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Ryhmähaastattelun	  kysymykset	  	  
	  
NYKYTILANNE	  	  
Kertokaa	  haluamassanne	  laajuudessa	  edustamastanne	  yrityksestä	  tai	  toimijasta	  

-‐ liikeidea	  ja	  ydinstrategia	  
-‐ tuotteet,	  asiakkaat	  
-‐ toimipaikat	  
-‐ henkilöstö	  
-‐ historia	  

	  
Mitkä	  ovat	  Turun	  alueen	  vahvuudet	  yrityksesi	  näkökulmasta?	  	  
Entä	  heikkoudet?	  	  
Millaiset	  tekijät	  ovat	  tärkeitä	  yrityksen	  tai	  sen	  toimipaikan	  sijoittumisessa?	  
Mikä	  on	  yrityksesi	  pahin	  kompastuskivi	  ympäristön	  infrastruktuurissa?	  
	  
Mitkä	  yritykset	  ja	  muut	  toimijat	  ovat	  teille	  oleellisia	  yhteistyökumppaneita?	  	  

-‐ Turun	  seudulla	  
-‐ muualla	  Suomessa	  	  
-‐ kansainvälisesti	  	  

	  
Millaiseen	  arvoverkostoon	  yrityksesi	  kuuluu?	  

-‐ Millaisia	  hyötyjä	  yritys	  saa	  arvoverkostaan	  tällä	  hetkellä?	  
-‐ Millaisen	  toimijan	  läheisyys	  auttaisi	  yritystäsi?	  
-‐ Mitä	  yrityksesi	  voisi	  tarjota	  muille	  läheisille	  yrityksille?	  

	  
TULEVAISUUS	  
Miten	  yrityksenne	  aikoo	  kehittää	  liiketoimintaansa?	  

-‐ Mitä	  konkreettisia	  tai	  lähiajan	  tilallisia	  ja	  toiminnallisia	  tarpeita	  kehittämiseen	  liittyy?	  	  
-‐ Mitä	  muita	  edellytyksiä	  näette;	  esim.	  millaisille	  luovuustaidoille	  yrityksessä	  voisi	  olla	  käyttöä?	  

	  
Millainen	  olisi	  yrityksenne	  haavetulevaisuus	  toiminnan	  ja	  toimitilojen	  suhteen?	  

-‐ Esittäkää	  jokin	  toimintaympäristön	  huippuesimerkki	  Suomesta	  tai	  ulkomailta.	  Perustele!	  
-‐ Mistä	  tekijöistä	  koostuu	  hyvä	  työpaikka-‐alue?	  
-‐ Mitä	  muuta	  kuin	  toimitilaa	  alueella	  olisi	  hyvä	  olla?	  
-‐ Mikä	  tekee	  kaupungista	  tai	  seudusta	  houkuttelevan?	  

	  
Miten	  Turun	  seutu	  voisi	  palvella	  yrityksenne	  toimintaympäristönä?	  	  
Mitkä	  ovat	  käytävän	  kehittämisen	  ydinkysymykset?	  
	  
Millaisia	  tarpeita	  yrityksellä	  on	  kunnalliselle	  tai	  seudulliselle	  kehittämispalvelulle?	  	  

-‐ Miten	  näette	  yrityksenne	  suhteen	  Turun	  seudun	  kaupunkeihin	  ja	  kuntiin?	  
-‐ Entä	  muihin	  yhteisöihin	  ja	  asukkaisiin?	  

	  
Mitä	  vieressäsi	  istuva	  henkilö	  voisi	  tehdä	  seuraavaksi	  -‐	  Tehtäväehdotus!	  
Kiitos!	  
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Yritysvuorovaikutuksen	  toteutus	  ja	  konseptit	  MAL-‐suunnittelussa	  	  

	  
Hankkeen	  kuvaus	  
	  
Työn	  tavoitteena	  on	  auttaa	  Turun	  ja	  Pietarsaaren	  kaupunkeja	  ja	  kaupunkiseutuja	  tuomaan	  yritysten	  
ja	  liiketoiminnan	  näkökulmia	  osaksi	  yleispiirteistä	  kaupunki-‐	  ja	  kaupunkiseutusuunnittelua.	  Turun	  ja	  
Pietarsaaren	  tapausten	  kautta	  kehitetään	  toimintamallia,	  jonka	  voi	  yleistää	  muille	  kaupunkiseuduille	  
ja	  jota	  MAL-‐verkosto	  voi	  tarjota	  käyttöön	  ja	  edelleen	  kehittää.	  Taustalla	  on	  MAL-‐verkoston	  havainto	  
siitä,	  että	  samalla	  kun	  yritykset	  ovat	  tärkeä	  yhdyskuntasuunnittelun	  ja	  kaupunkikehittämisen	  
toimijaryhmä	  ja	  luonnollisesti	  olennainen	  reaalisen	  maankäytön	  ja	  urbaanin	  prosessin	  ajuri,	  yritysten	  
tavat	  vaikuttaa	  maankäytön	  suunnitteluun	  vaativat	  kehittämistä	  ja	  uutta	  otetta.	  	  
	  
MAL-‐verkoston	  selvityksen	  mukaan	  (Hanhijärvi	  2011)	  elinkeinoelämä	  kokee	  saavansa	  äänensä	  
kuuluviin	  huonosti	  ja	  liian	  myöhään,	  joskin	  tilanne	  on	  2000-‐luvulla	  parantunut.	  Nimenomaan	  
kaupunkiseutu	  koetaan	  yrityksissä	  luontevana	  toiminta-‐alueena.	  Hyvä	  vuorovaikutusprosessi	  on	  
tärkeä.	  Elinkeinoelämän	  sitouttamisen	  tekijöitä	  ovat	  mm.:	  

-‐ Kehittäjäorganisaatioiden	  roolien	  selkeyttäminen	  
-‐ Yritykset	  mukaan	  suunnitteluhankkeen	  alkuvaiheessa	  
-‐ Strategiatyöryhmän	  muodostaminen	  
-‐ Hankkeen	  aikataulutus	  
-‐ Yritysvaikutusten	  arviointi	  
-‐ Suunnitelmien	  konkreettisuus	  
-‐ Hankkeen	  seuranta	  ja	  kriittinen	  arviointi	  	  
-‐ Päätöksentekoajan	  lyheneminen	  

	  
Toimintamalli	  pähkinänkuoressa	  
	  
1.	  Seudun	  elinkeinoelämän	  profiilin	  tunnistaminen	  à	  vahvat	  arvoverkot	  	  
	  
2.	  Työpaja	  (1	  pvä)	  joka	  on	  jaoteltu	  arvoverkoittain	  

-‐ ryhmähaastattelu	  /	  arvoverkko	  ā	  2	  h	  
-‐ nuorten	  yrittäjien	  ryhmähaastattelu	  2	  h	  	  

	  
3.	  Raportointi	  

-‐ paikallinen	  media	  
-‐ MAL-‐verkosto	  
-‐ mahdollisesti	  erillinen	  seminaari	  seudun	  toimijoille	  

	  
4.	  Foorumin	  jatko	  ja	  vakiinnuttaminen	  

-‐ strategiaryhmä	  
-‐ vuotuinen	  kokoontuminen	  	  	  
-‐ seuranta	  ja	  arviointi	  

	  
Työn	  suorittavat	  Panu	  Lehtovuori	  ja	  Sassi	  Heiskanen	  Arkkitehtitoimisto	  Livady	  Oy:stä	  yhteistyössä	  
Pietarsaaren	  ja	  Turun	  kaupunkiseutujen	  ja	  MAL-‐verkoston	  kanssa.	  Aalto-‐yliopiston	  professori	  Seppo	  
Junnila	  toimii	  erikoisasiantuntijana.	  	  
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Maankäytön	  ja	  elinkeinotoiminnan	  suhteet	  
	  
Teoriaa	  ja	  lähtökohtia	  
	  
Jane	  Jacobs	  esittää	  kirjassaa	  Economy	  of	  Cities	  (1969)	  klassisen	  ajatuksen	  siitä,	  että	  kaupungit	  ovat	  
historiallisesti	  olleet	  uusien	  ideoiden,	  toimintatapojen	  ja	  elinkeinojen	  syntypaikka.	  Kaupungit	  
monipuolistavat	  taloutta.	  Uudet	  ideat	  vaativat	  toisaalta	  eri	  ihmisten	  ja	  toimijoiden	  tulemista	  yhteen	  
ja	  toisaalta	  tiettyä	  kokoa	  jotta	  on	  markkinat,	  rahoitus	  ja	  työvoimaa.	  Yleisen	  kaupunkimaisuuden	  
(koko,	  tiheys	  ja	  moninaisuus,	  cf.	  Wirth	  1938)	  ohella	  Jacobs	  mainitsee	  mm.	  edullisen	  toimitilan	  ja	  
iältään	  vaihtelevan	  rakennuskannan	  tärkeyden.	  Menestyvät	  ideat	  voivat	  skaalautua	  ja	  aikanaan	  
siirtyä	  muualle,	  myös	  kaupunkeja	  ympäröivälle	  maaseudulle.	  	  
	  
Viimeistään	  1960-‐luvulta	  lähtien	  kaupunkien	  keskeisyyttä	  tälle	  prosessille	  on	  kritikoitu.	  Mark	  
Gottdiener	  (1985	  /	  1994)	  esittää	  USA:n	  näkökulmasta,	  että	  1)	  suurentunut	  yrityskoko,	  2)	  IT-‐
teknologia	  ja	  3)	  valtion	  interventionistinen	  rooli	  1929	  laman	  jälkeen	  olisivat	  rakenteellisia	  tekijöitä,	  
jotka	  selittävät	  yksittäiset	  kaupungit	  ylittävän	  uuden	  monikeskuksisen	  metropoliseudun	  synnyn.	  
Gottdienerin	  mukaan	  kiinteistösektori	  (suunnittelu	  +	  rakentaminen	  +	  markkinointi)	  on	  uuden	  
seudullisen	  muodon	  tuottaja.	  Kiinteistöliiketoiminta	  on	  noussut	  oleelliseksi	  talouden	  alaksi	  teollisen	  
ja	  palvelutuotannon	  rinnalle.	  Seudulla	  erikoistuneet	  keskukset,	  kuten	  lentokenttä	  tai	  korkean	  
teknologian	  keskittymä,	  ovat	  yhtä	  oleellisia	  tai	  tärkeämpiä	  kuin	  kaupunkikeskustat.	  
	  
Gottdienerin	  tavoin	  Manuel	  Castells	  on	  analysoinut	  informaatioteknologian	  vaikutuksia	  1980-‐luvulta	  
lähtien.	  Tuotannon	  liikkuvuus	  ja	  yksittäisten	  tuotteiden	  valmistukseen	  liittyvät	  globaalit	  virrat	  ovat	  
nykyisin	  tuttuja	  kaikille	  ja	  näkyvät	  hyvin	  konkreettisesti	  myös	  suomalaisten	  seutujen	  arjessa.	  
Castellsin	  ajattelussa	  innovatiiviset	  miljööt	  ovat	  eräänlainen	  tuotannon	  helpon	  siirreltävyyden	  
vastailmiö.	  Pohjois-‐Italian	  Emilia	  Romagna	  ja	  Kalifornian	  Piilaakso	  ovat	  klassisia	  esimerkkejä	  alueista,	  
joiden	  kilpailukyky	  säilyy	  korkeista	  palkka-‐	  ja	  muista	  kuluista	  huolimatta.	  Alueiden	  innovatiivisuus	  ja	  
yritysten	  kyky	  pysyä	  edellä	  kilpailijoitaan	  selittyy	  tapauskohtaisella	  ja	  monimutkaisella	  kovien	  ja	  
pehmeiden	  tekijöiden	  kombinaatiolla.	  Vaikka	  innovatiiviset	  miljööt	  ovat	  usein	  pitkien	  kehityskulkujen	  
tulos,	  niistä	  on	  tullut	  laajalti	  käytetty	  kaupunkipoliittinen	  tavoite	  ja	  väline	  kautta	  koko	  kehittyneen	  
maailman.	  Ranskan	  ja	  Japanin	  teknopolikset	  ja	  Suomen	  temaattiset	  osaamiskeskukset	  ovat	  osa	  
samaa	  keskustelua.	  Parhaimmillaan	  näissä	  tavoitteissa	  on	  onnistuttu;	  Suomessa	  Oulun	  ja	  Jyväskylän	  
seudut	  voi	  mainita	  menestyksinä,	  jotka	  näyttävät	  pärjäävän	  myös	  Nokian	  jälkeen.	  Toimitilayritys	  
Technopolis	  on	  konseptoinut	  samaa	  ajattelua	  liiketoimintaideaksi,	  jota	  on	  jo	  skaalattu	  mm.	  Baltian	  
maihin	  ja	  Venäjälle.	  
	  
Richard	  Floridan	  kiistelty	  ja	  osin	  pinnallinen	  3T:n	  malli	  (Technology,	  Talent,	  Tolerance)	  on	  palauttanut	  
keskustelun	  kaupunkiin	  ja	  laadukkaaseen	  kaupunkielämään.	  Ajatus	  on	  se,	  että	  osaajat	  valitsevat	  
houkuttelevan	  asuinpaikan	  ja	  vetävät	  työpaikat	  mukanaan.	  Slogan	  “local	  buzz	  and	  global	  pipelines”	  
kiteyttää	  tämän	  ajattelun,	  josta	  ei	  vielä	  ole	  kovin	  vahvaa	  empiiristä	  näyttöä.	  Euroopassa	  on	  jonkin	  
verran	  havaintoja	  keskisuurten	  kaupunkien	  vetovoimasta,	  ja	  Suomessa	  ehkä	  Fiskars	  edustaa	  
mikroesimerkkiä	  tämän	  ajattelun	  tapaisesta	  prosessista.	  	  
	  
Tällä	  hetkellä	  keskustelun	  ytimessä	  ovat	  kokonaan	  uudet	  “vihreän	  talouden”	  mahdollisuudet.	  
Systeemisen	  muutoksen	  ja	  uuden	  talouden	  linkki	  maankäyttöön	  ja	  yhdyskuntien	  suunnitteluun	  ei	  ole	  
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selvä	  (ks.	  alla	  älykkäät	  kaupungit).	  Urbaani	  tiiveys	  ja	  lyhyet	  etäisyydet	  näyttäytyvät	  edullisina	  
etenkin	  hiilijäljen	  pienentämisessä	  ja	  ekosysteemipalveluiden	  varmistamisessa	  (case	  Sibbesborg,	  case	  
Freiburg),	  mutta	  toisaalta	  esim.	  biotalous,	  hajautettu	  energiantuotanto	  ja	  yhäkin	  lisääntyvä	  
mobiliteetti	  suuntaavat	  ajatuksia	  toiseen	  suuntaan.	  Kaupunkiseudun	  uutta	  muotoa	  haetaan;	  samoin	  
elinkeinotoiminnan	  uutta	  yhteisöllistä	  roolia.	  –	  Lahdessa	  on	  kiinnostava	  idea	  hyödyntää	  
vajaakäyttöistä	  teollisuusmaisemaa	  (esim.	  Niemi)	  innovaatioiden	  ja	  uuden	  taloudellisen	  toiminnan	  
suuren	  skaalan	  1:1	  kokeiluympäristönä.	  	  
	  
	  
Yhteenvetona	  voidaan	  esittää	  seuraavaa:	  	  
	  
Maankäytön	  suunnittelun	  ja	  innovaatiotoiminnan	  suhteet	  tiivistyvät	  seuraaviin	  kolmeen	  
lähestymistapaan	  (Ruoppila,	  Lehtovuori	  &	  Hertzen	  2007)	  

-‐ innovatiivinen	  miljöö	  (seudullinen	  näkökulma)	  	  
-‐ luova	  kaupunki	  (kulttuurisuunnittelu,	  lähinnä	  ydinkaupunki)	  
-‐ paikkalähtöinen	  kehittäminen	  (mahdollisuuksia	  sekä	  keskeisillä,	  käytöltään	  muuttuvilla	  ja	  

että	  syrjäytyvillä	  paikoilla)	  	  
	  
MAL-‐verkostolle	  tehdyssä	  selvityksessä	  Hanhijärvi	  (2011)	  painottaa	  etenkin	  vuorovaikutuksen	  
merkitystä.	  Monimutkaistuvaa	  ja	  multiskalaarista	  suunnitteluympäristöä	  luonnehtii	  enenevästi	  
kommunikatiivinen	  rationaalisuus.	  Ongelma-‐	  ja	  tavoitekeskeisyydestä	  on	  Hanhijärven	  mukaan	  
siirryttävä	  kohti	  vuorovaikutusta	  arvona	  sinänsä	  ja	  ns.	  hiljaisen	  tavoitteellisuuden	  tulkintaa.	  
	  
Seutujen	  elinkeinopoliittiset	  tavoitteet	  voivat	  kohdistua	  joko	  olemassaoleviin	  yrityksiin	  tai	  uusien	  
yritysten	  synnyttämiseen.	  Yritysten	  houkuttelu	  muuttamaan	  seudulta	  toiselle	  on	  nollasummapeliä.	  
Sen	  sijaan	  olevien	  yritysten	  edellytysten	  parantaminen	  ja	  kokonaan	  uusien	  start-‐up	  yritysten	  synnyn	  
edistäminen	  ovat	  lisäarvoa	  tuottavia	  toimia.	  Näihin	  kahteen	  jälkimmäiseen	  pyritään	  tässä	  hankkeessa	  
löytämään	  keinoja.	  	  
	  
Seppo	  Junnilan	  kanssa	  keskustellessa	  syntyi	  seuraava	  huomio	  nykyisten	  ja	  uusien	  yritysten	  suhteesta:	  	  

-‐ Vanhan	  asiakkaan	  pitäminen	  1	  resurssi	  	  	  
-‐ Uuden	  asiakkaan	  saaminen	  5	  resurssia	  
-‐ Vanhan	  menettäminen	  ja	  sen	  saaminen	  takaisin	  25	  resurssia	  (transaction	  cost	  economics)	  	  

	  
Tältä	  pohjalta	  myös	  Pietarsaaren	  seudulle	  soveltuvia	  käytännön	  kysymyksiä	  ovat	  seuraavat:	  	  

-‐ riittääkö	  nykyinen	  yritysten	  ”blokki”	  tuottamaan	  riittävästi	  hyvinvointia?	  
-‐ miten	  olevat	  firmat	  voivat	  verkostoitua	  ja	  kehittää	  uusia	  liikeideoita?	  	  
-‐ voisiko	  kaupungin	  (seudun)	  maapolitiikka	  olla	  yrityksille	  kehittämisen	  foorumi?	  

	  
Foorumilla	  olisi	  kolme	  tehtävää	  

1) Yritysten	  maankäyttöön	  vaikuttavien	  toiveiden	  ja	  tarpeiden	  muotoilu	  ja	  välittäminen	  
2) Yritysten	  keskinäinen	  verkottuminen,	  tiedon	  jakaminen	  ja	  uusi	  yhteistyö	  
3) Tulevaisuustieto	  ja	  ennakointi	  kaupunki-‐	  ja	  seutusuunnittelijoille	  
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Uusia	  avauksia	  ja	  esimerkkejä	  	  
	  
Älykkäät	  kaupungit	  ja	  älykäs	  kasvu	  	  
	  
Maailmanlaajuisilla	  ranking-‐listoilla	  korkealle	  kurkottavat	  kaupungit,	  jotka	  ovat	  ymmärtäneet	  
paikallisten	  ekologisten,	  sosiaalisten	  ja	  kulttuuristen	  resurssien	  ylläpidon	  ja	  asukkaiden	  hyvinvoinnin	  
merkityksen	  kaupungin	  kasvun	  ja	  kehityksen	  kannalta.	  Älykkäissä	  kaupungeissa	  yrityksille	  luodaan	  
mahdollisuudet	  toimia	  luovasti,	  ja	  asukkaat	  otetaan	  mukaan	  osallistumaan	  oman	  elinpiirinsä	  
parantamiseen.	  	  
	  
“Kaupunkia	  voidaan	  kutsua	  älykkääksi	  (Smart	  city),	  kun	  sen	  investoinnit	  inhimilliseen	  ja	  sosiaaliseen	  
pääomaan	  sekä	  perinteiseen	  (liikenne)	  ja	  moderniin	  (ICT)	  tietoliikenneinfrastruktuuriin	  kiihdyttää	  
kestävää	  talouskehitystä	  ja	  korkeaa	  elämänlaatua	  viisaalla	  luonnonvarojen	  hallinnalla,	  sekä	  yhteisön	  
jäseniä	  osallistaen.	  Tietoliikenneinfrastruktuuri	  pitää	  sisällään	  yrityspalvelut,	  asumisen,	  vapaa-‐ajan	  ja	  
elämäntavan	  palveluja	  sekä	  tieto-‐	  ja	  viestintätekniikkaa.“	  (Giffinger	  &	  al.	  2007;	  Wikipedia)	  	  	  	  
	  
Smart	  cities	  -‐konsepti	  punnitsee	  erityisesti	  kuutta	  kaupunkimaisen	  kasvun	  ja	  kehityksen	  ulottuvuutta:	  
älykästä	  taloutta,	  älykästä	  liikennettä,	  ympäristöä,	  ihmistä,	  elämäntapaa	  ja	  hallintoa.	  Eri	  
ulottuvuudet	  kytkeytyvät	  tietoliikenneinfrastruktuuriin	  luoden	  uudenlaista	  palvelutaloutta,	  joka	  
hyödyntää	  oivaltavasti	  luovan	  luokan	  (Florida	  2009)	  ja	  osaavan	  työvoiman	  taitoja	  tuoretta	  
tutkimustietoa	  käytäntöön	  soveltaen.	  Kyky	  houkutella	  luovuutta	  osaamisensa	  joukkoon	  on	  alettu	  
nähdä	  yrityksissä	  menestystekijänä.	  	  Palveluteollisuus	  älykkäine	  järjestelmineen	  auttaa	  
kaupunkiyhteisöä	  optimoimaan	  toimintamallejaan	  kulloistenkin	  olosuhteiden	  mukaan.	  	  	  
	  
Nykyaikainen	  palveluteollisuus	  on	  yhä	  enemmän	  sitoutunut	  verkostoitumiseen	  ja	  sosiaalisiin	  
yhteisöihin.	  Paikallistava	  media	  (mm.	  Green	  Map,	  Satokartta,	  Mapnificent,	  PehmoGIS,)	  ja	  liikkuvuus	  
muuttavat	  maankäytön	  roolia	  niin	  suunnittelussa	  kuin	  arvottamisessa.	  Suomessa	  
pääkaupunkiseudun	  ulkopuolella	  maan	  arvo	  muotoutuu	  lähinnä	  maan	  käytön	  kautta.	  Yllä	  esitetyllä	  
tavalla	  kaupunkien	  ja	  seutujen	  maankäyttöpolitiikka	  voisi	  toimia	  foorumina,	  jossa	  eri	  alojen	  yritykset	  
verkottuvat	  ja	  innovoivat.	  Professori	  Seppo	  Junnilan	  tutkimusten	  mukaan	  kiinteistöliiketoiminnassa	  
tuottavimpia	  kestäviä	  investointeja	  ovat	  paikalliset	  teollisuuden	  alat,	  joita	  tukemalla	  voi	  pienilläkin	  
panoksilla	  saada	  paremman	  tuoton.	  Myös	  tilapäiset	  käytöt	  ovat	  esimerkki	  pienten	  panosten	  
strategiasta.	  	  
	  
Jaetun	  arvon	  teoria	  
	  
Älykkään	  kaupungin	  strategiaa	  tukee	  jaetun	  arvon	  teoria	  (creating	  shared	  value,	  Porter	  &	  al.	  2011),	  
jossa	  pyritään	  syvällisesti	  ymmärtämään	  ihmisten	  ja	  yhteiskunnan	  tarpeita	  niin,	  että	  sekä	  yhteisö	  että	  
siinä	  toimiva	  yrittäjä	  hyötyvät	  tasapainoisesti.	  Teorian	  keskeinen	  lähtökohta	  on	  se,	  että	  yritysten	  
kilpailukyky	  ja	  niitä	  ympäröivien	  yhteisöjen	  terveys	  ovat	  toisistaan	  riippuvaisia.	  Yhteisön	  jäsenien	  
osallistamisen	  tavoite	  on	  yritysten	  ja	  yhteisön	  lähentyminen	  kohti	  toisiaan.	  Toisaalta	  tämän	  
tavoitteen	  saavuttaminen	  vaatii	  uusia	  oivalluksia	  erityisesti	  prosessin	  suhteen.	  Jaetun	  arvon	  luomisen	  
teoria	  pyrkii	  laajentamaan	  yritysten	  yhteiskuntavastuun	  käsitettä	  ulkoisen	  paineen	  luomasta	  
maineen	  ja	  vastuullisuuden	  ajatuksesta	  sisäisesti	  kilpailulähtökohdista	  motivoituneeseen	  yhteisen	  
arvon	  luomiseen	  keskittyen	  nimenomaan	  kestävän	  kehityksen	  periaatteisiin.	  	  
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Teorian	  mukaan	  yritykset	  voivat	  luoda	  arvotilaisuuksia	  ajatellen	  uudelleen	  tuotteet	  ja	  markkinat,	  
määritellen	  uudelleen	  tuotteliaisuutensa	  arvoketjussa	  ja	  mahdollistaen	  paikallisryhmittymien	  
kehityksen.	  “Jaetun	  arvon	  luonti	  osallistuu	  luomalla	  taloudellista	  arvoa	  tavalla,	  joka	  myös	  luo	  arvoa	  
yhteiskunnalle	  vastaamalla	  sen	  tarpeisiin	  ja	  haasteisiin.	  Liiketoiminnan	  täytyy	  yhdistää	  yrityksen	  
menestys	  sosiaaliseen/yhteiskunnalliseen	  edistykseen.	  Jaettu	  arvo	  ei	  ole	  yhteiskuntavastuuta,	  
ihmisystävällisyyttä,	  tai	  edes	  kestävää	  kehitystä	  vaan	  uusi	  tapa	  saavuttaa	  taloudellista	  menestystä.	  Se	  
ei	  ole	  yritystoiminnan	  vähemmistössä	  vaan	  keskiössä.”	  (ibid.)	  Jaetun	  arvon	  teoria	  kehottaa	  
keskittymään	  kilpailuetuihin	  sen	  sijaan,	  että	  yritettäisiin	  pelkästään	  rakentaa	  sosiaaliset	  arvot	  osaksi	  
yrityksen	  strategiaa.	  
	  	  
	  

	  
	  

Transition	  Studies	  –	  innovaatioiden	  skaalaaminen	  ja	  tuotteistaminen	  
	  
Älykkäiden	  kaupunkien	  ja	  älykkään	  kasvun	  että	  jaetun	  arvon	  teoria	  kohtaa	  myös	  kritiikkiä.	  Riskinä	  on	  
kehityksen	  taloudellisten	  arvojen	  ylikorostaminen,	  jolloin	  sivuutetaan	  lupaavia	  vaihtoehtoisia	  
kaupunkikehityksen	  mahdollisuuksia	  ja	  väheksytään	  älykkään	  kaupungin	  kehittämistoiminnan	  
perusratkaisujen	  mahdollisia	  kielteisiä	  vaikutuksia	  (Graham	  &	  Marvin	  1996).	  	  Taloustieteen	  nobelisti	  
Joseph	  Stieglitzin	  mukaan	  tulo-‐	  ja	  varallisuuserot	  hidastavat	  talouskasvua.	  ”Bruttokansantuotteen	  
liiallinen	  painottaminen	  ainoana	  mittarina	  voi	  tuottaa	  harhaanjohtavia	  päätelmiä	  ihmisten	  
hyvinvoinnista	  ja	  uhkaa	  johtaa	  vääriin	  poliittisiin	  päätöksiin”	  (Stiglitz	  &	  al.	  2009),	  ja	  mahdollisesti	  
kielteiseen	  polarisaatioon.	  Jaetun	  arvon	  luominen	  ajaa	  myös	  yritykset	  tekemään	  kompromisseja	  
lyhyen	  aikavälin	  kannattavuudessa,	  sosiaalisissa	  ja	  ympäristötavoitteissa.	  	  
	  
Älykkään	  kasvun	  ymmärtäminen	  voi	  olla	  yhteisölle	  suureksi	  eduksi,	  jos	  kaupunki	  yhdessä	  
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asukkaidensa	  ja	  ympäristönsä	  kanssa	  luo	  kehitykselle	  hyvät	  toimintamahdollisuudet.	  
Palvelukulttuuri,	  tarvelähtöisyys,	  vastavuoroisuus	  ja	  ymmärrettävyys	  ovat	  avainsanoja	  älykkään	  
elämäntavan	  keskiössä.	  	  
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