept of 
a LIE. Fourthly, the linkage between social capital and regional innovation activities has 
also been recognised (Hauser et al., 2007; Rutten and Boekema, 2007). Finally, fifthly, 
belonging to associations and clubs has been used widely as an indication of the existence 
of social capital. 

These five notions set the scene for a detailed, explorative analysis of how a 
professional association can contribute to individuals’ localised knowledge and learning 
processes and thereby to the development of the LIE during its history. All this is 
achieved by telling PITKY’s story. 

1.2 Methodology and data in brief 

The empirical part of this article is founded on a case study of PITKY, which is a 
professional association for ICT professionals based in the City of Tampere, Finland. The 
case study is conducted by applying standard case study methodology. The basic idea is 
to present an in-depth view of the chosen aspect of the case study object. In this article, 
the knowledge and learning processes within a professional association are the key 
themes. In this respect, the case study is both descriptive and illustrative. 

The main body of the empirical data consists of eight extensive, thematic,  
face-to-face interviews and two concise, thematic interviews conducted by phone. The 
face-to-face interviews were conducted in summer 2004 and they were recorded and 



   

 

   

   
 

   

   

 

   

   252 J. Kolehmainen    
 

    
 
 

   

   
 

   

   

 

   

       
 

transcribed. The duration of the interviews ranged from one hour to two hours. The 
additional phone interviews were performed in autumn 2011 and they focused on 
PITKY’s present state and activities. These interviews were documented by writing a 
memorandum. All the interviewed persons have been either PITKY’s chairman or 
executive director at some point in its history. In addition, the author of this article had 
access to PITKY’s archive, consisting of the association’s newsletters, minutes, 
memoranda and other material. These materials were used alongside other available 
written and electronic material. 

The qualitative interview data were analysed by organising, categorising and 
comparing. Focus lied on the key themes of this article. The theoretical ideas discussed in 
this article guided this analysis. The archive and other sorts of data were used mainly for 
the contextualisation of the key themes (e.g., facts and figures). Case study analysis 
usually has a subjective, interpretative component. The validity and reliability of this 
study were strengthened by interacting with the key representatives of PITKY. 

The article is organised as follows. To begin with, the linkage between social capital 
and associational life is dealt with as a macro view. Subsequently, the micro view is 
considered by discussing the relationships between social capital and innovation, 
knowledge and learning processes. These theoretical and conceptual notions set the scene 
for the empirical case. Finally, some concluding remarks are presented. 

2 Social capital and interpersonal networks in lies 

2.1 Macro view: social capital, associations and economic performance 

Social capital is a vast and partly vague concept allowing many kinds of interpretations 
and empirical operations. However, two main strands of conceptualisations can be 
recognised: the European interpretation featured mainly by Bourdieu (1985, 1986) and 
the USA one featured mainly by Coleman (1988, 1994) and Putnam (1995, 2000). 
Siisiäinen (2003) analyses the similarities and differences of these two main approaches. 
He points out that Bourdieu’s approach continues the structuralist theory tradition and has 
a strong flavour of conflict theory. Correspondingly, the ‘Putnamian’ approach is related 
to the US theoretical traditions of pluralism and integration. The ‘Putnamian’ view of 
social capital relies on the idea of ‘rosy circles’ of social development. Due to this 
perspective, the associations are based on trust and reciprocity and they strengthen those 
positive elements further (Siisiäinen, 2003). In this article, the ‘Putnamian’ approach is 
the point of departure, as the case association (PITKY) seems to be characteristically an 
integrative association between the civil society, i.e., individuals, the business life and the 
public sector. 

When analysing the connection of economic activities and social relations, the 
concept of social capital has been widely used both on the regional and on the national 
level. Putnam’s (2000) famous volume Bowling Alone raised the general interest in these 
issues, although he had carried out empirical work on social capital and its economic 
consequences previously (e.g., Helliwell and Putnam, 1995; Putnam, 1995). Putnam’s 
(2000) basic claim is that the stock of social capital in the USA has decreased during the 
last decades due to the changes in the economy, work, family structure, etc. There are 
many indications of this change: people do not meet friends very often, family life is not 
very firm and people are no longer involved in associations. People are even bowling 
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alone, as the volume’s title suggests. Putnam’s (2000) study can be criticised in relation 
to many factors (e.g., Boggs, 2001; Durlauf, 2002), but the bottom line is that the 
connections among citizens have become more unbalanced and biased, reflecting the 
erosion of the social capital in the USA. This development also has economic 
consequences. 

In general, the ‘Putnamian’ approach links a high level of social capital with good 
economic performance. Following this approach, the large number of (spry) associations 
is seen as a sign of the social capital, as they are the results of collective, coordinated and 
trust-based human actions. The argumentation goes that trust-based and reciprocal 
activities also foster the national or regional economy. Trust is seen as a lubricant of the 
‘economic engine’ (cf. Cooke and Morgan, 1998). Lorenzen (2007), for example, 
contributes to this line of thinking by defining social capital as a matrix of various social 
relations, combined with particular normative and cognitive social institutions. The basic 
argument is that social capital facilitates collaboration that is beneficially reciprocal in 
nature. Furthermore, the regional and local levels play a role in the formation of social 
capital because the geographical proximity contributes to the solidification of social 
relations. 

In addition to the conceptual studies, there has been a considerable flow of studies 
that have put these theoretical ideas under empirical scrutiny using various methods (e.g., 
Alanen and Pelkonen, 2000; Knack and Keefer, 1997). It is worth acknowledging that the 
relationship between social capital (measured by the number of associations) and 
economic development is not indisputable or straightforward by any means. In this 
article, the focus is not on that kind of macrolevel analysis but on the more detailed 
analysis of the role of a regional, professional association in building and maintaining 
interpersonal linkages reflecting the existence of social capital. 

2.2 Micro view of social capital: a professional association, knowledge and 
learning 

2.2.1 Strong ties and social learning 

When combining the social capital approach and the LIE approach in the context of 
associations, more detailed concepts are required. From this perspective, the division 
between ‘bonding’ and ‘bridging’ capital is very useful (Putnam, 2000; see e.g., Leonard 
and Onyx, 2003). In this article, the ‘bonding’ social capital refers to the intense and tight 
interpersonal networks. In the context of associations, the ‘bonding’ social capital is 
connected to the relationships among members who are actively involved in the activities 
and who know each other well. Correspondingly, the concept of ‘bridging’ capital refers 
to the social linkages between and among persons who do not know each other very well. 
This kind of ‘bridging’ capital in the association context refers to the relationships among 
those members who are quite inactive and take part in the association’s activities only 
occasionally. 

No one can own social capital only by him/herself, as it lies in the relationships 
between and among persons. Thus, the ‘bonding’ social capital is associated with those 
interpersonal relationships that can be labelled as ‘strong ties’ following the classic 
distinction by Granovetter (1973, 1983). The article by Granovetter (1973) titled ‘The 
strength of weak ties’ is a classic in this field. One of the main points of the article is that 
‘weak ties’, i.e., ties between persons who do not know each other very well, are 
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important as channels of new and unexpected information. Broadly speaking, this is the 
strength of weak ties. Correspondingly, ‘strong ties’, i.e., relations with more familiar 
persons, may not provide as many new and unexpected pieces of information as ‘weak 
ties’. One could still argue that ‘strong ties’ are of great value, as they are linked to the 
social nature of learning and knowledge creation. 

The notion of ‘communities of practice’ (CoP) has been attracting increasing interest 
in the context of debates on knowledge, learning and innovation in organisations. The 
concept was raised into more vivid scientific debate by Wenger’s (1998) well-known 
volume. A CoP can be defined as a group of individuals who are united through common 
activities and shared understanding concerning the meaning of those activities for 
themselves and for the whole community (Lave and Wenger, 1991; Swan et al., 2002; 
Wenger, 1998, 2000). The hard core of the CoP approach is the notion that individuals 
learn efficiently by engaging (mutually) in social practices. Engagement refers here to 
quite active, target-oriented and frequent participation in activities with certain people. 
This kind of engagement enables the collective sense-making processes and identity 
formation that are seen to be fundamentally important elements of the social learning and 
knowledge processes. 

The abovementioned basic characteristics of the CoP approach are very useful, but it 
has to be noticed that the practices of social learning are quite diverse. Amin and Roberts 
(2008) provide an interesting review of the existing CoPrelated literature and they 
elaborate those varieties of ‘knowing in action’. They suggest a typology of four modes, 
which are as follows: 

1 craft or task-based knowing 

2 epistemic or high creativity knowing 

3 professional knowing 

4 virtual knowing. 

These modes are from the same root, but they differ remarkably from each other in terms 
of organisation, innovation characteristics and spatial dynamics, to name just a few 
dimensions. It is worth noticing that the concept of learning in the original CoP approach 
was quite limited, as it referred mainly to the adoption of existing knowledge and 
practices, i.e., mainly task-based knowing. The review by Amin and Roberts (2008) 
suggests that there are also firm interpersonal communities, which aim at mutual 
knowledge sharing and creation. This kind of community can be labelled as a ‘knowledge 
community’. 

From this basis, it can be argued that from the knowledge and learning perspective a 
professional association can be considered as a ‘community of practice’ or a ‘knowledge 
community’. This is the case especially for the active core of the membership that is 
engaged in the activities in which usually both task-based and knowledge-based learning 
takes place. Associations are characteristically communities as they have been formed on 
the basis of common interests and joint activities. Associations also have their own 
identities and they evolve over time based both on their own internal dynamics and on 
external changes in their operational environment. In sum, associations can play a 
profound role for their members from the knowledge and learning points of view. 
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2.2.2 Weak ties and the ‘drizzle of knowledge’ 

The social learning argument can be augmented by the second line of argumentation. In 
this respect, the notion of the strength of ‘weak ties’ is worth examining in more detail. 
As pointed out, the unknown persons may be very valuable sources of new and 
unexpected information (Granovetter, 1973, 1983). This kind of ‘weak tie’ relates to 
‘bridging’ social capital. Burt (2000, 2002) combines the idea of ‘bridging’ social capital 
with his well-known concept of ‘structural holes’, i.e., gaps between different networks 
(see also Burt, 1992, 2004). In this respect, ‘bridging’ social capital refers to relationships 
that bridge different social networks or groups of people. 

From the knowledge and learning perspective, the ‘weak ties’ are quite different from 
the ‘strong ties’. As the ‘strong ties’ form the basis for sustaining, target-oriented 
knowledge and learning processes, the ‘weak ties’ between and among individuals 
provide them with new and unexpected, but also splintered, ambivalent and even 
questionable information. The coincidental nature of ‘weak ties’ is a difference, but more 
importantly, these relationships are not usually based on a similar personal knowledge 
base. In other words, the interacting persons do not share the same knowledge and the 
same professional practices, but they may belong to different ‘CoP’ or ‘knowledge 
communities’. Due to these reasons, ‘weak ties’ may not be linked to purposeful 
processes of knowledge acquisition and learning, but are more like a ‘drizzle of 
knowledge’: one gets ‘wet with knowledge’ almost without noticing just by being 
involved with certain people. It can be argued that the information and knowledge 
provided by the ‘weak ties’ contribute more to the creation of new knowledge than to 
learning processes based on the adoption of existing knowledge. This notion implies that 
the ‘weak ties’ contribute to the innovation activities. For example, Hauser et al. (2007) 
argue that social capital plays an important role in regional innovation activities and 
performance, and in this respect, the ‘weak ties’ and new knowledge channelled through 
them are crucial. 

From this basis, it can be argued that from the knowledge and learning perspective a 
professional association can be considered as a platform for the formation of ‘weak ties’. 
This is the case if the membership of the association consists of different ‘CoP’ or 
‘knowledge communities’. It is worth noticing that a knowledge-intensive, creative 
company can also be seen as the ‘nexus’ or ‘complex ecology’ of communities that are 
partly internal and partly external to the company, underlining the importance of the 
(local) operational environment of the company (Cohendet et al., 2010). In this respect, 
an association and a company can be quite similar and in both cases it is crucial that there 
is enough ‘bridging’ social capital to facilitate the interaction between different 
communities and the formation of ‘weak ties’. 

2.2.3 Summary of the theoretical framework 

As discussed above, it is suggested that a local or regional professional association can 
contribute to individuals’ knowledge and learning processes as a part of the LIE in two 
different ways: 

1 ‘Community of practice’/‘knowledge community’: A professional association and its 
activities can facilitate and promote individuals’ profound knowledge and learning 
processes if the associational interaction is frequent and intense. In this case, the 
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individuals share and strengthen their similar knowledge bases through joint 
activities. 

2 ‘Platform for the formation of weak ties’: A professional association and its activities 
can facilitate and promote individuals’ knowledge and learning processes by 
bringing different people together and by making them interact with each other. In 
this case, there is a constant flow of different people interacting and enriching each 
other’s different knowledge bases. 

The division between these two knowledge and learning mechanisms is not clear-cut, but 
they are intertwined and present in associations’ quotidian activities to varying degrees. 
However, the division is useful when analysing the knowledge and learning processes 
within a professional association. 

3 The PITKY case 

3.1 Contextualisation 

PITKY is an association for ICT professionals and organisations. It is based in the City of 
Tampere. According to PITKY’s constitution, it “aims at acting as a bond among the 
individuals and legally competent communities that work within automatic data 
processing, to support the common aspirations of these actors and to further the efficient 
use of ADP in Tampere Region” [translation by the author]. 

From the geographical perspective, Tampere Region is the operational environment 
of PITKY. Tampere Region has a concentration of many ICT-related production and 
service activities. The roots of the ICT cluster in Tampere Region date far back in 
history. In the early 1990s, there was only a clutch of separate companies. Thereafter, the 
agglomeration grew very rapidly and by the year 1996 it consisted of approximately  
170 companies and business units with a total of 5,200 employees, when its total turnover 
was about 770 million euros. By the year 2000, the number of employees and the total 
turnover had almost doubled. If the ICT cluster is defined in broader terms (including, 
e.g., all mass media and ICT wholesale and retail), the number of employees amounted to 
about 15,500. By the year 2008, the growth was continuing and the number of employees 
of the broadly defined ICT cluster had reached about 19,600. The business structure of 
the cluster was very diverse, but dominated by the business units of large, international 
ICT companies, such as Nokia, Tieto, Sonera and CybercomPlenware (cf. Ahlgren et al., 
2010; Mäkinen et al., 2004). 

The rapid development of the agglomeration results partly from the natural, rapid 
development of the whole ICT sector. On the other hand, the ICT cluster has been one of 
the most important focus areas of local and regional economic development and 
innovation policy in Tampere Region. The most important knowledge institutions are 
Tampere University of Technology, the University of Tampere and the VTT Technical 
Research Centre of Finland. This science and technology base has been built over many 
decades. For example, the University of Tampere has long traditions in computer science: 
it started teaching in computer science in 1965, the first ever in Nordic countries at the 
university level. There are also several development organisations (e.g., Hermia Ltd.) and 
policy programmes that contribute to the development of the whole ICT cluster (cf. 
Kolehmainen, 2005). 
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In sum, the ICT cluster has become a mature cornerstone of the knowledge-based 
economy in Tampere Region and thereby Tampere Region seems to be a good 
operational environment for PITKY. 

3.2 Basic description of PITKY 

3.2.1 History of PITKY 

PITKY was established in the year 1966, the same year as the purchase of the City 
Council of Tampere’s first actual computer (IBM). At that time, punch card machines 
started to be replaced by electronic computers. In the beginning, there were only a few 
computers altogether in Tampere Region. In addition to some large public organisations, 
only some large (industrial) companies had a computer of their own. However, the 
number of computers grew quite rapidly and in May 1968 there were already  
15 mainframe computers in Tampere Region, which were operated by 253 persons. 

Altogether 52 computing experts attended the constitutive meeting of PITKY, which 
was quite a good proportion of all the people working in that field. Due to the small 
number of computers, the computing people soon constituted a special occupational 
group. The computers were large-scale mainframe computers, the operation of which 
needed rare, special skills. In fact, computing education was at a very infant stage at that 
time in Finland. This was also one of the main reasons for the establishment of PITKY: 
people working with computing needed peer support when operating the computers. 
Consequently, the number of members grew rapidly in the beginning, indicating on the 
one hand PITKY’s usefulness and on the other hand the expansion of the whole field of 
ADP and computing. 

Since the late 1960s, many technological and other changes have taken place in the 
field of computing and ICT. The most considerable change happened when the large 
mainframe computers were replaced by personal computers in many places. This path of 
development started in an explosive manner in the mid-1980s. When PITKY was 
established, the usage of computers required special skills, which is no longer the case. 
Accordingly, PITKY is no longer an association for those few specialists who can operate 
computers; the majority of the members now work in the production of ICT-related 
products and services. This has also changed the focus and activities of PITKY. 
Alongside many other changes (e.g., enhanced availability of information, expansion of 
education), PITKY’s operational environment has changed drastically. 

3.2.2 PITKY’s members: who and why? 

In the year 2011, PITKY had 971 individual members and 25 organisational members. 
PITKY’s number of members has declined during the last years due to many reasons. 
Firstly, many companies are no longer as willing to pay the membership fee on behalf of 
their employees, as they are cutting all unnecessary costs. Secondly, PITKY’s activities 
are not as attractive and frequent, resulting in diminished general visibility. Thirdly, the 
general enthusiasm on the individual level for associational activities in Finland has 
abated due to many reasons. 

Belonging to PITKY can be motivated by various reasons and this holds true for both 
individual and organisational members. Some are members of PITKY only because their 
employer pays the membership fee. For some people, receiving the professional 



   

 

   

   
 

   

   

 

   

   258 J. Kolehmainen    
 

    
 
 

   

   
 

   

   

 

   

       
 

magazines included in the membership fee is the central motive for becoming a member. 
Some people have joined PITKY in order to have contacts with other likeminded 
professionals and to attend all the events arranged by PITKY. Finally, there are members 
who have strong aspirations to further the ICT field in Tampere Region. Generally 
speaking, PITKY’s members are not currently very active. They are more like passive 
‘consumers’ of activities. All in all, the board members are usually the most active 
individual members of PITKY along with a quite small number of members who 
frequently join PITKY’s activities. Naturally, every event also attracts members who are 
not usually in the habit of attendance. 

3.3 Key activities and practices 

3.3.1 Networking 

In the early years of PITKY, its most important concrete activity was the arrangement of 
annual ‘ADP meetings’, a local general conference on the development and appliance of 
ADP. Especially in the very beginning this event was very popular, because not very 
many conferences were available and the programme was of a high standard. 
Correspondingly, the regular meetings of ADP managers (nowadays CIOs) were among 
the key activities of PITKY in the beginning. These meetings were hosted alternately by 
different organisations. They were not only about knowledge and experience sharing, but 
concrete aid and assistance were also occasionally provided. In addition to the ADP 
managers’ meetings, the other occupational groups (e.g., programmers and operators) had 
meetings of their own. 

PITKY has also organised more casual networking events during its history. 
Especially in the 1970s and at the beginning of the 1980s, social events played an 
important role. These events usually included a short talk, beer drinking and chatting 
about computers. At that time, people working with computers considered themselves as 
a special professional group with a sense of togetherness. This sense is not that strong 
anymore, because ICT professionals nowadays form a highly diversified group of people. 
Other kinds of social, casual events were also organised in the past, but they gradually 
lost their popularity and were eventually abandoned. However, PITKY has still been 
willing to arrange social events with some informational content, such as excursions to 
interesting places and organisations. These events bring together both PITKY’s core 
people and more occasional participants. 

Networking is still one of the key issues of PITKY, but the activities and members’ 
motives have changed from the early days. Bringing people together serves many 
purposes, as the versatile personal linkages may be useful in many ways. They may be 
helpful in terms of current assignments, for example in a specific problem solving 
situation. This was very much the case during the early years of PITKY. People also have 
other personal motives for the networking: knowing the ‘right persons’ is always an 
advantage when seeking a new job or running a collaborative project. All these motives 
for interpersonal networking are present in PITKY’s activities to varying degrees. Some 
active members have used PITKY quite consciously as a platform for building their 
professional interpersonal networks. 
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3.3.2 Training and seminar activities 

PITKY has been involved in ICT-related training activities from the early days. For 
example, the first training committee of PITKY was established as early as 1972. The 
training activities have had a twofold nature for a long time. Firstly, PITKY has been 
arranging occasional general lectures on topical issues. In the beginning, the topics of 
these general lectures were quite narrow, specific and even practical (e.g., experiences of 
a certain mainframe computer type). The focus of these general lectures has changed as 
the field of computing has evolved and enlarged. The lectures are no longer as practical 
and focused, but they serve more the formation of an overall picture of the ICT field and 
the recent developments within it. These lectures gather different people depending on 
the subject. 

Secondly, PITKY has organised long-term courses on different issues, such as 
programming languages. These courses gradually evolved into chargeable, commercial 
training offered to companies. These activities expanded quite rapidly in the 1980s, as 
PITKY provided good-quality education at a reasonable price. PITKY even established a 
separate company to take care of its commercial education activities. However, the 
success of PITKY’s commercial education was not based only on its competitiveness on 
the open educational market. Instead, PITKY has been a ‘vehicle’ for different kinds of 
purposes of its members. This was the case especially at the beginning of the 1990s, 
when the economic situation of many companies was very tight because of the severe 
recession in the Finnish economy. At that time, PITKY was able to arrange reasonably 
priced education on relevant, emerging topics, providing its member organisations with 
great value-added. 

PITKY has also been involved in arranging conferences and seminars for a long time. 
‘The days for object-oriented programming’ is the most important conference. It is a  
free-of-charge event for software developers. It was organised for the first time in 1992, 
in the middle of a deep recession, and at that time the companies greatly appreciated the 
free-of-charge, high-quality seminar. So, this event has an ideological or at least  
non-profit background and these ideas still guide the organisation of the event. PITKY 
has replicated the concept of ‘The days for object-oriented programming’ by arranging 
‘mobile days’ and ‘testing days’ in collaboration with Tampere University of 
Technology. 

3.3.3 Knowledge and learning processes 

PITKY is primarily an association for individual professionals and therefore the  
personal-level learning and knowledge processes are analysed more in detail. Since the 
establishment of PITKY in the 1960s, the field of ICT has changed dramatically both in 
terms of economy and technology. For example, the producers of ICT are focusing on 
narrower niches, because no one can master the whole field of ICT. These technological 
and economic developments have changed PITKY’s role as a forum or platform for 
knowledge and learning processes. 

The primary purpose of PITKY was to bring together people who worked with 
computers. Bringing them together meant sharing knowledge and experiences in a way 
that enhanced participants’ professional abilities and skills. At that time, PITKY was 
much smaller and its activities were more closely linked to its members’ daily  
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assignments. Due to the rapid rise of computing, the need for information and knowledge 
concerning these issues was very urgent, partly because formal education hardly existed. 
It is emblematic that when computer science education was started in autumn 1965 at the 
University of Tampere, the first students were already employed by the Christmas break 
of the same year! Because not many people with good skills were available, the 
employees with other skills and qualifications had to work with newly acquired 
computers. They were in dire need of peer support and experiential knowledge. PITKY 
served those purposes and was respectively very meaningful to its members. It also 
provided a breeding ground for the development of the common professional identity. 

In the early years, the link between the activities of PITKY and the knowledge 
requirements of its members was explicit. For example, the regular meetings of ADP 
managers were an important forum in terms of knowledge and experience sharing and 
learning, even in terms of innovation. In addition, these meetings took place in different 
organisations. This enabled demonstrations of the issues in practice. Those issues were 
also quite pragmatic and therefore related to the concrete work practices of the ADP 
professionals. This strengthened the social learning experience provided by the ADP 
managers’ meetings. It can be argued that in the early years PITKY’s operations and 
activities served the social learning and knowledge purposes of the membership more 
directly. This is the case due to the nature of the community of computing professionals 
at that time. 

It is hard to gauge when PITKY’s activities’ contribution to the localised knowledge 
and learning processes and social arena of the membership became vaguer and weaker. 
Gradually, the nature of the activities became more generalised, especially from the 
knowledge point of view. Lectures and other affairs currently provide information and 
knowledge that facilitate the formation of the general overview of the ICT field. On the 
other hand, it can be argued that the most considerable changes did not take place in the 
activities themselves but in the knowledge and learning requirements of the members. It 
is quite obvious that the ICT field has become extremely specialised and diversified. 
PITKY is no longer able to counter these splintered information and knowledge 
requirements with its activities. Naturally, PITKY was not the only learning forum or 
information channel for the ADP professionals in the past either. However, it would be 
impossible for any voluntary association to act as a very central learning forum or 
information channel for the whole variety of professionals working within the field of 
computing and ICT, as a plethora of different sources of information and knowledge is 
available. 

The other feature that characterises the activities of PITKY from the knowledge and 
learning point of view is that the activities have become more one-way, centralised and 
vertical in nature. In the early stage, the lateral interaction between participants was 
essential, whereas currently the information and knowledge provided by the actual 
seminars, excursions, etc. play a more important role. Noticing the splintering of the 
learning and knowledge requirements, one could surmise that the role of lateral 
interaction among the members would have gained more importance, but that is not the 
case. Still, it should be noted that the lateral, interpersonal contacts and linkages are still 
of great importance although they may not be directly perceived to be linked strictly to 
the knowledge and learning processes. It is more about knowing people and creating 
relationships that may be useful professionally or in some other way at some point in 
time. 
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4 Concluding remarks 

The main objective of this article was to explore how a professional association can 
contribute to individuals’ localised knowledge and learning processes and thereby to the 
development of the LIE. PITKY was used as an empirical, illustrative case. It is worth 
noticing that PITKY is only one example of professional associations and does not allow 
generalisations. However, it opens up new avenues for future research concerning 
associations’ role in LIEs by emphasising the evolution of associations over time. 

PITKY is an association with a successful and active past. Interestingly enough, it 
currently seems to be an association without a very active membership. The members of 
the board are the only members who consider PITKY as their active hobby. Other 
members are more passive and they participate in the activities only occasionally. PITKY 
has been, and still is, an important forum for knowledge and learning processes for the 
most active members. They have been able to create dense interpersonal networks and 
increase their understanding of the ICT field as a whole. They have also been able to 
benefit professionally from these contacts and networks throughout their career. Thus, 
PITKY has ‘educated’ many key people of the ICT cluster in Tampere. To conclude, for 
these people, PITKY has been both ‘a community of practice’ or ‘knowledge 
community’ and ‘a platform for the birth of weak ties’. 

From the point of view of ‘ordinary members’, the situation is more complicated. In 
the early history of PITKY, it was like a ‘community of practice’. At that time, PITKY 
was a forum for collective learning and knowledge sharing. It was based on a certain 
group of people with different backgrounds striving to share knowledge and experiences 
and solve similar problems. The rapid growth of the whole field of ICT meant two things 
for PITKY: the number of members grew rapidly, establishing a solid basis for the 
association, but at the same time the levels of both ‘bonding’ and ‘bridging’ capital 
decreased. The large membership could have facilitated the birth of ‘weak ties’ within the 
association, but this potentiality has been underutilised. In any case, the networking role 
is not currently as considerable as it was previously. This may be the case partly due to 
the emergence of other networking forums, such as public policy programmes and social 
media. 

However, these notions detached from the context do not necessarily give the right 
picture of the importance of PITKY in the development of the ICT cluster in Tampere. It 
is still needed: PITKY’s concrete activities still have value for those people who take part 
in them actively. There is still a need for ICT-related general lectures and even for more 
profound educational activities, etc., although the need for this kind of informative event 
has declined due to the rise of other information channels (e.g., the internet and versatile 
professional magazines). These activities should be designed very carefully so that they 
can provide some value-added in comparison with other seminars and lectures and other 
information channels. In this respect, the local content (e.g., presentation of local 
companies, R&D projects, etc.) could play a key role in emphasising the nature of 
localised learning. 

Furthermore, PITKY still has relevance within the ICT field in the Tampere Region 
as a collaboration partner. PITKY is involved in arranging many events that already have 
a considerable track record. Anyhow, PITKY is on the threshold of a new era. It has to 
reinvent itself in order to become a constellation of several more focused ‘knowledge 
communities’ and a platform for the conscious formation of ‘weak ties’. However, it is 
not possible to regain the ‘golden era’ of PITKY by arranging the same kinds of events as 
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were arranged during the 1960s and 1970s, because the operational environment has 
changed thoroughly. If that kind of rebirth took place, the ICT professionals in Tampere 
Region would no longer ‘compute alone’. 
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OSA III 
YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Kokoavia poimintoja ja puuttuvia palasia:
Paikallisen innovaatioympäristön analyysimalli





Paikallinen innovaatioympäristö – 325

1. JOHDANTO

Tämä tutkimus aloitettiin avaamalla polkua paikallisten innovaatio-
ympäristöjen tutkimukseen ja tarkastelemalla alueelliseen innovaatiotoi-
mintaan liittyvän tutkimuksen erilaisia lähtökohtia ja lähestymistapoja. 
Samassa yhteydessä kuvattiin tämän tutkimuksen tutkimustehtävää, 
tutkimuskysymyksiä sekä metodologisia lähtökohtia ja valintoja. Johdan-
toartikkelia seurasivat eri yhteyksissä tuotetut osatutkimukset, jotka on 
raportoitu erillisinä, aiemmin julkaistuina tutkimusartikkeleina. Kaikki 
osatutkimukset lähestyvät ja valottavat paikallisen innovaatioympäristön 
käsitettä joko teoreettisesti tai empiirisesti eri tulokulmista. 

Osatutkimukset jakavat monia yhteisiä lähtökohtia, joista yksi on 
kuitenkin kaikkein keskeisin: ne ovat tavalla tai toisella rakentuneet 
sen olettamuksen varaan, että paikallista innovaatioympäristöä on 
syytä tarkastella kolmella eri tasolla eli 1) rakenteiden ja instituutioiden 
tasolla, 2) organisaatiotasolla sekä 3) yksilötasolla. On syytä todeta, 
että paikallinen innovaatioympäristö, kuten sen jakaminen kolmeen 
tasoonkin, ovat tapoja hahmottaa ja analysoida todellisuutta. Innovaa-
tioympäristön tasot ovat siis yksinkertaistuksia, joiden avulla on ollut 
mahdollista ”viipaloida” monimuotoista ja -mutkaista todellisuutta 
helpommin hallittavaan muotoon. Eri osatutkimuksissa on tarkastel-
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tu näitä tutkimuksellisia ”viipaleita” eri näkökulmista ja paikallisen 
innovaatioympäristön monimuotoista ja kompleksista kokonaisuutta 
on kyetty kuvaamaan vain pinnallisesti. 

Näistä lähtökohdista tämän yhteenveto- ja johtopäätösartikkelin 
tehtävänä on 1) koota yhteen erillisten tutkimusartikkeleiden antia, 2) 
täydentää olennaisilta osiltaan paikallisen innovaatioympäristön käsitteel-
lisiä aukkoja sekä 3) esittää näiden täsmennysten pohjalta yksinkertainen 
mutta systemaattinen malli, jolla paikallisia innovaatioympäristöjä ja 
niiden dynamiikkaa voi analysoida. Analyysimallin rakentamisen jäl-
keen esitetään huomioita siitä, kuinka tätä analyysimallia voisi käyttää 
käytännön tutkimus- ja analyysityössä. Lopuksi vedetään tutkimuksen 
langanpäitä yhteen esittämällä muutamia kokoavia ajatuksia koko 
innovaatioympäristö-lähestymistavan olemuksesta ja keskeisistä piir-
teistä. Kaiken kaikkiaan tämän yhteenveto- ja johtopäätösartikkelin 
pyrkimyksenä on esittää yksi mahdollinen tapa nähdä ja käsitteellistää 
paikallinen innovaatioympäristö kokonaisuudessaan. Yhteenveto- ja 
johtopäätösartikkeli on myös vastaus koko tutkimuksen päätutkimus-
kysymykseen, joka asetettiin johdantoartikkelissa. Se kuuluu seuraa-
vasti: Kuinka paikallinen innovaatioympäristö voidaan käsitteellistää?

Tässä yhteenveto- ja johtopäätösartikkelissa halutaan siis tuoda 
paikallisen innovaatioympäristön eri tasojen ”viipaleet yhdeksi kakuk-
si”. Pohjana toimivat osatutkimusten jäsennykset ja keskeisimmät huo-
miot, jotka viitoittavat tietä rakennettavalle analyysimallille. Samalla 
osatutkimukset osoittavat niitä kohtia alueellisen innovaatiotoiminnan 
ymmärryksessä, joita on syytä täydentää ja vahvistaa. Kokonaisuu-
den esittäminen edellyttääkin osatutkimuksia syvempää sukellusta 
innovaatioympäristön eri tasojen muotoutumisen logiikkaan. Tässä 
suhteessa on oleellista lähteä liikkeelle yksittäisen organisaation tavasta 
juurtua ulkoiseen toimintaympäristöönsä sen innovaatiotoiminnan 
näkökulmasta. Tätä suhdetta voidaan kutsua ”paikallisen innovaa-
tioympäristön mikroperustaksi”. Tämä on luontevaa myös siksi, että 
tutkimus motivoituu osaltaan nimenomaan siitä kysymyksestä, miten 
paikallinen innovaatioympäristö vaikuttaa yritysten ja muiden orga-
nisaatioiden innovaatiotoimintaan. Ennen tähän keskusteluun etene-
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mistä on syytä viivähtää hetki sen äärellä, mitä paikallisen innovaatio-
ympäristön ”paikallisuus” tarkoittaa. Näiden kahden kokonaisuuden 
pohjalta on mahdollista rakentaa paikallisen innovaatioympäristön 
analyysimalli (luku 5). Luvussa 6 käsitellään sitä, kuinka kehitettyä 
analyysimallia voisi hyödyntää paikallisten innovaatioympäristöjen 
empiirisessä tutkimuksessa. Viimeisessä luvussa nostetaan vielä esiin 
innovaatioympäristölähestymistavan keskeisimpiä peruspiirteitä. 

Yhteenveto- ja johtopäätösartikkelin ote pyrkii kokonaisuudes-
saan olemaan kokoava, keskusteleva ja eteenpäin katsova. Kolmessa 
viimeisessä luvussa (luvut 5–7) pyritään kokoavaan ja syntetisoivaan 
kerrontaan. Erityisesti viidennessä luvussa innovaatioympäristön ko-
konaismallia puretaan osiin useiden kokoavien taulukoiden ja kuvien 
avulla. Paikallisen innovaatioympäristön kaikkia ulottuvuuksia ei 
kuitenkaan käsitellä yhtä laajasti, eikä kyse ole paikallisen innovaatio-
ympäristön täydellisestä selittämisestä. Tarkoituksena on tarjota pai-
kallisen innovaatioympäristön ymmärtämisen apuvälineitä ja herättää 
lukija kysymään jatkokysymyksiä, jotka johdattavat vielä syvemmän 
alueellisen innovaatiotoiminnan ymmärtämisen juurelle. 

Luvussa 5.3.2. esitetään kuitenkin sisällöllisenä yhteenvetona 
tapa, jolla on mahdollista kuvata paikallisen innovaatioympäristön 
kokonaisprofiilia. Tässä yhteydessä viimeistään käy ilmi, että paikalli-
sen innovaatioympäristön analyysimallia voi käyttää keskenään varsin 
erilaisten ja toimijoilleen jopa epäsuotuisten paikallisten toimintaym-
päristöjen analyysissä. Paikallisen innovaatioympäristön käsite ei siis ole 
tarkoitettu vain jonkin ideaalimallin kuvaamiseen, vaan analyysimallin 
käytöllä voi tunnistaa eriluonteisia paikallisia innovaatioympäristöjä. 
Tätä keskeistä tutkimuksen perusväittämää havainnollistetaan tuot-
tamalla analyysikehikon avulla mekanistisesti 64 erilaista paikallisen 
innovaatioympäristön kokonaisprofiilia. Nämä kokonaisprofiilit voi-
daan edelleen jakaa viiteen teoreettiseen pääryhmään, joita kuvaavat 
metaforat ovat seuraavat: 1)”Markkinatori”, 2)”Kauppahalli”, 3) ”Len-
tokenttä”, 4)”Pääkatu” sekä 5)”Erämaa”. On hyvä mieltää, että näihin 
äärimmäisiin metaforisiin yksinkertaistuksiin ei kuitenkaan päästä 
suoraan, vaan matka kohti niitä aloitetaan jo luvussa 4. 
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2. OSATUTKIMUSTEN KESKEISIMMÄT HUOMIOT

2.1. Osatutkimus I: 
Avauksia uuden talouden aluesuhteeseen

Ensimmäinen osatutkimus (artikkeli I, Kolehmainen 2005a) pyrkii 
luomaan laajan kuvan ”uuden talouden” aluesuhteesta. Artikkelin 
keskeisin perushuomio on se, että informaatio- ja kommunikaa-
tioteknologian taloudelliset vaikutukset ovat kahtalaiset: Yhtäältä 
kyse on siitä, kuinka informaatio- ja kommunikaatioteknologisten 
tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja tuotanto kontribuoivat 
talouteen. Toisaalta kyse on siitä, millaisia vaikutuksia informaatio- ja 
kommunikaatioteknologian soveltaminen talouden muilla sektoreilla 
saa aikaan. Tähän perusjakoon viitattiin artikkelissa kapean ja lavean 
uuden talouden käsitteillä. Tämä jakolinja on keskeinen myös uuden 
talouden aluesuhdetta tarkasteltaessa: Kapean uuden talouden yrityk-
set näyttävät keskittyvän voimakkaasti tiettyihin sijaintipaikkoihin, 
mitä perinteiset taloudelliset kasautumisedut suurelta osin edelleen 
selittävät. Huomio kohdistuu esimerkiksi osaavan työvoiman ka-
saantumiseen, mutta myös muihin sellaisiin paikallisiin tekijöihin, 
jotka edesauttavat yritysten innovaatiotoimintaa. Kapeassa uudessa 
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taloudessa on kysymys korkean teknologian ja muutoin tietointen-
siivisestä yritystoiminnasta, mikä tuo myös kapean uuden talouden 
spatiaaliseen dynamiikkaan omat erityispiirteensä. Nämä huomiot 
johtavat luontevasti paikallisen innovaatioympäristön käsitteeseen, 
joka on tämän koko tutkimuksen ydinkäsite.

Lavean uuden talouden aluesuhteen osalta nousee uuden in-
formaatio- ja kommunikaatioteknologian aktiivinen hyödyntämi-
nen, joka periaatteessa vähentää huomattavasti perinteisiä fyysisestä 
etäisyydestä aiheutuvia kitkatekijöitä. Uusi teknologia yhdistettynä 
tehokkaisiin logistisiin ratkaisuihin mahdollistaa erilaisten taloudellis-
ten toimintojen tehokkaan hajauttamisen, mutta ei välttämättä johda 
siihen. Näyttääkin siltä, että lavean uuden talouden mahdollisuudet 
eivät ole realisoituneet Suomessa, vaan taloudelliset toiminnot näyt-
tävät edelleen ennemminkin keskittyvän kuin hajautuvan. Oleellista 
on huomata, että informaatio- ja kommunikaatioteknologian ja lo-
gistiikan mahdollistama hajautuminen ei tunne kansallisvaltioiden 
rajoja, vaan hajautumisprosessit ovat luonteeltaan kansainvälisiä ja jopa 
ylikansallisia. Lavean uuden talouden etenemisen tuottamat spatiaa-
liset prosessit näkyvät esimerkiksi siinä, kuinka erilaiset arvoketjut ja 
-verkostot nykyään maantieteellisesti jäsentyvät. Parhaillaan näyttää 
olevan käynnissä monilla aloilla sellaisia prosesseja, joissa eri maat ja 
alueet hakevat rooliaan toimiala- tai klusteriperustaisen erikoistumisen 
sijasta toimintokohtaisen erikoistumisen kautta. 

Tämän tutkimuksen näkökulmasta osatutkimuksen oleellisimmat 
viestit on kiteytettävissä seuraavasti: 

     Paikalliset innovaatioympäristöt eivät ole irrallisia saarekkeita muusta 
taloudesta, vaan ne kytkeytyvät laajoihin taloudellisiin prosesseihin, 
joita myös teknologiset kehityskulut muokkaavat. Kuten infor-
maatio- ja kommunikaatioteknologian nousu osoittaa, tällaiset 
teknologialähtöiset muutokset voivat olla myös hyvin nopeita ja 
syvällisesti taloutta muuttavia. 

     Tämän tutkimuksen yksi perusväite on se, että paikallinen inno-
vaatioympäristö syntyy ja kehittyy sellaisten toimijoiden varaan ja 
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ympärille, joilla on jokin keskinäinen taloudellinen yhteys. Tässä 
mielessä toimiala- ja klusteripohjainen lähestymistapa on ollut 
luonteva ja vallitseva, mutta enenevässä määrin on pyrittävä tun-
nistamaan myös muita yritysten innovaatiotoiminnan kannalta 
merkityksellisiä, spatiaalisesti paikallistuvia taloudellisia prosesseja. 

2.2. Osatutkimus II: 
Instituutioista yksilöihin: 

Paikallisen innovaatioympäristön kolme tasoa

Toisessa osatutkimuksessa (artikkeli II, Kolehmainen 2004) lähtökoh-
daksi otetaan suoraan paikallisen innovaatioympäristön käsite. Artik-
keli on koko työn kannalta merkityksellinen, koska siinä hahmotellaan 
pelkistetty, kolmitasoisen paikallisen innovaatioympäristön koko kuva, 
joka läpileikkaa kaikkia osatutkimuksia ja toimii perustana myös tässä 
yhteenveto- ja johtopäätösartikkelissa hahmoteltavalle analyysimallille. 
Artikkelissa rakennetaan siltoja klassisten taloudellisten keskittymise-
tujen ja yritysten innovaatiotoiminnan välille. Oleellinen on huomio 
siitä, että informaation, tiedon ja ideoiden nopea liikkuvuus – toi-
mialakeskittymille ja siten myös innovaatioympäristöille tyypillinen 
piirre – edellyttää käytännössä hyvin monimuotoisia ihmisten välisiä 
prosesseja. Tästä laajasta lähtökohdasta käsin artikkelissa esitettiin 
jako vahvoihin ja heikkoihin sidoksiin, jota on sittemmin hyödyn-
netty muissakin osatutkimuksissa. Samalla artikkelissa tunnistettiin 
se, että paikallisen innovaatioympäristön eri tasot ovat keskenään 
monin tavoin yhteydessä. 

Tämän tutkimuksen näkökulmasta osatutkimuksen oleellisimmat 
viestit on kiteytettävissä seuraavasti: 

     Paikallinen innovaatioympäristö on monitasoinen ja -säikeinen ko-
konaisuus. Innovaatioympäristön kullakin tasolla on omanlaisensa 
dynamiikka, minkä lisäksi tasot ovat keskenään kietoutuneet yhteen 
monin tavoin.
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     Paikallista innovaatioympäristöä tarkasteltaessa on muistettava pi-
tää yritys- ja organisaationäkökulma erittäin keskeisesti mukana, 
koska paikallisen toimintaympäristön tarjoamat erilaiset resurssit, 
kompetenssit sekä informaatio- ja tietosyötteet kohtaavat ja reali-
soituvat toiminnaksi nimenomaan yrityksen innovaatioprosessis-
sa. Esimerkiksi yrityksen työntekijöiden monipuoliset paikalliset 
henkilösuhteet eivät edesauta yritysten innovaatiotoimintaa, ellei 
niitä kyetä oikealla tavalla ottamaan hyödyksi tai kannustamaan 
työntekijöitä niiden aktiiviseen käyttöön.

2.3. Osatutkimus III: 
Knowledge Institutions in the Local Innovation Environment: 

Case Digital Media Agglomeration in Tampere

Kolmannessa osatutkimuksessa (artikkeli III, Kolehmainen 2005b) 
pureudutaan paikallisen innovaatioympäristön rakenteelliseen ja ins-
titutionaaliseen tasoon. Erityinen huomio kohdistetaan paikallisen 
innovaatioympäristön institutionaaliseen osaamisrakenteeseen. Ar-
tikkelin yksi keskeinen päähuomio on se, paikallisilla ”tieto- ja osaa-
misinstituutioilla” (”knowledge institution”) on ollut hyvin keskeinen 
ja monimuotoinen merkitys Tampereen digitaalisen median keskit-
tymän kehittymisessä. Edelleen on huomionarvoista, että erilaisilla 
julkisilla toimintapolitiikoilla on edistetty keskittymän muotoutu-
mista monin tavoin. Tampereen digitaalisen median keskittymän 
näkökulmasta korkeakouluilla on ollut aivan erityinen merkitys nii-
den koulutustoiminnan kautta, koska keskittymän nopea kasvu on 
edellyttänyt runsaasti uutta työvoimaa. Tässä mielessä erityistä on 
ollut korkeakoulutuksen monimuotoisuus. Koulutuksen ohella myös 
tutkimustoiminnalla näyttää olleen merkitystä Tampereen digitaalisen 
median keskittymän kehittymisessä, ja siinä mielessä huomio kiinnit-
tyy useiden korkeakouluyksiköiden tapaan olla vuorovaikutuksessa 
elinkeinoelämän kanssa. 
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Erikoistuneiden kehittäjäorganisaatioiden (esim. teknologiakes-
kukset ja yrityskehitysorganisaatiot) tehtävä osana paikallista innovaa-
tioympäristöä on paitsi tarjota yrityksille niiden innovaatiotoimintaa 
edistäviä palveluita, mutta myös laajemmin toimia eräänlaisina ”ver-
kostonkutojina” eri toimijoiden (esim. yritykset ja korkeakoulut) 
välillä. Tässä työssä on oleellista kyky ylittää erilaisia rajoja ja esteitä, 
jotka liittyvät eri toimijoiden erilaisiin perustehtäviin, taloudellisiin 
resursseihin, tietopohjiin ja muihin kyvykkyyksiin. Näitä kyvyk-
kyyksiä tarvitaan myös erikoistuneiden kehittäjäorganisaatioiden 
asettuessa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä elinkeinoelämän 
välimaastoon edistämään tiedon ja osaamisen siirtoa ja hyödyntämistä. 
Edelleen laajemmassa puitteessa erikoistuneet kehittäjäorganisaatiot 
toimivat usein klusterien kehittäjinä. Klusterikehittäminen edellyttää 
samanlaisia kyvykkyyksiä kuin yhteyksien ja verkostojen luominen 
yksittäisten toimijoiden kesken. 

Klusterikehittämisessä on kyse erilaisten toimijoiden yhteisten, 
innovaatiotoimintaa edistävien foorumien ja prosessien luomisesta 
sekä klusterin ulkoisten yhteyksien rakentamisesta. Kuten todettua, 
yritysten keskittyminen samaan paikkaan ei välttämättä tarkoita sitä, 
että niiden välille syntyisi verkostomaisia yhteistyösuhteita. Yhteyksien 
ja yhteistyösuhteiden syntyä on kuitenkin mahdollista edistää, ja tässä 
nk. erikoistuneilla kehittäjäorganisaatioilla voi olla merkittävä rooli. 
Näistä lähtökohdista artikkelissa korostetaan erityisesti erikoistuneiden 
kehittäjäorganisaatioiden työkentän haastavuutta ja sen vaatimia moni-
puolisia kyvykkyyksiä. Erikoistuneilla kehittäjillä tulee olla esimerkiksi 
teknologia- ja liiketoimintaosaamista, verkostojohtamiskyvykkyyttä, 
institutionaalista osaamista sekä laajempaa ymmärrystä aluekehittä-
misen dynamiikasta. Nämä huomiot puolestaan peräänkuuluttavat 
erikoistuneiden kehittäjäorganisaatioiden työn ja toiminnan laaduk-
kuutta sekä jatkuvaa kompetenssien ja kyvykkyyksien kehittämistä. 

Tampereen digitaalisen median keskittymässä erikoistuneilla 
kehittäjäorganisaatioilla ja niiden toiminnalla näyttää case-tutkimuk-
sen perusteella olleen varsin suuri merkitys. Esiin nousi monia sekä 
julkisten tahojen että yritysten yhteisiä ponnistuksia, joilla keskitty-
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män osaamisperustaa on vahvistettu. Erityisesti yritysten osalta tämä 
heijastaa sitä, että ne osallistuvat myös oman paikallisen innovaa-
tioympäristönsä rakentamiseen eivätkä ota sitä annettuna. Julkisilla 
toimijoilla on kuitenkin luontaisesti merkittävämpi rooli paikallisen 
innovaatioympäristön institutionaalisen osaamisrakenteen luomisessa 
ja jatkuvassa kehittämisessä. Artikkelissa muistutetaan siitä, että tämän 
institutionaalisen osaamisrakenteen merkitystä ei pidä ylikorostaa, 
muttei myöskään vähätellä. Todellisen merkityksen ja vaikuttavuu-
den arviointi on haasteellista, koska erityisesti korkeakoulut ovat 
useimmiten monin tavoin juurtuneita omiin paikallisiin innovaatio-
ympäristöihinsä. Samassa yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota 
myös siihen, että ”tieto- ja osaamisinstituutioiden” toimintaympäristö 
muuttuu samalla tavalla kuin yritysten toimintaympäristö. Esimer-
kiksi nousevissa talouksissa on jo pitkään rakennettu sellaisia tieto- ja 
osaamiskeskittymiä, jotka haastavat vahvasti länsimaiset kilpakumppa-
ninsa. Tässä pelissä pärjäämiseen ei ole oikotietä, vaan vain laadukas, 
fokusoitu ja korkealuokkainen tutkimus-, koulutus- ja kehittämistyö 
takaa ”tieto- ja osaamisinstituutioiden” ja niiden yhteistyökumppanien 
kilpailukyvyn myös jatkossa. 

Tämän tutkimuksen näkökulmasta osatutkimuksen oleellisimmat 
viestit ovat kiteytettävissä seuraavasti: 

     Paikallisen innovaatioympäristön rakenne- ja instituutiotasolla on 
syytä kiinnittää erityistä huomiota institutionaaliseen osaamisraken-
teeseen eli käytännössä niihin instituutioihin, joilla on merkitystä 
yritysten innovaatiotoimintaan (esim. yliopistot, korkeakoulut, 
tutkimuslaitokset ja erikoistuneet kehittäjäorganisaatiot). 

    ”Tieto- ja osaamisinstituutiot” ovat monin tavoin juurtuneita niiden 
omaan innovaatioympäristöönsä, eikä niiden vaikuttavuutta voi 
tarkastella kovin yksioikoisesti. Esimerkiksi korkeakoulut tuottavat 
vaikutuksia niiden perustehtävien (koulutus ja tutkimus) kautta, 
mutta myös monilla muilla epäsuorilla tavoilla (esim. opintojen 
kautta syntyvät verkostot). Erikoistuneiden kehittäjäorganisaati-
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oiden osalta taas nousee keskeiseksi huomioksi niiden työkentän 
haastavuus ja tarvittavien kyvykkyyksien monipuolisuus.

    ”Tieto- ja osaamisinstituutioiden” suhde niiden omaan paikalliseen 
innovaatioympäristöön muuttuu koko ajan, mikä johtuu osittain 
paikallisista tekijöistä (esim. suhde elinkeinoelämään), mutta myös 
niiden oman, laajemman toimintaympäristön muutoksista (esim. 
tiede- ja korkeakoulujärjestelmän muutokset, kansainväliset muu-
tokset). 

2.4. Osatutkimus IV: 
Innovation Activities of KIBS Companies and Spatial 

Proximity: Some Empirical Findings from Finnish New 
Media and Software Companies

Neljännen osatutkimuksen (artikkeli IV, Kolehmainen 2006a) fokus 
kohdistuu paikallisen innovaatioympäristön sekä organisaatioiden 
väliseen tasoon että yksilötasoon. Empiirisesti se pohjautuu suomalaisille 
uusmedia- ja ohjelmistoyrityksille suunnattuun sähköiseen kyselyyn. 
Osatutkimuksen empiiriset tulokset vahvistavat aiempien tutkimusten 
huomion siitä, että uusmedia- ja ohjelmistoyritysten kaltaisten tietoin-
tensiivisten palveluyritysten innovaatiotoimintaa leimaa jossain määrin 
inkrementaalisuus, vaikka uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen 
sekä tuote- ja palveluportfolion täydentäminen ovat tärkeimpiä inno-
vaatiotoiminnan kohteita. Nämä uudet tuotteet ja palvelut perustuvat 
kuitenkin vain melko harvoin täysin uuteen tietoon tai teknologiaan, 
vaan ennemminkin kyse on olemassa olevan osaamisen hyödyntä-
misestä ja olemassa olevien asiakkaiden paremmasta palvelemisesta. 
Tästä kielii myös se, että kyselyn perusteella yritysten innovaatiover-
kostot ovat monelta osin päällekkäisiä niiden liiketoimintaverkostojen 
kanssa. Asiakkailla on suuri merkitys innovaatiokumppaneina, samoin 
kaupallisilla teknologiatoimittajilla (esim. sovelluskehitystyökalujen 
toimittajat). Vastaavasti esimerkiksi yliopistoyhteistyö ei korostu eri-
tyisesti sen paremmin uusmedia- kuin ohjelmistoyritystenkään osalta.
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Sinällään yritysten liiketoimintaverkostojen vahva merkitys niiden 
innovaatiotoiminnan kannalta on myönteinen, koska sen voi ajatella 
esimerkiksi pienentävän innovaatiotoimintaan liittyviä riskejä. Toi-
saalta pitkällä aikavälillä nousee esiin mahdollinen ”lukkiutuman” 
(”lock-in”) vaara, jos yritysten innovaatiotoimintaan ei tule syötteitä 
yrityksen liiketoimintaverkostojen ulkopuolelta. Maantieteellisestä 
näkökulmasta suomalaisten uusmedia- ja ohjelmistoyritysten inno-
vaatioverkostot ovat jossain määrin paikallistuneita, mutta tyypilli-
sesti kansallinen taso näyttää olevan luonteva maantieteellinen taso 
innovaatiokumppanuuksien synnylle ja ylläpitämiselle. Tässä mielessä 
kyselyyn vastanneiden yritysten innovaatioverkostoja voisi luonnehtia 
paikallis-kansallisiksi. Innovaatioverkostokumppanityyppien lisäksi 
myös niiden maantieteelliseen suuntautumiseen liittyy kysymys luk-
kiutuman vaarasta: puhtaan paikalliset kumppanuudet voivat myös 
kapeuttaa yrityksen informaatioympäristöä ja altistaa vääränlaiseen 
polkuriippuvuuteen. 

Tässä osatutkimuksessa tarkasteltiin organisaatiotasoisten inno-
vaatioverkostojen lisäksi myös kyselyyn vastanneiden johtajien henki-
lökohtaisia verkostoja innovaatiotoimintaan liittyvän informaation ja 
tiedon näkökulmasta. Keskeinen huomio on se, että henkilöiden väliset 
verkostot ovat hyvin paljon päällekkäisiä organisaatioiden välisten 
verkostojen kanssa. Esimerkiksi valtaosa johtajien tärkeiksi informaa-
tion ja tiedon lähteiksi kokemista henkilösuhteista oli muotoutunut 
heidän nykyisten työtehtäviensä kautta. Ei olekaan mikään yllätys, 
että henkilöiden välisten suhteiden maantieteelliset ulottuvuudet ovat 
hyvin samankaltaisia yritysten innovaatioverkostojen kanssa. Tiettyjä 
viitteitä on kuitenkin siitä, että henkilöiden välisten verkostojen osalta 
paikallisuudella on hieman suurempi merkitys. 

Tämän tutkimuksen näkökulmasta osatutkimuksen oleellisimmat 
viestit on kiteytettävissä seuraavasti: 

     Paikallisen innovaatioympäristön tarkastelussa on kiinnitettävä 
huomiota myös yritysten nk. liiketoimintaverkostoihin ja ylipäätään 
niiden arvonmuodostusprosessiin, koska sekä organisaatio- että 
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yksilötasoisten verkostojen muodostuminen on sidoksissa yritysten 
perusliiketoimintaan. 

     Paikallisuudella ja siihen liittyvällä maantieteellisellä läheisyydellä 
näyttää olevan merkitystä yritysten innovaatiotoimintaan liittyvien 
sekä organisaatio- että henkilötasoisten verkostojen kannalta, mutta 
tätä merkitystä ei ole syytä ylikorostaa. 

2.5. Osatutkimus V: 
Paikallinen innovaatioympäristö ja henkilöiden väliset 

verkostot: Huomioita ICT-ammattilaisten arjesta

Viidennessä osatutkimuksessa (artikkeli V, Kolehmainen 2008) avataan 
paikallisen yksilötason innovaatioympäristön luonnetta kuvaamalla 
empiirisesti ICT-alan ammattilaisten tiedonhankintaa ja henkilöiden 
välisiä suhteita. Osatutkimuksen eräs keskeisimmistä huomioista on 
se, että paikallisen innovaatioympäristön rooli ja merkitys yksilötasolla 
riippuvat monista tekijöistä. Osatutkimuksen empiiristen tulosten 
perusteella paikallisen innovaatioympäristön merkitys riippuu pitkälti 
henkilöstä ja on kiinteästi sidoksissa asiantuntijan tietotarpeisiin ja sen 
muutoksiin. Tämä on varsin yksinkertainen huomio, mutta on silti 
tärkeä huomio myös alueellisen innovaatiotoiminnan tutkimukselle, 
jossa paikallistuneita innovaatio- ja tietoprosesseja käsitellään turhan-
kin universaalissa hengessä. 

Tässä mielessä jako vahvoihin ja heikkoihin henkilöiden välisiin 
sidoksiin on hyödyllinen. Koska heikkojen sidosten välittämä ”pörinä” 
– kuten artikkelissa tätä vuorovaikutusta kutsuttiin – on luonteeltaan 
avoimempaa kuin vahvojen henkilöiden välisten sidosten kannattele-
mat innovaatio- ja tietoprosessit. Edelleen osatutkimuksen tulosten 
perusteella näyttää siltä, että ICT-alan ammattilaisten joukossa hen-
kilöiden sekä vahvojen verkostojen että heikompien linkkien merkitys 
kasvaa asiantuntijoiden siirtyessä kohti yleisjohdollisempia tehtäviä. 
Erityisesti vahvat henkilöiden väliset verkostot ovat merkityksellisiä, 
koska ne tarjoavat 1) luotettavaa ja relevanttia tietoa ongelmanrat-
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kaisuun nopeasti ja helposti, 2) näkökulmia erilaisten organisaatioiden 
toimintaan saman toimialan sisällä ja 3) mahdollisuuden peilata ja 
testata omia ajatuksia alan laajemmasta kehityksestä. 

Koska henkilöiden välisten tietokanavien merkitys muuttuu 
uran edetessä, muuttuu potentiaalisesti myös paikallisen innovaa-
tioympäristön merkitys, koska osa henkilöiden välisistä suhteista on 
luonteeltaan paikallistuneita. Osatutkimuksen empiirinen tarkastelu 
ei kuitenkaan ylikorostanut paikallisuuden merkitystä, vaan useiden 
asiantuntijoiden henkilökohtaiset tietokanavat ovat luonteeltaan yli-
paikallisia ja -alueellisia. Kyse ei kenties olekaan siitä, missä määrin 
maantieteellinen läheisyys edesauttaa henkilötasoisten verkostojen 
ylläpitämistä ja hyödyntämistä, vaan siitä, missä määrin paikalli-
nen innovaatioympäristö vaikuttaa erityisesti vahvojen sidosten ja 
vuorovaikutussuhteiden syntymiseen. Tästä näkökulmasta aukeaa se 
keskeinen huomio, että paikallisen innovaatioympäristön tasot ovat 
keskenään monin tavoin linkittyneitä. Esimerkiksi vahvat paikalliset 
koulutusmahdollisuudet ja toimivat työmarkkinat luovat eritasoisia 
suhteita ja verkostoja ihmisten välille, samoin monipuoliset, paikalliset 
yritysten ja muiden organisaatioiden keskinäiset verkostot. Vahva 
paikallinen innovaatioympäristö on myös täynnä paikallista ”pörinää” 
eli heikkoja sidoksia ihmisten välillä (esim. seminaarit, satunnaiset 
tapaamiset, paikallismediat). 

Tämän tutkimuksen näkökulmasta osatutkimuksen oleellisimmat 
viestit on kiteytettävissä seuraavasti: 

     Paikallisen innovaatioympäristön rooli on kullekin yksilölle eri-
lainen, eli yksilötasolla(kin) paikallinen innovaatioympäristö on 
subjektiivinen. Tähän vaikuttavat esimerkiksi henkilön työtehtävät. 

     Kattavan kuvan saamiseksi paikallisen innovaatioympäristön mer-
kitystä yksilötasolla olisi syytä tarkastella myös ajassa: on ilmeistä, 
että paikallinen innovaatioympäristö on merkityksellinen erilaisten 
henkilöiden välisten verkostojen synnyssä, vaikka niiden ylläpi-
täminen ei välttämättä edellyttäisi maantieteellistä läheisyyttä eli 
paikallisuutta.
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     Paikallisen innovaatioympäristön merkityksen tarkastelu yksilöta-
solla nostaa esiin paikallisen innovaatioympäristön tasojen yhteen-
kietoutuneisuuden. Innovaatiotoiminnan kannalta merkitykselliset 
henkilöiden väliset suhteet eivät synny suinkaan tyhjiössä, vaan 
monimuotoisessa institutionaalisessa ja yritysympäristössä.  

2.6. Osatutkimus VI: 
Computing Alone? Professional Association as a Forum 

for Learning and Knowledge Processes

Kuudennessa osatutkimuksessa (artikkeli VI, Kolehmainen 2012) 
tarkastellaan sitä, kuinka alueellinen ammatillinen yhdistys voi kyt-
keytyä paikallisen innovaatioympäristön kehittymiseen. Asiaa käsitellään 
yksilöiden eli tässä tapauksessa yhdistyksen jäsenkunnan näkökulmasta, 
mikä syventää jo aiemmissa artikkeleissa aloitettua paikallisen innovaa-
tioympäristön yksilötason tarkastelua. Artikkelin empiirisenä kohteena 
oli Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry eli PITKY. Tässä mielessä 
tarkastelu kytkeytyy artikkelien III ja IV empiiriseen maastoon, koska 
niidenkin kohteena on Tampereen ja laajemmin koko Pirkanmaan 
ICT-ala. Osatutkimuksen teoreettisessa osuudessa hyödynnetään 
sosiaalisen pääoman käsitettä. Käsitteen kautta rakennetaan kaksi 
erityyppistä tapaa tai muotoa, jolla ammatillinen yhdistys voi toimia 
paikallisessa innovaatioympäristössä yksilöiden tieto- ja oppimispro-
sessien ”alustana”. Hahmotetun viitekehyksen mukaan yhdistys voi 
toimia tiiviinä, ”vahvojen sidosten” tieto- ja/tai käytäntöyhteisönä, tai 
se voi toimia hajanaisempana, erilaisten toisilleen vieraiden henkilöi-
den yhteensaattajana eli eräänlaisena heikkojen sidosten syntyalustana. 
Ensiksi mainitussa tapauksessa tieto- ja oppimisprosessit ovat tietyssä 
mielessä vahvempia ja päämääräsuuntautuneempia, kun taas ”heikot 
sidokset” pitävät sisällään ajatuksen uusista ja jopa täysin odotta-
mattomista tietovirroista. Sinällään nämä muodot eivät ole toisiaan 
poissulkevia, vaan ne voivat esiintyä myös rinnakkain. 

Osatutkimuksen empiirisen osion perusteella voi todeta, että 
PITKY:n rooli on muuttunut sen pitkän historian aikana merkit-
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tävästi: yhdistyksen alkutaipaleella se oli ydinjäsenistölleen erittäin 
merkittävä ammatillisen oppimisen ja tiedonvaihdon areena ja sitä 
saattoi luonnehtia jopa tieto- ja käytäntöyhteisöksi. Vähitellen sen 
luonne muuttui, mihin vaikutti mm. tietojenkäsittelyalan nopea 
ekspansio sekä tietotekniset muutokset, jotka muuttivat tietotekniik-
ka-ammattilaisten työnkuvia ja jopa ammatti-identiteettiä. Samalla 
myös PITKY muuntui löyhemmäksi ammattilaisten verkottajaksi. 
Tämä työ ei fragmentoituneella ICT-alalla ole kuitenkaan mitenkään 
helppoa, ja jäsenistön toimintaa leimaakin suurelta osalta passiivi-
suus. PITKY:n toiminnassa keskeisesti mukana oleville henkilöille 
se on kuitenkin edelleen merkittävä oppimisen, tiedonvaihdon ja 
ammatillisesti merkittävien suhdeverkostojen paikallisen ja alueellisen 
rakentamisen foorumi. Se voisi olla merkittävämpi, aktiivinen heik-
kojen sidosten synnyn ja synnyttämisen alusta laajemmalle ICT-alan 
ammattilaisjoukolle, mutta se vaatisi yhdistyksen toiminnalta juuri 
oikeaan osuvia toimenpiteitä. Yhtä kaikki, PITKY on edelleen Pir-
kanmaalla ja Tampereen seudulla merkityksellinen ICT-alan toimija, 
joka on kytkeytynyt moniin alueellisiin prosesseihin.  

Tämän tutkimuksen näkökulmasta osatutkimuksen oleellisimmat 
viestit on kiteytettävissä seuraavasti: 

     Paikallisessa innovaatioympäristössä voidaan tunnistaa yhtäältä sel-
laisia tieto- ja oppimisprosesseja, jotka edellyttävät kiinteitä tieto- ja 
käytäntöyhteisöjä, ja toisaalta sellaisia tieto- ja oppimisprosesseja, 
joita edesauttavat yksilöiden väliset heikot sidokset. 

     Ammatillinen yhdistys voi osana paikallista innovaatioympäristöä 
toimia sekä lähtökohtana tieto- ja/tai käytäntöyhteisön syntymiselle 
että eräänlaisena alustana heikkojen sidosten ja niihin liittyvien 
tieto- ja oppimisprosessien synnylle. 

     Em. sidosten syntyminen ja muotoutuminen sekä ammatillisen 
yhdistyksen näissä prosesseissa ja ylipäätään osana paikallista inno-
vaatioympäristöä ovat erittäin tilannesidonnaisia asioita. Esimerkiksi 
toimialan koko ja kehitysvaihe, yhdistyksen oma elinkaari ja sisäinen 
dynamiikka, alan muut informaatiokanavat ja foorumit säätelevät 
yhdistyksen merkitystä ja rooleja. 



340 – Jari Kolehmainen

3. HUOMIOITA PAIKALLISEN 
INNOVAATIOYMPÄRISTÖN PAIKALLISUUDESTA

3.1. Näkökulmia globaaliin ja lokaaliin

”Alueen” ja ”paikan” määritteleminen on ollut ihmismaantieteen 
keskeisiä kysymyksiä jo pitkään (esim. Paasi 1986). Tieteenalan ulko-
puolisille henkilöille kysymys voi näyttäytyä turhanaikaisena, koska 
arkisissa yhteyksissä ja esimerkiksi kehittämispolitiikan todellisuudessa 
näille termeille löytyy usein melko helposti yhtenevä tulkinta. Paikalli-
sen innovaatioympäristön analyysimallin kehittämisessä on kuitenkin 
pakko ottaa kantaa siihen, mitä paikallisuus tässä tapauksessa tarkoit-
taa. Alueellisista ja paikallisista innovaatioympäristöistä keskusteltaessa 
huomio kiinnittyy kulloinkin käsittelyssä olevan aluekokonaisuuden 
sisäisiin piirteisiin ja ominaisuuksiin. Tämä siitä huolimatta, että esi-
merkiksi tämän tutkimuksen osatutkimuksissa ei ole haluttu etukäteen 
liian tarkasti määritellä ”alueellista” tai ”paikallista”, vaan käsiteltävän 
alueen määrittely on pidetty pääosin vapaana tai sitten on turvauduttu 
hallinnollisiin rajoihin. Esimerkiksi neljännen artikkelin sähköisen 
kyselyn kysymyskategorioissa on tehty nimenomaan näin, mitä ei 
voi pitää täysin tyydyttävänä lähtökohtana. Onhan jo intuitiivisesti 
selvää, ettei yritysten innovaatiotoiminta tunne hallinnollisia rajoja, 
vaan siihen liittyvät prosessit jäsentyvät tilassa toisin perustein. 
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On kuitenkin huomionarvoista, että sama tietty epämääräisyys 
tai yksinkertaisiin hallinnollisiin kategorioihin tukeutuminen näyt-
tävät luonnehtivan laajemminkin alueellisen innovaatiotoiminnan 
tutkimusta sekä Suomessa että kansainvälisesti. Voidaan arvioida, että 
alueellisen innovaatiotoiminnan tutkimuksen lisäksi samantyyppinen 
sekavuus tai määrittelemättömyys territoriaalisten ja spatiaalisten skaa-
lojen suhteen leimaa myös innovaatiopolitiikkaa. Yhtäältä kansallisen 
innovaatiopolitiikan avaindokumenteissa on käsitelty epäselvästi tai ei 
lainkaan harjoitetun politiikan alueellista ulottuvuutta. Toisaalta eri 
aluekokonaisuuksien puitteissa harjoitetussa innovaatio- ja elinkeino-
politiikassa verrattain harvoin viitataan näiden toimien kansalliseen 
tai kansainväliseen ulottuvuuteen. Suorsan (2009) väitöskirjatutkimus 
keskittyi juuri näihin teemoihin. Hän tarkasteli ”alueen” käsitettä ja 
sen merkityksiä sekä innovaatiojärjestelmätutkimuksessa että Suomen, 
Ruotsin ja Norjan kansallisessa innovaatiopolitiikassa. Tutkimuksen 
päätulos on, että sekä innovaatiojärjestelmien tutkimus että kansallinen 
innovaatiopolitiikka käsittelevät aluetta ja alueellisia skaaloja erittäin 
abstraktisti ja epäselvästi. Osin analysoiduissa aineistoissa oli myös 
viitteitä abstraktista puheesta, jossa alueesta itsestään tehdään toimija. 
Tällaisessa tendenssissä piilee ns. aluefetisismin vaara (esim. Vartiainen 
1987; Häkli 1993). Nämä ovat tärkeitä huomioita, mutta eivät vielä 
auta ymmärtämään paikallisen innovaatioympäristön territoriaalisia 
ja spatiaalisia skaaloja. Äärimmilleen yksinkertaistettuna kysymys 
kuuluu: Mitä on paikallisen innovaatioympäristön ”paikallisuus”? 

Kaikki ihmismaantieteilijät eivät suinkaan ole vakuuttuneita siitä, 
että tyypilliset hierarkkiset skaalat (paikallinen-alueellinen-kansalli-
nen-globaali) ovat ylipäätään tarpeellisia tai että niitä on välttämättä 
edes olemassa (esim. Marston ym. 2005). Onkin kenties luontevaa 
nähdä erilaiset spatiaaliset skaalat paremminkin epistemologisina kuin 
ontologisina objekteina (esim. Jones 1998), mikä ei missään määrin 
vähennä skaalojen mahdollisimman syvällisen ymmärryksen merki-
tystä. Esimerkiksi yksinkertaistava jako lokaaliin eli paikalliseen ja 
globaaliin voidaan nähdä jopa haitallisena, koska se tuottaa hiearkian, 
jossa paikallinen on globaalille alisteinen. Swyngedouwin (1997; 2004) 
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tunnetuksi tekemä ”glokalisaation” (globalisaatio + lokalisaatio) käsite 
avaa erilaisten prosessien spatiaalisen skaalautumisen dynamiikkaa. 
Glokalisaation käsitteen sisältämä perusväite on, että (julkisen) hal-
linnon ja hallinnan institutionaaliset ja muut säätelyjärjestelmät ovat 
skaalautumassa yhtäältä ylikansalliselle tasolle ja toisaalta kansallista 
tasoa alemmalle alueelliselle tasolle. Vastaavasti liiketoiminnan ja 
talouden prosessit ovat muuttumassa sekä kansainvälisemmiksi että 
paikallisesti intensiivisemmiksi. 

Korkeakoulujärjestelmien tutkimuksen piirissä on lanseerattu 
”glonacal” ja ”glonacal agency” -käsitteet, joiden perusviesti on se, että 
korkeakoulujärjestelmä muotoutuu globaalilla (”global”), kansallisella 
(”national”) ja paikallisella (”local”) tasolla ja tasoilla ilmenevän toi-
mijuuden kautta (esim. Marginson & Rhoades 2002; Jones 2008). 
Toisin sanoen esimerkiksi paikalliset korkeakouluinstituutiot muotou-
tuvat näiden spatiaalisten skaalojen moninaisessa vuorovaikutuksessa, 
eivätkä nämä skaalat ole lineearisessa suhteessa keskenään: korkea-
kouluinstituutio voi olla siis yhtä aikaa vaikuttava sekä globaalisti että 
paikallisesti, eivätkä ne sulje toisiaan pois. Sekä ”glokalisaation” että 
”glonakalisaation” käsitteitä voi kritisoida perustellusti, mutta oleellista 
on, että ne tuovat verrattain sisällöttömän globalisaatiopuheen rinnalle 
astetta analyyttisemmän tavan hahmottaa erilaisten poliittis-hallin-
nollis-taloudellisten prosessien spatiaalisten skaalojen muotoutumista. 
Paikallisen innovaatioympäristön muotoutumiseen ja dynamiikkaan 
vaikuttavat monet sellaiset prosessit, joiden spatiaaliset skaalat ovat 
hyvin monimuotoisia. Edellä mainittu korkeakoulujärjestelmä on 
siitä hyvä esimerkki. 

Yhtä kaikki, oleellista on huomata, että useimmat globaalit ilmiöt 
eivät ole aidosti globaaleja, vaan pikemminkin kyse on erilaisista (hori-
sontaalisesti) yhteenkytkeytyneissä paikoissa tapahtuvista prosesseista. 
Luonnonmaantieteelliset esimerkit ovat helpompia: ilmastonmuutos 
on aidosti globaali ilmiö, kun taas autiomaiden laajentuminen ei ole, 
koska eri alueilla aavikoitumisen syyt voivat olla erilaisia (joskin usein 
ilmastonmuutokseen kytkeytyviä). Tämä pätee myös yritysten inno-
vaatiotoimintaan vaikuttavien prosessien spatiaaliseen dynamiikkaan: 
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on olemassa aidosti globaaleja prosesseja (esim. globaalien yritysten 
24/7-prosessit, virtuaaliset pääoman liikkeet) ja kansainvälisiä proses-
seja, jotka ovat kiinnittyneet voimakkaasti tiettyihin territoriaalisiin 
alueisiin. Esimerkiksi tuotannollisen toiminnan siirtymät alueelta 
toiselle kustannusetujen takia on enemmänkin territoriaalinen kuin 
aidosti globaali prosessi. Tämä on tärkeä eronteko, ja voisi väittää, 
että globaalista taloudesta puhuttaessa viitataan useammin tällaisiin 
kansainvälisiin, mutta erilaisiin territorioihin sidottuihin prosesseihin 
kuin aidosti globaaleihin prosesseihin. 

Edelleen merkillepantavaa on, että paikallisen ja ”aidosti globaa-
lien” prosessien väliin mahtuu lukematon määrä spatiaaliselta skaa-
laltaan erilaisia taloudellisia ja hallinnollisia prosesseja, jotka toistavat 
logiikaltaan edellä tehtyä erontekoa aidosti paikallisuuden ylittävistä ja 
taas tiettyihin paikallisuuksiin horisontaalisesti sitoutuneista prosesseis-
ta. Erityisesti hallinnollisissa prosesseissa on spatiaaliselta skaalaltaan 
erilaistuneita mutta keskenään yhteenkytkeytyneitä prosesseja, mikä 
johtuu ennen muuta hallinnon territoriaalisesta luonteesta. Esimerkik-
si suomalaisessa todellisuudessa myös yritysten innovaatiotoiminnan 
edellytyksiin vaikuttavat politiikkaprosessit voivat jäsentyä hyvin 
monitasoisesti: kaupunki-seutu-maakunta-kansallisvaltio-EU-ketju 
on monissa tapauksissa varsin tyypillinen. Kullakin em. hallinnon 
tasolla on oma toiminnan legitimiteettinsä.

Kuten todettua, monissa perinteisissä alueellisen innovaatiotoi-
minnan malleissa (nk. TIM-lähestymistavat) analyyttisyys spatiaalisten 
skaalojen suhteen on verrattain heikkoa, koska niissä on huomiota 
kiinnitetty lähinnä alueen sisäisiin prosesseihin. Arvokkaita yrityksiä 
analyysin monipuolistamiseksi on tehty. Esimerkiksi Lagendijkin 
(2004) erityisyydessään jopa triviaali analyysi, joka koskee alueellisesti 
erikoistuneen viinintuotannon ylialueellisia ulottuvuuksia, avaa erit-
täin mielenkiintoisia näköaloja siihen, kuinka karkea jako ”lokaalin” 
ja ”globaalin” välillä on turhan yksinkertainen. Sittemmin onkin 
ryhdytty keskustelemaan yritysten innovaatioprosessien ja -toiminnan 
aluesuhteesta käyttäen mm. käsitteitä ”territorial knowledge dynamics” 
(TKD) ja ”combinatorial knowledge dynamics”. Toistaiseksi näillä käsit-
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teillä/lähestymistavoilla ei ole vakiintuneita suomenkielisiä vastineita, 
joten voitaneen puhua tiedon territoriaalisesta dynamiikasta ja tiedon 
kombinatorisesta dynamiikasta. Nämä käsitteet ovat kytkeytymässä 
osaksi samaa, muotoutumassa olevaa alueellisen innovaatiotoiminnan 
tarkastelutapaa. Tämän lähestymistavan perusajatus on tulkittavissa si-
ten, että erilaisten innovaatio-, tieto- ja oppimisprosessien maantiedettä 
tarkasteltaessa tulisi hylätä esimerkiksi perinteinen yksinkertaistava, 
vertikaalinen lokaali-globaali-jaottelu ja pyrkiä monipuolisempaan, 
erilaisia paikkoja ja maantieteellisiä skaaloja horisontaalisesti yhteen-
nivovaan analyysiin. Taustalla on perustava huomio siitä, kuinka 
nykyaikaiset innovaatioprosessit edellyttävät erilaisten tietoperus-
tojen ja osaamiskomponenttien kombinoimista. Erilaista tietoa ja 
osaamista on saatavilla parhaiten eri paikoista, minkä luonnollisena 
seurauksena ovat monipaikkaiset ja multiskalaariset prosessit. Kaiken 
tämän mahdollistaa nykyinen tehokas informaation ja tiedon välitys 
ja logistiikka. (Crevoisier & Jeannerat 2009; Jeannerat & Crevoisier 
2011; Manniche 2012; Strambach & Klement 2012; Grillitsch & 
Trippl 2013.) Tämän lähestymistavan perushuomiot ovat erittäin yk-
sinkertaisia mutta vetoavia, koska ne tunnistavat innovaatioprosessien 
spatiaalisen perusluonteen ja yhdistävät sen alueellisen ja paikallisen 
erikoistumisen ja osaamisen kumulaatioprosesseihin. Oinaan ja Malec-
kin (1999; 2002) hahmottelemassa spatiaalisen innovaatiojärjestelmän 
käsitteessä oli jo aiemmin samansuuntaisia ajatuksia. 

Paikallisen innovaatioympäristön lähestymistapa jakaa edellä 
kuvatut huomiot innovaatiotoiminnan spatiaalisesta luonteesta. Tässä 
tutkimuksessa tarkastellaan kuitenkin nimenomaan paikallisia inno-
vaatioympäristöjä. Asioita siis tarkastellaan tietystä ”paikallisuudesta” 
käsin, mikä avaa mahdollisuuden analyysin yksinkertaistamiseen. Se 
on tärkeää, koska monipaikkaisten ja multiskalaaristen innovaatiopro-
sessien ja laajemmin innovaatiotoiminnan prosessien yhtäaikainen 
käsitteellinen tarkastelu kaikessa kirjavuudessaan olisi erittäin vaativa 
tehtävä. Seuraavassa pyritään pureutumaan ”paikallisuuden” olemuk-
seen territoriaalisuuden ja relationaalisuuden käsitteiden kautta. Tästä 
edetään myöhemmin rakentamaan paikallisen innovaatioympäristön 
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kokonaistarkastelukehikkoa, jossa käytetään yksinkertaista jakoa ”pai-
kalliseen” ja ”ylipaikalliseen”. Jako on äärimmäinen yksinkertaistus, 
sillä kuten edellä on esitetty ”paikallinen” ja ”ylipaikallinen” kytkey-
tyvät toisiinsa tiiviisti ja mitä erilaisimmin sitein. Jako on kuitenkin 
analyysimallin näkökulmasta perusteltu. Jatkotarkastelun suhteen 
on oleellista painottaa myös sitä, että tässä tutkimuksessa ja paikallisen 
innovaatioympäristön lähestymistavassa ”ylipaikallinen” ei suinkaan 
viittaa pelkästään ”paikallisuutta” laajempaan alueelliseen skaalaan, 
vaan myös horisontaaliseen, eri ”paikkojen” väliseen vuorovaikutukseen. 

3.2. Territoriaalisuuden ja relationaalisuuden leikki

Paikallisen innovaatioympäristön ”paikallisuutta” voidaan lähestyä 
kahden peruskategorian eli territoriaalisen tilan ja relationaalisen tilan 
avulla. Jako on karkea, ja lähtökohdaksi olisi voitu ottaa myös esimer-
kiksi Harveyn (1973/1988) klassinen ja hienostunut käsite-erittely 
absoluuttiseen, relatiiviseen ja relationaaliseen tilaan. Tässä yhteydessä 
tyydytään kuitenkin yksinkertaisuuden vuoksi tähän edellä mainittuun 
ihmismaantieteen ja aluetieteen piirissä vallitsevaksi tunnistettuun kah-
tiajakoon (esim. Varró & Lagendijk 2013, 19–22). Samalla kuitenkin 
ajatukselliseksi lähtökohdaksi otetaan Harveyn (emt.) hengessä se, että 
tilalla ja alueella – siten myös paikallisella innovaatioympäristöllä – on 
sekä territoriaalinen että relationaalinen ulottuvuus. Ne eivät siis ole 
toisiaan kieltäviä tai poissulkevia modaliteetteja, vaan ne voivat vallita 
jopa samanaikaisesti.  

Erittäin karkeasti haarukoiden ja Sackin (1986, 19) määritelmää 
seuraten territoriaalisuudessa on kysymys yksilöiden tai ryhmien pyr-
kimyksestä ohjata ja kontrolloida muita ihmisiä ja toimintoja niiden 
käyttämän tilan kontrollin ja määrittelyn kautta. Tämä yleismäärittely 
tulee ymmärrettäväksi, kun territoriaalisuus kytketään modernin 
yhteiskunnan sekä yksityisen että julkisen hallinnon ja hallinnan 
käytäntöihin. Erityisesti modernin teollisuusyhteiskunnan aikana 
muotoutuneet ja kiinteytyneet kansallisvaltiot selkeine rajoineen ja 
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niihin liittyvine konflikteineen ovat tyypillisin ja vahvin esimerkki 
territoriaalisuudesta (ks. esim. Holsti 1991; 2000).

Kansallisvaltio jäsentää vahvasti erityisesti julkisen vallan proses-
seja. Sillä on kuitenkin edelleen erityinen merkitys myös yksityista-
loudellisten toimintojen jäsentäjänä mm. regulaation ja kansallisesti 
muotoutuvien markkinoiden kautta. Kansallisvaltio on myös tyypil-
linen lähtöpiste uusien, sekä suurempien että pienempien territorioi-
den, muodostamiseen. Euroopan unioni on esimerkki ylikansallisesta 
territoriaalisesta rakenteesta. Vastaavasti on lukuisa joukko kansallis-
valtiota pienempien skaalojen territorioita, joiden määrittely perustuu 
nimenomaan erilaisten prosessin kontrollointiin ja hallintaan. Läänit, 
ELY-alueet, maakunnat, seudut ja kunnat ovat kaikki tällaisia terri-
torioita, vaikka niiden prosessit eivät rajaudu näihin territorioihin. 
Erikseen on huomattava, että territoriot eivät ole luonnonlakisesti 
syntyneitä, vaan nekin on tuotettu ja ne ovat institutionalisoituneet 
erilaisten sosiaalisten ja historiallisten prosessien tuloksena (esim. Paasi 
1986; Häkli 1994). Kansallisvaltio on edelleen merkittävä legitimaa-
tion lähde myös kansallisvaltiota pienemmille aluekokonaisuuksille. 
Yhtä kaikki, territoriaalisuuden varmasti keskeisin piirre on alueiden 
maantieteellinen tarkka rajautuminen. 

Territoriaalisen tilan vastinparina toimii relationaalinen tila. Joh-
dantoartikkelissa jo avattiin lyhyesti relationaalisen talousmaantieteen 
perusajatusta (esim. Bathelt & Glückler 2003, ks. laajemmin Bathelt 
& Glückler 2011). Jos territoriaalisessa tilassa tai alueessa korostuvat 
rajat, on relationaalisessa ajattelussa kyse ennen muuta erilaisten 
toimijoiden välisistä suhteista ja käytännöistä, jotka ilmenevät eri 
tavoin konkreettisissa tiloissa ja paikoissa. Toimijoiden väliset suhteet 
määrittyvät käytännössä verkostoiksi, joilla on keskenään erilaiset toi-
mintalogiikat, dynamiikat ja maantieteelliset skaalat. Relationaalisessa 
ajattelussa esimerkiksi kaupunkiseutu määrittyy erilaisten heterogee-
nisten yhteyksien, verkostojen ja virtojen näyttämönä. Samalla on 
hyvä huomata kaksi seikkaa: Ensinnäkin yhteiskuntamaantieteen ja 
aluetieteen piirissä kysymys ”alueen” luonteesta ja oikeasta käsitteel-
listämistavasta on noussut viime vuosina vahvasti esiin, mihin ovat 



Paikallinen innovaatioympäristö – 347

johtaneet monet taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset, poliittiset ja 
hallinnolliset tekijät (Jones & Paasi 2013). Toisekseen ei ole olemassa 
vain yhtä relationaalista tilan tai alueen tulkintaa, vaan ne poikkeavat 
toisistaan esimerkiksi radikaalisuutensa asteen ja syvempien ontolo-
gisten lähtökohtiensa suhteen (Varró & Lagendijk 2013). Relatio-
naaliset aluetulkinnat saavatkin helposti hyvin teoreettisia ja vaikeasti 
ymmärrettäviä piirteitä. Seuraavassa nostetaan esiin vain muutama 
keskeinen huomio. 

Esimerkiksi Castellsin (1996) tunnettu ajatus tietoyhteiskunnasta 
virtojen tilana on hengeltään ja lähtökohdiltaan hyvin relationaalinen, 
samoin kuin monien tunnetuimpien maantieteilijöiden ja kaupunki-
tutkijoiden hahmotukset tilan, paikkojen, kaupunkien ja kaupunki-
seutujen olemuksesta (esim. Harvey 1996; 2006; Healey 2000; Massey 
2005; 2008). Tällaisten painavien yhteiskunta- ja maantieteellisten 
puheenvuorojen lisäksi esimerkiksi Kenichi Ohmae (1991; 1995; 
2000) liiketaloustiedetaustalla on kirjoittanut relationaalisessa hen-
gessä mm. ”rajattomasta maailmasta” ja ”kansallisvaltioiden lopusta”. 
Ohmaen em. teoksista vahvasti esiin nouseva argumentti on juuri se, 
että nykyaikaisessa globaalissa taloudessa kansallisvaltioiden sijasta 
keskeiseen asemaan ovat nousseet taloudelliset alueet (”regional sta-
tes”), joilla ei kuitenkaan välttämättä ole omaa hallinnollista asemaa 
(esim. Pohjois-Italia, Piilaakso / Kalifornian ranta-alue). Oleellista on 
huomata se, että näiden alueiden menestymisen edellytyksenä ei ole 
territoriaalisesti rajautuneiden kansallisvaltioiden institutionaalinen 
kehys, vaan alueiden omat olosuhteet, ominaisuudet ja ennen muuta 
niiden kyky kytkeytyä alueen ulkopuolisiin verkostoihin ja virtoihin. 
Verkostot, suhteet ja kytkennät ovatkin relationaalisen aluetulkinnan 
keskeisimmät ainekset.  

Territoriaalisuus ja relationaalisuus ovat siis ajatuksellisesti mones-
sa suhteessa toistensa vastakohtia. Yksinkertaistaen: territoriaalisuus 
korostaa hallinnollisia rajoja ja relationaalisuus taas niiden ylittämistä 
tai huomiotta jättämistä. Tällainen karkea jako ei kuitenkaan vielä auta 
kovinkaan paljoa paikallisten innovaatioympäristöjen ”paikallisuuden” 
tarkastelussa, vaan tarvitaan jokin tapa ylittää tämä väistämätön kah-
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tiajako (vrt. McCann & Ward 2010; Jonas 2012; Paasi 2012). Tässä 
turvaudutaan näiden kategorioiden yksinkertaiseen ristiinluentaan 
(Taulukko 1). Ristiinluennan ensimmäinen ulottuvuus on se, kuinka 
paikallisuus määritellään. Territoriaalinen paikallisuus on selkeästi 
maantieteellisesti rajautuvaa, ja siihen liittyy vahva hallinnon tai hal-
linnan ulottuvuus. Vastaavasti relationaalisesti määrittyvä paikallisuus 
tarkoittaa erilaisten kytkösten, verkostojen ja virtojen solmukohtaa. 
Ristiinluennan toinen ulottuvuus liittyy puolestaan siihen, kuinka 
aiemmin määriteltyä ”paikallisuutta” eli käytännössä jotakin aluekoko-
naisuutta ja sen toimijoita tarkastellaan. Territoriaalisessa tarkastelussa 
rajaudutaan analysoimaan vain aiemmin määritellyn alueen sisäisiä 
prosesseja ja relationaalisessa tarkastelussa taas kiinnitetään huomiota 
määritellyn alueen kaikkiin oleellisiin verkostoihin ja kytköksiin. Tätä 
edellä kuvattua kaksiulotteista tarkastelutapaa on mahdollista soveltaa 
myös paikallisen innovaatioympäristön paikallisuuden tarkasteluun.

Taulukko 1. ”Paikallisuuden” määrittäminen ja tarkastelu (Lähde: vrt. Kor-
thals Altes & Tasan-Kok 2010)
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Tässä ristiinluentaan pohjautuvassa hahmotuksessa paikallisen 
innovaatioympäristön paikallisuuteen voidaan suhtautua ”puhtaan 
territoriaalisesti”, jolloin paikallisuus sekä määritellään että sitä tar-
kastellaan territoriaalisesti eli ennalta määritettyihin (esim. hallinnol-
lisiin) rajoihin perustuen. Tällöin myös näin määritellyn paikallisen 
innovaatioympäristön toimijoiden välisten suhteiden tarkastelu raja-
taan vain tähän territorioon. Esimerkiksi Rannan (2011) paikallisen 
innovaatioympäristön kehittäjäverkostoa koskeva väitöskirjatutkimus 
on tarkasteluotteeltaan tällainen: lähtökohdaksi on otettu kansalliseen 
aluekeskusohjelmaan kuuluneet 24 kaupunkiseutua, joiden sisäistä 
kehittäjäverkostoa on tarkasteltu. 

Jos taas ”paikallisuus” määritellään territoriaalisesti, mutta sitä tar-
kastellaan relationaalisesti, ollaan varsin tyypillisen tutkimusasetelman 
äärellä. Esimerkiksi Kautosen (2006) alueellisia innovaatiojärjestelmiä 
koskeva väitöstutkimus on perusotteeltaan tällainen: lähtökohtana 
ovat hallinnollisesti määritellyt alueet (tässä tapauksessa Pirkanmaan 
ja Keski-Suomen maakunnat), mutta tarkasteluun otetaan yritysten 
yhteydet myös oman maakunnan ulkopuolelle. Yleisesti ottaen alueel-
liseen innovaatiotoimintaan liittyvissä tutkimuksissa ”alueellisuus” ja 
”paikallisuus” on määritelty nimenomaan territoriaalisesti eli selkeästi 
rajautuvien, usein hallinnollisten alueiden perusteella. Sama koskee 
myös tämän tutkimuksen empiirisiä osatutkimuksia, vaikka niissä on 
pyritty tarkastelun osalta relationaaliseen otteeseen. 

Tällaisia puhtaan territoriaalisia tai territoriaalis-relationaalisia 
tarkasteluja ei kuitenkaan voi pitää täysin tyydyttävinä tarkasteluta-
poina, koska paikallinen innovaatioympäristö – kuten usein todetaan 
– ei kuitenkaan todellisuudessa määrity tilallisesti ja maantieteellisesti 
selkeiden hallinnollisten rajojen mukaan. Näin ollen paikallisen in-
novaatioympäristön ”paikallisuuden” määrittäminen relationaalisesti 
tarjoaisi jatkotarkasteluille hedelmällisemmän lähtökohdan. Tällöin 
tarkasteltava paikallinen aluekokonaisuus määrittyisi toimijoiden 
vuorovaikutussuhteiden tiheyden ja intensiivisyyden kautta. Paikal-
liseksi määrittyisi sellainen aluekokonaisuus, jossa eri toimijoiden 
vuorovaikutusverkostot ovat luonteeltaan tiheitä ja niiden sisäinen 
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vuorovaikutus on intensiivistä. Tällöin haasteeksi muodostuu se, 
että sekä verkostojen tiheydelle että vuorovaikutuksen intensiteetille 
tarvitaan ”kynnysarvot”, jolla paikallinen erotellaan ylipaikallisesta. 
Tällaisten teoreettisten kynnysarvojen perusteella olisi mahdollista 
rajata (territoriaalinen) aluekokonaisuus, jota tarkastellaan joko ter-
ritoriaalisesti tai relationaalisesti. Territoriaalisessa tarkastelussa relati-
onaalisesti määrittyvää aluekokonaisuutta tarkasteltaisiin vain siihen 
rajautuen. Relationaalisessa tarkastelussa taas huomiota kiinnitetään 
relationaalisin perustein rajatun alueen sekä paikallisiin (=alueen 
sisäisiin) että ylipaikallisiin suhteisiin ja verkostoihin. 

Olisi houkuttelevaa tarttua ”puhtaan relationaaliseen” paikallisen 
innovaatioympäristön ”paikallisuuden” määrittelyyn ja tarkasteluun, 
koska intuitiivisesti se tuntuu seuraavan parhaiten innovaatiopro-
sessien spatiaalisesti verrattain rajattomasti jäsentyvää dynamiikkaa. 
Lähtökohtaisesti tämä tuntuisi teoreettisesti loogiselta ja rationaali-
selta ratkaisulta, mutta ongelmaksi muodostuu paikallisen innovaa-
tioympäristön monitasoisuus ja moninaisuus. Tässä tutkimuksessa 
paikalliseen innovaatioympäristöön on luotu näkökulmia rakenteiden 
ja instituutioiden, organisaatioiden ja niiden välisten suhteiden sekä 
yksilöiden tasolla. Kaikkien näiden tasojen spatiaalinen dynamiikka 
rakentuu keskenään eri tavoin, jolloin vain yhden ”paikallisuuden” 
tunnistaminen käy mahdottomaksi. Oletettavasti ”rakenteellis-institu-
tionaalinen paikallisuus” on erilaista kuin ”organisaatioiden ja organi-
saatioiden välisten suhteiden paikallisuus”, mikä taas on mahdollisesti 
erilaista kuin ”yksilöiden paikallisuus”. Tämä siitä huolimatta, että 
innovaatioympäristön tasot ovat keskenään yhteenkietoutuneita (ks. 
luku 5.3.1.). Lisäksi kaikkien näiden tasojen sisällä eri toimijoiden 
omat ”paikallisuudet” muotoutuvat suhteessa toisten toimijoiden ”pai-
kallisuuksiin”. Relationaalisessa ajattelussahan kyse on nimenomaan 
toimijoiden välisistä suhteista. 

Herkkyys paikallisen innovaatioympäristön osatekijöiden erilaisil-
le spatiaalisille skaaloille rikastuttaa teoreettis-käsitteellistä ymmärrystä, 
mutta tekee samalla paikallisen innovaatioympäristön ”paikallisuuden” 
yksikäsitteisen relationaalisen määrittelyn verrattain hankalaksi. Li-
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säksi työssä on myös merkittäviä empiirisiä haasteita. Ensinnäkin olisi 
haastavaa mitata tai määrittää muutoin riittävän tarkasti ja uskottavasti 
paikallisen innovaatioympäristön toimijoiden verkostosuhteiden ja 
muiden yhteyksien tiheyttä ja intensiteettiä suhteessa toimijoiden 
maantieteellisiin sijainteihin. Toisekseen, vaikka tällainen määrittely 
voitaisiin tehdä, täytyisi ”paikallisuuden” määrittelyyn tuottaa jotkin 
vuorovaikutussuhteiden tiheyden ja intensiteetin kynnysarvot, joissa 
”paikallisuus” muuttuu ”ylipaikallisuudeksi”. Tällaiset määrittelyt ovat 
väistämättä harkinnanvaraisia ja osin arbitraarisia. Tämä ei kuitenkaan 
sinällään ole suuri ongelma, koska oikeastaan kaikkiin tutkimukselli-
siin kategorisointeihin liittyy tiettyä harkinnanvaraisuutta.  

Välittävänä ratkaisuna näihin ongelmiin on se, että paikallisen 
innovaatioympäristön ”paikallisuus” määritellään innovaatioympä-
ristön osatekijöiden ulkopuolisen mutta silti relationaalisesti mää-
räytyvän käsitteen avulla. Tällöin innovaatioympäristöjen eri tasojen 
”paikallisuutta” tai ”ylipaikallisuutta” verrataan tähän ulkopuoliseen 
kriteeriin, mikä mahdollistaa myös niiden keskinäisen vertailun. 
Kenties luontevin paikallisen innovaatioympäristön keskeisimpien 
tasojen ulkopuolelta määräytyvä, mutta luonteeltaan silti relevantti 
ulkopuolinen käsite on nk. toiminnallinen kaupunkiseutu (”functional 
urban area”). Toiminnallinen kaupunkiseutu on rakenteellinen ja 
useimmiten territorioperustainen (esim. kuntaperustaisuus), mutta 
silti perusolemukseltaan relationaalinen ”mittatikku” paikallisen in-
novaatioympäristön prosessien spatiaaliselle tarkastelulle. On hyvä 
huomata, että toiminnallisten kaupunkiseutujen territorioperustaisuus 
on erittäin merkityksellinen asia nimenomaan paikallisen hallinnan 
(esim. elinkeino- ja innovaatiopolitiikan prosessit) näkökulmasta. 
Toiminnalliselle kaupunkiseudulle ei ole universaalia määritelmää, 
mutta lähtökohtaisesti se on paikalliset hallintorajat ylittävä työs-
säkäyntialue, jossa on joko yksi tai useampia työssäkäyntikeskuksia 
(Antikainen 2005). 

Toiminnallisen kaupunkiseudun käsite on mielekäs tulkinta pai-
kallisen innovaatioympäristön ”paikallisuudelle” siinäkin mielessä, että 
se on keskeisellä tavalla vaikuttanut Suomen aluekehitykseen myös 
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laajemmassa kehyksessä. Aina 1990-luvulta lähtien on keskusteltu seu-
tuistumisesta, jossa on kyse nimenomaan toiminnallisten (kaupunki-)
seutujen merkityksen kasvusta (esim. Vartiainen 1991; Iisakkala 1993). 
Tämän prosessin ytimessä on se, että erilaiset taloudelliset ja sosiaaliset 
prosessit jäsentyvät yhä enenevissä määrin perinteisten, hallinnollisten 
kuntarajojen yli. Seutuistuminen ja sen myötä alituisesti uudelleen-
muotoutuvat toiminnalliset kaupunkiseudut muodostavat nykyään 
myös Suomen aluerakenteen perusrungon eli kaupunkiverkon, jonka 
rakenne kehittyy koko ajan (ks. esim. Vartiainen 1995; Vartiainen & 
Antikainen 1998; Antikainen & Vartiainen 2004; Antikainen ym. 
2006; 52 eriKOKOista aluetta 2010). Tästä näkökulmasta on enem-
män kuin luontevaa, että kaupunkiseutunäkökulma on vahvasti läsnä 
eritasoisissa toiminta- ja kehittämispoliittisissa prosesseissa: seututasolla 
tarvitaan esimerkiksi yhdyskuntarakenteen hallintaa (esim. maankäy-
tön strategiset rakennemallit), ja monet kansalliset politiikkaprosessit 
kohdentuvat nimenomaan kaupunkiseutuihin (esim. sopimusperus-
tainen kaupunkipolitiikka). 

Seutuistumista ajavat eteenpäin maankäyttöön, työpaikkoihin ja 
palvelurakenteisiin liittyvät fundamentit. Huomionarvoista kuiten-
kin on, että heti suomalaisen seutuistumiskeskustelun ensiaallossa 
Kautonen (1993, 90) tunnisti, että (innovatiivisen) verkostotalouden 
kannalta merkityksellinen paikallinen toimintaympäristö on mittakaa-
valtaan päivittäisalueen eli kaupunkiseudun luokkaa. Sittemmin on 
käynyt yhä ilmeisemmäksi, että juuri osaamis- ja innovaatiovetoisen 
talouden spatiaalisen dynamiikan vuoksi toiminnalliset kaupunkiseu-
dut ovat luonteva tarkastelutaso kansallisesti ja paikallisesti toisiinsa 
kytkeytyville innovaatiopolitiikan ja osaamisvetoisen aluekehittämisen 
prosesseille. Kaupunkiseutujen nouseminen myös politiikkaprosessien 
institutionalisoituneiksi alueiksi peräänkuuluttaa samalla niiden si-
säisten hallinnollisten ja toimintapoliittisten prosessien kehittymistä. 
Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä muistuttaa siitä, että muuttuvassa 
taloudellisessa, poliittisessa ja ylipäätään yhteiskunnallisessa tilanteessa 
kaupunkiseutuja ole syytä jähmettää politiikan ja hallinnon pysyviksi 
kategorioiksi. Pikemminkin kaupunkiseudun käsitettä voitaisiin pitää 
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väljempänä politiikan työkaluna, jolla voitaisiin ylittää politiikkaloh-
kojen raja-aitoja, avartaa sisäänpäin kääntyneitä paikallisuuksia sekä 
tunnistaa eri paikallisuuksien välisiä synergisiä yhteyksiä (vrt. Healey 
2009, 840–841).   

Toiminnallisen kaupunkiseudun käsite vaikuttaa olevan luonteva 
lähtökohta paikallisen innovaatioympäristön ”paikallisuudelle”. On 
kuitenkin syytä tehdä muutama täydentävä huomio. Ensinnäkin on 
hyvä huomata, että puhuttaessa toiminnallisista kaupunkiseuduista on 
vaarana se, että maaseutu marginalisoituu myös innovaatiotoiminnan 
näkökulmasta. Suomessa esimerkiksi Rosenqvist (2002; 2004) on kä-
sitellyt maaseudun asemoitumista myöhäismodernissa yhteiskunnassa 
ja tunnistanut tästä näkökulmasta useita ongelmakohtia kaupunkiseu-
tukeskeisessä aluekehittämisessä. Kenties merkittävin niistä on juuri 
maaseudun marginalisoituminen suhteessa taloudelliseen kasvuun ja 
kehitykseen: maaseutu näyttäytyy kaupunkiseutunäkökulmasta pe-
riferiana ja residuaalialueena. Tämä siitä huolimatta, että esimerkiksi 
asukastiheysperustaisesti määritetty maaseutu on läsnä useimmilla 
suomalaisilla kaupunkiseuduilla. Kun paikallisen innovaatioympä-
ristön käsitettä sovelletaan maaseutumaisessa kontekstissa, on oltava 
erityisen herkkä paikallisen innovaatioympäristön ”paikallisuuden” 
määrittelylle. Tässä mielessä esimerkiksi Virkkalan ja Storhammarin 
innovaationäkökulmaiset huomiot kaupungin ja maaseudun vuoro-
vaikutusmalleista ovat hyödyllisiä (Storhammar & Virkkala 2003; 
Virkkala & Storhammar 2004). Maaseudun innovaatiotoiminnan 
erityispiirteistä huolimatta siinäkin kontekstissa näyttää korostuvan 
sekä paikallisten verkostojen rakentaminen että kytkeytyminen ylipai-
kallisiin verkostoihin (esim. Alarinta 1998; Suutari & Rantanen 2011). 

Toinen oleellinen huomio suhteessa toiminnallisen kaupunki-
seudun käsitteeseen liittyy alue- ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeis-
tymiseen. Suomessa toiminnalliset kaupunkiseudut ovat useimmiten 
yksinapaisia, eli ne ryhmittyvät yhden keskuskaupungin ympärille. 
Tiheämmin asutuissa maissa on jo pitkään ollut kasvavaa kiinnostusta 
monikeskuksisten kaupunkiseutujen toiminnan dynamiikkaa kohtaan 
(esim. Davoudi 2003; Meijers 2008). Erilaiset kehityskäytävät ja 
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-vyöhykkeet ovat puolestaan eräänlainen laajennettu versio monikes-
kuksisesta kaupunkiseudusta, ja ne ovatkin motivoituneet yleensä laa-
jemman aluekehittämisen ja aluerakenteen muutoksen näkökulmasta: 
kehittämisvyöhykkeistä on haettu ratkaisua esimerkiksi aluerakenteen 
kiihtyvään keskittymiseen, ekotehokkuuden parantamiseen ja jopa 
kaupunkien ja maaseudun väliseen vuorovaikutukseen. Moilasen 
(2012) väitöstutkimus osoittaa, että Suomessa kehitysvyöhykekehit-
täminen ei vielä ole kyennyt lunastamaan näitä laajoja tavoitteita, 
osin siksi, että vyöhykkeiden kehittäminen on törmännyt vanhoihin 
hallintorajoihin sidottuihin maankäytön suunnittelun prosesseihin. 
Moilasen (emt.) mukaan näyttääkin siltä, että vyöhykekehittäminen 
on motivoitunut enemmänkin kapeasta, elinkeino- ja innovaatiotoi-
mintaan liittyvien yhteistyöverkostojen rakentamisen näkökulmasta (ja 
kenties tällöinkin projektina projektien joukossa). Moilanen (emt., 56) 
nostaakin esiin jopa termin ”vyöhykeperustainen innovaatioympäristö”, 
jota hän ei tosin kehittele sen laajemmin. Vaikuttaa siltä, että Suomessa 
kehitysvyöhykkeet ja niihin liittyvät kehittämisprosessit ovat vielä 
suurelta osin alkuvaiheessa. Niissä on kuitenkin toiminnallisesta nä-
kökulmasta nähtävissä merkittävä kehittymis- ja kehittämispotentiaali. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että suomalaisessa todellisuudessa 
toiminnallinen kaupunkiseutu sopii edelleen parhaiten jakolinjaksi 
paikallisen innovaatioympäristön paikallisuudelle ja ylipaikallisuudelle, 
koska se kuvaa laajasti yritysten, julkisten organisaatioiden ja ihmisten 
innovaatiotoimintaa puitteistavien arjen prosessien tyypillistä maan-
tieteellistä skaalaa. Tätä jakolinjaa hyödynnetään tämän yhteenveto- ja 
johtopäätösartikkelin esittämässä paikallisen innovaatioympäristön 
analyysimallissa. Paikallisten innovaatioympäristöjen tutkimuksessa ja 
muussa analysoinnissa on kuitenkin syytä olla herkkä toiminnallisesti 
määrittyvien alueiden jatkuvalle muutokselle. Uudet, toiminnallisesti 
muotoutuvat kehityskäytävät ja -vyöhykkeet voivat nopeastikin haastaa 
toiminnallisten kaupunkiseutujen nykyisen hegemonisen aseman.  
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4. PAIKALLISEN INNOVAATIOYMPÄRISTÖN
   ”MIKROPERUSTA”: ORGANISAATIOIDEN 

OMAN INNOVAATIOYMPÄRISTÖN 
ULOTTUVUUDET

4.1. ”Mikroperustan” lähtökohtia

Paikallisten innovaatioympäristöjen lähestymistavan yksi keskeisim-
mistä perusajatuksista on se, että paikallinen innovaatioympäristö 
syntyy tunnistettavien, taloudellisten prosessien ympärille. Niin kut-
sutut agglomeraatioedut (sekä lokalisaatio- että urbanisaatioedut) ovat 
hyvä esimerkki tällaisista paikallisen innovaatioympäristön peruste-
kijöistä. Usein paikallisia innovaatioympäristöjä tarkastellaan ikään 
kuin ylhäältä päin eli ”helikopteriperspektiivistä”, jolloin esimerkiksi 
nuo äsken mainitut agglomeraatioedut näyttävät itsestään selviltä. 
Tällainen perspektiivi hukkaa helposti sen tosiasian, että paikallinen 
innovaatioympäristö muodostuu yksittäisistä, itsenäisistä toimijoista, 
kuten yrityksistä, sekä julkisista, puolijulkisista ja kolmannen sektorin 
organisaatioista, näissä organisaatioissa työskentelevistä ihmisistä sekä 
kaikkien näiden toiminnoista, prosesseista ja vuorovaikutussuhteista. 
On huomattava, että kaikilla näillä toimijoilla on omat toiminnan 
rationaliteettinsa ja motiivinsa, jotka eivät välttämättä ole edes kovin 
rationaalisia. 

Tästä näkökulmasta paikallisen innovaatioympäristön käsite 
nojautuu tai ainakin tulee lähelle hyvin klassisia yhteiskuntatieteel-
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lisiä kysymyksenasetteluja koskien yhteiskunnallisten rakenteiden, 
järjestelmien sekä yksilöiden, prosessien ja toimijoiden välistä suh-
detta. Tähän yleisyhteiskuntatieteelliseen keskusteluun ei ole syytä 
tässä yhteydessä mennä sen syvemmälle. Klassisen ”giddensiläisen” 
strukturaatioteorian hengessä (ks. esim. Giddens 1984a; 1984b) voi 
tiivistetysti todeta, että paikallinen innovaatioympäristö pitää sisällään 
yksittäisten toimijoiden keskinäisten vuorovaikutussuhteiden varaan 
rakentuvia osajärjestelmiä ja niihin liittyviä sosiaalisia vuorovaiku-
tusrakenteita, jotka kehittyvät ajassa ja tilassa. Nämä osajärjestelmät 
ja vuorovaikutusrakenteet ovat luonteeltaan kahtalaisia: Yhtäältä ne 
syntyvät ja muokkautuvat toimijoiden omien toimien ja prosessien 
kautta. Toisaalta nämä samat osajärjestelmät ja rakenteet kehystävät 
toimijoiden käyttäytymistä ja prosesseja. 

Edellä todetun lisäksi on syytä korostaa, että näiden osajärjes-
telmien ja vuorovaikutusrakenteiden spatiaaliset skaalat eivät ole 
ennalta määrättyjä ja pysyviä. Alueellisilla ja paikallisilla tekijöillä on 
kuitenkin oma vaikutuksensa siihen, millaiseksi rakenteet ja prosessit 
muotoutuvat. Nämä huomiot yhdessä tarkoittavat sitä, että paikallisen 
innovaatioympäristön sisäiset osajärjestelmät ja vuorovaikutusrakenteet 
joko säilyvät samanlaisina tai uudistuvat aina konkreettisissa vuorovai-
kutustilanteissa. Paikallinen innovaatioympäristö ei siis koskaan ole 
samanlainen, vaan se uusiutuu koko ajan toimijoiden omien valintojen 
kautta. Nämä laajemmat huomiot taustoittavat seuraavassa esitettäviä 
yksityiskohtaisempia huomioita toimijoiden omien innovaatioympä-
ristöjen ja paikallisen innovaatioympäristön suhteesta.

Talousmaantieteilijä Erica Schoenberger (1999) kiteytti edellä ku-
vatun peruslähtökohdan artikkelinsa lähes aforistiseen otsikkoon ”The 
firm in the region and the region in the firm”. Artikkelissa käsitellään 
yritysten aluesuhdetta monitoimipaikkaisten yritysten näkökulmasta. 
Keskeinen huomio on, että paikalliset toimipaikat useimmiten erilais-
tuvat keskenään (ja suhteessa yrityksen kotipaikkaan) johtuen nimen-
omaan alueellisista eroista. Paikalliset markkinat ja erilaiset käytännöt 
liittyen esimerkiksi jakelukanava-, toimittaja-, hallinto- ja työelämän 
suhteisiin muovaavat toimipaikasta aina oman itsensä näköisen. Nämä 
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paikalliset variaatiot taas muovaavat yrityksen toimintastrategioita ja 
koko kokonaisuutta eri tavoin. Kysymys on siis hyvin kompleksisesta 
prosessista, jossa yritykset, niiden eri toimipaikat ja alueet muovaavat 
toisiaan vuorovaikutuksessa. Perustaltaan nämä huomiot pätevät myös 
muihin organisaatioihin kuin yrityksiin.  

Ensinnäkin on hyvä huomata, että kaikki yritykset ja muut or-
ganisaatiot eivät näe paikallista innovaatioympäristöä samalla tavalla, 
vaan kullakin toimijalla on oma subjektiivinen näkökulmansa pai-
kalliseen innovaatioympäristöön (vrt. Suutari ym. 2009, 17–20; ks. 
myös Kautonen 2008; Varis & Littunen 2011). Tämä siitä huolimatta, 
että paikallinen innovaatioympäristö rakentuu esimerkiksi jonkin 
toimialan tai klusterin varaan, mistä lähtökohdasta käsin paikallinen 
innovaatioympäristö voidaan kuvata verrattain yhtenäisenä koko-
naisuutena. Kaikilla paikallisen innovaatioympäristön toimijoilla 
onkin oma innovaatioympäristönsä, joka muodostuu kaikista niistä 
tekijöistä, jotka vaikuttavat toimijan innovaatiotoimintaan ja tapaan 
kytkeytyä erilaisiin innovaatioprosesseihin. Tässä piilee yksi tämän 
tutkimuksen keskeisimmistä huomioista: yksittäinen toimija yhtä 
aikaa sekä ”kuluttaa” että ”tuottaa” paikallista innovaatioympäristöä 
omalla toiminnallaan. Yhteenvetäen voi todeta, että paikallinen inno-
vaatioympäristö on paikallisten yritysten ja muiden organisaatioiden 
omien innovaatioympäristöjen muodostama kokonaisuus. Toimijoiden 
omien innovaatioympäristöjen paikallinen ulottuvuus muodostaa 
paikallisen innovaatioympäristön ytimen, joka voi olla vain pieni osa 
niiden ”kokonaisinnovaatioympäristöstä”. 

Yritysten ja muiden organisaatioiden oman innovaatioympäristön 
tarkastelu edellyttää joitakin huomioita niiden oletetusta luontees-
ta. Yleisesti organisaatioiden ajatellaan olevan selkeästi rajautuvia 
toiminnallisia ja hallinnollisia kokonaisuuksia, jotka organisoivat 
ja hallinnoivat erilaisia resursseja. Organisaatioilla on toki tällainen 
juridis-taloudellinen ulottuvuus, jonka puitteissa ne ovat kykeneviä 
esimerkiksi tekemään sisäisiä päätöksiä, erilaisia virallisia sopimuksia 
sekä taloudellisia ja muita sitoumuksia. Organisaation voi kuitenkin 
ymmärtää myös laajempana kokonaisuutena eli erilaisten verkostojen 
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solmukohtana tai verkostojen verkostona. Dicken ja Malmberg (2001) 
ymmärtävät yrityksen luonteen juuri tällaisena tarkastellessaan teo-
reettisesti yritysten ja territorion (=alueen) välistä suhdetta. Yritysten 
lisäksi myös julkisissa ja kolmannen sektorin organisaatioissa voidaan 
tunnistaa tällaisia epämääräisemmin rajautuneita, verkostomaisia 
piirteitä niiden kovan juridis-taloudellisen ytimen lisäksi.

Tässä tutkimuksessa yritykset ja muut organisaatiot ymmärretään 
juuri edellä kuvaillun kaltaisina dualistisina kokonaisuuksina, joissa 
on juridis-taloudellinen ydin ja jonka päällä on epämääräisemmin 
rajautuva verkostomainen ulottuvuus. Käytännön esimerkki tällaisesta 
epäselvästä rajautumisesta on henkilöstö ja sen verkostot: Lähtökoh-
taisesti henkilöstö on osa juridis-taloudellista organisaatiota työnan-
tajan direktio-oikeuden (esim. työehtosopimukset, työsopimukset, 
käytännöt) puitteissa. Käytännössä kuitenkin työntekijät keräävät 
työhönsä liittyviä tietoja, kokemuksia, kontakteja myös vapaa-ajallaan 
ja yksityishenkilöinä eli silloinkin, kun heidän toimintaansa eivät 
määritä erilaiset työsuhdetta koskevat määräykset ja sopimukset. 
Vastaavasti esimerkiksi yrityksen henkilö- ja institutionaaliset omis-
tajat ovat omistajia myös virallista valtaa käyttävien yhtiökokouksien 
ulkopuolella toimiessaan mahdollisesti aivan eri aloilla ja eri tehtävissä. 
Näissäkin yhteyksissä omistajat voivat esimerkiksi tehdä omistamaansa 
yritystä tunnetuksi ja luoda uusia kontakteja. Nämä sinällään triviaalit 
esimerkit osoittavat organisaatioiden kaksinaisen luonteen, joka on 
myös yksi tämän tutkimuksen lähtökohdista, mikä heijastuu myös 
seuraavassa esitettävässä toimijoiden oman innovaatioympäristön 
analyysimallissa. 

Yksilöt ovat keskeisiä toimijoita paikallisissa innovaatioympäris-
töissä. Tässä kuitenkin tarkastelun lähtökohtana ovat nimenomaan 
organisaatiomuotoiset toimijat eli yritykset, julkiset ja puolijulkiset 
organisaatiot sekä kolmannen sektorin organisaatiot. Tällä rajauksella 
ei missään nimessä haluta väheksyä yksilöiden merkitystä paikallisen 
innovaatioympäristön toimijoina, koska tämä lähestymistapa on ni-
menomaan pyrkinyt tuomaan esiin yksilöiden merkitystä innovaa-
tioprosessien keskeisinä toimijoina. Mainitulla rajauksella halutaan 
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kuitenkin yhtäältä yksinkertaistaa erittäin monisyisen todellisuuden 
käsittelyä ja toisaalta korostaa sitä, että erityisesti kompleksisten in-
novaatioiden luominen ja erityisesti niiden merkittävä taloudellinen 
hyödyntäminen sekä niiden kehittämisen edistäminen edellyttävät 
useimmiten paitsi organisatorisen puitteen, mutta myös organisaa-
tioiden välistä vuorovaikutusta. Yksilöillä voi olla merkittävä rooli 
yksittäisinä ”keksijä-innovaattoreina”, mutta useimmiten yksilöiden 
panos merkittäviin innovaatioprosesseihin kanavoituu heidän olemassa 
olevien tai perustettavien taustaorganisaatioidensa kautta. 

Yritykset ovat taloudellisessa mielessä merkittävimpiä innovaa-
tioiden tuottajia ja hyödyntäjiä, minkä vuoksi niihin kiinnitetään 
erityistä huomiota kuten suurimmassa osassa aiempiakin tutkimuksia. 
Puhuttaessa yrityksistä tarkoitetaan tässäkin tutkimuksessa nimen-
omaan yritystoimipaikkoja eikä suinkaan koko yritystä. Alueelli-
sen innovaatiotoiminnan näkökulmasta on kiinnostavaa tarkastella 
nimenomaan sitä, kuinka kyseinen toimipaikka on kytkeytynyt ja 
juurtunut omaan toimintaympäristöönsä ja sijaintialueeseensa. Sama 
koskee myös sellaisia julkisia, puolijulkisia ja kolmannen sektorin 
organisaatioita, joilla on useita toimipaikkoja. 

Usein alueellista innovaatiotoimintaa koskevissa tutkimuksissa 
ja kehittämispolitiikassa erilaiset julkiset ja puolijulkiset organisaatiot 
(esim. teknologiakeskukset, kehittämisyhtiöt) sekä kolmannen sektorin 
organisaatiot (esim. yrittäjäjärjestöt, kauppakamarit, toimialayhdis-
tykset) on pelkistetty vain osasiksi yrityksiä tukevassa innovaatioinf-
rastruktuurissa. Yrityksille suunnattujen palveluiden tuottaminen 
onkin useimpien, erityisesti julkisten, alueellisen innovaatiotoiminnan 
kehittämiseen osallistuvien organisaatioiden ydintehtävä. Järjestöt ja 
yhdistykset puolestaan keskittyvät usein edunvalvontaan, vaikka nekin 
usein tarjoavat konkreettisia palveluita jäsenistölleen ja mahdollisesti 
myös muille yrityksille ja yksityishenkilöille. 

Julkisten, puolijulkisten ja kolmannen sektorin organisaatioiden 
merkitystä osana paikallista innovaatioympäristöä ei voi ymmärtää 
kapeasti niiden perustehtävien kautta, koska yritysten tavoin ne vai-
kuttavat toimintaympäristönsä muotoutumiseen koko olemuksellaan. 
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Lisäksi monet näistä organisaatioista ovat kapean palvelutehtävänsä li-
säksi rakentamassa laajemmassa mielessä yritysten toimintaympäristöä 
esimerkiksi käynnistämällä ja tukemalla erilaisia kehittämisprosesseja 
ja -ohjelmia, jotka kohdentuvat yhtä aikaa useisiin yrityksiin ja jopa 
useisiin toimialoihin. Vastaavasti esimerkiksi korkeakouluilla ja tutki-
muslaitoksilla on niiden oma, itsensä määrittelemä toiminta-agenda, 
jonka osaksi esimerkiksi elinkeinoyhteistyö voi erilaisina pitoisuuksina 
asettua. Niillä on kuitenkin merkityksellinen ja moninainen rooli 
osana paikallista innovaatioympäristöä, kuten kolmas osatutkimus 
osoittaa (artikkeli III). Sama osatutkimus käsitteli myös muita tieto- ja 
osaamisinstituutioita, kuten nk. erikoistuneita kehittäjäorganisaatioita 
ja niiden toiminnan dynamiikkaa. Kuudennessa osatutkimuksessa 
(artikkeli VI) puolestaan tuotiin esiin kolmannen sektorin organisaa-
tioiden merkitys tarkastelemalla sitä, millaisia rooleja ammatillisella 
yhdistyksellä voi olla paikallisen innovaatioympäristön rakentamisessa 
ja rakentumisessa erilaisina ajankohtina. Kuten tutkimus osoittaa, 
nämä roolit voivat olla hyvin moninaisia ja ajassa muuttuvia. Olen-
naista onkin kiinnittää huomiota siihen, että julkiset, puolijulkiset ja 
kolmannen sektorin organisaatiot ovat yhtä kokonaisvaltaisesti läsnä 
paikallisessa innovaatioympäristössä kuin yrityksetkin. 

Organisaation oman innovaatioympäristön viitekehyksen raken-
tamista ei tarvitse aloittaa suinkaan tyhjästä, vaan siinä hyödynnetään 
aiempien tutkimuksien tuottamia hedelmiä. Aiemman alueellisen 
innovaatiotoiminnan tutkimuksen piirissä on kuitenkin tehty yllät-
tävän vähän kattavia teoreettisia mallinnuksia organisaation ja sen 
toimintaympäristön välisestä suhteesta, vaan useissa tutkimuksissa 
tutkimusasetelma on rakennettu aluelähtöisesti eikä organisaatio- tai 
toimijalähtöisesti. Yrityksen ja toimintaympäristönsä välistä mal-
linnusta on innovaatiotoiminnan näkökulmasta tehty muutamissa 
tutkimuksissa, joista seuraavassa poimitaan muutama esimerkki.  

Innovatiivisten miljöiden lähestymistavan piirissä tehtiin kiin-
nostavaa yrityksen ja sen ulkoisen toimintaympäristön mallinnusta 
relationaalisessa hengessä. Esimerkiksi Ratti (1991) tunnistaa kolme 
yrityksen strategista tilaa, jotka ovat tuotantotila (”production space”), 
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markkinatila (”market space”) ja tukitila (”supporting space”). Tuotan-
totilan muotoutuminen liittyy yrityksen näkökulmasta työnjakoon 
eli siihen, mitä yrityksen kannattaa tehdä missäkin yrityksen toimi-
paikassa tai yhteistyössä ulkoisen kumppanin kanssa. Osan tuotan-
nollisista vaiheista voi hankkia puhtaasti markkinasuhteiden kautta. 
Aluenäkökulmasta oleellista on huomata, että eri alueilla on niiden 
profiilista riippuen erilaiset edellytykset erilaisille tuotantovaiheille, 
mikä osaltaan heijastuu yritysten tuotannollisen tilan muotoutumi-
seen. Vastaavasti markkinatila muotoutuu spatiaalisesti yrityksen 
kohdatessa markkinakysynnän. Näin muotoutuva tila on analoginen 
tuotantotilalle, koska erilaisten tuotteiden ja palveluiden kysyntä on 
erilaista profiililtaan erilaisilla alueilla. Näiden puhtaasti kysyntään 
ja tarjontaan perustuvan tilan lisäksi Ratti (1991, 72–75) tunnistaa 
edellä mainitun täydentävän ”tukitilan”, joka voi liittyä erityisesti 
yritysten innovaatiotoimintaan. Tämä tukitila jakaantuu edelleen 
kolmeen erilaiseen suhdetyyppiin: Ensinnäkin tätä tilaa luonnehti-
vat erityiset ja ”etuoikeutetut” tuotannontekijöihin (esim. pääomat, 
tieto, teknologia) liittyvät suhteet. Toisekseen vastaavanlaiset erityi-
set suhteet voivat kytkeytyä markkinoihin, jolloin kyse on suhteista 
kumppaneihin, tiettyihin tuotteiden myyjiin tai asiakkaisiin. Näitä 
suhteita luonnehtivat esimerkiksi tiivis yhteistyö, tiedonvaihto tai jopa 
osittainen integroituminen. Tämän tutkimuksen kannalta oleellista 
Rattin (emt.) tunnistamissa, sinällään hyvin karkeissa ulottuvuuksissa 
on niiden relationaalinen muotoutuminen: sekä tuotanto-, markkina- 
ja muut suhteet muotoutuvat tilassa dynaamisesti. 

Ratin (1991) mallinnus ponnistaa innovatiivisten miljöiden lä-
hestymistavasta. Kautonen (2006, 70–73) puolestaan rakentaa yri-
tystasoista analyysiviitekehitystä alueellisen innovaatiojärjestelmän 
näkökulmasta. Tuossa viitekehyksessä keskeisiä elementtejä ovat yri-
tyksen tuotantoketjut, markkina-asema sekä vertikaaliset ja horison-
taaliset verkostot. Koivuniemi (2008) tekee edelleen innovaatiopro-
sessin alkupään (”front end of innovation”) johtamista käsittelevässä 
väitöskirjassaan kiinnostavan jaon yrityksen sisäiseen (avoimeen) ja 
ulkoiseen (avoimeen) innovaatioympäristöön. Tämä avoimen inno-
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vaatiotoiminnan viitekehyksessä tehty mallinnus jakaa perustaltaan 
seuraavassa esitettävän jäsennystavan lähtökohdan: yritykset jaka-
vat ideoita, innovaatioita, teknologioita, tietoa ja kyvykkyyksiä sekä 
yrityksen sisällä (esim. toimipaikkojen välillä) että yritysten välillä. 
Avoimen innovaatiotoiminnan painotus näkyy erityisesti siinä, että 
ideoiden, teknologioiden jne. liike on nimenomaan kaksisuuntaista 
ja että yrityksen innovaatiokyvyllä on keskeinen merkitys näissä vä-
littymisprosesseissa. 

Nämä Rattin (1991), Kautosen (2006) ja Koivuniemen (2008) 
jäsennykset ovat läsnä myös seuraavassa esitettävässä yritysten ja mui-
den organisaatioiden oman innovaatioympäristön jäsennystavassa, jota 
erityisesti Kautosen (emt.) sisällöllinen ja esitystavallinen perusratkaisu 
on inspiroinut. Jäsennystapa pyrkii paikallisen innovaatioympäristön 
lähestymistavan hengessä kokonaisvaltaisuuteen, minkä vuoksi laajoja 
asiakokonaisuuksia käsitellään hyvin tiiviisti, jopa viitteellisesti. Oleel-
lista onkin tunnistaa organisaatioiden omaan innovaatioympäristöön 
liittyviä tekijöitä, jotka ovat myös paikallisen innovaatioympäristön 
rakennusaineksia.

Jäsennystavan perusta on yksittäinen sekä yrityksen että julkisen 
ja kolmannen sektorin organisaation toimipaikka. Toimipaikka on 
tunnistettavissa oleva toiminnallinen kokonaisuus, jolle on määritel-
tävissä eräänlainen ”ulkoraja”, jonka avulla on mahdollista tarkastella 
toimipaikan suhdetta sen ulkoiseen toimintaympäristöön, jota inno-
vaatiotoimintaa tarkasteltaessa voidaan kutsua toimipaikan omaksi 
innovaatioympäristöksi. Tässä yhteydessä on hyvä jo etukäteen ko-
rostaa ja muistuttaa, että yritysten ja muiden organisaatioiden oman 
innovaatioympäristön spatiaaliset ulottuvuudet eivät ole mitenkään 
ennalta määrättyjä, vaan ne jäsentyvät ja muotoutuvat jatkuvasti 
uudelleen organisaation omien kykyjen ja valintojen perusteella. Seu-
raavassa puhuttaessa yrityksistä ja muista organisaatioista tarkoitetaan 
nimenomaan yritystoimipaikkoja sekä julkisten, puolijulkisten ja 
kolmannen sektorin organisaatioiden toimipaikkoja. Ilmaisulla ”muut 
organisaatiot” viitataan jatkossa paikalliseen innovaatioympäristöön 
kuuluvien julkisten, puolijulkisten ja kolmannen sektorin organi-
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saatioiden toimipaikkoihin. Luonteeltaan erilaisten organisaatioiden 
pakkaaminen samaan kategoriaan yksinkertaistaa väistämättä moni-
muotoista todellisuutta ja saattaa esimerkiksi julkisten organisaatioiden 
osalta jättää liian vähälle huomiolle monia kiinnostavia politiikan ja 
hallinnan kysymyksiä. Tässä tutkimuksessa rakennettavan paikallisen 
innovaatioympäristön kolmitasoisen analyysimallin näkökulmasta 
karkea kahtiajako yrityksiin ja muihin organisaatioihin on kuitenkin 
perusteltu. 

Seuraavassa (luvut 4.2.–4.5) rakennetaan yksinkertaista viiteke-
hystä sekä yritysten että muiden organisaatioiden oman innovaatio-
ympäristön analysoimista varten. Lähtökohdaksi otetaan soveltaen 
aiemmissa osatutkimuksissa tunnistettu paikallisten innovaatioympä-
ristöjen kolmitasoinen luonne, millä pyritään havainnollistamaan juuri 
sitä, että paikallisen innovaatioympäristön ”mikroperusta” rakentuu 
pääosin nimenomaan eri toimijoiden omista innovaatioympäristöistä. 
Viitekehyksen perustaksi määritellään keskeisimmät peruskäsitteet 
eli innovaatio, innovaatioprosessi, innovaatiotoiminta sekä innovaa-
tiokyky. 

4.2. Organisaatioiden oman innovaatioympäristön ydin 

4.2.1. Innovaatio ja innovaatioprosessi

Innovaatio

Organisaation oman innovaatioympäristön viitekehyksen rakenta-
minen on syytä aloittaa perusteista, josta edetään ripeästi kohti koko 
kokonaisuuden rakentamista. Organisaatioiden oman innovaatioym-
päristön perustana ja keskiössä on neljä käsitettä: innovaatio, inno-
vaatioprosessi, innovaatiotoiminta ja innovaatiokyky. Näitä käsitellään 
edellä mainitussa järjestyksessä, vaikka käytännön toiminnassa niiden 
järjestys on juuri päinvastainen: innovaatiokyky on innovaatiotoi-
minnan edellytys ja innovaatiotoiminta taas innovaatioprosessien ja 
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edelleen innovaatioiden synnyn edellytys. Lisäksi tässä esitettävässä 
mallissa oikeastaan vain innovaatiokyky ja innovaatiotoiminta ovat 
organisaation toimintaa ja sen piirteitä kuvaavia käsitteitä, kun taas 
innovaatioprosessit ja innovaatiot ovat jotakin sellaista, mikä voi 
seurata näistä piirteistä. Osittain sen vuoksi seuraavassa edetäänkin 
lopputuloksesta edellytyksiin päin. 

Tässä tutkimuksessa ei toistaiseksi ole eksplisiittisesti ja yksinuot-
tisesti määritelty innovaation käsitettä, vaikka erityisesti empiirisiä osa-
tutkimuksia on ohjannut tietty innovaatiomääritelmä. Innovaatioita 
ja innovaatioprosesseja on luonnehdittu eri osatutkimuksissa ja niiden 
keskeisiksi piirteiksi on mm. Schienstockiin ja Hämäläiseen (2001) 
nojautuen tunnistettu laaja-alaisuus, rekursiivisuus ja interaktiivisuus 
sekä kytkös organisatoriseen oppimiseen. Innovaatio on siis tässä 
tutkimuksessa paljon muutakin kuin kaupallistettu (teknologinen) 
keksintö, eli innovaatio voi tarkoittaa esimerkiksi uutta, käyttöön-
otettua tuotetta, palvelua, prosessia, toimintatapaa, brändiä tai jake-
lukanavaa. Näin laajalla innovaatiokäsityksellä on jykevä ”takuumies”, 
sillä jo Schumpeterin (1934; 1939) esittämä innovaatiomääritelmä piti 
sisällään näitä samoja elementtejä, joihin jo johdantoartikkelissa vii-
tattiin. Muutamissa osatutkimuksissa (esim. artikkeli IV) innovaation 
luonnetta on tarkennettu lisäluonnehdinnoilla, jotka liittyvät empii-
risen tutkimuksen kohteeseen eli tässä tapauksessa tietointensiivisiin 
palveluihin (ks. esim. Leiponen 2000; Kautonen ym. 2002; Kuusisto 
& Meyer 2003). Yhtä kaikki, tätä tutkimusta kokonaisuudessaan 
viitoittaneeksi innovaation työmääritelmäksi nostetaan seuraava (vrt. 
Kolehmainen 2001):

 Innovaatio on sellainen teknologinen, organisatorinen tai toimin-
tatavallinen ratkaisu, jonka yritys tai muu organisaatio kehittää 
tai ottaa itselleen uutena asiana joko suoraan tai soveltaen käyt-
töön omissa tuotteissaan, palveluissaan, tuotanto- ja palvelupro-
sesseissaan tai muissa sen toiminnan kannalta merkityksellisissä 
yhteyksissä. 
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Esitetty määritelmä on hyvin lähellä OECD:n ja Eurostatin 
yhteisjulkaiseman Oslo Manualin (2005, 46) innovaatiomääritelmää, 
eli tämän tutkimuksen lähtökohtia voisi itse innovaatiomääritelmän 
osalta kutsua valtavirtaiseksi. 

Innovaatioprosessi

Edellä jo viitattiin siihen, että innovaatiot syntyvät innovaatiopro-
sessien tuloksena. Englanninkielisissä yhteyksissä sana ”innovation” 
viittaa usein yhtä aikaa sekä itse innovaatioon että sen syntyyn joh-
taneeseen innovaatioprosessiin. Alueellisen innovaatiotoiminnan 
tutkimuksen piirissä on verrattain vakiintunut ja yhtenevä käsitys 
innovaatioprosessien tyypillisestä luonteesta. Usein viitataan siihen, 
kuinka innovaatioprosessit ymmärrettiin aiemmin puhtaan lineaari-
siksi eli joko teknologiatyöntöisiksi tai markkinavetoisiksi. Sittemmin 
sekä innovaatioprosessit että kuva niistä ovat monipuolistuneet. Ny-
ky-ymmärryksen mukaan tyypillisiä innovaatioprosesseja luonneh-
tivat vuorovaikutteisuus ja moninaiset yhteydet sekä organisaation 
sisällä että sen ulkopuolella, erilaiset palautekytkennät ja -kanavat 
eri prosessivaiheiden välillä sekä vähittäinen oppiminen prosessin 
kuluessa. Tällaisia innovaatioprosesseja kutsutaan luonteeltaan rekur-
siivisiksi. Nämä piirteet on tunnistettu useissa tutkimuksissa, joihin 
innovaatiotoiminnan alueellista luonnetta käsittelevissä kotimaisissa 
ja kansainvälisissä tutkimuksissa usein viitataan (ks. esim. Kline & 
Rosenberg 1986; Lundvall 1992; Rothwell 1994; Schienstock 1999; 
Schienstock & Hämäläinen 2001). 

Kuten Rothwellin (1994) artikkeli osoittaa, innovaatioprosessit 
kehittyvät ajassa. Edellä mainittujen vuorovaikutteisuutta ja verkostoi-
tuneisuutta korostavien innovaatioprosessimäärittelyiden jälkeen inno-
vaatiokirjallisuudessa on ryhdytty enenevissä määrin keskustelemaan 
nk. avoimesta innovaatiotoiminnasta (”open innovation”). Avoimen 
innovaatiotoiminnan perusajatus on kahtalainen: Ensinnäkin yrityk-
set avaavat osana innovaatioprosessejaan omia ”ulkorajojaan” etsien 
prosessien edellyttämää tietoa, osaamista ja teknologiaa ulkopuolisilta 
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toimijoilta sen sijaan, että ne keskittyisivät vain omaan sisäiseen tutki-
mus- ja kehittämistyöhön. Toisaalta avoimiin innovaatioprosesseihin 
liittyy se, että yritys etsii itse kehittämilleen ideoille, konsepteille ja 
teknologioille uusia kaupallistamismahdollisuuksia oman yrityksen 
ulkopuolella (esim. lisensointi, IP-oikeuksien kauppa, spin off -yrityk-
set) (ks. esim. Chesbrough 2003a; 2003b; Gassmann 2006). 

Myös avoimuuden tasossa on eroja, eli kummankaan suuntaiset 
innovaatioprosessit eivät suinkaan tarkoita täydellistä avoimuutta, 
vaan yritykset säätelevät sitä eri tavoin (esim. Dahlander & Gann 
2010). Kolmantena näkökulmana voi huomioida, että avoimista 
innovaatioista puhuttaessa on syytä erottaa innovaatioprosessin ja sen 
lopputuloksen eli itse innovaation avoimuus (esim. Huizingh 2011). 
Kokonaisuutena voi todeta, että avoimiin innovaatioihin ja innovaa-
tiotoimintaan liittyvässä ajattelussa on aidosti uusia elementtejä, mutta 
se voidaan nähdä ennemminkin uutena vaiheena innovaatioproses-
seihin liittyvän ajattelun jatkumossa kuin täydellisenä paradigman 
mullistuksena. Tällä huomiolla ei pyritä kuitenkaan kiistämään avoi-
men innovaatiotoiminnan merkitystä laajana muutostekijänä, sillä ne 
voivat esimerkiksi paikallisessa kontekstissa sysätä liikkeelle erittäin 
merkityksellisiä muutosprosesseja (ks. esim. Karppi 2012).

Laajasti ymmärrettyihin avoimiin innovaatioprosesseihin ja avoi-
meen innovaatiotoimintaan sisältyy ja linkittyy myös muita uusia 
innovaatioprosessien ja -toiminnan muotoja. Näitä ovat esimerkiksi 
käyttäjävetoiset innovaatioprosessit (ks. esim. von Hippel 2005), 
erilaiset yhteisöt keskiöön nostavat nk. juurtuneet innovaatioprosessit 
(”embedded innovation”) (ks. Hafkesbrink & Schroll 2011, ks. myös 
esim. Lee & Cole 2003) tai ”rajoja ylittävä innovointi” (ks. Koivis-
to ym. 2011). Nämä voidaan nähdä näkökulmasta riippuen joko 
vähittäisenä rekursiivisen innovaatioprosessimallin evoluutiona tai 
syvänä paradigmaattisina muutoksina. Ensiksi mainitun merkityksen 
ne saavat siinä tapauksessa, että yritykset – joko olemassa olevat tai 
perustettavat – ja muut organisaatiot säilyvät innovaatioiden synnyn 
kannalta keskeisinä foorumeina. Mikäli innovaatioiden synnyn kan-
nalta yritykset ja organisaatiot menettävät merkitystään ja ”kuljet-



Paikallinen innovaatioympäristö – 367

tajanpenkille” asettuvat esimerkiksi käyttäjät tai sosiaaliset yhteisöt, 
kyse voi olla aidosti taloudellista paradigmaa muuttavista trendeistä 
(vrt. Koivisto 2011).   

Tässä tutkimuksessa lähtökohta on se, että nykyisessä taloudelli-
sessa ympäristössä yritykset ja muut organisaatiot ovat edelleen inno-
vaatioiden synnyn ja todellisen hyödyntämisen kannalta keskeisimpiä 
toimijoita. Edellä esitetyssä innovaatiomääritelmässä päähuomio kiin-
nittyy innovaation käyttöönottoon ja kaupalliseen hyödyntämiseen 
yrityksen tai muun organisaation omassa toiminnassa, mutta se kattaa 
myös innovaation ulkoisen kaupallistamisen avoimen innovaation 
hengessä. Vastaavasti innovaatioprosessi määritellään siten, että se 
pitää sisällään edellä kuvatut innovaatioprosessien ja -toiminnan esiin-
nousseet piirteet. Tässä tutkimuksessa innovaatioprosessi määritellään 
yrityksen tai muun organisaation näkökulmasta seuraavasti: 

 Innovaatioprosessi on innovaatioiden luomiseen, soveltamiseen 
tai käyttöönottoon (vrt. määrittely edellä) tähtäävä prosessi, jota 
yritys tai muu organisaatio hallitsee tai johon se merkityksellisenä 
toimijana osallistuu. Innovaatioprosesseja luonnehtivat tyypil-
lisesti moninaiset vuorovaikutussuhteet organisaation sisällä ja 
sen ulkopuolella sekä erilaiset palautekytkennät ja -kanavat eri 
prosessivaiheiden välillä.

Yritykset tai muut organisaatiot ovat siis usein mukana useissa inno-
vaatioprosesseissa samanaikaisesti. Samanaikaiset innovaatioprosessit 
voivat tähdätä eri lopputuloksiin eli esimerkiksi tuoteinnovaatioihin 
ja prosessi-innovaatioihin. Prosessit voivat myös kietoutua yhteen, 
koska esimerkiksi uudet tuoteinnovaatiot voivat edellyttää yritykseltä 
muutoksia myös esimerkiksi tuotantoprosesseissa ja jakelukanavis-
sa. Näiden piirteiden lisäksi innovaatioprosesseja luonnehtii tietty 
ennakoimattomuus, eli prosessien lopputulokset ovat jotain muuta 
kuin mihin alun perin tähdättiin. Avoimeen innovaatiotoimintaan 
liittyvä ajatus mahdollisuudesta kaupallistaa kehitettyä osaamista, 
teknologioita ja konsepteja oman yrityksen ja oman toimialan ulko-
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puolella luo lisää edellytyksiä sille, että yrityksen omasta näkökulmasta 
harhapoluille poikenneet innovaatioprosessit saadaan hyötykäyttöön 
(ks. esim. Gassmann & Enkel 2004).  

4.2.2. Innovaatiotoiminta ja -kyky

Innovaatiotoiminta

Tämän tutkimuksen näkökulmasta yksittäisiä innovaatioita tai in-
novaatioprosesseja kiinnostavampi huomionkohde on yrityksen tai 
muun organisaation innovaatiotoiminta kokonaisuudessaan. Sekä 
innovaatioiden laaja-alaisuuden että innovaatioprosessien kokonais-
valtaisuuden vuoksi koko innovaatiotoimintaa ei ole helppoa rajata 
ja määritellä. Innovaatiotoiminta ei suinkaan ole yrityksen tai muun 
organisaation yksittäinen funktio, vaan se on laaja-alaisempi ilmiö-
kokonaisuus. Tunnistettavasti ja selkeästi organisoitu ja resursoitu 
tutkimus- ja kehitystoiminta (T&K) on erittäin keskeinen osa inno-
vaatiotoimintaa, mutta ei suinkaan sen koko kuva. Tässä tutkimuksessa 
innovaatiotoiminta määritellään seuraavasti: 

 Innovaatiotoiminta koostuu yrityksen tai muun organisaation 
sisäisten ja ulkoisten teknologia- ja tietovirtojen välittämistä in-
novaatioprosesseista (vrt. määrittely edellä) sekä muista toimista, 
joilla se luo edellytyksiä innovaatioprosesseille ja hallitsee niitä.

Tämäkin määritelmä on yhteensopiva jo aiemmin mainitun Oslo 
Manualin (2005, 18) esittämän määritelmän kanssa. Tämä määritelmä 
korostaa T&K-lähtöisyydestään huolimatta sitä, että innovaatiotoi-
mintaan kuuluvat laajasti erilaiset tieteelliset, teknologiset, organisato-
riset, taloudelliset ja kaupalliset toimet, jotka tähtäävät innovaatioiden 
luomiseen ja käyttöönottoon.
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On selvää, että erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa innovaa-
tiotoiminta on tavoitteiltaan, organisoinniltaan ja tuloksiltaan varsin 
erilaista. Yritysten osalta eroja tuottavat esimerkiksi yrityksen koko, 
toimiala ja teknologinen trajektio. Tässä yhteydessä ei paneuduta 
sen syvällisemmin näihin eroihin, vaan nostetaan esiin vain joitakin 
huomioita. Esimerkiksi keskustelu erikokoisten yritysten innovatiivi-
suudesta ja innovaatiotoiminnasta on jatkunut Joseph Schumpeterin 
päivistä lähtien. Itse asiassa hänellä oli peräti kaksi toisistaan poikkeavaa 
hypoteesia yrityksen koon ja innovaatiotoiminnan välisestä suhteesta. 
Ensin Schumpeter (1934) argumentoi, että itsenäiset, suurten yritys-
ten ulkopuolella toimivat yrittäjät ovat keskeisimpiä innovaatioiden 
tuottajia. Myöhemmin Schumpeter (1942/1976) piti isoja yrityksiä 
innovaatiotoiminnan ja taloudellisen edistyksen airueina. Näitä kum-
paakin hypoteesia on testattu myöhemmin empiirisesti, ja havainnot 
ovat datasta ja muista tekijöistä riippuen jokseenkin ristiriitaisia. Tukea 
on saanut myös näkemys, että yrityksen koon ja innovatiivisuuden 
suhde on U:n muotoinen, eli sekä pienet että suuret yritykset ovat 
tehokkaita innovaattoreita, kun taas keskikokoiset yritykset eivät 
tässä suhteessa erotu positiivisesti. Tällöin siis oikeastaan molemmat 
Schumpeterin hypoteesit olisivat tosia (esim. Pavitt ym. 1987; Acs 
& Audretsch 1988; Bertschek & Entorf 1996). Voikin todeta, että 
pienillä ja suurilla yrityksillä on erilaisia etuja ja haittoja innovaatio-
toiminnassaan, jotka painottuvat erilaisissa tilanteissa eri tavoin (ks. 
Kautonen & Kolehmainen 2001).

Eri toimialoilla yritysten innovaatiotoiminta on erilaista. Toimi-
alojen monenkirjavuutta voi lähestyä eri tulokulmista. Karkeimmillaan 
yritykset voidaan jakaa palveluyrityksiin ja teollisuusyrityksiin. Tämä 
jako on joiltakin osin mielekäs, vaikka nämä talouden pääsektorit 
ovat monin tavoin keskenään kytkeytyneitä. Esimerkiksi Suomen 
kärkikonepaja- ja laitevalmistajayritykset ovat jo pitkään panostaneet 
nimenomaan palveluliiketoiminnan kehittämiseen eli esimerkiksi 
varsinaisiin tuotteisiin liittyviin huolto-, korjaus-, ylläpito- ja jopa 
operointipalveluihin. Lisäksi palvelusektori on sisäisesti hyvin he-
terogeeninen: esimerkiksi henkilökohtaiset ja hyvinvointipalvelut 
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eroavat merkittävästi liike-elämän palveluista. Tyypillisiä liike-elämän 
palveluita ovat esimerkiksi teollisuuden kunnossapito- ja kiinteistöpal-
velut, rahoitus- ja vakuutuspalvelut sekä erityisesti tietointensiiviset 
liike-elämän palvelut (esim. konsultointi, insinööritoimistot, laki-
asiainpalvelut). Alueellisen innovaatiotoiminnan tutkimuksessa on 
ollut teollisuuspainotus, osin varmasti siksikin, että teollisuustoimi-
alojen innovaatiotoiminta on aktiivisempaa ja monipuolisempaa kuin 
palvelualoilla, vaikkakin kummankin pääsektorin sisäinen vaihtelu on 
erittäin suurta. Tämä pätee myös suomalaisessa innovaatiotoiminnassa 
(ks. esim. Innovaatiotoiminta 2010, Forsman 2011). Sinällään palve-
lualojen innovaatiotoiminta edellyttää erityistä huomiota ja sisältää 
kansantaloudellisesti isoja mahdollisuuksia (esim. Gallouj 2002).

Innovaatiotoiminnan intensiteetti onkin yksi mahdollinen tapa 
jaotella erilaisia toimialoja. Esimerkiksi OECD on käyttänyt teknolo-
giaintensiivisyyteen perustuvaa valmistavan teollisuuden toimialajakoa, 
joka pohjautuu yritysten liikevaihtoon suhteutettuihin T&K-menoi-
hin. Ennalta päätettyjen kynnysarvojen perusteella eri toimialat ja-
kautuvat korkean teknologian (”high-tech”), korkean keskiteknologian 
(”high-medium-tech”), matalan keskiteknologian (”low-medium-tech”) 
ja matalan teknologian (”low-tech”) aloiksi. (ks. esim. The measurement 
of high technology 1988; Palmberg 2001). Tämäkin on varsin mekanis-
tinen lähestymistapa eri toimialojen analyysiin eikä kerro paljoakaan 
varsinaisesta innovaatiotoiminnan dynamiikasta. 

T&K-menot kuvaavat innovaatiotoimintaan käytettäviä resursseja 
eivätkä väistämättä kerro innovaatiotoiminnan tuloksellisuudesta. 
Onkin luontevaa jaotella yrityksiä niiden innovaatiotoiminnan tuo-
tosten ja keskeisten piirteiden mukaan. Esimerkiksi Kautonen (2006) 
on väitöskirjassaan muodostanut kyselylomakkeen useiden eri muut-
tujien varaan yritysten innovaatiotoimintaa kuvaavan luokittelun: 
Perusjako on tuoteinnovaattoreihin ja prosessi-innovaattoreihin sekä 
muihin yrityksiin. Tuoteinnovaattorit jakautuvat edelleen merkittä-
viin tuoteinnovaattoreihin (”major product innovators”) ja vähittäisiin 
tuoteinnovaattoreihin (”minor product innovators”). Prosessi-innovaat-
torit puolestaan jakautuvat T&K-pohjaisiin prosessi-innovaattoreihin 
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(”R&D-based process innovators”) ja osaamisperustaisiin prosessi-inno-
vaattoreihin (”expertise-based process innovators”). Huomionarvoista on 
kuitenkin se, että työssä asetetuilla kriteereillä lähes puolet yrityksistä 
päätyy residuaalikategoriaan ”muut yritykset”, jotka näyttäytyvät 
kyselyn perusteella innovaatiotoiminnan panosten, käytäntöjen ja 
tuotosten perusteella hyvin staattisilta. 

Forsman (2009) on puolestaan päätynyt laajaan suomalaiseen 
pk-yritysaineistoon pohjautuen kategorisointiin, joka perustuu kah-
teen ulottuvuuteen eli radikaaliin kehittämiseen ja asteittaiseen pa-
rantamiseen. Näiden ulottuvuuksien varassa on mahdollista tunnistaa 
neljä yritystyyppiä: satunnainen parantaja, jatkuva parantaja, radikaali 
uudistaja ja monipuolinen kehittäjä. Kategorioiden nimet kuvaavat 
hyvin kunkin yritystyypin innovaatiotoiminnan keskeisimpiä piirteitä.  

Keith Pavittin (Pavitt 1984; 1990; Tidd ym. 1997) kehittämä 
yritys- ja innovaatiotyyppitaksonomia auttaakin luokittelemaan eri 
toimialoilla toimivia yrityksiä monimuotoisemmin toimialaluokitusta 
helpommin hallittaviin ryhmiin. Tämän taksonomian ensimmäinen 
yritysryhmä on toimittajista riippuvaiset yritykset (”supplier-dominated 
firms”). Kyse on tyypillisesti perinteisistä teollisuusyrityksistä, joiden 
innovaatiotoiminnan painopiste on tuotantomenetelmien ja -panosten 
parantelussa sekä muualla tuotetun teknologian (esim. tuotantolaittei-
den ja -koneiden) soveltamisessa omaan käyttöön. Mittakaavaintensii-
visissä yrityksissä (”scale-intensive firms”) teknologinen osaaminen on 
kasaantunut monimutkaisiin tuotantojärjestelmiin (esim. paperi- ja 
kemianteollisuus). Tällaisten yritysten innovaatiotoiminnan painopiste 
on usein tuotteiden ja prosessien vähittäisessä kehittämisessä. Tiedein-
tensiivisillä yrityksillä (”science-based firms”) innovaatiotoiminnassa 
keskeinen rooli on niiden T&K-yksiköillä, jotka usein tekevät läheistä 
yhteistyötä akateemisten tutkimustahojen kanssa. Syntyvät innovaatiot 
voivat olla luonteeltaan hyvinkin radikaaleja. Niin kutsutut erikois-
tuneet toimittajayritykset (”specialized supplier firms”) toimittavat 
muille yrityksille ja organisaatioille esimerkiksi korkeatasoisia erikois-
komponentteja ja -laitteita. Näiden yritysten innovaatiotoiminnassa 
oleellista on hyödyntää asiakasyritysten kokemuksia ja näkemyksiä 
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tuotteiden kehittämismahdollisuuksia koskien sekä yhdistää näitä 
tietoja erilaisiin teknologisiin mahdollisuuksiin. Edellä mainittujen 
lisäksi taksonomiaan kuuluvat nk. informaatiointensiiviset yritykset 
(”information-intensive firms”), jotka ovat yleisimpiä palvelualoilla 
(esim. rahoitus- ja jälleenmyyntialoilla). Näiden yritysten innovaa-
tiotoiminnassa merkittävässä osassa on informaation prosessoinnin 
ja siihen soveltuvien järjestelmien kehittäminen.

Kautosen ym. (2002) empiirisessä, Pirkanmaata ja Keski-Suomea 
tarkastelleessa yritystasoisessa kyselytutkimuksessa hyödynnettiin 
edellä kuvattua yritys- ja innovaatiotyyppitaksonomiaa. Siinä tosin 
informaatiointensiivisten yritysten sijasta kiinnitettiin huomiota ka-
peampaan palveluyritysten joukkoon eli tieto- tai osaamisintensiivisiin 
yrityspalveluihin (KIBS). Nämä yritykset jaettiin edelleen kahteen 
ryhmään eli teknologiaperustaisiin KIBS-yrityksiin ja muihin (liike-
toiminnan kehittämisen) KIBS-yrityksiin. Ensiksi mainitut tuottavat 
yrityspalveluja, joiden kompetenssi perustuu esimerkiksi teknillisillä 
ja luonnontieteellisillä koulutusaloilla saatuun asiantuntemukseen ja 
sen jälkeen kerrytettyyn asiantuntemukseen. Tyypillisiä yrityksiä ovat 
esimerkiksi insinööritoimistot ja ohjelmistotalot. Jälkimmäiset palvelut 
puolestaan perustuvat esimerkiksi taloustieteelliseen, yhteiskuntatie-
teelliseen tai humanistiseen koulutukseen ja sen jälkeen kerrytettyyn 
asiantuntemukseen. Tyypillisiä yrityksiä ovat esimerkiksi liikkeen-
johdon konsultointiyritykset sekä käännös- ja tulkkauspalvelut. Ko-
konaisuudessaan tutkimus osoitti, että kaikkien täydennetyn takso-
nomian yritystyyppien innovaatiotoiminnan kannalta keskeisimmät 
kumppanit löytyvät niiden vertikaalisista suhteista eli toimittajista ja 
erityisesti asiakkaista. Oikeastaan vain tiedeintensiivisillä yrityksillä ja 
teknologiaperustaisilla KIBS-yrityksillä keskeisessä roolissa olivat myös 
tiedekorkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Huomionarvoista on se, että 
eri yritystyyppien innovaatioverkostojen maantieteelliset ulottuvuudet 
poikkesivat toisistaan: etenkin mittakaavaintensiivisten, tiedeinten-
siivisten ja erikoistuneiden toimittajayrityksien innovaatioverkostot 
olivat tutkimuksen mukaan alueen ulkopuolelle suuntautuvia, kun 
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taas toimittajariippuvaisten sekä KIBS-yritysten innovaatioverkostot 
olivat suurelta osin alueellisia. 

Julkaistuissa osatutkimuksissa on käsitelty varsinaisia innovaa-
tioita varsin vähän, vaikka esimerkiksi yritysten teemahaastatteluissa 
on käyty läpi esimerkkejä yritysten tyypillisistä innovaatioista. Syynä 
tähän on se, että oikeastaan kaikissa osatutkimuksissa on jo keskitytty 
innovaatioiden syntyyn ja laajemmin innovaatiotoimintaan liittyviin 
tekijöihin eikä itse innovaatioihin. Tämän tutkimuksen neljännessä 
osatutkimuksessa (artikkeli IV) tarkasteltiin kuitenkin uusmedia- ja 
ohjelmistoyritysten innovaatiotoimintaa. Tulokset osoittivat, että 
innovaatiotoiminnan piirteet ovat monille KIBS-yrityksille tyypil-
lisiä: innovaatiotoiminta pyrkii ennen muuta verrattain vähittäisiin 
parannuksiin eli esimerkiksi tuote- ja palveluportfolion täydentämiseen 
kehittämällä uusia tuotteita ja palveluita. Vähittäiseksi tällaisen inno-
vaatiotoiminnan tekee se, että uudet tuotteet ja palvelut perustuvat 
useimmiten aiempiin tuotteisiin ja palveluihin eikä esimerkiksi täysin 
uuteen tietoon tai uuteen teknologiaan. Tätä kuvaa tavallaan myös 
se, että tutkimuksen mukaan yritysten innovaatiotoiminnan kannalta 
keskeisimpiä organisaatioita ovat asiakkaat, saman yrityksen/konsernin 
toimipaikat sekä toimittajayrityksistä erilaiset ohjelmointityökalujen 
ja ohjelmistokehitysympäristöjen toimittajat. Organisaatiotasoisten 
innovaatioverkostojen maantieteellinen ulottuvuus näyttää olevan 
kahtalainen: innovaatioverkostot ovat yhtä aikaa sekä paikallisia että 
kansallisia. 

Edellä on käsitelty innovaatiotoimintaa yritysten näkökulmasta. 
Paikallisen innovaatioympäristön mallissa oleellisia ovat kuitenkin 
myös erilaiset julkiset organisaatiot, jotka tavalla tai toisella kytkeytyvät 
yritysten innovaatioprosesseihin ja -toimintaan. Julkisten organisaati-
oiden osalta innovaatiotoiminnan käsitteellä viitataan tässä paikallisten 
innovaatioympäristöjen analyysimallissa sekä julkisten organisaatioi-
den omaan innovaatiotoimintaan (omat tuotteet, palvelut, prosessit 
jne.) että niihin prosesseihin, joiden kautta julkiset organisaatiot 
kytkeytyvät asiakas- ja kumppaniyritystensä innovaatiotoimintaan. 
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Tässä ei avata laajemmin kaikkia näitä julkisten organisaatioiden 
innovaatiotoiminnan muotoja, koska tässä esitettävässä paikallisen 
innovaatioympäristön mallissa pääpaino on ymmärrettävästi siinä, 
kuinka yritykset kytkeytyvät innovaatiotoimintansa kautta paikalliseen 
toimintaympäristöön.

Julkisten organisaatioiden innovaatiotoiminnan osalta on kuiten-
kin syytä tehdä muutama huomio. Ensinnäkin on tärkeää mieltää, 
että paikallinen innovaatioympäristö vaikuttaa yritysten lisäksi myös 
siihen, kuinka julkisten organisaatioiden oma innovaatiotoiminta mää-
rittyy, ja siihen, kuinka ne kytkeytyvät omalla toiminnallaan yritysten 
innovaatiotoimintaan. Kuten on jo aiemmin todettu, sekä yritykset 
että julkiset organisaatiot yhtä aikaa sekä kuluttavat että tuottavat 
paikallista innovaatioympäristöä. Toisekseen on hyvä huomata, että 
julkisten organisaatioiden innovaatiotoiminnan muodot vaihtelevat 
sekä sisäisen innovaatiotoiminnan että yritysten innovaatiotoimin-
taan kytkeytymisen tapojen osalta suuresti. Esimerkiksi yliopistojen 
ja tutkimuslaitosten innovaatiotoiminta on erilaista kuin vaikkapa 
seudullisissa elinkeinoyhtiöissä. Kaikissa tapauksissa julkisten orga-
nisaatioiden innovaatiotoiminta ei välttämättä ole niin vahvaa kuin 
niiden asema yritysten innovaatiotoiminnan tukijoina ja sparraajina 
edellyttäisi. 

Innovaatiokyky

Innovaatiotoiminta edellyttää yrityksiltä ja muilta organisaatioilta 
innovaatiokykyä. Innovaatiokykyyn liittyvän ajattelun juuret on jälji-
tettävissä aina resurssiperustaiseen yrityksen teoriaan (Penrose 1959), 
joka on myöhemmin kehkeytynyt kyvykkyys- ja kompetenssiperus-
taiseksi yrityksen teoriaksi. Prahaladin ja Hamelin (1990) varhainen 
oivallus oli, että yrityksen kilpailukykyyn ja menestykseen eivät riitä 
pelkät resurssit, vaan oleellista on erilaisten resurssien (esim. osaa-
misresurssit ja teknologiset kyvykkyydet) muodostama kokonaisuus 
ja tapa käyttää niitä. 
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Yritysten (ja muiden organisaatioiden) kyvykkyydet muodostavat 
eräänlaisen hierarkkisen kokonaisuuden, jossa ylemmät tasot perus-
tuvat alemman tason osien kombinointiin, ylemmät tasot tarjoavat 
organisaatiolle suuremman lisäarvomahdollisuuden ja samalla ne ovat 
vaikeampia saavuttaa (esim. Javidan 1998). Kyvykkyys- ja kompetens-
sihierarkian perustan muodostavat sekä aineelliset että aineettomat 
resurssit. Resurssit muuttuvat merkityksellisiksi, kun organisaatiolla 
on perustason kyvykkyyksiä, joilla resursseja hyödynnetään. Ydinky-
vykkyyksiksi tai -kompetensseiksi kutsutaan sellaisia kyvykkyyksien 
kombinaatioita, jotka ovat organisaation kannalta erityisen tärkeitä 
ja jotka ovat organisaatiossa syvästi sisäistettyjä ja jaettuja. Ydinkom-
petenssit määrittävät yrityksen (tai muun organisaation) toiminnan 
ytimen ja erottavat sen muista vastaavista yrityksistä ja organisaa-
tioista. (Prahalad & Hamel 1990; Javidan 1998; Wang & Ahmed 
2007; Vesalainen & Hakala 2014.) Sinällään on hyvä huomata, että 
tutkimuskirjallisuudessa ei ole yksimielisyyttä, kuinka kyvykkyys- ja 
kompetenssihierarkia muodostuu. 

Innovaatiotoiminnan näkökulmasta kaikkein kiinnostavimpia 
ovat kuitenkin nk. dynaamiset kyvykkyydet. Teece ja Pisano (1994) 
kytkevät varhaisessa artikkelissaan dynaamiset kyvykkyydet samaan 
ajatukselliseen jatkumoon Schumpeterin (1934) innovaatiokäsityksen 
kanssa. Dynaamisten kyvykkyyksien näkökulma korostaa Teecen ja 
Pisanon (1994, 553) mukaan kuitenkin Schumpeterin (emt.) yrit-
täjävetoista näkemystä enemmän verrattain pysyvien ja luonteeltaan 
polkuriippuvaisten organisatoristen prosessien merkitystä yritysten 
kilpailuedun rakentumisen lähtökohtana. Dynaamiset kyvykkyydet 
ovatkin organisaation sisäisiin prosesseihin, rutiineihin, arvoihin, 
kulttuuriin ja kokemuksiin perustuvia tekijöitä, joiden varassa se 
kykenee innovoimaan ja uudistamaan resurssi- ja kyvykkyysperus-
taansa suhteessa muuttuvaan toimintaympäristöön. (ks. myös Teece 
ym. 1997.) Dynaamisiin kyvykkyyksiin liittyy myös ajatus niiden 
prosessuaalisesta duaaliluonteesta: Yhtäältä organisaatiot hyödyntävät 
uudistuakseen erilaisia resursseja ilman, että niihin liittyy laadullisia 
muutoksia (”capability leveraging”). Toisaalta organisaatiot hankkivat 
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ja kehittävät laadullisesti uusia resursseja (”capability building”). Par-
haimmillaan nämä prosessit voivat luoda toisiaan ruokkivan kehän, 
joka luo organisaatiolle lisää strategisia mahdollisuuksia (Abell 1993; 
Sanches & Heene 1997). 

Tästä geneerisestä lähtökohdasta käsin dynaamisia kyvykkyyksiä 
on mahdollista jaotella usein eri tavoin (esim. Kuuluvainen 2011, 
43–46). Wang ja Ahmed (2007) ovat esittäneet dynaamisten kyvyk-
kyyksien kolmijaon, joka soveltuu hyvin tämän tutkimuksen tarpeisiin. 
Nämä kolme dynaamisten kyvykkyyksien kategoriaa ovat seuraavat: 
mukautumiskyky (”adaptation capability”), absorptiokyky (”absorption 
capability”) sekä innovaatiokyky (”innovative capability”). Mukautu-
miskyky viittaa yrityksen kykyyn tunnistaa ja hyödyntää markkinoilla 
tapahtuvia muutoksia. Käytännössä kyse on siis yrityksen kyvystä 
tulkita markkinoiden ja asiakkaiden vaatimuksia, kilpailijoiden toimia 
sekä muuttaa tuote- ja markkinapainotuksia ulkoisten olosuhteiden 
muutosten mukaan. 

Absorptiokyvyn määrittelyssä Wang ja Ahmed (2007, 37–38) 
tukeutuvat pitkälti Cohen ja Levinthalin (1990) klassikkoartikkeliin, 
jossa he lanseerasivat ”absorptiivisen kapasiteetin” käsitteen. Lyhy-
käisesti sen voi määritellä organisaation kyvyksi tunnistaa, arvioida, 
sulauttaa ja soveltaa organisaation ulkopuolista uutta tietoa. Alueellisen 
innovaatiotoiminnan tutkimuksen piirissä absorptiivinen kapasiteetti 
on liitetty yksittäisten organisaatioiden lisäksi myös monenkeskisten 
innovaatioverkostojen ja jopa koko alueellisen innovaatiojärjestelmän 
ominaisuudeksi (Uotila ym. 2006; Kallio ym. 2010). 

Tässä tutkimuksessa pitäydytään kuitenkin organisaatiotasoisessa 
tulkinnassa, jolloin on syytä Cohenin ja Levinthalin (1990) ajattelua 
seuraten nostaa esiin muutama oleellinen seikka. Ensinnäkin on oleel-
lista huomata, että absorptiivinen kapasiteetti on polkuriippuvaista, 
koska tiedonhankinta ja oppiminen ovat kumuloituvia prosesseja. 
Näin ollen organisaation vahva ja diversiteetiltään suuri tietopohja 
auttaa edelleen vahvistamaan sitä. Toinen keskeinen huomio on se, 
että organisaation absorptiivinen kapasiteetti rakentuu sen yksilöiden 
absorptiivisen kapasiteetin varaan, mutta ei suinkaan ole suoraan 
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näiden kapasiteettien summa. Organisaation varsinainen absorp-
tiivinen kapasiteetti riippuu myös sen sisäisestä organisoitumisesta 
(esim. kommunikaatiorakenteet) sekä siitä, kuinka organisaatio on 
vuorovaikutuksessa ulkoisen ympäristönsä kanssa. Kolmas keskeinen 
huomio liittyy oikeastaan kumpaankin edellä todettuun asiaan. Or-
ganisaation absorptiivista kapasiteettia voi kasvattaa monin keinoin 
eli esimerkiksi sisäisellä T&K-toiminnalla, rekrytoimalla uutta hen-
kilöstöä, hankkimalla konsulttipalveluita tai yritysostoin. T&K-toi-
minnalla on kaksi roolia, eli yhtäältä se tuottaa itsessään uutta tietoa 
ja toisaalta se kasvattaa organisaation kykyä hyödyntää organisaation 
ulkopuolista uutta tietoa. Muiden keinojen osalta täytyy korostaa sitä, 
että absorptiivinen kapasiteetti on osaltaan rakentunut organisaation 
rakenteisiin ja sen käytäntöihin, joten uusi henkilöstö ja ulkopuoliset 
palvelut eivät automaattisesti vaikuta siihen positiivisesti.   

On selvää, että edellä kuvatusti määritelty absorptiokyky (tai 
absorptiivinen kapasiteetti) liittyy läheisesti yrityksen innovaatioky-
kyyn. Wang ja Ahmed (2007, 37–39) erottavat nämä kaksi toisistaan 
ja määrittelevät yrityksen innovaatiokyvyn sen kyvyksi kehittää uusia 
tuotteita ja/tai markkinoita tavalla, jossa yhdistyvät strategisesti in-
novatiivinen perusorientaatio sekä innovatiiviset käyttäytymistavat ja 
prosessit (ks. myös Wang & Ahmed 2004). Tässä määrittelyssä hekin 
tukeutuvat osin jo edellä mainittuun Schumpeterin (1934) laajaan ja 
edelleen ajankohtaiseen innovaatiokäsitykseen. 

Dodgson ja Bessant (1996) pohjaavat ajattelunsa Wangin ja Ah-
medin (2004; 2007) tavoin kyvykkyys- ja kompetenssiperustaiseen 
yrityksenteoriaan. Heidän ajatuksensa innovaatiokyvystä on kuitenkin 
laajempi. Dodgson ja Bessant (1996, 13) viittaavat innovaatiokyvyn 
käsitteellä kaikkiin niihin yrityksen piirteisiin ja ominaisuuksiin, 
joiden varassa yritys kykenee määrittelemään ja kehittämään kompe-
tenssejaan sellaisiksi, että ne luovat yritykselle erottelevaa ja kestävää 
kilpailuetua (ks. myös Teece & Pisano 1994). Innovaatiokyky on siten 
dynaaminen käsite, joka liittyy yrityksen tapaan muuttua ja toteuttaa 
muutoksia. Resurssit luovat tuotannon ja innovaatiotoiminnan perus-
tan, mutta vasta innovaatiokyvyn avulla resursseissa oleva potentiaali 
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aktivoidaan. Absorptiivisen kapasiteetin käsitteeseen nähden tämä 
laajentaa näkökulmaa jonkin verran. Kysymys on paitsi siitä, kuinka 
hyvin yritys kykenee esimerkiksi etsimään, valitsemaan ja hankkimaan 
uutta informaatiota ja tietoa omaan innovaatiotoimintaansa liittyen, 
mutta myös niiden kyvystä etsiä ja hyödyntää esimerkiksi uusia tekno-
logioita, kehittää uusia tuotteita ja palveluita, avata uusia markkinoita 
sekä toteuttaa muutoksia yritystoiminnan eri osa-alueilla. Wangin ja 
Ahmedin (2007) esittämä dynaamisten kyvykkyyksien kokonaisuus 
voidaan siis laajan innovaationäkemyksen valossa samastaa organi-
saation innovaatiokyvyksi. Näistä lähtökohdista tässä tutkimuksessa 
organisaation innovaatiokyky määritellään seuraavasti:

 Innovaatiokyky on yrityksen tai muun organisaation innovaatio-
toiminnan edellytys. Se tarkoittaa organisaation kykyä hyödyntää 
ja luoda sen sisäisiä ja ulkoisia resursseja ja kompetensseja, jotka 
ovat merkityksellisiä sen innovaatiotoiminnan kannalta. Toisin 
sanoen innovaatiokyky voidaan määritellä organisaation kyvyksi 
hyödyntää, säädellä ja uudistaa omaa innovaatioympäristöään. 

Tämä määritelmä avautuu jatkossa paremmin, kun organisaatioi-
den oman innovaatioympäristön tasoja ja ulottuvuuksia käsitellään 
tarkemmin. Peruslähtökohta on kuitenkin se, että vain korkean in-
novaatiokyvyn organisaatio kykenee erittäin laajasti ja tehokkaasti 
havainnoimaan, etsimään ja soveltamaan erilaisia syötteitä omaan 
innovaatiotoimintaansa sekä organisaation sisältä että kaikista sen 
ulkoisista suhteista. Huomio ei ole uusi, mutta on hyödyllistä muis-
tuttaa siitä, että niin yritykset kuin muutkin organisaatiot ovat aina 
tavalla tai toisella vuorovaikutuksessa ulkoisen toimintaympäristönsä 
kanssa ja innovaatiokyky määrittää osaltaan tätä vuorovaikutussuhdetta 
(vrt. Sternberg & Arndt 2001). Organisaatioiden oman innovaatio-
ympäristön rakennetasolla organisaation kyky säädellä omaa innovaa-
tioympäristöään (esim. markkinat tai kilpailijat) voi olla rajallinen, 
kun taas organisaatiotasolla vaikutusmahdollisuuksia on enemmän. 
Organisaatiot voivat esimerkiksi hyvin aktiivisesti rakentaa erilaisia 
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innovaatiokumppanuuksia, joista yhdessä muodostuu organisaation 
innovaatioverkosto. Sen sijaan organisaatioiden oman innovaatioym-
päristön yksilötasolla on jälleen paljon sellaista pienipiirteistä dyna-
miikkaa, johon organisaation on erittäin vaikea ja jopa mahdotonta 
vaikuttaa. Kyse on erityisesti siitä, missä määrin yritys tai muu orga-
nisaatio voi vaikuttaa työntekijöidensä henkilökohtaisiin valintoihin. 

Yhteenvetona voi todeta, että organisaation innovaatiokyvyssä 
on kaksi puolta. Ensinnäkin innovaatiokyky määrittää sitä, kuinka 
hyvin organisaatio kykenee hyödyntämään erilaisia sekä sen sisäisiä 
että ulkoisia resursseja ja kompetensseja omassa innovaatiotoimin-
nassaan. Toisekseen innovaatiokyky vaikuttaa siihen, missä määrin 
organisaatio kykenee vaikuttamaan oman innovaatioympäristönsä 
muotoutumiseen. Sekä innovaatioympäristön hyödyntämiseen että 
rakentamiseen tai ”säätelemiseen” liittyy myös spatiaalinen ulottuvuus. 
Loogisesti ajatellen korkean innovaatiokyvyn organisaatiot kykenevät 
toimimaan aktiivisesti sekä paikallisesti että kansainvälisesti, kun 
taas heikon innovaatiokyvyn organisaatioille on usein helpompaa 
operoida lähinnä paikallisesti ja kansallisesti. Syitä voi olla monia: 
Organisaatiolla ei välttämättä ole esimerkiksi tiedollisia ja taidollisia 
valmiuksia etsiä kumppaneita vieraista maista ja kulttuureista. Toi-
saalta esimerkiksi monet organisaatioiden väliseen vuorovaikutukseen 
liittyvät käytännön asiat ovat paikallisessa ja kansallisessa kontekstissa 
organisoitavissa helpommin ja niukemmin resurssein. Organisaation 
innovaatiokyky on siis yksi keskeinen komponentti siinä, kuinka sen 
innovaatiotoiminnan kannalta keskeiset eritasoiset kytkökset myös 
spatiaalisesti muotoutuvat. 

4.3. Rakennetason ulottuvuudet

4.3.1. Yritysten innovaatioympäristön rakennetason elementit

Yritysten osalta rakennetason tekijät liittyvät organisatorisiin puitteisiin, 
arvoverkkoon ja kilpailijoihin (ks. Kuva 1). Nämä asiakokonaisuudet 
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ovat itsessään erittäin laajoja, ja niiden yhteydet yritysten innovaatio-
toimintaan ovat moninaisia mutta välittyneitä. Organisatoriset puitteet 
viittaavat toimipaikan perustietoihin, kuten yrityksen toimialaan, 
yrityksen ja toimipaikan historiaan, yrityksen omistukseen ja toimi-
paikan rooliin osana yritystä (esim. tuotantoyksikkö, T&K-yksikkö, 
tukipalveluyksikkö) sekä toimipaikan kokoon ja perustoimintoihin. 
Toimipaikan näkökulmasta esimerkiksi saman yrityksen toimipaikat 
ovat sen ulkoiseen ympäristöön kuuluvia toimijoita, kuten ulkoiset 
omistajatkin, vaikka molemmat toimijaryhmät kuuluvat olennaisesti 
kyseessä olevan yrityksen todellisuuteen. Tällaiset tekijät kuitenkin 
puitteistavat omalla tavallaan toimipaikan innovaatiotoimintaa. 

On esimerkiksi tutkimuksellista näyttöä siitä, että yrityksen omis-
tusrakenteella ja sen muutoksilla on merkitystä yrityksen innovaatio-
toiminnan kannalta (esim. Carpenter ym. 2003; Vesterinen 2009). 
Erityisesti aloittaviin start up -yrityksiin pääomasijoituksia (”venture 
capital”, VC) tekevien riskisijoittajien kohdalla puhutaan usein ”vii-
saasta rahasta”. Muutamien tutkimusten perusteella VC-sijoituksilla 
näyttää olevan myönteinen merkitys yritysten kasvun kannalta (esim. 
Engel 2002), mutta suhde innovaatiotoimintaan on moniselitteisempi 
(esim. Hirukawa & Ueda 2011). Muiltakin osin aloittavan start up 
-yrityksen lähtökohdat innovaatiotoiminnan osalta ovat erilaiset kuin 
vakiintuneen, pitkän ja vakaan historian tehneen yrityksen innovaa-
tiotoiminta. Aloittavien yritysten toiminta saattaa perustua aluksi vain 
yhden tuote- tai palveluinnovaation varaan, kun taas vakiintuneen 
yrityksen innovaatiotoiminta saattaa keskittyä tuotteiden ja palve-
luiden vähittäiseen kehittämiseen tai tuotantotapojen kehittämiseen. 
Vastaavasti yrittäjävetoisen yrityksen innovaatiotoiminta voi erota 
organisoinniltaan, resursseiltaan, tavoitteiltaan jne. monitoimipaikkai-
sen yrityksen yksittäisen toimipaikan (esim. tuotannollinen yksikkö) 
innovaatiotoiminnasta. 

Monitoimipaikkaiset yritykset ja erityisesti laajat monikansalliset, 
ylikansalliset tai peräti globaalit yritykset (MNEs, TNCs, ”global com-
panies”) ovat erityinen yritysjoukko rakenteellisessa mielessä. Niiden 
toimipaikat ovat monin tavoin riippuvaisia laajemmasta yrityskoko-
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naisuudesta. Tässä suhteessa monitoimipaikkaiset yritykset poikkea-
vat toisistaan suuresti: jotkin toimipaikat ovat erittäin autonomisia 
omalla toiminta-alueellaan, kun taas jotkin toimipaikat ovat erittäin 
yksityiskohtaisesti valvottuja ja johdettuja. Samalla on huomattava, 
että monitoimipaikkaisten yritysten toimipaikat saavat monia asioita 
valmiina verrattuna yksitoimipaikkaiseen ja erityisesti omistaja-yrit-
täjävetoiseen yritykseen. Niillä voi olla myös merkittäviä etuja suh-
teessa kansallisiin tai paikallisiin yrityksiin. Esimerkiksi Sölvell ja 
Birkinshaw (2002) tuovat esiin sen, kuinka monikansalliset yritykset 
luovat itselleen kilpailuetua sijoittamalla toimintoja (esim. tuotanto 
ja T&K) sopiviin sijainteihin, minkä lisäksi ne voivat luoda ja siirtää 
hyviksi osoittautuneita käytäntöjä eri toimipaikkojen välillä. Viimeksi 
mainittu voi heidän mukaansa olla jopa suurempi kilpailukyvyn lähde 
kuin mahdollisuus optimoida erilaisten toimintojen sijaintia, vaikka 
käytäntöjen luomiseen ja levittämiseen liittyy paljon myös paikalli-
suuteen kytkeytyvää kontekstisidonnaisuutta. Monitoimipaikkaisten 
yritysten synerginen kytkeytyminen paikalliseen toimintaympäristöön 
erilaisten toiminnallisten suhteiden kautta on useimmiten pitkäkes-
toinen prosessi ja edellyttää yrityksiltä tietoisia investointeja suhteiden 
luomiseen (esim. Ivarsson 2002).  

Doz ym. (2003) ovat kehittäneet metakansallisen yrityksen käsi-
tettä, millä he viittaavat siihen, kuinka globaalien yritystenkin toimin-
talogiikka on muuttunut ja muuttumassa. Aiemmin globaalit yritykset 
saattoivat levittäytyä eri puolille maapalloa lähinnä markkinoiden kaut-
ta, mutta nyt niiden läsnäolon on oltava kokonaisvaltaisempaa. Niiden 
on kyettävä omaksumaan ja ottamaan käyttöön eri puolilla maailmaa 
tuotettua tietoa, rakentamaan sen pohjalta uusia innovaatioita ja vielä 
viemään nämä innovaatiot kustannustehokkaasti markkinoille joka 
puolella. Innovaationäkökulmasta tämä suhde on edelleen moni-
muotoistunut: kyse ei ole vain globaalista kytkeytymisestä erilaisiin 
eksplisiittisiin tieteellis-teknologisiin varantoihin, vaan monimuotoi-
semmasta osallistumisesta tulkinnallisiin ja kokemuksellisiin tieto- ja 
oppimisprosesseihin (esim. Fuchs 2014). Joka tapauksessa on selvää, 
että tällaiset valtavat, moni- ja ylikansalliset yritykset ovat erittäin 
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vahvoja toimijoita verrattuna perinteisiin kansallisiin tai paikallisiin 
yrityksiin. Erityisesti pienissä avotalouksissa kuten Suomessa yritysten 
ulkomainen omistus verrattuna kotimaiseen omistukseen näyttää 
johtavan vahvempaan innovaatiosuorituskykyyn, parempaan tuot-
tavuuteen ja jopa aktiivisempaan yhteistyöhön paikallisten yritysten 
kanssa (Dachs ym. 2008). Nämä muutamat huomiot vain pyrkivät 
osoittamaan sen, kuinka suuria eroja yksittäisten yritystoimipaikkojen 
välillä voi olla suhteessa innovaatiotoimintaan. 

Arvoverkko-osakokonaisuus viittaa yritystoimipaikan varsinaiseen 
toimintaan eli siihen, kuinka ne luovat toiminnallaan lisäarvoa. Kyse 
on siitä, millaista arvoa yritystoimipaikka luo ja millaisen järjestelmän 
osana tuo arvonluominen tapahtuu. Tässä yhteydessä ei paneuduta 
sen syvemmin yritystoimipaikkojen sisäisiin arvonluontiprosesseihin, 
vaan tarkastellaan lyhyesti toimipaikan tapoja kytkeytyä ulkoiseen 
toimintaympäristöönsä näihin arvonluontiprosesseihin liittyen. Nä-
mä ulkoiset kytkennät ovat erittäin merkityksellisiä yrityksen oman 
innovaatioympäristön rakennetason näkökulmasta. 

Arvonluontiprosessia kokonaisuudessaan on kuvattu erilai-
silla malleilla: Laajasti käytetään edelleen Porterin (1985) luomaa 
arvoketjun (”value chain”) käsitettä, jolla viitataan kaikkiin niihin 
osaprosesseihin, joilla raaka-aineet ja muut tuotantopanokset muut-
tuvat yrityksen sisällä valmiiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Porter (emt.) 
käyttää arvojärjestelmän (”value system”) käsitettä siitä kokonaisuu-
desta, johon yritys arvoketjuineen integroituu: Yritykset hankkivat 
erilaisia raaka-aineita, komponentteja ja alihankintasuorituksia ja 
vastaavasti hyödyntävät erilaisia kumppaneita esimerkiksi tuotteidensa 
ja palveluidensa myynnissä, markkinoinnissa ja jakelussa. Yritykset 
muodostavat markkinoiden ja verkostojen kautta kytköksiä ulkoiseen 
toimintaympäristöön. 

Nykyisin puhutaan suoraviivaisen, teollisuus- ja tuottajakes-
keisen arvoketjun ja -järjestelmän rinnalla esimerkiksi arvopajasta 
(”value shop”) ja arvoverkosta (”value network”). Näissä käsitteissä 
on keskinäisiä painotuseroja, vaikka ne kaikki kuvaavat perustaltaan 
arvonluomisprosessia. Arvopajan käsite korostaa tiedon ja osaamisen 
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merkitystä ja yksittäisten tuotteiden ja palveluiden sijasta asiakaskoh-
taisten ratkaisujen tuottamista. Arvoverkkoajattelu puolestaan on 
liitetty vahvimmin verkostomaisiin toimialoihin (esim. matkavies-
tintä, pankki- ja vakuutusala). Tässä mallissa on korostuneesti esillä 
nimenomaan asiakkaiden aktiivinen rooli arvonluomisessa sekä se, 
kuinka verkostomainen toimintatapa muuttaa arvonluomisen prosessia 
suhteessa vertikaaliseen arvoketjuun. (ks. esim. Stabell & Fjeldstad 
1998) Tarkemmin rajautuvan arvoverkon käsitteen lisäksi voidaan 
puhua laajemmin arvoverkostoista, jotka pitävät sisällään laajemman 
joukon erilaisia yritysten verkostoja. Näin ajateltuna arvoverkostot 
ovat olleet jo pitkään aivan keskeisiä liiketaloustieteen tutkimusalueita, 
jonka piirissä on tuotettu huikea määrä tutkimusartikkeleita. Tällä 
tutkimuksella on kauas kurkottavat juuret, jos lähtökohdaksi otetaan 
Coasen (1937/1991) transaktiokustannusteoria, jota Williamson 
(esim. 1975; 1981) kehitti ja teki varsinaisesti tunnetuksi. Teoria 
kuvaa erilaisia tapoja organisoida taloudellista toimintaa, ja näitä pe-
rusvaihtoehtoja ovat markkinat ja hierarkia. Arvoverkostot sijoittuvat 
tämän jatkumon välimaastoon (esim. Thorelli 1986). 

Tässä yhteydessä ei ole syytä edetä jaottelemaan ja tyypittelemään 
arvoverkostoja kovinkaan yksityiskohtaisesti. Yksi selventävä luokitus 
nimenomaan tätä tutkimusta varten on kuitenkin syytä tehdä. Arvo-
verkostot on jaettavissa kolmeen kategoriaan (vrt. Möller & Rajala 
2007; de Man 2004): 1) pysyvät arvoverkostot, 2) tilannekohtaiset 
arvoverkostot ja 3) innovaatioverkostot. Pysyvät arvoverkostot ovat 
siis nimensä mukaisesti sellaisia, että ne pysyvät pitkään verrattain 
samanmuotoisina ja rooleiltaan stabiileina. Tällaisia verkostoja ovat esi-
merkiksi vertikaaliset, lähinnä tuotannolliset tilaus-toimitusketjut sekä 
erilaiset horisontaaliset, esimerkiksi täydentävään asiakastarjoomaan 
tähtäävät, yritysverkostot. Tilannekohtaiset arvoverkostot puolestaan 
liittyvät sellaiseen liiketoimintaan, jossa esimerkiksi asiakas- tai pro-
jektikohtaisesti täytyy koota erilainen verkosto tuottamaan asiakkaalle 
haluttu tuote- tai palvelukokonaisuus. Tällaisia verkostoja on sekä 
valmistavassa teollisuudessa (esim. laivanrakennus, koneenrakennus) 
että palveluliiketoiminnassa (esim. tietojärjestelmä- ja ohjelmisto-
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hankkeet). Yhteinen nimittäjä tällaiselle liiketoiminnalle on joko sen 
projektimaisuus tai tarve räätälöidä tuote- ja palveluratkaisuja tilan-
nekohtaisesti. Yritysten oman innovaatioympäristön rakennetasolla 
viitataan arvoverkostotermillä nimenomaan näihin kahteen edellä 
kuvattuun arvoverkostotyyppiin. Erikseen on vielä huomattava, että 
yksittäinen yritys voi kuulua samanaikaisesti useampiin arvoverkos-
toihin, jotka voivat myös perustyypiltään olla erilaisia.

Myös nk. innovaatioverkostot ovat määritelmällisesti arvover-
kostoja, sillä innovaatiotoiminta tähtää mitä suurimmassa määrin 
arvonluomiseen. Niitä käsitellään kuitenkin nimenomaan toimijoiden 
oman innovaatioympäristön organisaatiotasolla (luku 4.2.3). Pysyvät 
ja tilannekohtaiset arvoverkostot ovat yritysten innovaatiotoiminnan 
kannalta merkityksellisiä ”alustoja”, mistä seuraavassa poimitaan vain 
muutama tätä huomiota kuvaava esimerkki.

Arvoverkostoissa esimerkiksi toimittajien ja alihankkijoiden 
merkitys tiettyjen yritysten innovaatiotoiminnalle on ilmeinen. Jo 
aiemmin mainittu Pavittin (1984; 1990, ks. myös Tidd ym. 1997) 
klassinen yritysten teknologisiin kehityspolkuihin (trajektio) pohjau-
tuva jaottelu tunnistaa kaksi yritysryhmää, joiden innovaatiotoimin-
nalle toimittajayrityksillä on erityisen suuri merkitys. Nämä ovat nk. 
toimittajariippuvaiset yritykset sekä sellaiset informaatiointensiiviset 
yritykset, jotka ovat riippuvaisia esimerkiksi erilaisista ohjelmistoista ja 
tietojärjestelmistä. Nämä esimerkit ovat varsin perinteisiä, mutta myös 
aivan viime vuosina on herätelty keskustelua toimittajien merkityk-
sestä yritysten innovaatiotoiminnassa (esim. Henke & Zhang 2010). 

Voi kuitenkin todeta, että viimeaikainen strategiakirjallisuus 
kokonaisuudessaan on painottunut yrityksen sisäisen organisoinnin 
ja kilpailijafokuksen sijasta yhä enenevästi asiakasarvon luomisen 
haasteisiin (ks. esim. Woodruff 1997). Osana tätä keskustelua on ryh-
dytty käyttämään arvon yhteisluonnin (”value co-creation”) käsitettä, 
joka korostaa yrityksen ja sen asiakkaiden suhteen vuorovaikutteista 
luonnetta ja molempien osapuolten aktiivista osallistumista arvon-
luontiprosessiin. (ks. lisää arvon yhteisluomisesta esim. Prahalad 2004; 
Vargo & Lusch 2004; Grönroos 2011; Aarikka-Stenroos & Jaakkola 
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2012; Saarijärvi 2012). Asiakkaiden osallistuminen arvonluomiseen 
on nimenomaan palvelualoille ja siten myös KIBS-palveluille tyypil-
linen piirre.

Asiakasnäkökulman korostuessa koko yritysten arvonluontipro-
sesseissa on luonnollista, että asiakkaiden merkitys korostuu myös 
innovaatiotoiminnassa. Erityisesti 2010-luvun alussa tämä näkökulma 
on noussut keskeiseksi suomalaisessa innovaatiokeskustelussa. Tällöin 
käytetään esimerkiksi käyttäjäkeskeisen (”user-centred”) ja käyttäjäläh-
töisen (”user-driven”) innovaatiotoiminnan käsitteitä. Toisinaan saate-
taan puhua vielä laajemmin käyttäjäinnovaatioista (”user innovation”). 
Kaikki nämä käsitteet voidaan nähdä jo aiemmin käsitellyn avoimen 
innovaatiotoiminnan juonteina. Vaikka keskustelu on noussut juuri 
nyt, on silläkin pidempi historia. Yhtenä pontimena tälle ovat olleet 
esimerkiksi avoimeen lähdekoodiin perustuvien ohjelmistojen ja nii-
hin liittyvien kehittäjäyhteisöjen esiinmarssi (esim. Kogut & Metiu 
2001). Käyttäjälähtöisyyden nousu näkyy myös voimakkaana ilmiön 
tutkimuksen kasvuna (ks. esim. Bogers ym. 2010). Tässä yhteydessä 
ei avata näitä käsitteitä sen syvemmin. Oleellista on vain todeta, että 
sekä asiakasyrityksillä (ml. ”intermediate users”) että yksityisillä kulut-
taja-asiakkailla on merkitystä yritysten innovaatiotoiminnan kannalta. 
Ajatus ei tosiaan suinkaan ole uusi, vaan esimerkiksi Eric von Hippel 
on jo 1970-luvulta lähtien tarkastellut käyttäjien erilaisia rooleja inno-
vaatioprosesseissa (esim. 1976; 1986; 1988; 2005). Kenties olennaisin 
nykykeskustelun piirre liittyykin siihen, kuinka uusi tietotekniikka 
ja tietoverkot ovat mahdollistaneet yritysten näkökulmasta aivan 
uudella tavalla käyttäjärajapinnan hallinnan ja esimerkiksi erilaisten 
innovaatiotoimintaan osallistuvien käyttäjäyhteisöjen rakentamisen 
(ks. esim. Dahlander ym. 2008; Antikainen 2011). 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tässä käytetään arvoverkoston 
käsitettä heuristisena käsitteenä, joka kuvaa yritystoimipaikan sisäisiä 
arvonluontiprosesseja ja erityisesti niihin liittyviä ulkoisia kytkök-
siä toimittajiin, muihin kumppaniyrityksiin ja asiakkaisiin. Näiden 
kytkösten merkitys innovaatiotoiminnan kannalta on huomattu jo 
varhain innovaatiotutkimuksen piirissä. Esimerkiksi Lundvall (1988) 
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tunnisti innovaatioprosessin vuorovaikutteisen luonteen ja koros-
ti ”vuorovaikutuksessa oppimista” suhteessa sekä toimittajiin että 
asiakkaisiin. Tämä huomio alleviivaa sitä, että innovaatiotoiminta 
on elimellinen osa koko yrityksen toimintaa. Arvoverkoston käsite 
korostaa kaikkineen yritystoiminnan verkostomaista luonnetta, mutta 
on oleellista ymmärtää, että erityisesti yritystoimipaikoista puhuttaes-
sa niiden suhteet sekä toimittajiin että asiakkaisiin voivat olla jopa 
täysin markkinaperustaisia. On täysin mahdollista, että jopa saman 
yrityksen sisällä eri toimipaikat ovat keskenään täysin kilpailullisessa 
markkinatilanteessa. Yritysten ja koko taloudellisen toimintaympä-
ristön muutokset muuttavat myös arvonluontimalleja ja -prosesseja 
kokonaisuudessaan. Ne muuttavat sekä yritystoimipaikkojen sisäisiä 
arvonluontiprosesseja että niiden ulkoisia arvoverkostoja. 

Kilpailijat-lohko on kolmas rakenteellisen tason osakokonaisuus 
yritysten omassa innovaatioympäristössä. Tämä lohko kytkeytyy yh-
teen arvoverkon asiakas- ja markkinaosioon. Yritysten välisen kilpailun 
ja innovaatiotoiminnan suhdetta voi tarkastella sekä toimiala- että 
yritystasolla. Toimialojen muotoutumisessa esimerkiksi teknologisen 
kehityksen kautta on viitteitä siitä, että yritysten innovaatiotoiminta 
on aktiivisinta silloin, kun keskenään kilpailevia yrityksiä on paljon 
ja kilpailu on kovaa. Tällainen tilanne on mm. silloin, kun toimialalla 
ei vielä ole muotoutunut tietyssä tuoteluokassa nk. vallitsevaa mallia 
(”dominant design”). Karkeasti yleistäen voidaan sanoa, että toimi-
alan teknologisten ratkaisujen vakiintuessa yritysten määrä yleensä 
laskee, keskinäinen kilpailu heikkenee ja yritysten innovaatiotoi-
minnan painopiste siirtyy tuoteinnovaatioista tuotantoa tehostaviin 
prosessi-innovaatioihin (ks. tarkemmin esim. Utterback & Suárez 
1993; Utterback 1994).

Yksittäisen yrityksen tasolla kilpailun ja kilpailijoiden merkitys 
voi rakentua kahdella tavalla. Monissa tapauksissa yrityksen vuoro-
vaikutus kilpailijayritysten kanssa tapahtuu epäsuorasti markkinoiden 
kautta ja markkinasignaaleiden välitykselle. Tällainen epäsuorakin 
suhde kilpailijoihin on kuitenkin erittäin merkityksellinen myös yri-
tysten innovaatiotoiminnan näkökulmasta. Porterin (1985) jo edellä 
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mainittu klassinen strategiakirja kuten sen edeltäjäkin (Porter 1980) 
keskittyivät nykykäsityksen mukaan turhan vahvasti markkinoilla 
tapahtuvaan kilpailuun ja kilpailustrategioihin. Yhtä kaikki, Porterin 
(emt.) hengessä voidaan tunnistaa kaksi yrityksen kilpailustrategian 
perusvaihtoehtoa eli fokus alhaisissa kustannuksissa tai fokus diffe-
roinnissa (esim. erottuvat tuotteet ja palvelut). 

Valitsee yritys sitten kumman tahansa em. perusstrategioista, 
joutuu se huomioimaan strategiansa omassa innovaatiotoiminnassaan: 
kustannusjohtajuusstrategiassa keskeisiä ovat toimintaa tehostavat 
innovaatiot (esim. tuotannossa ja palveluprosesseissa), kun taas dif-
ferointistrategia edellyttää eittämättä huomion kiinnittämistä esimer-
kiksi tuote- ja palveluinnovaatioihin. Valitsipa yritys sitten kumman 
tahansa perusstrategian, on sen seurattava ja analysoitava kilpailijoi-
densa edesottamuksia ja joissakin tapauksissa jopa imitoitava näiden 
ratkaisuja. Yrityksen strategisen johtamisen näkökulmasta tällöin 
puhutaan kilpailijaseurannasta ja -analysoinnista (esim. Chen 1996; 
Pirttilä 1997; 2000). Kilpailijaseuranta ja -analyysi kytkeytyvät luon-
nolliseksi osaksi kokonaisvaltaisempaa liiketoimintatiedon hallintaa 
(”business intelligence”, BI), joka on yleistynyt suurissa suomalaisissa 
yrityksissä 1990-luvulta lähtien (ks. Pirttimäki 2007).  

Markkinanäkökulman lisäksi yrityksellä voi olla myös muita kuin 
markkinoiden välittämiä kontakteja omiin kilpailijoihinsa. Yritysten 
välillä esimerkiksi yhteistyö ja kilpailu limittyvät yhä monimutkaisem-
milla tavoilla. On myös oleellista huomata, että keskenään kilpailevat 
yritykset voivat samanaikaisesti kilpailla tai tehdä yhteistyötä paitsi 
suhteessa asiakkaisiinsa, mutta myös suhteessa toimittajayrityksiin, 
mitä on kuvattu erityisesti arvoverkkokontekstissa sanaleikinomaisella 
co-opetition-käsitteellä (ks. esim. Brandenburger & Nalebuff 1996 
sekä artikkeli IV). Yritysten välinen kilpailu on kaikkinensa erittäin 
monisyinen ilmiö, jota voidaan lähestyä useista näkökulmista. Esi-
merkiksi Nokelainen (2008) on rakentanut laajaan, osin filosofiseen 
toiminnan teoriaan pohjautuvan 64-kohtaisen typologian erilaisista 
yrityksen kilpailutoimista. Typologia korostaa sitä, että myös yritysten 
kilpailutoimet pohjautuvat yleisinhimillisiin toiminnan tapoihin. 
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Edellä esitetyt huomiot ovat olennaisimpia perusteluja sille, miksi 
kilpailijat ovat ansainneet paikkansa yritysten oman innovaatioym-
päristön rakennetason yhtenä lohkona.  

Kuva 1. Yritysten innovaatioympäristön rakennetaso 

4.3.2. Muiden organisaatioiden innovaatioympäristön 
rakennetason elementit

Muiden organisaatioiden oma innovaatioympäristö poikkeaa yritysten 
omasta innovaatioympäristöstä erityisesti rakennetasolla (ks. Kuva 
2). Tällä tasolla näkyy erityisesti julkisen sektorin erityinen luonne, 
jota leimaa esimerkiksi sen arvoympäristön monimuotoisuus sekä 
vastuullisuuden, läpinäkyvyyden ja eettisyyden vaatimukset (ks. esim. 
Salminen 2006; Viinamäki 2008). Nämä tekijät määrittävät osaltaan 
julkisen toiminnan dynamiikkaa sen eri tasoilla.  
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Organisatoriset puitteet viittaavat muiden organisaatioiden ta-
pauksessa kyseisen organisaation toimipaikan perustietoihin, kuten 
toimipaikan historiaan, toimipaikan henkilöstöön ja perustoimintoi-
hin (esim. palvelut ja viranomaistehtävät). Tällaisen toimipaikan näkö-
kulmasta esimerkiksi saman organisaation muut toimipaikat ovat sen 
ulkoiseen ympäristöön kuuluvia toimijoita. Tästä juontuukin muiden 
organisaatioiden osalta oleellinen rakenteellisen tason ulottuvuus eli 
kyseisen organisaation ja toimipaikan suhde laajempaan (poliittis-hal-
linnolliseen) ohjausjärjestelmään. Tämä on merkityksellinen seikka eri-
tyisesti julkisten organisaatioiden suhteen, koska niitä ohjataan tavalla 
tai toisella ylhäältä päin. Suomalaisessa todellisuudessa esimerkiksi 
ELY-keskukset ovat lähtökohtaisesti ministeriöiden ”putkiohjauksen” 
alaisia yksiköitä. Vastaavasti sinällään autonomiset yliopistot ovat 
opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksen ja rahoituksen varassa sa-
moin kuin useimmiten alueellisesti omistetut ammattikorkeakoulut. 

Tällaiset ohjaus- ja rahoitussuhteet ovat kaikkea muuta kuin 
suoraviivaisia. Esimerkiksi Kivistön (2007) väitöstutkimus kuvaa sitä, 
millaisia informaation epäsymmetrisyyteen, päämäärien erilaisuuteen 
ja opportunistiseen käyttäytymiseen liittyviä haasteita valtio-yliopisto-
suhteeseen sisältyy. Kankaanpään (2013) diskurssianalyyttinen väitös-
tutkimus puolestaan kuvaa sitä, kuinka valtionhallinnon dokument-
tien puhetavat suhteessa yliopistoihin ovat ajan kuluessa muuntuneet 
hyötyä ja yritysmäisyyttä korostavaan suuntaan. Tässäkin on kyse 
poliittis-hallinnollisesta ohjaamisesta. Myös puhtaasti ”alhaalta ylös” 
rakentuvat innovaatioympäristön julkiset ja puolijulkiset toimijat 
ovat jonkin ohjausjärjestelmän alaisia. Esimerkiksi yritysmuotoisia 
teknologiakeskuksia ja kuntataustaisia kehittämisyhtiöitä ohjataan 
normaalin omistajaohjauksen välinein (esim. hallitustyöskentely), 
mutta niiden toimintaan voi liittyä myös joko suoraa tai epäsuoraa 
poliittista ohjausta, joka on perua pääomistajien julkisesta luonteesta.

Kolmannen sektorin organisaatioita ohjaa lähtökohtaisesti niiden 
oma jäsenistö. Toisaalta järjestöillä ja yhdistyksillä on myös ylempiä 
kattojärjestöjä, jotka osaltaan joko virallisesti tai epävirallisesti ohjaavat 
paikallisten järjestöjen ja yhdistysten toimintaa (esim. yrittäjäjärjestöt). 
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Vastaavasti myös julkisia tehtäviä (esim. ulkomaan kaupan asiakirjat) 
hoitavia kauppakamareita koskee erityinen kauppakamarilaki. Kol-
mannen sektorin osalta ohjausjärjestelmät ovat kuitenkin pääsääntöi-
sesti luonteeltaan järjestöpoliittisia, jotka tyypillisesti rakentuvat yhtä 
aikaa sekä alhaalta ylös että ylhäältä alas. 

Edellä kuvatut poliittis-hallinnolliset ohjausjärjestelmät puitteis-
tavat osaltaan julkisten ja kolmannen sektorin organisaatioiden omaa 
innovaatiotoimintaa sekä niiden osallistumista yritysten innovaatiopro-
sesseihin ja niiden tukemiseen. Voi kuitenkin väittää, että tässä mielessä 
oleellisempi rakenteellinen tekijä liittyy siihen, millaisia näiden muiden 
organisaatioiden toiminnalliset verkostot ovat. Toiminnalliset verkostot 
ovat siis niitä verkostoja ja yhteistyökoalitioita, joiden puitteissa julkiset 
ja kolmannen sektorin organisaatiot tekevät varsinaisesti työtään. Ne 
ovat eräänlainen vastine edellä kuvatuille yritysten arvoverkostoille. 
Tässäkin yhteydessä on syytä korostaa, että julkiset organisaatiot voivat 
sinällään olla myös osana yritysten arvoverkostoja. 

Asiakkaat ovat julkisten ja kolmannen sektorin organisaatioiden 
oman innovaatioympäristön rakennetason neljäs suuri elementti. Tässä 
tarkoitetuilla muilla organisaatioilla on useimmiten sekä yritys- että 
henkilöasiakkaita. On kuitenkin huomattava, että vain harvalla or-
ganisaatiolla kaikki yritys- ja henkilöasiakkuudet liittyvät innovaatio-
toimintaan. Näiden organisaatioiden perusasiakasvirrasta seuloutuu 
kuitenkin myös se yritys- ja henkilöasiakkaiden joukko, jonka kanssa 
ne ryhtyvät yhteisiin innovaatioprosesseihin. Julkisten ja kolmannen 
sektorin organisaatioiden suhde asiakkaisiin on useimmiten erilai-
nen kuin yksityisten yritysten. Erityisesti julkiset organisaatiot eivät 
välttämättä voi valikoida omia asiakkaitaan, vaan niiden on tarjotta-
va palveluitaan tasapuolisesti tai ainakin joidenkin julkilausuttujen 
kriteerien perusteella. Tämä ei tokikaan koske esimerkiksi kaikkia 
yrityksille suunnattuja innovaatiopalveluita. Vastaavasti monet järjestöt 
ja yhdistykset tarjoavat palveluitaan vain omalle jäsenkunnalleen tai 
asettavat jäsenistönsä muutoin muita asiakkaita parempaan asemaan 
(esim. alempi hinta). 
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Kuva 2. Muiden organisaatioiden innovaatioympäristön rakennetaso

4.4. Organisaatiotason ulottuvuudet

4.4.1. Organisaatiotasoisia markkina- ja verkostosuhteita

Sekä yritysten että julkisten organisaatioiden oman innovaatioympä-
ristön organisaatiotasolla kysymys on siitä, kuinka niiden innovaa-
tiotoiminnan kannalta merkitykselliset organisaatiotasoiset suhteet 
ja verkostot syntyvät ja muotoutuvat. Innovaatiotoiminnan kannalta 
merkitykselliset suhteet ja verkostot ovat merkityksellisiä siksi, että nii-
den kautta organisaatiot voivat hankkia niiden omassa innovaatiotoi-
minnassaan tarvitsemaa informaatiota, tietoa, osaamista, teknologiaa 
tai muita innovaatiotoiminnassa tarvittavia resursseja ja kompetensseja. 

Innovaatiotoiminnassa tarvittavaa teknologiaa ja muita kompe-
tensseja kehitetään luonnollisesti myös organisaation sisällä sen omana 
toimintana, mikä vaatii useimmiten merkittävästi taloudellisia ja 
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aikaresursseja. Erityisesti monimutkaisten ja vaativien kompetenssien 
rakentaminen voi olla kallista ja aikaavievää, eivätkä tulokset siltikään 
ole parhaita mahdollisia. Lisäksi aktiivisissa innovaatioprosesseissa ei 
välttämättä ole mahdollisuuksia tai aikaa vaativaan omaan teknolo-
giseen tai kompetenssien kehittämistyöhön, vaan tietty teknologinen 
tai kompetenssisyöte tarvitaan nopeasti innovaatioprosessiin. Koko 
toimialan kehitysvaihe on yksi vaikuttava tekijä organisaatioiden ja 
erityisesti yritysten tapaan organisoida innovaatiotoimintaansa (Kuit-
tinen 2011): vasta muotoutuvilla ja kehityssuunnaltaan epävarmoil-
la toimialoilla yritykset voivat suosia joustavia yhteistyörakenteita, 
jotka hajauttavat innovaatiotoimintaan liittyviä riskejä. Vastaavasti 
vakiintuneilla toimialoilla innovaatiotoiminta voidaan ulkoistaa jopa 
merkittäviltä osin. Omaan innovaatiotoimintaan panostaminen on 
kuitenkin kaikissa tapauksissa tärkeää organisaation oman kilpailu-
kyvyn ja kehittymispotentiaalin lisäämisen näkökulmasta.  

Nämä huomiot johdattavat siihen itsestään selvään mutta melko 
usein unohtuvaan tosiasiaan, että jo rakennetasolla esiin nostetut 
kolme liiketoiminnan perusorganisointimuotoa (hierarkia, markki-
nat ja verkosto) pätevät myös innovaatiotoiminnassa: Organisaatio 
voi siis kehittää tarvitsemaansa teknologiaa ja muita kompetensseja 
itse (hierarkia), hankkia niitä markkinaperustaisesti eri innovaatio-
toimijoilta (markkinat) tai sitten kehittää niitä yhteistoiminnallisesti 
innovaatiokumppaneidensa kanssa (verkosto). Innovaatiotoiminnassa 
tarvittavan teknologian ja kompetenssien hankkiminen markkinoilta 
voi tarkoittaa esimerkiksi uutta teknologiaa sisältävien tuotantoväli-
neiden (esim. koneet, laitteet ja tietoteknologia) hankkimista, imma-
teriaalioikeuksien hankintaa (esim. käyttöoikeudet, lisenssit, patentit) 
tai tietointensiivisten liike-elämän palveluiden (KIBS) hankintaa. 
Näitä yrityksen tai muun organisaation innovaatiotoiminnan kannalta 
keskeisiä syötteitä on mahdollista hankkia myös verkostomaisella 
toimintatavalla kumppanuussuhteiden kautta.

Markkinoiden ja verkostojen keskeisin ero on se, että verkos-
tosuhde on luonteeltaan pitkäkestoinen ja ainakin jossakin määrin 
vastavuoroinen ja tasa-arvoinen, eli siinä kumpikin osapuoli osallistuu 
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teknologian ja kompetenssien siirtoon tai luomiseen. Markkinasuhde 
taas on lyhytkestoisempi ja yksisuuntaisempi myynti-osto-suhde. 
Jako markkina- ja verkostosuhteisiin on merkittävä yksinkertaistus ja 
erityisesti innovaatiotoiminnan saralla on nousemassa täysin uuden-
laisia tapoja organisaatioiden väliseen vuorovaikutukseen. Esimerkiksi 
erilaiset ”epäkonferenssit”, innovaatioleirit (”innovation camp”) ja 
hackathon-tapahtumat (”hacking marathon”) luovat ajallisesti rajat-
tuja, mutta muodoltaan hyvin avoimia ja luottamukseen perustuvia 
puitteita myös organisaatioiden väliselle innovaatiotoiminnalle (esim. 
Cardon & Aguiton 2007; Kolehmainen & Ruokolainen 2010; Raati-
kainen ym. 2013). Tällaiset järjestelyt voivat mahdollistaa erityyppisten 
organisaatioiden keskinäisen innovaatioyhteistyön ja jopa hetkellisen 
innovaatiokumppanuuden sellaisissa asetelmissa, jossa pidempikestoi-
nen verkostomainen innovaatiokumppanuus ei vaikuta mahdolliselta 
tai hedelmälliseltä. Tällaisia asetelmia voi olla esimerkiksi suuren teol-
lisuusyrityksen ja aloittelevan start up -yrityksen välillä tai yrityksen ja 
yliopistoyksikön välillä. Pitkäkestoisten innovaatiokumppanuuksien 
synnyn reunaehtoja käsitellään tarkemmin seuraavassa alaluvussa (ks. 
luku 4.4.2).  

Monet tekijät määrittävät, mikä teknologian ja kompetenssien 
hankkimisen ja luomisen tapa on kussakin tapauksessa hyödyllisin. 
Valinta liittyy esimerkiksi kohdattaviin kehittämistyön kustannuksiin 
ja toisaalta sekä markkina- että kumppanuussuhteen vaatimiin tran-
saktiokustannuksiin ja mahdollisiin riskeihin. Riskit ja epävarmuudet 
voivat liittyä esimerkiksi kehitettävän teknologian omittavuuteen ja 
mahdollisuuteen suojella oman kehittämistyön tuloksia (esim. Ca-
magni 1991). Käytännössä organisaatioilla on yhtä aikaa käytössään 
useita erilaisia tapoja: jotakin teknologiaa ja joitakin kompetensseja 
hankitaan markkinoilta, jotakin tehdään itse ja joissakin asioissa taas 
rakennetaan pitkäaikaisia kumppanuuksia. Lisäksi on hyvä huomata, 
että markkinaperustainen suhde voi kehittyä verkostosuhteeksi ja 
verkostosuhde taas palautua markkinaperustaiseksi suhteeksi tilanteen 
mukaan. Organisaation on myös mahdollista katkaista sekä mark-
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kina- että verkostosuhteet ja ryhtyä itse tekemään näiden suhteiden 
sisältöön liittynyttä kehittämistyötä. 

Organisaatioiden omassa innovaatioympäristössä markkina- ja 
verkostosuhteet näkyvät eri tavoin. Tässä mallissa organisaation in-
novaatiotoiminnan markkinaperustaisten suhteiden vastinpareja kut-
sutaan ”innovaatiotoimijoiksi”. Käytännössä nämä innovaatiotoimijat 
voivat olla toisia yrityksiä (esim. laitetoimittajia, muita saman alan 
yrityksiä, KIBS-yrityksiä) tai julkisia ja kolmannen sektorin organisaa-
tioita (esim. teknologiakeskuksia, teknillisiä testauslaitoksia, tutkimus-
laitoksia, yliopistoja, ammattikorkeakouluja, toimialajärjestöjä). Kun 
taas suhteet näihin samantyyppisiin organisaatioihin ovat luonteeltaan 
verkostomaisia, kutsutaan niitä ”innovaatiokumppaneiksi”. Pitkäjän-
teisyys ja vastavuoroisuus tekevät innovaatiokumppanuudet usein 
lyhytaikaisia markkinaperustaisia suhteita mielenkiintoisemmiksi. Ne 
myös potentiaalisesti määrittävät keskeisesti sitä, millaiseksi paikallisen 
innovaatioympäristön luonne muotoutuu. (ks. Kuvat 3 ja 4.) Seuraa-
vassa paneudutaankin yksityiskohtaisemmin siihen, miten ja millaisin 
ehdoin organisaatiot muodostavat omia innovaatiokumppanuuksiaan, 
jotka yhdessä muodostavat organisaation oman innovaatioverkoston

Kuva 3. Yritysten innovaatioympäristön rakenne- ja organisaatiotaso 
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Kuva 4. Muiden organisaatioiden innovaatioympäristön rakenne- ja orga-
nisaatiotaso 

4.4.2. Tarkennus innovaatioverkostoihin

Rakennetason tarkastelussa jo todettiin, että innovaatioverkosto on 
yksi arvoverkoston tyyppi. Samalla todettiin, että yritysten pysyvät ja 
tilannekohtaiset arvoverkostot ovat myös alustoja yrityksen innovaa-
tiotoiminnalle, eli ne ovat osin päällekkäisiä organisaation innovaatio-
verkostojen kanssa. Tämä huomio johtaa siihen, että organisaatioiden 
oman innovaatioympäristön organisaatiotasolla innovaatioverkostoja 
on syytä tarkastella nimenomaan yksittäisen organisaation näkökul-
masta. Tämä ei tietystikään poista sitä tosiasiaa, että myös innovaatio-
verkostoja voidaan luokitella ja analysoida kokonaisuuksina. Tällöin 
on tunnistettavissa esimerkiksi horisontaalisia innovaatioverkostoja 
(esim. teknologian kehittäminen ja standardointi, public-private-in-
novaatiokumppanuudet) tai vertikaalisia innovaatioverkostoja (esim. 
tuottajan ja käyttäjän keskinäinen pitkäkestoinen innovaatioyhteistyö). 
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Seuraavassa innovaatioverkostoja tarkastellaan yksittäisen orga-
nisaation näkökulmasta. Tarkastelu palautetaan yksinkertaisuuden 
vuoksi kahden organisaation välisiin suhteisiin, vaikka innovaatiover-
kostot ovat usein monenkeskisiä. Pelkistys ei ole dramaattinen, koska 
samojen innovaatiokumppanuuden syntyyn ja toimintaan liittyvien 
tekijöiden voi ajatella olevan merkityksellisiä myös monenkeskisissä 
suhteissa. Seuraavassa tarkastelussa ei myöskään erotella yritysten ja 
julkisten organisaatioiden innovaatioverkostojen synnyn ehtoja, koska 
tällä tarkastelutasolla ne ovat teoreettiselta perustaltaan kutakuinkin 
samoja. Erikseen on huomautettava, että organisaatioiden välisten 
suhteiden muotoutumiseen liittyvä tutkimusala on kaiken kaikkiaan 
erittäin laaja, ja seuraavassa esitetään vain yksi mahdollinen tapa 
lähestyä tätä tematiikkaa nimenomaan paikallisen innovaatioym-
päristön tutkimuksen kontekstissa. Jäsennyksessä käytetään hyväksi 
läheisyyden/etäisyyden (”proximity”) käsitettä, koska viimeisimmän 
reilun vuosikymmenen aikana aktivoitunut proximity-keskustelu 
tarjoaa hedelmällisen lähtökohdan ennen muuta organisaatiotasois-
ten innovaatiokumppanuuksien ja näiden kumppanuuksien varaan 
muotoutuvien innovaatioverkostojen syntymis- ja toimintaedellytys-
ten tarkasteluun. Läheisyyden käsitteeseen on viitattu jo aiemmissa 
osatutkimuksissa (esim. artikkelit IV ja V), mutta seuraavassa sitä 
avataan hieman laajemmin mutta silti erittäin tiiviisti. 

Perinteisesti läheisyyden käsitteellä on viitattu nimenomaan toi-
mijoiden maantieteelliseen eli fyysiseen läheisyyteen sekä sen mer-
kitykseen niiden keskinäisen vuorovaikutuksen muotoutumisessa. 
Keskustelu maantieteellisestä läheisyydestä on saanut viime vuosi-
na uusia sävyjä. Tämän taustalla on oletettavasti huomio siitä, että 
alueellisen innovaatiotoiminnan tutkimuksessa on korostettu liikaa 
maantieteellisen läheisyyden merkitystä (ks. esim. Hassink & Wood 
1998; Breschi & Lissoni 2001; 2003; Oinas & Lagendijk 2005). 
Voikin todeta, että yritysten ja muiden organisaatioiden keskinäisten 
suhteiden muotoutuminen on huomattavan monimutkainen prosessi, 
jossa maantieteellisellä läheisyydellä on jokin rooli. Maantieteellisen 
tai fyysisen läheisyyden lisäksi on tunnistettu monia muitakin lä-
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heisyyden muotoja, esimerkiksi institutionaalinen läheisyys (Kirat 
& Lung 1999), sosiaalinen ja kulttuurinen juurtuneisuus/läheisyys 
(Uzzi 1997; Bradshaw 2001), teknologinen läheisyys (Autant-Bernard 
2001) ja organisatorinen läheisyys (Heanue & Jacobson 2001/2002; 
Meisters & Werker 2004). Jo ennen näitä tutkimuksia esimerkiksi 
tunnettu organisaatioiden välisten suhteiden tutkija Bart Nooteboom 
(1992; 1999; 2000) oli käyttänyt käsitettä ”cognitive distance”, mikä 
perussisällöltään on helposti tulkittava kognitiiviseksi läheisyydeksi. 

 Vaikka eri läheisyyden/etäisyyden muotojen tunnistaminen 
erikseen on tärkeää, on tärkeää tuoda ne toistensa rinnalle tarkastel-
tavaksi. Boschman (2005) kriittisen analyyttinen tarkastelu koskien 
erilaisia läheisyyden muotoja onkin tässä mielessä tärkeä puheen-
vuoro. Yhtäältä se kokoaa eri läheisyyden ja etäisyyden muodoista 
käytyä keskustelua ja tunnistaa niiden yhteenkietoutuneen luonteen, 
vaikkei avaakaan sitä loppuun saakka. Artikkeli tunnistaa esimerkiksi 
maantieteellisen ja sosiaalisen läheisyyden välisen kytköksen. Toinen 
Boschman (emt.) artikkelin keskeinen ansio on se, että se laajentaa 
Uzzin (1997) tunnistamaa ajatusta yrityksen eri tavoin rakentuvien 
suhteiden toisiaan täydentävästä luonteesta. Uzzi (emt.) esitti aja-
tuksen siitä, että yrityksen innovaatiosuorituskyvyn näkökulmasta 
on hyödyllistä, että sillä on sekä markkinaperustaisia että sosiaaliseen 
juurtuneisuuteen (”embeddedness”) perustuvia suhteita. Etäisemmät 
markkinasuhteet edistävät yrityksen avoimuutta ja joustavuutta, kun 
taas sosiaalisesti juurtuneet suhteet alentavat transaktiokustannuksia ja 
edistävät organisaatioiden välistä oppimista. Tästä on siis vedettävissä 
se teoriaperustainen johtopäätös, että yrityksen suhteiden sosiaalisella 
juurtuneisuudella eli sosiaalisella etäisyydellä on jokin minimin ja mak-
simin välissä oleva optimiarvo suhteessa innovaatiosuorituskykyyn. 
Kuvallisesti kyse on siis eräänlaisesta alaspäin aukeavasta paraabelista.

Edellä kuvatuista lähtökohdista Boschma (2005) päätyy ehdot-
tamaan, että myös muut läheisyyden/etäisyyden muodot noudattavat 
samanlaista logiikkaa, jossa yrityksen verkostosuhteita voivat määrittää 
eri läheisyyden muodot erilaisina pitoisuuksina. Tässä ajattelussa eri 
läheisyyden muodoilla on siis jokin optimipiste, johon nähden sekä 



398 – Jari Kolehmainen

liian suuri tai pieni etäisyyden määrä on haitallinen. Tätä huomio-
ta on sittemmin kutsuttu ”läheisyysparadoksiksi”. Boschma (emt.) 
käsittelee kognitiivista, organisatorista, sosiaalista, institutionaalista 
sekä maantieteellistä läheisyyttä korostaen erityisesti kognitiivista lä-
heisyyttä, koska erot toimijoiden tieto- ja osaamistasoista ovat lopulta 
organisaatioiden välisten innovaatio- ja oppimisprosessien ydin. Muut 
läheisyyden muodot liittyvät pikemminkin eri toimijoiden yhteen-
kokoamiseen ja niiden keskinäisten innovaatio- ja oppimisprosessien 
koordinaatioon. Maantieteellinen läheisyys edistää potentiaalisesti eri 
toimijoiden välistä vuorovaikusta ja vahvistaa muiden läheisyyden 
muotojen vaikutusta toimijoiden välisten suhteiden muotoutumi-
sessa. Broekel ja Boschma (2012) ovat testanneet empiirisesti edellä 
kuvattua ajattelua ja erityisesti ”läheisyysparadoksia” Alankomaiden 
ilmailuteollisuudessa ja saaneet sille vahvistusta merkittäviltä osin. Jo 
aiemmin esimerkiksi Sternberg (2007) oli tarkastellut käsitteellisellä 
tasolla Boschman (2005) tunnistamien läheisyyden muotojen mer-
kitystä uusien tietointensiivisten yritysten kehitykselle. Hän päätyy 
toteamaan, että maantieteellinen, kognitiivinen ja sosiaalinen läheisyys 
ovat uusien tietointensiivisten yritysten kehityksen kannalta merki-
tyksellisimpiä läheisyyden muotoja, kun taas institutionaalinen ja 
organisatorinen läheisyys eivät useimmissa tapauksissa ole niin tärkeitä.  

Viime vuosina on useissa artikkeleissa tarkasteltu eri läheisyyden 
muotoja ja on eritelty vielä Boschmaa (2005) hienojakoisemmin 
erilaisia läheisyyden muotoja. Knoben ja Oerlemans (2006) ovat 
käyneet läpi merkittävän määrän läheisyysteemaan keskittyviä artik-
keleita organisaatioiden välisen oppimisen näkökulmasta. Eräs heidän 
keskeisistä huomioistaan on se, että läheisyyden eri ulottuvuuksia 
määritellään, käytetään ja mitataan hyvin eri tavoin, minkä vuoksi 
nämä määrittelyt ja käyttötavat voivat olla keskenään päällekkäisiä 
ja osin jopa ristiriitaisia. Lukuisista tutkimuspapereista Knoben ja 
Oerlemans (emt.) ovat tunnistaneet seuraavat läheisyyden muodot 
(suluissa ”alamuodot”): institutionaalinen, kulttuurinen, sosiaalinen 
(relationaalinen ja henkilökohtainen), teknologinen (virtuaalinen ja 
teollinen), kognitiivinen, organisationaalinen (professionaalinen) sekä 
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maantieteellinen (spatiaalinen, paikallinen, territoriaalinen, fyysinen) 
läheisyys/etäisyys. Knoben ja Oerlemans (emt.) pyrkivät selkiyttä-
mään etäisyyteen/läheisyyteen liittyvää keskustelua ja käsitteellistä 
epämääräisyyttä vähentämällä läheisyyden/etäisyyden lajit kolmeen eli 
maantieteelliseen, organisationaaliseen ja teknologiseen läheisyyteen.

Tässä tutkimuksessa päädytään kuitenkin erilaiseen ratkaisuun ja 
pyritään vähentämään läheisyyskeskusteluun liittyvää epämääräisyyttä 
antamalla läheisyyden eri lajeille mahdollisimman eksakti, joskin hypo-
teettinen luonne nimenomaan organisaatioiden välisten eksplisiittisten 
innovaatiokumppanuuksien näkökulmasta (Taulukko 2). Samassa 
yhteydessä siirrytään puhumaan ”läheisyyden” sijasta neutraalimmin 
”etäisyydestä”. Syy tälle käsitteelliselle muutokselle on nimenomaan 
Uzzin (1997) ja Boschman (2005) tunnistama ajatus optimaalisesta 
etäisyydestä maksimaalisen läheisyyden sijasta.

Yhtäältä lähtökohtana on eri artikkeleissa implisiittisesti tai ek-
splisiittisesti esitetty ajatus siitä, että erilaisiin etäisyyden muotoihin 
liittyy erilaisia innovaatiopotentiaaleja. Toisaalta lähtökohtana on se, 
että eri etäisyyden muodot noudattavat edellä esitettyä ajatusta opti-
maalisesta etäisyyden määrästä. Näistä lähtökohdista useisiin lähteisiin 
pohjautuen on tunnistettu monia etäisyyden muotoja ja annettu niille 
mielekäs sisältö nimenomaan organisaatioiden innovaatiokumppa-
nuuksien ja -verkostojen kontekstissa. Kuten todettua, kyse on osin 
hypoteettisista sisällöistä, joita voi käyttää tarkasteltaessa sitä, kuinka 
sekä yritysten että julkisten toimijoiden innovaatiokumppanuudet 
rakentuvat. Etäisyyden määrän optimille avautuu tästä näkökulmasta 
kaksi eri tulkintaa: Yhtäältä yksittäisen innovaatiokumppanuuden 
tasolla voidaan ajatella löytyvän optimipiste organisaatioiden välisille 
eroille. Toisaalta organisaation kaikkien innovaatiokumppanuuksien 
tasolla voi olla optimipiste suhteessa eri perustein rakentuville kump-
panuuksille. Eri etäisyyden/läheisyyden muodot latautuvat eri tavoin 
ja tulevat merkityksellisiksi eriasteisesti sekä yksittäisen innovaatio-
kumppanuuden että organisaation koko innovaatioverkoston tasolla. 
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Taulukossa 2 on tunnistettu yhteensä kaksitoista erilaista etäi-
syyden muotoa, jotka kuvaavat laajasti innovaatiokumppanuuksien 
ja niistä muotoutuvien innovaatioverkostojen rakentumisen ja toi-
minnan dynamiikkaa. Tässä yhteydessä ei erikseen käsitellä kaikkia 
näitä etäisyyden muotoja, koska se ei ole tämän tutkimuksen ydintä 
ja taulukossa 2 pyritään kuvaamaan niiden ydinsisältö. Huomion-
arvoista tässä on etäisyyden muotojen jakaminen neljään lohkoon, 
joiden puitteissa eri etäisyyden muodot ovat keskenään kytkeytyneitä 
tai niillä on muutoin yhteisiä piirteitä.

Boschman (2005) ajatusta seuraten voi todeta, että osaamiseen 
liittyvät etäisyystekijät (”osaamistekijät”) ovat organisaatioiden välisten 
innovaatiokumppanuuksien ja niihin liittyvien prosessien ydin, koska 
jonkin uuden luominen vaatii erilaisia osaamisia ja kompetensseja. 
Yksittäisen organisaation näkökulmasta kyse voi olla myös saman-
laiseen osaamiseen liittyvästä tasoerosta, jolloin innovaatiokump-
panuussuhteessa on kyse oppimisesta ja sen hyödyntämisestä oman 
(liike-)toiminnan kehittämisessä. Osaamistekijöihin voidaan lukea 
kognitiivisen, teknologisen ja funktionaalisen/ekonomisen etäisyyden 
muodot. On selvää, että kaikki nämä läheisyyden muodot ovat vahvasti 
linkittyneitä edustaen lähinnä osaamisen eri puolia ja eri painotuksia. 
On kuitenkin mielekästä pitää erillään kognitiiviset ja teknologiset 
erot: Kognitiiviset tekijät ovat aina organisaatiossa kiinnittyneet ihmi-
siin, kun taas teknologia voi olla kiinnittynyt esimerkiksi käytettävissä 
oleviin patentteihin, tuotantovälineisiin, välituotteisiin jne. Uuden 
teknologian luominen liittyy vahvasti ihmisiin kiinnittyneeseen tek-
nologiseen osaamiseen. Viime vuosina on alueellisen innovaatiotoi-
minnan tutkimuksessa kiinnitetty merkittävästi huomiota erilaisiin 
tieto-, teknologia- ja osaamisperustoihin kokonaisuudessaan, ja on 
tunnistettu esimerkiksi analyyttisen ja synteettisen tietoperustan ohella 
myös nk. symbolinen tietoperusta (esim. Asheim & Gertler 2005; 
Asheim ym. 2007; Martin & Moodysson 2011).

Organisatoriset ja sosiaaliset tekijät pitävät sisällään organisatorisen, 
organisaatiokulttuurisen ja sosiaalisen etäisyyden muodot. Organi-
saatioiden välisten innovaatiokumppanuuksien näkökulmasta näitä 
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tekijöitä yhdistää eräänlainen pysyvyys. Organisaation perustoimin-
tatavat ja organisaatiokulttuuri ovat luonteeltaan verrattain pysyviä ja 
hitaasti muuttuvia. Ne kuitenkin määrittävät organisaatioiden välistä 
vuorovaikutusta merkittävästi. Innovaatioprosessien yksi tyypilli-
nen piirre on niihin liittyvä epävarmuus, minkä voi ajatella tekevän 
myös innovaatiokumppanuudet herkiksi ja helposti haavoittuviksi. 
Tämä korostaa organisatoristen ja organisaatiokulttuuristen teki-
jöiden merkitystä. Organisaatioihin kiinnittyvien tekijöiden lisäksi 
innovaatiokumppanuuksissa on hyvä kiinnittää huomiota ihmisten 
välisiin yhteyksiin. Juuri tästä on kyse sosiaalisessa etäisyydessä. Täl-
löin organisaatioiden väliset innovaatiokumppanuudet määrittyvät 
ihmisten välisten suhteiden perusteella. Tämä yritysten ja muiden 
organisaatioiden monitahoisen mutta pohjimmiltaan sosiaalisen juur-
tuneisuuden tunnustaminen ja parempi ymmärtäminen on itse asiassa 
ollut merkittävä askel talousmaantieteessä (ks. esim. Oinas 1998). 

Jos organisatorisia ja sosiaalisia tekijöitä luonnehtii pysyvyys, 
luonnehtii toiminnallisia tekijöitä tilannesidonnaisuus. Esimerkiksi 
kommunikatiivinen etäisyys on tiiviissä yhteydessä esimerkiksi edellä 
käsiteltyjen osaamistekijöiden ja erityisesti kognitiiviseen etäisyyden/
läheisyyden kanssa. Näistä etäisyyden muodoista poiketen kommuni-
kaatiota on mahdollista muokata ja sopeuttaa tilannekohtaisesti me-
nettämättä kuitenkaan siihen liittyvää innovaatiopotentiaalia. Ajalliset 
eli temporaaliset etäisyyden muodot ovat kommunikaatioon nähden 
vaikeammin muokattavia, mutta silti innovaatiokumppanuussuhteen 
vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä. Organisaatioiden ajallisesti eri-
laiset toimintajänteet liittyvät läheisesti niiden perusolemukseen eli 
organisatorisiin tekijöihin. Toimintajänteitä on kuitenkin mahdollista 
muokata helpommin aina tilannekohtaisesti: Esimerkiksi yliopisto voi 
sitoutua jonkin innovaatiokumppanuuden puitteissa lyhyen aikavälin 
ongelmanratkaisuprojektiin, vaikka sen perustoimintajänne on yleensä 
pidempi kuin sen kumppaniyrityksen. Vastaavasti yritys voi yliopiston 
tutkimusprojektiin osallistuessaan venyttää oman toimintansa aika-
jännettä normaalia pidemmäksi. Innovaatiotoiminnan kohteeseen 
(esim. teknologisen ongelman ratkaisu, organisaatiomuutos) liittyvä 
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ajallinen etäisyys on myös luonteeltaan hyvin tilannesidonnainen 
innovaatiokumppanuuden peruste tai attribuutti. 

Viimeinen etäisyyden/läheisyyden muotojen ryhmä kytkee in-
novaatiokumppanuuksien syntymisen ja niiden puitteissa tapahtuvan 
vuorovaikutuksen osaltaan maantieteeseen ja alueeseen. Tähän ryhmään 
kuuluvat institutionaalinen, kulttuurinen ja maantieteellinen etäisyys. 
Voidaan väittää, että nämä etäisyydet ovat kytkeytyneet toisiinsa monin 
tavoin. Alueelliseen innovaatiotoimintaan liittyvässä tutkimuksessa ja 
alueellisen innovaatiotoiminnan malleissa (nk. TIM-lähestymistavat) 
on kiinnitetty paljon huomiota juuri alueen institutionaalisiin ja 
kulttuurisiin tekijöihin sosiaalisten tekijöiden rinnalla (ks. johdan-
toartikkeli). Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa siitä, että alueen, 
instituutioiden, identiteetin, kulttuurin, politiikan ja talouden väliset 
yhteydet ovat huomattavasti syvempiä, laajempia ja perustavampia 
kuin pelkästään ne huomiot, joita on tehty alueellisen innovaatiotoi-
minnan tutkimuksen piirissä (ks. esim. Paasi 1986; 1991; Keating 
ym. 2003; Amin & Thrift 2007).

Alueiden muotoutumisen näkökulmasta mm. sosiaaliset, institu-
tionaaliset ja kulttuuriset tekijät kytkeytyvät tiiviisti, jopa erottamatto-
masti yhteen. Innovaatiokumppanuuksien tasolle tuotuna sosiaalinen 
etäisyys on kuitenkin eritasoinen asia kuin institutionaalinen ja kult-
tuurinen etäisyys, koska immateriaaliset instituutiot ja kulttuuri ovat 
kahden organisaation välistä suhdetta yleisempiä tekijöitä, jotka toki 
konkretisoituvat organisaatioissa työskentelevien ihmisten toimintana 
ja käyttäytymisenä. Sosiaalisella etäisyydellä viitataan tässä siihen, että 
organisaatioiden suhde muotoutuu nimenomaan tiettyjen ihmisten 
välisten suhteiden takia, kun taas institutionaalinen ja kulttuurinen 
etäisyys määrittää yleisemmällä tasolla organisaatioiden välisten inno-
vaatiokumppanuuksien syntyä ja sisäistä vuorovaikutusdynamiikkaa.
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4.5. Yksilötason ulottuvuudet

4.5.1. Potentiaaliset työmarkkinat 

Paikallisen innovaatioympäristön lähestymistapa korostaa yksilöiden 
merkitystä voimakkaasti. Aiemmissa osatutkimuksissa on jo paneudut-
tu siihen, mitä paikallinen innovaatioympäristö tarkoittaa yksilöiden 
näkökulmasta (ks. artikkelit V ja VI). Seuraavassa asiaan paneudutaan 
vielä sekä yritysten että muiden organisaatioiden oman innovaatio-
ympäristön näkökulmasta. Tällöin kysymys on yksinkertaisesti siitä, 
kuinka organisaatioiden henkilöstön suhteet sen ulkoiseen toimin-
taympäristöön muotoutuvat innovaatiotoiminnan näkökulmasta. 
Organisaatioiden innovaatioympäristöjen yksilötason keskeiset ele-
mentit ovat potentiaaliset työmarkkinat, henkilöstön sosiaaliset verkostot 
sekä henkilöstön itsensäkehittämismahdollisuudet. (ks. Kuvat 5 ja 6.)

Yksilötasolla organisaation sisäinen toiminta kiteytyy suurelta osin 
laajasti ymmärrettävään henkilöstövoimavarojen johtamiseen (”human 
resource management”, HRM), joka on merkittävä osa koko yritysten 
ja muiden organisaatioiden johtamista. Henkilöstövoimavarojen joh-
taminen kytkeytyy monin tavoin myös organisaation innovaatiotoi-
mintaan, sillä henkilöstö ja sen osaaminen ovat aina avainasemassa 
luotaessa ja otettaessa käyttöön erilaisia innovaatioita. Aktiivisella hen-
kilöstövoimavarojen johtamisella ja erilaisilla HRM-käytännöillä on 
todettu olevan yhteyttä yritysten innovaatiosuorituskykyyn (ks. esim. 
Vinding 2004). Myös julkisten organisaatioiden osalta voisi ajatella, 
että hyvä henkilöstövoimavarojen johtaminen edesauttaa organisaation 
innovaatiotoimintaa. Oleellista onkin huomata, että yksilötasolla sekä 
yritysten että julkisten organisaatioiden oman innovaatioympäristön 
peruselementit ovat keskenään samanlaisia.

Potentiaaliset työmarkkinat ovat varmasti tärkein organisaation 
oman innovaatioympäristön yksilötason peruselementeistä. Potenti-
aalisten työmarkkinoiden vastinpari organisaation omassa toiminnassa 
on henkilöstöhallinto, joka pitää sisällään esimerkiksi rekrytoinnin, 
työsuhteiden hallinnan (esim. työsopimukset), palkitsemis- ja kan-
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nustinprosessit sekä yhteistoimintamenettelyprosessit. Näistä orga-
nisaation innovaatiotoiminnan kannalta keskeisin asia on varmasti 
rekrytointi, koska yritykset ovat riippuvaisia osaavista ihmisistä myös 
innovaatiotoiminnan näkökulmasta. Toisinaan joidenkin avainosaaji-
en (esim. T&K-henkilöstö) rekrytoinnilla on suora yhteys yrityksen 
innovaatiotoimintaan ja edelleen esimerkiksi yrityksen asemaan mark-
kinoilla. Esimerkiksi joissakin tapauksissa rekrytointi kohdistetaan 
nimenomaan kilpaileviin organisaatioihin (ks. esim. Rao & Drazin 
2002). Erilaisilla yrityksillä (esim. toimiala, koko, sijainti) on erilaiset 
rekrytointikäytännöt, jotka riippuvat luonnollisesti myös tehtävistä, 
joihin uutta henkilöstöä rekrytoidaan. Rekrytointikanavia on lukuisia 
alkaen organisaation sisäisestä rekrytoinnista ja päätyen tulevan työn-
tekijän omaehtoiseen yhteydenottoon. Organisaatiot itsekin käyttävät 
rekrytoinnissa paljon suoria yhteydenottoja ja esimerkiksi johdon 
omia henkilökohtaisia suhteita. Avoimessa rekrytoinnissa organisaatiot 
käyttävät apuna usein ulkopuolisia organisaatioita (esim. julkinen 
työnvälitys, yksityiset rekrytointi- ja henkilöstöyritykset, koulutusor-
ganisaatioiden rekrytointipalvelut) ja muita rekrytointikanavia (esim. 
lehti-ilmoittelu, omat verkkosivut, sosiaalinen media). Aiemmassa 
tutkimuksessa on tunnistettu, että innovatiivisissa organisaatioissa ja 
niiden johdon rekrytoinnissa korostuvat monipuoliset ja edistyksel-
liset HRM- ja rekrytointikäytännöt (Sarros ym. 2008; McEntire & 
Greene-Shortridge 2011). 

Rekrytointikanavien ja -käytäntöjen tapaan erilaisten organisaa-
tioiden toimipaikoilla (esim. koko, toimiala ja erityisesti sijainti) on 
erilaiset potentiaaliset työmarkkinat, minkä lisäksi työmarkkinat ovat 
tehtäväkohtaiset. Esimerkiksi hyvin spesifeissä ja harvinaisissa erityis-
tehtävissä ei ole lainkaan paikallisia tai alueellisia työmarkkinoita, vaan 
organisaatioiden potentiaaliset rekrytointityömarkkinat ovat kansallisia 
tai kansainvälisiä. Tällaisissa tapauksissa monitoimipaikkaiset, globaalit 
yritykset voivat hyödyntää tehokkaasti organisaation sisäistä rekry-
tointia. Paikallisen rekrytointityömarkkinan vaihtoehto ei suinkaan 
aina ole laaja kansallinen työmarkkina, vaan joukko kansainvälisiä 
paikallisia työmarkkinoita. Tämä on osaltaan tulosta innovatiivisten 
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ja korkean teknologian ja osaamisintensiivisten toimialojen keskit-
tymistendenssistä. Näihin kysymyksiin palataan lähemmin luvussa 
5.2.3. koko paikallisen innovaatioympäristön näkökulmasta. 

4.5.2. Henkilöstön verkostot ja itsensäkehittämismahdollisuudet

Sekä yritysten että julkisten organisaatioiden henkilöstön sosiaaliset 
verkostot ovat toinen organisaatioiden oman innovaatioympäristön 
yksilötason elementti. Tätä tematiikkaa on tarkasteltu jo aiemmissa 
osatutkimuksissa (artikkelit II ja IV–VI), joissa sitä on myös taus-
toitettu aiemmalla teoria- ja tutkimuskirjallisuudella. Seuraavassa 
kerrataankin vain keskeisimmät huomiot ja liitetään ne osaksi hah-
moteltavaa kokonaismallia. 

Henkilöstön sosiaaliset eli henkilöiden väliset verkostot voidaan 
jakaa vahvoihin ja heikkoihin sidoksiin. Vahvat sidokset eli vahvat 
henkilöiden väliset verkostot ovat innovaatiotoiminnan näkökulmasta 
sellaisia ihmisten välisiä suhteita, jotka ovat luonteeltaan verrattain 
pysyviä, vastavuoroisia ja hyödyllisiksi koettuja. Viidennessä osatutki-
muksessa (artikkeli V) näitä suhteita tarkasteltiin nimenomaan yritys-
ten innovaatiotoiminnassa tarvittavan tiedonhankinnan näkökulmasta. 
Vahvoilla sidoksilla on asiantuntijatyöntekijöille erityistä merkitystä 
tietokanavina, koska ne tarjoavat mm. luotettavaa, relevanttia ja nä-
kemyksellistä tietoa sekä mahdollisuuden peilata omia ajatuksiaan 
esimerkiksi toimialan kehitykseen. Artikkelissa VI vahvojen sidosten 
merkitystä rikastettiin tunnistamalla, että ne voivat olla muutakin 
kuin tietokanavia. Monenkeskiset henkilöiden väliset vahvat sidokset 
voivat muodostaa ”käytäntöyhteisön” (ks. esim. Wenger 1998) tai ”tie-
toyhteisön” (ks. esim. Henry & Pinch 2000; Pinch 2009), jotka ovat 
sosiaalisen oppimisen ja tiedonluonnin alustoja. Henkilöiden välisiä 
vahvoja sidoksia ei voikaan pelkistää vain yksilöiden tietokanaviksi tai 
tiedonluonnin alustoiksi, vaan niillä on syvempi sosiaalinen merkitys 
erilaisten sosiaalisten tarpeiden tyydyttäjinä ja ne ovat yhteisen iden-
titeetin muotoutumisen paikkoja ja foorumeita yhteisen päämäärään 
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saavuttamiselle. Tiedon ja informaation näkökulmasta on oleellista 
huomata, että vahvojen sidosten kautta välittyy ja luodaan tietoa, 
joka ei välttämättä ole luonteeltaan yllättävää tai täysin uutta, vaan 
pikemminkin hyvin fokusoitunutta ja koeteltua. 

Henkilöstön heikot sidokset ovat luonteeltaan usein lyhytkestoi-
sia, suunnittelemattomia ja satunnaisia, eikä niihin liittyvä vuorovai-
kutus ole luonteeltaan välttämättä tavoitteellista. Heikkoja sidoksia 
syntyy erilaisissa palavereissa, seminaareissa ja muissa työ- ja jopa 
vapaa-ajan yhteyksissä. Erilaiset henkilöiden väliset heikot sidokset 
ovat vahvoja sidoksia useammin riippumattomia henkilöiden taus-
taorganisaatioista. Heikot sidokset poikkeavat vahvoista sidoksista 
erityisesti niiden välittämän informaation ja tiedon luonteen suhteen. 
Heikot sidokset välittävät monipuolista, sirpaleista ja jopa yllättävää 
informaatiota ja tietoa. Se voi kuitenkin omassa sirpaleisuudessaan ja 
moninaisuudessaan olla epävarmaa ja jopa riskialtista. Näennäisestä 
tavoitteettomuudestaan huolimatta ne voivat olla asiantuntijoiden 
oman tiedonhankinnan ja -luomisen sekä oppimisen näkökulmasta 
erittäin hyödyllisiä. Niiden kautta voi välittyä tietoa esimerkiksi toimi-
alan yleisistä tapahtumista tai uusista teknologisista kehityssuunnista, 
trendeistä, kilpailijayrityksistä jne. Tällainen ”tiedon tihkusade” voi 
auttaa esimerkiksi uusien ideoiden ja näkökulmien synnyttämisessä. 

Yksilöiden vahvojen sidosten ja niiden varaan rakentuvien yh-
teisöjen tarkasteluissa on syytä huomioida myös ajallinen ulottuvuus 
vähintään kahdella tasolla. Kuten aiemmissa osatutkimuksissa (esim. 
artikkeli V) todettiin, asiantuntijatyöntekijöiden tietotarpeet ja -kana-
vat sekä niiden maantieteelliset ulottuvuudet muuttuvat heidän oman 
urakaarensa aikana. Toisaalta yleinen teknologinen kehitys ja tiedon 
monimutkaistuminen ja näitä seuraava yhä tiukempi yksilökohtainen 
erikoistuminen tiedon suhteen tuottaa uudenlaisia sosiaalisen tiedon-
hankinnan ja -luomisen haasteita. Howells (2012, 1017) kiteyttää 
tämän ajatuksen artikkelinsa loppukaneetissa: tietotyöntekijät eivät 
koskaan ole olleet näin lähellä toisiaan suhteessa informaation saata-
vuuteen ja näin kaukana toisistaan suhteessa tietoon. 



Paikallinen innovaatioympäristö – 409

Aiemmissa osatutkimuksissa ei ole juurikaan käsitelty sitä, kuinka 
organisaatiot hyödyntävät henkilöstönsä sosiaalisia verkostoja omassa 
innovaatiotoiminnassaan. Tässäkään yhteydessä ei asiaan paneuduta 
sen syvällisemmin, koska aihe on erittäin laaja eikä se ole tämän 
työn ytimessä. Henkilöstön sosiaaliset verkostot -osion organisaatioiden 
sisäisestä vastineesta käytetään laajaa osaamisen johtamisen käsitettä. 
Tämän käsitteen sukulaiskäsitteitä ovat esimerkiksi tietojohtaminen 
(”knowledge management”) ja tietämyksen hallinta/johtaminen. Näistä 
kenties vakiintunein termi on tietojohtaminen, mutta tämän tutki-
muksen näkökulmasta sen rasitteena on voimakas tietojärjestelmä- ja 
-teknologiapainotus. Esimerkiksi Viitala (2002) toteaa väitöskirjassaan, 
että tässä tietojohtamiseen / osaamisen johtamiseen liittyvässä tutki-
muskirjallisuudessa on perinteisesti korostunut nimenomaan asioiden 
johtaminen (”management”) ja strateginen, organisaatiotasoinen tar-
kastelu. Hänen luomassaan osaamisen johtamisen mallissa on aineksia 
myös johtajuuskirjallisuudesta ja oppimista käsittelevästä kirjallisuu-
desta. Osaamisen johtamisen kokonaisuutta on avattu moninaisesti 
esimerkiksi Uotilan (2010) toimittamassa artikkelikokoelmassa.

On aivan ilmeistä, että osaamisen johtamisella kokonaisuudessaan 
on erittäin keskeinen merkitys organisaation innovaatiotoiminnassa. 
Erilaisissa organisaatioissa eri osaamisen johtamisen ulottuvuudet 
painottuvat eri tavoin, mutta kaikessa innovaatiotoiminnassa ja eri-
laisissa innovaatioprosesseissa on aina erittäin vahva inhimillinen 
työpanos. Edelleen innovaatiotoimintaan ja -prosesseihin liittyy lä-
heisesti ihmisten välinen tiivis vuorovaikutus. Oleellista on huomata, 
että sekä yksilöiden että ryhmien työtä on syytä ja mahdollista johtaa. 
Tietojohtamis- ja innovaatiokirjallisuudessa on toki myös yksilö- ja 
ryhmätasoa koskevia klassikkotarkasteluja, joihin myös alueellisen 
innovaatiotoiminnan tutkimuksessa usein viitataan (esim. Nonaka 
& Takeuchi 1995).

Tässä kehikossa osaamisen johtamisella tarkoitetaan niitä sekä 
asioiden että ihmisten johtamiseen liittyviä toimia, joilla organisaatio 
pyrkii hyödyntämään omien työntekijöidensä tietoa, osaamista ja 
verkostoja organisaation kaikessa toiminnassa. Paikallisen innovaa-
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tioympäristön tutkimuksen näkökulmasta osaamisen johtamisen 
suhteen erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen, kuinka henkilöstön 
oman organisaation ulkopuolisia henkilöiden välisiä kytköksiä voidaan 
hyödyntää organisaation innovaatiotoiminnassa. Avainasemaan nou-
sevatkin organisaatio- ja aluerajat ylittävät käytäntö- ja tietoyhteisöt 
ja se, kuinka niitä on mahdollista johtaa organisaation tiedonluomi-
sen näkökulmasta suhteessa organisaation omiin kompetensseihin 
ja prosesseihin. Aminin ja Cohendetin (2004) kirja ”Architectures of 
Knowledge” on yksi varhaisimmista, mutta silti kokonaisvaltaisimmis-
ta esityksistä organisaatioiden, yhteisöjen ja erilaisten spatiaalisten 
skaalojen suhteista. 

Potentiaaliset työmarkkinat ja henkilöstön sosiaaliset verkostot ovat 
organisaatioiden oman innovaatioympäristön yksilötason näkökulmas-
ta varmasti kaikkein suurimpia asiakokonaisuuksia. Kolmantena loh-
kona kuvaa täydentää henkilöstön itsensäkehittämismahdollisuudet. Sillä 
viitataan kaikkiin niihin organisaation ulkoiseen toimintaympäristöön 
liittyviin organisoituihin mahdollisuuksiin, joiden kautta henkilöstö 
voi kehittää itseään joko täysin omasta tahdostaan tai organisaation 
kannustamana ja/tai kustantamana. Tällaisia mahdollisuuksia on 
lukematon määrä alkaen lyhytkestoisista valmennuksista ja päätyen 
esimerkiksi akateemisiin jatko-opintoihin ja täydennyskoulutuksiin 
(esim. MBA-tutkinnot). Itsensä kehittäminen on liittyy luontevasti 
osaksi johtamisen ja johtajuuden teemoja (esim. Tökkäri & Perttula 
2010), mutta tässä sen ajatellaan koskevan laajemmin organisaatioiden 
koko henkilöstöä, tosin painottuen innovaatiotoiminnan näkökul-
masta asiantuntijatyöntekijöihin. Laajassa yhteiskunnallisessa mielessä 
henkilöstön itsensäkehittämismahdollisuudet kytkeytyvät esimerkiksi 
keskusteluun elinikäisestä oppimisesta ja oppivasta yhteiskunnasta 
(esim. Kolehmainen 2007). 

Koulutus- ja kouluttautumisnäkökulmasta tullaan lähelle aikuis-
kasvatuksen kenttää. Aikuiskasvatuksen käsitteellä viitataan käytännön 
kenttänä nykyään laajasti sekä yleissivistävään omaehtoiseen opiske-
luun (nk. vapaa sivistystyö) että kaikkeen aikuisväestön työhön ja 
ammattiin liittyvään koulutukseen ja opiskeluun. Jälkimmäisen osalta 
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yhteys organisaatioiden toimintaan ja myös innovaatiotoimintaan on 
selvempi; työntekijät voivat hakea erilaisista koulutuksista tietoja ja 
taitoja, jotka ovat hyödyllisiä laaja-alaisessa innovaatiotoiminnassa. 
Perinteisempi sivistystyö tähtää mm. yksilöiden omien voimavarojen 
täysimääräiseen hyödyntämiseen, oppimiskyvyn parantumiseen sekä 
yhteisöllisyyden ja sosiaalisen pääoman kasvuun (ks. esim. Niemelä 
2011; Jokinen ym. 2012). Nämä hyödyt voivat yksilöiden kautta vä-
littyä myös työorganisaatioihin ja niiden innovaatiotoimintaan. Kou-
lutuksen ja kurssien lisäksi itsensäkehittämismahdollisuudet voivat olla 
esimerkiksi organisaation ulkoisia valmennus- ja mentorointiohjelmia.

Henkilöstön itsensäkehittämismahdollisuuksien vastine organisaa-
tion omassa sisäisessä toiminnassa on henkilöstön kehittäminen. Se pitää 
sisällään erilaisia tietoisia toimia, joilla organisaatio pyrkii kehittämään 
henkilöstön taitoja, osaamista ja suorituskykyä. Tyypillisiä henkilöstön 
kehittämisen muotoja ovat esimerkiksi työntekijöiden perehdyttämi-
nen, henkilöstökoulutus, mentorointiohjelmat sekä muut vastaavat 
henkilöstön kehittämiseen liittyvät toiminnot (esim. työnkierto ja 
urasuunnittelu). Kehittämisen muodot ovat siis pääosin samankaltaisia 
kuin ne, joihin yksilöt hakeutuvat oman organisaation ulkopuolella ke-
hittäessään itseään. Voi kuitenkin arvioida, että organisaation sisäisessä 
henkilöstön kehittämisessä erilaisten toimintamuotojen kytkös orga-
nisaation uudistumiseen ja innovaatiotoimintaan on potentiaalisesti 
vahvempi kuin henkilöstön omaehtoisissa kehittymispyrkimyksissä. 
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Kuva 5. Yritysten innovaatioympäristö kokonaisuudessaan
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Kuva 6. Muiden organisaatioiden innovaatioympäristö kokonaisuudessaan 
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5. PAIKALLISEN INNOVAATIOYMPÄRISTÖN 
KOKONAISMALLI

5.1. Lähtökohtia: juurtuneisuuden ulottuvuudet

Edellä on käsitelty yritysten ja muiden organisaatioiden omien inno-
vaatioympäristöjen muotoutumista rakenne-, organisaatio- ja yksi-
lötasolla. Lisäksi jo aiemmin käsiteltiin paikallisen innovaatioympä-
ristön paikallisuutta. Näillä eväillä on mahdollista luoda paikallisen 
innovaatioympäristön kokonaismalli, jota voidaan käyttää paikallisten 
innovaatioympäristöjen empiirisissä analyyseissä. Tässä yhteydessä on 
syytä huomata, että tämän tutkimuksen aiemmissa osatutkimuksis-
sa on esitetty alustavia kuvauksia paikallisen innovaatioympäristön 
osatekijöistä. Seuraavassa näitä tutkimustyötä ohjanneita sinällään 
samansuuntaisia alustavia määrittelyjä pyritään täsmentämään tu-
keutuen toimijoiden oman innovaatioympäristön ulottuvuuksien 
ja paikallisen innovaatioympäristön ”paikallisuuden” analyysiin. Pe-
rusrungon tälle jäsennykselle muodostaa läpi tutkimuksen käytetty 
jako paikallisen innovaatioympäristön rakenne- ja instituutiotasoon, 
organisaatioiden tasoon ja yksilöiden tasoon. Lähtökohta on se, että 
paikallinen innovaatioympäristö määrittyy paikallisten yritysten ja 
muiden organisaatioiden omien innovaatioympäristöjen paikallisten 
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ulottuvuuksien summana tai tihentymänä. Tämä sama lähtökohta 
toistuu kaikilla analyysimallin jäsennystasoilla. 

Paikallisen innovaatioympäristön käsite ja siihen kytkeytyvä tut-
kimus motivoituvat lähtökohtaisesti kiinnostuksesta jonkin alueen 
innovaatiotoimintaan, vaikka lähes yhtä vahvana juonteena tutki-
muksessa on erilaisten innovaatioprosessien ja ylipäänsä yritysten 
innovaatiotoiminnan spatiaalisten ilmenemismuotojen ymmärtä-
minen. Aluelähtöisen intressin taustalla on usein innovaatioympä-
ristötutkimukseen liittyvä tausta-ajatus alueen innovaatiotoiminnan 
kehittämisestä, mikä osaltaan heijastaa koko käsitteen dualistista luon-
netta. Kehittämispolitiikan näkökulmasta hallinnollisesti määrittyvät 
alueet ja niiden instituutiot ovat keskeisessä asemassa. Esimerkiksi 
aiemmassa alueellisen innovaatiojärjestelmän tutkimuksessa tällaiset 
hallinnollisesti määrittyneet alueet ovat olleet turhankin määräävässä 
asemassa, eikä tämän lähtökohdan ongelmallisuutta ole välttämät-
tä edes lainkaan eksplikoitu. Tästä poiketen innovaatioympäristön 
malli kuitenkin tunnistaa sen, että hallinnolliset rajat eivät määritä 
innovaatioprosessien spatiaalista ulottuvuutta, vaikka niiden riittävän 
yksityiskohtainen mallintaminen onkin erittäin haastavaa. 

Alueintressien primäärisyys heijastuu siinä, että tässä esitettävässä 
paikallisen innovaatioympäristön mallissa on oleellista tunnistaa alue, 
johon tavalla tai toisella kytkeytyvästä innovaatiotoiminnasta ollaan 
erityisen kiinnostuneita ja joka asettuu mittatikuksi ”paikallisuudelle” ja 
”ylipaikallisuudelle”. Yksinkertaisuuden vuoksi analyysimallissa käyte-
tään tällaista dikotomiaa, koska koko paikallisen innovaatioympäristön 
käsite motivoituu nimenomaan aluelähtöisesti. Kuten jo aiemmin 
todettiin, seuraavassa esitettävän paikallisen innovaatioympäristön ”pai-
kallisuudella” viitataan toiminnalliseen kaupunkiseutuun, joka kussakin 
empiirisessä tutkimuksessa on syytä määrittää tarkoituksenmukaisilla 
parametreilla ja tarkkuudella. ”Paikallisuuden” ylittävä ”ylipaikallisuus” 
on tilallisessa mielessä varsin epäanalyyttinen käsite, joka konkreettisessa 
empiirisessä tutkimuksessa on hyödyllistä avata yksityiskohtaisemmin. 
”Ylipaikallisuus” ymmärretään kahtalaisesti: Se viittaa vertikaalisesti 
”paikallisuutta” ylempiin spatiaalisiin skaaloihin, kuten suomalaisessa 
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todellisuudessa maakunta-, valtio- ja EU-tasoihin. ”Ylipaikallisuus” 
näyttäytyy myös horisontaalisena ”paikallisuuksien verkkona”, joka 
on tämän tutkimuksen kannalta hedelmällisempi tulkintatapa. 

Seuraavaksi esitettävässä analyysimallissa käytetään käsitteitä 
”paikallinen juurtuneisuus” ja ”ylipaikallinen juurtuneisuus”. Tässä 
tutkimuksessa juurtuneisuuden käsitteellä viitataan kaikkiin niihin 
tapoihin, joilla yritykset ja muut organisaatiot sekä niiden työntekijät 
ovat kytkeytyneet omaan toimintaympäristöönsä. Juurtuneisuuden 
käsite pitää siis sisällään myös puhtaat markkinasuhteet, vaikka sillä 
useimmiten viitataan nimenomaan niihin ei-taloudellisiin tekijöihin, 
joilla taloudelliset aktiviteetit ovat kytkeytyneet ulkoiseen toimintaympä-
ristöön (esim. Granovetter 1985; Oinas 1998). Tällaisia ovat tyypillisesti 
esimerkiksi sosiaaliset, kulttuuriset ja institutionaaliset tekijät. Kaikkien 
näiden tekijöiden kautta yritykset ja muut organisaatiot juurtuvat joko 
paikallisesti tai ylipaikallisesti. ”Paikallinen juurtuneisuus” ja ”ylipaikal-
linen juurtuneisuus” eivät suinkaan ole toisiaan poissulkevia asiaintiloja 
koko paikallisen innovaatioympäristön tasolla. Joissakin tapauksissa sekä 
paikallinen että ylipaikallinen juurtuneisuus on suurta, eli paikallisessa 
innovaatioympäristössä on paljon sisäistä vuorovaikutusta, mutta se 
on myös monipuolisesti ylipaikallisesti kytkeytynyt. Toisessa ääripäässä 
paikallisen innovaatioympäristön yritykset ja muut organisaatiot ovat 
juurtuneet heikosti sekä paikallisesti että ylipaikallisesti.  

5.2. Organisaatioiden innovaatioympäristöistä paikalliseksi 
innovaatioympäristöksi

5.2.1. Rakenne- ja instituutiotaso: ”Yrityskeskittymä ja 
institutionaalinen innovaatiojärjestelmä”

Yrityskeskittymä

Aiemmissa osatutkimuksissa (erityisesti artikkelit II ja III) on tarkastel-
tu ja määritelty paikallisen innovaatioympäristön rakenne- ja instituu-
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tiotasoa. Lähtökohta on ollut se, että paikallisen innovaatioympäristön 
perusta on jokin toimialakeskittymä tai toimialakeskittymien joukko, 
jossa on klusterimaisia piirteitä. Oleellista on, että alueen (=paikallisia) 
yrityksiä sitoo yhteen jokin taloudellinen intressi. Taustalla ovat siis 
nk. perinteiset kasaantumis- eli agglomeraatioedut, joita käsiteltiin 
jo johdantoartikkelissa, eikä niihin paneuduta siihen tässä enää sen 
tarkemmin. Perushuomio on joka tapauksessa se, että sekä lokalisaa-
tio- että urbanisaatioedut voivat näkyä hyvin eri tavoin rakentuneissa 
keskittymissä ja keskittymän rakenne vaikuttaa edelleen paikallisen 
innovaatioympäristön sisäiseen dynamiikkaan kokonaisuudessaan ja 
innovaatioprosesseihin erityisesti. 

Paikallisen innovaatioympäristön rakenne- ja instituutiotason 
perusta on niissä yrityksissä ja muissa organisaatioissa, jotka kuuluvat 
ja liittyvät paikallisen innovaatioympäristön ytimenä olevaan toimi-
alakeskittymään, toimialakeskittymien joukkoon tai muulla tavoin 
taloudellisesti tai toiminnallisesti toisiinsa kytkeytyneiden yritysten 
joukkoon. Voidaan ajatella, että ”rakennetaso” viittaa erityisesti yri-
tysrakenteeseen, joka tilallisessa mielessä kiteytyy edelleen termiin 
”yrityskeskittymä”. ”Yrityskeskittymän” kehitys määrittää suurelta 
osin koko paikallisen innovaatioympäristön kehityksen suunnan. 
Edelleen on syytä korostaa, että yrityskeskittymät voivat rakentua 
hyvin erilaisista lähtökohdista (ks. esim. Markusen 1996; Gordon & 
McCann 2000). 

Vastaavasti ”instituutiotaso” viittaa erityisesti julkisten ja kolman-
nen sektorin organisaatioiden muodostamaan kokonaisuuteen, jota 
kutsutaan kokoavasti ”institutionaaliseksi innovaatiojärjestelmäksi”. 
Kolmannessa osatutkimuksessa (artikkeli III) tarkasteltiin erityisesti 
paikallisen innovaatioympäristön ”tieto- ja osaamisinstituutioita”, joilla 
tuon tarkastelun perusteella on potentiaalisesti keskeinen ja moniulot-
teinen merkitys paikallisen innovaatioympäristön muotoutumisessa. 
Osatutkimus toi myös esiin sen, että tähän ”institutionaaliseen in-
novaatiojärjestelmään” kuuluvilla organisaatioilla on merkittävä rooli 
paikallisen innovaatioympäristön rakentamisessa ja kehittämisessä sekä 
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oman perustoimintansa että paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja 
jopa kansainvälisesti jaettujen toimintapoliittisten prosessien kautta. 

Tässä hahmoteltavan paikallisen innovaatioympäristön analyy-
simalli perustuu siihen, että sekä yritysten että muiden organisaati-
oiden oman innovaatioympäristön rakennetason tekijät projisoituvat 
paikallisen innovaatioympäristön edellä mainituiksi ulottuvuuksiksi 
(Taulukko 3).  

Taulukko 3. Siirtymä organisaatioiden innovaatioympäristöistä paikallisen 
innovaatioympäristön rakenne- ja instituutiotasolle

Yritysten
innovaatio-
ympäristöt

Paikallinen innovaatioympäristö:
”Yrityskeskittymä ja

institutionaalinen innovaatiojärjestelmä”

Muiden
organisaa-

tioiden
innovaatio-
ympäristöt

  Yritykset 
  ja niiden…

 organisatori-
    set puitteet 
 arvoverkot 
    eli toimittajat,
    kumppanit ja  
    asiakkaat 
 kilpailijat

↔

↔

↔

↔

”YRITYSKESKITTYMÄ”
 Paikalliset yritykset ja niiden 
organisatoriset piirteet ja puitteet 
(esim. koko, omistus, toimiala)
 Paikallisten yritysten asema 
arvoverkoissa (esim. hankintojen 
suunta, markkinoiden sijainti)
Paikallisten yritysten kilpailijat ja 
kilpailu

”INSTITUTIONAALINEN
INNOVAATIOJÄRJESTELMÄ”
 Paikalliset julkiset ja kolman-
nen sektorin organisaatiot, joilla on 
jokin rooli yritysten innovaatiotoi-
minnassa (esim. yliopistot, ammat-
tikorkeakoulut, tutkimuslaitokset, 
teknologiakeskukset, kehittämis-
yhtiöt) sekä niiden organisatoriset 
piirteet ja puitteet
 Paikallisten julkisten ja kolman-
nen sektorin organisaatioiden rooli 
osana laajempia (poliittis-hallinnol-
lisia) ohjausjärjestelmiä
 Paikallisten julkisten ja kol-
mannen sektorin organisaatioiden 
asema omissa toiminnallisissa ver-
kostoissaan
 Paikallisten julkisten ja kolman-
nen sektorin organisaatioiden asia-
kassuhteet

↔

↔

↔

↔

Muut organisaa-
tiot ja niiden…

 organisatoriset  
    puitteet
 (poliittis-hallin-
       nollinen) oh-
    jausjärjestelmä
 toiminnalliset  
    verkostot
 asiakkaat
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Paikallisen innovaatioympäristön yritykset ja niiden oman in-
novaatioympäristön rakennetason tekijät (organisatoriset puitteet, 
arvoverkot ja kilpailijat) muodostavat yhdessä yrityskeskittymän. 
Yksittäisten yritysten erilaiset piirteet summautuvat siis paikallisuuden 
kautta omanlaisekseen systeemiseksi kokonaisuudeksi, joka toisaalta 
muokkaa yritysten valintoja ja toimintaa. Tässäkin siis näkyy se, että 
yritykset ja julkiset organisaatiot yhtä aikaa sekä tuottavat että kulut-
tavat paikallista innovaatioympäristöä. Tämän systeemisen paikallisen 
kokonaisuuden toimintadynamiikkaan vaikuttaa merkittävästi paitsi 
yritysten määrä, mutta myös niiden oman innovaatioympäristön omi-
naispiirteet alkaen yritysten omista avainpiirteistä, kuten historiasta, 
koosta ja toimialasta. 

Yritysten organisatorisista piirteistä ja puitteista omistajuus on 
spatiaalisen ulottuvuuden sisältävä tekijä, joka vaikuttaa myös yritys-
ten innovaatiotoimintaan. Omistajuus saa erilaisia muotoja yrityk-
sen elinkaaren eri vaiheissa. Erityisesti nopeasti kehittyvillä tai vasta 
muotoutumassa olevilla teknologiaintensiivisillä start up -toimialoilla 
aktiivinen omistajuus ja (riski-)rahoitus ovat erityisen merkityksellisiä. 
Tämä selittää osaltaan sellaisten korkean teknologian yrityskeskitty-
mien syntyä, joissa teknologiayritysten ja riskisijoittajien yhteistyö on 
erittäin tiivistä ja itseään ruokkivaa. Jo Floridan ja Kenneyn (1988) 
tutkimus osoitti laajalla yhdysvaltalaisella aineistolla tämän keskittymiä 
luovan prosessin ja korosti sijoitusprosessien tietointensiivistä luonnet-
ta ja riskisijoitusverkostojen merkitystä sijoituskohteiden etsinnässä, 
resurssien mobilisoinnissa ja start up -yritysten perustamisessa. 

Vastaavasti 1990-luvun jälkipuoliskolla ja 2000-luvun alussa 
Internetin nousun myötä syntynyt ja kasvanut uusmedia- ja ICT-ala 
on hyvä esimerkki teknologiayritysten ja riskisijoitustoiminnan yhte-
yksistä. Esimerkiksi Zookin (2002) tutkimuksen mukaan riskisijoitus-
toiminnan (”venture capital”, VC) peruslogiikka johti osaltaan siihen, 
että Internetin nousuun perustunut liiketoiminta keskittyi erityisesti 
alkuvaiheessa juuri tiettyihin sijainteihin sekä Yhdysvalloissa että 
muualla maailmassa: Riskisijoitustoiminta näyttäisi hyötyvän maantie-
teellisestä läheisyydestä, mikä konkretisoituu nimenomaan paikallisten 
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verkostojen ja paikallistuneen tiedon kautta. Riskisijoitustoiminnassa 
oleellista on se, että sijoittajat tuovat yritykseen mukanaan pääoman 
lisäksi ei-rahamääräisiä panoksia, kuten juuri verkostoja ja osaamista. 
Näiden hyödyntäminen yrityksessä edellyttää tiivistä henkilökohtaista 
työskentelyä, jota taas maantieteellinen helpottaa käytännössä. On 
myös hyvä tunnistaa, ettei riskisijoitustoimiala synny tyhjästä, vaan 
edellä kuvattu teknologialähtöisten kasvuyritysten ja pääomasijoitta-
jien vuorovaikutus ilmenee toimialatasolla itseään vahvistavana, yhtei-
sevolutiivisena kehitysprosessina, johon vaikuttavat monet muutkin 
tekijät (esim. Avnimelech & Teubal 2006; Kenney 2011). 

Voidaan olettaa, että erillisten riskisijoitusyritysten (VC) lisäksi 
sama logiikka pätee keskeisiltä osiltaan sekä suurten yritysten riskisi-
joitustoiminnassa (”corporate venture capital”, CVC) että kasvuyritys-
toimijoiden (”venture-to-capital”, V2C) toiminnassa. Suurten yritysten 
riskisijoitukset ulkoisiin yrityksiin voivat motivoitua monista syistä, 
esimerkiksi puhtaan taloudellisesti tai joistakin strategisista syistä (ks. 
esim. Maula 2001; Chesbrough 2002). Rasila (2004) puolestaan tun-
nistaa viimeksi mainituiksi kasvuyritys- eli V2C-toimijoiksi seuraavat: 
1) yksityiset sijoittajat (”individual investor”), 2) matching-palvelut 
(”matching service”), 3) muiden kasvuyrityspalveluiden tarjoajat (”fa-
cilities and services”), 4) kanssayrittäjät (”co-entrepreneur”), 5) (julki-
set) esisiemenrahoittajat (”pre-seed financiers”) ja 6) siemenrahoittajat 
(”seed investment company”). Mikään näistä toimijatahoista ei isossa 
mittakaavassa rahoita kasvuyrityksiä, vaan niiden toimet suuntautu-
vat siihen, että asiakasyrityksestä tulee riskisijoituskelpoinen (esim. 
kompetenssit, kasvupotentiaali, skaalautuvuus), mikä on luonnolli-
nen osa omistusperustaisten pääomasijoitusmarkkinoiden toimintaa. 
Spatiaalisesta näkökulmasta on huomattava, että kansainvälistymis-
haluisia ja -kykyisiä yrityksiä voidaan valmistaa vastaanottamaan 
myös isoja ulkomaisia riskisijoituksia, jolloin pääoman lisäksi niillä 
on käytettävissään esimerkiksi sijoittajien kansainväliset kontaktit ja 
markkinaymmärrys. Tällaiset tavoitteet ja näkökulmat voivat hyvin 
liittyä myös em. CVC-rahoitukseen ja -omistajuuteen (vrt. Maula 
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2001, 182). Tämä huomio ei sinällään ole ristiriidassa edellä mainitun 
Zookin (2002) tutkimuksen huomioiden kanssa. 

Toinen yritystoimipaikkojen omistajuuteen liittyvä huomion-
arvoinen seikka liittyy nimenomaan T&K- ja innovaatiotoiminnan 
nopeaan kansainvälistymiseen myös vakiintuneissa yrityksissä. Aiem-
min T&K- ja innovaatiotoiminta oli kehittyneissä teollisuusmaissa 
keskittynyt varsin voimakkaasti yritysten kotimaahan, mutta varsin 
nopeasti yritysten ulkomailla sijaitsevat yksiköt ja tytäryhtiöt ovat 
kasvattaneet osuuttaan koko innovaatiotoiminnasta. Lisäksi yritykset 
hakeutuvat enenevissä määrin yhteistyöhön ulkomaisten kumppa-
neiden kanssa. Nopea kansainvälisen innovaatiotoiminnan kasvu 
kehittyvissä maissa (esim. ns. BRICS-maat) ei suinkaan johdu vain 
matalammasta kustannustasosta, vaan yritykset tekevät investointeja 
ja hankkivat ulkomaisia yrityksiä omistukseensa myös erittäin kor-
kealuokkaisen osaamisen takia. (ks. esim. OECD Science, Technology 
and Industry: Outlook 2010.) 

Omistajuuden kautta avautuu myös monia muita kiinnostavia 
kysymyksiä, jotka vaikuttavat innovaatioympäristöjen dynamiik-
kaan. Esimerkiksi Van Beers ym. (2008) ovat tutkineet kotimaisten 
ja ulkomaisessa omistuksessa olevien yritysten T&K-yhteistyötä ko-
timaisten yliopistojen ja muiden tiedontuotanto-organisaatioiden 
kanssa Suomessa ja Hollannissa. Keskeinen huomio on se, että Suo-
messa ei ole merkittävää eroa suomalais- ja ulkomaalaisomisteisten 
yritysten yhteistyöhalukkuudessa, kun taas Hollannissa kotimaiset 
yritykset ovat tässä suhteessa aktiivisempia. Suomessa yritykset ovat 
myös halukkaampia jakamaan tietoa T&K-kumppaneidensa kanssa 
kuin Hollannissa. Vaikka tämä tutkimus ei nostanut suomalaisessa 
kontekstissa esiin eroja yritysten omistustaustan suhteen, vahvisti 
tutkimus sen, että omistajuus on relevantti näkökulma siihen, kuinka 
paikalliset innovaatioympäristöt muotoutuvat.

Tällaisten organisatoristen puitteiden ohella paikallisen inno-
vaatioympäristön muotoutumiseen vaikuttaa yritysten arvoverkkojen 
luonne ja yritysten asema niissä. Oleellista on kiinnittää huomiota 
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yritysten toimittajayrityksiin (esim. materiaalitoimittajat, alihankkijat, 
laitetoimittajat), kumppaniyrityksiin (esim. teknologiakumppanit, 
myynti- ja markkinointikumppanit) ja asiakkaisiin (yritys- ja yksityis-
asiakkaat). Aiemmin tässä tutkimuksessa (ks. artikkeli I) on jo viitattu 
siihen, kuinka uuden informaatio- ja kommunikaatioteknologian 
aktiivinen hyödyntäminen yhdessä tehokkaiden logististen ratkaisujen 
kanssa mahdollistavat erilaisten taloudellisten toimintojen tehokkaan 
hajauttamisen. Tämä näkyy myös arvoverkostoissa, jotka nykyisessä 
taloudellisessa ympäristössä ovat yhä useammin hyvin kansainväli-
siä ja jopa globaaleita. Parhaillaan näyttää olevan käynnissä monilla 
aloilla sellaisia prosesseja, joissa eri maat ja alueet hakevat rooliaan 
toimiala- tai klusteriperustaisen erikoistumisen sijasta toimintokoh-
taisen erikoistumisen kautta, minkä tuotekohtaisten arvoverkostojen 
analyysi mainiosti osoittaa (ks. esim. Pajarinen ym. 2010; Ali-Yrkkö 
2013.) Globaalit arvoverkostot ovat keskenään erilaisia, ja muotou-
tumiseen vaikuttavat esimerkiksi toimialan piirteet (esim. tuotteiden 
kompleksisuus, transaktioiden määrämuotoisuus) ja arvoverkostoihin 
kuuluvien yritysten oman sijaintiin liittyvät institutionaaliset tekijät 
(vrt. esim. Gereffi ym. 2005). Globaalit arvoverkostotkin siis muo-
toutuvat jatkuvasti ajassa ja tilassa. 

Alueellisen innovaatiotoiminnan malleissa on tyypillisesti kes-
kitytty hyvin paljon nimenomaan paikallisiin tuotantojärjestelmiin, 
vaikka sekä valmistavan teollisuuden että palvelualojen arvoverkot 
ovat enenevissä määrin kansainvälisiä kaikilta keskeisiltä osiltaan. 
Paikallisen innovaatioympäristön olemus onkin aivan erilainen sil-
loin, jos sen (keskeisimmät) yritykset toimivat puhtaasti globaaleissa 
arvoverkoissa ilman merkittäviä suhteita paikallisiin toimittaja-, asi-
akas- tai kumppaniyrityksiin. Paikallisten innovaatioympäristöjen 
tutkimuksessa onkin syytä kiinnittää paikallisten yritystoimipaikkojen 
asemaan kansainvälisissä ja globaaleissa arvoverkostoissa, koska ne 
ohjaavat merkittävästi yritysten valintoja ja ratkaisuja myös niiden 
oman innovaatioympäristön muilla tasoilla. Eri toimijoiden jatkuvasti 
uudelleenmuotoutuvien kansainvälisten ja globaalien kytkentöjen 
vaikutukset paikallisen innovaatioympäristön sisäiseen dynamiik-
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kaan voivat olla hyvinkin monimuotoisia ja riippuvat siitä, kuinka 
paikallista innovaatioympäristöä eri toimijoiden voimin tuotetaan ja 
kuinka globaaleja arvoketjuja ja -verkkoja hallitaan (vrt. Humphrey 
& Schmitz 2002, useista näkökulmista Belussi & Sammarra 2010). 

Yritysten väliseen kilpailuun liittyy myös vahva spatiaalinen ulottu-
vuus. Lähtökohta kilpailulle on yritysten markkinoiden suuntautunei-
suus. Yhä useammat yritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla, 
ja kotimaisillakin markkinoilla toimivat yritykset altistuvat kansain-
väliselle kilpailulle. Tämä huomio linkittyy yritysten muuttuviin 
arvoverkkoihin ja niiden muuttuviin spatiaalisiin skaaloihin. Varsin 
monissa alueellisen innovaatiotoiminnan malleissa, kuten porterilaisessa 
klusterilähestymistavassa, korostetaan paikallisen kilpailun merkitystä 
yritysten innovaatiotoimintaa stimuloivana tekijänä. Onkin luonnol-
lista, että lähellä sijaitsevan kilpailijayrityksen toimintaa on helpompi 
seurata ja jopa imitoida kuin kaukana sijaitsevaa kilpailijaa. Tämä siitä 
huolimatta, että kilpailijaseurannassakin on aiempaa helpompaa ylittää 
maantieteellisiä esteitä esimerkiksi Internetin tarjoamien tietoresurs-
sien avulla. Paikallisuus helpottaa toki esimerkiksi monipuolisten, 
tyypillisesti epävirallisten sosiaalisten tietolähteiden käyttöä. 

Institutionaalinen innovaatiojärjestelmä

Paikallisen innovaatioympäristön julkisten ja muiden organisaatioiden 
rakennetason kokonaisuudesta käytetään tässä siis nimitystä ”insti-
tutionaalinen innovaatiojärjestelmä”. Samaa käsitettä ovat aiemmin 
kehitelleet ja käyttäneet mm. Cooke (2004), Cooke ja Leydesdorff 
(2006) ja Ylinenpää (2009). He kuitenkin viittaavat samalla käsitteellä 
(”institutional regional innovation system”, IRIS) kokonaisen alueellisen 
innovaatiojärjestelmän instituutiovetoiseen luonteeseen erotuksena 
yrittäjämäisiin alueellisiin innovaatiojärjestelmiin (”entrepreneurial 
regional innovation system”, ERIS). Huomio sekä alueellisten inno-
vaatiojärjestelmien että paikallisten innovaatioympäristöjen erilaisista 
luonteista on oleellinen: toiset innovaatiojärjestelmät ja -ympäristöt 
ovat luonteeltaan julkis- ja instituutiovetoisia, kun taas toisia leimaa 
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nimenomaan yrittäjämäisten toimijoiden aktiivisuus. Kummassa-
kin tapauksessa alueellisessa innovaatiojärjestelmässä tai paikallisessa 
innovaatioympäristössä on läsnä joukko julkisia ja puolijulkisia or-
ganisaatioita, jotka tavalla tai toisella vaikuttavat alueelliseen inno-
vaatiotoimintaan. Juuri tähän toimijoiden joukkoon viitataan tässä 
tutkimuksessa ”institutionaalisen innovaatiojärjestelmän” käsitteellä. 
Kyse on eräänlaisesta paikallisen innovaatioympäristön verrattain 
hitaasti muuttuvasta luurangosta, joka tukee innovaatioympäristön 
varsinaisten lihasten eli yritysten toimintaa.   

”Institutionaalisen innovaatiojärjestelmän” osalta huomio kiin-
nittyy lähtökohtaisesti samanlaisiin tekijöihin kuin paikallisen in-
novaatioympäristön yritystenkin kohdalla. Oleellisia asioita ovat 
innovaatiotoimintaan kytkeytyvien julkisten ja kolmannen sekto-
rin organisaatioiden määrän lisäksi niiden keskeiset organisatoriset 
piirteet ja puitteet (esim. perustehtävät, koko ja rakenne). Kuten jo 
aiemmissa osatutkimuksissa on tuotu esille, erityisen merkitykselli-
siä organisaatioita paikallisen innovaatioympäristön näkökulmasta 
ovat esimerkiksi koulutus- ja tutkimusorganisaatiot (yliopistot, am-
mattikorkeakoulut, sektoritutkimuslaitokset), erilaisten julkisten ja 
puolijulkisten yrityspalveluiden tarjoajat (esim. teknologiakeskukset 
ja elinkeino- ja kehitysyhtiöt), edunvalvonta- ja muut järjestöt (esim. 
kauppakamarit, yrittäjäjärjestöt, paikalliset työntekijäjärjestöt) sekä 
paikalliset viranomaistahot. 

Paikallisen innovaatioympäristön ”institutionaalisen innovaatio-
järjestelmän” luonteeseen ja dynamiikkaan voi viitata myös institutio-
naalisen kapasiteetin ja tiheyden käsitteillä. Aminin ja Thriftin (1994, 
14–15) mukaan institutionaalinen tiheys (tai kapasiteetti) viittaa 
tilanteeseen, jossa runsaslukuinen institutionaalisten organisaatioiden 
joukko toimii synergisessä yhteistyössä yhteisen päämäärän hyväksi 
siten, että toimintaa ohjaavat jaetut kulttuuriset normit ja arvot (vrt. 
esim. Healey ym. 1999; Kosonen 2001). Institutionaalisen tiheyden 
käsite muistuttaakin nimenomaan siitä, että on oleellista kiinnittää 
huomiota erilaisten alueelliseen innovaatiotoimintaan kytkeytyvien 
julkisten ja kolmannen sektorin organisaatioiden olemassaolon li-
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säksi niiden keskinäiseen yhteistoimintaan ja vuorovaikutukseen. 
Tätä yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta ohjaavat osaltaan erilaiset 
ei-organisationaaliset instituutiot, jotka ovat jaettuja ”pelin sääntöjä” 
ja ajatusmalleja. Paikallista innovaatioympäristöä tutkittaessa nämä 
tekijät huomioidaan pääosin organisaatioiden tai yksilöiden välisiä 
suhteita tarkasteltaessa. Erityisesti tarkasteltaessa paikallisten yritys-
ten ja muiden organisaatioiden innovaatioverkostojen rakentumista 
tällaiset luonteeltaan institutionaaliset tekijät nousevat keskeisiksi 
ja ne tulevat huomioiduiksi käyttämällä eri etäisyyden/läheisyyden 
muotoihin pohjautuvaa analyysimallia. 

Yritysten toiminnan kohdalla käytetään termejä arvonluonti, 
arvoverkko ja arvoverkosto. Laajasti ymmärrettynä myös julkiset 
ja kolmannen sektorin organisaatiot luovat omalla toiminnallaan 
arvoa, mutta se on luonteeltaan erilaista. Julkiset organisaatiot saavat 
useimmiten toiminnan oikeutuksen poliittis-hallinnollisesta järjestel-
mästä, mikä myös määrittää yksittäisen julkisen organisaation aseman 
ja tehtävät. Myös yritysmuotoiset, mutta osin tai täysin julkisessa 
omistuksessa olevat organisaatiot (esim. kehittämisyhtiöt ja tekno-
logiakeskukset) kuuluvat poliittis-hallinnollisen ohjausjärjestelmän 
piiriin, vaikka niiden operatiivisen toiminnan suhde poliittisiin pro-
sesseihin on välittyneempi ja niillä on huomattava liikkumavara oman 
toimintansa ja strategiansa muotoilussa. Kuten jo aiemmin todettiin, 
myös kolmannen sektorin toimijoilla on oma järjestöpoliittinen ja 
hallinnollinen puitteensa, joka ohjaa niiden toimintaa. 

Erilaiset poliittis-hallinnolliset järjestelmät luovatkin lähinnä 
puitteita kaikkien alueelliseen innovaatiotoimintaan kytkeytyneiden 
julkisten ja kolmannen sektorin organisaatioiden toiminnalle. Puitteet 
ovat kuitenkin merkityksellisiä, ja niillä on omat spatiaaliset skaalansa: 
Paikallisessa innovaatioympäristössä toimiva julkinen organisaatio 
voi esimerkiksi olla osa laajempaa kansallista tai kansainvälistä koko-
naisuutta, jolloin se voi vain varsin rajoitetusti toimia nimenomaan 
paikallisiin olosuhteisiin soveltuvalla tavalla. Tämän vuoksi julkisten 
ja kolmannen sektorin organisaatioiden poliittis-hallinnollisen järjes-
telmän spatiaalisen skaalan analyysi on perusteltua nimenomaan toi-
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minnallisesta näkökulmasta. Poliittis-hallinnollisen ohjausjärjestelmän 
skaalat voivat olla hyvin monipuolisia. Esimerkiksi maakuntaliitot 
(paikallisen innovaatioympäristön perusrakenteiden ja kehittämisen 
rahoittajina) organisoituvat perustaltaan paikallisesta ja alueellisesta 
lähtökohdasta käsin, mutta niiden toimintaa määrittävät erilaiset kan-
salliset ja EU-tasoiset ohjaus- ja rahoitusmekanismit sekä säädökset. 

Julkisten ja kolmannen sektorin organisaatioiden varsinainen 
työskentely ja arvonluonti tapahtuvat useimmiten erilaisissa toimin-
nallisissa verkostoissa, joita innovaatiotoiminnan tapauksessa voidaan 
laajasti ottaen nimittää kehittäjäverkostoiksi. Verkostot voivat olla 
luonteeltaan samanaikaisesti paikallisia, alueellisia, kansallisia ja kan-
sainvälisiä. Erilaisten julkisten ja kolmannen sektorin organisaatioiden 
toiminnalliset verkostot ja niiden spatiaaliset skaalat ovat luonnolli-
sesti keskenään erilaisia. Esimerkiksi yliopistot ovat hyvä esimerkki 
organisaatiosta, jolla on hyvin moninaiset toiminnalliset verkostot. 
Riippumatta poliittis-hallinnollisesta ohjausjärjestelmästä yliopistot 
ovat osa kansainvälistä tiedeyhteisöä. Yliopistojen toiminnan ja toi-
minnallisten verkostojen spatiaaliset skaalat ovat usein yhtäaikaisesti 
paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä, eli ne ovat perusluonteeltaan 
multiskalaarisia (Arbo & Benneworth 2007, ks. myös esim. Lester & 
Sotarauta 2007). Myös muiden paikalliseen ja alueelliseen innovaatio-
toimintaan kytkeytyvien julkisten organisaatioiden toimintaan ja toi-
minnallisiin verkostoihin kohdistuu kasvava multiskalaarisuuden haaste: 
esimerkiksi yleisempien alueellisten kehittäjäorganisaatioiden (”regional 
development agencies”, RDA) ja erikoistuneempien teknologiakeskusten 
on kyettävä ylittämään ja yhdistämään erilaisia toimija-, sektori- ja 
maantieteellisiä rajoja (esim. Kolehmainen 2006b; Bellini ym. 2012.)

Kaupunkiseuduilla ja laajemmilla alueilla on usein tunnistetta-
vissa useita keskenään limittäisiä, erikoistuneita kehittäjäverkostoja, 
jotka ovat yksi esimerkki julkisten organisaatioiden toiminnallisista 
verkostoista. Viime vuosina on useille alueille syntynyt myös erityisiä 
kehittäjäverkostoja alueen innovaatiotoiminnan kehittämiseen. Tällai-
nen kehittäjäverkosto koostuu useimmiten samoista organisaatioista 
kuin paikallisen innovaatioympäristön institutionaalinen perusrakenne 
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eli esimerkiksi nk. tieto- ja osaamisinstituutioista (ks. artikkeli III). 
Kehittäjäverkostoon voi kuulua myös sellaisia yksityisiä yrityksiä, joilla 
on erityinen ja tietoinen halu muokata ja kehittää omaa paikallista tai 
alueellista toimintaympäristöään. 

Tällainen paikallinen kehittäjäverkosto on luonteeltaan stra-
teginen hallintaverkosto, jossa valmistellaan, tehdään päätöksiä ja 
toteutetaan tietyn julkisen politiikkalohkon toimia (ks. Linnamaa 
2004). Yleisesti ottaen kehittäjäverkostoilla viitataan organisaatioiden 
muodostamaan verkostoon, vaikka on ilmiselvää, että yksilöillä on 
suuri merkitys erilaisissa politiikkaprosesseissa. Tutkimuksellisesti 
on mielekästä tarkastella kehittäjäverkostoja samanaikaisesti sekä or-
ganisaatio- että yksilötasolla (ks. esim. Tolonen 2009). Ranta (2011) 
käsitteellisti omassa väitöskirjassaan paikallisen innovaatioympäristön 
tavalla, joka on varsin lähellä edellä kuvaillun kaltaisen alueelliseen 
innovaatiotoimintaan liittyvän kehittäjäverkoston määritelmää. Näistä 
lähtökohdista Ranta (emt.) päätyy korostamaan tällaisten verkostojen 
organisoitumisen tilannesidonnaisuutta sekä strategisten, rakenteel-
listen ja sosiaalisten ulottuvuuksien merkitystä. Tällaiseen kehittä-
jäverkostoon kuuluminen vaikuttaa julkisen ja kolmannen sektorin 
organisaation innovaatiotoimintaan ja yritysten innovaatioprosesseihin 
kytkeytymiseen merkittävästi, oletettavasti jopa enemmän kuin niiden 
poliittis-hallinnollinen ohjausjärjestelmä. 

Julkisten ja kolmannen sektorin organisaatioiden toiminnallisten 
verkostojen lisäksi on syytä puhua korostetusti asiakkaista eli yrityk-
sistä, muista organisaatioista ja yksityishenkilöistä, joille ne tarjoavat 
omia palveluitaan ja joissakin tapauksissa tuotteitaan. Toiminnallisiin 
verkostoihin voi toki kuulua myös näiden organisaatioiden asiakkaita. 
Muiden organisaatioiden tuottamat palvelut ja tuotteet liittyvät melko 
harvoin aivan puhtaasti innovaatiotoimintaan. Ne voivat kuitenkin 
olla merkityksellisiä koko paikallisen innovaatioympäristön kannalta. 
Esimerkiksi yritysrahoitukseen liittyvät palvelut eivät välttämättä 
suoraan liity johonkin konkreettiseen innovaatioprosessiin, mutta ne 
ovat silti paikallisesti erittäin tärkeitä. Lisäksi julkiset ja kolmannen 
sektorin organisaatiot hoitavat useimmiten erilaisia hallinnollisia teh-
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täviä ja yleisiä kehittämistehtäviä, joiden suhteen asiakkuudet voivat 
olla hyvinkin epämääräisiä, koska ne kohdistuvat laajaan yritys- ja 
toimijajoukkoon.

Julkisten ja kolmannen sektorin organisaatioiden asiakassuhteilla 
on oma spatiaalinen ulottuvuutensa. Tässä yhteydessä paikallisen 
innovaatioympäristön julkisten ja kolmannen sektorin organisaati-
oiden poliittis-hallinnollinen ohjausjärjestelmä sekä toiminnalliset 
verkostot kietoutuvat yhteen asiakassuhteiden kanssa. Esimerkiksi 
paikallisesti rahoitetut elinkeino- ja kehittämisyhtiöt sekä teknologia-
keskukset kohdistavat palvelunsa useimmiten paikallisille yrityksille 
ja yksityishenkilöille sekä niille yrityksille ja yksityishenkilöille, jotka 
ovat kiinnostuneita sijoittumaan kehittäjäorganisaation toimialueelle. 
Erityisesti substanssilähtöisillä erikoistuneilla kehittäjäorganisaatioilla 
on kuitenkin usein myös ”oman alueen” ulkopuolelta olevia asiakkaita, 
eli niiden asiakassuhteiden spatiaalinen kenttä on tyypillisesti laajempi. 
Samanlaisia piirteitä on myös kolmannen sektorin organisaatioissa: 
paikallisten järjestöjen asiakassuhteet ovat tyypillisesti paikallisia.

Kuten on huomattu, sekä yritykset että muut organisaatiot voi-
vat spatiaalisesti juurtua rakenteellisella tasolla sekä paikallisesti että 
ylipaikallisesti. Paikallisen innovaatioympäristön yritysten erilaiset 
spatiaalisen juurtuneisuuden skaalat tuottavat koko sen ytimen muo-
dostavan ”yrityskeskittymän” juurtuneisuuden luonteen. Vastaavasti 
muiden organisaatioiden rakenteellisen juurtuneisuuden spatiaaliset 
skaalat tuottavat ”institutionaalisen innovaatiojärjestelmän” juurtu-
neisuuden luonteen. Yksittäiset yritykset voivat rakennetasolla olla 
juurtuneita yhtä aikaa sekä paikallisesti että ylipaikallisesti, mutta 
koko ”yrityskeskittymän” ja ”institutionaalisen innovaatiojärjestelmän” 
tasolla tämä on totta vielä syvemmin. Näiden kahden paikallisen in-
novaatioympäristön peruselementin keskinäisestä vuorovaikutuksesta 
syntyy koko paikallisen innovaatioympäristön kokonaisprofiili raken-
teellisella tasolla. Sinällään ”yrityskeskittymän” ja ”institutionaalisen 
innovaatiojärjestelmän” keskinäiset profiilit voivat poiketa toisistaan 
merkittävästi. 
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Koko edellä käyty keskustelu voidaan tiivistää paikallisen inno-
vaatioympäristön analyysimallissa kuvaan 7, jota täydentää selittävä 
taulukko 4. Tässä hahmoteltavassa paikallisen innovaatioympäristön 
analyysimallissa tunnistetaan yksikertaisuuden vuoksi vain neljä pai-
kallisen innovaatioympäristön rakenne- ja instituutiotason peruskate-
goriaa, jotka toimivat rakennuspuina paikallisen innovaatioympäristön 
kokonaisprofiilille. Nämä kategoriat muodostuvat nelikenttään, jonka 
ulottuvuudet ovat paikallisen juurtuneisuuden ja ylipaikallisen juurtu-
neisuuden intensiteetti. Näin syntyy neljä peruskategoriaa, jotka ovat 
seuraavat: a) monipuolisesti juurtunut yrityskeskittymä ja institutionaa-
linen innovaatiojärjestelmä, b) paikallisesti juurtunut yrityskeskittymä 
ja institutionaalinen innovaatiojärjestelmä, c) ylipaikallisesti juurtunut 
yrityskeskittymä ja institutionaalinen innovaatiojärjestelmä sekä d) heikko 
yrityskeskittymä ja institutionaalinen innovaatiojärjestelmä.

Kuva 7. Paikallisen innovaatioympäristön rakenne- ja instituutiotaso: neljä 
peruskategoriaa  
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Taulukko 4. Rakenne- ja instituutiotason peruskategorioiden luonnehdinnat

Tyyppi Luonnehdinta

Monipuolisesti juurtu-
nut yrityskeskittymä 
ja institutionaalinen 
innovaatiojärjestelmä

Paikallisen innovaatioympäristön ytimessä olevan yrityskeskittymän 
yritykset ovat juurtuneet sekä paikallisesti että ylipaikallisesti. Niillä on 
tyypillisesti sekä paikallisia että alueen ulkopuolisia omistajia. Myös 
niiden arvoverkoissa on sekä paikallisia että ylipaikallisia piirteitä, eli 
niillä on tyypillisesti sekä paikallisia että alueen ulkopuolisia toimittajia 
ja asiakkaita, samoin kilpailijoita. 
Paikallisen innovaatioympäristön institutionaalista innovaatiojärjestel-
mää luonnehtii sekä paikallisuus että ylipaikallisuus. Osa julkisista ja 
kolmannen sektorin organisaatioista on täysin paikallisesti omistettuja 
ja ohjattuja, kun taas osa organisaatioista on alueen ulkopuolisessa 
ohjauksessa. Julkisten ja kolmannen sektorin organisaatioiden toimin-
nalliset verkostot ovat leimallisesti sekä paikallisia että ylipaikallisia, 
samoin sekä henkilö- että yritysasiakkuudet. 

Paikallisesti juurtu-
nut yrityskeskittymä 
ja institutionaalinen 
innovaatiojärjestelmä

Paikallisen innovaatioympäristön perustana olevaa yrityskeskittymää 
luonnehtii paikallisuus. Yritykset ovat suurelta osin paikallisessa omis-
tuksessa, ja myös niiden arvoverkot ovat vahvasti paikallistuneita, 
vaikka niillä on myös alueen ulkopuolisia asiakkaita ja kilpailijoita. 
Institutionaalinen innovaatiojärjestelmäkin on vahvasti paikallistunut, 
eli innovaatiotoimintaan kytkeytyvät julkiset ja kolmannen sektorin 
organisaatiot ovat paikallisessa ohjauksessa ja niiden toiminnallisis-
sa verkostoissa korostuvat paikalliset kumppanuudet. Myös niiden 
asiakkaat ovat suurelta osin paikallisia. 

Ylipaikallisesti juurtu-
nut yrityskeskittymä 
ja institutionaalinen 
innovaatiojärjestelmä

Paikallisen innovaatioympäristön yrityskeskittymää luonnehtii ylipaikal-
lisuus. Suuri osa keskeisimmistä yrityksistä on alueen ulkopuolisessa 
omistuksessa, tai ne ovat isojen konsernien toimipaikkoja. Myös niiden 
arvoverkostot ovat suurelta osin alueen ulkopuolisia sekä toimittajien 
että asiakkaiden osalta. Myös kilpailijat ovat suurelta osin muualla 
kuin omalla alueella. 
Paikallinen institutionaalinen innovaatiojärjestelmä on luonteeltaan 
ylipaikallinen, eli sitä ohjataan suurelta osin alueen ulkopuolelta ja/
tai sen toiminta suuntautuu merkittävissä määrin alueen ulkopuolelle. 
Esimerkiksi julkiset ja kolmannen sektorin organisaatiot voivat olla 
sivutoimipisteitä, niiden toiminnalliset verkostot saattavat suuntau-
tua suurelta osin alueen ulkopuolelle ja paikalliset kumppanuudet ja 
asiakkuudet voivat olla heikkoja. 

Heikko yrityskeskitty-
mä ja institutionaali-
nen innovaatiojärjes-
telmä

Paikallisen innovaatioympäristön yrityskeskittymä on kauttaaltaan 
heikko. Yritysten omistajuus on epävarmalla ja toistuvasti vaihtuvalla 
pohjalla. Myös niiden asema arvoverkoissa on heikko, samoin asema 
suhteessa kilpailijoihin. 
Paikallinen institutionaalinen innovaatiojärjestelmä on heikko, ja sen 
profiili on epämääräinen. Toimijoita on kokonaisuudessaan vähän, 
ja/tai ne ovat heikkoja. Myös niiden poliittis-hallinnollinen ohjaus on 
epämääräistä, ja niiden toiminnalliset verkostot sekä asiakkuudet ovat 
profiililtaan heikkoja ja hajanaisia. 

A

B

C

D



Paikallinen innovaatioympäristö – 431

5.2.2. Organisaatiotaso: ”Innovaatiomarkkinoiden ja 
-verkostojen tihentymä”

Paikallisen innovaatioympäristön rakenne- ja instituutiotason piirtei-
den johtaminen yksittäisten organisaatioiden (sekä yritykset että muut 
organisaatiot) ja niiden omien innovaatioympäristöjen piirteistä on 
haastavaa ja komplisoitunutta eikä edes missään mielessä ongelmaton-
ta. Siirtymä yksittäisten organisaatioiden oman innovaatioympäristön 
koko paikallisen innovaatioympäristön organisaatiotason tarkasteluun 
on huomattavasti yksinkertaisempaa: Paikallisen innovaatioympäristön 
organisaatiotaso voidaan määritellä yksinkertaisesti paikalliseen inno-
vaatioympäristöön kuuluvien toimijoiden omien, suoraan innovaatio-
toimintaan liittyvien markkina- ja verkostosuhteiden tihentymäksi. 
Neljännessä osatutkimuksessa (artikkeli IV) keskeinen huomio oli 
se, että ainakin uusmedia- ja ohjelmistoyritysten innovaatioverkostot 
perustuvat monelta osin niiden perusliiketoimintaverkostoihin eli 
esimerkiksi olemassa oleviin suhteisiin asiakkaiden ja teknologiatoi-
mittajien kanssa. 

Paikallisten toimijoiden innovaatiotoimintaan liittyvien markki-
nasuhteiden muodostamaa kokonaisuutta kuvataan tässä paikallisen 
innovaatioympäristön analyysimallissa käsitteellä ”innovaatiomark-
kinat” ja verkostosuhteiden muodostamaa kokonaisuutta puolestaan 
kutsutaan ”innovaatioverkostoiksi” (Taulukko 5).
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Taulukko 5. Siirtymä organisaatioiden innovaatioympäristöistä paikallisen 
innovaatioympäristön organisaatiotasolle  

Yritysten
innovaatio-
ympäristöt

Paikallinen innovaatioympäristö:
”Innovaatiomarkkinoiden ja 

-verkostojen tihentymä”

Muiden
organisaatioiden

innovaatio-
ympäristöt

Yritykset 
ja niiden…

 markkinasuh-
      teet yksityisiin
    ja muihin inno-
    vaatiotoimijoi-
    hin
 verkostosuh-
        teet yksityisiin
    ja muihin inno-
    vaatiokumppa-
    neihin

↔

↔

↔

YRITYSTEN INNOVAATIO-
MARKKINAT JA -VERKOSTOT
 Paikallisten yritysten innovaa-
tiotoimintaan liittyvät markkina-
suhteet 
 Paikallisten yritysten organi-
saatioiden väliset innovaatiover-
kostot 

MUIDEN ORGANISAATIOIDEN
INNOVAATIOMARKKINAT JA

-VERKOSTOT
 Paikallisten julkisten ja kolman-
nen sektorin organisaatioiden in-
novaatiotoimintaan liittyvät mark-
kinasuhteet
 Paikallisten julkisten ja kolman-
nen sektorin organisaatioiden in-
novaatioverkostot 

↔

↔

↔

Muut organisaa-
tiot ja niiden…

 markkinasuh-
     teet yksityisiin ja 
    muihin innovaa-
    tiotoimijoihin
 verkostosuh-
     teet yksityisiin ja
    muihin innovaa-
     tiokumppaneihin

Nimenomaan paikallisen innovaatioympäristön käsitteen näkökul-
masta mielenkiintoisin kysymys on se, missä määrin yritysten ja mui-
den toimijoiden suoraan innovaatiotoimintaan liittyvät markkina- ja 
verkostosuhteet ovat ”paikallistuneet”, toisin sanoen, kuinka merkit-
tävältä osalta nämä suhteet ovat luonteeltaan paikallisia. Alueellisen 
innovaatiotoiminnan tutkimuksessa on usein lähdetty liikkeelle siitä 
olettamuksesta, että toimijoiden maantieteellinen läheisyys tuottaa 
niille merkittäviä hyötyjä myös innovaatiotoiminnan näkökulmasta. 
Tässä tutkimuksessa on ollut lähtökohtana se, että maantieteellisellä 
läheisyydellä voi olla merkitystä innovaatiotoimintaan liittyvien mark-
kina- ja verkostosuhteiden synnyn, ylläpitämisen ja hyödyntämisen 
suhteen. Nämä hyödyt ja niiden realisoituminen eivät kuitenkaan 
ole itsestäänselvyyksiä. Itse asiassa tällaisten markkina- ja verkosto-
suhteiden syntymisen ja hyödyntämisen dynamiikka voi olla varsin 
monimuotoista. 
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Rakenne- ja instituutiotasolla korostuvat yritysten ja muiden 
organisaatioiden erot, mikä heijastuu myös siihen tapaan, jolla ne 
omalla olemassaolollaan ja toiminnallaan yhtä aikaa sekä ”tuottavat” 
että ”kuluttavat” paikallista innovaatioympäristöä. Organisaatiotasolla 
puolestaan korostuvat yritysten ja muiden organisaatioiden yhtäläi-
set piirteet. Lähtökohtana on se huomio, että paikallisen innovaa-
tioympäristön kaikkien toimijoiden innovaatiotoiminnan kannalta 
merkitykselliset organisaatiotasoiset kumppanuudet ja verkostot 
muodostuvat kutakuinkin samojen ehtojen vallitessa. Tässä yhtey-
dessä on toki huomattava, että markkinasuhteet ovat oletettavasti 
suurimmaksi osaksi yritysten välisiä, vaikka muutkin organisaatiot 
myyvät markkinaehtoisesti innovaatiotoimintaan liittyviä palveluita 
tai muita innovaatiotoiminnassa tarvittavia kompetensseja. Oleellista 
on kuitenkin huomata, että erityisesti julkisen sektorin toimijat voivat 
olla myös merkittäviä innovaatiotoimintaan liittyvien palveluiden ja 
muiden kompetenssien ostajia. Esimerkiksi julkisen laboratorio- ja 
tutkimusinfrastruktuurin rakentaminen edellyttää merkittäviä ulkoisia 
hankintoja. 

Yritysten ja muiden organisaatioiden innovaatiotoimintaan liit-
tyvien markkinasuhteiden spatiaalisten skaalojen tarkastelu on me-
taforisesti liitettävissä keskusteluun nk. koodatun ja hiljaisen tiedon 
siirrettävyydestä (esim. Oinas 2000; Kautonen 2006, 24–27). Tämän 
keskustelun päähuomiohan on se, että erityisesti erilaisin artefakteihin 
(esim. materiaalit, komponentit, koneet, laitteet, julkaisut, muut tal-
lennusvälineet) sitoutunut koodattu tieto on helposti siirrettävissä eri 
puolille maapalloa. Vastaavasti ihmisiin ja heidän välisiin suhteisiin 
sitoutunut hiljainen tieto on luonteeltaan sosiaalisesti rakentunutta 
ja vaikeasti siirrettävää. Tätä karkeaa jakoa voidaan perustellusti kri-
tisoida ja kehittää eteenpäin (esim. Gertler 2003; Amin & Cohendet 
2004; Muthusamy & White 2005; Rutten & Boekema 2012). Tie-
tyssä mielessä markkina- ja verkostosuhteiden voi kuitenkin ajatella 
noudattelevan samantyyppistä spatiaalista peruslogiikkaa: puhtaan 
markkinaperustaiset suhteet ovat vähemmän sensitiivisiä sekä transak-
tioiden spatiaalisille skaaloille että erilaisille sosiaalisille, kulttuurisille 
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ja institutionaalisille tekijöille, jotka liittyvät tiettyihin sijainteihin 
ja alueisiin. Esimerkiksi hyvin dokumentoidun, selkeästi rajautuvan 
teknologian (esim. patentit) hankkiminen ei tunne maantieteellisiä 
rajoja. Vastaavasti pitkäaikaiset ja syvemmät verkostosuhteet ovat 
sensitiivisempiä em. sosiaalisesti rakentuville tekijöille, jolloin huo-
mio kohdistuu voimakkaammin myös maantieteen merkitykseen 
verkostosuhteiden muotoutumisessa. Jako markkina- ja verkostosuh-
teiden välillä ei ole jyrkän dikotominen, vaan pikemminkin kyse on 
jatkumosta. Esimerkiksi vaativien asiantuntijapalveluiden ostaminen 
markkinaperustaisessa suhteessakin edellyttää useimmiten asiakas- ja 
toimittajayrityksen vuorovaikutusta, jossa erilaisilla sosiaalisilla teki-
jöillä on suuri merkitys. 

Paikallisen innovaatioympäristön analyysimallin näkökulmasta on 
syytä huomioida paikallisten toimijoiden markkina- ja verkostosuh-
teet sekä niiden spatiaalinen suuntautuminen. Innovaatiotoimintaan 
liittyvien verkostosuhteiden analyysi on kuitenkin organisaatiotasol-
la painoarvoltaan suurempi nimenomaan niiden pitkäkestoisen ja 
pysyvämmän luonteen vuoksi. Organisaatioiden oman innovaatio-
ympäristön piirteitä hahmoteltaessa (luku 4.4.2.) innovaatioverkos-
tojen synnyn ehtoihin kiinnitettiinkin enemmän huomioita. Tuossa 
yhteydessä todettiin, että innovaatioverkostojen muotoutumiseen 
vaikuttavat laajasti ottaen neljänlaiset etäisyystekijät: 1) osaamisteki-
jät, 2) organisatoriset ja sosiaaliset tekijät, 3) toiminnalliset tekijät sekä 
4) maantieteeseen ja alueeseen liittyvät tekijät. Nämä tekijät eivät siis 
ole liitettävissä vain yhteen organisaatioon, vaan vähintään kahden 
organisaation väliseen suhteeseen.

Erilaisten etäisyyden muotojen analyysi osoitti oikeastaan, et-
tä maantieteellinen etäisyys on innovaatiotoiminnan näkökulmasta 
analyyttisessä mielessä vain yksi ja substanssisisällöltään verrattain 
kevyt kategoria: fyysisen ja siihen liittyvä (matka-)aikaetäisyyden 
pieneneminen vähentää toki innovaatiotoimintaan liittyvän vuo-
rovaikutuksen transaktiokustannuksia, mutta muutoin sen suora 
merkitys on vähäinen. Olisi ”spatiaalista fetisismiä” väittää muuta 
(vrt. Morgan 2004, 11). On kuitenkin hyvä huomata, että nämä 
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maantieteellisen läheisyyden tuottamat transaktiokustannushyödyt 
ovat verkostosuhteiden lisäksi luontevasti läsnä myös suoraan innovaa-
tiotoimintaan liittyvissä markkinasuhteissa. Lisäksi on syytä huomata, 
kuten jo aiemmin on vihjattu, että maantieteellinen läheisyys voi olla 
eräänlainen erilaisten läheisyyksien ”henkari”, johon luontevimmin 
pujottautuvat erityisesti sosiaalisen, institutionaalisen ja kulttuurisen 
etäisyyden muodot. Vastaavasti on hyödyllistä todeta, että esimerkiksi 
osaamistekijöihin liittyvät etäisyydet eivät välttämättä ole lainkaan 
riippuvaisia organisaatioiden välisestä maantieteellisestä etäisyydestä 
tai edes laajemmasta alueellisesta kulttuurista tai institutionaalisesta 
ympäristöstä. 

Organisaatioihin liittyvät maantieteelliset ja aluespesifit piirteet 
voivat siis vaikuttaa niiden välisten innovaatioverkostojen syntymi-
seen, muotoutumiseen ja käytäntöihin. On kuitenkin hyvä tehdä 
ero organisaation innovaatiokumppanuuksien ja sitä kautta inno-
vaatioverkostojen muotoutumiseen vaikuttavien tekijöiden ja näi-
den innovaatiokumppanuuksien spatiaalisen suuntautumisen välille. 
Muutama kuvitteellinen esimerkki konkretisoi erilaisia vaihtoehtoja: 
Paikalliseen innovaatioympäristöön kuuluvan organisaation innovaa-
tiokumppanuudet voivat periaatteessa olla täysin paikallisia, mikä ei 
kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että nimenomaan maantie-
teeseen ja alueeseen liittyvät tekijät olisivat johtaneet näiden kump-
panuuksien syntyyn. Toisaalta maantieteeseen ja alueeseen liittyvät 
tekijät voivat merkittävästikin vaikuttaa siihen, että organisaation 
innovaatioverkostot ovat luonteeltaan paikallisia. Tämä on alueellisen 
innovaatiotoiminnan tutkimuksen (nk. TIM-lähestymistavat) yksi 
keskeisimmistä näkökulmista, jota eri mallit tosin painottavat hiukan 
eri tavoin (ks. esim. Oerlemans ym. 2007). Paikallisen innovaatio-
ympäristön kokonaisvaltainen analyysimalli pyrkii rikastamaan näitä 
näkökulmia edelleen.

Toisaalta voi olla niin, että paikalliseen innovaatioympäristöön 
kuuluvan organisaation kaikki innovaatiokumppanuudet ovat luon-
teeltaan ylipaikallisia, vaikka maantieteeseen ja alueeseen liittyvät 
tekijät olisivat organisaation kannalta merkityksellisiä. Tällöin on 
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vain niin, että muut innovaatioverkoston syntyyn ja muotoutumiseen 
vaikuttavat tekijät ovat olleet merkitykseltään vahvempia. Edelleen 
on täysin mahdollista ja jopa verrattain tavanomaista, että organi-
saation innovaatioverkostot ovat sekä paikallisia että ylipaikallisia, 
koska kumppanuuksien syntymistä määrittävät tilannesidonnaisesti 
eri tekijät. Erilaiset spatiaaliset skaalathan eivät sulje pois vaan täy-
dentävät toisiaan. 

Organisaation innovaatiokyky, sen innovaatioverkostot ja lopulta 
sen varsinainen (taloudellinen) suorituskyky kietoutuvat toisiinsa 
monin, osin välittyneinkin tavoin. Aiemmassa tutkimuksessa on 
esimerkiksi tunnistettu organisaation ulkoisen innovaatioverkoston 
sopivan rakenteen merkitys, sillä se voi edesauttaa myös organisaation 
sisäisten voimavarojen hyödyntämistä ja olla samalla myös organisaa-
tion suorituskyvyn kannalta merkittävämpi asia kuin sen yksittäisten 
kumppanuuksien ja kontaktien innovatiivisuus (Zaheer & Bell 2005). 
Tämän tutkimuksen näkökulmasta voi väittää, että korkean innovaa-
tiokyvyn organisaatio kykenee etsimään ja arvioimaan potentiaalisia 
innovaatiokumppaneita paljon suuremmasta toimijajoukosta kuin 
alhaisen innovaatiokyvyn organisaatiot. Tämä voi puolestaan joh-
taa tasapainoisempiin ja monipuolisempiin innovaatioverkostoihin. 
Yhteenvetona voidaan todeta, että paikallisen innovaatioympäristön 
dynamiikan hahmottamisen kannalta on oleellista ymmärtää, kuinka 
ja millaisten tekijöiden varaan toimijoiden innovaatiokumppanuudet 
ja -verkostot ovat muotoutuneet ja mitkä niiden spatiaaliset ulot-
tuvuudet ovat. Molemmat tarkastelu-ulottuvuudet ovat paikallisen 
innovaatioympäristön analyysimallin kannalta oleellisia.  

Organisaatioiden innovaatiotoimintaan liittyvät markkina- ja 
verkostosuhteiden spatiaaliset piirteet voidaan tiivistää paikallisen 
innovaatioympäristön analyysimallissa kuvaan 8, jota täydentää selit-
tävä taulukko 6. Rakenne- ja instituutiotason tavoin hahmoteltavassa 
analyysimallissa tunnistetaan yksikertaisuuden vuoksi vain neljä pai-
kallisen innovaatioympäristön organisaatiotasoista peruskategoriaa. 
Kategorisoinnissa hyödynnetään samoja paikallisen ja ylipaikallisen 
juurtuneisuuden ulottuvuuksia. Näistä lähtökohdista syntyy neljä 
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peruskategoriaa, jotka ovat seuraavat: a) monipuolisesti juurtuneet 
innovaatiomarkkinat ja -verkostot, b) paikallisesti juurtuneet innovaa-
tiomarkkinat ja -verkostot, c) ylipaikallisesti juurtuneet innovaatiomark-
kinat ja -verkostot sekä d) heikot innovaatiomarkkinat ja -verkostot. 

Kuva 8. Paikallisen innovaatioympäristön organisaatiotaso: neljä perus-
kategoriaa
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Taulukko 6. Organisaatiotason peruskategorioiden luonnehdinnat

Tyyppi Luonnehdinta

Monipuolisesti 
juurtuneet inno-
vaatiomarkkinat 
ja -verkostot 

Paikallisen innovaatioympäristön yritykset ja muut organisaatiot 
toimivat aktiivisesti sekä paikallisilla että ylipaikallisilla inno-
vaatiomarkkinoilla, joiden kautta välittyy merkittävästi tietoa, 
teknologiaa ja muita innovaatiotoiminnan kannalta merkittä-
viä kompetensseja. Yritysten ja muiden organisaatioiden in-
novaatioverkostoihin kuuluu tyypillisesti sekä paikallisia että 
alueen ulkopuolisia kumppaneita. Paikallinen ja ylipaikallinen 
juurtuneisuus voi toteutua eri tavoin innovaatiomarkkinoiden ja 
-verkostojen osalta, mutta yhdessä ne muodostavat monipuo-
lisesti juurtuneen organisaatiotasoisen innovaatioympäristön.  

Paikallisesti 
juurtuneet inno-
vaatiomarkkinat 
ja -verkostot

Paikallisten yritysten kesken sekä yritysten ja muiden organi-
saatioiden välille ovat syntyneet aktiiviset paikalliset innovaa-
tiomarkkinat. Markkinaehtoisten suhteiden lisäksi yritysten ja 
muiden organisaatioiden innovaatioverkostojen paikallinen 
ulottuvuus on erittäin vahva, eikä niiden paikallinen luonne 
kuitenkaan merkitse tinkimistä esimerkiksi innovaatiokumppa-
neiden osaamisen tasosta tai innovaatioprosessien laadusta. 

Ylipaikallisesti 
juurtuneet inno-
vaatiomarkkinat 
ja -verkostot

Yritykset hankkivat innovaatiotoiminnassaan tarvitsemaan-
sa tietoa, teknologiaa ja kompetensseja markkinaehtoisesti 
pääosin oman alueen ulkopuolelta. Myös muut organisaatiot 
toimivat aktiivisesti ylipaikallisilla innovaatiomarkkinoilla. Sekä 
yritysten että muiden organisaatioiden innovaatioverkostot 
suuntautuvat suurimmaksi osaksi oman alueen ulkopuolelle, 
ja paikalliset innovaatiokumppanuudet ovat vähäisiä. 

Heikot innovaa-
tiomarkkinat ja 
-verkostot

Yritykset eivät aktiivisesti hanki innovaatiotoimintaan liittyvää 
tietoa, teknologiaa ja kompetensseja ulkopuolelta, minkä vuoksi 
myöskään paikalliset innovaatiomarkkinat ja -verkostot eivät ole 
kehittyneet. Samalla julkisten organisaatioiden innovaatiotoi-
mintaan liittyvät markkina- ja verkostosuhteet ovat kauttaaltaan 
heikosti kehittyneitä.  

5.2.3. Yksilötaso: ”Yksilöiden innovaatioympäristö”

Paikallisen innovaatioympäristön rakenne- ja instituutiotasolla sekä 
organisaatiotasolla kyse on yrityksistä sekä julkisen ja kolmannen 
sektorin organisaatioista sekä niiden keskinäisistä suhteista. Yksilö-
tasolla katse siirtyy näissä samoissa organisaatioissa työskenteleviin 
yksilöihin. Neljäs, viides ja kuudes osatutkimus (artikkelit IV–VI) 
käsittelevät empiirisesti tätä paikallisen innovaatioympäristön yksilö-
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tasoa. Neljännen osatutkimuksen (artikkeli IV) keskeinen huomio on 
se, että yksilöiden väliset innovaatiotoimintaan liittyvät verkostot ovat 
päällekkäisiä organisaatioiden välisten verkostojen kanssa, mikä kuvaa 
samalla sitä, että paikallisen innovaatioympäristön tasot ovat keskenään 
yhteenkietoutuneita. Myös viides osatutkimus (artikkeli V) vahvistaa 
tämän huomion ja nostaa samalla esiin sen huomion, että paikallisen 
innovaatioympäristön merkitys vaihtelee asiantuntijatyöntekijän oman 
uran eri vaiheissa. Kuudes osatutkimus (artikkeli VI) vahvistaa jo 
edellisissä osatutkimuksissa esiintuotua havaintoa siitä, että paikal-
lisessa innovaatioympäristössä oleellisia ovat sekä vahvat että heikot 
henkilöiden väliset sidokset, jotka tuottavat paikallista ”pörinää”.  

Paikallisen innovaatioympäristön lähestymistavan ja tässä esitettä-
vän analyysimallin yksi kulmakivi on juuri se, että samaan kokonaisuu-
teen tuodaan eri näkökulmia. Monissa alueellisen innovaatiotoiminnan 
malleissa keskitytään vain johonkin alueellisen innovaatiotoiminnan 
osakokonaisuuteen ja toimijajoukkoon. Oleellista on kuitenkin tuoda 
nämä näkökulmat yhteen, ja se tapahtuu tässä analyysimallissa juuri 
siten, että paikallisen innovaatioympäristön yksilötasoa tarkastellaan 
siihen kuuluvissa organisaatioissa työskentelevien yksilöiden kautta. 
Yksilötasollakin paikallisen innovaatioympäristön kokonaisuus syntyy 
siihen kuuluvien organisaatioiden omien, yksilötason innovaatioym-
päristöjen summana (Taulukko 7). 

Toisin kuin rakennetasolla, yksilötasolla sekä yritysten että muiden 
organisaatioiden omien innovaatioympäristöjen ulkoiset ulottuvuudet 
(potentiaaliset työmarkkinat, henkilöstön sosiaaliset verkostot sekä it-
sensäkehittämismahdollisuudet) ovat lähtökohtaisesti samoja. Kyse on 
yhtä kaikki ”yksilöiden innovaatioympäristöstä”, tarkastellaanpa sitä sitten 
yrityssektorilla tai julkisella ja kolmannella sektorilla. Tämä huomio 
alleviivaa sitä, että niin yritykset kuin muutkin organisaatiot elävät eri 
toimintalogiikoistaan huolimatta ”samaa todellisuutta” myös – ja ehkä 
erityisesti – yksilötasolla. Eroa on varmasti siinä, missä määrin nämä yksi-
lötason ulottuvuudet ovat suhteessa organisaation innovaatiotoimintaan. 
Vastaavasti eri organisaatioiden toiminta ja suhde näihin organisaation 
ulkoisiin ulottuvuuksiin poikkeavat toisistaan merkittävästi. 
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Taulukko 7. Siirtymä organisaatioiden innovaatioympäristöistä paikallisen 
innovaatioympäristön yksilötasolle 

Yritysten
innovaatio-
ympäristöt

Paikallinen innovaatioympäristö:
”Yksilöiden innovaatioympäristö”

Muiden
organi-

saatioiden
innovaatio-
ympäristöt

Yritykset 
ja niiden…

 potentiaaliset 
     työmarkkinat 
 henkilöstön 
     sosiaaliset ver-
     kostot: vahvat 
     ja heikot
     sidokset
 henkilöstön 
     itsensäkehittä-
     mismahdolli-
     suudet

↔

↔

↔

↔

YKSILÖIDEN 
INNOVAATIOYMPÄRISTÖ

YRITYSSEKTORILLA
 Paikallisten yritysten asema työ - 
markkinoilla ja työmarkkinoiden 
dynamiikka
 Paikallisten yritysten henki-
löstön vahvat sidokset, joiden 
pohjalle syntyy käytäntö- ja tie-
toyhteisöjä
 Paikallisten yritysten henkilös-
tön heikot sidokset, jotka tuottavat 
paikallista ”pörinää”
 Paikallisten yritysten henkilös-
tön ulkoiset kehittämismahdolli-
suudet 

YKSILÖIDEN INNOVAATIO-
YMPÄRISTÖ

JULKISELLA JA KOLMAN-
NELLA SEKTORILLA

 Paikallisten julkisten ja kolman-
nen sektorin organisaatioiden 
asema työmarkkinoilla ja työ-
markkinoiden dynamiikka
 Paikallisten julkisten ja kolman- 
nen sektorin organisaatioiden 
henkilöstön vahvat sidokset, joi-
den pohjalle syntyy käytäntö- ja 
tietoyhteisöjä
 Paikallisten julkisten ja kolman-
nen sektorin organisaatioiden 
henkilöstön heikot sidokset, jot-
ka tuottavat paikallista ”pörinää”
 Paikallisten julkisten ja kolman-
nen sektorin organisaatioiden 
henkilöstön ulkoiset kehittämis-
mahdollisuudet 

↔

↔

↔

↔

Muut organisaa-
tiot ja niiden…

 potentiaaliset 
     työmarkkinat
 henkilöstön  
    sosiaaliset
    verkostot:  
     vahvat ja heikot
    sidokset
 henkilöstön it-
    sensäkehittä-
    mismahdolli-
    suudet
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Paikallisen innovaatioympäristön yritysten ja muiden organisaati-
oiden kohtaamat potentiaaliset työmarkkinat summautuvat innovaa-
tioympäristön työmarkkinoiden koko kuvaksi: erilaisilla organisaatioilla 
on erilainen asema työmarkkinoilla, ja organisaatioiden käyttäyty-
minen tuottaa osaltaan omanlaisensa työmarkkinoiden dynamiikan 
paikalliselle innovaatioympäristölle. Työmarkkinat ovat paikallisen 
innovaatioympäristön kannalta erittäin keskeinen elementti, koska 
se sitoo yhteen voimakkaasti sekä organisaatioiden että yksilöiden 
intressit. Työmarkkinat ovat samalla tavallaan rakenne- ja instituu-
tiotason asia, koska niiden toiminta perustuu erilaisiin virallisiin 
(esim. työmarkkinalainsäädäntö ja sopimusjärjestelmä) ja epävirallisiin 
instituutioihin (esim. jaetut työpaikkapreferenssit). Työmarkkinoiden 
suuren merkityksen vuoksi seuraavassa esitetään sitä koskien muutama 
tarkentava lisähuomio. 

Erikoistunut paikallinen työvoima ja työvoiman tarjonta ovat 
olleet keskeisesti esillä monissa alueellista innovaatiotoimintaa kuvaa-
vissa malleissa alkaen ”marshallilaisista” keskittymistä ja päätyen aina 
alueellisiin innovaatiojärjestelmiin (ks. johdantoartikkeli). Paikallisten 
työmarkkinoiden roolia onkin syytä korostaa, sillä työvoima on ver-
rattain pysyvä ja hitaasti muuttuva elementti toisin kuin monet muut 
yleisesti korostetut paikallisen innovaatioympäristön tai alueellisen 
innovaatiojärjestelmän tekijät, kuten teknologia tai rahoitus (vrt. 
esim. Hommen & Doloreux 2003). Tämä huomio korostaa niiden 
työmarkkinoiden institutionaalista luonnetta.

Paikallisten ja alueellisten työmarkkinoiden suhdetta yritysten 
toimintaan kokonaisuudessaan ja innovaatiotoimintaan erityisesti on 
tarkasteltu jonkin verran. Ensinnäkin työmarkkinoiden piirteet voivat 
potentiaalisesti vaikuttaa organisaatioiden innovaatiotoimintaan. Ku-
ten todettua, erikoistunut työvoima on tässä suhteessa yksi keskeinen 
tekijä, joka liittyy myös paikallisen työvoiman kiertoon. Paikallinen 
työvoiman kierto on puolestaan yksi organisaatioiden välisen tiedon 
ja osaamisen vaihdon sekä oppimisen muoto (Hommen & Doloreux 
2003). Kyse on teknologian ja tiedon siirrosta ihmisten hahmos-
sa. Saxenianin (1994) klassinen tutkimus Piilaaksosta ja Bostonin 
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alueesta kuvasi sitä, kuinka nimenomaan Piilaaksossa työntekijöiden 
liikkuvuus yritysten välillä tuotti kasautumisetuja. Liikkuvuus saman 
toimialan sisällä tuottaa ymmärrettävästi lokalisaatioetuja, kun taas 
liikkuvuus toimialojen välillä tuottaa tyypillisiä urbanisaatioetuja. Mu-
kalan (2011) artikkelimuotoisen väitöskirjan keskeiset, suomalaisiin 
aineistoihin perustuvat tulokset näyttävät tukevan näitä huomioita. 

Empiiriset tutkimukset vahvistavat, että työvoiman liikkuvuus 
on yksittäisen organisaation innovaatiotoiminnan näkökulmasta 
merkityksellinen seikka, joskaan asia ei ole mitenkään yksioikoinen. 
Työvoiman kiertoon liittyy yksittäisten organisaatioiden näkökulmasta 
myös kannustinongelmia: mikäli työvoima on kovin nopeasti vaih-
tuvaa, eivät esimerkiksi T&K- ja osaamisinvestoinnit henkilöstöön 
ole välttämättä kovinkaan tuottavia ja siten houkuttelevia. Tämän 
vuoksi työvoimankierron nopeudessa on olemassa eräänlainen optimi 
(esim. Cooper 2001). Toisaalta rekrytoivan organisaation kannalta 
on merkitystä sillä, millaista osaamista työvoimankierron yhteydessä 
liikkuu (esim. samanlaiset vs. täydentävät osaamiset) ja mikä on työ-
voiman kierron spatiaalinen skaala (esim. Simonen 2007; Boschma 
ym. 2009). Näiden tekijöiden suhteen erilaiset tutkimusasetelmat ja 
empiiriset aineistot antavat hiukan erilaisia tuloksia. Voi kuitenkin 
todeta, että pelkästään paikallinen, vain kapeasti erikoistunut työvoi-
ma ei välttämättä edistä organisaatioiden innovaatiotoimintaa eikä 
laajemmin alueen kilpailukykyä optimaalisella tavalla. Tämä huomio 
on silta noin vuosikymmen sitten täyteen liekkiin leimahtaneeseen 
keskusteluun ”luovasta luokasta” ja sen suhteen vetovoimaisista alu-
eista. Richard Floridan (2002) teos ”The Rise of the Creative Class” 
ja muutama vuosi myöhemmin julkaistu ”The Flight of the Creative 
Class” (Florida 2005) onnistuivat kiteyttämään monia asioita pitkään 
jatkuneesta keskustelusta, joka koski inhimillisen pääoman (”human 
capital”) roolia tuotannontekijänä. 

Floridan (2002) määrittely luovasta luokasta perustui eräänlaiseen 
ammatti- ja toimialaluokitukseen. Hänen mukaansa luova luokka 
jakaantuu kahteen eli ”superluovaan ytimeen” ja ”luoviin ammatti-
laisiin”. Molempien ryhmien preferenssit ovat leimallisen urbaaneja, 
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ja luova luokka kokonaisuudessaan kaipaa ympärilleen kaikenlaista 
moninaisuutta, monikulttuurisuutta ja -arvoisuutta, suvaitsevaisuutta, 
luovuutta ja teknologista edistyneisyyttä. Tässä ei nyt kiinnitetä sen 
enempää huomiota Floridan (emt.) teesien aiheuttamaan aiheel-
liseen kritiikkiin (ks. esim. Peck 2005; Markusen 2006) tai koko 
lähestymistavan sopivuuteen muuhun kuin pohjoisamerikkalaiseen 
ja suurkaupunkikonteksteihin (ks. esim. Andersen ym. 2010; Krät-
ke 2010). Oleellista on sen sijaan huomata kaksi asiaa: Ensinnäkin 
alueen kilpailukyky suhteessa kansainvälisiin osaajiin rakentuu mo-
nista muistakin kuin pelkkään työhön ja työorganisaatioon liittyvistä 
tekijöistä, kuten kansallisesta regulaatiosta, asuin- ja elinympäristön 
laadusta, taloudellisesta ympäristöstä (esim. kansallinen verotus) ja 
sosiaalisesta ympäristöstä. Sinällään jo klassiset muuttoliikemallit ovat 
tunnistaneet nämä seikat; kohde- ja lähtöalueen sekä muuttajan omat 
ominaispiirteet ja preferenssit ovat perusta valikoivalle muuttoliikkeelle 
(esim. Lee 1966). 

Alueellisen innovaatiotoiminnan konteksti tuo näihin perustaviin 
huomioihin lisäsyvyyttä ja -spesifisyyttä. Raunio ja Forsander (2009) 
käyttävät luovan innovaatioympäristön käsitettä juuri sellaisesta työ- ja 
asuinympäristöstä, jossa yksilön on mahdollista toteuttaa ja kehittää 
itseään haastavissa työtehtävissä muiden asiantuntijoiden yhteisössä. 
Tällaiset työ- ja asuinympäristöt ovat vetovoimaisia suhteessa ”luovaan 
luokkaan”. Toisekseen Floridan (2002) nostattama keskustelu on 
osaltaan auttanut huomaamaan, että paikallisen työvoiman erikoistu-
neisuuden lisäksi paikallisten työmarkkinoiden heterogeenisyys ja mo-
ninaisuus saattavat olla nykyään organisaatioiden innovaatiotoiminnan 
kannalta jopa aiempaa tärkeämpiä (esim. McQuirk & Jordan 2012). 

Hilbertin ja Lawton Smithin (2013) toimittama artikkelikokoel-
ma käsittelee juuri tällaisten korkean osaamisen alueiden, ”innovaati-
osaarekkeiden”, keskinäistä työvoiman liikkuvuutta sekä Euroopassa 
että Yhdysvalloissa. Kirjan toimittajat ovat johdantoluvussaan uutta-
neet lukuisista artikkeleista keskeisiä huomioita ja niiden seurauksia. 
Ensinnäkin näyttää siltä, että innovatiivinen ja korkean osaamisen 
työvoima näyttää keskittyvän tiettyihin sijainteihin, mikä osaltaan 
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johtaa merkittävien ”innovaatiosaarekkeiden” syntymiseen. Toisaal-
ta nämä innovaatiosaarekkeet ovat keskenään yhteenkytkeytyneitä 
myös työmarkkinoiden näkökulmasta, eli työvoima liikkuu niiden 
välillä. Liike ei ole vain yksisuuntaista, vaan usein työntekijät palaa-
vat samaan ”innovaatiosaarekkeeseen”, mistä ovat uransa aloittaneet. 
Tällainen dynamiikka työmarkkinoilla on haastavaa nimenomaan 
niiden alueiden ja seutujen näkökulmasta, jotka eivät ole tällaisia 
”innovaatiosaarekkeita”. Niiden on vaikeaa kytkeytyä kansainvälisiin 
osaajavirtoihin. Samalla ne jäävät osattomiksi niistä verkostoista ja 
kytkennöistä, joita liikkuvan työvoiman kautta syntyy, mikä edelleen 
heikentää niiden kehittymismahdollisuuksia.

Kuten Raunion (2015) raportti kuvaa, Suomen maahanmuutto-
politiikassa pitäisi huomioida nykyistä paremmin innovaatiotalouden 
vaatimukset ja innovaatiopoliittiset näkemykset. Ulkomaiset opiske-
lijat ovat tässä suhteessa mielenkiintoinen esimerkkiryhmä. Heidän 
määränsä Suomessa on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, vaikka 
absoluuttisesti määrät ovat edelleen verrattain pieniä. Huomionarvoista 
on, että ulkomaisten opiskelijoiden osuus on jo huomattava erilaisissa 
paikallisissa innovaatioyhteisöissä.

Työmarkkinoita tarkastellaan useimmiten ”helikopteriperspek-
tiivistä”, mikä onkin luontevaa. Paikallisen innovaatioympäristön 
analyysimalli korostaa sitä, että työmarkkinoiden toimintaa tulisi 
tarkastella myös organisaatioiden ja yksilöiden omien valintojen kaut-
ta. Huomiota tulee lisäksi kiinnittää organisaatioiden ja yksilöiden 
valintoja puitteistaviin olosuhdetekijöihin. Esimerkiksi Suomessa 
ICT-alan nopeassa ekspansiovaiheessa 1990-luvun loppupuolella 
ja 2000-luvun alussa työmarkkinat olivat monilla seuduilla hyvin 
dynaamiset. Nuoret työntekijät etenivät urallaan nopeasti erittäin 
haastaviin tehtäviin sekä organisaation sisäisin ylennyksin että vaih-
tamalla työpaikkaa. Tämä korostui erityisesti niillä seuduilla, joiden 
ICT-ala kasvoi voimakkaimmin. Aiemman osatutkimuksen (artikkeli 
V) aineisto tamperelaisista uusmedia- ja ohjelmistoyrityksistä oli ke-
rätty juuri tällaisessa tilanteessa.
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Paikallisen innovaatioympäristön työmarkkinat ovat yksilöiden 
innovaatioympäristön kivijalka, sillä se heijastuu myös muihin yksi-
löiden innovaatioympäristön elementteihin eli henkilöstön sosiaalisiin 
verkostoihin ja ulkoisiin kehittämismahdollisuuksiin. Näistä kahdesta 
henkilöstön sosiaalisten verkostojen merkitys on varmasti ulkoisia ke-
hittämismahdollisuuksia suurempi, sillä kaikki työntekijät ovat tavalla 
tai toisella myös ammatillisesti sosiaalisesti kytkeytyneitä. Osatutki-
muksessa (artikkeli V) nousi esiin se, kuinka työmarkkinat liittyvät so-
siaalisten verkostojen syntyyn: usein erityisesti vahvat sidokset syntyvät 
aiemman yhteisen historian tai ammatillisen yhteistyön kautta. Sekä 
yritysten että muiden organisaatioiden henkilöstön vahvat sosiaaliset 
verkostot ovat perusta erilaisten käytäntö- ja tietoyhteisöjen synnylle. 
Vastaavasti yksilöiden heikot sidokset tuottavat paikallisen innovaatio-
ympäristön ”pörinän” eli ”tiedon tihkusateen”. Nämä kaikki sosiaaliset 
verkostot ja kytkökset yhdessä tuottavat paikallisessa innovaatioym-
päristössä ”tiedon läikkymistä”. Se on yksi klassinen lokalisaatioetu, 
joihin monissa alueellisen innovaatiotoiminnan malleissa viitataan. 

Paikallisen innovaatioympäristön ominaisuudet voivat edesauttaa 
erilaisten vahvojen sidosten ja niihin perustuvien käytäntö- ja tietoyh-
teisöjen sekä niiden paikallisten noodien syntymistä ja ylläpitoa. Näistä 
tekijöistä esimerkiksi paikallisuuteen kytkeytyvät fyysisen, kulttuurisen 
ja sosiaalisen etäisyyden/läheisyyden tai juurtuneisuuden muodot ovat 
tyypillisiä esimerkkejä. Organisaatioiden välisten suhteiden analyysissä 
esitetyille etäisyyden muodoille onkin mahdollista antaa mielekäs si-
sältö myös yksilötasoisten suhteiden analyysiä varten. Tässä yhteydessä 
ei tätä mahdollisuutta avata kuitenkaan tätä yksityiskohtaisemmin. 
Myös yksilöiden välisten heikkojen sidosten syntyminen voi olla hyvin 
paikallista. Tähän ilmiöön on viitattu esimerkiksi ”pörinän” (”buzz”) 
käsitteellä, jonka ylipaikallisena vastinparina toimivat esim. kansalliset 
ja globaalit tietokanavat (”global pipelines”) (ks. esim. Sotarauta ym. 
2003; Bathelt ym. 2004; Storper & Venables 2004). Suomalainenkin 
empiirinen tutkimus on vahvistanut tämän käsiteparin hyödyllisyy-
den korostaen toki eri toimialojen ja alueiden tilannesidonnaisuutta 
(Sotarauta ym. 2011). Paikallisen innovaatioympäristön rakenne- ja 



446 – Jari Kolehmainen

organisaatiotason tekijät voivat kuitenkin vaikuttaa siihen, kuinka 
yksilöiden väliset sosiaaliset verkostot muodostuvat. Tätä huomiota 
tarkennetaan seuraavassa pääluvussa, kun tarkastellaan innovaatio-
ympäristön eri tasojen yhteenkietoutuneisuutta. 

Kuten aiemmissakin osatutkimuksissa on todettu, eivät vahvat 
sidokset sen paremmin kuin heikotkaan sidokset ole paikallisen in-
novaatioympäristön yksityisomaisuutta, vaan niiden synnyn ja ylläpi-
tämisen spatiaaliset skaalat vaihtelevat tapauskohtaisesti. Esimerkiksi 
vahvojen sidosten muodostamat käytäntö- ja tietoyhteisöt voivat 
olla ja ovatkin luonteeltaan usein ylipaikallisia, jopa globaaleja, mm. 
ihmisten tehokkaan liikkuvuuden takia (esim. Oinas 2000; Coe & 
Bunnell 2003). Coe ja Bunnell (2003) nostavatkin käytäntö- ja tieto-
yhteisöjen rinnalle kolmannen yhteisötyypin eli nk. transnationaaliset 
yhteisöt. Nämä yhteisöt syntyvät ihmisten liikkuvuuden ja erityisesti 
työperäisen maahanmuuton myötä. Aiemmin oli tyypillistä se, että 
uuteen maahan muuttaneet pitivät yllä verkostoja aiempiin kotimaihin 
ja näin on toki edelleen. Transnationaalisten yhteisöjen uusi piirre on 
kuitenkin niiden moninapaistuminen, jolloin ne yhdistävät useita eri 
alueita ja maita. Myös niiden sisällöt ovat laventumassa. Jos aiemmin 
yhteyksiä entiseen kotimaahan pidettiin esimerkiksi sosiaalisista syistä 
tai taloudellisen avun tarjoamiseksi, ovat niiden sisällöt muuttumassa 
taloudellisesti monimuotoisemmiksi, ja niihin liittyy esimerkiksi 
erilaisia tieto-, osaamis- ja teknologiavirtoja. Yleisempi taloudellisen 
maiseman muutos vaikuttaa siis myös siihen, millaiseksi yksilötasoinen 
paikallinen innovaatioympäristö muotoutuu. 

Henkilöstön ulkoiset kehittämismahdollisuudet ovat yksilöiden 
innovaatioympäristön kolmas osalohko. Tämä osalohko ei tule näin 
eksplisiittisesti esille monissakaan alueellisen innovaatiotoiminnan 
malleissa. Paikallisen innovaatioympäristön analyysimallissa osalohko 
motivoituu ennen muuta yritysten ja muiden organisaatioiden omasta 
innovaatioympäristöstä käsin: henkilöstön itsensä kehittäminen liit-
tyy luontevasti osaksi organisaation innovaatiotoimintaa, ja sillä on 
myös luonteva vastinpari organisaation ulkoisessa toimintaympäris-
tössä. Suhde organisaation innovaatiotoimintaan on toki välittynyt, 
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mutta suhde on samalla tavalla välittynyt myös muissa rakenne- ja 
instituutiotason ja yksilötason osalohkoissa. Organisaatiotasolla in-
novaatiotoimintaan liittyvät markkina- ja verkostosuhteet ovatkin 
määritelmällisesti kytköksissä innovaatiotoimintaan, ja niiden suhde 
on hyvin suora, mikä korostaa organisaatiotason merkitystä sekä 
organisaatioiden omassa innovaatioympäristössä että paikallisen in-
novaatioympäristön kokonaisuudessa. 

Tässä ei ole mahdollista käydä läpi kaikkia henkilöstön itsensä-
kehit  tämismahdollisuuksia ja niiden järjestäjiä, koska se on äärim-
mäisen moninainen toimijajoukko. Voi kuitenkin todeta, yksilöt ja 
yhteisöt sekä työelämän laatu ja kehittäminen noteerataan keskeiseksi 
elementiksi (alueellisessa) innovaatiotoiminnassa. Näin myös työelä-
män tutkimus ja työelämän kehittämiseen tähtäävät toimet linkittyvät 
osaksi laaja-alaisen innovaatiopolitiikan kokonaisuutta (esim. Alasoini 
ym. 2014). Tämä heijastuu myös siihen, millaisia mahdollisuuksia 
yritysten ja muiden organisaatioiden työntekijöillä on itsensä kehit-
tämiseen ja kouluttautumiseen. 

Myös tällä paikallisen innovaatioympäristön osalohkolla on oma 
spatiaalinen ulottuvuutensa. Suomalaisessa todellisuudessa eriasteiset 
oppilaitokset ja erityisesti ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä 
niiden täydennyskoulutusorganisaatiot ovat henkilöstön ulkoisten 
kehittämismahdollisuuksien näkökulmasta keskeisiä organisaatioita. 
Tämäkin kenttä on jatkuvassa muutoksessa. Esimerkiksi kaikille avoin 
yliopistotoiminta sai Suomessa alkunsa koulutuksellisen tasa-arvon 
edistämisestä, mutta nykyään se motivoituu yhä enemmän nimen-
omaan työelämän, yritysten sekä alueen kilpailukyvyn ja elinvoimai-
suuden näkökulmista (Haltia 2012). Tämä huomio alleviivaa sitä, 
että yritysten ja muiden organisaatioiden toiveet ja tarpeet muovaavat 
paikallisesti ja alueellisesti myös niitä instituutioita, jotka eivät edes 
ole suoraan niistä riippuvaisia. Edellä mainitut oppilaitossidonnaiset 
toiminnot edustavat formaalia koulutusta ja oppimista. Institutiona-
lisoituneen koulutusjärjestelmän lisäksi esimerkiksi erilaiset kehittäjä-
organisaatiot, järjestöt ja yhdistykset järjestävät sellaisia koulutuksia, 
kursseja ja seminaareja, jotka toimivat itsensä kehittämisen ja nk. 
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non-formaalin oppimisen foorumeina. Erilaisia koulutuksia, kursseja 
ja valmennuksia tarjotaan yhä enenevästi myös yksityisten yritysten 
toimesta. Tyypillisesti nämä koulutus- ja itsensäkehittämismahdolli-
suuksien tarjoajat toimivat kysyntäperustaisesti eli tuottavat juuri sellai-
sia palveluita, joita asiakasorganisaatiot ja henkilöasiakkaat kaipaavat. 

Yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstön erilaisten 
ulkoisten kehittämismahdollisuuksien spatiaalinen skaala vaihtelee 
laajasti esimerkiksi koulutus- ja kehittämistoiminnan luonteen mu-
kaan. Puhuttaessa kuitenkin työssä olevista ihmisistä ja työn ohella 
tapahtuvasta itsensä kehittämisestä on tärkeää, että nämä toiminnot 
limittyvät helposti osaksi arkea. Tässä suhteessa paikallisuudesta ja 
paikallisesta tarjonnasta on suuri hyöty. Toisinaan taas yksilöt voi-
vat hakeutua nimenomaan toisiin, itselleen vieraisiin ympäristöihin 
kehittämään itseään laajentaakseen oman ajattelun perspektiiviä. 
Yleisesti ottaen kuitenkin paikallisen innovaatioympäristön laaja ja 
monipuolinen koulutus- ym. itsensä kehittämiseen liittyvä tarjonta 
rakentaa myönteisellä tavalla yksilöiden kannalta suotuisaa innovaa-
tioympäristöä. Tässä on liittymä paikallisen innovaatioympäristön 
nk. institutionaaliseen tiheyteen, joka nostettiin esiin rakenne- ja 
instituutiotason tarkastelun yhteydessä.

Yksilöiden innovaatioympäristön spatiaaliset piirteet voidaan 
tiivistää paikallisen innovaatioympäristön analyysimallissa kuvaan 
9, jota täydentää selittävä taulukko 8. Tässäkin yhteydessä analyysi-
mallissa tunnistetaan yksikertaisuuden vuoksi vain neljä paikallisen 
innovaatioympäristön yksilötasoista peruskategoriaa. Kategorisoinnissa 
hyödynnetään samoja paikallisen ja ylipaikallisen juurtuneisuuden 
ulottuvuuksia. Näistä lähtökohdista syntyy neljä peruskategoriaa, 
jotka ovat seuraavat: a) monipuolisesti juurtunut yksilöiden innovaatio-
ympäristö, b) paikallisesti juurtunut yksilöiden innovaatioympäristö, c) 
ylipaikallisesti juurtunut yksilöiden innovaatioympäristö sekä d) heikko 
yksilöiden innovaatioympäristö. 
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Kuva 9. Paikallisen innovaatioympäristön yksilötaso: neljä peruskategoriaa
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Taulukko 8. Paikallisen innovaatioympäristön mahdolliset vaihtoehdot

Tyyppi Luonnehdinta

Monipuolisesti 
juurtunut yksi-
löiden innovaa-
tioympäristö 

Paikallisen innovaatioympäristön sekä yritysten että muiden 
organisaatioiden potentiaaliset rekrytointimarkkinat ovat laajat 
ja monipuoliset, eli ne rekrytoivat henkilöstöä tyypillisesti sekä 
omalta alueelta että alueen ulkopuolelta. Vastaavasti yksilöillä 
on hyvät työmarkkinat sekä paikallisesti että alueen ulkopuo-
lella. Organisaatioiden henkilöstön sosiaaliset verkostot ovat 
tyypillisesti myös sekä paikallisia että ylipaikallisia, kuten myös 
organisaation ulkopuoliset itsensäkehittämismahdollisuudet. 
Paikallinen ja ylipaikallinen juurtuneisuus voivat toteutua eri 
asioissa eri tavoin (esim. työmarkkinat vs. sosiaaliset verkos-
tot), mutta yhdessä ne muodostavat monipuolisesti juurtuneen 
yksilöiden innovaatioympäristön.  

Paikallisesti 
juurtunut yksi-
löiden innovaa-
tioympäristö

Paikallista innovaatioympäristöä luonnehtii vahva paikallinen 
juurtuneisuus, eli työmarkkinat ovat hyvin erikoistuneet ja pai-
kalliset. Yksilönäkökulmasta tämä voi tarkoittaa sitä, että alueen 
sisäiset työmarkkinat ovat vilkkaat, kun taas sen ulkopuoliset 
työmarkkinat voivat olla heikot tai niille voi olla vaikea päästä. 
Henkilöstön sosiaaliset verkostot ovat pääosin paikallisia, ja 
henkilöstö myös hyödyntää paikallisia mahdollisuuksia itsensä 
kehittämisessä. 

Ylipaikallisesti 
juurtunut yksi-
löiden innovaa-
tioympäristö

Yritykset ja muut organisaatiot rekrytoivat uudet työntekijän-
sä lähinnä alueen ulkopuolelta, mihin voi olla monta syytä. 
Osaavaa henkilöstöä ei välttämättä ole saatavilla lainkaan, 
tai se on hankalasti rekrytoitavissa. Yksilöiden näkökulmasta 
tilanne voi siihen johtaneiden erilaisten syiden vuoksi olla joko 
erittäin hyvä tai erittäin hankala. Profiiliin liittyy myös se, että 
henkilöstön sosiaaliset verkostot suuntautuvat suurelta osin 
alueen ulkopuolelle ja keskinäinen paikallinen vuorovaikutus 
on heikkoa. Yritysten ja julkisten organisaatioiden henkilöstö 
hakee ulkoisia itsensäkehittämismahdollisuuksia pääasiassa 
alueen ulkopuolelta. 

Heikko yksilöi-
den innovaatio-
ympäristö

Paikallisen innovaatioympäristön omat sisäiset työmarkkinat 
ovat heikot, eivätkä alueen organisaatiot kykene rekrytoimaan 
henkilöstöä myöskään alueen ulkopuolelta. Yksilönäkökulmasta 
paikallisten työmarkkinoiden ja työllistävien organisaatioiden 
heikkous saattaa johtaa hakeutumiseen toisille alueille. Hen-
kilöstön organisaation ulkopuoliset sosiaaliset verkostot ovat 
alikehittyneitä, eikä henkilöstö juurikaan panosta itsensä kehit-
tämiseen, koska siihen ei ole realistisia paikallisia eikä alueen 
ulkopuolisia mahdollisuuksia.   

A

B

C

D
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5.3. Tasoista kohti kokonaista paikallista 
innovaatioympäristöä

5.3.1. Innovaatioympäristön yhteenkietoutuneet tasot

Tasojen väliset suhteet organisaatioiden omassa innovaatioym-
päristössä

Edellä on johdettu organisaatioiden omista innovaatioympäristöistä 
paikallisen innovaatioympäristön kolme eri tasoa. Näin luodut käsit-
teellistykset ovat keskeisiltä osiltaan yhteneviä aiemmissa sekä käsit-
teellisissä että empiirisissä osatutkimuksissa kehitettyjen ja käytettyjen 
käsitteellistyksien kanssa. Kokonaisuuden kannalta on kuitenkin ollut 
perusteltua luoda kokonaisvaltaisempi esitys siitä, kuinka organisaati-
oiden omat todellisuudet tuottavat paikallisen innovaatioympäristön. 
Tämä on oleellista analyysimallin pohjalta tehtävän jatkotutkimuksen 
kannalta, koska se luo suuntaviivoja siihen, kuinka paikallista inno-
vaatioympäristöä tulisi empiirisesti tutkia.

Innovaatioympäristön ”mikroperustan” tarkastelun lisäksi tässä 
yhteenveto- ja johtopäätösartikkelissa on lisätty herkkyyttä paikallisen 
innovaatioympäristön erilaisille spatiaalisille skaaloille. Jo aiemmis-
sa osatutkimuksissa on pyritty välttämään ajattelua, joka korostaisi 
väärällä tavalla paikallisuuden merkitystä. On siis pyritty tunnista-
maan, että esimerkiksi yritysten innovaatioverkostot eivät suinkaan 
ole pelkästään paikallisia tai alueellisia, vaan ne ovat myös kansallisia 
ja kansainvälisiä. Tätä ajatusta seuraten tässä yhteenveto- ja johto-
päätösartikkelissa paikallinen innovaatioympäristö on hahmotettu 
erilaisten organisatoristen ja yksilötasoisten sidosten rihmastoksi, 
jolla on paikallisia ja ylipaikallisia ulottuvuuksia. Paikallisella innovaa-
tioympäristöllä on siis myös ylipaikallisia ulottuvuuksia sen kaikilla 
tarkastelutasoilla. Paikallisen innovaatioympäristön tasojen tarkastelu 
erillään tuo selkeyttä sen monisyiseen, rihmastomaiseen olemukseen. 
On kuitenkin välttämätöntä korostaa, että eri tasot ovat monin tavoin 
yhteenkietoutuneita, mikä koskee myös niiden spatiaalisia skaaloja. (ks. 



452 – Jari Kolehmainen

Kuva 10.) Seuraavassa esitetään joitakin täsmentäviä huomioita tästä 
teemasta tunnustaen samalla auliisti, että tämä on vain pintaraapaisu 
tähän monimuotoiseen tematiikkaan.  

Lähtökohta paikallisen innovaatioympäristön tasojen välisille 
suhteille on se, että nämä tasot ovat kiinteässä, jopa erottamatto-
massa yhteydessä yksittäisen organisaation sisällä. Erityisesti yritysten 
osalta on intuitiivisesti selvää, että niiden omassa innovaatioympä-
ristössä arvoverkostot, innovaatiotoimintaan liittyvät markkina- ja 
verkostosuhteet sekä henkilöstön sosiaaliset verkostot ovat keskenään 
ainakin osin päällekkäisiä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
yritys harjoittaa eksplisiittisesti innovaatiotoimintaa (esim. yhteinen 
tuotekehityshanke) yhdessä joko esimerkiksi asiakas- tai toimitta-
jayrityksen kanssa ja samalla yrityksen henkilöstössä on henkilöitä, 
joiden omat henkilökohtaiset, yrityksen innovaatiotoimintaan liittyvät 
sosiaaliset suhteet kohdistuvat näihin samoihin tahoihin. Myös tapa 
organisoida organisaatioiden välistä vuorovaikutusta yksilötasolla on 
merkityksellistä (ks. esim. Rese ym. 2013). Yrityksen näkökulmasta 
nämä päällekkäisyydet osoittavat sen oman innovaatioympäristön 
kovan ytimen. Muiden organisaatioiden osalta samanlainen päällek-
käisyys syntyy kenties luontevimmin toiminnallisten verkostojen, 
innovaatiotoimintaan liittyvien markkina- ja verkostosuhteiden sekä 
henkilökohtaisten sosiaalisten verkostojen varaan. Yrityksen ja muun 
organisaation oman innovaatioympäristön kova ydin voi virittyä 
myös muiden eri tasoilla olevien elementtien varaan, tai se voi sisältää 
elementtejä vain kahdelta innovaatioympäristön tasolta. Esimerkiksi 
yritysten osalta on aivan tyypillistä, että henkilöstöllä on yrityksen 
innovaatiotoiminnan kannalta merkityksellisiä sosiaalisia suhteita 
kilpailijayritysten palveluksessa olevien henkilöiden kanssa. Näiden 
suhteiden taustalla voi olla se, että kilpailevat yritykset harjoittavat 
innovaatiotoimintaa yhdessä (esim. esikilpailullinen T&K-hanke) tai 
ne voivat motivoitua puhtaasti henkilöstön omasta historiasta käsin 
(esim. aiempi opiskelija- tai työtoveruus). 

Edelliset huomiot ovat kuitenkin vain mahdollisia ja jopa to-
dennäköisiä poimintoja mahdollisuuksien laajasta kirjosta. Kuvassa 
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10 on karkeasti kuvattu eri tasojen välisiä yleisiä, mahdollisia yhte-
yksiä. Lähtökohtana on se, että yritysten ja muiden organisaatioi-
den rakennetaso puitteistaa ja suuntaa sekä organisaatiotason että 
yksilötason muotoutumista. Edellä kuvatut esimerkit organisaati-
oiden oman innovaatioympäristön ytimestä noudattavat juuri tätä 
logiikkaa. Rakennetason tekijät luovat edellytyksiä ja perusmääreitä 
organisaatiotason valinnoille mukaan lukien organisaation sisäinen 
innovaatiotoiminta. Innovaatiotoiminta voi motivoitua monista eri 
syistä, mutta kestävimmät innovaatiot parantavat tavalla toisella or-
ganisaation kykyä tuottaa lisäarvoa joko asiakkailleen (yritysten ar-
voverkostot) tai yhteistyökumppaneilleen (muiden organisaatioiden 
toiminnalliset verkostot). Kytkös yritysten varsinaisen tuotannon ja 
niiden innovaatiotoiminnan välillä voi olla erittäin vahva myös toi-
mipaikkatasolla. Tätä huomiota konkretisoi esimerkiksi keskustelu, 
jota käydään tuotannollisen toiminnan ja T&K-toimintojen keski-
näisestä yhteydestä. Ketokiven ja Ali-Yrkön (2009) vahvalla, suoma-
laisista teollisuusyrityksistä koostuvalla aineistolla tekemä tutkimus 
osoittaa, että tuotanto ja T&K-toiminta ovat kietoutuneet vahvasti 
yhteen toimipaikkatasolla erityisesti tietointensiivisessä tuotannossa, 
jota luonnehtivat tuotteiden ja tuotantoprosessien kompleksisuus 
sekä teollisuudenalan muutosnopeus. Organisaation oman inno-
vaatioympäristön rakennetason tekijät vaikuttavat sekä suoraan että 
organisaatiotason kautta siihen, millaiseksi yksilötaso muotoutuu. 
Tämä siitä huolimatta, että yksilötasolla yksilöiden omilla valinnoilla 
on erittäin suuri merkitys. 

Rakennetason tekijät eivät suinkaan yksioikoisesti ja kategorisesti 
määrää organisaation oman innovaatioympäristön muiden tasojen 
piirteitä, vaan vuorovaikutusta tapahtuu myös toiseen suuntaan. Se 
on kuitenkin potentiaalisesti luonteeltaan erilaista eli uudistavaa ja 
täydentävää. Ensinnäkin organisaatiotason toiminta eli organisaation 
oma sisäinen innovaatiotoiminta ja sen innovaatiotoimintaan liittyvät 
markkina- ja verkostosuhteet voivat uudistaa ja täydentää organisaation 
oman innovaatioympäristön rakennetasoa: esimerkiksi uusien tuottei-
den kehittäminen yrityksessä voi johtaa uusiin asiakkuuksiin ja vaatii 
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usein myös uusien yrityskumppaneiden integroitumiseen osaksi arvo-
verkoston toimittajapuolta. Toimittajiksi tai liiketoiminnan pysyviksi 
yrityskumppaneiksi voi seuloutua myös niitä yrityksiä, jotka ovat vain 
osana rajattua innovaatioprosessia toimittaneet esimerkiksi teknolo-
giaratkaisuja tai osaamisintensiivisiä palveluitaan. Syvällisimmillään 
innovaatiotoiminta voi muuttaa koko organisaation olemassaoloa eli 
muuttaa esimerkiksi yrityksen päätoimialaa tai johdattaa yrityksen 
merkittävään kasvuun. 

Myös organisaation yksilötason innovaatioympäristön elementit 
vaikuttavat sekä rakenne- että organisaatiotason elementteihin: yksilöi-
den sekä vahvat että heikot sidokset ovat merkityksellisiä esimerkiksi 
yritysten arvoverkostojen muotoutumisessa (esim. uusien asiakkaiden 
ja toimittajayritysten löytyminen, kilpailijatiedon kanavoituminen 
yritykseen). Vastaavalla logiikalla yksilötasoiset suhteet voivat uudistaa 
ja täydentää organisaatioiden innovaatiotoimintaan liittyviä markki-
na- ja verkostosuhteita. Nämä tasojen väliset vuorovaikutussuhteet 
ovat edellä kuvattua organisaatioiden oman innovaatioympäristön 
kovaa ydintä. Muiden yksilötason elementtien suhde rakenne- ja 
organisaatiotason elementteihin on oletettavasti tätä kovaa ydintä 
välittyneempi. Esimerkiksi henkilöstön ulkoiset kehittämismahdolli-
suudet (esim. yliopistot ja ammattikorkeakoulut) voivat henkilöstön 
omien kokemusten kautta seuloutua myös työnantajaorganisaation 
innovaatiokumppaneiksi.
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Tasojen väliset suhteet paikallisessa innovaatioympäristössä

Siirryttäessä yksittäisen organisaation omasta innovaatioympäristö 
koko paikallisen innovaatioympäristön kokonaisuuteen on selvää, 
että tasojen välisten suhteiden moninaisuus kasvaa merkittävästi. 
Paikallisessa innovaatioympäristössä sen eri tasojen välisten suhteiden 
ydin rakentuu (jälleen) eräänlaisena heuristisena summana paikallisten 
yritysten ja muiden organisaatioiden omien innovaatioympäristöjen 
tasojen välisistä suhteista, joita kuvattiin edellä lyhyesti. Kuten to-
dettua, organisaatioiden omien innovaatioympäristöjen spatiaaliset 
skaalat ylittävät luontevasti paikallisuuden rajat, minkä vuoksi myös 
paikallinen innovaatioympäristö on ylipaikallisesti kytkeytynyt. Näin 
ollen myös tasojen välisillä suhteilla on myös oma ylipaikallinen 
ulottuvuutensa.

Paikallisen innovaatioympäristön näkökulmasta ehdottomasti 
mielenkiintoisin kysymys liittyy kuitenkin nimenomaan paikallistu-
neisiin tasojen välisiin suhteisiin. Seuraavassa keskitytään nimenomaan 
näihin yhteyksiin nostamalla esiin loogisesti ilmeisimpiä yhteyksiä, 
joista osa on tunnistettu jo aiemmissa osatutkimuksissa (Taulukko 9). 
Samoin kuin organisaatioiden omissa innovaatioympäristöissä myös 
koko paikallisen innovaatioympäristön tapauksessa eri tasojen väliset 
vuorovaikutussuhteet ovat kaksisuuntaisia. Lisäksi kaikki kolme tasoa 
ovat keskenään vuorovaikutuksessa joko suoraan tai epäsuorasti.  

Paikallisen innovaatioympäristön eri tasojen välisten suhteiden 
ylimalkainenkin analyysi johdattaa koko innovaatioympäristöajattelun 
ytimeen: kyseessä on monimutkainen kokonaisuus, jonka eri tasojen 
piirteet vahvistavat toisiaan. Rakennetasolla vahva yrityskeskittymä ja 
institutionaalinen innovaatiojärjestelmä näyttävät yhdessä ja erikseen 
tuottavan mahdollisuuksia sille, että paikallisen innovaatioympäristön 
organisaatio- ja yksilötasokin muotoutuvat vahvoiksi nimenomaan pai-
kallisesti. Vastaavasti paikallisesti vahva yksilötasoinen innovaatioym-
päristö näyttää edelleen vahvistavan myös organisaatio- ja rakennetason 
paikallista dynamiikkaa. Kyse on yksinkertaisesti siitä, että erilaisten 
toimintojen keskittyminen tiettyyn sijaintiin lisää uusien yhteyksien 
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ja vuorovaikutussuhteiden syntymisen todennäköisyyttä johtuen mm. 
yhteistyömahdollisuuksiin liittyvän informaation helpommasta ku-
lusta ja esimerkiksi kulttuurisesta ja sosiaalisesta läheisyydestä. Tämä 
on sellaista taloudellisten ja muiden innovaatiotoimintaan liittyvien 
toimintojen dynamiikkaa, jota on vaikea pukea konkreettisiksi ja 
mitattaviksi talouden tunnusluvuiksi. Vaikka paikallisen innovaatio-
ympäristön käsite on neutraali, kiinnittää erityisesti eri tasojen välisten 
suhteiden analyysi huomiota keskittymisen etuihin. 

Näistä loogisista mahdollisuuksista ja jopa todennäköisistä tapah-
tumakuluista ei kuitenkaan pidä vetää sitä johtopäätöstä, että tasojen 
väliset suhteet kehkeytyisivät väistämättä edellä kuvatulla tavalla. Tämä 
johtuu jo pelkästään siitä, että eri tasojen dynamiikan muotoutumi-
seen vaikuttavat eri tekijät. Kuten jo aiemmin todettiin, yritysten 
arvoverkostot kansainvälistyvät voimakkaasti sekä asiakas- että toi-
mittajayritysten osalta. Näitä valintoja ohjaavat hyvin voimakkaasti 
”talouden rautaiset lait” (esim. hintasignaalit), kun taas yksilötason 
muotoutumista määrittävät yksilöiden omat preferenssit, valinnat ja 
sosiaaliset tekijät. Yksilöt toimivat tiettyyn mittaan asti rationaali-
sesti, mikä ei välttämättä tarkoita vain taloudellista rationaalisuutta. 
Esimerkiksi yksilöiden väliset ammatilliset sosiaaliset suhteet eivät 
synny suinkaan taloudellisista lähtökohdista, vaikka niillä on myös 
taloudellista merkitystä. Edellisessä pääluvussa hahmoteltiin organisaa-
tioiden innovaatioverkostojen synnyn ehtoja nk. etäisyys keskustelun 
(”proximity”) näkökulmasta. Etäisyyden eri muodot alleviivaavat sitä, 
että nimenomaan organisaatiotasolla yritysten ja muiden organi-
saatioiden keskinäiset suhteet voivat syntyä ja kehittyä monista eri 
rationaliteeteista käsin.  



458 – Jari Kolehmainen

Ta
ul

uk
ko

 9
. E

si
m

er
kk

ej
ä 

in
no

va
at

io
ym

pä
ris

tö
n 

ta
so

je
n 

vä
lis

is
tä

 m
ah

do
lli

si
st

a 
su

ht
ei

st
a

Va
ik

ut
ta

va
te

ki
jä

Va
ik

ut
et

ta
va

 te
ki

jä

R
ak

en
te

id
en

 ja
 

in
st

itu
ut

io
id

en
 ta

so
O

rg
an

is
aa

tio
ta

so
Yk

si
lö

ta
so

R
ak

en
te

i-
de

n 
ja

 
in

st
itu

ut
i o

i-
de

n 
ta

so

”Y
R

IT
Y

S
K

E
S

K
IT

TY
M

Ä
 J

A
IN

S
TI

TU
TI

O
N

A
A

LI
N

E
N

IN
N

O
VA

AT
IO

JÄ
R

JE
S

TE
LM

Ä
”

Va
hv

a 
yr

ity
sk

es
ki

tty
m

ä 
ja

 in
st

itu
tio

na
al

i-
ne

n 
in

no
va

at
io

jä
rje

st
el

m
ä 

lu
ov

at
 e

de
lly

-
ty

ks
iä

 p
ai

ka
lli

st
en

 in
no

va
at

io
m

ar
kk

in
oi

-
de

n 
sy

nn
yl

le
. 

Va
hv

a 
yr

ity
sk

es
ki

tty
m

ä 
ja

 in
st

itu
tio

-
na

al
in

en
 in

no
va

at
io

jä
rje

st
el

m
ä 

lu
ov

at
 

ed
el

ly
ty

ks
iä

 p
ai

ka
lli

st
en

 in
no

va
at

io
-

ve
rk

os
to

je
n 

sy
nn

yl
le

.*

Va
hv

a 
yr

ity
sk

es
ki

tty
m

ä 
ja

 in
st

itu
tio

-
na

al
in

en
 in

no
va

at
io

jä
rje

st
el

m
ä 

(e
si

m
. 

ko
ul

ut
us

or
ga

ni
sa

at
io

t)
 o

va
t 

po
hj

a 
va

hv
oi

lle
 ja

 d
yn

aa
m

is
ill

e 
pa

ik
al

lis
ill

e 
ty

öm
ar

kk
in

oi
lle

.*

Va
hv

a 
yr

ity
sk

es
ki

tty
m

ä 
ja

 in
st

itu
tio

na
al

i-
ne

n 
in

no
va

at
io

jä
rje

st
el

m
ä 

ta
rjo

av
at

 k
as

-
vu

po
hj

an
 h

en
ki

lö
id

en
 v

äl
is

te
n 

va
hv

oj
en

 
si

do
st

en
 m

uo
do

st
um

is
el

le
 (e

si
m

. a
ie

m
pi

 
op

is
ke

lu
- j

a 
ty

öh
is

to
ria

).*

Va
hv

a 
yr

ity
sk

es
ki

tt
ym

ä 
ja

 i
ns

tit
u-

tio
na

al
in

en
 i

nn
ov

aa
tio

jä
rj

es
te

lm
ä 

lu
ov

at
 p

ai
ka

lli
st

a 
”p

ör
in

ää
” 

el
i h

ei
k-

ko
ja

 s
id

ok
si

a 
ih

m
is

te
n 

vä
lil

le
 (

es
im

. 
se

m
in

aa
rit

, s
at

un
na

is
et

 t
ap

aa
m

is
et

, 
pa

ik
al

lis
m

ed
ia

t).
*

Va
hv

a 
in

st
itu

tio
na

al
in

en
 in

no
va

at
io

jä
r-

je
st

el
m

ä 
nä

yt
tä

yt
yy

 y
ks

ilö
ille

 ru
ns

ai
na

 it
-

se
ns

äk
eh

itt
äm

is
m

ah
do

llis
uu

ks
in

a 
(e

si
m

. 
op

pi
la

ito
ks

et
). 



Paikallinen innovaatioympäristö – 459

O
rg

an
is

aa
- 

tio
ta

so

Va
hv

at
 p

ai
ka

llis
et

 in
no

va
at

io
m

ar
kk

in
at

 
vo

iv
at

 v
ah

vi
st

aa
 s

ek
ä 

yr
ity

sk
es

ki
tty

-
m

ää
 (e

si
m

. t
ek

no
lo

gi
at

oi
m

itt
aj

ie
n 

va
h-

vi
st

um
in

en
) e

ttä
 in

st
itu

tio
na

al
is

ta
 in

no
-

va
at

io
jä

rje
st

el
m

ää
 (

es
im

. y
lio

pi
st

oj
en

 
ja

 tu
tk

im
us

la
ito

st
en

 v
ah

vi
st

um
in

en
). 

Va
hv

at
 p

ai
ka

lli
se

t i
nn

ov
aa

tio
ve

rk
os

to
t 

vo
iv

at
 v

ah
vi

st
aa

 s
ek

ä 
yr

ity
sk

es
ki

tty
-

m
ää

 (
es

im
. 

pa
ik

al
lis

te
n 

ar
vo

ve
rk

os
-

to
je

n 
tä

y-
 d

en
ty

m
in

en
) 

et
tä

 in
st

itu
tio

-
na

al
is

ta
 in

no
va

at
io

jä
rje

st
el

m
ää

 (e
si

m
. 

uu
si

en
 y

ht
ei

st
yö

in
st

itu
ut

io
id

en
 lu

om
i-

ne
n)

.*
 

”IN
N

O
VA

AT
IO

-
M

A
R

K
K

IN
O

ID
E

N
 J

A 
-V

E
R

K
O

S
TO

JE
N

TI
H

E
N

TY
M

Ä
”

Va
hv

at
 p

ai
ka

lli
se

t i
nn

ov
aa

tio
m

ar
kk

in
at

 
ov

at
 a

lu
st

a 
er

ity
is

es
ti 

he
nk

ilö
id

en
 v

äl
is

te
n 

he
ik

ko
je

n 
si

do
st

en
 s

yn
ny

lle
. 

Va
hv

at
 p

ai
ka

lli
se

t i
nn

ov
aa

tio
ve

rk
os

to
t 

ov
at

 a
lu

st
a 

he
nk

ilö
id

en
 v

äl
is

te
n 

se
-

kä
 v

ah
vo

je
n 

et
tä

 h
ei

kk
oj

en
 s

id
os

te
n 

sy
nn

yl
le

.*

Yk
si

lö
ta

so

H
en

ki
lö

id
en

 v
äl

is
et

 p
ai

ka
llis

et
 v

ah
va

t j
a 

he
ik

ot
 s

id
ok

se
t v

oi
va

t j
oh

ta
a 

yr
ity

st
en

 
pa

ik
al

lis
te

n 
ar

vo
ve

rk
os

to
je

n 
tä

yd
en

-
ty

m
is

ee
n.

H
en

ki
lö

id
en

 v
äl

is
et

 p
ai

ka
lli

se
t v

ah
va

t 
ja

 h
ei

ko
t s

id
ok

se
t v

oi
va

t j
oh

ta
a 

m
ui

-
de

n 
or

ga
ni

sa
at

io
id

en
 t

oi
m

in
na

lli
st

en
 

ve
rk

os
to

je
n 

tä
yd

en
ty

m
is

ee
n.

 

Y
ks

ilö
id

en
 v

äl
is

is
tä

 v
ah

vo
is

ta
 ja

 h
ei

ko
is

-
ta

 s
id

ok
si

st
a 

vo
i s

yn
ty

ä 
or

ga
ni

sa
at

io
id

en
 

vä
lis

iä
 in

no
va

at
io

to
im

in
ta

an
 lii

tty
vi

ä 
m

ar
k-

ki
na

- j
a 

ve
rk

os
to

su
ht

ei
ta

. 

”Y
K

S
IL

Ö
ID

E
N

IN
N

O
VA

AT
IO

-
Y

M
P

Ä
R

IS
TÖ

”

*Y
ht

ey
s 

on
 t

un
ni

st
et

tu
 t

ai
 s

ii
he

n 
on

 v
ii

ta
tt

u 
os

at
ut

ki
m

uk
si

ss
a.

 



460 – Jari Kolehmainen

5.3.2. Yhteenveto: Innovaatioympäristön kokonaisprofiili 

Tässä tutkimuksessa on kuljettu pitkä matka. Johdantoartikkelissa 
avattiin polkua paikallisten innovaatioympäristöjen tutkimukseen ja 
aiemmissa osatutkimuksissa hahmoteltiin sekä paikallisen innovaatio-
ympäristön kokonaisuutta että nostettiin osin empiiriseen tutkimuk-
seen perustuen sen eri puolia esiin. Osatutkimukset ovat auttaneet 
kiinnittämään huomiota niihin paikallisen innovaatioympäristön 
piirteisiin ja ulottuvuuksiin, jotka olivat aiemmin jääneet liian vä-
hälle huomiolle. Tässä yhteenveto- ja johtopäätösartikkelissa onkin 
pyritty entisestään systematisoimaan, täydentämään ja tarkentamaan 
paikallisen innovaatioympäristön mallia. Tätä varten on ensinnäkin 
tarkasteltu ”paikallisen” paikallisuutta eli sitä, miten paikallisen inno-
vaatioympäristön spatiaalinen rajautuminen tulisi ymmärtää. Toisaalta 
paikalliselle innovaatioympäristölle on rakennettu ”mikroperustaa” 
tarkastelemalla sitä, kuinka yritykset ja muut organisaatiot ovat in-
novaatiotoiminnan näkökulmasta kytkeytyneet omaan toimintaym-
päristöönsä. Tähän kokonaisuuteen on viitattu organisaation oman 
innovaatioympäristön käsitteellä. Peruslähtökohtana on ollut se, että 
eri toimijat (yritykset, julkiset organisaatiot ja yksilöt) yhtä aikaa 
omalla toiminnallaan ja omilla valinnoillaan sekä ”tuottavat” että 
”käyttävät” paikallista innovaatioympäristöä. Ytimeltään paikallinen 
innovaatioympäristö syntyy eräänlaisena heuristisena summana eri 
toimijoista ja niiden ominaisuuksista, toiminnoista, verkostoista ja 
muista kytköksistä, kuten aiemmin on jo todettu. 

Paikallisen innovaatioympäristön mallia on siis rakennettu purka-
malla kokonaisuutta pienempiin osiin, analysoimalla niitä ja tuomalla 
osat uudestaan yhteen. Tällainen lähestymistapa tuo järjestelmällisyyt-
tä, analyyttisyyttä ja selkeyttä sekä yritysten ja muiden organisaatioiden 
innovaatiotoiminnan spatiaaliseen jäsentymiseen että siihen, millainen 
kokonaisuus paikallinen innovaatioympäristö kaiken kaikkiaan on. 
Tässä pääluvussa on rakennettu näiden lähtökohtien varaan mallia 
paikallisen innovaatioympäristön eri tasoista ja niiden välisistä kytkök-
sistä. Vasta kuva 11 tuo kaikki nämä elementit yhteen ja havainnollistaa 
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sen, millaisia paikallisen innovaatioympäristön kokonaisprofiileja tällä 
analyysimallilla on mahdollista tuottaa. 

Kuva 11. Paikallisen innovaatioympäristön kokonaisprofiili

Kuva 11 kokoaa yhteen kuvien 7–9 esittämät nelikentät. Kullakin 
paikallisella innovaatioympäristöllä on itselleen ominainen paikallisen 
ja ylipaikallisen juurtuneisuuden profiili kullakin innovaatioympäris-
tön tarkastelutasolla. Nämä tasot ovat keskenään yhteydessä monin 
tavoin, mutta siitä huolimatta saman innovaatioympäristön profiili eri 
tasoilla voi olla keskenään erilainen. Tämä tosiasia johtaa siihen, että 
paikallisen innovaatioympäristön kokonaisprofiili syntyy eri tasojen 
profiilien heuristisena summana. Edellä esitetty innovaatioympäristön 
analyysitapa on ymmärrettävästi yksinkertaistus, ja se kattaa yhteensä 
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64 (4 x 4 x 4) erilaista paikallisen innovaatioympäristön tyyppiä, joista 
kuvaan 11 on tunnistettu kaksi ääripäätä.

Ensinnäkin nk. AAA-tyypin paikallinen innovaatioympäristö 
on kaikilla tasoillaan vahvasti sekä paikallisesti että ylipaikallisesti 
juurtuneita, mikä tarkoittaa esimerkiksi seuraavia asioita: Yritysten 
arvoverkostoissa ja muiden organisaatioiden toiminnallisissa verkos-
toissa on sekä paikallisia että kansallisia ja ylikansallisia kumppaneita 
samoin kuin niiden innovaatioverkostoissa. Lisäksi yritysten ja muiden 
organisaatioiden henkilöstön sosiaaliset verkostot suuntautuvat tasa-
painoisesti sekä alueen sisälle että sen ulkopuolelle. Myös eri tarkas-
telutasoja yhteennivovat työmarkkinat ”hengittävät” luontevasti sekä 
sisään että ulos. Lähtökohtaisesti tällainen monipuolisesti juurtunut 
paikallinen innovaatioympäristö on monessa suhteessa paremmassa 
asemassa muihin innovaatioympäristötyyppeihin nähden. Moninaiset 
suhteet ja kytkennät paikallisesti auttavat esimerkiksi valjastamaan pai-
kalliset osaamispotentiaalit mahdollisimman tehokkaasti esimerkiksi 
uusina tuotteina ja palveluina. Toisaalta vahvat ylipaikalliset suhteet 
(esim. globaalit arvoverkostot) auttavat muuttamaan osaamispotenti-
aalin tehokkaasti tulovirraksi. Lisäksi moninaiset kytkennät auttavat 
ehkäisemään erilaisten polkuriippuvaisesta kehityksestä aiheutuvien 
haitallisten lukkiutumien syntymistä. 

Toisena ääripäänä kuvassa 11 on nostettu nk. DDD-tyypin pai-
kallinen innovaatioympäristö. Sitä voi luonnehtia heikoksi tai heikosti 
juurtuneeksi paikalliseksi innovaatioympäristöksi. Sen avainpiirteitä 
ovat esimerkiksi jo alkujaan heikko ja heikosti juurtunut yrityskes-
kittymä ja/tai institutionaalinen innovaatiojärjestelmä sekä heikot 
innovaatioverkostot. Näistä lähtökohdista myöskään yksilöiden in-
novaatioympäristö ei voi olla erityisen vahva, vaan sitä leimaavat 
esimerkiksi heikot työmarkkinat, heikot henkilöiden väliset sosiaaliset 
verkostot sekä itsensäkehittämismahdollisuudet. On selvää, että tällai-
nen paikallinen innovaatioympäristö ei ole siihen kuuluvien yritysten 
kannalta kovinkaan hedelmällinen, vaan toisenlainen toimintaympä-
ristö edistäisi yritysten innovaatiotoimintaa. 
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Käytännössä useimpien paikallisten innovaatioympäristöjen pro-
fiili asettuu edellä kuvattujen ääripäiden väliin. Osa voi olla paikalli-
semmin juurtuneita, kun taas osaa leimaa vahva ylipaikallinen juur-
tuneisuus. Jo pelkästään innovaatioympäristön eri tasojen osittaisen 
yhteenkietoutuneisuuden vuoksi kaikki 64 erilaista kokonaisprofiilia 
eivät ole yhtä todennäköisiä, eikä niitä kaikkia ole myöskään mielekästä 
käydä läpi. Nimenomaan tästä näkökulmasta harvinaisimmiksi voi 
arvioida sellaiset innovaatioympäristöt, joissa jonkin tason juurtunei-
suuden profiili on täysin erilainen kuin kahden muun tason juurtu-
neisuusprofiili. Tällaiset tilanteet eivät kuitenkaan ole mahdottomia, 
koska innovaatioympäristöjen tasot ja niiden juurtuneisuusprofiilit 
voivat kehittyä sekä ajallisesti että tilallisesti erirytmisesti niiden si-
säisten dynamiikkaerojen vuoksi. 

Analyysimallin tuottamat 64 erilaista kokonaisprofiilia on pu-
ristettu taulukossa 10 viiteen teoreettiseen pääryhmään, jotka ovat 
seuraavat (metafora suluissa): 1) monipuolisesti juurtuneet paikalliset 
innovaatioympäristöt (”markkinatori”), 2) paikallisesti juurtuneet pai-
kalliset innovaatioympäristöt (”kauppahalli”), 3) ylipaikallisesti juur-
tuneet paikalliset innovaatioympäristöt (”lentokenttä”), 4) vaihtelevasti 
juurtuneet paikalliset innovaatioympäristöt (”pääkatu”) sekä 5) heikosti 
juurtuneet paikalliset innovaatioympäristöt (”erämaa”). 
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Taulukko 10. Paikallisen innovaatioympäristön viisi pääryhmää

Kategoria Metafora Kriteeri/luonnehdinta
Innovaatio-
ympäristötyypit
(rakenne-organisaatio -yksilö)

Monipuolisesti 
juurtuneet 
paikalliset 
innovaatioym-
päristöt

”markkinatori”

Paikallista innovaa-
tioympäristöä luon-
nehtivat monipuoliset 
paikalliset ja ylipaikal-
liset suhteet vähintään 
kahdella innovaatioym-
päristön tasolla. 

AAA*, AAB, AAC, AAD, 
ABA, ACA, ADA, BAA, 
CAA, DAA

Paikallisesti 
juurtuneet 
paikalliset 
innovaatioym-
päristöt

”kauppahalli”

Paikallista innovaa-
tioympäristöä luon-
nehtivat ennen muuta 
monipuoliset paikalli-
set suhteet vähintään 
kahdella innovaatioym-
päristön tasolla.

BBB*, BBA, BBC, BBD, 
BAB, BCB, BDB, ABB, 
CBB, DBB

Ylipaikallisesti 
juurtuneet 
paikalliset 
innovaatioym-
päristöt

”lentokenttä”

Paikallista innovaa-
tioympäristöä luon-
nehtivat monipuoliset 
ylipaikalliset suhteet 
vähintään kahdella 
innovaatioympäristön 
tasolla.

CCC*, CCA, CCB, CCD, 
ACC, BCC, DCC, CAC, 
CBC, CDC

Vaihtelevasti 
juurtuneet 
paikalliset 
innovaatioym-
päristöt

”pääkatu”

Paikallista innovaatio-
ympäristöä luonnehti-
vat erittäin vaihtelevat 
paikalliset ja ylipaikalli-
set suhteet innovaatio-
ympäristön eri tasoilla.

ABC, ACB, ABD, ADB, 
ACD, ADC, BAC, BCA, 
BAD, BDA, BCD, BDC, 
CAB, CBA, CDA, CAD, 
CDB, CBD, DAB, DBA, 
DAC, DCA, DBC, DCB

Heikot
/ heikosti 
juurtuneet 
paikalliset 
innovaatioym-
päristöt

”erämaa”

Paikallista innovaatio-
ympäristöä luonneh-
tivat heikot innovaa-
tioympäristöt ja/tai 
paikalliset ja ylipaikal-
liset suhteet vähintään 
kahdella innovaatioym-
päristön tasolla.

DDD*, DDA, DDB, DDC, 
DAD, DBD, DCD, ADD, 
BDD, CDD

*Pääryhmänsä puhdaspiirteisin edustaja
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”Markkinatori”-metafora kuvaa sitä, että tämänkaltaiset monipuo-
lisesti juurtuneet paikalliset innovaatioympäristöt ovat kytkeytyneet 
vahvasti sekä paikallisesti että ylipaikallisesti. Hyvällä markkinato-
rillahan on sekä paikallisia että muualta tulleita kauppiaita ja asiak-
kaita. Tästä syntyy kiinnostava ja elävä ”miksaus”, joka lisää koko 
kaupungin vetovoimaa. Vastaavasti ”kauppahalli”-metafora kertoo 
siitä, että paikallinen innovaatioympäristö on ”markkinatoria” pai-
kallisempi luonteeltaan, koska esimerkiksi kauppiaat ovat asettuneet 
sinne tukevasti ja usein myös asiakaskunta on hyvin uskollista. ”Kaup-
pahallin” henkinen vastakohta on ”lentokenttä”, joka kuvaa sellaisia 
paikallisia innovaatioympäristöjä, jotka ovat kytkeytyneet vahvemmin 
ylipaikallisesti kuin paikallisesti konsanaan. ”Pääkatu”-metafora on 
luonteeltaan yhtä ambivalentti kuin kohteensakin: näitä paikallisia 
innovaatioympäristöjä luonnehtivat erittäin vaihtelevat paikalliset 
ja ylipaikalliset kytkennät innovaatioympäristön eri tasoilla. Usein 
kaupunkien pääkadut ovat juuri tällaisia ”runsaudensarvia”, joissa 
on monia keskenään jopa ristiriitaisia elementtejä, jotka kuitenkin 
muodostavat jollakin tavalla ymmärrettävän kokonaisuuden. Edellä 
mainittujen kategorioiden ulkopuolelle jäävää paikallisten innovaa-
tioympäristöjen joukkoa voi kuvata ”erämaa”-metaforalla, joka viittaa 
näiden innovaatioympäristöjen autiuteen ja heikkoon kytkeytyneisyy-
teen sekä paikallisesti että ylipaikallisesti. 

Tässä tutkimuksessa kehitettyä paikallisen innovaatioympäristön 
analyysimallia voi siis käyttää keskenään varsin erilaisten ja toimijoil-
leen jopa epäsuotuisten paikallisten toimintaympäristöjen analyysissä. 
Tämä korostaa sitä lähtökohtaa, että paikallisen innovaatioympäristön 
käsite ei ole tarkoitettu vain jonkin ideaalimallin kuvaamiseen, vaan 
monipuolisempaan analyyttiseen ja kehittämispoliittiseen käyttöön. 
Esitetty paikallisen innovaatioympäristön analyysimalli on lisäksi 
luonteeltaan sellainen, että sen tarkastelutarkkuutta eli ”resoluutiota” 
on mahdollista säätää usealla tavalla. Tässä esitetty ”rautalankamalli” 
tuottaa siis 64 erilaista paikallisen innovaatioympäristön kokonais-
profiilia. Mallin luonteen vuoksi sen variointi yksityiskohtaisempaan 
suuntaan tuottaa kirjaimellisesti eksponentiaalisesti erilaisia profiili-
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vaihtoehtoja. Mahdollisia mallin yksityiskohtaistamisen tapoja ovat 
esimerkiksi seuraavat kaksi:

     Paikallisen ja ylipaikallisen juurtuneisuuden jaottelun yksityiskohtais-
taminen: Edellä kuvatussa mallissa paikallisen innovaatioympäristön 
paikallista ja ylipaikallista juurtuneisuutta eri tasoilla on kuvattu 
karkeasti jaotuksella ”suuri” ja ”pieni”. Tämän asteikon yksityiskoh-
taistaminen voi olla perusteltua esimerkiksi silloin, kun vertaillaan 
samanaikaisesti useita paikallisia innovaatioympäristöjä, joiden 
keskinäiset profiilierot ovat erittäin pieniä. 

     Yritysten ja julkisten organisaatioiden erilliset paikalliset innovaa-
tioympäristöt: Joissain tapauksissa voi olla perusteltua tarkastella 
erikseen sekä yritysten että muiden organisaatioiden paikallisten 
innovaatioympäristöjen kokonaisprofiileja. Tällainen analyysitapa 
voisi olla mielekäs esimerkiksi silloin, kun halutaan saada selville, 
kuinka hyvin paikallisen innovaatioympäristön julkiset ja kolman-
nen sektorin organisaatiot kykenevät tukemaan yritysten innovaa-
tiotoimintaa ja uudistumista. Tässäkin tapauksessa mallin tulkinta 
on tilannesidonnaista. 

5.3.3. Lopuksi: Paikallisen innovaatioympäristön ”X-tekijät”?

Tässä tutkimuksessa hahmoteltu paikallisen innovaatioympäristön 
”alhaalta ylös” tai ”sisältä ulos” rakentuva analyysimalli on monella 
tavalla analyyttisempi ja rikkaampi kuin pelkästä ”helikopteripers-
pektiivistä” tehty kuvaus. Tarkastelutavan haasteet puolestaan liittyvät 
sen kaikkinaiseen työläyteen sekä siihen huomioon, että joidenkin 
paikallisen innovaatioympäristön luonnetta ja dynamiikkaa selittävien 
tekijöiden löytämiseksi on asetuttava yksittäisten toimijoiden (sekä 
organisaatiot että yksilöt) ja niiden välisten suhteiden ulkopuolel-
le. Paikalliset innovaatioympäristöt ovatkin enemmän kuin osiensa 
summa. Tämän tutkimuksen ajatuksellinen lähtökohta kuitenkin on, 
että innovaatioympäristön eri komponenttien loogisesti muodostama 



Paikallinen innovaatioympäristö – 467

kokonaisuus on sen kova ydin, joka tulee tuntea hyvin ennen kuin 
sen koko luonnetta voi ymmärtää. 

Tarkasteltaessa yksittäisten toimijoiden ja niiden välisten suhtei-
den ulkopuolelle asettuvia paikallisen innovaatioympäristön tekijöitä 
törmätään samoihin ”pehmeisiin”, sosiaalis-kulttuurisiin käsitteisiin, 
joita myös muut alueellisen innovaatiotoiminnan mallit hyödyntävät. 
Edellä esitetty paikallisen innovaatioympäristön analyysimalli on jo 
nostanut esiin monia sosiaalis-kulttuurisia tekijöitä ja on osoittanut 
niiden analyysille luontevia paikkoja. Oleellista on huomioida erilai-
set sosiaalis-kulttuuriset tekijät esimerkiksi organisaatioiden välisten 
innovaatiokumppanuuksien ja -verkostojen synnyn ja toiminnan 
analyysissä sekä yksilöiden välisten heikkojen ja vahvojen sidosten ja 
niiden varaan muotoutuvien yhteisöjen analyysissä. Tämä on tärkeä 
huomio, koska helposti erilaiset ”pehmeät”, sosiaalis-kulttuuriset teki-
jät ovat alueellisen innovaatiotoiminnan analyyseissä usein eräänlaisia 
residuaalitekijöitä, jotka otetaan käyttöön silloin, kun muut selittävät 
tekijät on käytetty loppuun. Tässä tutkimuksessa hahmotellussa ana-
lyysimallissa sosiaalis-kulttuuriset tekijät on liitetty ensisijaisesti eri 
toimijoiden välisiin suhteisiin. 

Näiden eri toimijoiden välisten suhteiden syntyä ja muotou-
tumista selittävien sosiaalis-kulttuuristen tekijöiden tunnistamisen 
lisäksi on perusteltua kysyä, millaiset ”X-tekijät” tekevät paikallisesta 
innovaatioympäristöstä ainutlaatuisen joko hyvässä tai pahassa. Täl-
löin tullaan kysymykseen puhtaan paikallisista sosiaalis-kulttuurisista 
tekijöistä, ja keskeisiä käsitteitä ovat mm. immateriaaliset instituutiot, 
paikallinen kulttuuri, sosiaalinen pääoma ja luottamus. Nämä käsitteet 
liittyvät toisiinsa monin tavoin ja ovat osin päällekkäisiä. Esimerkiksi 
paikallisten instituutioiden ja paikallisen toimintakulttuurin välinen 
ero on verrattain pieni: kyse on kummassakin tietylle paikalliselle 
toimintaympäristölle luonteenomaisesta tavasta toimia ja reagoida 
erilaisiin asioihin. Tällaisessa ajattelussakin nämä pehmeät ”X-tekijät” 
ovat edellä mainitun kaltaisia residuaalitekijöitä, mutta niiden selitettä-
väksi ei jää enää kovin suurta osuutta paikallisen innovaatioympäristön 
luonteesta. Aiemmissa osatutkimuksissa (esim. artikkeli III) ja tässä 
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yhteenveto- ja johtopäätösartikkelissa on jo viitattu ei-organisatorisiin 
ja immateriaalisiin instituutioihin, jotka ymmärretään ”pelisäännöik-
si”, tavoiksi, tottumuksiksi ja vakiintuneiksi toimintavoiksi (esim. 
North 1990; Amin & Thrift 1994). Seuraavassa tehdäänkin muutama 
lisähuomio tukeutuen nimenomaan instituution käsitteeseen. 

Perustavanlaatuinen lähtökohta on se, että paikallisen innovaatio-
ympäristön toimijat ovat useiden ”institutionaalisten kerrostumien” 
vaikutuksen alaisia. Yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaa 
ohjaavat useat eri instituutiot, jotka ovat muotoutuneet polkuriip-
puvaisesti yrityksen sisällä, sen omissa verkostoissa, koko toimialalla, 
kansallisesti ja tietysti myös paikallisesti. Kaikki nämä kerrostumat 
ovat läsnä yritysten ja muiden organisaatioiden rakentaessa omia ar-
voverkostojaan tai toiminnallisia verkostojaan, innovaatioverkostojaan 
tai niiden eläessä omaa sisäistä elämäänsä (esim. sisäinen organisoi-
tuminen ja henkilöstöpolitiikka). Esimerkiksi monitoimipaikkainen 
yritys voi ikään kuin viedä omaa toimintaansa ohjaavat instituutionsa 
toimipaikkojensa kautta eri alueille, jossa ne joutuvat vuorovaikutuk-
seen muiden institutionaalisten kerrostumien kanssa. Aivan vastaavalla 
logiikalla on viimeaikaisessa tutkimuksessa käsitteellistetty alueellista 
innovaatiokulttuuria (ks. esim. Pilon & DeBresson 2003; Benneworth 
2013). Näin ollen paikallisten tai muiden territoriaalisten instituutioi-
den merkitys paikallisen innovaatioympäristön sisäisen dynamiikan 
(esim. ”tiedon läikkyminen”) muotoutumisessa tulee huomioida, 
mutta sitä ei pidä ylikorostaa, vaikka osa instituutioista saa ilmiasunsa 
nimenomaan paikallisissa prosesseissa (vrt. esim. Cooke & Morgan 
1998; Storper 1999; Boschma & Frenken 2003; 2009). 

Paikallisen innovaatioympäristön ”X-tekijöitä” etsittäessä tullaan 
lähelle käsitteen ontologista olemusta, jolloin kurkistetaan tavallaan 
paikallisten instituutioiden taakse. Osin tätä varten tämän tutkimuk-
sen johdantoartikkelissa kuvattiin lyhyesti tutkimuksen ontologisia 
lähtökohtia. Tuolloin todettiin kiteytetysti, että tutkimuksen todel-
lisuuskäsitys on kahtalainen: Yhtäältä on olemassa havainnoijasta 
riippumaton, objektiivinen materiaalinen todellisuus. Toisaalta yhtä 
todellinen ja aito on myös aineeton, sosiaalinen todellisuus, joka on 
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yhtä aikaa sekä subjektiivinen että objektiivinen. Materiaalinen ja 
sosiaalinen todellisuus ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja muo-
dostavat yhdessä ”varsinaisen todellisuuden”. Paikalliset instituutiot 
ovat immateriaalisen sosiaalisen, objektiivisen todellisuuden piiriin 
kuuluvia ilmiöitä. Tämän sosiaalisen todellisuuden muotoutumiseen 
ja luonteeseen taas vaikuttaa suuresti se, millaisia yrityksiä, julkisia 
ja kolmannen sektorin organisaatioita sekä ihmisiä paikalliseen in-
novaatioympäristöön kuuluu ja millaisessa vuorovaikutuksessa ne 
keskenään ovat. 

Tietyt paikalliset sosiaalisen todellisuuden piirteet voivat edesaut-
taa paikallisen innovaatioympäristön sisäisiä prosesseja merkittävällä 
tavalla. Toisenlaiset institutionaaliset piirteet taas saattavat ehkäistä 
paikallisten toimijoiden luontevan vuorovaikutuksen ja olla siten 
haitallisia. Usein tällaiset piirteet otetaan annettuina, vaikka Bergeriä 
ja Luckmannia (1994) seuraten objektiivinen, sosiaalinen todellisuus 
syntyy ihmisten subjektiivisten kokemusten objektisoituessa kielen 
kautta erilaisissa intersubjektiivisissa prosesseissa. Tämä on erittäin 
abstrakti ajatus, eikä tässä yhteydessä siihen mennä syvemmälle. On 
kuitenkin kiinnostavaa miettiä, missä määrin ihmisten subjektiiviset 
tavat tuottaa ja tulkita kielellisesti paikallista innovaatioympäristöä vai-
kuttavat oikeasti siihen, kuinka paikallinen toimintaympäristö toimii 
ja kuinka paljon enemmän se on kuin osiensa summa. Toisin sanoen 
syntyykö yrityksille ja muille organisaatioille lisäarvoa ja synergiaa 
tuottava paikallinen innovaatioympäristö nimenomaan puhumalla 
ja kirjoittamalla – tulkitsemalla ja kommunikoimalla? 

Kommunikaation ja kommunikaatiovälitteisen tulkinnallisen 
vallan merkitys on havaittu paitsi yleisessä aluekehittämiskontekstis-
sa (Sotarauta 2009), mutta myös paikallisen innovaatioympäristön 
kontekstissa ”institutionaalisten yrittäjien” luodessa ja muuttaessa 
institutionaalista asetelmaa (esim. Sotarauta & Mustikkamäki 2012; 
2015). Aluekehittäjien ja ”institutionaalisten yrittäjien” toiminnassa 
on kyse paikallisen innovaatioympäristön tietoisesta muuttamisesta 
ja kehittämisestä. Sama logiikka toimii myös laajemmassa viiteke-
hyksessä. Lorenzen ja Foss (2003) käyttävät klusterikontekstissa nk. 



470 – Jari Kolehmainen

kognitiivisen koordinaation käsitettä syventämään alueelliseen in-
novaatiotoimintaankin usein liitettyjä luottamuksen ja sosiaalisen 
pääoman käsitteitä, mutta se soveltuu täydentämään myös käsitystä 
paikallisten instituutioiden toiminnasta. Oleellista tässä käsitteessä 
on juuri se, että klusterin sisäinen koordinaatio liittyy tietoon sekä 
on luonteeltaan sosiaalista ja itseään ruokkivaa. Tieto ja tietoisuus 
ovatkin kommunikaation taustalla olevia tekijöitä. 

Nämä huomiot herättävät kysymyksiä: Voisiko olla niin, että 
laajasti jaettu ja kommunikoitu tietoisuus ja ymmärrys paikallisen 
innovaatioympäristön toivotuista piirteistä, ominaisuuksista ja toimin-
tatavoista itse asiassa tuottavat niitä? Tämä ei tarkoita sitä, että tämä 
näkemys olisi kaikissa tapauksissa sama vaan pikemminkin päinvas-
toin: Erilaiset paikalliset innovaatioympäristöt vaativat kehityksensä eri 
vaiheissa eri asioita. Toisinaan erilaisten toimijoiden, kuten yritysten, 
on omassa toiminnassaan (ja sitä kautta myös kommunikaatiossaan) 
korostettava klassisesti nimenomaan paikallisen yhteistyön merkitystä. 
Toisinaan taas niiden on korostettava esimerkiksi tietoista organisaa-
tiotasoisten innovaatiokumppanuuksien rakentamista oman alueen 
ulkopuolelle kognitiivisen lukkiutuman synnyn ehkäisemiseksi. Täl-
lainen ulospäin suuntautuminen ja ylipaikallisten yhteyksien raken-
taminen voivat muotoutua osaksi paikallisen innovaatioympäristön 
institutionaalisia kerrostumia. Tässä yhteydessä on muistutettava siitä, 
että jaettu, objektiivinen sosiaalinen todellisuus muotoutuu hitaasti 
erilaisten subjektiivisten todellisuuksien kakofoniassa eikä tämä jaet-
tukaan sosiaalinen todellisuus pakota ketään toimimaan vain yhdellä, 
sosiaalisen todellisuuden määräämällä tavalla. Tällaisten prosessien 
kautta voi kuitenkin syntyä joukko paikallisen innovaatioympäristön 
”toimintareseptejä”, jotka voivat olla hyvinkin uniikkeja ja vaikeasti 
imitoitavia. Kenties tällöin voidaan puhua paikallisen innovaatioym-
päristön ”X-tekijöistä”?
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6. KUINKA SIIS TUTKIA PAIKALLISTA 
INNOVAATIOYMPÄRISTÖÄ?

6.1. Paikallisen innovaatioympäristön perusta

6.1.1. Lähestymistavan hyödyntämisen lähtökohtia 

Tämän tutkimuksen päätulos on edellä esitetty paikallisen inno-
vaatioympäristön käsitteellinen analyysimalli. Malliin on päädytty 
erilaisten käsitteellisten ja empiiristen tarkasteluiden kautta. Kyse 
on nimenomaan viitekehyksestä tai analyysimallista eikä suinkaan 
testattavasta teoriasta. Malli ei pyri esittämään teorian tavoin tiukkoja 
kausaalisuhteita, jotka voitaisiin verifioida tai falsifioida. Sen sijaan 
esitetyn paikallisen innovaatioympäristön analyysimallin pyrkimyksenä 
on osoittaa asioita, joihin tulee kiinnittää huomiota, jotta paikallisen 
innovaatioympäristön toimintaa ja dynamiikkaa olisi mahdollista 
ymmärtää. Tässä luvussa esitetään joitakin huomioita siitä, kuinka 
analyysimallia voisi käyttää empiirisessä jatkotutkimuksessa.

Analyysimallissa on pyritty riittävään yleisyyteen, jotta se olisi so-
vellettavissa monenlaisiin konteksteihin. Tämän tavoitellun yleisyyden 
kääntöpuoli on se, että malli on aina sovitettava ja hienosäädettävä 
kulloiseenkin empiiriseen kohteeseen sopivaksi. Seuraavassa kuvataan 
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lyhyesti, millaisen tutkimusprosessin kautta tässä tutkimuksessa ra-
kennettua paikallisen innovaatioympäristön mallia olisi mahdollista 
hyödyntää empiirisessä työssä. Malli pitää sisällään periaatteita, jotka 
vaativat myös empiiriseltä työskentelyltä tiettyjä valintoja. Tärkein 
näistä on huomio siitä, että yksittäiset toimijat yhtä aikaa sekä ”tuot-
tavat” että ”kuluttavat” paikallista innovaatioympäristöä. Tämän si-
nällään yksinkertaisen huomion keskeisin empiiriseen tutkimukseen 
vaikuttava implikaatio on se, että paikallista innovaatioympäristöä ja 
sen muotoutumista tulee pääsääntöisesti lähestyä ”alhaalta ylös”- tai 
”sisältä ulos” -metodologialla eli tukeutuen ennen muuta toimijoiden 
omiin havaintoihin omasta toiminnasta ja sen spatiaalisesta jäsenty-
misestä. Tätä pääsääntöä on mahdollista ja usein jopa syytä täydentää 
muilla aineistoilla ja analyysitavoilla. 

6.1.2. Kokonaisuuden tunnistaminen

”Paikallinen toimintaympäristö”

Tyypillisesti ”paikallisessa toimintaympäristössä” kyse on toiminnal-
lisesta kaupunkiseudusta, joka määrittyy esimerkiksi työ- ja asun-
tomarkkinoiden sekä ihmisten asioinnin mutta myös osin hallin-
nollisten alueiden ja identiteettitekijöiden kautta. Tällaisen alueen 
varsinaisesta innovaatiotoiminnasta, saati innovatiivisuudesta ei vielä 
tiedetä mitään. Näin määritellyn paikallisen toimintaympäristön 
nostaminen paikallisen innovaatioympäristön perustaksi korostaa 
sitä, että alueellinen innovaatiotoiminta juurtuu tavalla tai toisella 
myös ihmisten arjen ympäristöön. Arjen ympäristö on luonteeltaan 
toiminnallinen, mutta siihen vaikuttavat myös hallinnolliset rajat ja 
instituutiot. Paikallisen innovaatioympäristön käsite tunnistaa myös 
yritysten ja muiden toimijoiden innovaatioprosessien ja -toiminnan 
ylipaikalliset ulottuvuudet. 
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Toiminnallisen kaupunkiseudun määrittämiseen ei ole olemassa 
vain yksiä yleisesti hyväksyttäjä kriteereitä. Empiirisessä tutkimuksessa 
määrittely tuleekin tehdä perustellusti ja tarkoituksenmukaisesti. 
Yksinkertaisimmillaan toiminnallisen kaupunkiseudun voi määritellä 
työssäkäyntialueeseen kuuluvien kuntien mukaan. Tällöin toiminnal-
liseen rajaamiseen voi käyttää erilaisia pendelöintiasteita. Esimerkiksi 
kaupunkipolitiikassa on tyypillisesti toiminnallisen kaupunkiseudun 
raja-arvona pidetty kymmenen prosentin pendelöintiastetta keskus-
kaupunkiin. Tarvittaessa tätä yksinkertaisinta rajaustapaa voi rikastaa 
lisäparametreilla. Esimerkiksi tarkasteltaessa esimerkiksi vähittäis-
kauppaan kytkeytyvää paikallista innovaatioympäristöä on varmas-
ti luontevaa tarkentaa toiminnallisen kaupunkiseudun määrittelyä 
ihmisten asiointivirtoihin liittyvillä tiedoilla. Kuntaperusteisuuden 
lisäksi toiminnallista kaupunkiseutua on mahdollista tarkastella kartta-
pohjaisten aineistojen valossa, jolloin toiminnallisen kaupunkiseudun 
määrittelyssä päästään huomattavaan tarkkuuteen. Käytännössä kun-
taperusteisuus yhdistettynä paikkatietopohjaisiin tarkasteluihin tuo 
varmasti hedelmällisimmän lopputuloksen. Empiirisen tutkimuksen 
yhteydessä on hyödyllistä tehdä peruskuvaus rajatun toiminnallisen 
kaupunkiseudun perusominaisuuksista. Suomen kaupunkiverkkotut-
kimuksissa ja sen johdannaisissa on kehitetty erittäin monipuolinen, 
mutta silti tiivis tapa kuvata toiminnallisen seudun avainpiirteitä (esim. 
Antikainen ym. 2006; 52 eriKOKOista aluetta 2010).

Innovaatioympäristön taloudellinen ydin

Paikallisen innovaatioympäristön tutkimuksessa lähtökohtana on se, 
että huomio kiinnittyy johonkin erityiseen toimialaan tai muutoin 
tunnistettavaan taloudellisen toiminnan lohkoon. Tämän tutkimuksen 
empiiriset kohteet ovat tavalla tai toisella liittyneet ICT-toimialaan. 
Puhuminen jonkin alueen tai kaupunkiseudun yleisestä innovaatio-
ympäristöstä ei välttämättä ole kovin analyyttistä, koska yritykset ja 
alat poikkeavat merkittävästi toisistaan. Analyyttisessä mielessä tutki-
muksellinen huomio kiinnittyy kohteena olevaa aluetta profiloivaan 
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yrityskeskittymään tai toimialaan. Kyse voi olla esimerkiksi alueen 
kannalta tärkeästä toimialasta, voimakkaasti kasvavasta toimialasta tai 
erityisen innovatiivisesta toimialasta sekä siihen sekä vertikaalisesti että 
horisontaalisesti kytkeytyvistä lähitoimialoista. Monesti lähtökohtana 
onkin jokin poikkeuksellinen yritysten ja alueen yhdessä muodostama 
kokonaisuus, joista Piilaakso lienee tutkituin ja tunnetuin esimerkki. 

Paikallisen innovaatioympäristön käsite on kuitenkin siinä mieles-
sä neutraali, että se ei lähtökohtaisesti pidä sisällään ajatusta tällaisesta 
yritysten ja niiden sijaintialueen myönteisestä symbioosista. Kyse 
on analyysimallista eikä ideaalimallista. Näin ollen tutkimukselli-
sen huomion kohteeksi voi nostaa hyvin myös sellaiset yritysjoukot, 
toimialat tai toimialakokonaisuudet, jotka voivat olla vaikeuksissa 
tai laskusuunnassa. Itse asiassa juuri tällaisten kokonaisuuksien in-
novaatiotoiminnan ja siihen liittyvien ongelmien tarkastelu saattaa 
olla jopa menestys-caseja kiinnostavampaa. Tutkimuksellisten tarkas-
teluiden lisäksi myös alueellisen kehittämispolitiikan näkökulmasta 
on mielekästä tunnistaa jokin erityinen yrityskeskittymä, toimiala tai 
toimialojen kokonaisuus, johon huomiota kiinnitetään. Tämän ei 
tietystikään pidä rajoittaa toimiala- yms. rajat ylittävää kehittämistyötä. 

Kuten edellä on kuvattu, paikallisen innovaatioympäristön ydin 
on jokin yksityisiä yrityksiä ja muita toimijoita yhdistävä taloudel-
linen dynamiikka tai taloudelliset intressit, jotka ovat luonteeltaan 
riittävän vahvoja. Yleisesti voidaan puhua yrityskeskittymästä, johon 
voi liittyä myös erikoistuneempaa klusteroitumista. Yleensä kysymys 
on joka tapauksessa tietyn toimialan tai toimialajoukon ympärille 
kehkeytyneestä yrityskeskittymästä, johon kuuluvia yrityksiä sitovat 
yhteen esimerkiksi kuuluminen samaan arvoketjuun tai -verkkoon, 
yhteinen potentiaalinen asiakaskunta tai yhteiset tuotantopanos- ja 
työmarkkinat. On selvää, että tällaisen paikallisen innovaatioympä-
ristön taloudellisen ytimen tunnistaminen ei ole mitenkään yksikäsit-
teistä, koska useimmiten eri toimialoja edustavat yritysten toiminnot 
linkittyvät erilaisin sitein toisiinsa.  

Oleellista onkin lähteä liikkeelle joukosta keskeisiä yrityksiä ja 
niiden näkemysten avustamana jatkaa ydintoimijajoukon tunnista-
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mista ns. lumipallomenetelmää käyttäen. Kokemusten perusteella 
verrattain pian paikallisen innovaatioympäristön keskeisin yritysjoukko 
on tunnistettu. Tätä ydinjoukkoa on mahdollista laajentaa ottamalla 
lähemmän tarkastelun kohteeksi myös tunnistettuun ydinjoukkoon 
kuuluvien yritysten kanssa samankaltaisia yrityksiä (esim. saman 
toimialan yritykset). Erityisesti suurilla toiminnallisilla kaupunki-
seuduilla voi olla viisasta lähteä liikkeelle yleisemmästä, tilastollisesta 
lähtökohdasta ja tunnistaa sitä kautta paikallisen innovaatioympäristön 
taloudellinen ydin.  

Innovaatioympäristön institutionaalinen ydin

Tässä tutkimuksessa on haluttu nostaa esiin yritysten roolia paikallisen 
innovaatioympäristön muotoutumisessa. Toisaalta oleellista on huo-
mioida myös se, kuinka alueen julkiset, puolijulkiset ja kolmannen 
sektorin organisaatiot ovat mukana erilaisissa innovaatioprosesseissa. 
Tyypillisesti innovaatioympäristön kannalta erityisen merkityksellisiä 
organisaatioita ovat esimerkiksi yliopistot, ammattikorkeakoulut, tut-
kimuslaitokset, julkiset rahoittajat (esim. Tekes), teknologiakeskukset 
(ml. teknologiansiirto-organisaatiot), elinkeinojen kehittämisyhtiöt 
sekä enenevissä määrin myös varsinaiset kunta- ja kaupunkiorganisaati-
ot. Ensisijaisesti kannattaa puhua yksittäisistä julkisista, puolijulkisista 
ja kolmannen sektorin organisaatioista ja vasta toissijaisesti niiden 
yhdessä muodostamasta ”institutionaalisesta innovaatiojärjestelmästä” 
yhtenä kokonaisuutena. Tällä halutaan korostaa sitä, että samoin kuin 
yrityksillä, myös julkisilla organisaatioilla on omat tavoitteensa, perus-
tehtävänsä, strategiansa ja ulkoiset kumppaninsa, vaikka esimerkiksi 
joissakin innovaatiojärjestelmätutkimuksissa ne saatetaan nähdä vain 
”innovaatiojärjestelmäkoneen osina”. Tämä huomio ei tee tyhjäksi 
sitä, että palveluita käyttävien yritysten näkökulmasta julkisten ja 
puolijulkisten innovaatiotukiorganisaatioiden olisi konkreettisten 
palveluiden osalta hyvä toimia koordinoidusti ja saumattomasti. 

Paikallisen innovaatioympäristön keskeisimpien muiden kuin 
yritysorganisaatioiden tunnistamisestakin yritysten rooli on mer-
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kittävä: aiemmin tunnistettua ydinyritysjoukkoa voidaan erikseen 
pyytää tunnistamaan paikallisen innovaatioympäristön keskeisimmät 
julkiset toimijat, joita edelleen voidaan pyytää em. lumipallomene-
telmällä nimeämään muita keskeisiä julkisia organisaatioita. Näin 
saadaan tunnistettua erikoistuneen paikallisen innovaatioympäristön 
keskeisimmät toimijat. Yleisesti ottaen julkisten organisaatioiden 
osalta keskeisimpien organisaatioiden tunnistaminen on yritysjou-
kon tunnistamista helpompaa, koska niiden määrä on pienempi ja 
niillä on usein pyrkimys tehdä itsensä näkyviksi (esim. erikoistuneet 
kehittäjäorganisaatiot). 

6.2. Organisaatioiden omien innovaatioympäristöjen analyysi

6.2.1. Alhaalta ylös, laadullisesti ja määrällisesti

Tämän yhteenveto- ja johtopäätösartikkelin neljännessä luvussa avat-
tiin verrattain laajasti sekä yritysten että muiden organisaatioiden oman 
innovaatioympäristön rakentumista. Tämän luvun pyrkimyksenä oli 
tunnistaa erilaisia yrityksen tai muun organisaation innovaatiotoi-
mintaan liittyviä tekijöitä, toimintoja ja prosesseja, joiden kautta ne 
kytkeytyvät ja juurtuvat ulkopuoliseen toimintaympäristöön. Tämä 
juurtuneisuus on paikallisen innovaatioympäristön ydin, koska pai-
kallinen toimintaympäristö tulee yrityksille ja muille organisaatioille 
merkitykselliseksi vain vuorovaikutussuhteiden ja -prosessien kautta. 
Samalla nämä vuorovaikutussuhteet ja -prosessit itsessään tuottavat 
paikallisen innovaatioympäristön.

Ennen varsinaisten yritysten ja muiden organisaatioiden kytkösten 
ja suhteiden tarkastelua on syytä pureutua niiden innovaatiotoiminnan 
tavoitteisiin, kohteisiin, muotoihin sekä organisointiin ja resursseihin. 
Paikallisen innovaatioympäristön näkökulmasta on oleellista kiinnittää 
huomiota yrityksen tai muun organisaation innovaatiotoimintaan 
kokonaisuudessaan eikä vain yhteen yksittäiseen innovaatioon tai 
innovaatioprosessiin. Tässä yhteydessä on syytä tarkastella myös mah-
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dollisuuksien mukaan innovaatiotoiminnan tuloksellisuutta. Oleellista 
on siis lisätä ymmärrystä siitä, kuinka paikallinen innovaatioympäristö 
vaikuttaa yrityksen tai muun organisaation innovaatiotoimintaan 
kokonaisuudessaan ja sitä kautta niiden kykyyn uusiutua ja kehittyä 
jatkuvasti. Tästä näkökulmasta motivoituu myös se, että toimijoi-
den omien innovaatioympäristön analyysissä kiinnitetään huomiota 
rakennetason tekijöihin, organisaatioiden välisiin, innovaatiotoimin-
taan liittyviin markkina- ja verkostosuhteisiin sekä organisaatioiden 
henkilökunnan eli yksilötason innovaatioympäristöihin. 

Tässä esitetyn alhaalta päin rakentuvan, organisaatiolähtöisen 
(ml. henkilökunta) innovaatioympäristötarkastelun erityinen ansio on 
siinä, että kuva paikallisen innovaatioympäristön dynamiikasta syntyy 
toimijoiden omien kytkentöjen kautta. Tässä suhteessa aineiston keruu 
tulisi tehdä tässä esitetyn viitekehyksen puitteissa mahdollisimman 
väljästi ja mahdollistavasti. Toisin sanoen yritysten ja julkisten organi-
saatioiden tulisi voida määritellä omat kytköksensä sekä rakenne- että 
organisaatiotasolla mahdollisimman vapaasti ja laajasti mutta kuiten-
kin ohjatusti, jotta ne tulisivat huomioiduksi riittävän monipuoli-
sesti. Sama koskee myös organisaatioiden henkilöstöön kohdistuvia 
yksilötasoisia empiirisiä tarkasteluja, joissa (asiantuntija-)työntekijät 
itse ovat informantteina. Oleellista on tunnistaa mahdollisimman 
kattavasti heidän moninaiset, organisaation innovaatiotoimintaan 
liittyvät kytköksensä ulkoiseen toimintaympäristöön niin paikallisesti 
kuin ylipaikallisesti.  

Käytännössä yritysten ja muiden organisaatioiden innovaatio-
toimintaa ja niiden omaa innovaatioympäristöä voi tarkastella sekä 
määrällisten että laadullisten menetelmien avulla. Optimiratkaisu olisi 
se, että samassa tutkimuksessa voitaisiin käyttää toisiaan täydentäväs-
ti sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä. Jos organisaatioiden 
omien innovaatioympäristöjen tarkastelussa on esimerkiksi tutki-
musekonomisista syistä mahdollista käyttää vain joko määrällisiä tai 
laadullisia aineistoja ja menetelmiä, on syytä mieltää, että määrällinen 
ja laadullinen tutkimusote vastaa useimmiten eri kysymyksiin, mihin 
myös pohjautuu niiden toisiaan täydentävä luonne. Töttöä (2000, 
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80–88) seuraten määrällisen tutkimuksen tyypillisiä kysymyksiä voi-
vat olla esimerkiksi ”Miten paljon?” ja ”Miksi?”, kun taas laadulliselle 
tutkimukselle luontaisia kysymyksiä ovat ”Mitä?” ja ”Miten?”. Sopivat 
menetelmät ja aineistot määrittyvät tilannesidonnaisesti riippuen mm. 
kohteena olevan paikallisen innovaatioympäristön ominaisuuksista 
sekä tutkimukseen käytettävissä olevista resursseista. Oleellista on, 
että tutkimuksen tavoitteet, peruskysymykset, metodologia, aineistot 
ja muut keskeiset valinnat ovat linjassa keskenään.

6.2.2. Määrälliset ja laadulliset tutkimukset käytännössä

Erittäin tiheissä ja volyymiltään suurissa paikallisissa innovaatioym-
päristöissä on mielekästä kartoittaa paikallisten yritysten ja julkisten 
omia innovaatioympäristöjä toteuttamalla niille suunnattu kysely-
tutkimus. Kokonaistutkimus olisi optimaalisin vaihtoehto, joskin 
usein jo tutkimusekonomisista syistä joudutaan turvautumaan otos-
pohjaiseen tutkimukseen. Erikseen on huomattava, että toimijoiden 
yksilötasoisen innovaatioympäristön tarkasteluissa kysely kohdistetaan 
paikallisen innovaatioympäristön keskeisimpien yritysten ja muiden 
organisaatioiden henkilöstölle. Määrällisen kyselylomaketutkimuksen 
etu on siinä, että tutkimus mahdollistaa erittäin kattavan kuvan saa-
misen paikallisen innovaatioympäristön luonteesta ja ulottuvuuksista. 
Kattavalla ja edustavalla määrällisellä aineistolla on myös mahdollista 
tunnistaa erilaisia yhteyksiä organisaatioiden ominaisuuksien, niiden 
ulkoisten kytköksien, paikallisen innovaatioympäristön piirteiden sekä 
organisaatioiden innovaatiotoiminnan tuloksellisuuden välillä. Tässä 
tullaankin kyselytutkimuksen erityispiirteeseen: riittävän kattavalla ja 
edustavalla aineistolla on mahdollista testata erilaisia yksikäsitteisesti 
muotoiltuja hypoteeseja. Kuten jo aiemmin on todettu, paikallisen 
innovaatioympäristön malli ei pyri olemaan suoraan testattava teoria 
vaan viitekehys ja malli, josta on mahdollista johtaa erikseen testattavia, 
selkeästi rajautuvia hypoteeseja. Mielekkäiden hypoteesien asettaminen 
riippuu sekin tutkimuksen kohteena paikallisesta innovaatioympä-
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ristöstä sekä tutkimuksen erityisestä fokuksesta. Määrällistä (kysely-)
tutkimusta ei kuitenkaan saa pelkistää vain mekaaniseksi hypoteesien 
testaamiseksi, vaan siihen tulisi liittyä myös syvällistä elaboraatiota, 
jonka avulla paikallisen innovaatioympäristön mallia on mahdollista 
edelleen täsmentää ja rikastaa.

Pienimuotoisempien paikallisten innovaatioympäristöjen ta-
pauksessa tutkimuksessa on mahdollista hyödyntää myös laadullisia 
aineistonkeruutapoja eli käytännössä esimerkiksi teema- ja ryhmä-
haastatteluita keskeisimpien toimijoiden kanssa. Koska tutkimuse-
konomisista syistä esimerkiksi teemahaastatteluita ei useinkaan voi 
tehdä määrättömän paljon, on informantit pyrittävä valitsemaan 
mahdollisimman huolellisesti. Valintaa voi painottaa käynnissä olevan 
tutkimuksen mukaan (esim. erityishuomion kohteet) tai tarkastelun 
kohteena olevan paikallisen innovaatioympäristön mukaan. Haas-
tateltaviksi organisaatioiksi voi valita joko joukon mahdollisimman 
tyypillisiä paikallisen innovaatioympäristön toimijoita tai sitten jou-
kon mahdollisimman erilaisia toimijoita. Ensin mainittu strategia 
auttaa kuvaamaan paikallisen innovaatioympäristön ”ydintä”, kun 
taas jälkimmäisen strategian kautta pystyy kuvaamaan paikallisen 
innovaatioympäristön ”ulkorajoja”. 

Laadullisessa paikallisten innovaatioympäristöjen tutkimuksessa 
tulisi hyödyntää laadullisen tutkimuksen parhaita avuja eli sen avoi-
muutta ja aineistolähtöisyyttä. Kuten Eskola ja Suoranta (1998, 20) 
Kaplanin (1964) ideaa mukaillen toteavat, laadullisen tutkimuksen 
tehtävänä ei ole hypoteesien testaaminen vaan hypoteesien keksiminen. 
Tässä tutkimuksessa rakennetun paikallisen innovaatioympäristön 
viitekehyksen tai mallin tehtävänä onkin viitoittaa tietä innovaatiotoi-
minnan spatiaalisen dynamiikan parempaan ja yksityiskohtaisempaan 
ymmärtämiseen. Laadullisen tutkimuksen keinoin on esimerkik-
si mahdollista tuottaa em. kaltaisia, kulloisenkin empiirisen tutki-
muskohteen kannalta kiinnostavia hypoteeseja, joita on mahdollista 
määrällisen tutkimuksen keinoin testata. Laadullinen lähestymistapa 
sopiikin hyvin empiirisen tutkimuskohteen haltuunottoon eli sen 
yleispiirteiden tunnistamiseen. Vastaavasti laadullisen tutkimuksen 
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keinoin on mahdollista tehdä hyvin detaljoituja ja pienipiirteisiä 
tarkasteluja koskien paikallisen innovaatioympäristön eri elementtien 
ja tekijöiden vaikutusta erilaisten yritysten ja julkisten organisaatioi-
den innovaatiotoimintaan. Tällainen yksityiskohtainen tutkimus voi 
kohdistua esimerkiksi määrällisen tutkimuksen paljastamien sään-
nönmukaisuuksien tai korrelaatioiden lähempään tarkasteluun. Näin 
ollen myös laadullisen empiirisen tutkimuksen avulla on mahdollista 
täsmentää ja täydentää paikallisen innovaatioympäristön mallia.

6.3. Paikallisen innovaatioympäristön kokonaisuus

6.3.1. Eri tasojen väliset suhteet

Paikallisen innovaatioympäristön eri tasojen välisten suhteiden tun-
nistaminen ei välttämättä edellytä uuden aineiston keräämistä, mikäli 
tämä analyysikohde on huomioitu tutkimuksen aiemmissa vaiheissa. 
Tämän analyysikohteen huomioiminen aineiston aiemmissa vaiheissa 
on tärkeää, koska huomio eri tasojen yhteenkietoutuneisuudesta on lei-
mallista nimenomaan innovaatioympäristöajattelulle. Tasojen välisten 
suhteiden tarkastelu on kenties suoraviivaisinta silloin, kun paikallisen 
innovaatioympäristön (avain-)yrityksille ja muille organisaatioille teh-
tävässä kyselyssä huomioidaan eri tasojen kytkökset organisaatioiden 
sisällä. Nämä organisaatioiden sisäiset eri tasojen väliset kytkökset 
ovat myös koko paikallisen innovaatioympäristön eri tasojen välisten 
suhteiden tärkeä joskaan eivät läheskään kattava osa. Organisaatioi-
den sisäiset kytkökset on helppo jäljittää esimerkiksi organisaation 
johdolle ja asiantuntijatyöntekijöille suunnatuista kyselyistä. Näihin 
samoihin kyselylomakkeisiin on mahdollista rakentaa kysymyksiä, 
jotka paljastavat eri tasojen kytköksiä myös organisaatioiden ”oman 
todellisuuden” ulkopuolella.

Kyselytutkimuksen vahvuus on eri tasojen välisten suhteidenkin 
analyysissä nimenomaan se, että riittävän suuresta aineistosta on 
mahdollista siilata esiin yleistettäviä säännönmukaisuuksia. Eri tasojen 
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välisiä suhteita on toki mahdollista tarkastella myös organisaatio- ja 
yksilöpohjaisten haastatteluaineistojen avulla. Tällöin näitä suhteita 
tarkastellaan suppeammin, mutta mahdollisesti yksityiskohtaisemmin. 
Edelleen on huomattava, että sekä kyselytutkimusta että laadulliseen 
yksilö- ja organisaatiokohtaista aineistoa on mahdollista täydentää 
eri tasojen välisiä suhteita koskevalla erityisaineistolla. Esimerkiksi 
paikallisen innovaatioympäristön keskeisten toimijoiden ryhmähaas-
tattelu voi olla tehokas tapa hahmottaa sen eri tasojen välisiä tyypillisiä 
suhteita ja vuorovaikutusmuotoja. Tässä esitetyn lähestymistavan 
mukaisesti primäärinä aineistona eri tasojen välisten suhteiden ana-
lyysille tulisi olla eri toimijoiden (yritykset ja julkiset organisaatiot 
ja yksilöt) omasta toiminnastaan tuottamaa materiaalia, josta vasta 
analyysivaiheessa suodatetaan esiin paikallisen innovaatioympäristön 
kokonaisuuteen liittyviä piirteitä ja ominaisuuksia. 

6.3.2. Paikallisen innovaatioympäristön kokonaisprofiili 
ja ”X-tekijät”

Kokonaisprofiili

Edellä on kuvattu paikallisen innovaatioympäristön kokonaisprofii-
lia. Kokonaisprofiililla viitataan siis siihen, millainen tarkasteltavana 
olevan paikallisen toimijajoukon (sekä organisaatiot että yksilöt) 
innovaatiotoimintaan liittyvien suhteiden spatiaalinen profiili on. 
Kokonaisprofiiliin kuuluu toki myös paikallisen innovaatioympäris-
tön eri tasojen välisten kytkösten tarkastelu, jota jo edellä kuvattiin. 
Innovaatioympäristön spatiaalisen kokonaisprofiilin tarkastelu on 
huomattavasti yksinkertaisempaa kuin miltä se kuulostaa. Erityisesti 
kvantitatiivisen kyselytutkimuksen avulla tämä tarkastelu on periaat-
teessa yksinkertaista; eri toimijoiden omien innovaatioympäristöjen 
summaaminen kullakin tasolla tuottaa tiedon siitä, millainen koko 
paikallisen innovaatioympäristön profiili on. Tässäkin tapauksessa on 
päätettävä, millaisilla jaotteluilla ja kynnysarvoilla paikallisen ja ylipai-
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kallisen juurtuneisuuden intensiteettiä kuvataan. Absoluuttisia arvoja 
näille luonnehdinnoille ei ole olemassa, joten siinä mielessä esitettävä 
kokonaisprofiili on joka tapauksessa jossain määrin heuristinen. 

Laadullista metodologiaa käytettäessä kuva innovaatioympäris-
tön kokonaisprofiilista ei ole yhtä kattava. Tässäkin olisi oleellista 
asettaa laadulliselle tutkimukselle eri kysymyksiä kuin määrälliselle 
tutkimukselle. Laadullisen tutkimuksen keinoin on mielekästä kysyä, 
miksi paikallisen innovaatioympäristön profiili on juuri sellainen kuin 
se on. Tähän kysymyksiin vastauksia antavaa aineistoa on mahdollista 
kerätä samassa yhteydessä, kun kartoitetaan paikallisen innovaatioym-
päristön keskeisten toimijoiden omia innovaatioympäristöjä. Tällöin 
on mahdollista kysyä informanteilta, miksi heidän oma innovaatio-
ympäristönsä on muotoutunut spatiaalisesti juuri sellaiseksi kuin se 
sillä hetkellä on. Riittävän laajan aineiston analyysi kokonaisuuden 
näkökulmasta antaa mahdollisuuden nostaa esiin niitä syitä, miksi 
paikallisen innovaatioympäristön kokonaisprofiili on juuri sellainen 
kuin se on. 

”X-tekijät”?

Luvussa 5.3.3. nostettiin esiin kysymys paikallisen innovaatioympä-
ristön X-tekijöistä. Tällöin todettiin, että X-tekijää jäljitettäessä on 
pyrittävä menemään paikallisten instituutioiden taakse. Tällöin ollaan 
immateriaalisen, sosiaalisen todellisuuden alueella, jonka tuottamisessa 
kielellä on suuri merkitys. Kiteytetysti paikallisen innovaatioympäris-
tön X-tekijät liittyvät sen toimijoiden tapaan ”tuottaa” ja ”rakentaa” 
paikallista innovaatioympäristöä omalla puheellaan ja omilla kirjoi-
tuksillaan, eli kyse on sosiaalisesta konstruktionismista. Kyse on siis 
diskursseista eli tuotetuista merkitysjärjestelmistä, joilla rakennetaan 
toimijoiden valintoihin vaikuttavia sosiaalisia tapoja ja käytänteitä. 
Nämä sosiaalisesti rakentuvat tavat ja käytänteet vaikuttavat siis siihen, 
kuinka paikallinen innovaatioympäristö toimii. 

Näihin merkitysjärjestelmiin ja niiden tapoihin tuottaa sosiaalista 
todellisuutta pääsee kiinni diskurssianalyysin keinoin. Yksinkertaisesti 
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määritellen diskurssianalyysi on kielen käytön tutkimusta, jonka 
avulla pyritään analysoimaan sitä, kuinka ihmiset konstruoivat eli 
merkityksellistävät erilaisia asioita erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä. 
(esim. Jokinen ym. 1993; 1999.) Sosiaalinen todellisuus muotoutuu 
keskenään erilaisista joko rinnakkaisista tai toisilleen jopa vastakkai-
sista merkitysjärjestelmistä, jotka painottavat ja merkityksellistävät 
eri asioita. Diskurssianalyysi pyrkii siis tunnistamaan näitä erilaisia 
merkityksellistämistapoja ja on näin ollen keino päästä kiinni myös 
paikallisen innovaatioympäristön sosiaalisesti rakentuvaan todelli-
suuteen. Diskurssianalyysi tai diskurssintutkimus sopii paikallisen 
innovaatioympäristön yhdeksi metodologiseksi välineeksi myös siksi, 
että se pystyy yhdistämään mikro- ja makrotasoja. Kuten Pietikäinen 
ja Mäntynen (2009, 49) toteavat, ”kielelliset resurssit ja niiden käyttä-
miseen liittyvät valinnat risteytyvät laajemman vuorovaikutuksellisen, 
institutionaalisen ja yhteiskunnallisen tilanteen kanssa”.

Paikallisen innovaatioympäristön X-tekijöitä tunnistettaessa on 
syytä käyttää mahdollisimman moninaisia puhe- ja tekstiaineistoja. 
Paikallisen innovaatioympäristön aiemmissa analyysivaiheissa kerättyä 
laadullista aineistoa voi hyvin analysoida myös diskurssianalyysin kei-
noin. Olisi kuitenkin hyvä, jos käytettävissä olisi tutkijasta riippumatta 
tuotettua tekstiaineistoa eli esimerkiksi lehtijuttuja ja -haastatteluja, 
julkisia kehittämisasiakirjoja, valmisteluasiakirjoja ja keskustelumuis-
tioita, ääni- ja videotallenteita jne. Oleellista on, että näitä tekstuaalisia 
aineistoja ovat tuottaneet nimenomaan paikallisen innovaatioympä-
ristön keskeiset toimijat, kuten merkittävien yritysten ja julkisten 
organisaatioiden edustajat. Erityisesti yritysten edustajien puhunnat 
paikallisesta innovaatioympäristöstä voivat olla mielenkiintoisia, koska 
heillä ei ole oman taustayhteisönsä painetta tuottaa juuri tietynlaista, 
yleensä myönteistä kuvaa paikallisesta toimintaympäristöstä. Heillä 
on puheakteissaan mahdollisesti muita agendoja, mikä on hyvä tie-
dostaa. Edelleen voi arvioida, että aineistot olisivat ideaalitilanteessa 
nk. luonnollisesti tuotettuja eli ilman erityistä tutkijan interventiota. 

Varsinaisen analyysin suhteen diskurssianalyysiä tehdään nykyään 
monin eri tavoin, ja lähestymistavat eroavat toisistaan esimerkiksi 
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analyysin yksityiskohtaisuuden suhteen. Paikallisten innovaatioympä-
ristöjen tutkimuksessa ei ole syytä ole mennä kovin yksityiskohtaiseen 
analyysiin (esim. puheen intonaatioiden vaihteluihin, sävyihin ja 
tyyleihin), vaan olennaisempaa on pyrkiä vertailemaan ja etsimään 
kytköksiä kielellisesti tuotetun ”mikrotodellisuuden” ja sen ”makro-
todellisuuden” välillä, josta tutkimuksen muut vaiheet ovat tuottaneet 
kuvan. Näiden ”mikrokuvien” ja ”makrokuvien” väliset mahdolliset 
jännitteet tai ristiriitaisuudet ovat ymmärrettävästi tutkijalle kiinnos-
tavia lähtökohtia syvempään analyysiin tai jopa jatkotutkimukseen. 
Toisaalta ”mikrokuvien” ja ”makrokuvien” samankaltaisuus voi taval-
laan validoida tutkimuksen tuloksia. 



Paikallinen innovaatioympäristö – 485

7. LOPUKSI: INNOVAATIOYMPÄRISTÖ-
LÄHESTYMISTAVAN PERUSPIIRTEET

Tässä tutkimuksessa on rakennettu teoreettisista ja empiirisistä ainek-
sista paikallisen innovaatioympäristön analyysimallia, jota voi käyttää 
sekä empiirisessä tutkimuksessa analyysivälineenä että apuvälineenä 
esimerkiksi kehittämispoliittisten toimien tunnistamisessa ja muotoi-
lussa. Mallista on pyritty tekemään kokonaisvaltainen, normatiivisesti 
neutraali ja riittävän geneerinen, jotta se sopisi lähtökohdaksi erilaisiin 
tutkimus- ja analyysitilanteisiin. Samalla on kuitenkin todettava, että 
analyysimalli on syntynyt teoreettisen ja empiirisen tutkimustyön 
tuloksena juuri tietynlaisessa ajallisessa, maantieteellisessä ja substanssi-
kontekstissa. On selvää, että nämä tekijät ovat luoneet analyysimalliin 
sellaisia sisäisiä oletuksia ja piirteitä, jotka vaikuttavat heikentävästi 
analyysimallin yleistettävyyteen ja laajempaan sovellettavuuteen. Nä-
mä rajoitteet käyvät ilmeisiksi viimeistään silloin, kun analyysimallia 
sovelletaan kokonaisuudessaan empiirisessä tutkimuksessa. Samaan 
hengenvetoon on korostettava sitä, että innovaatioympäristö-lähesty-
mistapa kaipaa kehittyäkseen lisää erilaisia teoretisointeja, malleja ja 
erityisesti empiirisiä tarkasteluja, jotka rikastavat yleistä ymmärrystä 
siitä, kuinka yritysten innovaatiotoiminta jäsentyy tilallisesti ja alueel-
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lisesti. Näiden tarkastelujen avulla paikallisen innovaatioympäristön 
analyysimallia on mahdollista täsmentää ja tarkentaa.

Seuraavassa hahmotellaan innovaatioympäristö-lähestymistavan 
keskeisiä yleispiirteitä ja taustasitoumuksia, joiden voi ajatella olevan 
yhteisiä kaikille innovaatioympäristö-lähestymistavan piiriin lukeutu-
ville tutkimuksille. Lähtökohdaksi otetaan Edquistin (1997, 15–29) 
kokoama listaus piirteistä, jotka yhdistävät innovaatiojärjestelmä-lä-
hestymistavan eri sovelluksia (kansallinen, alueellinen, sektoriaalinen 
jne.). Lähtökohta kuvaa innovaatiojärjestelmä-lähestymistavan ja 
innovaatioympäristölähestymistavan läheistä mutta silti erillistä luon-
netta. Tämä tutkimusprosessi kokonaisuudessaan ja tutkimuksessa 
rakennettu paikallisen innovaatioympäristön analyysimalli erikseen 
ovat auttaneet tunnistamaan niitä keskeisiä piirteitä, joita tässä lähes-
tymistavassa on syytä pitää keskeisesti esillä. Innovaatioympäristötut-
kimuksen keskeiset tavoiteltavat piirteet voidaankin Edquistin (emt.) 
työn hengessä tiivistää seuraavasti:

1. Innovaatiot ja innovaatiotoiminta keskiössä: Innovaatiot ja innovaa-
tiotoiminta tulisi määritellä joko suoraan tai epäsuorasti jokaisessa 
tutkimuksessa riittävällä tarkkuudella, jotta tutkimus kohdistui-
si ja rajautuisi riittävän tarkasti. Yleisesti ottaen innovaatioym-
päristöajattelussa hyödynnetään verrattain väljiä innovaation ja 
innovaatiotoiminnan määritelmiä ja yksittäisten innovaatioiden 
syntyprosessien sijasta huomiota kiinnitetään yritysten ja muiden 
organisaatioiden innovaatiotoimintaan ja sen edellytyksiin koko-
naisuudessaan. Tiivistetysti innovaatiotoiminnan voi määritellä 
kokonaisvaltaisesti yritystä uudistaviksi prosesseiksi, jotka pitävät 
sisällään niin perinteisen T&K-toiminnan kuin toimintaprosesseihin 
uppoutuneen oppimisen. Nykyistä käsitteistöä hyödyntäen innovaa-
tioympäristö-lähestymistavan voi ajatella kattavan sekä nk. STI- että 
DUI-innovaatiomallit. Vaikka innovaatioympäristöajattelussa usein 
korostuu laaja näkökulma innovaatiotoimintaan, on syytä kiinnittää 
huomiota sen tuloksellisuuteen: innovaatiot ja innovaatiotoiminta 
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ovat lopulta kuitenkin välineellisessä asemassa suhteessa yrityksen 
tai muun organisaation menestykseen. Erilaisille organisaatioille 
menestys tarkoittaa erilaisia asioita. 

2. Yritykset ja muut organisaatiot dynaamisessa vuorovaikutuksessa ym-
päristönsä kanssa: Innovaatioympäristöajattelun peruslähtökohta on 
se, että yritykset ja muut organisaatiot eivät harjoita innovaatiotoi-
mintaansa tyhjiössä, vaan ne ovat monin tavoin juurtuneita omaan 
toimintaympäristöönsä. Tämä tarkoittaa sitä, että ne samanaikaisesti 
omilla toimillaan ja valinnoillaan sekä ”tuottavat” että ”kuluttavat” 
omaa toimintaympäristöään. Innovaatiojärjestelmä-lähestymistavan 
lähtökohtana on yritysten verkostoitunut innovaatiotoiminta, mutta 
innovaatioympäristöajattelussa yritysten ja muiden organisaatioiden 
siteitä toimintaympäristöönsä pyritään hahmottamaan vielä koko-
naisvaltaisemmin. Tätä juurtuneisuutta määrittävät organisaation 
omat ominaisuudet (esim. innovaatiokyky) sekä toimintaympäristön 
ominaisuudet kokonaisuudessaan. Yritysten lisäksi myös yritysten 
innovaatiotoiminnalle edellytyksiä luovat julkiset, puolijulkiset 
ja kolmannen sektorin organisaatiot ovat toimintaympäristöönsä 
juurtuneita ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa sen kanssa. Näin ollen 
tätä ”institutionaalista innovaatiojärjestelmääkään” ei voi meta-
forisesti pitää staattisena ”palvelukoneena”, jollaisena sitä usein 
esimerkiksi kehittämispolitiikkoja muotoiltaessa pidetään. Parempi 
ymmärrys myös julkisten organisaatioiden (esimerkiksi yliopistot ja 
korkeakoulut) ulkoisista kytkennöistä ja niitä määrittävästä sisäisestä 
toimintalogiikasta voisi tuottaa myös laadukkaampaa innovaatio-
politiikkaa.  

3. Lähtökohtana yrityksiä yhteensitovat taloudelliset ja toiminnalliset 
tekijät: Innovaatioympäristö-lähestymistavan peruslähtökohta on 
se, että tarkasteltavaan kokonaisuuteen – innovaatioympäristöön 
– kuuluvia yrityksiä ja muita organisaatioita sitovat yhteen jotkin 
taloudelliset tai toiminnalliset intressit ja prosessit. Paikallisen in-
novaatioympäristön lähtökohtana voivat olla esimerkiksi klassiset 
yrityskeskittymiin liittyvät lokalisaatio- ja urbanisaatioedut, jotka 
palautuvat edelleen organisaatio- ja yksilötason toimintaprosessei-
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hin. Näiden klassisten kasautumisetujen lisäksi yrityksiä voivat sitoa 
alueellisesti toisiinsa myös taloudelliset haitat, esimerkiksi vääristy-
nyt paikallinen kilpailu. Rahamääräisten taloudellisten tekijöiden 
lisäksi innovaatioympäristössä yrityksiä ja muita organisaatioita 
voivat sitoa yhteen myös muunlaiset toiminnalliset tekijät tai muut 
yhteiset tekijät. Tämä huomio alleviivaa sitä, että innovaatioympäris-
töä ei voi synnyttää keinotekoisesti ulkoapäin. Sen sijaan esimerkiksi 
erilaisin kehittämistoimin on mahdollista saada eri toimijat havait-
semaan näitä yhteensitovia taloudellis-toiminnallisia tekijöitä sekä 
hyödyntämään niitä ja jopa rakentamaan niitä yhdessä. Tällainen 
informaatio-ohjaukseen ja fasilointiin pohjautuva kehittämistapa 
voi olla tärkeä osa paikallisen ja kansallisen innovaatiopolitiikan 
kokonaisuudessa.

4. Kokonaisvaltaisuus ja monialaisuus: Innovaatioympäristö-lähesty-
mistavassa pyritään huomioimaan mahdollisimman laajasti inno-
vaatioiden luomisen ja yritysten innovaatiotoiminnan kannalta 
keskeiset tekijät. Taloudellisten tekijöiden lisäksi pyritään tunnis-
tamaan yritysten ja muiden organisaatioiden innovaatiotoimintaan 
liittyviä institutionaalisia, organisatorisia ja sosiaalisia tekijöitä. 
Innovaatiojärjestelmä-lähestymistapa jakaa suurelta osin saman 
pyrkimyksen, mutta innovaatioympäristöajattelussa holistisuuden 
pyrkimys on viety vielä pidemmälle: huomiota kiinnitetään aiempaa 
koordinoidummin mm. yksilötasoisiin prosesseihin, jotka kytkey-
tyvät yritysten ja muiden organisaatioiden innovaatiotoimintaan. 
Voidaan väittää, että kokonaisvaltaisuus ja monialaisuus ovat inno-
vaatioympäristöajattelun vahvuus ja heikkous: Kokonaisvaltainen 
tarkastelu takaa innovaatiotoimintaan liittyvien spatiaalisten ilmi-
öiden monipuolisen tarkastelun. Samalla kokonaisvaltaisuus tekee 
tarkasteluista varsin kompleksisia ja monitahoisia.   

5. Territoriaalisuuden ja relationaalisuuden leikki: Innovaatiojärjes-
telmä-lähestymistavan suhde ”alueeseen” ja ”tilaan” on monissa 
tapauksissa ollut turhan yksinoikoinen. Esimerkiksi empiiristen 
tarkasteluiden lähtökohdaksi on otettu hallinnollisesti määritettyjä 
alueita – territorioita – problematisoimatta lainkaan niiden suhdetta 
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varsinaisten innovaatioprosessien alueelliseen ja tilalliseen suhtee-
seen. Innovaatioympäristö-lähestymistavassa pyritään tässä suhteessa 
olemaan herkempiä ja tuomaan relationaalisemmin määrittyviä 
aluerajauksia myös empiirisiin tutkimuksiin. Oleellista on myös 
tarkastella aiempaa nyanssoidummin ”paikallisen” ja ”ylipaikalli-
sen” välistä suhdetta, mihin luontevin ikkuna avautuu paikallisen 
innovaatioympäristön toimijoiden omien innovaatioympäristöjen 
analyysin kautta. Paikallisen innovaatioympäristön yritykset ja muut 
organisaatiot luovat suhteitaan omista lähtökohdistaan, mutta yh-
dessä niistä muotoutuu koko paikallisen innovaatioympäristön pro-
fiili sen eri tarkastelutasoilla. Paikallisuuden ja paikallisten suhteiden 
ytimessä ovat ne hyödyt, jotka ovat kiinnittyneet maantieteelliseen 
läheisyyteen. Tässä suhteessa on kuitenkin hyvä ymmärtää inno-
vaatiotoimintaan ja -prosesseihin liittyvien spatiaalisten skaalojen 
moninaisuus ja hienovireisyys. Kaikki analyyttiset eronteot ovat 
enemmän tai vähemmän osuvia kuvauksia innovaatioprosessien ja 
-toiminnan spatiaalisesti kompleksisesta todellisuudesta. 

6. Evolutionäärinen ja ajallinen perspektiivi: Innovaatioympäristö-lä-
hestymistapa ammentaa osaltaan evolutionäärisen taloustieteen 
perinnöstä, kuten Joseph Schumpeterin tavasta määritellä innovaa-
tiotoimintaa. Evolutionääriset ja ylipäätään aikaan sidotut näkö-
kulmat sopivat hyvin yhteen: innovaatioympäristö-lähestymistapa 
lähtee siitä ajatuksesta, että sekä innovaatioprosessit että -ympäristöt 
muuttuvat ajassa (ja tilassa) ja muutos tapahtuu väljästi ja metafori-
sesti tulkiten ”variaation ja valinnan” kautta. Esimerkiksi paikallista 
innovaatioympäristöä ei voi kehittää keskitetysti, vaan se uudistuu 
toimijoiden omien valintojen kautta osin omalakisesti sen eri tasoil-
la. Valintamahdollisuudet eivät ole rajattomat, vaan sekä toimijoiden 
omat ominaisuudet että ympäristön ominaisuudet määrittävät niitä. 
Innovaatioympäristön ”variaatio” taas syntyy toimijoiden omien 
valintojen kautta, eli kyse on jatkuvasta evoluutiosta. Innovaatio-
ympäristöjen kehittymisessä on runsaasti myös polkuriippuvuutta, 
eli toimijoiden aiemmat valinnat määrittävät niiden tulevaisuuden 
valintamahdollisuuksia. Empiirisen tutkimuksen näkökulmasta 



490 – Jari Kolehmainen

edellä esitetty analyysimalli on tarkoitettu lähinnä poikkileikka-
ustarkasteluihin, mutta sen toistaminen eri aikoina mahdollistaa 
myös prosessuaalisen, ajassa tapahtuvan tarkastelun. Yritykset ja 
muut toimijat kantavat nykyhetkessä mukana sekä historiaansa 
että tulevaisuuteen kohdistuvia odotuksia. Tämän vuoksi myös 
poikkileikkaustutkimuksessa voidaan jossain määrin tarkastella 
myös ajallista ulottuvuutta. Innovaatiotoimintaan ja -ympäristöihin 
liittyvää kehittämispolitiikkaa harjoitettaessa on syytä olla herkkä 
ilmiökentän ajalliselle dynamiikalle ja kerrostuneisuudelle. 

7. Kontekstisidonnaisuus ja erityisyys: Paikallisen innovaatioympäristön 
analyysimalli ei ole eikä pyri olemaan normatiivinen ideaalimalli. Ei 
siis ole määriteltävissä yhtä optimaalista paikallista innovaatioympä-
ristöä monestakaan syystä. Ensinnäkin yritysten toimintaprosessit 
ja -logiikat muovautuvat koko ajan, ja ne poikkeavat toisistaan yri-
tysten koon, toimialan ja monien muiden tekijöiden suhteen. Myös 
paikallisten innovaatioympäristöjen lähtökohdat eroavat toisistaan 
huomattavasti (esim. toimialan tai avainyritysten erityisyydet). 
Paikallisen innovaatioympäristön analyysimallia voikin hyödyn-
tää kunkin tutkimuskohteen erityisyyden tarkastelussa. Tämä ei 
kuitenkaan tee vertailevaa tutkimusta tai edes vertailukehittämistä 
turhaksi, sillä tutkimuksen kautta opitaan yleisemmällä tasolla 
ymmärtämään paremmin yritysten innovaatiotoiminnan alueellista 
ulottuvuutta sekä tapoja ja dynamiikka, joiden kautta paikallinen 
innovaatioympäristö rakentuu. Vertailevassa tutkimuksessa onkin 
syytä säilyttää herkkyys kunkin innovaatioympäristön ominaispiir-
teille. 

8. Käsitteen dualistinen luonne: Innovaatioympäristön käsitteellä on 
lähtökohtaisesti dualistinen luonne. Yhtäältä se on analyyttinen 
käsite, jolla kuvataan innovaatiotoiminnan näkökulmasta yritysten 
ja muiden organisaatioiden suhdetta niiden omaan toimintaympä-
ristöön sekä näistä yksittäisistä toimintaympäristöistä muotoutuvaa 
kokonaisuutta. Toisaalta ”innovaatioympäristö” on toimintapoliit-
tinen käsite, jonka avulla esimerkiksi paikallisessa, alueellisessa ja 
kansallisessa kontekstissa on mahdollista kohdistaa kehittämistoimia 
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erityisesti niihin tekijöihin, joilla on merkitystä alueen yritysten 
ja muiden organisaatioiden innovaatiotoiminnan kannalta. Edel-
lä on jo nostettu esiin joitakin kehittämispoliittisesti virittyneitä 
huomioita. Analyyttisessä mielessä innovaatioympäristön käsite 
on pikemminkin erilaisten tarkasteluiden teoreettinen viitekehys 
kuin formaali teoria, joka määrittää muuttujien välille selkeät ja 
pysyvät yhteydet. Niin analyyttisenä kuin kehittämispoliittisenakin 
käsitteenä sitä leimaa monitulkintaisuus ja jopa epäselvyys. Käsitteel-
linen pluralismi on kuitenkin tyypillistä vasta kehittymässä olevalle 
lähestymistavalla. Tässä tutkimuksessa esitetyllä analyysimallilla 
pyritään tuomaan selkeyttä käsitteeseen sekä sen analyyttistä että 
toimintapoliittista käyttöä ajatellen. 

Alueellinen innovaatiotoiminta kehittyy koko ajan ja saa uusia muo-
toja. Tästä hyvä esimerkki on se, kuinka perinteisten, lineaaristen 
innovaatioprosessien tilalle ovat tulleet yhä monimuotoisemmat 
yhteisölliset ja avoimet innovaatioprosessit. Innovaatiotoiminnan 
”demokratisoituminen” haastaa yritykset ja muut organisaatiot in-
novaatiotoiminnan ja innovaatioprosessien keskeisimpinä toimijoina 
korostaen yksilöitä, joilla on yhä parempi pääsy erilaisiin, aiemmin 
hyvin rajoitettuihin tieto- ja osaamisresursseihin. Myös yrityskentässä 
tapahtuu paljon koko ajan. Esimerkiksi monikansallisten ja globaalien 
yritysten mahdollisuudet ylittää ajan ja paikan esteitä innovaatiotoi-
minnassaan ovat edelleen lisääntymässä. Monien vahvistumassa olevien 
ilmiöiden taustalla on tieto- ja viestintäteknologian nopea kehitys 
muutaman viimeisen vuosikymmenen aikana. Samalla esimerkiksi 
nopeasti kehittyvillä teknologia-aloilla pienet kasvuyritykset voivat 
haastaa ketteryydellään ja innovatiivisuudellaan jopa globaalit jättiyri-
tykset. Toisinaan pienetkin yritykset voivat luoda sellaisia radikaaleja 
ja jopa nk. disruptiivisia innovaatioita, jotka muuttavat markkinoita 
pysyvästi. Onkin ymmärrettävää, että nopeaan kasvuun tähtäävien 
start up -yritysten ja muiden kasvuyritysten ympärille on viime vuosina 
syntynyt paitsi ”hypeä”, mutta myös aidosti laadullisesti uudenlaisia 
ilmiöitä, jotka muokkaavat taloudellista maisemaa.  
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Kaikki edellä mainitut innovaatiotoiminnan nousevat ja vahvistu-
vat piirteet muokkaavat innovaatiotoiminnan ja -prosessien spatiaalista 
jäsentymistä ja sitä kautta myös paikallisten innovaatioympäristöjen 
roolia ja merkitystä. Taloudellisten toimintojen ja erityisesti inno-
vaatiotoiminnan keskittymisessä on runsaasti erilaisia taloudellisesti 
ja sosiaalisesti rakentuvia elementtejä, jotka ovat kestäneet jo tähän 
mennessä suuria murroksia. Esimerkiksi täydellistä ”etäisyyksien kuo-
lemaa” innovaatiotoiminnassa ei ole tapahtunut, vaikka digitaalinen 
vallankumous on mullistanut monia taloudellisen arvonluonnin ja 
tiedonluonnin osaprosesseja. ”Läsnäolon logiikka” on edelleen vah-
va. Toisaalta monet asiat alueellisessa innovaatiotoiminnassa ovat 
muuttuneet, ja dynaamisessa taloudessa syntyy yhä kiihtyvällä tavalla 
ennennäkemättömiä ilmiöitä, jotka uudistavat ja määrittävät uudelleen 
innovaatiotoimintaa ja sen spatiaalista suhdetta. Tämä alueellisen in-
novaatiotoiminnan muutoksen ja pysyvyyden herkkä tasapaino onkin 
äärimmäisen kiehtova tarkastelukohde. Tämän muutoksen ja sen 
sisäisen dynamiikan syvällisempään ymmärtämiseen paikallisten in-
novaatioympäristöjen lähestymistavalla on jatkossa paljon annettavaa. 
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   LIITE 1.  

Suomalaisen alueellisen innovaatiotoiminnan tutkimuksen
kehittyminen: katsaus väitöstutkimuksiin 

Alueellista innovaatiotoimintaa käsittelevät väitöstutkimukset

Suomalaisessa yliopistokentässä väitöskirjat edustavat osaltaan tut-
kimusta, joka määritelmällisesti pyrkii tuottamaan uutta tieteellistä 
tietoa noudattaen hyvää tutkimuseettistä käytäntöä. Tämän vuoksi 
seuraavassa tarkastellaan viime vuosien suomalaisia väitöstutkimuksia, 
jotka 1) käsittelevät alueellista innovaatiotoimintaa tai 2) kytkeytyvät 
alueellisen innovaatiotoiminnan kysymyksenasetteluihin. Ensiksi mai-
nittujen väitöstutkimusten osalta keskeisimpänä valintaperusteena on 
ollut se, että seuraavassa käsiteltävät työt jakavat riittävän samanlaisen 
teoriaperustan (esim. alueellinen innovaatiojärjestelmä) ja että niiden 
analyysi keskittyy suurelta osin aluetasoon, eikä alueen piirteiden ja 
kehityksen analyysi ole vain varsinaisen analyysikohteen kontekstuali-
sointia. Toisen kategorian muodostavat väitöstutkimukset, joissa hyö-
dynnetään keskeisesti esimerkiksi alueellisen innovaatiojärjestelmän 
tai innovaatioympäristön käsitettä, mutta joiden pääasiallinen tutki-
muksellisen kiinnostuksen kohde on kohdennetumpi kuin alueellisen 
innovaatiotoiminnan kokonaisuus laajassa mielessä. 

Tarkastelu on kummankin kategorian osalta luonteeltaan (vuo-
sitasolla) kronologinen pyrkien hahmottamaan samalla sitä, miten 
suomalaisen alueellisen innovaatiotutkimuksen kysymyksenasettelut 
ovat viime vuosina kehittyneet. Edelleen on huomattava, että nämä 
kotimaiset tutkimukset kuvaavat suomalaista alueellisen innovaa-
tiotoiminnan todellisuutta ja sen monimuotoisuutta. Suomalaiset 
väitöstutkimukset ovat kiinnostavia nimenomaan siksi, että niiden 
teoretisoinnit ja empiiriset löydökset kumpuavat samasta kontekstista 
kuin tämä tutkimus: ne edustavat pääasiassa suomalaisen alueellisen 
innovaatiotoiminnan todellisuutta. Väitöstutkimusten käsittely on 
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kronologisuudessaan mekanistinen ja kustakin käsiteltävästä tutki-
muksesta nostetaan esiin vain joitakin keskeisimpiä huomioita. 

Ottaen huomioon sen, että innovaatioiden ja innovaatiotoimin-
nan katsotaan usein olevan luonteeltaan nimenomaan kaupunkimai-
seen talouteen liittyvä ilmiö, on yllättävää, että eräs ensimmäisistä 
alueellista innovaatiotoimintaa koskevista suomalaisista väitöstutki-
muksista käsittelee innovaatiotoimintaa maaseutukontekstissa. Alarin-
ta (1998) tarkastelee työssään nimenomaan maaseutua innovatiivisena 
toimintaympäristönä sekä innovatiivisia maaseudun yrityksiä. Alarin-
nan (emt.) tutkimus asemoituu kolmen tutkimustradition väliseen 
kolmioon: siinä yhdistyy (talous-)maantieteellinen tutkimus, sosiolo-
gisesti virittynyt maaseutututkimus sekä alueellinen innovaatiotutki-
mus. Väitöstutkimuksen otsikkoonkin nostettu termi ”innovatiivinen 
ympäristö” viittaa nk. innovatiivisten miljöiden (”innovative milieu”) 
lähestymistapaan, jota eurooppalainen GREMI-tutkimusryhmä on 
kehittänyt. Alarinnan (emt.) tutkimusote on paitsi tutkimustraditioita 
yhteenkokoava, mutta myös metodologiselta otteeltaan moniaineksi-
nen sisältäen sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia aineistoja. Kvanti-
tatiivisia tilastoaineistoja Alarinta (emt.) käsittelee sekä tilastollisin että 
kartografisin keinoin. Tutkimuksen yleisempien alueellisten analyysien 
ja erityisesti maaseudun yrityksiin kohdistuvien tapaustutkimusten 
kautta muodostuva päätulema on se, että maaseudun innovatiivisten 
yritysten vuorovaikutusverkosto muodostuu sekä paikallisista että 
alueellisesti laajalle ulottuvista kontaktiverkostoista. Tämä merkitsee 
sitä, että käytännön innovaatiojärjestelmästä muodostuu alueellisesti 
monitasoinen. Tämä havainto vaikuttaa edelleen relevantilta ja jopa 
tuoreelta. 

Kostiaisen (2002) moniaineksinen väitöstutkimus ei asemoidu 
kovin selvästi alueellisen innovaatiotoiminnan luonnetta jäsentävän 
tutkimuksen kenttään, vaan se on lähestymistavaltaan eräällä tapaa 
eklektiksempi. Se kuitenkin liittyy osaksi tämän tutkimuskentän 
kirjoa käsittelemällä alueelliseen innovaatiotoimintaan liittyviä sekä 
makro- että mikrotason ilmiöitä. Tutkimus yhdistelee teoreettisia 
ja empiirisiä elementtejä ja kutoo niistä käytännönläheisen koko-
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naisuuden, joka kuitenkin sisältää teoreettisesti haastavia aineksia. 
Esimerkiksi kaupunkiseudun kehittäjäverkoston ”ba”:han liittyvää 
osiota voi luonnehtia uusia uria aukovaksi. Tutkimuksen empiirinen 
aineisto on pääasiallisesti laadullista ja tutkimuskohteena ovat suuret 
suomalaiset kaupunkiseudut (Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Tampere ja 
Turku). Näillä eväillä Kostiainen (emt.) maalaa tutkimuksessaan ison 
kuvan kaupunkiseutujen kehityksestä, kehittymisdynamiikasta sekä 
kehittymisen edellytyksistä ottaen pohjaksi verkostoyhteiskunnan 
käsitteen. Tästä näkökulmasta Kostiainen (emt.) määrittelee kaupun-
kiseudun kilpailukyvyn sen kyvyksi vetää puoleensa kaupunkiseudun 
kannalta tärkeitä virtoja. Tällöin myös kaupunkiseudun kehittäminen 
organisoituu yhä enemmän verkostoiksi. 

Männistö (2002) on laadullisen tutkimuksen perinteeseen kuu-
luvassa väitöstutkimuksessaan tarkastellut alueellisen innovaatiojär-
jestelmän kehitystä ja toimintaa Oulun alueella ja hän fokusoi tarkas-
telun erityisesti tieto- ja viestintäteknologian klusteriin. Tutkimuksen 
empiirinen lähestymistapa on organisaatiolähtöinen, mikä näkyy 
myös organisaatiotutkimuksellisessa käsitteistössä. Peruskiinnostuk-
sen kohteena onkin alueelliseen innovaatiojärjestelmään kuuluvien 
organisaatioiden ja niiden rajoitetun ympäristön välinen suhde. Tätä 
lähestymistapaa Männistö (emt.) kutsuu ”mikrotasoiseksi” suhteessa 
yleisemmän aluetutkimuksen ”makrotason” kiinnostuksenkohteisiin. 
Tutkimus tunnistaakin yleisiä alueellisia, innovatiivisuutta lisääviä 
tekijöitä, mutta päähuomio on organisaatioiden välisissä suhteissa sekä 
organisaatioiden ja niiden paikallisen toimintaympäristön välisissä 
(riippuvuus-)suhteissa. Organisaatiotason tematiikkaan Männistö 
(emt.) pureutuu resurssiriippuvuuden käsitteen avulla. Tutkimuksen 
pääväite on, että alueellisessa innovaatiojärjestelmässä organisaatioiden 
resurssiriippuvuus on osin sosiaalisesti rakentunutta, eli toimijoiden vä-
lisessä riippuvuudessa on myös muita kuin taloudellisia ulottuvuuksia. 
Tämä ei sinällään ole mitenkään hätkähdyttävä väite, mutta Männistö 
(emt.) monipuolistaa aiheen käsittelyä tunnistamalla ja analysoimalla 
useita resurssiriippuvuuden muotoja, joita ovat esimerkiksi asiakas- ja 
alihankintariippuvuus, rahoitusriippuvuus ja rekrytointiriippuvuus. 
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Yritysten näkökulmasta niillä on sekä virallisia, transaktiopohjai-
sia että epävirallisia, sosiaalisia koordinointikeinoja vähentää näihin 
riippuvuuksiin liittyviä riskejä ja haittoja. Tutkimus tuokin esiin sen, 
että paikallisen tuotantoklusterin keskeiset organisaatiot voivat valin-
noillaan myös muokata omaa toimintaympäristöään. 

Harmaakorven (2004) väitöstutkimus on siinä mielessä erittäin 
keskeinen työ tämän tutkimuksen kannalta, että siinä ”innovaatioym-
päristön” käsite nostetaan peräti työn pääotsikkoon. Käsitteelle raken-
netaan teoreettista pohjaa aiempiin teorialähestymistapoihin nojaten 
(esim. agglomeraatioteoria ja innovaatiojärjestelmä). Metodologisesti 
Harmaakorpi (emt.) määrittelee väitöstutkimuksensa “konstruktiivi-
seksi toimintatutkimukseksi”. Pelkistetysti tämä tarkoittaa käytännössä 
sitä, että tutkimuksen keskeisin tulos on alueellinen kehitysalustame-
netelmä, joka on luotu osana Lahden alueen innovaatiojärjestelmän 
kehittämistä. Harmaakorven (emt.) innovaatiolähestymistapa on 
nykyaikaisen systeeminen, joka korostaa innovaatioiden syntyvän 
monimuotoisissa, vuorovaikutteisissa innovaatioverkostoissa, jotka 
ovat ainakin osin päällekkäisiä tavallisiin, taloudelliseen ja sosiaaliseen 
toimintaan kytkeytyvien verkostojen kanssa. Tällaisten verkostojen 
tunnistaminen ja niiden toiminnan (esim. kollektiivinen oppiminen) 
edistäminen on em. kehitysalustamenetelmän ydin. Työssä myös tun-
nistetaan, että alueet ovat voimakkaasti polkuriippuvaisia ja alueen 
kilpailukyky perustuu sen käytettävissä oleviin resursseihin. Oleellista 
onkin, että alue kykenee uudistamaan ja hyödyntämään alueen re-
sursseja mahdollisimman hyvin. Tämä korostaa erityisesti alueellisten 
dynaamisten kyvykkyyksien (”dynamic capability”) merkitystä. Täl-
laisia kyvykkyyksiä ovat 1) innovaatiokyvykkyys, 2) oppimiskyvykkyys, 
3) verkostokyvykkyys, 4) johtamiskyvykkyys sekä 5) visiointikyvykkyys. 
Voi arvioida, että alueellisten kyvykkyyksien nostaminen keskeiselle 
sijalle leimaa Harmaakorven (emt.) tulkintaa alueellisesta innovaa-
tioympäristöstä. 

Tervon (2004) tutkimus on läheistä sukua Männistön (2002) 
tutkimukselle erityisesti sen empiirisen tutkimuskohteen osalta, sillä 
molemmat keskittyvät Oulun ict-alan keskittymän tarkasteluun. Tutki-
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mukset eroavat kuitenkin toisistaan teoreettisen lähestymistavan osalta 
Tervon (emt.) tutkimuksen ollessa sosiologisemmin virittynyt. Itse 
asiassa alueelliseen innovaatiotoimintaan yleisemmin kytketyt käsitteet 
(esim. innovaatiojärjestelmä) eivät Tervon (emt.) työssä ole kovinkaan 
vahvasti läsnä, vaan tutkimuksen teoreettis-metodologisen pohjan 
muodostaa nk. toimijaverkkoteoria (actor-network theory, ANT). 
Tästä huolimatta työ on luettavissa alueellista innovaatiotoimintaa 
käsitteleviin väitöstutkimuksiin kuuluvaksi, koska tutkimuskohteen 
– Oulun ICT-keskittymän – tarina on vahvasti myös alueellisen 
innovaatiotoiminnan menestystarina. Toimijaverkkoteorialähestymis-
tavan perusydin on siinä, että innovaatioverkoston tai –järjestelmän 
toimijoita ja rajoja ei määritellä etukäteen, vaan ilmiöitä lähestytään 
toimijoiden näkökulmasta käsin. Eräs Tervon (emt.) tutkimuksen 
keskeinen vahvuus on sen historiallisessa otteessa. Hän kuvaa Oulun 
ICT-keskittymän kehitystä tärkeimpien toimijoiden, organisaatioiden 
ja tapahtumien kautta. Tervon (emt.) tulkinnan mukaan keskittymän 
rakentumiseen ovat sen eri vaiheissa oleellisesti vaikuttaneet tieteen, 
teknologian, politiikan ja talouden toimijat. Oleellista tutkimukses-
sa on myös se, että Oulun ICT-keskittymän kehitystä tarkastellaan 
toimijoiden, eli myös yksilöiden omasta tarkasteluhorisontista, eikä 
lintuperspektiivistä. 

Kautosen (2006) väitöstutkimus on alueellisen innovaatiotoi-
minnan ytimessä. Sen keskeisimpänä käsitteellisenä lähtökohtana 
on alueellisen innovaatiojärjestelmän käsite, jota rakennetaan ”al-
haalta ylös”, eli yritysten näkökulmasta. Käytännössä tutkimuksessa 
kiinnitetään huomiota aluetasoisiin yritysten innovaatiotoimintaan 
liittyviin, verkostomuotoisiin vuorovaikutussuhteisiin muiden yri-
tysten ja organisaatioiden kanssa. Tämä lähestymistapa poikkeaa 
tavanomaisemmasta ”ylhäältä alas” -lähestymistavasta, jossa huomio-
ta kiinnitetään tietyn alueen innovaatiotoiminnan kannalta merki-
tyksellisiin rakenteellisiin ja institutionaalisiin tekijöihin. Se poikkeaa 
myös ”ruohonjuuritasoisesta” innovaatiotutkimuksesta, jossa huomiota 
kiinnitetään yksittäisiin innovaatioprosesseihin ja niitä määrittäviin 
tekijöihin. Vaikka alueellinen innovaatiojärjestelmä on tutkimuksen 
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avainkäsite, tunnistaa Kautonen (emt., 65) myös innovaatioympäristön 
käsitteen määritellen sen laajasti yrityksen ulkopuolisiksi, mutta sen 
innovaatiotoimintaan vaikuttaviksi tekijöiksi. Kautosen (emt.) tutkimus 
perustuu sekä tilastollisesti analysoituun yrityskyselyyn että laadulliseen 
yrityshaastatteluiden analyysiin ja sen empiirisenä kohteena ovat kaksi 
suomalaista maakuntaa, Pirkanmaa ja Keski-Suomi. Näistä empiirisistä 
lähtökohdista tutkimus päätyy siihen, että aluetasolla (tässä tapauksessa 
maakunta) rakentuvia laajoja, innovaatiotoimintaan liittyviä yritysten 
välisiä systeemisiä kokonaisuuksia ei voida havaita, mikä korostaa 
innovaatiojärjestelmien spatiaalista monitasoisuutta ja –muotoisuutta. 
Tämä ei kuitenkaan tee tyhjäksi aluetason merkitystä yritysten inno-
vaatiotoiminnassa, vaan kiinnittää huomiota esimerkiksi alueellisiin 
työmarkkinoihin sekä yliopistoihin ja muuhun tiede- ja teknologiainf-
rastruktuuriin. Näitä huomioita voi pitää jollakin tavalla yleistettävinä: 
empiirisestä tutkimuskohteesta riippumatta innovaatiojärjestelmien voi 
arvioida olevan spatiaalisesti monikerroksellisia. 

Simosen (2007) kansantaloustieteen väitöstutkimus on erään-
lainen artikkeli- ja monografiaväitöskirjan välimuoto, jossa on kaksi 
muualla julkaistua artikkelia, jotka on ympäröity erillisillä luvuilla. 
Näistä kaikista osioista muodostuu loogisesti etenevä kokonaisuus. 
Tutkimuksen empiirinen osio pohjautuu monipuoliseen kvantitatii-
viseen aineistoon, jossa on yhdistelty erilaisia suomalaisia, pääosin 
Tilastokeskuksen keräämiä kysely- ja rekisteriaineistoja koskien ennen 
muuta korkean teknologian yritysten innovaatiotoimintaa ja työvoi-
man liikkuvuutta. Väitöstutkimuksen keskeisin tutkimuskohde on 
nimenomaan yritysten ja niiden ulkoisen toimintaympäristön suhde 
innovatiivisuuden näkökulmasta. Simosen (emt.) tulosten mukaan 
yritysten sisäisellä tutkimus- ja kehittämisyhteistyöllä (toimipaikkojen 
välillä) ja kyvyllä rekrytoida osaavaa työvoimaa oman välittömän maan-
tieteellisen toimintaympäristönsä ulkopuolelta on suuri positiivinen 
vaikutus yrityksen innovatiivisuuteen. Tutkimuksen tulokset antavat 
näille suuremman painoarvon kuin esimerkiksi alueelliselle yritysten 
ja muiden organisaatioiden keskinäiselle yhteistyölle, jota alueellista 
innovaatiotoimintaa käsittelevä tutkimuskirjallisuus usein korostaa. 
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Vastaavasti tutkimuksen paikalliseen kasvokkaiseen vuorovaikutukseen 
liittyvät tulokset eivät tue kovinkaan vahvasti alueellisen innovaatiotoi-
mintakirjallisuuden hellimää ajatusta siitä, että paikallisen toimintaym-
päristön mahdollistama monimuotoisten henkilökohtaisten suhteiden 
verkko tukee yritysten innovaatiotoimintaa. Pikemminkin tulokset 
korostavat kasvokkaisen vuorovaikutuksen merkitystä muutamien 
tiiviiden vuorovaikutussuhteiden ylläpitämisessä ja kehittämisessä. 

Ala-Rämin (2007) artikkelipohjainen väitöstutkimus pohjautuu 
vahvasti alueelliseen innovaatiotoimintaan ja esimerkiksi innovaa-
tiojärjestelmä on yksi sen avainkäsitteistä. Varsinaisissa empiirisissä 
osatutkimuksissa operoidaan tosin pääasiassa muilla, astetta pieni-
piirteisimmillä käsitteillä, kuten läheisyys ("proximity"), sosiaalinen 
verkosto ja toimijayhteisö ("communities of practice", suomennettu 
usein myös ”käytäntöyhteisöksi”). Moniaineistoinen empiirinen tut-
kimus kohdistuu Pohjois-Suomessa sijaitseviin korkean teknologian 
yrityksiin ja niiden väliseen tuotekehitys- ja innovaatioyhteistyöhön ja 
erityisesti sen tiedonvälittämiseen liittyviin käytäntöihin. Tutkimuk-
sen keskeisimmät tulokset korostavat yritysten välisten verkostojen 
sosiaalista luonnetta sekä niiden synnyn että ylläpidon näkökulmista. 
Erityisesti yhteistyön alkuvaiheessa korostuu luottamuksen rakenta-
minen, mikä edellyttää tiivistä henkilökohtaista, kasvokkaista vuo-
rovaikutusta. Myöhemmin myös teknologiavälitteinen etäyhteistyö 
on mahdollista. Edelleen tutkimuksen eräs keskeinen tulema on se, 
että maantieteellinen läheisyys edistää yritysten yhteistyötä, mutta ei 
suinkaan riitä sen perusteeksi. Menestyksellisessä yhteistyössä tarvitaan 
myös muita läheisyyden muotoja, joilla on mahdollista myös korvata 
maantieteellisen läheisyyden puutetta. 

Teräksen (2008) väitöstutkimus koskien alueellisia tiedepohjaisia 
klustereita ammentaa teoreettisesti yhtäältä erilaisista klusterilähes-
tymistavoista ja toisaalta innovaatiojärjestelmälähestymistavoista. 
Tutkimus pyrkii syventämään ymmärrystä alueellisten tiedepohjaisten 
klustereiden rakenteesta, toiminnasta ja kehittymisestä. Empiirisesti 
tutkimus pohjautuu kolmen Suomessa, Ruotsissa ja Italiassa sijaitsevan 
klusterin laadulliseen case-analyysiin. Tutkimuksen pääsanoma voi-
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daan tiivistää kaksoisjohtopäätökseen: alueellisten klusterien sisäisillä 
klusteritoiminnoilla ja ”sosiaalisella liimalla” on edelleen merkitystä, 
vaikka klusterit ovat – itsestään selvästi – monin tavoin sidoksis-
sa ulkoiseen markkina- ja muuhun toimintaympäristöön. Edelleen 
tutkimus korostaa nk. kriittisen massan merkitystä tiedepohjaisten 
klusterien rakentumisessa ja kehittymisessä, mistä edetään haastatte-
luaineiston perusteella päättelemään, että klusterilla on olemassa jokin 
optimikoko. Tällöin klusteri on nk. kriittisen massan näkökulmasta 
riittävän suuri, mutta toisaalta riittävän pieni, jottei esimerkiksi fra-
gmentoitumisesta aiheutuvia haittoja ala ilmaantua.

Suorsan (2009) artikkelipohjainen väitöstutkimus pureutuu en-
nen muuta alueellisen innovaatiojärjestelmän viitekehyksestä käsin 
siihen, mitä ”alueella” tarkoitetaan yhtäältä kansallisessa innovaatio-
politiikassa ja toisaalta kansainvälisessä akateemisessa tutkimuksessa. 
Moniaineistollisen empiirisen tutkimuksen erityinen konteksti liit-
tyy pohjoiseen Suomeen, jota luonnehtii perifeerisyys. Tutkimuksen 
keskeisin tulos on se, että sekä kansallinen innovaatiopolitiikka että 
alueellisten innovaatiojärjestelmien tutkimus näyttävät käsittelevän 
alueen käsitettä ja sen merkitystä suhteessa innovaatiotoimintaan erit-
täin abstraktisti ja jopa epämääräisesti. ”Alueiden” todellinen skaala jää 
epäselväksi tai se määrittyy hallinnollisten tai tilastollisten aluerajausten 
kautta, mitä voi pitää todellisten innovaatioprosessien näkökulmasta 
epätyydyttävänä lähtökohtana. Edelleen jopa alueellisten innovaati-
ojärjestelmien tutkimuksessa on viitteitä siitä, että alueita itsessään 
pidetään toimijoina, eikä eri toimijoiden rooleja ja toimintoja osana 
alueellista innovaatiojärjestelmää eritellä riittävän tarkasti. 

Storhammarin (2010) moniaineksinen väitöstutkimus käsittelee 
pk-yritysten ja niiden toimintaympäristön välistä suhdetta ja erityi-
sesti yritystoiminnan syntyyn ja kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä 
erilaisilla alueilla. Tutkimus perustuu monipuolisiin tilasto-, kysely- ja 
haastatteluaineistoihin. Storhammarin (emt.) tutkimuksessa kiinnite-
tään runsaasti huomiota myös maaseutumaisten alueiden pk-yritys-
ten innovaatiotoimintaan ja toimintaympäristön merkitykseen siinä. 
Aluenäkökulmasta yksi tutkimuksen kiinnostavista huomioista on se, 



522 – Jari Kolehmainen

että korkea alueellinen yrittäjyysaktiviteetti ja suuri pk-yritysten määrä 
liittyvät toisiinsa. Innovaatiotoiminnan näkökulmasta kiinnostavaksi 
tämän tekee se, että yrittäjyyteen ja pk-yrityksiin liittyy uudistamisen ja 
uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisen piirre. Tämäkin 
huomioiden on yllättävää, että alueelliset erot pk-yritysten innovaa-
tiotoiminnassa olivat tutkimuksen mukaan odotettua pienempiä. 
Tutkimuksen mukaan erojen vähäisyyttä voi selittää osaltaan se, että 
yhtäältä vaikeat olosuhteet kannustavat innovoimaan ja toisaalta se, 
että heikkoresurssisilta alueilta innovaatioverkostot voidaan ulottaa 
alueen ulkopuolelle. Yhtä kaikki, pienten, keskusalueiden ulkopuo-
listen, perinteisten alojen pk-yritysten on haasteellista kytkeytyä laa-
jempiin innovaatiojärjestelmiin ja -verkostoihin, vaikka se olisi niiden 
innovaatiotoiminnan kannalta merkityksellistä. 

Rannan (2011) liiketaloustieteellinen väitöstutkimus käsittelee 
alueellisen innovaatiotoiminnan organisoitumista ja dynamiikka. Alu-
eellinen innovaatioympäristö on tutkimuksen avainkäsite. Ranta (emt.) 
määrittelee alueellisen innovaatioympäristön käsitteen omintakeisesti, 
mutta sisäisesti linjakkaasti itsenäisten (kehittäjä-)organisaatioiden ja 
instituutioiden muodostamaksi monenkeskiseksi, verkostomaiseksi 
kokonaisuudeksi. Tämä on kapeampi tulkinta innovaatioympäristöstä 
kuin se, jota tässä käsillä olevassa tutkimuksessa hahmotellaan. Tässä 
tutkimuksessa käytetään myöhemmin käsitettä ”alueelliseen innovaa-
tiotoimintaan kytkeytyvä kehittäjäverkosto”, joka on kattavuudeltaan 
likimain sama kuin Rannan (emt.) käsitteellistys innovaatioympäris-
töstä. Rannan (emt.) tutkimus perustuu laajan empiirisen aineiston 
analyysiin, jota on kerätty sekä esitutkimusvaiheessa että varsinaisessa 
tutkimusvaiheessa 24 suomalaisella kaupunkiseudulla toteutetuissa 
ryhmähaastatteluissa. Sen keskeisimpien tulosten mukaan verkos-
tomaisen innovaatioympäristön organisoitumisen tavat ja muodot ovat 
vahvasti tilannesidonnaisia, minkä vuoksi ei ole olemassa vain yhtä 
oikeaa organisoitumisen tapaa. Näin ollen eri alueilla korostuvat eri 
pitoisuuksina erilaiset strategiset, rakenteelliset ja sosiaaliset ulottuvuu-
det, joiden kautta eri toimijat pyrkivät tietoisesti tai tiedostamattaan 
samansuuntaistamaan toimintaansa alueen ja sen yritysten hyväksi. 
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Makkosen (2012) artikkelimuotoinen väitöstutkimus on tärkeä 
puheenvuoro alueellisen innovaatiotoiminnan tutkimuksessa erityisesti 
siksi, että se hyödyntää tilastoaineistoja ja soveltaa niihin perusteltuja 
ja tarkoin valittuja tilastollisia menetelmiä. Tutkimuksessa tarkastellaan 
yhtäältä sitä, millaisilla aineistoilla ja muuttujilla alueiden innova-
tiivisuutta ja innovaatiotoimintaa tulisi mitata (esim. T&K-tilastot, 
patenttitilastot ja innovaatiokyselyt). Tarkastelu ulotetaan erilaisten 
innovaatioindikaattoreiden ja taloudellisen kehittyneisyyden mittarei-
den keskinäiseen suhteeseen. Perushuomio on se, että innovaatioiden 
ja taloudellisen kehittyneisyyden suhde on kahdensuuntainen, eli ne 
vahvistavat toinen toistaan. Toisekseen Makkosen väitöstutkimuksessa 
kokonaisuudessaan ja sen osatutkimuksissa erityisesti tarkastellaan 
koulutuksen ja yliopistojen aluetaloudellista merkitystä. Näiden tarkas-
telujen keskeisin huomio lienee se, että koulutuksella on selvä vaikutus 
sekä alueen innovaatiotoimintaan että taloudelliseen kehittyneisyyteen. 
Tutkimuksen perusteella ne vaikuttavat olevan tärkeimpiä tunnistet-
tavia alueellisesti tuloksellisen innovaatiotoiminnan ja talouskasvun 
taustatekijöitä. 

Sarkkisen (2013) väitöstutkimus sulkee tämän lyhyen katsauksen 
ympyrän mielenkiintoisella tavalla: tutkimuksen maantieteellinen kon-
teksti on maaseutu aivan kuten Alarinnan (1998) väitöstutkimukses-
sakin, joka esiteltiin ensimmäisenä. Sarkkisen (emt.) tuotantotalouden 
alaan kuuluvan tutkimuksen lähtökohtana on selvittää perifeerisen 
maaseutualueen yritysten (käytäntölähtöisen) innovaatiotoiminnan 
kehitystarpeita. Tutkimus pohjautuu nk. pehmeään systeemimeto-
dologiaan, mikä konkretisoituu Pohjois-Karjalan Pielisen alueeseen 
kohdistuvana case-tutkimuksena, jonka puitteissa on kerätty sekä 
haastattelu- että kyselyaineistoa 50 valikoidusta yrityksestä. Eri ai-
neistoja analysoidaan niille luonteenomaisella tavalla, minkä lisäksi 
yritysten innovaatiotoiminnan kehittämistarpeiden yhtenä analyysi- ja 
tutkimusmenetelmänä on hyödynnetty nk. innovaatiomatriisia, joka 
jäsentää yritysten innovaatiotoiminnan kenttää ja vaiheita. Tämän 
tutkimuksen näkökulmasta Sarkkisen (emt.) tutkimuksen tekee mie-
lenkiintoiseksi se, että alueelliset innovaatioympäristöt on nostettu 
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yhdeksi keskeiseksi yritysten innovaatiotoimintaan vaikuttavaksi te-
kijäksi niiden innovaatiokyvyn ja arvonluontiprosessien rinnalle. 
Näiden tekijöiden tuominen yhteen kehikkoon onkin yksi väitöstut-
kimuksen tavoittelemista teoreettisista ja empiirisistä edistysaskelista. 
Teoreettisessa mielessä em. kolmen yritysten innovaatiotoiminnan 
pääelementin välille rakennetaan yhteyttä tunnistamalla aiemmasta 
tutkimuskirjallisuudesta kunkin elementin väliseen vuorovaikutukseen 
liittyviä määritelmiä tai tutkimustuloksia. Alueellista innovaatioym-
päristöä käsitteellistetään ja kuvataan tutkimuksessa yhtäältä suurelta 
osin kotimaisen tutkimuskirjallisuuden varassa ja toisaalta alueellisen 
innovaatiojärjestelmän käsitteeseen tukeutuen. Vastaavasti tutkimuk-
sen empiiriset tulokset alueellisen innovaatioympäristön näkökulmasta 
lähinnä vahvistavat aiempia maaseutumaisten alueiden yritysten ja 
pk-yritysten innovaatiotoimintaa kuvaavien tutkimusten tuloksia. 

Alueelliseen innovaatiotoimintaan kytkeytyviä väitöstutkimuksia

Edellä käsiteltyjen väitöstutkimusten erityinen kiinnostus painottuu 
nimenomaan innovaatiotoiminnan spatiaaliseen ja alueelliseen ulot-
tuvuuteen. Tyypillisesti tutkimuksen yleiskäsitteenä käytetään joko 
alueellisen innovaatiojärjestelmän tai innovaatioympäristön käsitet-
tä, joskin useimmissa töissä konkreettisessa empiirisessä analyysissä 
käytetään yksityiskohtaisempia ja selvemmin rajautuvia käsitteitä. 
Seuraavassa esitellään vielä lyhyesti muutamia alueelliseen innovaa-
tiotoimintaan kytkeytyviä väitöstutkimuksia, jotka kytkeytyvät edel-
listä kohdennetummin johonkin alueellisen innovaatiotoiminnan 
osa-alueeseen. Päähuomio voi olla esimerkiksi politiikkatoimissa, 
teknologiakeskuksen kehittäjäroolissa tai ammattikorkeakoulun orga-
nisoitumisessa. Yhtä kaikki, tämä tarkastelu ei pyri olemaan kattava, 
vaan ennemminkin esimerkinomainen.  

Valtosen (2005) väitöstutkimus motivoituu alueellisten klus-
tereiden kehittämisteorioiden ja niiden käytäntöön soveltamisen 
välisellä kuilulla. Kyseessä on ”hermeneuttinen tapaustutkimus”, 
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jonka pyrkimyksenä on ymmärtää em. kuilua ja tuottaa välineitä sen 
ylittämiseen. Tutkimuksen teoreettinen aines pohjaa ennen muuta 
alueellisten klustereiden kehittymiseen ja kehittämiseen liittyvään 
tutkimuskirjallisuuteen, mutta työn teoreettiseen viitekehykseen on 
tuotu aineksia myös alueellisten innovaatiojärjestelmien lähestymis-
tavasta. Innovaatiojärjestelmiin liittyvä teoretisointi on kuitenkin 
työssä enemmänkin sivujuonne kuin pääasia. Työn empiirisessä osiossa 
tarkastellaan tapaustutkimuksen keinoin kahden eurooppalaisen kehi-
tysohjelman toteuttamista neljässä EU-maassa. Suomessa empiirisinä 
kohteina ovat Tampere- ja Vaasa-vetoiset osaamiskeskusohjelman 
(OSKE) toteutukset. Osaamiskeskusohjelma itsessään on klusteri-
pohjaisuudestaan huolimatta edustanut suomalaisessa todellisuudessa 
laajaa alueellista innovaatiopolitiikkaa, eikä vain kapeaa klusteripoli-
tiikkaa. Valtosen (emt.) tulokset ja niistä vetävät johtopäätökset ovat 
varsin monimuotoisia ja tässä nostetaan esiin niistä vain muutama. 
Ensinnäkin huomionarvoista on se, että tietoinen klusteriteoreetti-
nen lähestymistapa tuo kehittämistyöhön selvää lisäarvoa erityisesti 
niillä alueilla, joilla ei aiemmin oltu harjoitettu teorian ohjaamaa 
kehittämistyötä. Kehittämistyön teoriaperusteisuus ei kuitenkaan ole 
onnistumisen tae ja usein epäonnistumisen syyt ovat kehittämispo-
litiikan implementoinnissa, jossa kehittäjien sosiaalisten verkostojen 
laajuus ja laatu ovat aivan keskeisiä tekijöitä. Toinen Valtosen (emt.) 
keskeinen huomio on se, että klusterikehittämisen ongelma on se, 
että kehittämistyössä suuntaudutaan helposti pikaisesti näkyviä tu-
loksia tuoviin toimenpiteisiin, vaikka klusterikehityksen kannalta 
tärkeimmät kehitystoimet edellyttävät pitkäaikaista sitoutumista ja 
pitkäaikaisia toimia. 

Lehtimäki (2005) lähestyy alueellista innovaatiotoimintaa tekno-
logiakeskuksen näkökulmasta ja vieläpä siten, että viitekehyksenä on 
yhden organisaation strateginen johtaminen ja ajattelu. Tutkimuk-
sen empiirisenä kohteena on Tampereella sijaitseva teknologiakeskus 
Hermia sen koko historian ajalta. Hermia ja sen toiminta asetetaan 
kuitenkin alueelliseen kontekstiinsa, eli koko Tampereen kaupunki-
seudun kehitykseen historiallisesta, teollisesta keskuksesta tietointen-
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siivisen liiketoiminnan yhdeksi suomalaiseksi solmukohdaksi. Kuten 
Lehtimäki (emt.) tuo tutkimuksessaan esiin, teknologiakeskuksilla on 
keskeinen rooli sijaintialueidensa innovaatiotoiminnan ja innovatii-
visuuden kehittämisessä, eli tässä mielessä niiden strategiset valinnat 
kytkeytyvät kokonaisuudessaan alueen innovaatiojärjestelmään. Tästä 
perspektiivistä niiden kohtaamat haasteet kasvavat koko ajan. Voi-
daan tulkita, että Lehtimäen (emt.) tutkimuksessa teknologiakeskusta 
kuvataan sekä eksplisiittisesti innovaatiojärjestelmänä itsessään että 
vähintään implisiittisesti yhtenä osana innovaatiojärjestelmää. Näistä 
ensiksi mainittu tulkintamalli vaikuttaa voimakkaammalta jo pelkäs-
tään siksi, että se on nostettu esiin väitöskirjan nimessä. Aluetieteen 
ja innovaatiojärjestelmätutkimuksen näkökulmasta jälkimmäinen 
tulkinta on kuitenkin huomattavasti vakiintuneempi. Innovaatiojär-
jestelmä-käsitteen lisäksi tutkimuksen käsitteistöön tuodaan triple helix 
–käsite sekä joitakin organisaatiostrategiatukimuksen avainkäsitteitä. 
Edelleen on huomattava, että Lehtimäki (emt., 47; 95-96 ) ottaa 
Kolehmaiseen (2004) viitaten yhdeksi avainkäsitteekseen paikallisen 
innovaatioympäristön käsitteen, joskin sen käyttö jää verrattain tenta-
tiiviseksi. Yhtä kaikki, tutkimuksen johtopäätöksissä on havaittavissa 
innovaatioympäristöajattelun kaikuja: niissä korostetaan esimerkiksi 
institutionaalisten, organisatoristen ja erityisesti yksilötasoisten teki-
jöiden merkitystä teknologiakeskuksen kehityksessä. 

Ahlqvistin (2008) kulttuurisen talousmaantieteen alaan kuuluva 
väitöstutkimus käsittelee informaatiotalouden rakentumista varsinais-
suomalaisissa aluekehitysprosesseissa ajanjaksolla 1985-2001. Laajan 
väitöstutkimuksen käsitteellisessä osiossa käsitellään laajasti viittä 
talousmaantieteen keskeistä traditiota, eli uusklassista talousmaantie-
dettä, poliittista ekonomiaa, regionalisaatiota, joustavaa kasautumista 
ja kulttuurista taloutta. Ahlqvist (emt.) punoo oman tutkimuksensa 
näiden traditioiden lomaan ja niiden jatkoksi siten, että hänen lä-
hestymistapansa tunnistaa tuotannollisen toiminnan sosiaaliset ja 
kulttuuriset ulottuvuudet, joita tarkastellaan alueellisessa kehyksessä. 
Toisaalta tutkimus ammentaa teknologia- ja informaatiotalouden tut-
kimuksesta sekä aluetaloudellisesta tutkimuksesta, joka konkretisoituu 
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pitkälti nk. kilpailukykyregionalismin käsitteeseen. Ahlqvistin (emt.) 
monimuotoisen ja seikkaperäisen tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia 
ei ole helppo kiteyttää yhteen lauseeseen. Keskeisin huomio lienee 
kuitenkin se, että alueellinen muutos on luonteeltaan ennen muuta 
sosiaalinen prosessi, jossa eri toimijat antavat erilaisille makrotason 
kehityskuluille merkityksiä ja tulkintoja, jotka jalostuvat myös stra-
tegioiksi ja toiminnaksi. 

Uotilan (2008) tekniikan alaan kuuluva, artikkelimuotoinen 
väitöstutkimus ammentaa ennakointi-, aluekehittämis- ja innovaa-
tiotutkimuksesta. Erityinen kiinnostuksen kohde on se, kuinka alu-
eellisen ennakointityön tuottamaa tietoa hyödynnetään alueellisissa 
innovaatioprosesseissa. Tutkimuksen kohdealueena on Lahden seutu, 
jonka omaleimainen alueellinen innovaatiopolitiikka heijastuu myös 
Uotilan (emt.) työssä. Työn keskeisin huomio on varmasti se, että 
innovaatiojärjestelmän tiedon tuotannon ja hyödyntämisen alajär-
jestelmien välille tarvitaan välittävä osajärjestelmä. Tässä suhteessa 
oleellinen huomio on se, että ennakointityön tuottama informaatio 
muuttuu vasta käyttöprosesseissa todelliseksi tiedoksi, koska vasta 
tuolloin informaatiota tulkitaan uudestaan ja sille annetaan uusia, 
esimerkiksi alueellisten innovaatioprosessien näkökulmasta hyödyllisiä 
tulkintoja. Tästä näkökulmasta Uotila (emt.) vielä tähdentää sitä, että 
alueellisen ennakointityön ja siihen kiinteästi liittyvien välittämispro-
sessien tulisi olla luonteeltaan jatkuvia alueellisia toimintoja. Tutkimus 
korostaa myös sitä, että erityisesti tulevaisuussuuntautunut tieto on 
luonteeltaan hankalasti siirrettävää ja paikallisesti ”tahmeaa”, koska 
se on merkitystenannon myötä hyvin henkilösidonnaista. 

Saaren (2009) väitöstutkimuksen peruskysymys on se, kuinka 
tietoa ja osaamista on mahdollista siirtää yritysten tuotekehityspro-
sesseihin ja kuinka paikallinen innovaatiojärjestelmä vaikuttaa näihin 
siirtoprosesseihin. Tutkimuksen teoreettinen pohja ja viitekehys ovat 
moniaineksisia koostuen mm. innovaatiojärjestelmälähestymistavasta, 
sosiaalisen pääoman teoretisoinneista sekä tuotekehitysprosesseja, orga-
nisaatioiden välisiä verkostoja ja tietojohtamista koskevista huomioista. 
Empiiriseltä otteeltaan kysymys on laadullisesta tapaustutkimukses-
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ta, joka kohdistuu kahteen teknologiakylään pohjoisessa Suomessa 
(Kemi / Digipolis) ja Ruotsissa (Kalix / Electropolis). Saaren (emt.) 
tutkimus on tietyllä tavalla läheistä sukua Lehtimäen (2005) aiemmin 
esitellylle väitöstutkimukselle. Niitä yhdistää teknologiakeskuksen, 
-puiston tai -kylän käsitteellistäminen paikalliseksi tai alueelliseksi 
innovaatiojärjestelmäksi. Saari (emt., 132-133) on verrattain ekspli-
siittinen tunnistaessaan omassa käsitteellistyksessään innovaatiojärjes-
telmän peruselementeiksi perustekijät (esim. maantieteellinen skaala, 
päästrategia, kehityspolku), toimijat (esim. yritykset, korkeakoulut), 
yhteydet eri tasoilla, klusteroitumisen taso sekä innovaatiojärjestel-
män kypsyys (esim. erilaiset tietoprosesseihin liittyvät ”tilat”). Näitä 
jaotteluita käytetään myös empiiristen tapausten analyysissä yhdessä 
sosiaalisen pääoman teoretisoinneista ammennettujen kategorioiden 
kanssa. Tutkimuksen tulosten mukaan tarkastelluissa teknologiakylissä 
yritysten tuotekehitysprosessit eivät ole erityisen paikallistuneita, vaan 
tietämyksen siirrossa korostuvat teknologiakylissä sijaitsevien toimi-
paikkojen näkökulmasta yrityksen sisäiset kanavat. Tämä puolestaan 
tarkoittaa sitä, että yritysten toiminta ei myöskään edesauta paikallisen 
tietämyspohjan rakentumista. Paikallisuudella ja henkilöiden välisillä 
suhteilla on kuitenkin merkitystä erityisesti hiljaisen tietämyksen 
siirtymisen kannalta. Sosiaaliset suhteet vaativat ylläpitoa, mutta 
niitä on mahdollista myös tietoisesti kehittää sekä paikallisissa että 
ylipaikallisissa konteksteissa.

Lyytisen (2011) monografiamuotoinen väitöstutkimus pureutuu 
siihen, kuinka neljä suomalaista ammattikorkeakoulua ovat vahvis-
taneet omaa institutionaalista kapasiteettiaan kyetäkseen toimimaan 
mahdollisimman tehokkaasti osana omaa alueellista ympäristöään. 
Kyseessä on moni-tapaustutkimus, joka pohjautuu empiirisesti am-
mattikorkeakoulujen sidosryhmäanalyyseista, teemahaastatteluista 
sekä asiakirja-aineistoista. Organisaatiokohtaisessa tarkastelussa hyö-
dynnetään yritysmäisen organisaation muutoselementtejä, kun taas 
alueellisessa mielessä hyödynnetään nimenomaan alueellisen innovaa-
tiojärjestelmän käsitettä. Työssä viitataan myös alueellisen innovaatio-
ympäristön käsitteeseen, mutta sitä ei työssä käsitteellistetä tai käytetä 
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analyysissä kovinkaan vahvasti. Työn keskeinen huomio on se, että 
ammattikorkeakoulut ovat rakentaneet alueellista institutionaalista 
kapasiteettiaan monilla tavoilla alkaen johtamisjärjestelmistä päätyen 
aina kollegiaalisiin toimintatapoihin ja käytäntöihin. Erityisesti yri-
tysmäisten toimintatapojen omaksumisen suhteen eri koulutusalojen 
välillä on eroja. Kokonaisuudessaan tutkimus muistuttaa myös siitä, 
että ammattikorkeakouluinstituutio on edelleen hyvin nuori ja että 
ammattikorkeakoulut kantavat isoja yhteiskunnallisia ja kulttuurisia 
odotuksia harteillaan. 

Edellä käsiteltyjen alueellista innovaatiotoimintaa joko hyvin 
laajasti tai kohdennetummin käsittelevien väitöstutkimusten tai alueel-
liseen innovaatiotoimintaan läheisesti kytkeytyvien väitöstutkimusten 
lisäksi on suuri joukko väitöstutkimuksia, joiden keskeiset ydinteemat 
tangeeraavat tavalla tai toisella alueellisen innovaatiotoiminnan kanssa. 
Tämän tutkimuksen näkökulmasta ”mikrotasoisempia” tai kapeam-
pia ilmiöitä on tarkasteltu suomalaisissa väitöskirjoissa esimerkiksi 
seuraavien teemojen kautta:

    yksittäiset (tiedelähtöiset, teknologiset tai sosiaaliset) innovaatiot, 
niiden synty ja niihin liittyvä kehittämistyö tai diffuusio (esim. 
Hasu 2001; Hyysalo 2004; Kotro 2005; Lehenkari 2006; Konttinen 
2008; Mattila 2015).

    ”yrityksen maantiede” sekä yksittäisten yritysten ja muiden orga-
nisaatioiden tiedonluonti, innovaatiotoiminta, innovatiivisuus ja 
niihin vaikuttavat tekijät sekä innovaatiotoiminnan johtaminen 
ja apuvälineet (esim. Nivala 1994; Hyvärinen 1995; Oinas 1998; 
Yliherva 2004; Bergman 2005; Koivuniemi 2008; Nordlund 2009; 
Vesterinen 2009; Ahonen 2011; Kuittinen 2011; Hautala 2011; 
Hyppänen 2013; Saunio 2014), 

     verkostomaista liiketoimintaa sekä organisaatioiden välistä innovaa-
tiotoimintaa, oppimista ja kyvykkyyksien kehittymistä käsittelevät 
tutkimukset (esim. Helander 2004; Nätti 2005; Juntunen 2005; 
Partanen 2008; Lampela 2009; Alin 2010; Wahlroos 2010)
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     yliopistojen ja korkeakoulujen toiminta ja johtaminen (esim. sisäi-
nen toiminta, yritysyhteistyö, tutkimus ja kehitystoiminta, aluevai-
kuttavuus ja sidosryhmätyö) sekä niihin liittyvät politiikkaprosessit 
(esim. Kaukonen 1990; Linna 2001; Tuunainen 2004; Kutinlahti 
2005; Nieminen 2005; Kantanen 2007; Hakala 2009; Pitkäranta 
2009; Pirinen 2013; Kankaanpää 2013; Karvonen 2015)

Vastaavasti tämän tutkimuksen näkökulmasta ”makrotasoisempia” tai 
laajempia ilmiöitä on tarkasteltu väitöskirjoissa esimerkiksi seuraavien 
teemojen kautta:

     klusteritutkimus ilman merkittävää innovaationäkökulmaa ja tämän 
tutkimuksen kannalta kiinnostavien toimialojen sisäinen dynamiik-
ka ja evoluutio (esim. Lovio 1993; Saatsi 2005; Peltoniemi 2009; 
Pietikäinen 2013)

     alueellinen kilpailukyky, aluepolitiikka ja aluekehittämistyö, ke-
hittäjäverkoston toiminta, paikallistason yritysilmapiiri sekä elin-
keinopolitiikka (esim. Kahila 1997; Linnamaa 2004; Jankkila 2008; 
Laasasenaho 2010; Ruotsalainen 2011; Hyytiä 2012; Moilanen 
2012; Heinonen 2013; Hautamäki 2015; Lundström 2015) 

     kansallisten yritystuki-, teollisuus-, klusteri-, tiede- ja innovaatio-
politiikkojen (retorinen ja aktuaalinen) muotoutuminen, kehitty-
minen ja vaikuttavuus (esim. Jääskeläinen 2001; Tarkiainen 2009; 
Niinikoski 2011; Tokila 2011) sekä

     kansallinen kilpailukyky ja sen systeeminen kehittyminen sekä ns. 
kilpailuvaltion kehittyminen kontekstina alueellisille kehityspiirteille 
(esim. Hämäläinen 2003; Pelkonen 2008; Remahl 2008; Moisio 
2012)

Edellä mainituilla väitöstutkimuksilla on siis monia temaattisia yh-
tymäkohtia tähän tutkimukseen, mutta keskeisin erottava tekijä on 
se, että näissä tutkimuksissa ei useinkaan ole ollut erityisenä fokuk-
sena tai edes keskeisenä sivujuonteena yritysten innovaatiotoiminnan 
spatiaalinen ulottuvuus tai alueen ominaispiirteet, jotka tavalla tai 
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toisella vaikuttavat alueen yritysten innovaatiotoimintaan. Niiden 
käsite- ja teoriaperustakaan ei ole tyypillisesti kovin läheistä sukua 
tämän tutkimuksen perusviritykselle. 

Tutkimuksen suhde aiempiin suomalaisiin väitöstutkimuksiin

Katsaus suomalaisiin alueellista innovaatiotoimintaa suoraan kä-
sitteleviin tai aihepiiriin kytkeytyviin väitöskirjoihin vahvistaa sen 
huomion, että tämän aihepiirin tutkimusta on tehty varsin paljon ja 
monilla tieteenaloilla. Taulukoissa 1 on esitetty yhteenveto kotimai-
sista alueelliseen innovaatiotoimintaa käsittelevistä ja taulukossa 2 
alueelliseen innovaatiotoimintaan kytkeytyvistä väitöstutkimuksista 
tämän työn näkökulmasta. Yleistarkastelussa huomio kiinnittyy siihen, 
että määrällisesti eniten alueelliseen innovaatiotoimintaan liittyviä 
väitöstutkimuksia on tehty maantieteen ja aluetieteen sekä tekniikan 
(tuotantotalous) tutkimuksen piirissä. Ensiksi mainittujen väitöstut-
kimusten määrä on kansainvälisen keskustelun talousmaantieteellisen 
painotuksen huomioiden hyvin luonnollista. Sen sijaan alueellisen 
näkökulman vahvaa pitoisuutta teknisen alan väitöstutkimuksissa voi 
pitää jossakin määrin yllättävänä. Mainittujen tieteenalojen lisäksi 
alueellista innovaatiotoimintaa tai siihen kytkeytyviä väitöstutkimuk-
sia on tehty myös esimerkiksi liiketaloustieteen, kansantaloustieteen, 
hallintotieteen ja sosiologian alalla. Eri tieteenalojen traditioiden, 
käsitteellistyksien ja metodologioiden kirjo on ollut omiaan lisäämään 
vaihtoehtoisia ja uusia näkökulmia alueelliseen innovaatiotoimintaan. 

Tieteenalojen moninaisuuden lisäksi on erikseen kiinnitettävä 
huomiota siihen, että väitöstutkimuksen kohteena on ollut paljon 
muitakin alueita kuin innovaatiotoiminnastaan tunnettuja alueita 
(esim. Oulu ja Tampere). Itse asiassa suomalaista alueellisen innovaa-
tiotoiminnan tutkimusta leimaa jopa yllättävän voimakkaasti maa-
seutumaisten ja perifeeristen alueiden sekä pienten ja keskisuurten 
kaupunkiseutujen teemat. Ainakin osittainen syy tähän voi olla se, että 
yritysten innovaatiotoiminta ja sitä edistävät alueelliset olosuhteet on 
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viimeisten muutaman vuosikymmenen aikana nostettu suomalaisen 
aluekehittämisen keskiöön. 

Yhteenvetotaulukoissa 1 ja 2 on nostettu esiin käsitellyistä väitös-
tutkimuksista myös niiden pääviestit tälle tutkimukselle. Nämä viestit 
ovat tutkimusprosessin kuluessa auttaneet kiinnittämään huomiota 
tiettyihin seikkoihin, jotka tulee tavalla tai toisella huomioida paikal-
lisen innovaatioympäristön analyysimallin rakentamisessa. Ne ovat siis 
olleet tutkimusprosessin yksi keskeinen syöte. Seuraavassa nostetaan-
kin esiin vielä erikseen muutama väitöstutkimus ja tehdään joitakin 
yhteenvetäviä huomioita erityisesti suhteessa tähän tutkimukseen. 

Käsitteellisessä mielessä Harmaakorven (2004) teollisuustalouden 
alaan, Rannan (2011) liiketaloustieteen alaan sekä Sarkkisen (2013) 
tuotantotalouden alaan kuuluvat väitöstutkimukset ovat periaatteessa 
läheisintä sukua tälle tutkimukselle, koska (alueellinen) innovaatio-
ympäristö on näiden kaikkien tutkimusten avainkäsite. Harmaa-
korven (emt.) väitöstutkimuksessa alueellisen innovaatioympäristön 
käsitteellistäminen jää jossakin määrin huokoiseksi, vaikka alueellisen 
innovaatioympäristön määrittely esitetään jopa tutkimuksen tiivistel-
mässä. Sinällään tämä esitetty innovaatioympäristön määritelmä on 
ytimeltään yhteensopiva tämän tutkimuksen lähestymistavan kanssa. 
Väitöstutkimuksen keskeisimmiksi tuloksiksi nousevat kyvykkyysajat-
telun tuominen innovaatioympäristökontekstiin sekä erityisesti alu-
eellinen kehitysalustamenetelmä, joka kiteytyy erilaisten innovaatio-
verkostojen tunnistamiseen ja niiden toiminnan edistämiseen. Nämä 
huomiot tiivistyvät viestiksi myös tälle tutkimukselle: Osin polkuriip-
puvaisesti kehittyvien paikallisten innovaatioympäristöjen sopeutuminen 
globaaleihin megatrendeihin ja muuttuvaan  teknologis-taloudelliseen 
toimintaympäristöön edellyttää paikallisia, dynaamisia kyvykkyyksiä.

Rannan (2011) väitöstutkimuksessa alueellinen innovaatioym-
päristö käsitteellistetään tähän tutkimukseen nähden kapeammin 
(kehittäjä-)organisaatioiden ja instituutioiden muodostamaksi ver-
kostomaiseksi kokonaisuudeksi. Rannan (emt.) tutkimus korostaa 
sitä, että verkostomaisen innovaatioympäristön organisoitumisen 
tavat ja muodot ovat vahvasti tilannesidonnaisia, eli ei ole olemassa 



Paikallinen innovaatioympäristö – 533

vain yhtä oikeaa organisoitumisen tapaa. Rannan (emt.) keskeinen 
viesti tälle tutkimukselle voidaankin kiteyttää seuraavasti: ”Paikallisten 
innovaatioympäristöjen kehittäjäverkostot voivat organisoitua ja toimia 
eri tavoin riippuen yhtäältä kehittäjäverkoston omista ominaisuuksista 
ja toisaalta innovaatioympäristön muista ominaisuuksista.” 

Sarkkisen (2013) työssä alueellinen innovaatioympäristö mää-
ritellään tämän tutkimuksen kanssa samanhenkisesti, eli alueellista 
innovaatiojärjestelmää kokonaisvaltaisemmaksi kokonaisuudeksi. 
Määrittely on kuitenkin enemmän aiempia, keskenään täydentä-
viä ja osin jopa keskenään erisuuntaisia tutkimuksia referoivaa kuin 
varsinaisesti uutta teoriaa luovaa. Varsinaista innovaatioympäristön 
käsitteellistämistä oleellisempaa tämän tutkimuksen näkökulmasta 
onkin se, että Sarkkinen (emt.) nostaa innovaatioympäristön yhdeksi 
yrityksen innovaatiotoimintaa puitteistavaksi tekijäksi sen omien 
organisatoristen piirteiden rinnalle. Kyseinen huomio on myös yksi 
tämän tutkimuksen lähtökohdista, jota yhteenveto- ja johtopäätös-
luvussa pyritään täsmentämään. 

Vaikka Harmaakorven (2004), Rannan (2011) ja Sarkkisen 
(2013) väitöstutkimukset käyttävät innovaatioympäristön käsitettä, 
voi kokonaisuutena arvioida, että tämän tutkimuksen näkökulmasta 
helpoimmin lähestyttäviä tutkimuksia ovat aluetieteen ja maantieteen 
väitöstutkimukset. Niiden voi arvioida olevan myös teoriaperustaltaan 
kaikkein yhtenäisimpiä. Niissä hyödynnetään alueellista innovaatiotoi-
mintaa kuvaavia käsite- ja teoriaperheitä, joskin esimerkiksi alueellisen 
innovaatiojärjestelmän käsite yhdistää myös monia muiden alojen 
väitöstutkimuksia. 

Edellä mainituista maantieteen ja aluetieteen väitöstutkimuksista 
esimerkiksi Kautosen (2006) innovaatiojärjestelmä-lähestymistavan 
varaan rakentuva väitöstutkimus on peruslähtökohdiltaan ja käsitteel-
listämistavoiltaan kokonaisuudessaan läheisempi tälle tutkimukselle. 
Tärkein näistä jaetuista tutkimuksellisista fundamenteista on ”alhaalta 
ylös” -lähestymistapa, joka mainittiin jo edellä. Kyse on siis siitä, 
että paikallista tai alueellista kokonaisuutta lähdetään rakentamaan 
yrityksistä ja muista toimijoista käsin. Kuten tämän tutkimuksen 
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yhteenveto- ja johtopäätösartikkelissa kuvataan, tämä on paikallisen 
innovaatioympäristön analyysimallin keskeinen lähtökohta. Toinen 
huomionarvoinen asia Kautosen (emt.) työssä on sen tapa jäsen-
tää innovaatiotoiminnan spatiaalista luonnetta. Hän korostaa sitä, 
että (alueelliset) innovaatiojärjestelmät ovat aina spatiaalisesti mo-
nikerroksellisia. Tästä juontuu myös Kautosen (emt.) tutkimuksen 
keskeisimmät viestit tälle tutkimukselle: ”Innovaatioympäristöt eivät 
suinkaan ole suljettuja systeemeitä, vaan osia useilla tasoilla rakentu-
vista spatiaalisista innovaatiojärjestelmistä. Paikallisten ja alueellisten 
kytkentöjen merkitystä ei kuitenkaan voi väheksyä.” Nämä huomiot 
hieman erilaisin painotuksin ovat toki läsnä myös muissa, erityisesti 
maantieteen ja aluetieteen väitöstutkimuksissa (esim. Alarinta 1998, 
Kostiainen 2002 ja Suorsa 2009). 

Muista kuin maantieteellisistä tai aluetieteellisistä, innovaatiojär-
jestelmälähestymistapaan tukeutuvista väitöstutkimuksista voidaan 
nostaa esiin esimerkiksi Männistön (2002) hallintotieteellinen tutki-
mus. Sen päätulos on tämän tutkimuksen kannalta erittäin oleellinen: 
alueellisessa innovaatiojärjestelmässä eri toimijoiden väliset suhteet 
ovat osin sosiaalisesti rakentuneita ja toimijat voivat myös omilla 
valinnoillaan muokata omaa toimintaympäristöään. Tämä huomio 
on paikallisen innovaatioympäristön lähestymistavan näkökulmas-
ta erittäin perustava, mistä juontuu myös Männistön (emt.) työn 
ydinviesti tälle tutkimukselle: Yritykset ja muut organisaatiot voivat 
omilla valinnoillaan muokata osin sosiaalisesti rakentunutta paikallis-
ta innovaatioympäristöä, eikä kyse ole yksisuuntaisesta sopeutumisesta. 
Myös Storhammarin (2010) keskeinen viesti tälle tutkimukselle on 
samansuuntainen. Yksinkertaisesti ilmaistuna, kaikki organisaatiot 
omilla toimillaan samanaikaisesti sekä ”kuluttavat” että ”tuottavat” 
paikallista innovaatioympäristöä. Tämä ajatus on yksi tämän tutki-
muksen kivijaloista.

Nämä muutamat esimerkit jo osoittavat, että näennäisestä sa-
mankaltaisuudestaan huolimatta suomalaisissa tämän alan väitös-
tutkimuksessa ei ole juurikaan päällekkäisyyksiä, vaan ne kaikki ovat 
käsitteellisesti, rakenteellisesti ja metodologisesti varsin omaäänisiä 
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kokonaisuuksia. Samalla ne kuitenkin osoittavat myöhemmälle tut-
kimukselle – myös tälle käsillä olevalle – jalansijoja, joilta ponnistaa 
kohti syvempää ymmärrystä. Voi myös arvioida, että suomalaisille 
tämän tutkimusalan väitöstutkimuksille tyypillistä on se, että niissä 
hyödynnetään usein samanaikaisesti useita eri teoriaperinteitä. Otteel-
taan ja rakenteellisesti tämä tutkimus muistuttaa Kostiaisen (2002) 
moniaineksista aluetieteen väitöstutkimusta. Samoin kuin Kostiaisen 
(emt.) väitöstutkimuksessa, tämänkin tutkimuksen osatutkimukset 
käsittelevät sekä mikro- että makrotason ilmiöitä. Lisäksi molempia 
tutkimuksia yhdistää ainesten ammentaminen monista tutkimus-
perinteistä sekä pyrkimys kokonaisvaltaisuuteen ja kokonaisuuden 
rakentamiseen. 

Kaiken kaikkiaan tämän tutkimuksen kysymyksenasettelun kan-
nalta läheisten ja kiinnostavien väitöstutkimusten sekä teoreettinen 
että empiirinen moninaisuus kertoo osaltaan siitä, kuinka monisyinen 
tutkimusteema alueellinen innovaatiotoiminta – ja sitä myötä myös 
paikallinen innovaatioympäristö – sen kaikkine ulottuvuuksineen on. 
Toisaalta kyse on myös tutkimusotteesta; tässä tutkimuksessa halutaan 
piirtää paikallisen innovaatioympäristön kokonaiskuvaa, mikä osaltaan 
laajentaa tämän tutkimuksen rajapintoja. Samalla on tunnustettava se, 
että kokonaisotteeseen pyrkivät tutkimukset jäävät juuri näiden raja-
pintojen moninaisuuden vuoksi usein yksityiskohdiltaan vajavaisiksi 
ja osin kenties vinoutuneiksi. Tämä vaara uhkaa tätäkin tutkimusta. 
Yhteenvetona voi silti todeta, että suomalaisten väitöstutkimusten 
kentässä on tilaa ja tilausta tällaiselle kokonaisvaltaista paikallisen 
innovaatioympäristön analyysimallia luovalle tutkimukselle. 
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