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Kehityksen kaaret



Aluekehittämisen historialliset kaaret -
rakennemuutoksen 3-kierre päällä
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Teollisuus

• Paikallisuus

• Vientiyritysvetoinen

• Teollisuusalueiden 
kehittäminen

Palvelut

• Seutuistuminen

• Julkissektorivetoinen 
palvelujen kasvu

• Tietointensiiviset 
palvelut 90-
pääkaupunkiseudulla

Osaaminen

• Kansainvälistyminen

• Vetureina suuret 
yritykset 
alihankkijoineen, 
korkeakoulut 
(erityisesti AMK) 
aktiivisiksi toimijoiksi

• Toimijoiden yhteen 
tuomista, 
strategisuutta

Verkostot

• Glokaalisuus (globaali 
ja lokaali)

• Tekijöinä ihmiset, 
joukkoistaminen

• Inspiroivan 
ympäristön 
rakentaminen, 
mahdollisuuksia 
sattumille



Verkostokehittämisen salmiakki (kaupunkiseutujen sisällä)

TAITO KASVAA

• Toimiva infra, saavutettavuus, MAL

• Profiili, terävät elinkeinopolitiikan 
kärjet

• Osaamisen pohjan vahvistaminen

TAITO KOOTA JA JAKAA

• Arvoketjut kuntoon -
kehittämisen organisoituminen

• Kootut kehittämispanostukset

• Palvelukone balanssissa
PERUSTA

• Yhteistyö- ja verkostoitumiskyky

• Kehittämisen kyvykkyys – ketteryys ja uudet tavat toimia

• Luottamus

SUUNTA

• Kyky tunnistaa (itsensä ja ympäristönsä oikein)

• Rohkeus tehdä valintoja – valita suunta

• Innostaminen ja mahdollistaminen



Paradigman muutos kehittämisessä?

Huippuosaamista
Suuri on kaunista

Valintojen viisautta
Parhaiden politiikkaa

Horisontaalisuutta
Ketterää kehittämistä

Joukkojen viisautta
Paikkojen politiikkaa

OECD (2012) Promoting
Growth in all Regions

- 2008 2009 -



Verkostot - hötöstä hyötyyn



Verkoston tunnistaminen

• Verkoston rakentaminen perustuu tavoitteiden kannalta olennaisten tahojen ja 
toimijoiden tunnistamiseen ja kokoamiseen.

• Verkostoon kuulumisen tulee tuottaa toimijalle hyötyjä, esimerkiksi tietoa, 
resursseja, yhteistyökumppaneita, valtaa tai oikeutusta omille toimille.

• Panoksena verkosto vaatii jokaiselta aikaa, omien tavoitteiden sovittamista 
yhteisiin tavoitteisiin, sitoutumista ja omien resurssien osoittamista yhteisiin 
tarkoituksiin.

• Kumppanuutta ei pidä maksimoida, se pitää optimoida.



Yhteiset tavoitteet

• Yhteinen tavoite + sitoutuminen = yhteinen tahto

• Sitoutuminen syntyy yhteisten tavoitteiden ymmärryksestä ja 
hyväksymisestä

• Tiivis kumppanuus vaatii paljon aikaa ja energiaa, eikä sitä siksi ole 
realistista tavoitella koko verkoston laajuisena.

• Löyhäkin kumppanuus voi tuoda lisäetuja.



Viestintä verkostossa

• Verkostossa lähes kaikki vaikuttaminen ja johtaminen perustuu tavalla tai 
toisella kommunikaatioon. Viestintä on siten verkoston ydintehtävä.

• Vastavuoroisuus on hyvän viestinnän avain. Monenkeskisessä verkostossa
kaikilla on vastuu tiedon liikkumisesta oikeille ihmisille, oikeassa 
muodossa ja oikeaan aikaan.

• Viestinnässä on tärkeää valita tarkoituksenmukaiset viestintäkanavat ja -
muodot.



Verkostojohtajuus

• Verkosto tarvitsee johtajuutta, mutta ei yleensä yksittäistä johtajaa.

• Verkostojohtajuus on sekä ihmisten johtamista (leadership) että asioiden 
johtamista (management).

• Verkostojohtajuus on jaettua ja konkretisoituu käytäntöinä ja tekoina.

• Verkostojohtajuus ei ole sidottua asemaan: mikään ei estä ketä tahansa 
tekemästä johtamistekoja.



• Verkosto kehittyy jatkuvien valintojen kautta ja lukemattomien pienten 
muutosten seurauksena.

• Verkoston tehtävä muuttuu jatkuvasti verkoston elinkaaren aikana, mikä 
vaatii toimijoilta aktiivista ympäröivän maailman tarkkailua ja tarvittaessa 
sopeutumista uuteen tehtävään.

• Sosiaalinen rakenne pitää verkoston koossa: kiinteässä ryhmässä 
kommunikaatio on tiheämpää ja laajempaa, mikä mahdollistaa 
tehokkaamman toiminnan.

Verkoston kehittyminen



Muista ainakin nämä verkostojohtamisesta

• Verkosto tai verkostoituminen ei ole tavoite sinänsä, se on yksi tapa 
organisoida tekemistä.

• Verkoston jäsenten on tiedostettava olevansa osa verkostoa. Hajanainen 
joukko toimijoita on vain hajanainen joukko toimijoita.

• Verkoston on tuotettava jäsenilleen hyötyjä. Usein verkostoista saa niin 
paljon kuin sinne on itse valmis antamaan.

• Vallankäyttö vääntää vikaan – viettely valjastaa väen voimat.



Toiminnalliset alueet ja 
kasvuvyöhykkeet Suomessa



Kasvuvyöhykkeet?

• Territoriaalisesti väljiä ja osin epäselvästi rajautuvia kokonaisuuksia.

• Kasvuvyöhykkeet näyttäytyvät hyvin erilaisena paikkatiedon ja tilastojen, 
kehittämispolitiikan ja kehittäjätahojen sekä yritysten näkökulmasta

• Perustana on toimiva liikennejärjestelmä. Kasvuvyöhykkeen kaupunkien välillä on paljon 
esimerkiksi työssäkäyntiin, opiskeluun, yritystoimintaan ja palvelujen käyttöön liittyviä 
yhteyksiä ja liikkumista. 

= monipuolinen vuorovaikutus ja kasvupotentiaali

• Rakentuu kahden riittävän vahvan ja vetovoimaisen keskuksen välille. Suurempien 
kaupunkien väliin jäävät alueet pyrkivät hyötymään sijainnistaan ja pääsemään mukaan 
keskusten kasvuun:

• Edunvalvonta ja vahvempi yhteinen ääni

• Aluemarkkinointi ja investointien houkuttelu 

• Eri toimijoiden yhteistyön lisääminen



Suomen kasvuvyöhykkeet 

Kaupunkien kehittäjien tunnistamat vyöhykkeet 
voidaan tyypitellä kolmeen eri kategoriaan 
niiden pääasiallisen kehittämisen aluetason ja 
fokuksen perusteella: 

1) Kansalliset ja kansainvälisesti merkittävät 
vyöhykkeet

2) maakuntien väliset kasvuvyöhykkeet

3) maakuntien sisäiset (kaupunkien väliset) 
kasvuvyöhykkeet



Yritysten sijoittuminen ei myötäile aluerajoja

• Kuva yritysten sijoittumiseen vaikuttavista tekijöistä, tulevaisuuden kehitysnäkymistä ja 
investoinneista on mosaiikkimainen. 

• Sijainti kasvukeskuksessa tai kasvukäytävällä ei ole automaattisesti yritysten preferenssi eikä 
sillä ole suoraa yhteyttä siihen, millaisiksi yritys mieltää kehitysnäkymänsä 

• Tulevaisuudessa investoidaan varovaisesti joka puolelle Suomea, mutta yritysten 
kehitysodotukset näyttävät varovaisen optimistisilta. 

• Vain pieni määrä yrityksistä panostaa voimakkaammin kasvuun ja kansainvälistymiseen. Myös 
tällaiset yritykset ovat levittäytyneet koko Suomeen, ei vain kasvukäytävien varrelle.



1. Vuorovaikutusta vahvemmaksi! Alueiden välistä vuorovaikutusta pyrittävä 
lisäämään ja huomioimaan toiminnallisuuden erityispiirteet ja liikkumavara. 

 Yhteiset intressit ja sitoutuminen

 Ilmiöpohjaisuuden vahvistaminen 

 Vertaisoppiminen 

 Seudullisen suunnittelun vahvistaminen

2. Rikkokaa rajoja – toiminnallisuus mukaan aluekehittämisen 
keskusteluihin! Hallintorakenteiden kolmiulotteisuuden (valtio – maakunnat –
kunnat) rinnalla on huomioitava todellisuuden neljä lisäulottuvuutta (paikat –
toiminnalliset seudut – vyöhykkeet – globaali).

Johtopäätöksiä ja suosituksia



3. Kestävää liikkumista kehitettävä ”laatukäytävillä”! Vuorovaikutukseltaan 
tiiviimmillä alueilla kestävä liikkuminen on erityisen tärkeä kysymys ja vaatii myös 
erityisiä toimia matkaketjujen kehittämiseksi.

4. Tietopohjaa vahvemmaksi ja vakiintuneemmaksi! Erityisesti sote- ja 
maakuntauudistuksen keskellä päätösten tueksi tarvitaan tietoa, joka rakentaa 
kokonaiskuvaa erilaisten alueiden kehityksestä sekä niiden välisestä 
vuorovaikutuksesta.

Johtopäätöksiä ja suosituksia





Opit käytävien kehittämisestä

1. Muodosta verkosto (allianssi/yhteisö) yksityisistä ja julkisista toimijoista

2. Luo dialogifoorumi omistajille, ‘Klubi’

3. Laadi kirkas visio, kerro ja markkinoi kirkkaasti

4. Suunnittele alusta, eli formaali muoto niille jotka jakaa vision

5. Hanki voimakasta henkilökohtaista johtajaa, ‘lipunkantajaa’

6. Hanki lobbausvoimaa, poliittista tukea, muista poikittaiset reitit ja pisteet 

7. Tee kirkas toimintasuunnitelma / strategia 

8. Operationalisoi toimintatiimejä, huolehdi resursseista 

9. Luo vahva tietoperusta, hanki tietoa alueellisesta talousvaikuttavuudesta, seuraa kehitystä 

10. Käytä parhaimpien käytäntöjen esimerkkejä – ylistä vertaisten voimaa



Kehittämisen trendit ja iskusanat nyt

• Kehittämisen unohtunut vuosikymmen takana – nyt kehittäminen palaamassa 
ydintehtäväksi

• Ilmiöpohjaisuus ja yhdistelyn taito (eri sektorit)

• Kokeilut (esim. VNK Kokeilun paikka, www.kokeilunpaikka.fi)

Jokerikortteja keskusteluun:

• Vyöhykkeet ja käytävät -> käytäväverkostot, ylimaakunnallinen yhteistyö

• Kuntien strateginen ja toiminnallinen seudullinen yhteistyö (kuntastrategiat)

• Keskustelumekanismit ja työkalut (neuvottelumenettelyt valtion ja alueiden / 
kaupunkiseutujen välillä)

http://www.kokeilunpaikka.fi


Hallinto vs. todellisuus kehittämisessä

Hallinnon tasot Todellisuuden tasot

VALTIO

MAAKUNNAT

KUNNAT

GLOBAALI

VYÖHYKKEET

TOIMINNALLISET SEUDUT

PAIKAT
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