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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimuksen tausta 

 

Taloudellinen järjestelmä on kansainvälistynyt ja globalisoitunut sekä muuttunut luon-

teeltaan tietovaltaiseksi ja kilpailuhenkiseksi (Pike ym. 2006: 3–10). Globaalin talouden 

uusliberalisoituminen sekä alueiden merkityksen kasvaminen, muun muassa eri alue-

tasojen tehtävien uudelleenorganisoimisen ja alueellisuutta korostavien ajattelumallien 

seurauksena, ovat johtaneet alueiden välisen kilpailun kasvamiseen (esim. Storper 1997; 

Pierre & Peters 2000; Jones 2001; MacLeod 2001; Tiihonen 2004; Pike ym. 2006; Paasi 

2009). Taloudellisessa toiminnassa tapahtuneet muutokset ovat uudistaneet alueellisen 

kehittämisen kontekstia merkittävällä tavalla ja samalla tehneet kehittämistoiminnasta 

entistä haastavampaa. Alueet ovat joutuneet sopeutumaan uusiin taloudellisiin olosuh-

teisiin ja kiinnittämään huomiota omaan taloudelliseen kilpailukykyynsä menestyäkseen 

alueiden välisessä kilpailussa (Pike ym. 2006: 3–10). Alueiden kilpailukyky on tullut 

sekä akateemisen että poliittisen kiinnostuksen ja keskustelujen kohteeksi, ja ekonomis-

tit ja asiantuntijat ovat antaneet kilpailukykyisyydelle suorastaan luonnonlain aseman 

nykyaikaisessa kapitalistisessa talousjärjestelmässä (esim. Boschma 2004; Gardiner ym. 

2004; Kitson ym. 2004).  

 

Huolimatta siitä, että alueellisen kilpailukyvyn käsite on otettu laajasti käyttöön sekä 

alueiden kehittämisessä että tieteellisessä keskustelussa, käsitteellä ei ole yhtä, yhteisesti 

hyväksyttyä määritelmää tai sitä selittävää teoriaa (esim. Kitson ym. 2004; Turok 2004; 

Bristow 2005). Erityisesti talousmaantieteilijät ovat ottaneet käsitteen käyttöönsä mie-

lellään, sillä, kuten Boschma (2004: 1002) asian ilmaisee, sen katsotaan tuovan maan-

tieteen takaisin taloustieteeseen. Siitä huolimatta myöskään maantieteilijät eivät ole kä-

sitteen merkityksestä yksimielisiä. Alueen kilpailukyvyn määrittely-yrityksiä ja sitä 

selittäviä teorioita on lukuisia, mutta niillä kaikilla on omat rajoituksensa, mikä on eri-

tyisen haastavaa käytännön politiikan näkökulmasta (Kitson ym. 2004: 996).  
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Vaikka alueiden kilpailukyvyn kehittämisestä on tullut yksi keskeisimmistä alueellisen 

kehittämisen tavoitteista, on tunnustettava, että kaikilla alueilla ei kuitenkaan ole sa-

manlaisia mahdollisuuksia osallistua globaaliin kilpailuun (esim. Camagni 2002: 2395). 

Siten globaali talous on samalla nostanut esiin kysymyksen sosiaalisesti ja territoriaali-

sesti epätasa-arvoisesta kehityksestä ja lisännyt maantieteellistä eriarvoisuutta hyvin-

voinnin osalta (Pike ym. 2006: 3). Alueellisen kilpailukyvyn diskurssia onkin kritisoitu 

siitä, että se on rajoittunut alueiden globaalin kilpailukyvyn ja kasvun lisäämiseen otta-

matta huomioon eri alueiden sosiaalista, poliittista ja taloudellista kontekstia ja alueiden 

erilaisia mahdollisuuksia osallistua globaaliin kilpailuun. Tämä kontekstiton näkemys 

alueellisesta kilpailukyvystä on kopioitu alueelta toiselle, mikä on johtanut edelleen 

poliittisen agendan, politiikan välineiden ja strategioiden paikattomuuteen ja kontekstit-

tomuuteen (Bristow 2010). Vaarana on se, että yhdeltä alueelta kopioitavat kilpailuky-

vyn tekijät voivat olla toiselle alueelle jopa haitallisia, sillä ne eivät välttämättä sovi 

yhteen alueen olemassa olevien rakenteiden ja rutiinien kanssa, vaikka ne olisivatkin 

johtaneet menestykseen toisella alueella (Boschma 2004: 1011). 

 

Kasvava kilpailu ja sen mukanaan tuomat haasteet ovat merkittävällä tavalla haastaneet 

valtion ja erityisesti keskushallintojohtoisen kehittämisen taloudellisen menestymisen ja 

hyvinvoinnin turvaajana (Tiihonen 2004: 22–23). Alueiden merkitys on kasvanut (esim. 

Storper 1997; Jones 2001; MacLeod 2001), ja merkitystä on lisätty siirtämällä valtion 

tehtäviä keskushallinnolta alueille (Pierre & Peters 2000: 87–89). Alueiden yhteiskun-

nallisen merkityksen kasvaminen, valtion tehtävien uudelleenorganisoiminen ja alueke-

hittämisen haasteet konkretisoituvat käytännön tasolla aluekehityksen suunnittelussa, 

ohjauksessa ja toteutuksessa.  

 

Valtionhallinto ja alueet ovat eri maissa eri tavoin pyrkineet vastaamaan haasteisiin 

suunnittelujärjestelmiään ja -käytäntöjään kehittämällä (Pike ym. 2006: 3). Euroopan 

unionille (EU) kilpailukyky muodostui keskeiseksi tavoitteeksi vuonna 2000 hyväksy-

tyn Lissabonin strategian myötä, jossa asetettiin tavoitteeksi kehittää EU:sta maailman 

kilpailukykyisin tietopohjainen talous vuoteen 2010 mennessä (Kitson ym. 2004: 991). 

Tavoitetta ei kuitenkaan saavutettu, ja uudessa Eurooppa 2020 -strategiassa prioriteetik-

si asetettiin älykäs, kestävä ja osallistava kasvu, johon pyritään koordinoimalla unionin 
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ja sen jäsenvaltioiden poliittisia toimia entistä vahvemman ohjausjärjestelmän avulla 

(Euroopan komissio 2010; Tausch 2010).  

 

Myös Suomen tulevaisuutta alettiin 1990-luvun alun laman jälkeen voimakkaasti raken-

taa tiedon ja osaamisen varaan ja samalla aluerakennetta alettiin muuttaa taloudellisesti 

kilpailukykyisemmäksi ja kansainvälisesti houkuttelevammaksi (Moisio & Vasanen 

2008: 27). Lisäksi 1990-luvun syvä lama toimi ratkaisevana tapahtumana valtion tehtä-

vien uudelleenpohdinnalle (Moisio 2006: 73–74). Vuoden 1994 alueiden kehittämislain 

ja EU-jäsenyyden myötä valtiojohtoisesta alueellisesta kehittämisestä on siirrytty yhä 

enemmän alueiden omaehtoisuutta korostavaan ja ohjelmaperusteiseen aluekehittämi-

seen ja samalla aluekehittämisen vastuuta on siirretty keskushallinnolta maakuntien 

liitoille (Kosonen ym. 1999: 98–99; Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 96–97).  Tätä ke-

hitystä on tuettu aluehallinnon ja alueiden kehittämislain uudistuksin. Nykyisin maa-

kunnan liitot ovat tärkeimpiä valtion ja kuntien väliin sijoittuvia aluekehittämisen orga-

nisaatioita (Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 205–208; Valtiovarainministeriö 2013). 

 

Maakuntien liitot laativat neljän vuoden välein maakuntaohjelman, jonka tehtävänä on 

alueiden kehittämislain mukaisesti (29.12.2009/1651) ohjata ja koota maakunnan alue-

kehitystyötä. Maakuntaohjelma on maakunnan keskeisin poliittinen kannanotto lähi-

vuosien kehityksen tavoitteista. Ohjelmassa tulisi onnistuneesti sovittaa yhteen valta-

kunnallisen tason, alueellisen tason ja paikallisen tason intressit ja aluekehittämisen 

ohjelmat. Valtakunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden mukaan alueiden kehittämi-

sen yhtenä tärkeimpänä tavoitteena tulee olla alueiden kilpailukyvyn vahvistaminen. 

Alueiden kehittämislain mukaisesti tämä tavoitepäätös suuntaa suoraan maakuntaohjel-

man tavoitteita ja toimenpiteitä, ja näin ollen maakuntaohjelmassa tulee määritellä alu-

eiden kilpailukyvyn kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet alueellisella tasolla (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2008, 2012).  

 

Alueellisen kilpailukyvyn käsitteen kompleksisesta luonteesta johtuen maakuntatasolla 

on otettava kantaa useisiin alueelliseen kilpailukykyyn ja sen kehittämiseen liittyviin, 

epäselviin kysymyksiin, kuten mistä tekijöistä alueen kilpailukyky muodostuu, miten 

alueen kilpailukykyä voidaan kehittää, ja miten alueen kilpailukyvyn kehittämisessä 
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voidaan ottaa huomioon alueen erityinen konteksti. Alueellisen kilpailukyvyn yhtenäi-

sen teorian puuttuminen on johtanut käytännön aluekehittämisessä tilanteeseen, jossa 

kilpailukyvyn kehittämisen strategioita kopioidaan sellaisenaan alueelta toiselle. Tämä, 

kuten edellä todettiin, voi pahimmillaan olla jopa haitallista alueen kehitykselle. Alue-

kehittämisen näkökulmasta on erityisen tärkeää pyrkiä ymmärtämään ja määrittämään 

alueellisen kilpailukyvyn kompleksista luonnetta, sillä aluetasolla tehtävillä, alueellisen 

kilpailukyvyn kehittämiseen liittyvillä valinnoilla vaikutetaan keskeisesti alueellisen 

kilpailukyvyn kehittämisen tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen sekä laajemminkin alueen 

tulevaisuuteen. Kilpailukyvyn käsitteen ilmenemistä ja tulkintoja aluetason ohjelmissa 

ei kuitenkaan ole tutkittu laajasti, vaikka aluetasolla tehtävät alueellisen kilpailukyvyn 

tulkinnat vaikuttavat aluetason lisäksi kokonaisten valtioiden ja valtioliittojen, kuten 

EU:n, kasvuun ja kehitykseen. Juuri tähän tutkimukselliseen aukkoon keskitytään tässä 

työssä. 

 

 

1.2. Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda uutta tietoa alueellisen kilpailukyvyn määrit-

tymisestä, kilpailukyvyn kehittämisestä sekä kilpailukyvyn kontekstuaalisuudesta maa-

kuntatasolla. Tutkimus pyrkii ymmärtämään, miten alueellisen kilpailukyvyn käsite 

jäsentyy maakuntaohjelmassa. Tutkimuskohteena on Pohjois-Pohjanmaan maakuntaoh-

jelma 2007–2010. Maakuntaohjelman sisältöä ja sen laatimisprosessia tarkastellaan suh-

teessa keskeisimpiin alueellisen kilpailukyvyn teorioihin ja alueellisesta kilpailukyvystä 

käytyyn viimeaikaiseen tieteelliseen keskusteluun sekä edelleen maakunnan toimijoiden 

kokemuksiin unohtamatta sitä, että maakuntaohjelma ja sen laatimistapa perustuvat läh-

tökohtaisesti alueidenkehittämislaissa määriteltyihin säädöksiin.   

 

Tutkimusongelma jakautuu kahteen osakokonaisuuteen. Ensinnäkin tutkimuksen tavoit-

teena on selvittää, millainen käsitys alueellisesta kilpailukyvystä maakuntatason alueke-

hittämisessä on maakuntaohjelman perusteella omaksuttu ja mitä tekijöitä maakuntaoh-

jelmassa liitetään maakunnan kilpailukykyyn. Toiseksi tutkimuksessa selvitetään, miten 
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maakunnan kilpailukyvyn kehittäminen on sidottu maakunnan alueelliseen kontekstiin, 

eli miten maakunnan alueet ja niiden intressit näkyvät maakunnan eri alueita edustavien 

toimijoiden mielestä maakuntaohjelmassa, saivatko maakunnan alueiden edustajat 

omasta mielestään osallistua ja vaikuttaa riittävästi maakuntaohjelman valmisteluun ja 

sisältöön, ja edistävätkö maakuntaohjelman tavoitteet kontekstuaalista kilpailukykyä. 

Tutkimusongelman asettelu voidaan tiivistää kahdeksi kysymykseksi: 

 

1. Miten maakunnan kilpailukyky määrittyy maakuntaohjelmassa? 

2. Onko maakunnan kilpailukyvyn kehittäminen sidottu maakunnan alueelliseen kon-

tekstiin? 

 

Tutkimuksen taustalla on työn tekijän vuodenvaihteessa 2009–2010 toteuttama Pohjois-

Suomen alueen maakuntaohjelmien lakisääteinen arviointi. Arvioinnin toimeksiantajina 

olivat Pohjois-Suomen alueen maakuntien liitot: Keski-Pohjanmaan liitto, Lapin liitto ja 

Pohjois-Pohjanmaan liitto. Alueiden kehittämislaissa (29.12.2009/1651 § 29) edellyte-

tään, että ulkopuoliset arvioitsijat arvioivat kunkin maakuntaohjelman ainakin kerran 

ohjelmakauden aikana tai sen päätyttyä. Arviointi suoritettiin Oulun yliopiston maantie-

teen laitoksella 1.10.2009–31.3.2010 välisenä aikana. Arvioitavana olivat Pohjois-

Suomen alueen maakuntaohjelmat, jotka oli laadittu ohjelmakaudelle 2007–2010. Arvi-

oinnin tavoitteena oli selvittää, miten maakuntaohjelmat olivat toteutuneet, kartoittaa 

kokemuksia liittyen siihen, kuinka hyvin maakuntaohjelmien koettiin ohjanneen alue-

kehittämistä sekä nostaa esiin niitä asioita, joihin maakuntaohjelmien uudistamistyössä 

tuli kiinnittää erityistä huomiota (Kotavaara 2010). Tässä tutkimuksessa hyödynnetään 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman arvioinnin yhteydessä kerättyä kyselyaineistoa 

soveltuvilta osin. 

 

Tutkimus etenee niin, että johdannon jälkeen, luvussa kaksi, esitellään Pohjois-

Pohjanmaan maakuntaa ja maakunnan kehitystä erityisesti alueellisen kilpailukyvyn 

näkökulmasta. Luku kolme taustoittaa maakuntaohjelmaa aluekehittämisen välineenä 

sekä esittelee Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa 2007–2010 pääpiirteissään. Lu-

vussa neljä avataan alueellisesta kilpailukyvystä käytyä viimeaikaista tieteellistä kes-
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kustelua ja syvennytään keskeisimpiin alueellisen kilpailukyvyn määritelmiin ja niiden 

välisiin eroihin. Tarkastelun pohjalta laadittu yhteenveto alueellisen kilpailukyvyn keskei-

simmistä tekijöistä kansainvälisessä akateemisessa tutkimuksessa toimii jatkossa osana tutki-

muksen analytiikkaa. Tutkimuksen toteutus eli tutkimuksessa käytetyt aineistot ja mene-

telmät esitellään luvussa viisi. Luvussa kuusi esitetään tutkimuksen tulokset tutkimus-

kysymysten mukaisessa järjestyksessä. Tutkimuksen päättävässä luvussa seitsemän ve-

detään yhteen tutkimuksen keskeisimmät tulokset ja esitetään tutkimuksen johtopäätök-

set. 
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2. POHJOIS-POHJANMAAN ALUEELLINEN KEHITYS 

 

Pohjois-Pohjanmaa on pinta-alaltaan (35 508 km
2
) Suomen toiseksi suurin maakunta 

Lapin jälkeen ja asukasluvultaan (400 670) Suomen neljänneksi suurin maakunta Uu-

denmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen jälkeen (Tilastokeskus 2013a).  Maakunta 

muodostuu seitsemästä seutukunnasta: Koillismaa, Oulunkaari, Oulu, Raahe, Haapave-

si-Siikalatva, Ylivieska ja Nivala-Haapajärvi. Vuoden 2013 alussa Pohjois-

Pohjanmaalla oli 29 kuntaa. Maakunnan pääkaupunki ja asukasluvultaan suurin kau-

punki on Oulu. Vuoden 2013 alussa toteutuneen Oulun kaupungin sekä Haukiputaan, 

Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntien kuntaliitoksen myötä uusi Oulu on asukaslu-

vultaan (190 847) Suomen viidenneksi suurin kunta (Tilastokeskus 2013b). Muita Poh-

jois-Pohjanmaan väestöllisesti suurimpia kuntia ovat Raahe, Kuusamo, Kempele ja Yli-

vieska.  

 

Vuoden 2013 alussa maakunnan asukkaista yli puolet (59 %) asui Oulun seutukunnassa 

ja lähes puolet (48 %) nykyisen Oulun kaupungin alueella (Tilastokeskus 2013c). Vii-

meisen kahdenkymmenen vuoden ajan maakunnan asukasluku on kasvanut tasaisesti, 

yhteensä yli 50 000 asukkaalla. Väestö on kuitenkin kasvanut vain Oulun seutukunnassa 

ja jonkin verran Ylivieskan seutukunnassa. Yksin Oulun kaupungin asukasluku on kas-

vanut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana kolmanneksella (35 %) (Tilastokes-

kus 2012). Maakunnan väkiluvun kasvu perustuu lähinnä Oulun seudun muuta maata 

suhteellisesti korkeampaan syntyvyyteen ja muuttoliikkeeseen (Pohjois-Pohjanmaan 

liitto 2006: 35). Pohjois-Pohjanmaan ikärakenne on vuoden 2011 tietojen mukaan koko 

maan ikärakennetta nuorempi. Lapsia (alle 15-vuotiaita) on, Koillismaan seutukuntaa 

lukuun ottamatta, kaikissa maakunnan seutukunnissa suhteellisesti enemmän kuin koko 

maassa. Kuitenkin ikääntyneitä (65-vuotiaita ja vanhempia) on koko maata suhteellises-

ti vähemmän ainoastaan Oulun seutukunnassa (Tilastokeskus 2012; taulukko 1). 
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Taulukko 1. Pohjois-Pohjanmaan väestötietoja seutukunnittain 31.12.2011. Lähde: Tilastokes-

kus (2012). 

 
Asukasluku 

(hlöä) 

0–14 

(%) 

15–29 

(%) 

30–64 

(%) 

65–  

(%) 

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta 15 029 19 17 44 20 

Koillismaan seutukunta 20 795 16 17 47 20 

Nivala-Haapajärven seutukunta 30 362 20 17 42 20 

Oulun seutukunta 229 684 21 22 44 12 

Oulunkaaren seutukunta 23 333 20 16 44 20 

Raahen seutukunta 34 652 20 17 46 18 

Ylivieskan seutukunta 44 032 21 19 43 18 

POHJOIS-POHJANMAA 397 887 20 20 44 15 

KOKO MAA 5 401 267 16 19 47 18 

 

 

Huolimatta etäisestä sijainnistaan suhteessa Etelä-Suomen kaupunkiseutuihin, Pohjois-

Pohjanmaan liikenteellistä saavutettavuutta voidaan pitää suhteellisen hyvänä, mutta 

erityisesti vientiyritykset kokevat toimintaedellytyksensä selvästi heikommaksi kuin 

Etelä-Suomen yritykset. Oulun lisäksi muita tärkeitä logistisia keskuksia ovat Raahe, 

Kalajoki, Ylivieska ja Pyhäjärvi (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2006: 42). Pohjois-

Pohjanmaalla on kaksi lentokenttää: Oulu, josta lennetään Helsinkiin lähes 20 lentoa 

vuorokaudessa, sekä päivittäin liikennöitävä Kuusamo. Oulun lentoasemalta on arkipäi-

visin myös rahtilentoyhteys Keski-Eurooppaan. Merkittävimpiä lentorahdin hyödyntäjiä 

ovat elektroniikka- ja muu teknologiateollisuus (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2006: 43). 

Finavia on viime vuosina panostanut taloudellisesti kannattavan Oulun lentoaseman 

kehittämiseen, ja yhtiön mukaan tavoitteena on, että lentoasema tukisi koko Pohjois-

Suomen taloudellista kehitystä (Finavia 2012). 

 

Oulusta lähtee juna Helsinkiin noin kymmenen kertaa arkipäivän aikana. Matka Oulusta 

Helsinkiin kestää nopeimmillaan noin 6 tuntia. Reitti kulkee Ylivieskan kautta. Lisäksi 

Oulusta on suorat junayhteydet Pohjois-Suomeen ja Itä-Suomeen. Raahessa ei ole mat-

kustajaliikenteen rautatieasemaa, ja Kuusamossa ei ole ratayhteyttä. Sähköistetty rata-

verkko kattaa maakunnan keskeiset pääradat, mutta rataverkon huononeva kunto ja taso 
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hidastavat raideliikennettä merkittävästi. Erityisesti Oulun ja Seinäjoen välisen radan 

kehittämistä pidetään maakunnan kannalta tärkeänä. Maakunnassa on vastustettu voi-

makkaasti vähäliikenteisten rataosuuksien lakkauttamista (Pohjois-Pohjanmaan liitto 

2006: 43). 

 

Satamien infrastruktuurin ja väylien kehittämiseen on Pohjois-Pohjanmaan maakunnas-

sa panostettu merkittävästi (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2006: 43) ja merikuljetusyhtey-

det Eurooppaan ovat hyvät. Oulun satama on metsäteollisuus- ja suuryksikkösatama, 

jonka satamayksiköissä käy vuosittain noin 500–600 laivaa. Sataman tavaraliikenteen 

määrä on noin 3–3,6 miljoonaa tonnia vuodessa. Viennin osuus tavaraliikenteestä on 

noin 37 %. Merkittävin vientituote on paperi. Oulun satama on mukana useissa kehittä-

mishankkeissa, joilla pyritään parantamaan alueen logistiikkapalveluita ja logistista 

toimintaympäristöä muun muassa Keski-Euroopan ja Luoteis-Venäjän yritysten kautta-

kulkuliikenteen toimijana (Oulun satama 2013). Raahen sataman vahvuuksia puolestaan 

ovat irtolastien käsittely, teräksen ja sahatavaran vienti sekä kontti- ja projektikuljetuk-

set. Satamassa käy vuosittain noin 600 laivaa (Raahen satama 2013). Kalajoen satama 

on erikoistunut puutavarasatamaksi. Satamassa käy vuosittain noin 100 laivaa ja sen 

kautta kulkee noin 350 000 tonnia tavaraa. Viennin osuus satamaliikenteestä on noin 80 

% (Kalajoen satama 2013). 

 

Pohjois-Pohjanmaan työllisyys nojautuu vuoden 2010 tietojen mukaan pääasiassa ter-

veyspalveluihin, koulutukseen ja vähittäiskauppaan (Tilastokeskus 2013d). Pohjois-

Pohjanmaan työttömyysaste (9,6 %) oli vuonna 2012 koko maan työttömyysastetta (7,7 

%) korkeampi (Tilastokeskus 2013e). Erityisesti nuorten työttömyys on Oulun seudulla 

pysyvä ongelma, sillä Oulun seudulla tulee työvoimaan vuosittain merkittävästi enem-

män henkilöitä kuin sieltä poistuu (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2010a). Oulu houkuttelee 

nuoria laajalla koulutus- ja palvelutarjonnallaan, mutta koulutuksen jälkeinen työllisty-

minen alueelle on vaikeaa. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvamassa myös muissa ikäryh-

missä. (Nieminen 2012: 202)  

 

Oulussa on noin 7500 opiskelijan ammattikorkeakoulu ja lähes 16 000 opiskelijan yli-

opisto (Oulun seudun ammattikorkeakoulu 2013; Oulun yliopisto 2013). Yliopiston 
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läheisyydessä sijaitsee yksi maailman ensimmäisistä teknologiakylistä, Linnanmaan 

Technopolis, jota voidaan pitää yhtenä Euroopan merkittävimmistä ICT-teknologian 

kehityskeskuksista. Teknologiakylään on sijoittunut yhteensä 180 asiakasyritystä, muun 

muassa Nokia. Lisäksi teknologiakylän alueella sijaitsee Teknologian tutkimuskeskus 

VTT, joka tuottaa tutkimus- ja innovaatiopalveluita yrityksille, yhteiskunnalle ja muille 

asiakkaille. Linnanmaan teknologiakylän lisäksi Technopoliksella on nykyisin muitakin 

toimipisteitä Oulussa ja muualla Suomessa (Technopolis Oyj 2013; Teknologian tutki-

muskeskus VTT 2013).  

 

Teknologiankylän perustaminen on olennainen osa 1980-luvulta alkanutta oululaisen 

elektroniikkateollisuuden menestystarinaa, niin sanottua Oulu-ilmiötä, jonka taustalla 

voidaan pitää yritysten, tutkimus- ja koulutuslaitosten ja aluekehitysviranomaisten yh-

teistyötä sekä yksittäisiä avainhenkilöitä ja heidän näkemyksiään teknologia-alan kehit-

tämisestä. Lisäksi Oulua on jälkikäteen arvioituna pidetty sopivan kokoisena, millä oli 

vaikutusta muun muassa siihen, että keskeiset henkilöt tunsivat entuudestaan toisensa 

(Tunkelo 1988; Äikäs 2001; Kulju 2002; Pohjois-Pohjanmaan liitto 2006: 79). ICT-alan 

rakennemuutoksella on ollut merkittävä vaikutus Oulun ja sitä kautta koko maakunnan 

kehittämiseen. Oulun Kärppien entinen puheenjohtaja Seppo Arponen käynnisti vuonna 

2009 puheillaan eltaantuneesta Oulusta keskusteluryöpyn, johon ottivat osaa monet 

maakunnan keskeisistä avainhenkilöistä (Siira 2009, Laine 2009 & Mantila 2009). Ar-

posen väitteen mukaan Oulussa “eletään menneessä it-hypessä miettimättä sen enem-

pää, missä nyt ollaan ja mihin ollaan kovaa kyytiä menossa” (Laine 2009).  

 

ICT-alan rakennemuutos on vaikuttanut ja vaikuttaa jatkossakin maakunnan elinkei-

noelämään voimakkaasti aiheuttaen myös epävarmuutta (Nieminen 2012: 198). Kuvaa-

vaa on, että maakunnan patenttihakemusten määrä on laskenut vuosituhannen vaihteen 

jälkeen yli 10 prosenttia (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2010a: 102). Työ- ja elinkeinomi-

nisteriön mukaan ICT-ala tulee kuitenkin monipuolistumaan Pohjois-Pohjanmaalla ja 

alan riippuvuus vaikeuksien keskellä olevasta Nokiasta tulee edelleen vähenemään. Toi-

saalta ICT-alan rakennemuutos on luonut maakuntaan harvinaislaatuisen tilanteen, jossa 

yrityksillä on mahdollisuus rekrytoida poikkeuksellisen osaavaa ja kokenutta alan työ-

voimaa (Nieminen 2012: 198–199). Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan informaatio- 
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ja kommunikaatioteknologiaa (ICT) voidaan kuitenkin edelleen pitää maakunnan mer-

kittävimpänä tai ainakin yhtenä merkittävimmistä toimialoista sen kerrannaisvaikutus-

ten kautta (Nieminen 2012: 199). 

 

Huolimatta Euroopan heikentyneistä talousnäkymistä Työ- ja elinkeinoministeriön syk-

syn 2012 talouskatsauksessa Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoelämässä nähtiin olevan 

vielä varsin kohtuullinen yleisvire. Pohjois-Suomen suurhankkeiden, kaivostoiminnan 

sekä Pyhäjoelle suunnitellun ydinvoimalan rakentamisen nähtiin vaikuttavan myöntei-

sesti maakunnan elinkeinoelämään (Nieminen 2012: 198–199). Lokakuussa ydinvoima-

lahanke kuitenkin joutui vaikeaan tilanteeseen, kun yksi ydinvoimalan päärahoittajista, 

saksalainen E.ON,  ilmoitti vetäytyvänsä hankkeesta (Yleisradio 2012). Myös toinen 

maakunnan merkittävistä hankkeista, Pyhäjärvelle suunniteltu hiukkasfysiikan tutki-

muskeskus, todennäköisesti peruuntuu, kun Suomi päätti olla lähtemättä mukaan hank-

keeseen sen korkeiden kustannusten vuoksi (Helsingin Sanomat 2012). Maakunnan 

sisällä kehitys on kuitenkin voimakkaasti polarisoitunut eri seutukuntien välillä (Poh-

jois-Pohjanmaan liitto 2006: 32). Voidaankin todeta, että Pohjois-Pohjanmaan kokoisel-

la alueella yhdenkin merkittävän taloudellisen toimijan menestyksellä tai vastaavasti 

heikentymisellä voi olla merkittävä vaikutus alueen kehitykseen. 
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3. MAAKUNTAOHJELMA ALUEKEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ 

 

3.1. Maakuntaohjelma osana maakunnan suunnittelujärjestelmää 

 

Suomessa on kahdeksantoista maakuntaa, Ahvenanmaan maakunnan lisäksi, joiden suun-

nittelu- ja aluekehittämistehtävien hoitamisesta vastaa kussakin maakunnassa maakunnan 

liitto (Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 § 19; Suomen Kuntaliitto 2011). Maakun-

nan liitto on kuntayhtymä, jossa alueen kuntien on oltava jäseninä (Laki alueiden kehittämi-

sestä 29.12.2009/1651 § 5). Maakunnan liitto on siten hyvin merkittävä julkista valtaa käyt-

tävä elin. Pohjois-Pohjanmaan liiton jäseniä ovat maakunnan 29 kuntaa sekä osajäsenenä 

Vaalan kunta, joka kuuluu Kainuun maakuntaan (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2013).  

 

Maakuntaohjelma on osa lakisääteistä maakunnan suunnittelujärjestelmää, jonka keskei-

simmät suunnitteluvälineet ovat maakuntasuunnitelma, maakuntakaava ja maakuntaohjel-

ma. Lisäksi maakunnan liiton johdolla laaditaan vuosittain maakuntaohjelman toteuttamis-

suunnitelma (Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 § 25; Laki alueiden kehittämisestä 

29.12.2009/1651 § 25–26; kuva 1). Alueiden kehittämislain (29.12.2009/1651 § 25) mu-

kaan maakunnan liitto laatii maakuntaohjelman kunnanvaltuustojen toimikausittain neljäksi 

vuodeksi kerrallaan. Maakuntaohjelma käsittää kunkin valtuustokauden toisen vuoden jäl-

keiset neljä vuotta (Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä 29.12.2009/1837 § 8). 

Alueiden kehittämislain (29.12.2009/1651 § 25) mukaan maakuntaohjelma tulee valmistel-

la yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhtei-

söjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa, ja sen hyväksyy maakunnan liiton ylin päät-

tävä toimielin eli maakuntavaltuusto.  

 

 

Kuva 1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2006: 15). 



16 

 

Maakuntaohjelman tehtävänä on ohjata ja koota aluekehitystyötä. Ohjelmaa laadittaessa 

tulee ottaa huomioon ja sovittaa yhteen maakuntasuunnitelma, valtakunnalliset alueiden 

kehittämistavoitteet, hallinnonaloittaiset aluestrategiat ja maakuntaa koskevat muut täs-

sä laissa tarkoitetut ohjelmat. Alueiden kehittämislain (12.7.2002/602 § 25) mukaan 

maakuntaohjelman tuli ohjelmakaudella 2007–2010 sisältää “maakunnan mahdollisuuk-

siin ja tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet […]”. Vuonna 2009 uudistetussa 

alueiden kehittämislaissa (29.12.2009/1651) lakitekstiin on tehty lisäys, joka painottaa 

aiempaa enemmän maakuntaohjelman aluesidonnaista luonnetta. Uuden alueiden kehit-

tämislain mukaan maakuntaohjelman tulee nimittäin sisältää “maakunnan mahdolli-

suuksiin, tarpeisiin ja ‛erityispiirteisiin’ perustuvat kehittämisen tavoitteet […]” (koros-

tus kirjoittajan lisäämä). Maakuntaohjelman on siis tarkoitus perustua kunkin maakun-

nan alueelliseen kontekstiin.   

 

Suunnitteluasiakirjana maakuntaohjelma on huomattavan laaja. Valtioneuvoston asetuk-

sen (29.12.2009/1837 § 7) mukaan maakuntaohjelmassa tulee olla ainakin kuvaus 1) 

maakunnan ja sen osien nykytilasta ja arvio maakunnan alueella toteutettujen ohjelmien 

vaikuttavuudesta, 2) maakunnan liiton ja muiden tahojen tekemään ennakointityöhön 

perustuva tarkastelu alueen kehittämismahdollisuuksista, 3) maakunnan kehittämisen 

painopisteet ja tavoitteet, 4) toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi sisältäen myös 

maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet, 5) maakunnan eri osien, eri-

tyisesti saaristo-, maaseutu- ja kaupunkialueiden erityispiirteet huomioon ottava osio, 6) 

suunnitelma toimenpiteiden ja keskeisimpien hankkeiden rahoituksesta, 7) selvitys ra-

kennerahasto-ohjelmien ja muiden maakunnan aluetta koskevien ohjelmien yhteensovit-

tamisesta, 8) selvitys ohjelmien määrällistä ja laadullista seurantaa varten tarvittavista 

vaikuttavuustavoitteista ja niitä koskevista mittareista, 9) kuvaus maakuntaohjelman 

valmisteluvaiheista ja valmisteluun osallistuneista tahoista, 10) selvitys useampaa kuin 

yhtä maakuntaa koskevista suunnitelmista ja hankkeista ja 11) tarvittaessa määrittely 

alueen kuntien yhteistyöalueista. Edellä mainittujen osa-alueiden muodostaman koko-

naisuuden hallittua määrittämistä ja yhteensovittamista voidaan pitää erittäin haastavana 

tehtävänä. 
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Maakuntaohjelmien asemaa aluekehittämisen välineenä on pyritty jatkuvasti vahvista-

maan ja selkiyttämään alueiden kehittämislain uudistuksilla. Vuoden 2003 alueiden ke-

hittämislaissa vahvistettiin sekä aluepolitiikkaa että maakuntaohjelman ja sen toteutta-

missuunnitelman vaikutusta alueellisesti käytettäviin määrärahoihin. Vuoden 2007 laki-

uudistuksella vahvistettiin edelleen maakuntien liittojen ja maakuntaohjelmien asemaa 

alueiden kehittämisessä. Vuosina 2007–2010 toteutetun aluehallinnon sekä siihen liitty-

neen alueiden kehittämislain uudistamisen yhteydessä pyrittiin hallituksen esityksen 

(59/2009) mukaan vahvistamaan ”maakunnan liittojen toimivaltaa aluekehitystyötä ko-

koavana ja yhteen sovittavana viranomaisena”. Tavoitteena oli vahvistaa maakuntaoh-

jelmien vaikuttavuutta ja siirtää maakuntien liitoille valtion aluehallinnosta alueiden 

kehittämistehtäviä. Lisäksi esityksen tavoitteena oli ”vahvistaa maakuntaohjelman ko-

koavaa ja yhteen sovittavaa roolia yhdistämällä nykyistä tiiviimmin sen laadintaan eri-

tyisohjelmat ja hallinnonaloittain laadittavat kehittämisohjelmat”. Nykyisellään maa-

kuntaohjelman painoarvoa voidaan pitää merkittävänä. 

 

 

3.2. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007–2010 

 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2007–2010 valmistelu aloitettiin syksyllä 2005 

SWOT-analyysin (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ja toimintalinjojen 

painopisteiden työstämisellä. Ensimmäisen luonnoksen maakuntavaltuusto hyväksyi 

keväällä 2006. Maakuntaohjelman ja siihen liittyvän ympäristöselostuksen lausuntokier-

ros sekä nähtävillä olo ajoittuivat syys–lokakuulle 2006. Maakuntavaltuusto hyväksyi 

maakuntaohjelman ja ympäristöselostuksen kokouksessaan 29.11.2006. Maakuntaoh-

jelmassa kuvataan ohjelman valmistelun perustuneen laajaan ja vuorovaikutteiseen 

valmistelutyöhön (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2006: 16). 

 

Maakunnan kaikilla kunnilla on edustus maakunnallisissa päätöksentekoelimissä: maa-

kuntavaltuustossa ja maakuntahallituksessa. Maakuntavaltuusto ja -hallitus vaihtuvat 

kunnallisvaalien seurauksena kerran kunkin maakuntaohjelmakauden aikana. Maakun-

tavaltuusto käyttää maakunnan liiton ylintä päätösvaltaa. Maakuntaohjelmakaudella 
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2007–2010 kullakin maakunnan liiton jäsenkunnalla oli valtuustossa yksi edustaja jo-

kaista 5000 asukasta kohti eli esimerkiksi maakuntavaltuustossa 2009–2012 oli yhteen-

sä 96 jäsentä (taulukko 2). Edustajat ovat kunnanvaltuutettuja, ja maakuntavaltuuston 

kokoonpano vastaa kunnallisvaalien mukaista maakunnan poliittista jakaumaa (Pohjois-

Pohjanmaan liitto 2012a). Maakuntaohjelmassa kuvataan maakuntavaltuuston maakun-

taohjelmatyöskentelyä seuraavasti: “Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntaohjelman 

SWOT-analyysin ja toimintalinjakohtaiset painopisteet, otti kantaa läpileikkaaviin tee-

moihin, hyväksyi ohjelman ensimmäisen luonnoksen sekä valmiin maakuntaohjelman ja 

ympäristöselostuksen eri vaiheissa” (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2006: 16). Sekä nykyi-

sessä että edellisessä maakuntahallituksessa puolestaan on 13 maakuntavaltuuston valit-

semaa jäsentä. Myös maakuntahallituksen kokoonpano vastaa maakunnan poliittisia 

voimasuhteita (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2012b). Maakuntaohjelmassa kuvataan maa-

kuntahallituksen evästäneen maakuntaohjelman valmistelua sen eri vaiheissa (Pohjois-

Pohjanmaan liitto 2006: 16). 

 

 

Taulukko 2. Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston 2009–2012 paikat seuduittain ja kunnit-

tain. Lähde: Pohjois-Pohjanmaan liitto 2012a.  

Koillismaa 5 

Kuusamo 4, Taivalkoski 1 

Oulunkaari 7 

Ii 2, Pudasjärvi 2, Utajärvi 1, Vaala 1, Yli-Ii 1 

Oulu 49 

Hailuoto 1, Haukipudas 4, Kempele 4, Kiiminki 3, Liminka 2, Lumijoki 1, Muhos 2, Oulu 28, 

Oulunsalo 2, Tyrnävä 2 

Raahe 9 

Raahe 5, Pyhäjoki 1, Siikajoki 2, Vihanti 1 

Haapavesi-Siikalatva 5 

Haapavesi 2, Pyhäntä 1, Siikalatva 2 

Ylivieska 12 

Alavieska 1, Kalajoki 3, Merijärvi 1, Oulainen 2, Sievi 2, Ylivieska 3 

Nivala-Haapajärvi 9 

Haapajärvi 2, Kärsämäki 1, Nivala 3, Pyhäjärvi 2, Reisjärvi 1 
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Lisäksi maakuntaohjelman valmisteluun osallistui erilaisia työryhmiä, kuten nuoriso-

foorumi, hyvinvointistrategian koordinaatiotyöryhmä sekä tietoyhteiskuntatyöryhmä, 

joiden sanotaan osallistuneen aktiivisesti tiedon tuottamiseen. Keskeisimpiä työryhmiä 

olivat kuitenkin maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) sekä maakuntatiimi. Maakunnan 

yhteistyöryhmä on lakisääteinen toimielin, jonka tehtävänä on muun muassa sovittaa 

yhteen alueiden kehittämisen strategista kokonaisuutta, käsitellä maakuntaohjelma ja 

sen vuosittaiset toteuttamissuunnitelmat sekä sovittaa yhteen maakuntaohjelman ja val-

tioneuvoston erityisohjelmien toteuttamista ja rahoitusta. Maakunnan yhteistyöryhmään 

kuuluvat edustajat maakunnan liitosta ja sen jäsenkunnista, ohjelmaa rahoittavat viran-

omaiset ja muut valtionhallinnon edustajat sekä muita alueiden kehittämisen kannalta 

keskeisiä tahoja, kuten erilaisia järjestöjä (Laki alueiden kehittämisestä 

29.12.2009/1651 § 17–18).  

 

Lisäksi maakuntaohjelman laatimisen aikana kokoontui neljä kertaa niin kutsuttu maa-

kuntatiimi, johon kuului muun muassa julkishallinnon, yritysten sekä yhdistysten ja 

järjestöjen edustajia (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2006: 16; Pohjois-Pohjanmaan liitto 

2010b). Maakuntaohjelman mukaan maakuntatiimi ‛linjasi’ maakuntaohjelmatyötä 

(Pohjois-Pohjanmaan liitto 2006: 16). Pohjois-Pohjanmaan liitolta (2010b) saadun maa-

kuntatiimin osallistujaluettelon mukaan alueellisista toimijoista maakuntatiimin jäseniä 

olivat kaikkien neljän aluekeskuksen aluekeskuskoordinaattorit sekä seutukuntapäälli-

köt Oulun, Oulunkaaren, Raahen ja Ylivieskan seutukunnista. Lisäksi muutamilla kun-

nilla, kuten Oulun ja Kuusamon kaupungeilla sekä Utajärven, Muhoksen, Siikajoen ja 

Kempeleen kunnilla, oli maakuntatiimissä omia virkamiesedustajiansa. 

 

Maakuntaohjelman mukaan ohjelman laatimisen aikana järjestettiin myös seutukunta-

kierrokset sekä neuvottelupäivät kuntajohtajille. Lisäksi tehtiin yhteensä noin 20 haas-

tattelua eri sidosryhmien johdolle. Maakuntaohjelman mukaan ohjelman laatimisen ai-

kana kiinnitettiin erityistä huomiota eri järjestöjen, kuten maahanmuuttajien ja opiskeli-

ja- sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen, sekä yleisön kuulemiseen. Kansalaisten kuulemi-

nen on maakuntaohjelman mukaan tapahtunut osana maakuntaohjelman ympäristövai-

kutusten arviointia. Lopuksi maakuntaohjelma asetettiin nähtäville ja ohjelmasta pyy-

dettiin lausuntoja. Lausuntopyyntöjä lähetettiin yhteensä 160 ja lausuntoja saatiin 73 eli 
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noin puolet (46 %) pyydetyistä. Lisäksi nähtävillä olon perusteella saatiin 9 lausuntoa 

(Pohjois-Pohjanmaan liitto 2006: 16). 

 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmassa 2020 maakunnan kehittämisen ydinstra-

tegia määritellään seuraavasti: “Pohjois-Pohjanmaa on alueiden ja yhteistyön maakun-

ta” (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2003: 29). Alueiden kehittämisen suunnittelujärjestel-

män mukaisesti maakuntasuunnitelmassa määritelty strategia ohjaa suoraan maakunta-

ohjelmaa ja sen tavoitteita. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2007–2010 mukaan 

suurena haasteena maakuntasuunnitelmassa esitetyn strategian toteuttamisessa on “saa-

da maakunnan eri alueet riittävän kilpailukykyisiksi”. Samalla todetaan maakuntaoh-

jelman olevan “askel tämän päämäärän konkreettiseen toteutukseen” (Pohjois-

Pohjanmaan liitto 2006: 3).  

 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2007–2010 tavoitteiden esittämistapa on moni-

tasoinen ja koostuu strategiasta, joka jakaantuu edelleen neljään osastrategiaan, kuudes-

ta läpileikkaavasta teemasta, viidestä toimintalinjasta, 20 toimintalinjan painopisteestä, 

142 toimenpiteestä sekä kymmenestä toimintalinjan kärkihankkeesta (taulukko 3). Li-

säksi maakuntaohjelmalle on asetettu määrällisiä tavoitteita, niin kutsuttuja seurantain-

dikaattoreita. Osa indikaattoreista on valtioneuvoston, maakuntaohjelman tavoitteiden 

toteutumisen seurantaa varten, asettamia tunnuslukuja, joita seurataan vuosittain maa-

kuntaohjelman toteuttamissuunnitelmien laatimisen yhteydessä. Edellä mainitun perus-

teella voidaan todeta, että maakuntaohjelma on sisällöllisesti huomattavan laaja koko-

naisuus. 

 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2007–2010 arvioinnin mukaan maakunnan 

kehittämisen suuntaviivat tulisi osoittaa maakuntaohjelmassa selkeämmin ja maakunta-

ohjelman tulisi olla luonteeltaan strategisesti rohkeampi ja uusien avausten osuutta tulisi 

selkeästi lisätä. Lisäksi maakuntaohjelman tavoitteiden tulisi vastata paremmin maa-

kunnan kehittämistarpeita ja erityispiirteitä. Maakuntaohjelmissa käsitellään maakunnan 

toimijoiden mielestä tärkeitä ja ajankohtaisia aihepiirejä, mutta ohjelmien tulokset ja 

vaikutukset ovat vähäisiä. Edellä mainittu johtuu suureksi osaksi ohjelman tavoitteiden 

asettelusta ja toimeenpanosta, joita kehittämällä tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta voi-
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daan lisätä. Maakunnan toimijat haluavat osallistua ohjelman laatimiseen ja vaikuttaa 

sen sisältöön nykyistä enemmän. Siksi maakuntaohjelman valmisteluvaiheen tiedotta-

mista, muita osallistumis- ja vuoro-vaikutusmenetelmiä sekä vaikuttamismahdollisuuk-

sia tulee lisätä ja kehittää. Ennen kaikkea maakuntaohjelmaan liittyvien osallistumis-

mahdollisuuksien tulisi olla aitoja vaikuttamiskeinoja. Myös maakuntaohjelman tunne-

tuksi tekemiseen tulee panostaa huomattavasti nykyistä enemmän (Kotavaara 2010). 

 

 

Taulukko 3. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2007–2010 toimintalinjat (TL), toiminta-

linjojen painopisteet (A-F) ja toimenpiteiden lukumäärä toimintalinjoittain ja painopisteittäin. 

TL1 Elinkeinot ja maakunnan kilpailukyky (17) 

A. Yrittäjyyden eri vaiheiden tukeminen (3) 

B. Toimialojen kehittäminen ja yhteistyötä edistävät toimintaympäristöt (4) 

C. Kasvuhakuisten yritysten kansainväliset avaukset (3) 

D. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan aktivointi (2) 

E. Mobiiliteknologian soveltaminen (2) 

F. Uudet palvelujärjestelmät ja käyttöönottoympäristöt (3) 

TL2 Osaaminen ja koulutus (42) 

A. Nuorten koulutusmahdollisuudet (18) 

B. Osaava työvoima (12) 

C. Oppimis- ja innovaatioympäristöt (12) 

TL3 Hyvinvointi ja peruspalvelut (35) 

A. Hyvinvointipalveluiden järjestämis- ja tuottamistapojen uudistaminen (9) 

B. Työelämässä olevien hyvinvoinnin edistäminen (6) 

C. Moniongelmaisuuden ehkäiseminen (20) 

TL4 Vetovoimaiset toimintaympäristöt (32) 

A. Kilpailukykyiset liikenneyhteydet ja logistiikkapalvelut (15) 

B. Laadukas asuin- ja yritysympäristö (10) 

C. Vetovoimakohteiden ja -alueiden kehittäminen (6) 

D. Kehittynyt alueellinen energiantuotanto (1) 

TL5 Alueiden toimintamallien kehittäminen (16) 

A. Alueiden kehittämisen koordinointi- ja toteuttamisverkosto (6) 

B. Uusien rakenteiden ja toimintamallien kehittäminen (4) 

C. Yhteistyömallien kehittäminen (3) 

D. Kansainvälisyyden kehittäminen (3) 

 



22 

 

4. ALUEELLINEN KILPAILUKYKY 

 

Tässä luvussa käydään läpi alueellisesta kilpailukyvystä käytyä viimeaikaista tieteellistä 

keskustelua ja esitellään keskeisimpiä alueellista kilpailukykyä selittäviä teorioita ja 

määritelmiä. Tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään alueellisen kilpailukyvyn käsitettä ja 

antamaan yleiskuva erilaisista näkökulmista, joista alueellisen kilpailukyvyn käsitettä 

kansainvälisessä tieteellisessä kirjallisuudessa lähestytään. Kirjallisuuskatsaus on jäsen-

netty seuraavasti. Luvussa 4.1. avataan alueellisen kilpailukyvyn käsitettä ja määritel-

mää alkaen alueellisen kasvun näkökulmista alueelliseen kilpailukykyyn, siirtyen seu-

raavaksi alueellisen kilpailukyvyn määritelmiin ja teorioihin. Luvun lopuksi esitetään 

tarkastelun pohjalta laadittu yhteenveto alueellisen kilpailukyvyn keskeisimmistä tekijöistä 

kansainvälisessä tutkimuksessa. Luvussa 4.2. käsitellään alueellisen kontekstin merkitystä 

alueellisen kilpailukyvyn kehittämisessä aloittaen paikattoman kilpailukykykäsityksen 

kritiikistä ja paikattomien kilpailukyvyn kehittämisstrategioiden puutteista päättäen luku 

esittelemällä alueelliseen kontekstiin perustuvien alueellisten kilpailukyvyn kehittämis-

strategioiden ominaisuuksia. Laajan teoreettisen kentän keskeisimpiä teorioita ja näkö-

kulmia hyödynnetään suoraan osana tutkimuksen analytiikkaa. Siten voidaan katsoa, 

että alueellisen kilpailukyvyn teoreettisen taustan kartoittaminen on olennainen osa tä-

män tutkimuksen analyysia. 

 

 

4.1. Alueellisen kilpailukyvyn käsite 

 

Alueellinen kilpailukyky voidaan yksinkertaisimmillaan määritellä ominaisuuksiksi, 

joiden avulla alue pystyy osallistumaan alueiden väliseen kilpailuun ja potentiaaliksi 

menestyä tässä kilpailussa kilpakumppaneitaan paremmin (Sotarauta ym. 2001: 13–14) 

tai, edellistä määritelmää rajatummin, alueen menestykseksi alueiden välisessä kilpai-

lussa (Kitson ym. 2004: 992). Maantieteen ensyklopediassa (International Ensyclopedia 

of Human Geography) alueiden välistä kilpailua kuvataan taisteluksi kehityksestä ja 

hyvinvoinnista. Alueet käyttävät rajallisia resurssejaan saavuttaakseen jotain tai ollak-

seen menestyneempiä kuin kilpailijansa. Kilpailukykyä puolestaan kuvataan sellaiseksi 
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kilpailuprosessin lopputulokseksi, jossa alue kykenee kilpakumppaneitaan paremmin 

houkuttelemaan ihmisiä ja investointeja, jotka puolestaan luovat alueelle työllisyyttä ja 

hyvinvointia (Pires 2009). 

 

Kilpailukyvylle läheisiä käsitteitä ovat kilpailuetu ja suhteellinen etu. Suhteellinen etu 

on taloustieteessä perinteisesti, kilpailukyvyn tai kilpailuedun sijaan, käytetty käsite, 

jonka otti ensimmäisenä käyttöön David Ricardo jo 1800-luvulla (esim. Kitson ym. 

2004: 992). Käsitteeseen sisältyy ajatus, jonka mukaan valtiot voivat erikoistumisen 

kautta hyötyä kaupankäynnistä, vaikka heillä ei olisikaan jonkin hyödykkeen tuottami-

sen suhteen absoluuttista etua eli mahdollisuuksia tuottaa hyödykettä vähemmillä re-

sursseilla kuin muut valtiot. Valtiolla voi olla suhteellinen etu hyödykkeen tuottamises-

sa, jos tuottamisen vaihtoehtoiskustannukset ovat muita valtiota tai alueita matalammat. 

Vaihtoehtoiskustannuksella tarkoitetaan parasta vaihtoehtoa, joka jää saavuttamatta tie-

tyn valinnan seurauksena.  Suhteellisen edun teorian mukaan kaupankäynti noudattelee 

valtioiden välisiä eroja tuotannontekijöiden suhteen siten, että valtiot saavat suhteellista 

etua niillä toimialoilla, joilla niillä on tarvittavia tuotannontekijöitä, joita ne pystyvät 

tehokkaasti hyödyntämään (Kitson ym. 2004: 992). 

 

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana suhteellisen edun käsitettä on alettu pitä-

mään riittämättömänä selittämään kaupankäynnin malleja. Tilalle on tullut kilpailuedun 

käsite, jonka keskeinen ajatus on, että valtiot voivat kehittää ja parantaa kilpai-

luasemaansa. Valtioiden roolia pidetään ratkaisevana, sillä ne voivat mahdollistaa sen, 

että tiettyjen toimialojen yritykset voivat kehittää ja ylläpitää kilpailuetuaan (Kitson ym. 

2004: 992). Alueen kilpailuetu ei siis muodostu pelkästään resurssien saatavuudesta, 

vaan siitä, miten resursseja käytetään sekä pääoman ja työvoiman tuottavuudesta (Pires 

2009: 158). Yksi merkittävimmistä tämän näkemyksen puolestapuhujista on Michael 

Porter (Kitson ym. 2004: 992). 

 

Teoriat alueiden välisestä kilpailusta ja alueiden kilpailukyvystä liitetään tieteellisessä 

kirjallisuudessa vahvasti teorioihin alueellisesta kasvusta. Kitson ym. (2004: 996) ni-

meävät muutamia keskeisimpiä alueelliseen kilpailukykyyn kytkeytyviä alueellisen 

kasvun teorioita. Lupaavampina he pitävät sellaisia teorioita, jotka mahdollistavat alu-



24 

 

eellisten ulkoisvaikutusten huomioimisen selitysmalleissaan. Ulkoisvaikutuksilla tarkoi-

tetaan jonkin osapuolen toiminnasta toisen osapuolen hyvinvointiin kohdistuvia myön-

teisiä tai kielteisiä vaikutuksia, joista toinen osapuoli ei ole maksanut minkäänlaista 

korvausta. Tällaisia teorioita ovat heidän mukaansa alueelliset endogeeniset kasvuteori-

at, uuden talousmaantieteen spatiaaliset kasautumismallit, kumulatiivisen kausaation 

mallit, evolutionaariset teoriat ja klusteriteoriat. Seuraavaksi käydään läpi edellä mainit-

tujen ajatusmallien pääpiirteet tämän tutkimuksen kannalta olennaisessa laajuudessa. 

 

Nimensä mukaisesti endogeenisten kasvuteorioiden perusoletuksena on, että alueellisel-

le kasvulle olennaiset tekijät ovat alueelle endogeenisia eli sisäsyntyisiä (Martin & Sun-

ley 1998: 202). Endogeeninen kasvustrategia syntyi 1970-luvulla vastineena aiemmille 

keskushallintojohtoisille, eli niin sanotun “top-down” -periaatteen mukaisesti toimiville, 

näkemyksille alueellisesta kehityksestä, joiden mukaan alueellinen kasvu perustuu alu-

eelle ulkoisiin tekijöihin, kuten alueiden väliseen kauppaan sekä pääoman, työvoiman ja 

teknologian liikkuvuuteen alueiden välillä. Endogeenisen kasvuteorian mukaan alueelli-

sen kehityksen tulisi tapahtua juuri päinvastoin, “bottom-up” -periaatteen mukaisesti, 

perustuen alueen endogeenisiin tekijöihin, joita voidaan erottaa kolmenlaisia: 1) kulle-

kin alueelle ominaiset tekijät, kuten maa, luonnonvarat, työvoima ja yrittäjyys, 2) alueen 

poliittisten toimijoiden tai muiden instituutioiden, kuten yliopistojen tai muiden tutki-

mus- ja koulutusorganisaatioiden luomat tekijät, joita voivat olla esimerkiksi koulutettu 

ja laadukas työvoima tai tieto ja teknologia, jotka voivat johtaa uusiin tuotteisiin, pro-

sesseihin tai muihin ratkaisuihin, sekä 3) sosiaaliset ja poliittiset tekijät, kuten yhteis-

kunnallisten toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan sitoutuneisuus, joka edesauttaa alu-

een selviämistä omin avuin synnyttäen paikallista oma-aloitteisuutta ja erilaisia liikkei-

tä, joiden tavoitteena on parantaa alueen elinolosuhteita (Tödtling 2009: 208). 

 

Taloustieteen klassikon asemaan noussut uusi talousmaantiede puolestaan perustuu 

ajatukseen, jonka mukaan taloudellinen toiminta näyttää eri aluetasoilla kasaantuvan 

muutamiin keskuksiin, jotka muodostavat menestyvän taloudellisen toiminnan ytimen. 

Keskusten ulkopuoliset alueet taas muodostuvat periferiaksi, jossa taloudellinen toimin-

ta keskittyy alkutuotantoon (Fujita & Krugman 2004; Krugman 1991). Uusi talous-

maantiede pyrkii selittämään taloudellisen toiminnan maantieteellistä kasautumista ja 
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sen eri muotoja eri aluetasoilla (Fujita & Krugman 2004: 140). Krugmanin (1991) mu-

kaan tuotannon keskittyminen ja keskus-periferia -asetelman syntyminen perustuu ta-

louden mittakaavaetujen ja kuljetuskustannusten vuorovaikutukseen. Krugmanin kehit-

tämän taloustieteellisen teoreettisen laskentamallin mukaan yritykset pyrkivät hyöty-

mään talouden mittakaavaeduista ja minimoimaan kuljetuskustannukset ja keskittyvät 

siten alueille, joilla on suuri kysyntä. Se, missä kysyntä on suuri, riippuu puolestaan 

tuotannon maantieteellisestä jakaantumisesta. Käytännössä yritystoiminnan keskittymi-

nen luo työvoiman kysyntää, mikä taas nostaa alueen palkkoja, houkuttelee alueelle 

työvoimaa ja lisää tuotteiden kysyntää. Lisääntynyt kysyntä nostaa alueen tuotantoa ja 

lisää edelleen työvoiman kysyntää. Keskittyminen voidaan nähdä siten itseään vahvis-

tavana prosessina. Piresin (2009: 156–157) mukaan uusi talousmaantiede on muiden 

uusien koulukuntien tapaan tuonut alueellisesta kilpailukyvystä käytävään keskusteluun 

uusia näkökulmia kuten talouden agglomeraation sekä ei-taloudellisten tekijöiden mer-

kityksen. Tällaisia ei-taloudellisia tekijöitä ovat muun muassa verkostoituminen, tiiviit 

sosiaaliset verkostot, läheisyys, luottamus, yhteistyö, oppiminen sekä tiedon kasautumi-

nen ja diffuusio, jotka kuuluvat tietopohjaisen talouden perustekijöihin. 

 

Turok (2004: 1075–1076) näkee tieteellisessä keskustelussa kaksi erilaista tulkintaa 

talouden keskittymisestä. Toisen näkemyksen mukaan taloudellisen toiminnan keskit-

tyminen tuottaa hyötyjä keskittymän koon ja monipuolisuuden seurauksena, kun taas 

toinen näkemys painottaa yritysten ja tukevien instituutioiden välisen vuorovaikutuksen 

laatua. Tulkintaerot johtavat erilaisiin poliittisiin näkemyksiin esimerkiksi sen suhteen, 

tulisiko tukea teollisuuden monipuolisuutta vai erikoistumista, tulisiko paikallisten yri-

tysten ja muiden organisaatioiden välillä tukea kilpailua vai yhteistyötä, tai tulisiko en-

sisijaisesti keskittyä ”kovien” kilpailuetujen (esim. infrastruktuuri ja työvoiman saata-

vuus) vai ”pehmeiden” kilpailuetujen (esim. institutionaaliset verkostot ja erikoistunut 

tieto) kehittämiseen.  

 

Kumulatiivisen kausaation mallit taas perustuvat oletukseen pääoman ja työvoiman 

liikkuvuudesta eri alueiden palkkataso- ja kasvupotentiaalierojen mukaisesti. Alueiden 

väliset erot käynnistävät näin itseään vahvistavan prosessin, joka ylläpitää kasvavien 

alueiden asemaa. Kasvavat ns. ydinalueet houkuttelevat pääomaa ja nuorta työvoimaa, 
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mikä heikentää edelleen perifeeristen alueiden asemaa; Perifeeristen alueiden investoin-

nit ja uudet työpaikat vähenevät, työvoima ikääntyy ja kasvu taantuu. Ajattelumalleissa 

ei kuitenkaan oteta huomioon erilaisia liikkuvuuden rajoitteita, jotka vaikuttavat yksi-

tyisten henkilöiden ja teollisuudenharjoittajien sijainnin valintaan. Tällaisia ovat teolli-

suudenharjoittajien näkökulmasta esimerkiksi suurinvestoinnit kiinteään pääomaan tai 

yksityisten henkilöiden näkökulmasta esimerkiksi asuntojen hinnat. Kumulatiivisen 

kausaation malleissa ei myöskään oteta huomioon sitä, että vastakkaiset trendit voivat 

olla voimakkaampia kuin mallin olettama kehitys, joka pohjautuu pääoman ja työvoi-

man liikkuvuuteen alueen korkean palkkatason tai kasvupotentiaalin houkuttelemana 

(Healey & Ilbery 1990: 303–304). 

 

Muun muassa Boschma (2004) tarkastelee alueellista kilpailukykyä evolutionaarisesta 

näkökulmasta, joka pohjautuu evolutionaariseen talousmaantieteeseen, jonka pyrkimyk-

senä on ymmärtää taloudellisten toimijoiden toimintaa sekä muutospolkuja ajan ja tilan 

kontekstissa. Boschman mielestä alueellisesta kilpailukyvystä on mielekästä puhua vain 

silloin, kun alueella on merkittävä vaikutus paikallisten yritysten toimintaan, mikä on 

mahdollista alueellisen tieto- ja kompetenssipohjan sekä institutionaalisten puitteiden 

kautta. Tiedon luominen ja oppiminen ovat Boschman näkemyksen mukaan luonteel-

taan kumulatiivista ja lokalisoitunutta, ja alueet tarjoavatkin toimijoilleen pääsyn paikal-

liseen ja ei-paikalliseen tietoon sekä kontekstin, jossa alueelliset kyvyt voivat lisääntyä 

ja uusiutua paikallisten toimijoiden toiminnan ja vuorovaikutuksen myötä. Tämä lisää 

alueen tietopohjan ja osaamisen monimuotoisuutta, mikä on olennaista alueen kilpailu-

kyvyn näkökulmasta. Ajan myötä alueen tieto- ja kompetenssipohja tulee kuitenkin ko-

pioiduksi ja menettää harvinaislaatuisuutensa, ja siten alueen pitkän tähtäimen kilpailu-

kyky riippuu alueen kyvystä luoda uutta monimuotoista tietoa ja osaamista. Instituutiot 

vaikuttavat alueen kilpailukykyyn merkittävästi pitkällä tähtäimellä. Instituutiot puoles-

taan vaikuttavat alueellisten toimijoiden suhteiden intensiteettiin ja luonteeseen, toimi-

joiden välisen interaktiivisen oppimisen määrään sekä alueiden kapasiteettiin uudistaa 

sellaisia instituutioita (esim. lakeja), jotka ovat tarpeen uusien taloudellisten toimintojen 

kehittymiselle. Boschma uskoo lisäksi, että uusia teknologisia kehityskaaria syntyy 

spontaanisti ja odottamatta sattumien, ihmistoiminnan ja kasvavien rajatuottojen seura-

uksena.  
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Klusteriteorian kehittäjä Michael E. Porter (2006) määrittelee klusterin kilpailukykyis-

ten toimialojen kasautumaksi, jonka muodostavat tietyn toimialan sekä lähitoimialojen 

yritykset, sekä toimialan kilpailijat, asiakkaat ja hankkijat. Klusterin eri toimialat tuke-

vat toisiaan ja yksi kilpailukykyinen ala edistää toisenkin alan kilpailukykyä. Kilpaili-

joiden, asiakkaiden ja hankkijoiden kasautuminen lisää tehokkuutta ja erikoistumista 

sekä, vielä tärkeämpänä, vaikuttaa myönteisesti parannus- ja innovointityöhön lisäten 

muun muassa tiedon kasautumista, tiedonkulkua, tutkimus- ja tuotekehitystä sekä inno-

vaatioiden leviämistä. Porterin mukaan alueen menestyminen kansainvälisessä kilpai-

lussa tietyllä toimialalla liittyy, hänen kehittämänsä kilpailuetutimanttimallin mukaises-

ti, neljään tekijään, jotka muokkaavat yritysten kilpailuympäristöä ja siten edistävät tai 

vaihtoehtoisesti jarruttavat alueen kilpailuetua jollain toimialalla. Näitä ovat 1) alueen 

tuotannontekijäolot, kuten työvoima, luonnonvarat, pääoma ja infrastruktuuri, 2) kysyn-

täolot, joilla hän tarkoittaa toimialan tuottaman tuotteen kotimaista kysyntää, 3) kan-

sainvälisesti kilpailukykyiset lähialat sekä tukialat, joita tarvitaan muun muassa toimi-

alalla tarvittavien tavaroiden hankkimiseen sekä 4) yrityksen strategia, rakenne ja kil-

pailutilanne, joilla hän viittaa yrityksen perustamista, johtamista ja organisointia koske-

viin oloihin sekä kotimaisen kilpailun luonteeseen. Maantieteellinen kasautuminen toi-

mii Porterin mukaan kuin magneetti, joka vetää puoleensa lahjakkaita ihmisiä ja muita 

tuotannontekijöitä ja vahvistaa muita kilpailuetutimantin tekijöitä. Kehittyessään kluste-

rit houkuttelevat myös taloudellisia resursseja. Porteria voidaan pitää koko kilpailuky-

kykeskustelun johtavana nimenä (Kitson ym. 2004: 996), mutta kilpailukykyä voidaan 

kuitenkin lähestyä myös toisenlaisesta näkökulmasta. Seuraavaksi esitelläänkin kaksi 

erilaista lähestymistapaa alueiden väliseen kilpailuun ja alueiden kilpailukykyyn. 

 

Yksi alueellisen kilpailukyvyn käsitteeseen liittyvistä keskeisimmistä näkemyseroista 

liittyy alueiden välisen kilpailun luonteeseen. Keskustelua on käyty muun muassa siitä, 

kilpailevatko alueet todella keskenään ja jos kilpailevat, niin toimiiko alueiden välinen 

kilpailu samojen periaatteiden mukaisesti kuin yritysten välinen kilpailu. Yksi tapa jä-

sentää tätä keskustelua on jakaa erilaiset näkemykset mikrotaloudelliseen ja makrota-

loudelliseen näkökulmaan sen mukaan, tarkoitetaanko alueellisella kilpailukyvyllä alu-

een yritysten kilpailukykyä vai laajemmin alueen taloudellista suorituskykyä (esim. 

Bristow 2005). Ensimmäistä näkökulmaa kutsutaan mikrotaloudelliseksi ja jälkimmäis-
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tä makrotaloudelliseksi näkökulmaksi. Vaikka näkökulmat ovat erityyppisiä, ne ovat 

silti osittain päällekkäisiä. (Bristow 2005) Tässä luvussa esitellään mikro- ja makrota-

loudellisten näkökulmien keskeisimpiä ajatuksia sekä molempia näkökulmia kohtaan 

esitettyä kritiikkiä.  Näkökulmien kautta tarkastellaan samalla erilaisia näkemyksiä siitä, 

mistä tekijöistä kilpailukykyinen alue muodostuu. 

 

Mikrotaloudellisen näkökulman mukaan alueen kilpailukyvyllä viitataan alueen yritys-

ten kilpailukykyyn. Yksi merkittävimmistä tämän ajattelutavan kehittymiseen vaikutta-

neista tieteilijöistä on ollut Michael Porter, joka on laajentanut yritysten kilpailuetumal-

liaan selittämään myös alueiden, valtioiden, paikkojen ja yleisesti ’sijaintien’ kilpailu-

kykyä. Hänen mukaansa yritykset, jotka kykenevät tuottamaan parempaa tulosta pie-

nemmillä tuotantopanoksilla kuin samoilla markkinoilla toimivat kilpailijansa, saavat 

kilpailuetua ja sen seurauksena kasvavat ja menestyvät. Porterin ajattelumallissa alueet 

rinnastetaan yrityksiin ja ajatellaan, että alueet kilpailevat yritysten tavoin globaalita-

louden markkinaosuuksista. Porterin mallissa nimenomaan yritykset kilpailevat, mutta 

hallinnolla luodaan sellaiset markkinaolosuhteet, joiden puitteissa yritykset kykenevät 

hyödyntämään kunkin talouden luontaista kilpailuetua (Bristow 2005: 286–288). Porte-

rin (2003; 2006) käsityksen mukaan alueellinen kilpailukyky tarkoittaa perimmiltään 

alueen yritysten tuottavuutta, joka on hänen mukaansa riippuvainen tuotettujen hyödyk-

keiden ja palveluiden arvosta ja tuotannon tehokkuudesta. Lisäksi vaikutusta on mikro-

taloudellisella liiketoimintaympäristöllä, jolla Porter tarkoittaa maantieteellisen lähei-

syyden ja klusteroitumisen vaikutusta yritysten innovaatiotoimintaan.  

 

Ivan Turok (2004: 1072–1073) on yksi niistä tutkijoista, joiden mielestä alueiden väli-

nen kilpailu ei kuitenkaan voi toimia samalla tavalla kuin yritysten välinen kilpailu. 

Ensinnäkään alueet eivät hänen mukaansa voi yritysten tavoin mennä konkurssiin, jos 

ne eivät ole kilpailukykyisiä, ja lisäksi alueiden välisessä kilpailussa uusia kilpailijoita 

syntyy harvoin. Toiseksi kilpailupolitiikan tuomia hyötyjä on alueiden tapauksessa vai-

keampi arvioida kuin yritysten tapauksessa, sillä alueet eivät ole selkeitä yksittäisiä ko-

konaisuuksia ja alueilla on muitakin tavoitteita kuin kannattavuus. Tuottavuus on Turo-

kin mielestä alueiden tapauksessa tavoitteena riittämätön, sillä alueet voivat lisätä tuot-

tavuuttaan esimerkiksi käyttämällä vähemmän resursseja, mikä ei hänen mukaansa to-
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dellisuudessa lisää alueen hyvinvointia eikä kilpailukykyä. Kolmanneksi alueen viran-

omaisilla ei ole samanlaista kontrollia kuin yrityksillä alueen varoihin ja velkoihin, 

minkä takia heidän toimintansa ja tulosten välinen suhde on epäsuorempi kuin yritys-

toiminnassa.  

 

Myös Ron A. Boschma (2004: 1004–1005) pohtii, kilpailevatko alueet todella keske-

nään ja kilpailevatko ne samalla tavalla kuin yritykset kilpailevat. Boschman mukaan 

alueet kilpailevat suoraan toistensa kanssa silloin, jos alueet ovat taloudellisesti voi-

makkaasti erikoistuneet ja toimivat samoilla markkinoilla. Hän kuitenkin tuo esiin, että 

alueiden voidaan nähdä kilpailevan jatkuvasti epäsuorasti keskenään lahjakkaista ihmi-

sistä ja investoinneista. Toisaalta Boschman mukaan alue ei välttämättä suoraan vaikuta 

omaan menestykseensä, sillä menestyneellä alueella voi vain sattua sijaitsemaan keski-

määräistä menestyneempiä yrityksiä. Turokin (2004) tapaan myös Boschma nostaa esiin 

sen, että vaikka voidaan puhua alueiden välisestä kilpailusta ja alueellisesta kasvusta, 

alueet eivät voi ilmestyä markkinoille tai poistua niiltä kuten yritykset. Markkinavoimat 

eivät siis voi ajaa alueita konkurssiin samalla tavalla kuin yrityksiä, eivätkä alueet voi 

ilmestyä markkinoille tyhjästä, kuten uudet yritykset. Edelleen, toisin kuin yritykset, 

alueet eivät myöskään toimi samalla tavalla kuin yksilöt tai organisaatiot. Alueet eivät 

esimerkiksi voi muuttaa jos asiat menevät huonosti. Siitä huolimatta alueet voivat Bo-

schman mielestä aktiivisesti tuoda esiin omia alueellisia intressejään ja ne voivat pyrkiä 

säilyttämään tai lisäämään kilpailukykyään. 

 

Bristow (2005) kritisoi edellä kuvatun kaltaista, vallitsevaa käsitystä alueellisesta kilpai-

lukyvystä. Hänen mielestään näkemys on rajoittunut yritysperustaiseen tuloksellisuu-

teen ja siinä ylikorostetaan alueen merkitystä yritysten kilpailukyvylle ja vastaavasti 

yritysten merkitystä alueen menestymiselle. Vaihtoehtoisesti alueiden kilpailukykyä on 

määritelty laajemmasta makrotaloudellisesta näkökulmasta, jolloin mikrotaloudellisen 

tuottavuuden ei uskota yksin riittävän makrotaloudellisen suorituskyvyn parantamiseen, 

vaan alueen kilpailukyvyn ajatellaan muodostuvan alueen yritysten kilpailukyvyn lisäk-

si alueen yleisestä taloudellisesta suorituskyvystä. Ajatusmalli on saanut suosiota aka-

teemisissa piireissä erityisesti uuden regionalismin kannattajien joukossa (Bristow 

2005: 288–289). Yksi keskeisimmistä näkökulman puolustajista on Bristowin (2005: 
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289) mukaan Michael Storper, jonka mukaan alueen kilpailukyky perustuu sen edelly-

tyksiin omata vakaa tai kasvava markkinaosuus ja kykyyn ylläpitää tai nostaa elintaso-

aan (Storper 1997: 264). Tämän uskotaan Porterin tavoin edellyttävän yritysten kilpai-

luetua ja alueen houkuttelevuutta liiketoiminnan näkökulmasta, mutta lisäksi merkitystä 

uskotaan olevan sillä, kuinka paljon kyetään hyödyntämään alueen henkistä pääomaa 

(Bristow 2005: 288–289). 

 

Turok (2004) puolestaan pitää alueiden kilpailukyvyn kannalta olennaisena kolmea teki-

jää, jotka ovat hänen mukaansa ratkaisevia tekijöitä alueiden taloudelliselle kehityksel-

le: 1) alueen yritysten suhteellinen asema ulkoisilla markkinoilla eli kyky myydä tuot-

teita, 2) alueellisten resurssien tuottavuus, jolla hän tarkoittaa alueella tuotettujen tuot-

teiden arvoa ja tuotannon tehokkuutta, ja 3) alueellisten resurssien käyttöaste, jolla hän 

viittaa työvoiman, pääoman ja luonnonvarojen hyödyntämiseen. Kilpailukyky itsessään 

muodostuu Turokin näkemyksen mukaan näiden muuttujien välisissä, monimutkaisissa 

suhteissa. Lisäksi Turokin mielestä alueita ei tule ajatella omavaraisina yksiköinä, vaan 

osana laajempaa taloudellista järjestelmää, verkostoja ja resurssivirtoja. Sen vuoksi tär-

keitä ovat myös alueen ulkopuoliset liike-elämän yhteydet sekä tehokkaat liikenne- ja 

viestintäyhteydet samoin kuin kansallinen ja kansainvälinen politiikka sekä markkinoi-

den muuttuva rakenne.  

 

Turok (2004) erottaakin alueiden välisessä kilpailussa kaksi eri tasoa: vähemmän orga-

nisoidun muodon, jolla hän viittaa yritysten liiketoimintaan sekä institutionalisoituneen 

muodon, jolla hän tarkoittaa paikallisten julkisten organisaatioiden kilpailua investoin-

neista ja muista resursseista. Investointien lisäksi alueet kilpailevat nykyisin myös esi-

merkiksi työvoiman, turistien ja median huomiosta (Malecki 2004: 1101). Kitson ym. 

(2004: 992) ovat samoilla linjoilla Turokin kanssa todetessaan, että alueiden välinen 

kilpailu voi koskea esimerkiksi vientimarkkinaosuuksia tai pääoman tai työntekijöiden 

houkuttelemista. Maleckin (2004: 1101) mukaan kilpailukykyisimmät alueet käyttävät 

monipuolisia keinoja erilaisten resurssien houkuttelemisessa. Castells (2000) näkeekin 

nyky-yhteiskunnan verkostoyhteiskuntana, joka on organisoitunut “virtojen tilaksi”. 

Verkostot muodostuvat solmukohdista, jotka houkuttelevat erilaisia virtoja, kuten pää-
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oma-, tieto- ja teknologiavirtoja. Toisin sanoen virtojen tilassa alueiden on kilpailuky-

kynsä kannalta tärkeää päästää verkostojen solmukohdaksi.  

 

Boschma (2004: 1010) puolestaan jakaa alueiden kilpailukyvyn osatekijät ”koviin” 

(esim. suhteellinen palkka- ja verotustaso) ja ”pehmeisiin” (esim. identiteetti, kulttuuri, 

instituutiot). Kitson ym. (2004: 994–995) ovat samoilla linjoilla Boschman kanssa. 

Myös heidän näkemyksensä mukaan alueet voivat saada kilpailuetua tuottavuuteen liit-

tyvien ”kovien” tekijöiden lisäksi ”pehmeämmistä” sosioekonomisista tekijöistä: laa-

dukkaasta ja ammattitaitoisesta työvoimasta eli henkisestä pääomasta, sosiaalisista ver-

kostoista ja institutionaalisista rakenteista eli sosiaalisesta/institutionaalisesta pääomas-

ta, kulttuurisista ominaisuuksista, mahdollisuuksista ja kyvyistä eli kulttuuripääomasta, 

innovatiivisen ja luovan luokan olemassa olosta eli tietopääomasta/luovasta pääomasta 

sekä laadukkaasta ja kattavasta julkisesta infrastuktuurista eli infrastruktuuripääomasta. 

Itse asiassa Kitsonin ym. (2004) mukaan “pehmeitä” kilpailutekijöitä voidaan pitää ai-

van olennaisina alueiden kilpailukyvylle, ja heidän havaintojensa mukaan alueellista 

kasvua ja kehitystä selitetäänkin nykyisin yhä enemmän “pehmeillä” tekijöillä. 

 

Myös Suomessa on tutkittu alueiden kilpailukykyä, ja Sotarauta ym. (2001) ovat laati-

neet kansainvälisestikin verraten varsin kattavan jäsennyksen alueellisen kilpailukyvyn 

elementeistä. Alueiden kilpailukyky koostuu heidän mukaansa kahdeksasta toisiinsa 

limittyneestä elementistä, jotka ovat toisistaan riippuvaisia ja osittain päällekkäisiä. En-

sinnäkin se muodostuu alueen yrityksistä, jolla Sotarauta ym. (2001) viittaavat muun 

muassa alueen yritysten koko- ja toimialarakenteeseen, vientisuuntautuneisuuteen, 

osaamisintensiivisyyteen, yritysyhteistyökumppaneiden läheisyyteen, toimialojen kil-

pailutilanteeseen ja markkinoiden rakenteeseen. Toiseksi se muodostuu inhimillisistä 

voimavaroista eli alueella asuvista, opiskelevista ja työssäkäyvistä ihmisistä. Inhimillis-

ten voimavarojen kehittämiseen liittyy Sotaraudan ym. (2001) mukaan olennaisesti 

myös alueen koulutusjärjestelmän toimivuus ja kyky reagoida koulutuksessa nopeasti 

yritysten muuttuviin tarpeisiin.  Kolmas elementti on asuin- ja elinympäristön laatu, 

joka sisältää alueen fyysisen, toiminnallisen, taloudellisen ja sosiaalisen ympäristön. 

Neljäntenä elementtinä he mainitsevat alueen instituutiot ja toimivan kehittäjäverkoston. 

Instituutiot voidaan heidän mukaansa jakaa muodollisiin instituutioihin (mm. maakunti-
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en liitot) ja epämuodollisiin, toimintansa myötä muodostuneihin instituutioihin.  Toimi-

valla kehittäjäverkostolla Sotarauta ym. (2001) puolestaan viittaavat niihin toimijoihin, 

jotka toiminnallaan ja yhteistyöllään vaikuttavat alueen kehitykseen. Viidenneksi kilpai-

lukyky muodostuu alueen toimijoiden kuulumisesta erilaisiin verkostoihin. Kuudes 

elementti on infrastruktuuri, jolla Sotarauta ym. (2001) tarkoittavat alueen yritystoimin-

nalle olennaista fyysistä ympäristöä (mm. liikenneyhteydet, kaavaratkaisut, tontit, toi-

mitilat, energian saanti, luonnonvarojen ja raaka-aineiden saatavuus, sähkö- ja vesimak-

sut). Lisäksi Sotaraudan ym. (2001) mukaan alueen kilpailukykyyn vaikuttaa alueen 

imago, joka muotoutuu muiden kilpailukyvyn elementtien pohjalta kullekin alueelle 

ominaisella tavalla. Alueiden kilpailukyvyn kahdeksas elementti on Sotaraudan (2001) 

sanoin luova jännite. Tällä Sotarauta (2001) tarkoittaa eräänlaista tilaa, joka ”saa ihmi-

set etsimään uusia ratkaisuja ja tekemään asiat uudella tavalla ja paremmin kuin aiem-

min” ja ”luo alueelle sellaisen tilan, josta syntyy jotain uutta ja ennen kokematonta, 

mutta josta ei aina voi ennalta tietää, mitä uusi ja ennen kokematon käytännössä on”. 

Sotaraudan ym. (2001: 16) mukaan ”[alueiden] kilpailukyvyn kehittäminen edellyttää 

kokonaisvaltaista otetta, elementtien välisten riippuvuuksien tunnistamista ja huomioon 

ottamista kehittämistyössä”. 

 

Alueellista kilpailukykyä käsittelevien teorioiden ja alueellisesta kilpailukyvystä esitet-

tyjen tieteellisten määritelmien perusteella alueellisen kilpailukyvyn voidaan nähdä 

muodostuvan kolmesta, keskenään osittain päällekkäisestä, ulottuvuudesta: alueen re-

sursseista, alueen kyvystä houkutella resursseja sekä alueen resurssien tuottavuudesta 

(taulukko 4). Alueen resursseja voivat olla esimerkiksi alueen yritykset, luonnonvarat, 

alueella asuvat, opiskelevat ja työssäkäyvät ihmiset, pääoma ja investoinnit sekä muo-

dolliset ja epämuodolliset instituutiot. Alueen kilpailukyky ei kuitenkaan muodostu pel-

kästään resurssien saatavuudesta, vaan siitä, miten resursseja käytetään ja kuinka tuotta-

via ne ovat. Tuottavuutta voidaan lisätä esimerkiksi taloudellisen toiminnan maantie-

teellisen kasautumisen, klusteroitumisen ja verkostoitumisen avulla. Alueen kyvyllä 

houkutella resursseja tarkoitetaan puolestaan alueen houkuttelevuutta alueellisen kilpai-

lukyvyn resurssien, kuten yritysten, asukkaiden ja investointien, näkökulmasta. Tällöin 

alueella tulee olla mahdollisimman vähän työvoiman, pääoman ja muiden resurssien 

liikkuvuutta rajoittavia tekijöitä. Alueen kyvyn houkutella resursseja voidaan nähdä 
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perustuvan kahteen osakokonaisuuteen: alueen ominaisuuksiin, kuten esimerkiksi fyysi-

set, taloudelliset, sosiaaliset, poliittiset tekijät, kulttuuriset ja toiminnalliset tekijät, sekä 

alueen toimijoiden kykyyn ja keinoihin resurssien houkuttelemiseksi. Kilpailukykyinen 

alue kykenee houkuttelemaan resursseja kilpakumppaneitaan paremmin. 

 

 

Taulukko 4. Kategorisoitu yhteenveto alueellisen kilpailukyvyn keskeisimmistä tekijöistä kan-

sainvälisessä akateemisessa tutkimuksessa. 

Alueen resurssit  
Alueen resurssien  

tuottavuus 

Alueen kyky 

houkutella resursseja 

Yritykset; Luonnonvarat; Alu-

eella asuvat, opiskelevat ja 

työssäkäyvät ihmiset, erityisesti 

osaava työvoima ja innovatiivi-

set, luovat ja lahjakkaat ihmiset; 

Pääoma ja investoinnit; Muodol-

liset instituutiot ja epämuodolli-

set instituutiot 

Alueellisten resurssien käyttöaste; 

Alueella tuotettujen tuotteiden ja 

hyödykkeiden arvo ja tuotannon 

tehokkuus; Alueen tieto- ja kom-

petenssipohja; Taloudellisen toi-

minnan maantieteellisen kasautu-

minen ja klusteroituminen; Alueen 

sisäinen ja ulkopuolinen verkostoi-

tuminen 

Alueen fyysiset tekijät (esim. sijainti, 

luonnonolosuhteet, infrastruktuuri), 

taloudelliset tekijät (esim. taloudellisen 

toiminnan maantieteellinen kasautumi-

nen ja klusteroituminen), sosiaaliset 

tekijät (esim. verkostoituminen), poliit-

tiset tekijät, kulttuuriset tekijät ja toi-

minnalliset tekijät; Alueen toimijoiden 

kyky houkutella resursseja; Resurssien 

houkuttelukeinojen monipuolisuus 

 

 

Lopuksi on todettava, että monet tutkijat ovat huomauttaneet, että kilpailukyvyn käsit-

teen määrittely osoittautuu käytännössä ongelmalliseksi, kun sitä käytetään kuvaamaan 

jonkin yritystä laajemman taloudellisen yksikön kilpailukykyä (mm. Krugman 1994; 

Simmie 2008; Turok 2004). Yksi näistä kriitikoista on Paul Krugman (1994), joka esit-

tää perusteita sille, miksi hänen mielestään kansallinen kilpailukyky on käsitteenä täysin 

merkityksetön. Valtiot voivat olla tyytyväisiä tai tyytymättömiä taloudelliseen suoritus-

kykyynsä, mutta ne eivät voi yritysten tavoin lopettaa toimintaansa, eikä niillä ole tar-

kasti määriteltyä tulosta. Lisäksi hänen mielestään pakkomielteinen suhtautuminen kil-

pailukykyyn on vaarallista ja voi johtaa muun muassa julkisten varojen tuhlaamiseen, 

protektionismiin ja kauppasotiin sekä ennen kaikkea huonoon julkiseen politiikkaan 

myös muita kuin kilpailuun liittyviä asioita koskien. Osa tutkijoista on kuitenkin sitä 

mieltä, ettei Krugmanin kritiikkiä voida hyväksyä, eivätkä hänen perustelunsa pidä 

paikkaansa alueellisessa kontekstissa (esim. Camagni 2002; Malecki 2004). Esimerkiksi 

Camagni pyrkii kumoamaan Krugmanin väitteen siitä, etteivät alueet voisi mennä kon-

kurssiin. Hänen mukaansa alueet nimittäin voivat mennä konkurssiin, sillä alueiden 
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tyhjentyminen voimakkaan poismuuton seurauksena voi heikentää niiden kilpailukykyä 

merkittävästi pitkällä tähtäimellä kilpailtaessa investointien lisäksi työntekijöistä ja 

matkailijoista (Malecki 2004: 1102). Seuraavassa luvussa jatketaan alueellisen kilpailu-

kyvyn käsitteeseen kohdistuneen kritiikin käsittelyä, ja keskitytään erityisesti niihin 

ongelmiin, joita liittyy kontekstittomaan näkemykseen alueellisesta kilpailukyvystä. 

  

 

4.2. Alueellisen kilpailukyvyn kontekstuaalisuus 

 

Globalisaation myötä kilpailukyvystä on tullut yksi keskeisimmistä alueellisen kehittämi-

sen tavoitteista (Camagni 2002: 2395). Oman haasteensa kehittämistoiminnalle tuo kui-

tenkin se, että alueiden kilpailukyvyn kehittäminen ei käytännön politiikassa perustu yh-

tenäiseen, johdonmukaiseen teoriaan (Kitson ym. 2004: 995–997), vaan toimijoiden käy-

tössä olevat toimenpiteet ovat käsitteellisesti epämääräisiä ja usein empiirisesti puutteelli-

sia (Budd & Hirmis 2004: 1015). Bristowin (2005) mukaan alueellisen kilpailukyvyn 

diskurssi on tyypillinen esimerkki politiikkajohtoisesta teoriasta, joka on sisällöltään ohut 

ja epäselvästi määritelty. Vaikka alueelliselle kilpailukyvylle ei ole yhteisesti hyväksyttyä 

määritelmää tai teoriaa, diskurssi on siitä huolimatta suosittu, ja politiikkadokumenteissa 

alueellisen kilpailukyvyn käsite esitetään ongelmattomana ja yksiselitteisesti tavoiteltava-

na (Bristow 2010: 153). Tässä luvussa käsitellään alueellisen kilpailukyvyn käsitteeseen 

kohdistunutta kritiikkiä. Erityisesti keskitytään kontekstittoman kilpailukykykäsityksen 

puutteisiin sekä seuraamuksiin, jotka liittyvät tällaisen näkemyksen siirtämiseen alueelli-

siin strategioihin ja kopioimiseen alueelta toiselle. 

 

Bristowin (2005) näkemyksen mukaan alueellisen kilpailukyvyn diskurssin suosio perus-

tuu lähtökohtaisesti siihen, että globalisaation sekä uusliberalistisen ja kapitalistisen talo-

uspolitiikan myötä on ilmennyt tarvetta uusille käsitteille ja malleille, jotka ohjaisivat 

talouksia menestymään kasvavassa kilpailussa investoinneista ja resursseista. Kriittisessä 

roolissa ovat toimineet liiketoiminnan edustajat, jotka ovat omaksuneet alueellisen kilpai-

lukyvyn käsitteen, käyttäneet sitä perusteena omien intressiensä ajamisessa ja vaikuttaneet 

siten käsitteen tulemiseen osaksi aluepolitiikkaa. Alueellisen kilpailukyvyn diskurssista 
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on muodostunut retoriikkaa, jota käytetään yhdessä muiden sitä tukevien diskurssien, 

kuten globalisaation tai tietotalouden, kanssa poliittisten toimien legitimoimiseksi. 

 

Bristow (2010) kritisoi alueellisessa kehittämispolitiikassa vallitsevaa näkemystä alueelli-

sesta kilpailukyvystä, joka perustuu alueen kapasiteettiin kilpailla muiden alueiden kanssa 

globaalisti liikkuvan pääoman ja työvoiman houkuttelemisessa, liian kapea-alaiseksi. 

Alueellisen kilpailukyvyn diskurssi on rajoittunut alueiden globaalin kilpailukyvyn ja 

kasvun lisäämiseen ottamatta huomioon eri alueiden sosiaalista, poliittista ja taloudellista 

kontekstia ja alueiden erilaisia mahdollisuuksia osallistua globaaliin kilpailuun. Tämä 

kontekstiton näkemys alueellisesta kilpailukyvystä on kopioitu alueelta toiselle, mikä on 

Bristowin mukaan johtanut edelleen poliittisen agendan, politiikan välineiden ja strategi-

oiden paikattomuuteen ja kontekstittomuuteen. 

 

Myös Kitson ym. (2004: 996–997) näkevät ongelmallisena alueellista kilpailukykyä tuke-

vien politiikkojen universalismin, jolla he viittaavat oletukseen, jonka mukaan samat kil-

pailukyvyn osatekijät olisivat yhtä tärkeitä kaikilla alueilla ja samanlainen politiikkamalli 

soveltuisi kaikille alueille. Heidän mukaansa sekä alueen historialla että maantieteellisillä 

tekijöillä on merkittävä vaikutus alueellisen kilpailukyvyn eri tekijöiden merkitykseen ja 

vaikutuksiin. Spatiaaliset tekijät huomioivan teoreettisen viitekehyksen puuttuessa, on 

vaikea arvioida, miten eri kilpailukyvyn osatekijöitä tukevat poliittiset toimet vaikuttavat 

lopputuloksiin, miten kilpailukyvyn osatekijät toimivat yhdessä, kuinka paljon kutakin 

niistä tulisi painottaa ja kuinka kauan aikaa muutosten tapahtuminen vie.  

 

Myös Boschma (2004: 1009–1011) korostaa, että ei ole olemassa optimaalista kilpailuky-

vyn mallia, joka sopisi kaikille alueille ja samalla hän varoittaa politiikan tekijöitä kopi-

oimasta muilla alueilla menestyneitä kilpailukyvyn malleja ottamatta huomioon näiden 

alueiden erityisiä konteksteja. Yhdeltä alueelta kopioitavat kilpailukyvyn tekijät voivat 

olla toiselle alueelle jopa haitallisia, sillä ne eivät välttämättä sovi yhteen alueen olemassa 

olevien rakenteiden ja rutiinien kanssa, vaikka ne olisivatkin johtaneet menestykseen toi-

sella alueella. 

 



36 

 

Alueellisen kilpailukyvyn käsite perustuu Bristowin (2005) mielestä suhteellisen kapeaan 

käsitykseen siitä, miten alueet kilpailevat, menestyvät ja kasvavat sekä naiiviin oletuk-

seen, jonka mukaan kaikki alueet voisivat olla voittajia alueiden välisessä kilpailussa. 

Turok (2004: 1074) toteaakin, että osa alueista on alueiden välisessä kilpailussa jo lähtö-

kohtaisesti heikommassa asemassa kuin muut alueet. Osaan alueiden kilpailukyvyn teki-

jöistä ei voida vaikuttaa ollenkaan (esim. luonnonvarat, sijainti, ilmasto) ja osaan vain 

välillisesti (esim. lainsäädäntö, verotus, työmarkkinajärjestelmä, monet sosiaaliset ja po-

liittiset arvot ja normit) (esim. Takala & Karppi 2003: 19). Lisäksi Turok (2004: 1074) 

muistuttaa, että kilpailu voi johtaa edelleen alueiden välisen epätasa-arvon lisääntymiseen, 

jos yhden alueen menestyminen tapahtuu toisen alueen kustannuksella, ja jos resurssit 

ohjataan hyvinvoiville alueille. Näin on muun muassa silloin, jos julkinen hallinto tukee 

yritysten uudelleensijoittumista alueiden välillä. Myös naapurialueiden välinen kilpailu 

voi johtaa resurssien tuhlaamiseen sekä estää näkemästä etuja, joita yhteistyö ja resurssien 

yhdistäminen toisi molemmille alueille. Lisäksi alueiden välinen kilpailu voi aiheuttaa 

huomattavia inhimillisiä kustannuksia ja lisätä sosiaalista epätasa-arvoa, jos kilpailun 

myötä syntyy jatkuvia häviäjiä.  

 

Turokin (2004: 1074–1075) mukaan kilpailuun liittyvä epätasa-arvo tavallisesti sivuute-

taan talouden kilpailukykyä edistävissä dokumenteissa. Julkishallinto voi kuitenkin vai-

kuttaa kilpailuun ja sen seurauksiin muun muassa kilpailutoiminnan kansallisen säätelyn 

sekä tarvittaessa kompensaatiopolitiikan kautta. Turokin näkemyksen mukaan julkishal-

linnon tehtävänä on osallistua sellaisen ympäristön rakentamiseen, joka tukee toivottuja 

toimintoja alueella, kuten lisää alueen tuotannollista kapasiteettia, maksimoi alueen ole-

massa olevien resurssien käyttöä tai stimuloi alueen institutionaalista innovointia. Seuraa-

vassa luvussa jatketaan alueellisen kilpailukyvyn kontekstisidonnaisen luonteen käsittelyä 

kytkemällä yhteen alueellisen kilpailukyvyn kontekstisidonnaisuus ja alueellisen kilpailu-

kyvyn kehittäminen alueellisilla kilpailukykystrategioilla Bristowin (2010) esittämän ty-

pologian pohjalta. 

 

Vaikka kaikilla alueilla ei olekaan samanlaisia mahdollisuuksia tuottaa menestyvää poli-

tiikkaa, alueellisilla strategioilla voidaan periaatteessa vaikuttaa kilpailuprosessin lopputu-

lokseen (Boschma 2004: 1005). Bristowin (2010) mielestä alueellisten strategioiden tulisi 
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kuitenkin perustua nykyistä laajempaan näkemykseen alueiden kilpailukyvystä, ja strate-

gioiden tavoitteeksi tulisi kontekstittoman kilpailukyvyn sijaan asettaa alueiden resilienssi 

eli alueen omiin lähtökohtiin ja kontekstiin perustuva taloudellinen menestys ja kyky so-

peutua globaaleihin muutoksiin.  

 

Resilienteillä alueilla on Bristowin (2010) mukaan neljä keskeistä ominaisuutta: 1) alueen 

diversiteetti eli alueen liiketoiminnan alojen, instituutioiden, energialähteiden, ruoantuot-

tajien sekä elinkeinojen monipuolisuus, mikä vähentää alueen riippuvuutta ulkopuolisesta 

tuonnista, 2) alueen dispersio eli alueen elinkeinotoiminnan hajauttaminen useammalle 

sektorille ja painottuminen pienimittakaavaiseen, paikalliseen toimintaan, mikä edesauttaa 

alueen sopeutumista mahdollisiin rakenteellisiin muutoksiin, 3) alueen mutuaalisuus eli 

alueellisen toiminnan vastavuoroisuus, jolla tarkoitetaan, että alueellisten kykyjen, kapasi-

teettien ja resurssien hyödyntämisen takia alueella vastavuoroisesti tuetaan perheitä, naa-

puruutta, yhteisöjä ja siviiliyhteiskuntaa sekä osallisuutta, vuorovaikutusta ja yhteistyötä 

sekä 4) alueen modulaarisuus eli uudelleenjärjestäytymiskyky yllättävissä ja ennalta ar-

vaamattomissa tilanteissa niin, että se pystyy tyydyttämään perustarpeensa ilman merkit-

tävää riippuvuutta muista alueista.  

 

Kilpailukyky ja resilienssi liittyvät Bristowin (2010) mukaan toisiinsa monimutkaisella 

tavalla, ja siten alueelliset strategiat voivat olla hyvinkin erilaisia sen suhteen, missä mää-

rin niissä edistetään alueiden resilienssiä. Taulukkossa 5 on kuvattu Bristowin esittämä 

typologia alueellisista strategioista. Strategiatyypit eroavat toisistaan sen suhteen, missä 

määrin niissä huomioidaan alueellinen konteksti alueelliseen kilpailukykyyn kehittämi-

sessä. Ensimmäinen strategiatyyppi, joka on nimetty kontekstittomaksi kilpailukyvyksi, 

kuvaa vallalla olevaa näkemystä kilpailukyvyn kehittämisestä. Juuri tätä näkemystä Bris-

tow kritisoi, sillä hänen mukaansa siinä ei oteta huomioon alueiden sosiaalista, poliittista 

ja taloudellista kontekstia. Seuraavassa strategiatyyppissä, jota Bristow kutsuu kontekstu-

aaliseksi kilpailukyvyksi, kilpailukyky ymmärretään laajemmin ja alueellinen konteksti 

otetaan huomioon paremmin kuin kontekstitonta kilpailukykyä edistävässä strategiassa.  

 

Kolmas strategiatyyppi, resilienssi, edustaa Bristowin (2010) esittämää vaihtoehtoa ny-

kyiselle alueellisen kilpailukyvyn kehittämiselle. Hänen mukaansa alueellisilla strategioil-



38 

 

la tulisi alueellisen kilpailukyvyn sijaan edistää alueiden resilienssiä, jolloin alueelle laa-

ditaan alueen sosiaalisen, poliittisen ja taloudellisen kontekstin huomioiva kehittämisstra-

tegia, jonka tavoitteena on alueen omiin lähtökohtiin ja kontekstiin perustuva taloudelli-

nen menestys ja kyky sopeutua globaaleihin muutoksiin. Alueiden välistä kilpailua ei 

voida lopettaa, mutta sillä voi Bristowin mukaan olla myös myönteisiä vaikutuksia silloin, 

kun kilpailu perustuu alueiden resilienssin edistämiseen. 
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Taulukko 5. Alueellisten strategioiden typologia (Bristow 2010: 164, käännös kirjoittajan). 

 Kontekstiton kilpailukyky Kontekstuaalinen kilpailukyky Resilienssi 

Diversiteetti alueen voimakas riippuvuus 

globaalisti kilpailukykyisistä, 

vapaasti liikkuvista yrityksistä ja 

työvoimasta; painotetaan alueen 

ulkopuolisten investointien 

houkuttelemista 

suurempi painotus paikallisella 

identiteetillä, monipuolisilla 

markkinoilla ja liiketoiminta-

mahdollisuuksilla; merkittäväm-

pi rooli aluelähtöisillä liiketoi-

mintaintresseillä ja klustereilla, 

jotka perustuvat talouden suh-

teellisiin etuihin ja ympäristöteki-

jöihin; painotetaan verkostoitu-

mista ja paikallisia hankintastra-

tegioita 

erittäin monipuolinen tuottajien, 

instituutioiden ja energialähteiden 

joukko; paikalliset tuotantoketjut; 

painotetaan voimakkaasti eettistä 

ja kestävää tuotantoa ja kulutusta 

Dispersio alueen liiketoimintaetujen vahva 

ulkopuolinen kontrolli; hallitse-

vien sektoreiden ja liiketoimin-

taintressien vähäinen määrä; 

taloudellisen järjestelmän keski-

tetty kontrolli; alueelliset strate-

giat suunnattu ulkopuoliselle 

yleisölle, investoijille ja vieraili-

joille; alueellisilla strategioilla 

korkea profiili ja niissä esitettä-

vä alueen tulevaisuus on las-

kelmoitu 

edelliseen verrattuna suurempi 

rooli alueelle jo juurtuneilla 

taloudellisilla toiminnoilla, työ-

voimalla ja resursseilla; huomi-

oidaan alueellisen kehityksen ja 

yritystoiminnan polkuriippuvai-

nen luonne; strategiat suunnattu 

enemmän paikallisille asukkaille 

ja liiketoiminnan edustajille, 

painotetaan enemmän paikallisen 

tiedon hyödyntämistä 

liiketoiminnan, energiavarantojen 

ja strategisten resurssien korkea 

paikallinen omistusaste ja kontrol-

li; alueen omiin vahvuuksiin ja 

kapasiteettiin sopeutunut liiketoi-

minta; edellisiin verrattuna enem-

män pienen mittakaavan liiketoi-

mintaa 

Mutuaalisuus ensisijaisena tavoitteena kasvu; 

painotetaan yritysten tuottavuut-

ta ja niiden mikrotaloudellista 

ympäristöä; alueita ajatellaan 

yritysten säiliöinä; politiikassa 

keskeisessä asemassa alueen 

institutionaalinen kapasiteetti; 

itse-asemoiva  lähestymistapa 

strategioihin; käsitys elämänlaa-

dusta ja elinympäristöstä poh-

jautuu talouden kapea-alaisiin 

määritelmiin 

painotetaan enemmän alueiden 

riippuvuutta toisistaan sekä 

alueiden välistä resurssien uudel-

leenjakoa; rajoitetaan enemmän 

kohtuutonta kasvua; kehitetään 

vaihtoehtoisia liiketoimintamal-

leja, joissa painotetaan eettisiä ja 

sosiaalisia tavoitteita; kehitetään 

rakenteita, jotka tukevat sosiaa-

lista reproduktiota, hyvinvointia, 

paikallisia instituutioita ja tuki-

verkostoja 

painotus territoriaalisessa oikeu-

denmukaisuudessa ja kehityslogii-

kassa, joka keskittyy ihmisten 

tarpeiden tyydyttämiseen; kulttuu-

risen emansipaation sekä poliitti-

sen ja sosiaalisen voimaantumisen 

painottaminen; perheen, yhteisön 

ja siviiliyhteiskunnan vahvat 

verkostot; huolenpito ja yhteistyö 

tärkeitä arvoja 

Modulaarisuus voimakas riippuvuus ulkopuo-

lelta tuoduista aluekehityksen 

menestyksekkäistä malleista; 

voimakas riippuvuus hallinnol-

lisista tuista, alueen ulkopuoli-

sesta kaupasta, liikenteestä ja 

matkailusta; strategiat kilpailu-

henkisiä; kiinnitetään rajallisesti 

huomiota alueiden välisiin 

virtoihin sekä valtasuhteisiin 

alueellisten kehittämismallien 

voimakkaampi mukauttaminen 

paikalliseen kontekstiin; alueiden 

ja niiden markkinoiden dialekti-

sen suhteen huomioiminen; 

tuetaan liiketoiminnan sopeutu-

mista ja parempaa itseorganisoi-

tumiskykyä; kehitetään yhteyk-

siä ja verkostoja eri hallinnon 

tasojen ja paikallisten yhteisöjen 

välillä 

korkea omavaraisuusaste taloudel-

listen tai ympäristöshokkien tapah-

tuessa; kansainvälisten ja aluei-

denvälisten tiedonvaihto-, oppi-

mis- ja vuorovaikutusverkostojen 

korkea aste; voimakasta paikallista 

yhteiskunnallista ja liiketoiminnal-

lista vuorovaikutusta; alueellinen 

hallinta toimii paikallisen aloitteel-

lisuuden keskipisteenä ja yhdistää 

ylemmille hallinnon ja liiketoi-

minnan koalitioiden tasoille 
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5. TUTKIMUKSEN AINEISTOT JA MENETELMÄT 

 

Tutkimus on lähestymistavaltaan teoriapainotteinen, mikä tarkoittaa sitä, että teoriakat-

saus muodosti olennaisen osan tutkimuksen analytiikasta. Tutkimuksen kohteena oli 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007–2010, jota analysoitiin teoriaohjaavan 

sisällönanalyysin ja lähiluvun avulla. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin Pohjois-

Pohjanmaan maakuntaohjelman 2007–2010 arvioinnin yhteydessä maakunnan alueke-

hittämiseen osallistuneille toimijoille toteutetun kyselyn materiaalia, jota tarkasteltiin 

tilastollisesti. Tutkimuksen analyysien toteuttamisen kannalta oli välttämätöntä ymmär-

tää maakuntaohjelman ja maakunnan kehittämisen alueellista kontekstia, missä tukena 

käytettiin maakunnan ja sen alueiden tilannetta ja kehitystä kuvaavia tilastoja, maakun-

nan kehittämiseen liittyviä internetsivuja ja maakuntaohjelmaan laatimiseen liittyviä 

dokumentteja. Taulukkossa 6 on esitetty tutkimuksen aineistot ja menetelmät tutkimus-

kysymyksittäin. 

  

 

Taulukko 6. Tutkimuksessa käytetyt aineistot ja menetelmät tutkimuskysymyksittäin esitettynä. 

Tutkimuskysymys Aineistot Menetelmät 

1. Miten maakunnan kilpailukyky 

määrittyy maakuntaohjelmassa? 

Pohjois-Pohjanmaan maa-

kuntaohjelma 2007–2010 

Teoriaohjaava sisällönanalyysi 

Lähiluku 

2. Onko maakunnan kilpailukyvyn 

kehittäminen sidottu maakunnan 

alueelliseen kontekstiin? 

Pohjois-Pohjanmaan maa-

kuntaohjelma 2007–2010 

Lähiluku 

 

Kysely maakunnan ke-

hittämiseen osallistuneil-

le maakunnan toimijoille 

Frekvenssijakaumat 

Prosenttijakaumat 

Ristiintaulukointi 

 

 

5.1. Maakuntaohjelma, teoriaohjaava sisällönanalyysi ja lähiluku 

 

Tutkimuksen pääaineistona toimi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007–2010, 

joka esiteltiin keskeisiltä osin luvussa 3. Tärkeimmät analyysimenetelmät olivat teo-

riaohjaava sisällönanalyysi ja lähiluku. Tutkimuksen kannalta keskeisimpiä olivat ne 

maakuntaohjelman luvut, joissa kuvataan maakunnan kehittämisen keskeisin sisältö 
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sekä maakuntaohjelman tehtävät ja tavoitteet: saatteeksi, Maakuntaohjelman strategiset 

painotukset (luku 1), Pohjois-Pohjanmaan alueet (luku 3), Alueellinen kehitys Pohjois-

Pohjanmaalla (luku 4), Maakuntaohjelman toimintalinjat ja painopisteet (luku 6) sekä 

liitteenä oleva SWOT-analyysin avaus (liite 1).  

 

Tässä tutkimuksessa keskityttiin Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2007–2010 

tekstimuotoisten tavoitteiden tarkastelemiseen. Tavoitteiden esittämistapa on moni-

tasoinen ja koostuu strategiasta, joka jakaantuu edelleen neljään osastrategiaan, kuudes-

ta läpileikkaavasta teemasta, viidestä toimintalinjasta, 20 toimintalinjan painopisteestä, 

142 toimenpiteestä sekä kymmenestä toimintalinjan kärkihankkeesta. Todettakoon tässä 

yhteydessä vielä, että lisäksi maakuntaohjelmalle on asetettu määrällisiä tavoitteita, niin 

kutsuttuja seurantaindikaattoreita, joita ei siis tarkasteltu tässä työssä. Osa indikaatto-

reista on valtioneuvoston, maakuntaohjelman tavoitteiden toteutumisen seurantaa var-

ten, asettamia tunnuslukuja, joita seurataan vuosittain maakuntaohjelman toteuttamis-

suunnitelmien laatimisen yhteydessä. Myös ohjelman rahoitussuunnitelma rajattiin tut-

kimuksen ulkopuolelle. 

 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2007–2010 analysoinnissa käytettiin kahta 

menetelmää: sisällönanalyysia ja lähilukua. Sisällönanalyysi on tekstinanalyysin muoto, 

jossa etsitään tekstin merkityksiä. Tavoitteena on saada tutkittavasta ilmiöstä kuvaus 

tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Menetelmän avulla aineisto voidaan tiivistää selke-

ään muotoon kuitenkaan kadottamatta sen sisältämää informaatiota (Tuomi & Sarajärvi 

2009: 103–108). Sisällönanalyysi voidaan toteuttaa joko aineistolähtöisesti, teorialähtöi-

sesti tai teoriaohjaavana. Teorialähtöinen sisällönanalyysi perustuu johonkin aiempaan 

teoriaan tai käsitejärjestelmään ja sopii esimerkiksi tietyn teorian testaamiseen aineistol-

la tai tietyn teorian mukaiseen kuvaukseen aineistosta. Aineistolähtöinen sisällönana-

lyysi puolestaan toteutetaan kokonaan aineiston pohjalta, ilman tietyn teorian tai teori-

oiden vaikutusta (Tuomi & Sarajärvi 2009: 108–113). Tässä tutkimuksessa aineiston 

analyysiä ei kuitenkaan haluttu sitoa puhtaasti tiettyihin teorioihin, koska analyysissa ei 

ollut kysymys tietyn teorian tai tiettyjen teorioiden testaamisesta. Vastaavasti sitä ei 

myöskään haluttu toteuttaa täysin teorioista irrallaan, koska alueellisen kilpailukyvyn 

teoreettisen viitekehyksen ymmärtäminen on olennainen edellytys maakunnan kilpailu-
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kyvyn tekijöiden tunnistamiselle. Näin ollen tutkimuksessa käytettiin teoriaohjaavaa 

sisällönanalyysiä, jonka avulla tulkittiin Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa suh-

teessa alueellisen kilpailukyvyn teorioihin ja alueellisesta kilpailukyvystä käytyyn tie-

teelliseen keskusteluun.  

 

Teoriaohjaava sisällönanalyysi etenee aineistolähtöisen sisällönanalyysin tapaan, mutta 

eroaa aineistolähtöisestä analyysistä siinä, miten empiirinen aineisto liitetään teoreetti-

siin käsitteisiin. Analyysi jakautuu kolmeen vaiheeseen: 1) aineiston pelkistäminen, 2) 

aineiston ryhmittely ja 3) teoreettisten käsitteiden luominen. Aineiston pelkistämisen 

tarkoituksena on karsia aineistosta pois kaikki tutkimuksen kannalta epäolennainen. 

Pelkistäminen voi olla tiedon tiivistämistä tai vaihtoehtoisesti pilkkomista osiin. Aineis-

ton ryhmittelyssä aineistosta edellisessä vaiheessa poimitut alkuperäisilmaukset käy-

dään läpi etsien samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Siten sel-

laiset ilmaukset, jotka tarkoittavat samaa asiaa yhdistetään luokaksi ja nimetään sisältöä 

kuvaavalla käsitteellä.  Näin saadaan aikaiseksi alaluokkia, jotka kuvaavat pelkistettyjä 

ilmauksia yleisemmällä tasolla. Samalla aineisto tiivistyy.  Ryhmittelyn jälkeen aineisto 

käsitteellistetään, jolloin empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin (Tuomi & 

Sarajärvi 2009: 108–117). 

 

Teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla selvitettiin, mistä tekijöistä maakunnan kilpai-

lukyvyn ajatellaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2007–2010 perusteella 

muodostuvan. Menetelmän avulla käytiin läpi edellä mainitut maakuntaohjelman luvut, 

joissa kuvataan maakunnan kehittämisen keskeisin sisältö sekä maakuntaohjelman teh-

tävät ja tavoitteet. Maakuntaohjelman luvussa kolme esitellään seutukuntia ja seutukun-

tien strategioita, ja niiltä osin kuin maakuntaohjelman teksti esittelee seudullisten strate-

gioiden sisältöä tai esimerkiksi EU:n rakennerahastojen tavoitteita, jätettiin nämä teksti-

kohdat analyysin ulkopuolelle, sillä tutkimuksen tarkoitus ei ole käsitellä seudullisissa 

strategioissa esiintyviä käsityksiä alueellisesta kilpailukyvystä. Aineistoa rajattiin lisäksi 

niin, että sisällönanalyysilla käsiteltiin vain sellaiset maakuntaohjelman tekstikohdat, 

joissa kilpailusta tai kilpailukyvystä puhutaan suoraan. Kilpailusta tai kilpailukyvystä 

puhutaan maakuntaohjelmassa yhteensä 31 eri kohdassa.  
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Sisällönanalyysillä etsittiin sellaisia tekijöitä, jotka maakuntaohjelmassa liitetään maa-

kunnan kilpailuun ja kilpailukykyyn. Aineistoa sekä pilkottiin osiin että mahdollisuuk-

sien mukaan yhdisteltiin samaa asiaa tarkoittaviin luokkiin. Maakuntaohjelman teksti on 

luonteeltaan poliittista ja liikkuu jo valmiiksi yläkäsitteiden tasolla. Maakunnan kilpai-

lukykyyn liittyvien tekstikohtien tunnistaminen oli jo itsessään haastavaa, ja tueksi tar-

vittiin alueellisen kilpailukyvyn teorioita. Menetelmän avulla löydetyt maakunnan kil-

pailukyvyn tekijät liitettiin alueellisen kilpailukyvyn keskeisimpien kansainvälisten teo-

rioiden pohjalta tuotettuihin yläkäsitteisiin: alueen resurssit, alueen kyky houkutella 

resursseja sekä alueen resurssien tuottavuus. 

 

Sisällönanalyysi ei kuitenkaan yksin riittänyt antamaan kattavaa vastausta tutkimusky-

symyksiin, ja muutamia maakuntaohjelmassa mainittuja ja alueellisen kilpailukyvyn 

teorioissa tunnistettuja alueellisen kilpailukyvyn tekijöitä näytti jäävän tulosten ulko-

puolelle. Tästä syystä sisällönanalyysiä täydennettiin maakuntaohjelman lähiluvulla. 

Lähiluvulla tarkoitetaan kohteen merkitysten tulkintaa sen yksityiskohtaisen analyysin 

kautta. Lähiluku on väljä kategoria monenlaisille tulkinnallisille tarkasteluille (Jyväsky-

län yliopisto 2013). Lähilukemisessa kiinnitetään huomiota tekstimuodossa olevien sa-

nojen merkitysten lisäksi tekstin vivahteisiin ja sivumerkityksiin. Edellä mainitut voivat 

liittyä esimerkiksi käytettyyn erityissanastoon, lauserakenteisiin ja kielikuviin, tekstissä 

käsiteltyihin teemoihin, kertomistapaan tai tekstin välittämään maailmankuvaan  (John-

son 2004). Yleisesti ottaen lähilukemisen avulla tekstistä etsitään yksityiskohtia, joita 

tulkitaan induktiivisen päättelyn periaatteella (Kain 1998). Johnson (2004) erottaa lähi-

lukemisessa neljä eri tasoa, jolla menetelmä voidaan toteuttaa: 1) kielellinen taso, joka 

on lähinnä tekstin kuvailua ja sisällön nimeämistä, 2) semanttinen taso, joka liittyy sa-

noihin liittyvän informaation, kuten sanojen merkitysten ja sivumerkitysten, ymmärtä-

miseen, 3) rakenteellinen taso eli analyyttinen sanojen ja tekstin osien välisten suhteiden 

arvioiminen, tutkiminen ja seulominen, sekä 4) kulttuurinen eli tulkinnallinen taso, jolla 

tarkoitetaan tekstin osien suhdetta esimerkiksi muihin teksteihin, yhteiskunnalliseen ja 

kulttuurihistoriaan tai akateemisiin koulukuntiin. 

 

Tässä työssä lähilukemisen avulla pyrittiin tunnistamaan maakuntaohjelmasta ensinnä-

kin sellaisia maakunnan kilpailukyvyn tekijöitä, joita ohjelmassa ei suoraan liitetty kil-
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pailuun tai kilpailukykyyn, mutta joista puhuttiin maakunnan kilpailutekijän merkityk-

sessä. Huomiota kiinnitettiin muun muassa kilpailukyvyn kanssa samantapaisesti käy-

tettyihin sanoihin, kuten maakunnan vetovoima ja vetovoimaisuus, maakuntien menes-

tyneisyys, kasvu ja kehitys sekä arvonlisäys alueen kehityksessä, ja niihin liittyviin teks-

tinosiin. Lähilukemisen tukena käytettiin alueellisen kilpailukyvyn määritelmiä ja teori-

oita. Tässä lähiluku toteutettiin pääasiassa kielellisellä ja semanttisella tasolla, mutta 

poliittinen teksti vaati jossain määrin myös tekstin analyyttisen ja kulttuurisen tason 

tulkintaa. Kulttuurisen tason tulkinnalla voidaan viitata myös maakuntaohjelman tulkin-

taan suhteessa alueellisen kilpailukyvyn teorioihin. Toiseksi lähilukemista käytettiin 

menetelmänä maakuntaohjelman alueelliseen kontekstisidonnaisuuteen liittyvien piir-

teiden tunnistamisessa ja tulkinnassa. Maakuntaohjelmaa tulkittiin suhteessa Bristowin 

(2010) alueellisten strategioiden typologiaan ja tässä esitettyihin diversiteetin, dispersi-

on, mutuaalisuuden ja modulaarisuuden käsitteisiin. Typologia on esitetty luvussa 4.2. 

Tässä lähilukemista toteutettiin tutkimusongelman mukaisessa laajuudessa, kaikkia 

edellä mainittuja lukemisen tasoja hyödyntäen. 

 

 

5.2. Kysely Pohjois-Pohjanmaan aluekehittäjille 

 

Tutkimuksessa hyödynnettiin Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2007–2010 arvi-

oinnin yhteydessä tammikuussa 2010 toteutettua kyselyä (liitteet 1 ja 2), jonka tarkoi-

tuksena oli selvittää maakuntaohjelmaprosessiin 2007–2010 osallistuneiden ja muiden 

keskeisten aluekehitysviranomaisten kokemuksia liittyen maakuntaohjelman tavoittei-

siin ja laatimisprosessiin, toimeenpanoon sekä tuloksiin ja vaikutuksiin. Kysely toteutet-

tiin maakuntaohjelmakauden viimeisen vuoden käynnistyessä. Tässä tutkimuksessa 

hyödynnettiin pääasiassa maakuntaohjelman tavoitteisiin ja laatimisprosessiin liittyviä 

kysymyksiä: 1, 2, 3, 7 ja 15. 

 

Ohjelman sisällön ja laatimisprosessin analysoimisen näkökulmasta kyselyn toteutta-

misajankohta oli varsin sopiva. Ohjelman toimeenpanon sekä tulosten ja vaikutusten 

arvioinnin näkökulmasta ajankohta oli, kyselyn toteuttajasta riippumattomista syistä, 



45 

 

liian aikainen. Ohjelman laatimisesta oli kulunut riittävän vähän aikaa, jotta maakunta-

ohjelman laatimiseen osallistuneet toimijat kykenivät palauttamaan mieleen omia ko-

kemuksiaan, mutta kokemukset eivät kuitenkaan vielä sekoittuneet uuden ohjelmakau-

den valmisteluun liittyviin kokemuksiin. Lisäksi maakunnan toimijoilla oli ainakin peri-

aatteessa ollut aikaa tutustua valmiiseen maakuntaohjelmaan.  

 

Kyselyn kohderyhmä valittiin yhteistyössä arvioinnin johtoryhmän kanssa, ja kohde-

ryhmään kuuluvien henkilöiden yhteystiedot saatiin Pohjois-Pohjanmaan liitolta. Ta-

voitteena oli kokonaisotos maakuntaohjelmaprosessiin osallistuneista henkilöistä, ja 

lisäksi pyrittiin tavoittamaan muita keskeisiä maakunnan kehittämiseen osallistuneita 

toimijoita. Kysely toteutettiin internetpohjaisella Webropol-kyselytyökalulla, ja kyselyn 

internetlinkki lähetettiin sähköpostitse kaikille maakuntaohjelmaprosessiin osallistuneil-

le henkilöille ja muille maakunnan kehittämiseen osallistuneille keskeisille toimijoille, 

joiden sähköpostiosoite oli tiedossa. Lisäksi kyselyn saatekirjeessä pyydettiin välittä-

mään kyselyä sellaisille kohdejoukkoon kuuluville henkilöille, joita ei suoraan tavoitet-

tu. Pohjois-Pohjanmaan kuntien kirjaamoihin lähetettiin kyselyn välityspyyntö kuntien 

toimialajohtajille sekä kunnanhallituksen ja -valtuuston kuluvan ja edellisen kauden 

puheenjohtajille. 

 

Kyselyn kohdejoukkoon kuuluvien toimijoiden henkilö- ja yhteystietojen kartoittaminen 

osoittautui haasteelliseksi muun muassa sen takia, ettei kaikkia maakuntaohjelmapro-

sessiin osallistuneita henkilöitä ja heidän yhteystietojaan oltu järjestelmällisesti kirjattu 

ylös, ja lisäksi osallistujien tietoja jouduttiin selvittämään useista eri lähteistä. Huomat-

tava osa toimijoiden henkilö- ja yhteystiedoista saatiin kuitenkin kartoitettua, ja kysely 

lähetettiin yhteensä 381 sähköpostiosoitteeseen. Vastausaikaa annettiin kaksi viikkoa 

(13.–27.1.2010). Vastaajia muistutettiin kyselystä, kun vastausaikaa oli jäljellä viikko. 

Vastaus saatiin yhteensä 85 henkilöltä, jota voidaan pitää kohtalaisen kattavana. Kyse-

lyn vastausprosenttia ei voida laskea, sillä kyselyn tarkkaa vastaajajoukkoa ei voitu 

määritellä henkilötasolla kyselyn välityspyyntöjen vuoksi. Kyselyn tekijällä ei ole tie-

dossa tarkkaa lukumäärää niistä henkilöistä, joille kysely lopulta välitettiin. 
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Noin puolet (49 %) kyselyn vastaajista oli kuntien viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä. 

Lisäksi huomattava osa (28 %) vastaajista edusti Pohjois-Pohjanmaan liittoa, lähinnä 

viranhaltijoina ja maakuntavaltuuston jäseninä. Osa vastaajista edusti samanaikaisesti 

useampaa organisaatiota (taulukko 7). Seutukunnittain tarkasteltuna suurin edustus yk-

sittäisistä seutukunnista oli Oulun seudulla, jota edusti noin joka neljäs (26 %) vastaaja. 

Muiden seutukuntien edustajia oli kuitenkin yhteensä lähestulkoon kaksinkertainen 

määrä (41 %). Noin joka kolmas (31 %) vastaaja ei edustanut yksittäistä seutukuntaa 

(taulukko 8). Noin 80 % vastaajista oli osallistunut Pohjois-Pohjanmaan maakuntaoh-

jelman 2007–2010 valmisteluun tai toimeenpanon. Heistä suurin osa oli osallistunut 

seutukuntakierroksen tilaisuuteen (29 % vastaajista) tai toimittanut lausunnon tai kan-

nanoton maakuntaohjelmaan liittyen (25 % vastaajista). 

 

 

Taulukko 7. Kyselyyn vastanneiden maakunnan aluekehittämiseen osallistuneiden toimijoiden 

edustamat organisaatiot. 

Organisaatio 
Vastaajat  

(hlöä) 

Osuus kaikista  

vastaajista (%) 

Pohjois-Pohjanmaan liitto, viranhaltija tai vastaava 7 8 

Pohjois-Pohjanmaan liitto, maakuntahallituksen jäsen 2 2 

Pohjois-Pohjanmaan liitto, maakuntavaltuuston jäsen 15 18 

Muu alueviranomaisorganisaatio 9 11 

Seutukunta tai muu vastaava seutuorganisaatio 9 11 

Kunta/kaupunki, viranhaltija tai vastaava 24 28 

Kunta/kaupunki, luottamushenkilö 18 21 

Eduskunta 0 0 

Tutkimus- tai koulutusorganisaatio 4 5 

Järjestö tai yhdistys 3 4 

Yritys 3 4 

Jokin muu 4 5 
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Taulukko 8. Kyselyyn vastanneiden maakunnan aluekehittämiseen osallistuneiden toimijoiden 

edustamat seutukunnat. 

Seutukunta 
Vastaajat 

(hlöä) 

Osuus kaikista 

vastaajista (%) 

Organisaationi ei edusta yksittäistä seutukuntaa 26 31 

Posio  0 0 

Koillismaan seutukunta  5 6 

Oulunkaaren seutukunta  5 6 

Oulun seutu  22 26 

Raahen seutukunta  9 11 

Ylivieskan seutukunta 5 6 

Siikalatvan seutukunta  5 6 

Nivala-Haapajärven seutukunta 6 7 

Ei tietoa 2 2 

 

 

Kyselyn tulosten tulkinnassa on otettava huomioon vastaajien edustaman organisaatio- 

ja seutukuntarakenteen mahdolliset vaikutukset kyselyn tuloksiin. Vastauksissa koros-

tuvat selvästi kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden sekä Oulun seutua edus-

tavien ja ei yksittäistä organisaatiota edustavien näkemykset. Organisaatiojakauman 

vaikutukset tuloksiin tehtiin näkyviksi tulosten analyysivaiheessa ryhmittelemällä vas-

taajat heidän edustamansa organisaation ja seutukunnan mukaan. Internetkysely on 

edullinen ja hyötysuhteeltaan kohtuullisen tehokas tutkimusmenetelmä ja sopii hyvin 

tämäntyyppiselle kohdejoukolle, jolle tietokoneella vastaaminen on luontevaa ja jonka 

sähköpostiosoitteet ovat saatavissa. Erilaisia internetkyselyitä toteutetaan kuitenkin pal-

jon, minkä vuoksi vastaajat voivat kokea vastausväsymystä ja näin ollen vastaamisin-

nokkuus on usein huono (Vehkalahti 2008: 48). Tämä kyselyn tapauksessa julkisen sek-

torin viranhaltijat ja luottamushenkilöt ovat voineet kokea velvollisuudekseen vastata 

maakuntaohjelmaa arvioivaan kyselyyn, jonka tavoitteena on lakisääteinen maakunta-

ohjelman arviointi. Muiden vastaajaryhmien, erityisesti yritysten ja järjestöjen, vastaa-

misaktiivisuus oli heikko. Kokonaisuudessaan tämän kyselyn vastaajamäärää voi kui-

tenkin pitää hyvänä. 
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Kyselylomakkeessa käytetään yleisesti kolmea kysymystyyppiä: avoimia kysymyksiä 

sekä valmiisiin vaihtoehtoihin perustuvia vain yhden vaihtoehdon valinnan sallivia va-

lintakysymyksiä ja useamman vaihtoehdon valinnan sallivia monivalintakysymyksiä 

(Ronkainen ym. 2008: 33). Tässä kyselyssä käytettiin kaikkia edellä mainittuja kysy-

mystyyppejä. Osassa valinta- ja monivalintakysymyksistä vastaajalla oli valmiiden 

vaihtoehtojen lisäksi mahdollisuus antaa oma vaihtoehtonsa ”jokin muu” -kohtaan. Suu-

rimmassa osassa valintakysymyksistä käytettiin Likertin asteikkoa, joka on yksi useim-

min käytetyistä ja sopivimmista vaihtoehdoista asenteiden ja mielipiteiden mittaamises-

sa (Valli 2007: 115). Kyselyssä käytetty Likertin asteikko oli joko kolme- tai neljäpor-

tainen. Keskimmäinen vaihtoehto pyriittiin sanallisesti muotoilemaan niin, että se ei 

vastaa neutraalia mielipidettä. Kaikki asteikon arvot selitettiin ja ”en osaa sanoa” -

kategoria sijoitettiin viimeiseksi. Yleisimmin käytetyt viisi- tai seitsemänportaiset as-

teikot olisivat antaneet enemmän tietoa asenteiden voimakkuudesta, mutta toisaalta käy-

tetyt asteikot toimivat arvioinnin tutkimusongelman ja tavoitteiden näkökulmasta riittä-

vällä tarkkuudella sekä samalla tiivistivät laajalle joukolle toteutettua kyselyaineistoa, 

mikä helpotti arvioinnin yhteydessä toteutettua raportointia. Kyselyssä vastaajille annet-

tiin lähes jokaisen kysymyksen kohdalla mahdollisuus perustella vastaustaan avoimesti. 

Vastaajat eivät kuitenkaan käyttäneet kommentointimahdollisuutta aktiivisesti. Useiden 

tulosten osalta olisi ollut mielenkiintoista saada tietää vastaajien sanalliset perustelut 

antamilleen vastauksille.  

 

Kyselyaineisto käsiteltiin Excel- ja SPSS-ohjelmistoilla. Kaikkien muuttujien osalta 

analysoitiin niiden frekvenssi- ja prosenttijakaumat. Vastaajien mielipiteitä mittaaville 

Likertin asteikollisille muuttujille ei voida käyttää välimatka-asteikolle tarkoitettuja 

tilastollisia tunnuslukuja tai testejä (ks. Vehkalahti 2008: 35–37). Sen sijaan Likertin 

asteikollisia muuttujia ristiintaulukoitiin tutkimusongelman näkökulmasta keskeisten 

selittävien muuttujien, vastaajien edustaman organisaation ja seutukunnan, kanssa. Ris-

tiintaulukointi on yksi tärkeimmistä yhteiskuntatutkimuksen perusmenetelmistä, jolla 

voidaan tukia kahden muuttujan välistä yhteyttä (Vehkalahti 2008: 68). Kyselylomak-

keen avoimia kysymyksiä puolestaan olisi voitu analysoida joko laadullisilla tai sovel-

tuvilla tilastollisilla menetelmillä (ks. Valli 2007: 124), mutta vastaajamäärän ja kysy-

mysten luonteen vuoksi erityisille menetelmille ei ollut tarvetta. 
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6. TULOKSET 

 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen tulokset, jotka käsittelevät alueellisen kilpailuky-

vyn määrittymistä, kilpailukyvyn kehittämistä sekä kilpailukyvyn kontekstuaalisuutta 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa 2007–2010. Luvussa 6.1. selvitetään sisäl-

lönanalyysin ja lähiluvun keinoin, millainen käsitys alueellisesta kilpailukyvystä Poh-

jois-Pohjanmaan maakunnassa on maakuntaohjelman perusteella omaksuttu ja mitä te-

kijöitä maakuntaohjelmassa liitetään maakunnan kilpailukykyyn. Maakuntaohjelmasta 

löydetyt maakunnan kilpailukyvyn tekijät liitetään alueellisen kilpailukyvyn keskeisim-

pien kansainvälisten teorioiden pohjalta tuotettuihin yläkäsitteisiin: alueen resurssit, 

alueen kyky houkutella resursseja sekä alueen resurssien tuottavuus. Luvuissa 6.2. ja 

6.3. tutkitaan, onko maakunnan kilpailukyvyn kehittäminen sidottu maakunnan alueelli-

seen kontekstiin. Luvussa 6.2., selvitetään kyselyn tulosten pohjalta, miten maakunnan 

alueet ja niiden intressit näkyvät maakunnan eri alueita edustavien toimijoiden mielestä 

maakuntaohjelmassa, ja saivatko maakunnan alueiden edustajat omasta mielestään osal-

listua ja vaikuttaa riittävästi maakuntaohjelman valmisteluun ja sisältöön. Luvussa 6.3. 

aiheeseen syvennytään tekstianalyyttisesta näkökulmasta, ja selvitetään maakuntaoh-

jelman lähiluvun avulla, edistävätkö maakuntaohjelman tavoitteet kontekstuaalista kil-

pailukykyä. Analyysin teoreettisena viitekehyksenä toimii Bristowin (2010) alueellisten 

strategioiden typologia. 

 

6.1. Pohjois-Pohjanmaan kilpailukyvyn tekijät 

 

Kilpailusta tai kilpailukyvystä puhutaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa 

2007–2010 yhteensä 31 kertaa, mutta ohjelmassa ei kuitenkaan suoraan määritellä, mitä 

maakunnan kilpailukyvyllä tarkoitetaan. Tässä luvussa tutkimuksen analyyttisen kehi-

kon, sisällönanalyysin ja lähiluvun, avulla löydetyt Pohjois-Pohjanmaan maakunnan 

kilpailukyvyn tekijät jäsennetään keskeisimpien kansainvälisten, alueellista kilpailuky-

kyä käsittelevien, akateemisten tutkimusten perusteella muodostettujen kategorioiden 

mukaan. Keskenään osittain päällekkäisiä kategorioita on yhteensä kolme: alueen re-

surssit, alueen kyky houkutella resursseja sekä alueen resurssien tuottavuus. 
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Ensimmäiseksi käsitellään alueen resursseja, joita teorioiden mukaan voivat olla esi-

merkiksi alueen yritykset (esim Krugman 1991; Sotarauta ym. 2001; Porter 2003, 

2006), muodolliset ja epämuodolliset instituutiot (esim. Sotarauta ym. 2001; Boschma 

2004; Turok 2004; Tödtling 2009; Bristow 2010), luonnonvarat (esim. Sotarauta ym. 

2001; Turok 2004; Porter 2006; Tödtling 2009), alueella asuvat, opiskelevat ja työssä-

käyvät ihmiset, erityisesti osaava työvoima ja innovatiiviset, luovat ja lahjakkaat ihmi-

set (esim. Healey & Ilbery 1990; Sotarauta ym. 2001; Boschma 2004; Turok 2004; 

Tödtling 2009) sekä pääoma ja investoinnit (esim. Porter 2006; Pires 2009). Alueet 

käyttävät rajallisia resurssejaan ollakseen menestyneempiä kuin kilpailijansa (Pires 

2009).  

 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa painottuvat maakunnan resurssit vastaavat 

yläkäsitteiden tasolla hyvin pitkälti alueellista kilpailukykyä käsittelevistä teorioista 

nousevia käsityksiä alueellisen kilpailukyvyn kannalta merkittävistä alueellisista resurs-

seista. Kuitenkin tarkempi analyysi osoittaa selviä sisällöllisiä eroja teorian ja käytän-

nön toteutuksen välillä. Maakunnan kilpailukykyyn liittyen maakunnan resursseina 

mainitaan yritykset, yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimuslaitokset, 1+3                 

-verkostomalli (Oulun seutu + Raahen seutu, Oulun Eteläinen ja Koillismaa/Koillis-

Suomi), luonnonvarat, työpaikat ja muut investoinnit, asukkaat sekä osaava työvoima ja 

erikseen osaava, nuori työvoima. Lisäksi aluekehittäjät nähdään tärkeänä osana maa-

kunnan kehittämisverkostoja, joilla tarkoitetaan omalla toiminnallaan ja yhteistyöllään 

alueen kehitykseen vaikuttavien toimijoiden verkostoja (ks. Sotarauta ym. 2001). Seu-

raavaksi käsitellään, miten maakuntaohjelmassa esille nousevat maakunnan resurssit 

liitetään ohjelmassa osaksi maakunnan kilpailukykyä. 

 

Sisällönanalyysin perusteella maakuntaohjelmassa painotetaan selkeästi alueen yritysten 

merkitystä maakunnan kilpailukyvylle. Sotaraudan ym. (2001) viittaavat yrityksillä alu-

een kilpailukyvyn tekijänä yritysten koko- ja toimialarakenteeseen, vientisuuntautunei-

suuteen, osaamisintensiivisyyteen, yritysyhteistyökumppaneiden läheisyyteen, toimialo-

jen kilpailutilanteeseen ja markkinoiden rakenteeseen. Porterin (2006) kehittämän kil-

pailuetujen timanttimallin mukaan näistä erityisesti yrityksen strategia ja rakenne eli 



51 

 

yrityksen perustamista, johtamista ja organisointia koskevat olot sekä kotimaisen kilpai-

lun luonne ovat yksi neljästä alueen kilpailukykyyn keskeisimmin vaikuttavasta tekijäs-

tä. Porterin (2003; 2006) käsityksen mukaan alueellinen kilpailukyky tarkoittaa perim-

miltään alueen yritysten tuottavuutta, joka on hänen mukaansa riippuvainen tuotettujen 

hyödykkeiden ja palveluiden arvosta ja tuotannon tehokkuudesta. Lisäksi vaikutusta on 

mikrotaloudellisella liiketoimintaympäristöllä, jolla hän tarkoittaa maantieteellisen lä-

heisyyden ja klusteroitumisen vaikutusta yritysten innovaatiotoimintaan. 

 

Sisällönanalyyttinen tarkastelu osoittaa maakuntaohjelmasta kolme erilaista tapaa puhua 

alueen yritystoiminnasta. Yritysten lisäksi maakuntaohjelmassa puhutaan kokonaisten 

toimialojen sekä avainklustereiden kilpailukyvystä.  Tuotantorakenteeltaan Pohjois-

Pohjanmaan maakunta on riippuvainen suurista tuotantoyksiköistä, vaikka tuotantora-

kenne onkin monipuolistunut. Lisäksi pienten, kotimarkkinoille suuntautuvien yritysten 

kasvu nähdään vaikeana kilpailun vuoksi. Maakunnan heikkoutena nähdäänkin se, että 

maakunnassa on vähän potentiaalisia kasvuyrityksiä sekä kansainvälisen tason yrityksiä. 

Ohjelmassa tuetaan muun muassa mikroyrittäjyyttä ja toisaalta mikroyrittäjyyden kas-

vamista laajemmaksi yritystoiminnaksi, yritysten vientisuuntautuneisuutta ja suuntau-

tumista kansainvälisille markkinoille sekä yritysten verkostoitumista ja osallistumista 

tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä innovaatiotoimintaan.  Lisäksi tuetaan maakun-

nan alueiden erikoistumista tiettyihin alueellisesti vahvoihin toimialoihin, yritystoimin-

nan maantieteellistä keskittymistä, yritysten klusteroitumista sekä yleisesti toimialojen 

välistä yhteistyötä. Toimialoista tuetaan erityisesti maakunnan vahvoja aloja, puuteolli-

suutta, metalliteollisuutta sekä informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa, sekä maa-

kunnan kasvualoja, joita ovat sisältötuotanto mobiilisovelluksineen, kulttuuripalvelut ja 

teknologia, hyvinvointi-, bio- ja ympäristöalat sekä matkailu. Lisäksi kehittämispanok-

sia laitetaan voimakkaassa muutoksessa olevaan maatalouteen, energian tuotantoon sekä 

rakennemuutoksessa olevaan teollisuuteen. 

 

Seuraavaksi käsitellään instituutioita Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kilpailukyvyn 

resurssina. Boschma (2004) lukee instituutiot alueen “pehmeisiin” kilpailukyvyn teki-

jöihin erotuksena taloudellisiin arvoihin ja liiketoimintaan painottuvista kilpailukyvyn 

“kovista” tekijöistä. Sotarauta ym. (2001) jakavat instituutiot edelleen muodollisiin ja 



52 

 

epämuodollisiin toimintansa myötä muodostuneihin instituutioihin.  Tutkimuksessa 

toteutettu tekstianalyyttinen tarkastelu osoittaa, että maakuntaohjelmassa painottuvat 

pääasiassa tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, erityisesti yliopistot, ammattikorkeakou-

lut ja tutkimuslaitokset, jotka luetaan edellä mainitun Sotaraudan ym. (2001) luokittelun 

mukaan muodollisiksi instituutioiksi. Tödtlingin (2009: 208) mukaan alueen tutkimus- 

ja koulutusorganisaatiot ovat alueen kilpailukyvyn näkökulmasta keskeinen resurssi, 

sillä ne luovat alueelle esimerkiksi koulutettua ja laadukasta työvoimaa sekä tietoa ja 

teknologiaa, jotka voivat johtaa edelleen uusiin tuotteisiin, prosesseihin tai muihin alu-

een kilpailukykyä edistäviin ratkaisuihin. Yllättävää on, että maakuntaohjelmassa ei 

painoteta muiden muodollisten instituutioiden, kuten julkisten organisaatioiden, osuutta 

alueen kilpailukyvyn tai yleisesti alueen kehittämisessä. Tämän perusteella voidaan teh-

dä johtopäätös, että maakuntaohjelma ei myöskään osoita alueen toimijoiden, erityisesti 

julkisten organisaatioiden, vastuualueita alueen kilpailukyvyn kehittämisessä, millä lie-

nee oma vaikutuksensa maakuntaohjelman tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen. 

 

Epämuodollisten instituutioiden, erityisesti vakiintuneiden toimintatapojen, tunnistami-

nen maakuntaohjelmasta vaatisi maakunnan kehittämisen toimintatapojen pitkän aika-

välin asiantuntemusta. Yhtenä maakunnan epämuodollisena, ei-organisationaalisena, 

instituutiona voitaneen kuitenkin pitää maakunnan 1+3 -aluekeskusverkostoa, joka on 

saanut vakiintuneen aseman maakunnan aluekehittämisen toimintatapana. Verkoston 

tavoitteena on muun muassa kehittää maakunnan aluekeskusten verkostomaista yhteis-

työtä sekä tukea aluekeskusten fokus-alojen kehittämistä tavoitteena kansainvälisesti 

merkittävän aseman saavuttaminen kaikilla näillä aloilla (Pohjois-Pohjanmaan liitto 

2006: 19). Aluekeskusten muodostamisen taustalla oleva aluekeskusohjelma oli aluei-

den kehittämislakiin (12.7.2002/602 § 14) perustuva, valtakunnallisten alueiden kehit-

tämistavoitteiden toteuttamiseksi laadittu valtioneuvoston määräaikainen erityisohjelma, 

jossa vuosina 2007–2010 keskityttiin elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistamiseen, sosi-

aalisen pääoman kasvattamiseen sekä ohjelma-alueiden verkostomaiseen yhteistyöhön 

(Pohjois-Pohjanmaan liitto 2006: 20). Aluekeskusohjelma korvattiin vuoden 2010 alusta 

alueiden omaehtoiseen kehittämiseen perustuvalla alueellisella koheesio- ja kilpailuky-

ky (KOKO) -ohjelmalla, jonka tavoitteena oli alueiden kilpailukyvyn parantaminen 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2010, 2013a). Myös KOKO-ohjelma päättyi vuoden 2011 
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lopussa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013a). Aluekeskusohjelman lopettamisesta huo-

limatta 1+3 -verkostomalli toimii edelleen maakunnan yhteistyömallina (Pohjois-

Pohjanmaan liitto 2010a). 

 

Boschma (2004) painottaa alueen instituutioiden merkittävää vaikutusta alueen kilpai-

lukykyyn pitkällä tähtäimellä. Instituutiot vaikuttavat muun muassa alueellisten toimi-

joiden suhteiden intensiteettiin ja luonteeseen, toimijoiden välisen interaktiivisen oppi-

misen määrään sekä alueiden kapasiteettiin uudistaa sellaisia instituutioita, jotka ovat 

tarpeen uusien taloudellisten toimintojen kehittymiselle. Turok (2004) puolestaan nostaa 

esiin instituutioiden merkityksen taloudellisen toiminnan keskittymiselle. Osa tutkijoista 

on sitä mieltä, että taloudellisen toiminnan keskittyminen tuottaa hyötyjä nimenomaan 

instituutioiden ja yritysten välisen vuorovaikutuksen seurauksena, ja siten kilpailukyvyn 

kehittämisen tulisi kilpailun edistämisen sijaan keskittyä yritysten ja instituutioiden vä-

lisen yhteistyön tukemiseen. Edelleen Bristowin (2010) mukaan olennaista on alueen 

instituutioiden monipuolisuus. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman osalta huomio 

kiinnittyy maakunnan kehittymisen ja kilpailukyvyn kannalta olennaisina pidettyjen 

instituutioiden vähäiseen määrään. 

 

Vaikka julkisia organisaatioita ei Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa painoteta-

kaan, aluekehittäjät nähdään kuitenkin tärkeänä osana maakunnan kehittämisverkostoja, 

joilla tarkoitetaan omalla toiminnallaan ja yhteistyöllään alueen kehitykseen vaikuttavi-

en toimijoiden verkostoja (ks. Sotarauta ym. 2001). Maakuntaohjelmassa nostetaan 

esiin maakunnan vahvuutena maakunnan aluekehittäjien, yritysten ja oppilaitosten toi-

miva kolmikantayhteistyö. Aluekehittäjien lisäksi alueen kilpailukyvyn tekijöitä ovat 

alueellisen kilpailukyvyn teorioiden perusteella yleisestikin alueella asuvat, opiskelevat 

ja työssäkäyvät ihmiset, erityisesti osaava työvoima ja innovatiiviset, luovat ja lahjak-

kaat ihmiset. Maakuntaohjelmassa korostuvat yleisesti alueen asukkaat sekä osaava 

työvoima ja aivan erityisesti osaava, nuori työvoima. Lisäksi ohjelman tavoitteena on 

muun muassa maakunnallisen innovaatiotoiminnan edistäminen ja kansainvälisen huip-

putason tutkimuksen tukeminen, mutta toimintaa ei ohjelmassa suoraan henkilöidä in-

novatiivisiin, luoviin ja lahjakkaisiin ihmisiin. Tämä luo käsityksen, jonka mukaan 

maakuntaohjelmaa ei olisi varsinaisesti suunnattu maakunnan osaajille. Muun muassa 
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Bristowin (2010) mielestä alueellisen kilpailukyvyn alueelliset kehitämisstrategiat tulisi 

kuitenkin suunnata nimenomaan alueellisille toimijoille. 

 

Maakunnan luonnonvarat puolestaan kuuluvat niihin alueellisen kilpailukyvyn tekijöihin, 

joihin alue ei itse voi vaikuttaa. Turok (2004: 1074) toteaakin, että tästä syystä osa alueis-

ta on alueiden välisessä kilpailussa jo lähtökohtaisesti heikommassa asemassa kuin muut 

alueet. Maakuntaohjelman mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on suuri luonnonvara- ja bio-

energiapotentiaali. Maakunnan tärkeimpinä luonnonvaroina pidetään maa- ja metsäta-

loudessa sekä puu- ja peltobioenergian tuotannossa tarvittavia viljelysmaa- ja metsäva-

rantoja, malmeja, turvetta, tuulivoimaa sekä monimuotoista luontoa. Luonnonvarojen 

hyödyntäminen, liittyen jalostuskäyttöön, energiatalouteen ja virkistyskäyttöön, näh-

dään tärkeänä maakunnan kilpailukyvylle ja samalla maakunnan mahdollisuutena. 

Luonnonvaroihin perustuva kilpailukyvyn kehittäminen edistää sitä, että kehittämisen 

hyödyt jakautuvat kaupunkien lisäksi myös maaseudulle, mikä myös maakuntaohjel-

massa nostetaan esiin. 

 

Maakunnassa oltiin maakuntaohjelman laatimisen aikaan huolissaan pääomien puuttees-

ta ja investointien vähäisestä määrästä. Investointeihin liittyvä kilpailu nähdään maa-

kuntaohjelman mukaan uhkana maakunnan kehitykselle, mikä viittaa alueen riippuvuu-

teen alueen ulkopuolisista investoinneista. Investointien avulla alueelle on kyllä mah-

dollista luoda työllisyyttä ja hyvinvointia (Pires 2009), mutta Bristowin (2010) mukaan 

alueen ei kuitenkaan tule olla voimakkaasti riippuvainen alueen ulkopuolisista inves-

toinneista, sillä se vähentää muun muassa alueen liiketoiminnan alojen ja elinkeinojen 

monipuolisuutta. Sen sijaan alueella tulisi painottaa enemmän esimerkiksi aluelähtöisiä 

liiketoimintaintressejä (ks. luku 6.3.) 

 

Edellä käsiteltiin alueellisen kilpailukyvyn ensimmäistä kategoriaa, alueen resursseja. 

Luonnonvaroja ja instituutioita lukuun ottamatta maakunta joutuu kilpailemaan toisten 

alueiden kanssa kaikista muista edellä mainituista resursseista. Kilpailukyvyn tekijöiden 

toisen kategorian muodostaakin alueen kyky houkutella resursseja, jolla tarkoitetaan 

alueen houkuttelevuutta alueellisen kilpailukyvyn resurssien, kuten yritysten, asukkai-

den ja investointien, näkökulmasta. Alueella tulee siten olla mahdollisimman vähän 
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työvoiman, pääoman ja muiden resurssien liikkuvuutta rajoittavia tekijöitä. Alueen ky-

vyn houkutella resursseja voidaan alueellisen kilpailukyvyn teorioiden perusteella näh-

dä perustuvan kahteen osakokonaisuuteen: alueen ominaisuuksiin, kuten esimerkiksi 

fyysiset, taloudelliset, sosiaaliset, poliittiset tekijät, kulttuuriset ja toiminnalliset tekijät, 

sekä alueen toimijoiden kykyyn ja keinoihin resurssien houkuttelemiseksi. Kilpailuky-

kyinen alue käyttää monipuolisia resurssien houkuttelukeinoja ja kykenee houkuttele-

maan resursseja kilpakumppaneitaan paremmin (esim. Castells 2000; Malecki 2004). 

 

Aloitetaan kuitenkin alueiden välisen kilpailun luonteesta. Boschman (2004) mukaan 

alueiden välistä suoraa kilpailua voi esiintyä samoilla markkinoilla toimivien, taloudel-

lisesti voimakkaasti erikoistuneiden alueiden välillä. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaoh-

jelmassa painottuu kuitenkin selkeämmin alueiden välinen epäsuora kilpailu, jolla Bo-

schma (2004) tarkoittaa alueiden välistä kilpailua resursseista. Turok (2004) kutsuu tätä 

institutionalisoituneeksi kilpailuksi erotuksena yritysten välisestä kilpailusta. Institutio-

naalisella kilpailulla hän viittaa alueen julkisten organisaatioiden toimintaan resurssien 

houkuttelemiseksi. Kuten edellä jo todettiin, maakuntaohjelmassa ei kuitenkaan tuoda 

esiin julkisten organisaatioiden roolia suoraan, vaan sen sijaan puhutaan yleisesti maa-

kunnasta tai alueista, jotka kilpailevat eri resursseista.  

 

Maakuntaohjelman perusteella Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kyky houkutella re-

sursseja painottuu maakunnan ominaisuuksiin liittyviin tekijöihin maakunnan toimijoi-

den roolin resurssien houkuttelemisessa jääden vähäisemmälle huomiolle. Maakunnan 

kilpailukyvyn kehittämisen lähtökohtana on maakunnan “sijainti kaukana päämarkki-

noista, luonnonolosuhteet ja pitkät etäisyydet”, jotka maakuntaohjelman mukaan “nos-

tavat yritysten kustannuksia sekä investoinneissa että kuljetuksissa ja heikentävät kilpai-

lukykyä” (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2006: 33). Maakunnan sijainti ja luonnonolosuhteet 

eivät siis Pohjois-Pohjanmaan maakunnan tapauksessa tue maakunnan kilpailukyvyn 

kehittämistä, vaan päinvastoin toimivat haittatekijöinä. Maakuntaohjelman mukaan “kil-

pailukykyisillä logistiikkapalveluilla ja -keskuksilla voidaan maakunnan syrjäinen si-

jainti kääntää vahvuudeksi” (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2006: 59). 
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Toimiva logistiikka on osa yritysten kilpailukykyistä ja laadukasta toimintaympäristöä, 

joka määritellään maakuntaohjelmassa maakunnan kilpailutekijäksi. Toimintaympäris-

tön kilpailukykyä lisäävät siis alueen hyvät logistiset ja viestintäyhteydet, erityisesti 

hyvät liikenneyhteydet kansainvälisesti, valtakunnallisesti ja maakunnan sisällä sekä 

kilpailukykyiset logistiikkapalvelut ja -keskukset, mutta myös muun muassa yritystoi-

minnan keskittyminen ja klusteroituminen, verkostoituminen sekä korkealaatuinen ja 

yritysten tarpeita vastaavia työvoima.  

 

Hyvä elinympäristö puolestaan toimii kilpailutekijänä sekä yrityksistä että asukkaista 

kilpailtaessa, ja se määritellään maakuntaohjelmassa seuraavasti: “Hyvä elinympäristö 

on terveellinen, turvallinen, viihtyisä ja sosiaalisesti toimiva. Erityisesti turvallisuusnä-

kökohdat korostuvat nykyisenä maailman aikana. […] Turvallinen elinympäristö muo-

dostaa kokonaisuuden, jossa eri väestöryhmillä on mahdollisuus jokapäiväisen elämän 

järjestämiseen ja perustarpeiden tyydyttämiseen: asumiseen, palveluiden käyttämiseen, 

työssäkäyntiin, harrastuksiin, kanssakäymiseen, mutta myös lepoon ja yksinäisyyteen 

(Pohjois-Pohjanmaan liitto 2006: 79).” Nuorta työvoimaa puolestaan houkutellaan maa-

kuntaan hyvillä työpaikoilla ja hyvän vapaa-ajan ympäristön tarjonnalla sisältäen vapaa-

ajan palveluita. Lisäksi maakunnan tunnettuus ja vahva maakuntaidentiteetti lisäävät 

maakunnan vetovoimaisuutta. Molempia edellä mainittuja tekijöitä vahvistaa maakun-

nallisesti identifioitunut media. Suhteessa maakuntaohjelmassa määritettyyn investoin-

tien merkitykseen, ehkä hieman yllättävää on, että niiden houkuttelemiseen ei ohjelmas-

sa esitetä erityisiä keinoja.  

 

Alueen kilpailukyky ei kuitenkaan muodostu pelkästään resurssien saatavuudesta, vaan 

siitä, miten resursseja käytetään ja kuinka tuottavia ne ovat (esim. Pires 2009). Kolmas 

alueellisen kilpailukyvyn tekijöiden kategoria on siten alueellisten resurssien tuotta-

vuus. Alueellisen kilpailukyvyn teorioiden perusteella alueellisten resurssien tuottavuut-

ta voidaan mitata esimerkiksi alueella tuotettujen tuotteiden arvona ja tuotannon tehok-

kuutena ja sitä voidaan lisätä esimerkiksi taloudellisen toiminnan maantieteellisen ka-

sautumisen, klusteroitumisen sekä alueen sisäisen ja alueen ulkopuolelle ulottuvan ver-

kostoitumisen avulla. 
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Maakunnan resurssien tuottavuuteen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen yksityiskoh-

taisella tasolla ei ole tämän tutkimuksen puitteissa mielekästä. Siten tutkimuksessa tun-

nistetut tuottavuuteen vaikuttavat tekijät ovat ennemminkin yleisemmän tason tavoittei-

ta kuin yksittäisiä toimenpiteitä. Maakuntaohjelman perusteella maakunnan resurssien 

tuottavuutta pyritään lisäämään muun muassa verkostoitumisen, taloudellisen toiminnan 

maantieteellisen keskittymisen ja klusteroitumisen, alueiden ja yritysten erikoistumisen 

sekä alueen tieto- ja kompetenssipohjan kautta. Verkostoitumisella tarkoitetaan maa-

kunnan sisäisten ja kansainvälisten yritysverkostojen lisäksi verkostomaista aluekehit-

tämisen toimintamallia eli muun muassa aluekehittäjien, yritysten ja koulutusorganisaa-

tioiden yhteistyötä, tieto- ja innovaatioverkostoja ja alueiden kansainvälistä verkottu-

mista. Lisäksi tärkeää on sekä yritysten että muiden toimijoiden verkosto-osaamisen 

lisääminen. 

 

Taloudellisen toiminnan maantieteellistä keskittymistä maakuntaohjelmassa tavoitellaan 

yrityspuistojen ja muiden vastaavien työpaikkakeskittymien syntymistä tukemalla. Li-

säksi klusteroitumista tuetaan maakunnan avainklustereiden ja osaamisklustereiden 

kautta. Pohjois-Pohjanmaan avainklustereita ei oltu vielä käsillä olevan maakuntaoh-

jelman laatimisen aikana täsmennetty, mutta maakuntaohjelmassa puhutaan ICT-

klusterista ja tietoklusterista. Osaamisklusterit puolestaan perustuvat osaamiskeskusoh-

jelmaan, joka on valtioneuvoston erillisohjelma. Ohjelman toiminta-ajatuksena on tukea 

korkeatasoiseen osaamiseen pohjautuvan liiketoiminnan ja investointien kehittymistä 

alueellisten vahvuuksien pohjalta. Ohjelma tukee alueiden erikoistumista ja työnjakoa ja 

pyrkii siten vahvistamaan kansainvälistä kilpailukykyä. Suomessa on yhteensä 22 

osaamiskeskusohjelman mukaista osaamiskeskusta, joista Pohjois-Pohjanmaalla toimii 

Oulun seudun osaamiskeskus ja Raahen seudun osaamiskeskus. Ohjelmakaudella 2007–

2013 osaamiskeskusohjelmaa toteutetaan klusteriperustaisella toimintamallilla, jonka 

mukaisesti alueellisista osaamiskeskuksista on muodostettu 13 kansallista osaamisklus-

teria (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013b, 2013c). Oulun seudun osaamiskeskus on mu-

kana viiden osaamisklusterin toiminnassa: HealthBio-klusteri, Hyvinvoinnin osaamis-

klusteri, Jokapaikan tietotekniikan klusteri, Nanoteknologiaklusteri ja Ympäristötekno-

logiaklusteri (BusinessOulu 2013). Raahen seudun osaamiskeskus on puolestaan muka-
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na meriklusterissa (Prometal 2013; Meriklusteriohjelma 2013). Porterin (2006) mukaan 

klusterin eri toimialat tukevat toisiaan ja yksi kilpailukykyinen ala edistää toisenkin alan 

kilpailukykyä. Kilpailijoiden, asiakkaiden ja hankkijoiden kasautuminen lisää tehok-

kuutta ja erikoistumista sekä, vielä tärkeämpänä, vaikuttaa myönteisesti parannus- ja 

innovointityöhön lisäten muun muassa tiedon kasautumista, tiedonkulkua, tutkimus- ja 

tuotekehitystä sekä innovaatioiden leviämistä. 

 

Maakuntaohjelman mukaan Pohjois-Pohjanmaan maakunta pyrkii erikoistumaan muun 

muassa alueiden profiloimisen kautta. Tähän liittyen ‟kullekin alueelle tulee kohdentaa 

niiden erityispiirteiden ja kehittämisstrategioiden mukaan voimavaroja erikoisosaa-

misen ja kansainvälisyyden lisäämiseen” (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2006: 54). Erityi-

sesti maakuntaohjelmassa painotetaan kaupunkiseutujen erityisosaamisalojen ja Oulun 

osaamiskeskuksen merkitystä. Lisäksi maakuntaohjelmassa asetetaan tavoitteeksi kan-

sainvälisesti merkittävän aseman saavuttaminen kaikilla maakunnan aluekeskusten eri-

koistumisaloilla. Pidemmälle vietyä erikoistumista haetaan esimerkiksi tuottamalla eri-

koistuneempia tuotteita ja palveluja, ja lisäämällä teollisuuden jalostusastetta. Teknolo-

gia-alalla tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että ‟kansainvälisiltä markkinoilta haetaan 

tärkeää tietoa uusista markkinamahdollisuuksista sekä teknologian uusista soveltamis-

mahdollisuuksista, jotka perustuvat käyttäjien tarpeisiin” (Pohjois-Pohjanmaan liitto 

2006: 9).  Erityisesti Pohjois-Pohjanmaan maakunta pyrkii profiloitumaan entistä vah-

vemmin yhdeksi mobiiliteknologian keskusalueeksi. Boschman (2004) mukaan samoil-

la markkinoilla toimivien, taloudellisesti voimakkaasti erikoistuneiden alueiden välillä 

voi esiintyä alueiden välistä suoraa kilpailua. Tämä on tärkeä huomautus alueiden ja 

yritysten suhdetta pohtivassa keskustelussa liittyen siihen, onko alueiden välisessä kil-

pailussa lopulta kyse vain yritysten välisestä kilpailusta. 

 

Myös alueen tieto- ja kompetenssipohjan ja instituutioiden merkitys resurssien tuotta-

vuutta lisäävinä tekijöinä liittyy alueiden ja yritysten suhteeseen alueellisen kilpailuky-

vyn kehittämisessä. Alueiden ja yritysten suhde on yksi keskeisimpiä keskustelunaiheita 

määriteltäessä alueellisen kilpailukyvyn käsitettä. Toisaalta viimeaikaisten näkemysten 

mukaan alueen merkitystä yritysten kilpailukyvylle tai vastaavasti yritysten merkitystä 
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alueen menestymiselle ei kuitenkaan tule ylikorostaa (mm. Bristow 2005). Boschman 

(2004) mukaan alueellisesta kilpailukyvystä on kuitenkin mielekästä puhua vain silloin, 

kun alueella on merkittävä vaikutus paikallisten yritysten toimintaan, mikä on hänen 

mukaansa mahdollista alueellisen tieto- ja kompetenssipohjan sekä institutionaalisten 

puitteiden kautta. 

 

Perustan maakunnan tieto- ja kompetenssipohjalle luovat Oulun yliopisto ja muut maa-

kunnan tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Maakuntaohjelman mukaan “maakunnan 

menestyminen tulevaisuudessa voi perustua vain huippuosaamiseen ja sen kehittämi-

seen ja soveltamiseen” (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2006: 10). Huippuosaamisen lisäksi 

yritysten toimintaa pyritään tukemaan varmistamalla, että yritysten käytettävissä on 

riittävä määrä niin sanotun suorittavan työn osaajia, joiden koulutus vastaa yritystoi-

minnan tarpeita. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan tieto- ja kompetenssipohjaa pyritään vah-

vistamaan muun muassa tukemalla alueen tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja nostamal-

la alueen innovaatiotoiminta kansainväliselle tasolle. Osana maakunnan innovaatiotoi-

mintaa pyritään tukemaan alueen koulutusorganisaatioiden, yritysten, tutkimus- ja ke-

hittämislaitosten ja -yksiköiden sekä järjestöjen muodostamia oppimis- ja innovaatio-

ympäristöt. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman yhdeksi tavoitteeksi asete-

taan maakunnallisen ‟innovaatiojärjestelmän kehittäminen, jolla parannetaan maakun-

nan osaamisen rakenteita ja palveluja sekä vahvistetaan osaamiskeskuksia ja -

keskittymiä sekä avainklustereiden kilpailukykyä” (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2006: 62). 

Maakunnan heikkoutena nähdään kansainvälisten osaajien vähäinen määrä ja uhkana 

innovatiivisuuden tyrehtyminen. 

 

Lopuksi on nostettava esiin Turokin (2004: 1072–1073) huomautus, jonka mukaan re-

surssien tuottavuus on alueiden tapauksessa tavoitteena riittämätön, sillä alueet voivat 

lisätä tuottavuuttaan esimerkiksi käyttämällä vähemmän resursseja, mikä ei hänen mu-

kaansa todellisuudessa lisää alueen hyvinvointia eikä kilpailukykyä. Turokin ajatukseen 

yhtyen voidaan perustellusti väittää, että alueen kilpailukykyyn ja sen kehittämiseen 

tarvitaan myös muita edellä mainittuja alueellisen kilpailukyvyn tekijöitä. Edellä käsi-

tellyt Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmasta 2007–2010 löydetyt maakunnan kilpai-



60 

 

lukyvyn, alueen resursseihin, alueen kykyyn houkutella resursseja ja alueen resurssien 

tuottavuuteen liittyvät, tekijät on tiivistetty taulukkoon 9. 

 

 

Taulukko 9. Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kilpailukyvyn keskeisimmät tekijät Pohjois-

Pohjanmaan maakuntaohjelmassa 2007–2010. 

Maakunnan resurssit 
Maakunnan 

resurssien tuottavuus 

Maakunnan kyky 

houkutella resursseja 

yritykset; luonnonvarat; 

työpaikat ja muut inves-

toinnit; yliopistot, am-

mattikorkeakoulut ja 

tutkimuslaitokset; 1+3                            

-verkostomalli; asuk-

kaat; osaava (nuori) 

työvoima; aluekehittäjät 

osana alueen kehittämis-

verkostoja 

Maakunnan sisäiset ja kansainväliset yri-

tysverkostot ja yritysten verkosto-

osaaminen; Verkostoituminen aluekehit-

tämisen toimintamallina (esim. 1+3 -

aluekeskusverkosto, aluekehittäjien, yritys-

ten ja koulutusorganisaatioiden yhteistyö, 

tieto- ja innovaatioverkostot, alueiden 

kansainvälinen verkottuminen, verkosto-

osaaminen); Taloudellisen toiminnan 

maantieteellinen kasautuminen ja kluste-

roituminen (esim. yrityspuistot ja muut 

työpaikkakeskittymät, klusterit); Erikois-

tuminen (esim. alueiden profiloituminen, 

yritysten erikoistuminen, teollisuuden 

jalostusasteen lisääminen); Maakunnan 

tieto- ja kompetenssipohja (esim. korkea-

laatuinen ja yritysten tarpeita vastaavia 

ammatillinen työvoima ja huippuosaami-

nen, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, 

kansainvälisen huipputason tutkimustoi-

minta, tutkimus- ja kehittämistoiminta, 

kansainväliset osaajat, kansainvälisen 

tason innovaatiotoiminta, oppimis- ja in-

novaatioympäristöt, maakunnallinen inno-

vaatiojärjestelmä) 

Sijainti ja luonnonolosuhteet; 

Kilpailukykyinen ja laadukas 

yritysten toimintaympäristö 

(esim. infrastruktuuri, yritys-

puistot ja muut työpaikkakes-

kittymät, klusteroituminen, 

oppimis- ja innovaatioympäris-

töt, maakunnan sisäiset ja kan-

sainväliset yritysverkostot, 

korkealaatuinen ja yritysten 

tarpeita vastaavia työvoima, 

yritysten ympäristötietoisuus); 

Vähän potentiaalisia kasvuyri-

tyksiä; Terveellinen turvallinen, 

viihtyisä ja sosiaalisesti toimiva 

elinympäristö (ml. hyvän va-

paa-ajan ympäristön tarjonta ja 

vapaa-ajan palveluiden tuotta-

minen); Hyvien työpaikkojen 

tarjonta; Maakunnan tunnet-

tuus; Maakunnallisesti identifi-

oitunut media; Vahva maakun-

taidentiteetti 

 

 

6.2. Pohjois-Pohjanmaan kilpailukyky alueiden näkökulmasta 

 

Tässä luvussa siirrytään tutkimaan Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kilpailukyvyn ke-

hittämistä alueellisen kontekstisidonnaisuuden näkökulmasta. Yhtenä keskeisenä näkö-

kulmana tässä voidaan pitää sitä, miten maakunnan eri alueet ja niiden intressit näkyvät 

maakuntaohjelmassa. Maakunnan eri alueet on mahdollista tuoda osaksi maakuntaoh-

jelmaa muun muassa siten, että alueelliset toimijat osallistuvat itse ohjelman valmiste-

luun. Tässä luvussa selvitetään maakunnan aluekehittämiseen osallistuneille toimijoille 
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suunnatun kyselyn tulosten pohjalta, miten maakunnan alueet ja niiden intressit näkyvät 

maakunnan eri alueita edustavien toimijoiden mielestä maakuntaohjelmassa, ja saivatko 

maakunnan alueiden edustajat omasta mielestään osallistua ja vaikuttaa riittävästi maa-

kuntaohjelman valmisteluun ja sisältöön.  

 

Maakuntaohjelmassa puhutaan maakunnan kilpailukyvyn lisäksi maakunnan eri aluei-

den ja erityisesti seutukuntien kilpailusta ja kilpailukyvystä. Erikseen nostetaan esiin 

Oulun seudun, Raahen ja Ylivieskan kilpailukyvyn kehittäminen. Oulun seutu asemoi-

daan, ei ainoastaan Pohjois-Pohjanmaan maakunnan, vaan koko Pohjois-Suomen kehi-

tyksen veturiksi. Toisaalta Oulunkaaren seutukunnan kilpailukyky todetaan seutukunti-

en kilpailukykyindeksillä mitattuna Suomen kolmanneksi huonoimmaksi. Vaikka maa-

kunnan eri alueet esitellään ja profiloidaan maakuntaohjelman alussa (Pohjois-

Pohjanmaan liitto 2006: 18–29), ohjelman tavoitteita ei ole juurikaan kohdennettu suo-

raan alueittain. Vain muutama maakuntaohjelman toimenpide, liittyen kansainvälisten 

yhteyksien ja liikennekäytävien kehittämiseen, pääliikenneyhteyksien parantamiseen 

sekä kehittämisvyöhykkeisiin, kohdennetaan tarkasti nimetyille alueille. Aluekeskuksis-

ta ja seutukunnista mainitaan ohjelman tavoitteiden yhteydessä nimeltä vain Oulu. Li-

säksi maakuntaohjelmassa nostetaan esiin Oulun seudun osaamiskeskuksen merkitys 

oppimis- ja innovaatioympäristöjen kehittämiseen liittyen. Ohjelmassa käytetään kui-

tenkin harvakseltaan muita, tavoitteiden alueellista kontekstia yleispiirteisemmin ku-

vaavia ilmaisuja, kuten kaupunki, kaupunkiseutu tai maaseutu, harvaan asutut alueet, 

harvaan asutut ja alityöllistetyt seudut, kasvualueiden ulkopuoliset heikommat alueet, 

taajamat ja kylät sekä kunnat ja seutukunnat. 

 

Maakuntaohjelman arvioinnin mukaan maakunnan toimijoiden mielestä maakuntaoh-

jelman tavoitteet vastaavat vain jossain määrin maakunnan erityispiirteitä, ja samoin 

ohjelmassa on heidän mielestään vain jossain määrin hyödynnetty maakunnan mahdol-

lisuuksia. Vielä enemmän epävarmuutta vastaajien kesken oli siitä, onko maakuntaoh-

jelma maakunnan näköinen ja erottuuko se muiden maakuntien maakuntaohjelmista. 

Erityisesti maakunnan sisäisiä eroja ei ole riittävästi huomioitu maakuntaohjelman ta-

voitteiden asettelussa. Maakuntaohjelman luonnetta kuvaa lisäksi hyvin se, että suurin 

osa maakunnan toimijoista piti kaikkia maakuntaohjelman tavoitteita vähintäänkin jos-
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sain määrin tärkeinä sekä oman toimintansa että maakunnan kehittämisen kannalta, eikä 

maakuntaohjelmasta puuttuvia maakunnan kehittämisen kannalta keskeisiä tavoitteita 

juurikaan osattu nimetä. Maakuntaohjelman todettiin siis periaatteessa vastaavan maa-

kunnan kehittämistarpeita, mutta ongelmana maakunnan toimijat näkivät sen, ettei oh-

jelman tavoitteiden suhteen ole tehty riittävästi priorisointia, eivätkä tavoitteet ole riittä-

vän konkreettisia (Kotavaara 2010). Seuraavaksi selvitetään, mitä mieltä maakunnan eri 

alueiden edustajat olivat ja verrataan heidän näkemyksiään muiden maakunnan toimi-

joiden mielipiteisiin. 

 

Kyselytulosten mukaan maakunnan toimijoiden mielestä maakunnan eri alueiden nä-

kemykset näkyvät Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa 2007–2010 jossain määrin 

(62 % vastaajista). Kuitenkin vain reilu kymmenesosa vastaajista (14 %) oli täysin tyy-

tyväisiä ja lähes yhtä moni (13 %) vastaaja oli täysin tyytymätön alueiden näkemysten 

näkymiseen maakuntaohjelmassa. Loput vastaajista eivät osanneet sanoa mielipidettään. 

Eräs seutuorganisaatiota edustava maakunnan toimija kiteytti näkemyksensä mielen-

kiintoisesti:  

 

”Hienosti sanotaan ohjelmassa, että P[ohjois-]P[ohjanmaa] on alueiden maakunta ja alueet 

ovat hyvin erilaisia ja maakunnat on kuin Suomi pienoiskoossa. Alueet on alussa hyvin profiloi-

tu, mutta ne eivät jatkossa ohjelmassa saa riittävästi strategista asemaa toimintalinjoissa ja 

toimenpiteissä. Jopa Oulu jää vähälle saatikka muut. Kentän näkemys strategisesti alueitten 

kannalta on ohut ohjelmassa. Bottom up -periaate on jäänyt ajan saatossa vähemmälle ja sitä ei 

kai ole todettu, ettei olisi aluekehityksessä kuitenkin merkittävä tekijä? Koko esitystapaa alueit-

ten maakunta kannattaisi jatkossa pohtia, että se ulottuisi toimintalinjoihin ja toimenpiteisiin 

saakka suoran maakuntaohjelmassa, ettei tarvittaisi lukematon määrä erillisstrategioita, vaan 

toimenpideohjelmia. Yhtä viisautta tässä ei ole…” 

 

Seutukuntien ja kuntien näkemysten näkymistä maakuntaohjelmassa kysyttiin erikseen, 

ja tulokset olivat samanlaisia kuin edellä. Myös seutukuntien ja kuntien näkemykset 

näkyvät vastaajien mielestä vain jossain määrin. Seutukuntien näkemykset näkyvät 

maakunnan toimijoiden mielestä ohjelmassa kuitenkin huomattavasti kuntien näkemyk-

siä paremmin. Suuri osa (39 %) kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että kuntien nä-

kemykset eivät näy maakuntaohjelmassa laisinkaan (kuvat 2 ja 3).  
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Seutukuntien tai muiden seutuorganisaatioiden edustajat olivat itse jonkin verran kes-

kimääräistä tyytymättömämpiä seutukuntien näkemysten näkymiseen maakuntaohjel-

massa. Seutuorganisaatioita edustavista yhdeksästä vastaajasta viisi (56 %) oli sitä miel-

tä, että seutukuntien näkemykset näkyvät maakuntaohjelmassa jossain määrin, ja peräti 

yli viidesosa (22 %) seutuorganisaatioiden edustajista oli täysin tyytymättömiä seutu-

kuntien näkemysten huomioimiseen (kuva 2). Kuntien edustajat olivat samaa mieltä 

muiden vastaajien kanssa siitä, että kuntien näkemykset eivät näy maakuntaohjelmassa 

riittävästi. Lähes kaksi viidestä (38 %) kuntien viranhaltijasta ja noin puolet (47 %) kun-

tien luottamushenkilöistä oli sitä mieltä, että kuntien näkemykset eivät näy maakuntaoh-

jelmassa. Yksikään kuntien edustajista ei ollut tyytyväinen kuntien näkemysten huomi-

oimiseen. Kuntien luottamushenkilöt olivat jonkin verran viranhaltijoita tyytymättö-

mämpiä (kuva 3). Kun verrataan kuntien edustajien ja seutuorganisaatioiden edustajien 

mielipiteitä omien aluetasojensa näkemysten huomioimisesta maakuntaohjelmassa, voi-

daan todeta, että kuntien edustajat ovat seutuorganisaatioiden edustajia selkeästi tyyty-

mättömämpiä (kuvat 2 ja 3). 

 

 

 

Kuva 2. Maakunnan aluekehittämiseen osallistuneiden toimijoiden mielipide väittämästä: 

“maakuntaohjelmassa näkyvät seutukuntien näkemykset”. Vastaajat on ryhmitelty heidän 

edustamansa taustaorganisaation mukaan. 
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Kuva 3. Maakunnan maakunnan aluekehittämiseen osallistuneiden toimijoiden mielipide 

väittämästä: “maakuntaohjelmassa näkyvät kuntien näkemykset”. Vastaajat on ryhmitelty 

heidän edustamansa taustaorganisaation ja tehtävän mukaan. 
 

 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa 2007–2010 kuvataan ohjelman valmistelun 

perustuneen ‟laajaan ja vuorovaikutteiseen valmistelutyöhön” (Pohjois-Pohjanmaan 

liitto 2006: 16). Maakunnan toimijoiden on ollut mahdollista osallistua maakuntaohjel-

man laatimiseen maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen toiminnan, erilaisten työ-

ryhmien ja tilaisuuksien sekä kuulemisten ja lausuntopyyntöjen kautta. (Pohjois-

Pohjanmaan liitto 2006: 16; ks. lisäksi luku 3.2.) Maakuntaohjelman arvioinnissa todet-

tiin, että maakunnan toimijoiden mielestä osallistumismahdollisuuksia ei kuitenkaan 

maakuntaohjelman laatimisprosessin aikana järjestetty riittävästi. Ongelmana vaikuttaisi 

olleen erityisesti se, että järjestetyt osallistumis- ja vuorovaikutuskeinot eivät olleet ko-

vinkaan toimivia, eikä niiden kautta vastaajien kokemusten mukaan voinut vaikuttaa 

aidosti maakuntaohjelman sisältöön ja tavoitteisiin (Kotavaara 2010). 

 

Kyselyaineiston perusteella suurin osa kyselyyn vastanneista maakunnan aluekehittämi-

seen osallistuneista toimijoista ei siis ollut tyytyväisiä omiin vaikuttamismahdollisuuk-

siinsa maakuntaohjelman laatimisprosessin aikana. Yhteensä lähes kaksi kolmesta (62 

%) kyselyyn vastanneesta maakunnan toimijasta koki, ettei saanut vaikuttaa maakunta-

ohjelman sisältöön ja tavoitteisiin niin paljon kuin olisi halunnut. Täysin tyytymättömiä 

omiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa oli neljännes (25 %) vastaajista. Kuntien viranhal-
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tijat ja luottamushenkilöt olivat omiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa keskimääräistä 

tyytymättömämpiä. Seutukuntaorganisaatioiden edustajien kokemukset puolestaan ja-

kaantuivat. Toisaalta vastaajien vähäinen määrä voi kärjistää tuloksia seutuorganisaati-

oiden edustajien tapauksessa, minkä vuoksi tulokset ovat lähinnä suuntaa-antavia (kuva 

4). 

 

Tulosten perusteella näyttää siltä, että toimijoiden tyytyväisyydessä omiin vaikuttamis-

mahdollisuuksiinsa oli ainakin jonkin verran eroja eri seutukuntien välillä. Yhteensä 54 

kysymykseen vastannutta maakunnan toimijaa edusti taustaorganisaationsa kautta jota-

kin Pohjois-Pohjanmaan seutukuntaa. Kun vastaajat ryhmitellään seutukunnittain, näh-

dään, että Oulun eteläpuolen seutukuntia edustavat toimijat olivat pääasiassa keskimää-

räistä tyytyväisempiä omiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa. Oulun seudun toimijat 

edustivat vastaajien keskiarvoa, vaikkakin omiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa täysin 

epätyytyväisiä vastaajia oli Oulun seudulla keskimääräistä vähemmän. Epätyytyväisim-

piä olivat Siikalatvan ja Oulunkaaren seutukuntien toimijat. Eri ryhmien vähäisten vas-

taajamäärien vuoksi tulokset ovat kuitenkin lähinnä suuntaa-antavia (kuva 5). 

 

 

 

Kuva 4. Maakunnan aluekehittämiseen osallistuneiden toimijoiden mielipide omista 

vaikutusmahdollisuuksistaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2007–2010 laatimisessa. 

Vastaajat on ryhmitelty heidän edustamansa taustaorganisaation mukaan. 
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Kuva 5. Maakunnan aluekehittämiseen osallistuneiden toimijoiden mielipide omista 

vaikutusmahdollisuuksistaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2007–2010 laatimisessa. 

Vastaajat on ryhmitelty heidän edustamansa seutukunnan mukaan. 

 

 

Maakunnan toimijoita pyydettiin vielä suoraan arvioimaan seutukuntien ja kuntien vai-

kuttamismahdollisuuksia. Kyselyyn vastanneet seutuorganisaatioiden edustajat olivat 

keskimääräistä tyytyväisempiä seutukuntien vaikuttamismahdollisuuksiin, kun taas kun-

tien viranhaltijat ja luottamushenkilöt olivat hieman keskimääräistä tyytymättömämpiä 

kuntien vaikuttamismahdollisuuksiin. Tulosten perusteella seutukuntien vaikuttamis-

mahdollisuudet olivat maakunnan toimijoiden mielestä huomattavasti kuntien vaikutta-

mismahdollisuuksia paremmat (kuvat 6 ja 7). 
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Kuva 6. Maakunnan aluekehittämiseen osallistuneiden toimijoiden mielipide seutukuntien 

vaikuttamismahdollisuuksista Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2007–2010 laatimisessa. 

Vastaajat on ryhmitelty heidän edustamansa taustaorganisaation mukaan. 

 

 

 

Kuva 7. Maakunnan aluekehittämiseen osallistuneiden toimijoiden mielipide kuntien 

vaikuttamismahdollisuuksista Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2007–2010 laatimisessa. 

Vastaajat on ryhmitelty heidän  edustamansa taustaorganisaation mukaan. 

 

 

6.3. Pohjois-Pohjanmaan kilpailukyvyn kehittämisen kontekstuaalisuus 

 

Tässä luvussa maakuntaohjelman tavoitteiden alueelliseen kontekstidonnaisuuteen sy-

vennytään tekstianalyyttisesta näkökulmasta, ja selvitetään maakuntaohjelman lähiluvun 

avulla, edistävätkö maakuntaohjelman tavoitteet maakunnan kontekstuaalista kilpailu-

kykyä. Analyysin teoreettisena viitekehyksenä toimii Bristowin (2010) alueellisten stra-

tegioiden typologia. 
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Bristow kritisoi alueellisessa kehittämispolitiikassa vallitsevaa näkemystä alueellisesta 

kilpailukyvystä, joka perustuu alueen kapasiteettiin kilpailla muiden alueiden kanssa glo-

baalisti liikkuvan pääoman ja työvoiman houkuttelemisessa, liian kapea-alaiseksi. Alueel-

lisen kilpailukyvyn diskurssi on rajoittunut alueiden globaalin kilpailukyvyn ja kasvun 

lisäämiseen ottamatta huomioon eri alueiden sosiaalista, poliittista ja taloudellista kon-

tekstia ja alueiden erilaisia mahdollisuuksia osallistua globaaliin kilpailuun. Alueellisten 

strategioiden tavoitteeksi tulisi hänen mukaansa kontekstittoman kilpailukyvyn sijaan 

asettaa alueiden resilienssi eli alueen omiin lähtökohtiin ja kontekstiin perustuva taloudel-

linen menestys ja kyky sopeutua globaaleihin muutoksiin. Tämä edellyttää, että alueelle 

laaditaan alueen sosiaalisen, poliittisen ja taloudellisen kontekstin huomioiva kehittämis-

strategia. Resilienteillä alueilla on Bristowin mukaan neljä keskeistä ominaisuutta: 1) di-

versiteetti, 2) dispersio, 3) mutuaalisuus sekä 4) modulaarisuus. 

 

Ensimmäiseksi analysoidaan, edistävätkö maakuntaohjelman tavoitteet maakunnan diver-

siteettiä, jolla Bristow (2010: 164) viittaa alueen liiketoiminnan alojen, instituutioiden, 

energialähteiden, ruoantuottajien sekä elinkeinojen monipuolisuuteen, mikä osaltaan vä-

hentää alueen riippuvuutta ulkopuolisesta tuonnista. Hänen mukaansa kontekstittomassa 

strategiassa korostuu alueen voimakas riippuvuus globaalisti kilpailukykyisistä, vapaasti 

liikkuvista yrityksistä ja työvoimasta, ja siinä painotetaan alueen ulkopuolisten investointien 

houkuttelemista. Alueen kilpailukyvyn kehittämisen tavoitteena tulisi sen sijaan olla suu-

rempi painotus paikallisella identiteetillä, monipuolisilla markkinoilla ja liiketoimintamahdol-

lisuuksilla, merkittävämpi rooli aluelähtöisillä liiketoimintaintresseillä ja klustereilla, jotka 

perustuvat talouden suhteellisiin etuihin ja ympäristötekijöihin sekä verkostoitumisen ja pai-

kallisia hankintastrategioiden painottaminen. Resilienteillä alueilla on erittäin monipuolinen 

tuottajien, instituutioiden ja energialähteiden joukko, paikalliset tuotantoketjut ja kehittämi-

sessä painotetaan voimakkaasti eettistä ja kestävää tuotantoa ja kulutusta. 

 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa painotetaan vahvaa maakunnallista identiteet-

tiä, jonka nähdään lisäävän maakunnan kilpailukykyä ja viihtyisyyttä, edistävän nuorten 

sitoutumista maakuntaan ja siten turvaavan osaavan työvoiman saannin myös tulevai-

suudessa. Lisäksi vahvan maakuntaidentiteetin nähdään lisäävän muiden kiinnostusta 

alueesta. Aluelähtöisiä liiketoimintaideoita tuetaan esimerkiksi yrityshautomotoiminnan 
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ja alueellisen innovaatiotoiminnan edistämisen kautta. Lisäksi tuetaan yritysten ja alu-

een toimijoiden yhteistyömalleja ja verkostoitumista. Maakuntaohjelman tavoitteena on 

alueellisen energiatuotannon lisääminen, bioenergian tuotannon kehittäminen, turpeen 

käytön turvaaminen ja monipuolistaminen ja rannikon tuulivoimapotentiaalin hyödyn-

täminen. Ohjelmalla ei juurikaan tueta paikallista ruoantuotantoa sen lisäksi, että toimi-

valla logistiikalla pyritään luomaan edellytyksiä lähiruoan tuotannolle. 

 

Maakunnan kehittämisen voidaan edelleen nähdä olevan kohtuullisen voimakkaasti 

riippuvainen ICT-alasta ja mobiiliteknologiasta. Maakunnan riippuvuutta esimerkiksi 

Nokian menestyksestä ei kuitenkaan ainakaan suoraan oteta esiin. Alueen toimialojen 

monipuolistumista kuitenkin tuetaan esimerkiksi edistämällä yritystoimintaa eri toimi-

aloilla ja pyrkimällä luomaan kokonaan uusia toimialoja innovaatiotoiminnan kautta. 

Lisäksi alueen ulkopuoliset investoinnit ovat maakunnalle tärkeitä, ja investointeihin 

liittyvä kilpailu nähdään maakuntaohjelman mukaan uhkana maakunnan kehitykselle, 

mikä viittaa alueen riippuvuuteen alueen ulkopuolisista investoinneista.   

 

Toinen tavoiteltava ominaisuus on Bristowin (2010: 164) mukaan alueen dispersio eli 

alueen elinkeinotoiminnan hajauttaminen useammalle sektorille ja painottuminen pie-

nimittakaavaiseen, paikalliseen toimintaan, mikä edesauttaa alueen sopeutumista mah-

dollisiin rakenteellisiin muutoksiin. Resilienttejä alueita kuvaavat liiketoiminnan, ener-

giavarantojen ja strategisten resurssien korkea paikallinen omistusaste ja kontrolli, alu-

een omiin vahvuuksiin ja kapasiteettiin sopeutunut liiketoiminta sekä pienen mittakaa-

van liiketoiminnan merkittävä asema. Kontekstittomassa strategiassa korostuvat sen 

sijaan muun muassa alueen liiketoimintaetujen vahva ulkopuolinen kontrolli, hallitsevi-

en sektoreiden ja liiketoimintaintressien vähäinen määrä sekä alueellisten strategioiden 

suuntaaminen ulkopuoliselle yleisölle, investoijille ja vierailijoille. Bristowin mukaan 

alueelliset strataegiat tulisi suunnata paikallisille asukkaille ja liiketoiminnan edustajille. 

 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmasta nousee esiin alueen riippuvuus ICT-alasta ja 

mobiiliteknologiasta, ja maakunnan profiilia rakennetaankin mobiiliteknologian varaan. 

Alueen omiin vahvuuksiin perustuvaa liiketoimintaa tuetaan muun muassa perinteisten 

toimialojen ja perusteollisuuden uudistamisella sekä lisäämällä maakunnan omien luon-
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nonvarojen hyödyntämistä. Lisäksi tuetaan maakunnan eri alueiden erikoisosaamisen 

lisäämistä. Pienimittakaavaista liiketoimintaa edistetään mikroyrittäjyyttä tukemalla, ja 

toisaalta tuetaan myös mikroyrittäjyyden kasvamista laajemmaksi yritystoiminnaksi. 

Ohjelmalla pyritään vahvistamaan nuorten sitoutumista alueeseen, mikä turvaa maa-

kunnan oman työvoiman saatavuuden myös tulevaisuudessa. Maakuntaohjelman mu-

kaan maakunnassa koetaan tärkeäksi, että yritysten tarvitsema osaava työvoima koulute-

taan omassa maakunnassa. Lisäksi tavoitteena on lisätä alueellista, omiin luonnonvaroi-

hin perustuvaa, energiatuotantoa. Huomionarvoista on, että maakuntaohjelmassa ei 

osoiteta tavoitteiden toteuttamis- ja vastuutahoja, mikä heikentänee ohjelman ohjaus-

vaikutusta. Siten voidaan perustellusti kysyä, kenelle maakuntaohjelma on suunnattu? 

 

Kolmanneksi käsitellään alueen mutuaalisuutta eli alueellisen toiminnan vastavuoroisuut-

ta, jolla Bristow (2010: 164) tarkoittaa, että alueellisten kykyjen, kapasiteettien ja resurs-

sien hyödyntämisen takia alueella vastavuoroisesti tuetaan perheitä, naapuruutta, yhtei-

söjä ja siviiliyhteiskuntaa sekä osallisuutta, vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Kontekstit-

toman strategian ensisijaisena tavoitteena kasvu ja strategiassa painotetaan muun muas-

sa yritysten tuottavuutta ja niiden mikrotaloudellista ympäristöä, ja lisäksi strategiasta 

välittyvä käsitys elämänlaadusta ja elinympäristöstä pohjautuu talouden kapea-alaisiin 

määritelmiin. Alueelliseen kontekstiin sidotussa strategiassa sen sijaan rajoitetaan koh-

tuutonta kasvua, painotetaan enemmän alueiden riippuvuutta toisistaan sekä alueiden 

välistä resurssien uudelleenjakoa, kehitetään vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja, joissa 

painotetaan eettisiä ja sosiaalisia tavoitteita sekä kehitetään rakenteita, jotka tukevat 

sosiaalista reproduktiota, hyvinvointia, paikallisia instituutioita ja tukiverkostoja. Resi-

lienteillä alueilla osana kilpailukyvyn kehittämistä painotetaan territoriaalista oikeu-

denmukaisuutta ja kehityslogiikkaa, joka keskittyy ihmisten tarpeiden tyydyttämiseen. 

Lisäksi painotetaan kulttuurista, poliittista ja sosiaalista voimaantumista sekä koroste-

taan perheen, yhteisön ja siviiliyhteiskunnan vahvoja verkostoja sekä huolenpitoa ja 

yhteistyötä. 

 

Alueen mutuaalisuuden edistäminen korostuu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 

tavoitteissa merkittävällä tavalla. Maakuntaohjelman keskeisimmäksi tavoitteeksi mää-

ritellään alueiden ‛riittävä’ kilpailukyky, mikä viittaa selkeästi kohtuullisen kasvun ta-
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voitteeseen. Lisäksi maakuntaohjelmassa painotetaan huomattavaa määrää erilaisia eet-

tisiä ja sosiaalisia arvoja, kuten sosiaalista pääomaa, huolenpitoa kaikista ihmisistä, vas-

tuuta, suvaitsevaisuutta, yhteisöllisyyttä, osallisuutta, yhteisiä arvoja, luottamusta, 

avoimuutta, yhteistyötä, hyvinvointia, perhearvoja, tasa-arvoa, moniarvoisuutta ja mo-

nikulttuurisuutta. Lisäksi jossain määrin tuodaan esiin myös ympäristöarvoja, kuten 

elinkeinotoiminnan kulttuuriympäristöllinen kestävyys, yritysten ympäristötietoisuuden 

lisääminen sekä ympäristönlaadun parantaminen.  

 

Maakuntaohjelman tavoitteisiin on lisäksi sisällytetty ihmisten tarpeiden tyydyttäminen, 

kuten viihtyisä ja laadukas asuinympäristö, virikkeelliset vapaa-ajan harrastusmahdolli-

suudet, erilaiset elämäntavat, kulttuurin ja kulttuuriympäristön arvostaminen, luonto ja 

mielekäs elämänsisältö, vaikkakaan ihmisten tarpeiden tyydyttämistä ei ohjelmassa eri-

tyisesti korosteta. Erityisen painoarvon ohjelman tavoitteiden osana saa erilaisten raken-

teiden ja tukijärjestelmien kehittäminen, joilla pyritään edistämään hyvinvointia ja eh-

käisemään moniongelmaisuutta ja syrjäytymistä ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa. 

Maakunnan nuorten osallistumista, vaikuttamista ja elämänhallintaa painotetaan selväs-

ti. Lisäksi tuetaan yleisesti asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja osallistumista 

ympäristönsä suunnitteluun. Lisäksi ohjelmassa kiinnitetään jonkin verran huomiota 

kehityksen hyötyjen jakautumiseen maakunnan eri alueiden välillä. Tavoitteena on ta-

sapainoinen aluerakenne, jossa huolehditaan kasvualueiden ulkopuolisten alueiden kehi-

tyksestä niin, että kehityksen hyödyt jakautuvat sekä kaupunkiin että maaseudulle. Täs-

sä keskeistä on maakunnan luonnonvaroihin perustuva kilpailukyvyn kehittäminen. 

 

Neljäs ja samalla viimeinen Bristowin (2010: 164) mainitsema tekijä on alueen modulaa-

risuus eli uudelleenjärjestäytymiskyky yllättävissä ja ennalta arvaamattomissa tilanteissa 

niin, että se pystyy tyydyttämään perustarpeensa ilman merkittävää riippuvuutta muista 

alueista. Kontekstittoman kilpailukyvyn kehittämisen tavoitteita kuvaa alueen voimakas 

riippuvuus ulkopuolelta tuoduista aluekehityksen menestyksekkäistä malleista sekä hal-

linnollisista tuista, alueen ulkopuolisesta kaupasta, liikenteestä ja matkailusta. Alueelli-

set kehittämismallit tulisikin Bristowin mukaan mukauttaa voimakkaammin alueelliseen 

kontekstiin. Resilienteillä on korkea omavaraisuusaste taloudellisten tai ympäristöshok-

kien tapahtuessa sekä korkea kansainvälisten ja alueidenvälisten tiedonvaihto-, oppimis- 
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ja vuorovaikutusverkostojen aste. Alueella on voimakasta yhteiskunnallista ja liiketoi-

minnallista vuorovaikutusta. Lisäksi alueellinen hallinta toimii paikallisen aloitteelli-

suuden keskipisteenä ja yhdistää alueen ylemmille hallinnon ja liiketoiminnan koalitioi-

den tasoille. 

 

Maakuntaohjelmaa ei selkeästikään ole kirjoitettu modulaarisuuden näkökulmasta, ja 

ohjelman luonteesta johtuen modulaarisuuteen liittyvien tekijöiden tunnistaminen oh-

jelmatekstistä on vähintäänkin haasteellinen tehtävä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, 

ettei maakuntaohjelmaan laisinkaan sisältyisi modulaarisuutta sivuavia tekijöitä. Maa-

kuntaohjelma itsessään on osa valtakunnallista suunnittelujärjestelmää ja kokoaa maa-

kunnallista kehittämistä perustuen eri hallinnon tasojen vuorovaikutukseen. Alueen ul-

kopuolelta tuotuja alueen ja alueen kilpailukyvyn kehittämisen malleja ovat muun mu-

assa valtakunnallisen osaamiskeskusohjelman mukaiset osaamisklusterit sekä aluekes-

kusohjelman aluekeskukset. Maakunnassa on kuitenkin mukautettu aluekeskusohjelman 

kehittämismalli maakunnan kontekstiin, ja yhtenä aluelähtöisenä kehittämismallina voi-

daan pitää aluekeskusohjelmaan pohjautuvaa 1+3 -verkostomallia. Alueiden välisiin 

virtoihin liittyen maakuntaohjelmalla pyritään muun muassa luomaan edellytykset työ-

peräiselle maahanmuutolle. Lisäksi matkailu on maakunnalle tärkeä elinkeino, mihin 

liittyy olennaisena osana riippuvuus alueen ulkopuolelta tulevista matkailijoista. Edel-

leen maakunnassa pyritään kehittämään markkinalähtöisiä tuote-, palvelu- ja liiketoi-

mintakonsepteja sekä edistämään maakunnan innovaatiojärjestelmän kehittymistä sekä 

luomaan kansainvälisiä yhteyksiä. Myös yritysverkostojen tulee ulottua kansainvälisille 

areenoille asti. Kansainvälistymisen lisäksi ja osana sitä tuetaan lähialueyhteistyötä. 

Edellä kuvatut maakuntaohjelman tavoitteiden diversiteettiin, dispersioon, mutuaalisuu-

teen ja modulaarisuuteen liittyvät tulokset on tiivistetty taulukkoon 10.  

 

Lopuksi on korostettava, että alueellisen kontekstin huomioiva kilpailukyvyn kehittämi-

nen on vähintäänkin vaativa tehtävä. Kuten myös Kitson ym. (2004: 996–997) ovat to-

denneet, alueelliset tekijät huomioivien teorioiden puuttuessa, on vaikea arvioida, miten 

eri kilpailukyvyn osatekijöitä tukevat poliittiset toimet vaikuttavat lopputuloksiin, miten 

kilpailukyvyn osatekijät toimivat yhdessä, kuinka paljon kutakin niistä tulisi painottaa ja 

kuinka kauan aikaa muutosten tapahtuminen vie. Silti on syytä ottaa vakavasti useissa 
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keskeisissä alueellista kilpailukykyä käsittelevissä kansainvälisissä tutkimuksissa esitet-

ty varoitus, jonka mukaan ei ole olemassa optimaalista kilpailukyvyn mallia, joka sopisi 

kaikille alueille ja siksi muilla alueilla menestyneitä kilpailukyvyn malleja ei tule kopi-

oida ottamatta huomioon näiden alueiden erityisiä konteksteja. Yhdeltä alueelta kopioi-

tavat kilpailukyvyn tekijät voivat olla toiselle alueelle jopa haitallisia, sillä ne eivät vält-

tämättä sovi yhteen alueen olemassa olevien rakenteiden ja rutiinien kanssa, vaikka ne 

olisivatkin johtaneet menestykseen toisella alueella (esim. Boschma 2004: 1009–1011; 

Kitson ym. 2004: 996–997; Bristow 2010).  
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Taulukko 10. Maakunnan kilpailukyvyn kehittämisen alueellinen kontekstisidonnaisuus Poh-

jois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa 2007–2010 Bristowin (2010: 164) kategorisoinnin mu-

kaisesti esitettynä. 

 Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2007–2010 tavoitteet 

Diversiteetti 

 

Painotetaan vahvaa maakunnallista identiteettiä; Maakunnan riippuvuus ICT-alasta ja 

mobiiliteknologiasta; Alueen ulkopuoliset investoinnit maakunnalle tärkeitä; Yritystoi-

mintaa edistetään eri toimialoilla ja innovaatiotoiminnan kautta luodaan kokonaan uusia 

toimialoja; Edistetään alueellista innovaatiotoimintaa; Tuetaan yritysten ja alueen toimi-

joiden yhteistyömalleja ja verkostoitumista; Lisätään alueellista energiatuotantoa, kehite-

tään bioenergian tuotantoa, turvataan ja monipuolistetaan turpeen käyttöä ja hyödynne-

tään tuulivoimapotentiaalia laajamittaisesti; Toimivalla logistiikalla luodaan edellytyksiä 

lähiruoan tuotannolle 

Dispersio Maakunnan riippuvuus ICT-alasta ja mobiiliteknologiasta; Maakunnan profiilia rakenne-

taan mobiiliteknologian varaan; Tuetaan perinteisten toimialojen ja perusteollisuuden 

uudistumista sekä lisätään maakunnan omien luonnonvarojen hyödyntämistä; Tuetaan 

maakunnan eri alueiden erikoisosaamisen lisäämistä; Edistetään mikroyrittäjyyttä ja 

toisaalta tuetaan mikroyrittäjyyden kasvamista laajemmaksi yritystoiminnaksi; Vahviste-

taan nuorten sitoutumista alueeseen; Yritysten tarvitsema osaava työvoima koulutetaan 

omassa maakunnassa; Lisätään alueellista energiatuotantoa, kehitetään bioenergian 

tuotantoa, turvataan ja monipuolistetaan turpeen käyttöä ja hyödynnetään tuulivoimapo-

tentiaalia laajamittaisesti; Ohjelma suunnattu alueen ulkopuoliselle yleisölle, ohjausvai-

kutus heikko? 

Mutuaalisuus Tavoitteena kohtuullinen kasvu ts. alueiden ‛riittävä’ kilpailukyky; Painotetaan eetti-

siä ja sosiaalisia arvoja, kuten sosiaalista pääomaa, huolenpitoa kaikista ihmisistä, 

vastuuta, suvaitsevaisuutta, yhteisöllisyyttä, osallisuutta, yhteisiä arvoja, luottamusta, 

avoimuutta, yhteistyötä, hyvinvointia, perhearvoja, tasa-arvoa, moniarvoisuutta ja 

monikulttuurisuutta; Arvoina myös elinkeinotoiminnan kulttuuriympäristöllinen kes-

tävyys ja yritysten ympäristötietoisuuden lisääminen sekä ympäristönlaadun paran-

taminen; Huomioidaan ihmisten tarpeiden tyydyttäminen, esim. viihtyisä ja laadukas 

asuinympäristö, virikkeelliset vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet, erilaiset elämän-

tavat, kulttuurin ja kulttuuriympäristön arvostaminen, luonto ja mielekäs elämänsi-

sältö; Tuetaan rakenteita ja tukijärjestelmiä, joilla pyritään edistämään hyvinvointia 

ja ehkäisemään moniongelmaisuutta ja syrjäytymistä ihmisen elämänkaaren eri vai-

heissa; Aktivoidaan nuoria yhdistystoimintaan osallistumiseen, vaikuttamiseen ja 

elämänhallintaan; Tuetaan asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja osallistumista 

ympäristönsä suunnitteluun; Tavoitteena tasapainoinen aluerakenne, jossa huolehdi-

taan kasvualueiden ulkopuolisten alueiden kehityksestä ja kehityksen hyödyt jakau-

tuvat sekä kaupunkiin että maaseudulle 

Modulaarisuus Maakuntaohjelma on osa valtakunnallista suunnittelujärjestelmää, kokoaa maakun-

nallista kehittämistä ja perustuu eri hallinnon tasojen vuorovaikutukseen; Maakun-

nassa toteutetaan yhtenä keskeisenä toimintamallina valtakunnallisen osaamiskes-

kusohjelman mukaisia osaamisklustereita; Aluelähtöisenä kehittämismallina mm. 

aluekeskusohjelmaan pohjautuva 1+3 -verkostomalli; Luodaan edellytykset työperäi-

selle maahanmuutolle; Matkailu tärkeä elinkeino, mihin liittyy riippuvuus alueen 

ulkopuolelta tulevista matkailijoista; Kehitetään markkinalähtöisiä tuote-, palvelu- ja 

liiketoimintakonsepteja; Edistetään maakunnan innovaatiojärjestelmän kehittymistä ja 

luodaan kansainvälisiä yhteyksiä; Lähialueyhteistyötä tuetaan; Yritysverkostojen tulee 

ulottua kansainvälisille areenoille asti  
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7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksessa selvitettiin, miten maakunnan kilpailukyky määrittyy maakuntaohjel-

massa, ja onko maakunnan kilpailukyvyn kehittäminen sidottu maakunnan alueelliseen 

kontekstiin. Tutkimuskohteena oli Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007–2010. 

Maakuntaohjelman sisältöä ja sen laatimisprosessia tarkasteltiin suhteessa keskeisimpiin 

alueellisen kilpailukyvyn teorioihin ja alueellisesta kilpailukyvystä käytyyn viimeaikai-

seen tieteelliseen keskusteluun sekä edelleen maakunnan toimijoiden kokemuksiin 

unohtamatta sitä, että maakuntaohjelma ja sen laatimistapa perustuvat lähtökohtaisesti 

alueidenkehittämislaissa määriteltyihin säädöksiin. Tutkimus on lähestymistavaltaan 

teoriapainotteinen, mikä tarkoittaa sitä, että teoriakatsaus muodosti olennaisen osan tut-

kimuksen analytiikasta. Maakuntaohjelmaa analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyy-

sin ja lähiluvun avulla. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin maakuntaohjelman arvioin-

nin yhteydessä maakunnan aluekehittämiseen osallistuneille toimijoille toteutetun kyse-

lyn materiaalia. Tutkimus tuotti uutta tietoa alueellisen kilpailukyvyn määrittymisestä, 

kilpailukyvyn kehittämisestä sekä kilpailukyvyn kontekstuaalisuudesta maakuntatasolla.  

 

Alueellisen kilpailukyvyn voidaan nähdä muodostuvan kolmesta, keskenään osittain 

päällekkäisestä, ulottuvuudesta: alueen resursseista, alueen kyvystä houkutella resursse-

ja sekä alueen resurssien tuottavuudesta. Alueellisten kilpailukykystrategioiden tavoit-

teena tulisi olla alueen omiin lähtökohtiin ja kontekstiin perustuva taloudellinen menestys 

ja kyky sopeutua globaaleihin muutoksiin. Käytännössä tällä tarkoitetaan ensinnäkin alu-

een liiketoiminnan alojen, instituutioiden, energialähteiden, ruoantuottajien sekä elinkei-

nojen monipuolisuutta, mikä vähentää alueen riippuvuutta ulkopuolisesta tuonnista. Toi-

seksi edellytetään alueen elinkeinotoiminnan hajauttamista useammalle sektorille ja pai-

nottumista pienimittakaavaiseen, paikalliseen toimintaan, mikä edesauttaa alueen sopeu-

tumista mahdollisiin rakenteellisiin muutoksiin.  Kolmanneksi tulisi tukea perheitä, naa-

puruutta, yhteisöjä ja siviiliyhteiskuntaa sekä osallisuutta, vuorovaikutusta ja yhteistyötä, 

ja neljänneksi alueen uudelleenjärjestäytymiskykyä yllättävissä ja ennalta arvaamattomis-

sa tilanteissa niin, että alue pystyy tyydyttämään perustarpeensa ilman merkittävää riippu-

vuutta muista alueista. 
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Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa painotetaan selkeästi alueen yritystoiminnan, 

osaavan työvoiman sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden merkitystä maakunnan 

kilpailukyvylle. Lisäksi alue on jossain määrin riippuvainen alueen ulkopuolisista inves-

toinneista. Maakunnan resurssien tuottavuutta pyritään lisäämään tukemalla muun mu-

assa verkostoitumista, yrityspuistojen ja muiden vastaavien työpaikkakeskittymien syn-

tymistä, klusteroitumista, alueiden ja yritysten erikoistumista sekä kehittämällä alueen 

tieto- ja kompetenssipohjaa. Maakunnan kyky houkutella resursseja painottuu maakun-

taohjelmassa maakunnan ominaisuuksiin liittyviin tekijöihin maakunnan toimijoiden 

roolin jäädessä vähäisemmälle huomiolle. Yrityksiä ja työntekijöitä houkutellaan muun 

muassa panostamalla yritysten toimintaympäristön ja elinympäristön laatuun sekä hyvi-

en työpaikkojen tarjontaan. Suhteessa investointien merkitykseen maakunnan kehityk-

selle, ehkä hieman yllättävää on, että niiden houkuttelemiseen ei ohjelmassa esitetä eri-

tyisiä keinoja. 

 

Alueellisen kontekstisidonnaisuuden näkökulma kytkeytyy useisiin maakuntaohjelman 

tavoitteisiin. Maakunnan kehittämisen voidaan nähdä olevan kohtuullisen voimakkaasti 

riippuvainen ICT-alasta ja mobiiliteknologiasta. Maakuntaohjelmassa kuitenkin tuetaan 

toimialojen monipuolistumista. Lisäksi tuetaan muun muassa alueen omiin vahvuuksiin 

perustuvaa ja pienimittakaavaista liiketoimintaa, aluelähtöisiä liiketoimintaideoita, yri-

tysten ja alueen toimijoiden yhteistyömallien kehittämistä ja verkostoitumista. Tavoit-

teena on myös lisätä alueellista, omiin luonnonvaroihin perustuvaa, energiatuotantoa. 

Samalla alueen ulkopuolisia investointeja pidetään maakunnan kehitykselle tärkeinä, 

mikä viittaa alueen riippuvuuteen alueen ulkopuolisista investoinneista. Erityisen paino-

arvon ohjelmassa saa erilaisten rakenteiden ja tukijärjestelmien kehittäminen, joilla py-

ritään edistämään hyvinvointia ja ehkäisemään moniongelmaisuutta ja syrjäytymistä 

ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa. Maakunnan nuorten osallistumista, vaikuttamista ja 

elämänhallintaa painotetaan selvästi. Lisäksi nuorten sitoutumista maakuntaan pyritään 

vahvistamaan, millä halutaan turvata maakunnan oman työvoiman saatavuus tulevai-

suudessa. Tärkeänä pidetään myös sitä, että yritysten tarvitsema osaava työvoima voi-

daan kouluttaa omassa maakunnassa. Kuitenkaan maakunnan toimijoiden mielestä 

maakunnan eri alueiden näkemykset eivät näy maakuntaohjelmassa riittävästi. Seutu-

kuntien näkemykset on otettu ohjelmassa huomattavasti kuntien näkemyksiä paremmin 
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huomioon. Lisäksi on todettava, että kuntia ja seutukuntia edustavat toimijat haluaisivat 

osallistua maakuntaohjelman valmisteluun ja vaikuttaa sen sisältöön nykyistä huomat-

tavasti enemmän. 

 

Vaikka alueellisen kilpailukyvyn käsite on otettu laajasti käyttöön sekä alueiden kehit-

tämisessä että tieteellisessä keskustelussa, käsitteellä ei ole yhtä, yhteisesti hyväksyttyä 

määritelmää tai sitä selittävää teoriaa. Alueellisen kilpailukyvyn käsitteen kompleksi-

sesta luonteesta johtuen käytännön aluekehittämistyössä on otettava kantaa useisiin alu-

eelliseen kilpailukykyyn ja sen kehittämiseen liittyviin, epäselviin kysymyksiin, kuten 

mistä tekijöistä alueen kilpailukyky muodostuu, miten alueen kilpailukykyä voidaan 

kehittää, ja miten alueen kilpailukyvyn kehittämisessä voidaan ottaa huomioon alueen 

erityinen konteksti. Alueelliselle kehittämispolitiikalle tyypillinen näkemys alueellisesta 

kilpailukyvystä on rajoittunut alueiden globaalin kilpailukyvyn ja kasvun lisäämiseen 

ottamatta huomioon eri alueiden sosiaalista, poliittista ja taloudellista kontekstia ja aluei-

den erilaisia mahdollisuuksia osallistua globaaliin kilpailuun, mikä on herättänyt voima-

kasta kritiikkiä kansainvälisessä tutkimuksessa.  

 

Alueellisen kilpailukyvyn yhtenäisen teorian puuttuminen on osaltaan johtanut tilantee-

seen, jossa kilpailukyvyn kehittämisen strategioita kopioidaan sellaisenaan alueelta toi-

selle. Kilpailukykyä käsittelevien kansainvälisten tutkimusten mukaan ei ole kuitenkaan 

olemassa optimaalista kilpailukyvyn mallia, joka sopisi kaikille alueille. Kilpailukyvyn 

eri osatekijöiden merkitystä ja vaikutusta erilaisilla alueilla ei tunneta ja siksi kilpailu-

kykystrategian kopioiminen voi pahimmillaan olla jopa haitallista alueen kehitykselle. 

Siksi muilla alueilla menestyneitä kilpailukyvyn malleja ei tule kopioida ottamatta 

huomioon näiden alueiden erityisiä konteksteja. Alueiden välistä kilpailua ei voida lo-

pettaa, mutta tutkimusten mukaan sillä voi olla myös myönteisiä vaikutuksia silloin, kun 

tavoitteena on alueen omiin lähtökohtiin ja kontekstiin perustuva taloudellinen menestys 

ja kyky sopeutua globaaleihin muutoksiin. Alueellisen kontekstin huomioiva kilpailuky-

vyn kehittäminen vaatii kuitenkin merkittävästi enemmän strategian valmisteluun käy-

tettäviä resursseja kuin valmiin strategian kopioiminen.  
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Kaikki alueet eivät voi menestyä alueiden välisessä kilpailussa, eikä kaikkiin kilpailu-

kyvyn tekijöihin ei voida vaikuttaa. Osa alueista on siten jo lähtökohtaisesti huonom-

massa asemassa kilpailukykynsä suhteen. Voidaankin vakavasti pohtia, onko alueelli-

sessa kehittämisessä aina välttämätöntä tavoitella alueen kilpailukykyä tai painottaa 

alueellisen kehittämisen kilpailuhenkisyyttä. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa 

tavoitteeksi on asetettu maakunnan alueiden riittävä kilpailukyky. Maakunnassa tiedos-

tetaan, että alueen kehitys on voimakkaasti polarisoitunut eri seutukuntien välillä, eikä 

kaikilla maakunnan alueilla ole realistisia mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen 

kilpailuun. Erityisesti voitaisiin panostaa sellaisiin tekijöihin ja keinoihin, joiden kautta 

on mahdollista jakaa kehityksen hyötyjä myös kasvukeskusten ulkopuolisille alueille. 

Tässä yhtenä mahdollisuutena on maakunnan luonnonvaroihin perustuva kilpailukyvyn 

kehittäminen, mikä myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa on huomattu. 

 

Luonnollinen osa maakuntaohjelman suunnitteluprosessia on se, että maakuntaohjelman 

laatimiseen osallistuvat asiantuntijat lähestyvät ohjelmaa omista sektoreistaan ja erityis-

osaamisestaan käsin, ja maakunnan toimijat yrittävät saada edustamiensa intressiryhmi-

en tavoitteet osaksi ohjelmaa. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman osalta tämä on 

johtanut siihen, että ohjelmaan on sisällytetty hyvin suuri määrä tavoitteita. Maakunnan 

toimijat toivoisivat kuitenkin, että ohjelman tavoitteiden suhteen tehtäisiin enemmän 

priorisointia, ja että ohjelman tavoitteet olisivat konkreettisempia. Priorisoimattomuus 

voi äärimmillään johtaa siihen, ettei ohjelma kykene osoittamaan maakunnan kehittämi-

sen suuntaa, mikä on sen keskeisin tehtävä. Priorisointi lienee yksi haastavimpia ohjel-

matyön vaiheita, ja kysymys siitä, kenellä on edellytykset päättää, mihin suuntaan maa-

kuntaa kehitetään, kytkeytyy osaksi demokraattista vallankäytön prosessia. Tähän liitty-

en on lisäksi perusteltua pohtia, kuinka laaja kehittämisen kokonaisuus maakuntatason 

kehittämisohjelmassa on hallittavissa ja kuinka pitkälle se voidaan viedä kehittämisen 

yksityiskohtiin. Maakunnan eri alueiden toimijoiden osallistuminen voidaan nähdä mer-

kittävänä voimavarana maakuntaohjelmatyössä, mutta toisaalta osallistujien runsas 

määrä edellyttää valmisteluprosessin laadukasta hallintaa. Maakuntaohjelman voisi 

myös nykyistä selkeämmin suunnata maakunnan kilpailukyvyn kehittämiseen vaikutta-

ville toimijoille, millä voitaisiin vahvistaa ohjelman tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta 

sekä sitoa maakuntaohjelma nykyistä kiinteämmin maakunnan alueelliseen kontekstiin. 
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Työssä on pyritty avaamaan tutkimusprosessi kokonaisuudessaan ja perustelemaan siten 

menetelmien valintaa sekä tutkimusongelman, aineiston ja menetelmien yhteensopi-

vuutta. Työn alkuvaiheessa tutkimusongelman hahmottaminen vaati kilpailukyvyn teo-

reettisen kentän perusteellisen läpikäymisen. Teoriaohjaava sisällönanalyysi mahdollisti 

teoriakontekstin sisällyttämisen kiinteäksi osaksi analyysiä. Sisällönanalyysi perustuu 

luokkien rakentamiseen ja luokkien yhdistämiseen. Ongelmana tutkittaessa poliittista 

tekstiä suhteellisen pienellä aineistolla, oli se, että teksti liikkui jo valmiiksi yläkäsittei-

den tasolla. Käytännössä luokkien muodostamisessa, yhdistämisessä ja erityisesti pää-

luokkien tunnistamisessa vaadittiin hyvää teorian ja aineiston tuntemusta, mikä muo-

dostikin merkittävän osan tätä työtä. Sisällönanalyysia ei kuitenkaan näyttänyt antavan 

kattavaa vastausta tutkimusongelmaan. Täydentämään tarvittiin lisäksi lähilukua, jonka 

avulla oli mahdollista tunnistaa ohjelman “rivien välissä olleita” kilpailukykyyn liittyviä 

tekijöitä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli luoda uutta tietoa alueellisen kilpailukyvyn 

määrittymisestä, kilpailukyvyn kehittämisestä sekä kilpailukyvyn kontekstuaalisuudesta 

maakuntatasolla, eikä niinkään tuottaa yleistyksiä alueelliseen kilpailukykyyn liittyen.   

 

Olisi erityisen mielenkiintoista tutkia, onko käsitys alueellisesta kilpailukyvystä saman-

lainen kaikissa Suomen maakunnissa vai onko käsitys jossain määrin aluesidonnainen. 

Lisäksi kiinnostavaa olisi selvittää, ovatko kilpailukyvyn kehittämisen keinot samanlai-

sia kaikissa maakunnissa, vai pohjautuvatko tavoitteet maakuntien omiin alueellisiin 

konteksteihin. Tulosten vertailu muiden valtioiden aluetason kilpailukykykäsityksiin 

olisi todennäköisesti kansainvälisestikin ajankohtainen ja kiinnostava tutkimusaihe. 

Aluekehittämisen näkökulmasta on erityisen tärkeää pyrkiä ymmärtämään ja määrittä-

mään alueellisen kilpailukyvyn kompleksista luonnetta, sillä aluetasolla tehtävillä, alu-

eellisen kilpailukyvyn kehittämiseen liittyvillä valinnoilla vaikutetaan keskeisesti alu-

eellisen kilpailukyvyn kehittämisen tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen sekä laajemmin-

kin alueen tulevaisuuteen. Kilpailukyvyn käsitteen ilmenemistä ja tulkintoja aluetason 

ohjelmissa ei kuitenkaan ole tutkittu laajasti, vaikka aluetasolla tehtävät alueellisen kil-

pailukyvyn tulkinnat vaikuttavat aluetason lisäksi kokonaisten valtioiden ja valtioliitto-

jen, kuten EU:n, kasvuun ja kehitykseen. Tämän työn kaltaisille tutkimuksille on siten 

selkeä tarve.  
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