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Kommentoi ja keskustele

https://mdi.screen.io/muutos

(Alue)kehittämisen historialliset kaaret rakennemuutoksen 3-kierre päällä

Teollisuus

• Paikallisuus
• Vientiyritysvetoinen
• Teollisuusalueiden
kehittäminen

70

Palvelut

• Seutuistuminen
• Julkissektorivetoinen
palvelujen kasvu
• Tietointensiiviset
palvelut 90pääkaupunkiseudulla
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90

Osaaminen

• Kansainvälistyminen
• Vetureina suuret
yritykset
alihankkijoineen,
korkeakoulut
(erityisesti AMK)
aktiivisiksi toimijoiksi
• Toimijoiden yhteen
tuomista,
strategisuutta

00

Verkostot

• Glokaalisuus (globaali
ja lokaali)
• Tekijöinä ihmiset,
joukkoistaminen
• Inspiroivan
ympäristön
rakentaminen,
mahdollisuuksia
sattumille

10

20

Kuntien seudullisen kehittämisen sukupolvia ja tehtäviä

0. Sukupolvi
Paikallinen
kehittäminen hallija tonttipolitiikalla

70

80

2. Sukupolvi
Strategia- ja
ohjelmatyö

1. Sukupolvi
Seudullinen
kehittämispolitiikka

90
Lama

00
EU

4. Sukupolvi
Kokeileva
kipinämikkoilu
ja tuuppiminen

10
Ta l o u s k r i i s i

20

Alue- ja
kuntauudistuspyrinnöt

Maakunnat

Suomen seutuistuminen

3. Sukupolvi
Verkostojohtajuus

Kaupunkiseutupolitiikan
kultakausi

Supistuvat
resurssit
(=resurssiviisaus :)

”VANHAN MAAILMAN”
ALUERAKENNE

”UUDEN MAAILMAN”
ALUERAKENNE

 Menneisyys ja nykyisyys
 Kansallinen kilpailu, työnjako
 Hallinnolliset aluejaot
 Rajat
 Suljettu talous, eheys
 Hallintolähtöisyys, hierarkkisuus
 Kilometrietäisyys/matkaetäisyys
 Organisaatiot ja rajapinnat, julkinen ja yksityinen
 Ylhäältä alas –mallit
 Vahva valtio
 Valtio avausten tekijänä
 Pieni ja suuri aluepolitiikka
 Alueiden välinen koheesio ja kilpailukyky
 Hallinto-ohjaus
 Ohjelmallisuus
TASAPÄISTÄMINEN?

 Nykyisyys ja tulevaisuus
 Globaali kilpailu, arvoketjut
 Toiminnalliset aluejaot, vyöhykkeet
 Rajattomuus
 Avoin talous, mosaiikkimaisuus
 Toimijalähtöisyys, verkostomaisuus
 Binäärietäisyys / saavutettavuus
 Ihmiset, toimijat, yhteisöt, 3. ja 4. sektori
 Alhaalta ylös –mallit
 Vahvat alueet
 Kunnat ja yritykset avausten tekijöinä
 Elinvoima- ja hyvinvointipolitiikka
 Kilpailukyky ja sisäinen koheesio
 Itseohjautuvuus, informaatio-ohjaus
 Sopimuksellisuus
EROTTAUTUMINEN?

ALUE- JA VÄESTÖKEHITYKSEN TILANNEKUVA PÄHKINÄNKUORESSA 1 (2)
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1.KAUPUNGISTUMISET:
2.SUJUVAT JA NOPEAT LIIKENNEYHTEYDET:

Etenee kaikilla aluetasoilla alueen
kokoon katsomatta. Lisäksi keskittymis-, harvenemis- ja
autioitumiskehitys muovaavat samanaikaisesti aluerakennetta
Ulkoisen ja
sisäisen saavutettavuuden, matkaketjut, kulkutapojen
muutokset, perinteisten liikenneyhteyksien ja toiminnalliset
alueet yhdistävien kehityskäytävien ja -vyöhykkeiden merkitys
kasvaa.

3.ALUELIIKKUVUUS:
4. ALUEELLINEN ERIYTYMINEN JA ERILAISTUMINEN:

Muuttoliike, pendelöinti ja
työasialiikkuvuus on pikemmin lisääntymässä kuin
tasoittumassa vastoin teknologian mahdollistamaa kehitystä
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4

Eriytyminen ja erilaistuminen lisää alueellisia eroja kaikilla aluetasoilla. Positiivisen rakennemuutoksen alueiden ja muiden
alueiden väliset erot korostuvat
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5.JATKUVA ALUEIDEN (R)EVOLUUTIO:

5
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8.

Alueet ovat jatkuvassa
muutoksessa ja ei-territoriaaliset vyöhykkeet, verkostot,
yhteistyömuodot jne. haastavat hallinto- ja aluerajat. Alueiden
toimintaa ohjaavat hallintorajojen rinnalla toiminnallisuus, verkostot,
kumppanuudet ja sopimukselliset järjestelyt. Vastavirrat ja
monipaikkaisuus korostuvat keskittymiskehityksen rinnalla. Esimerkiksi
alueiden omiin vahvuuksiin, kuten valmistavaan tuotantoon,
matkailuun, energiaan, puhtaaseen veteen tai ruokaan liittyvät asiat
korostavat kaupunki- ja maaseutu-alueiden keskinäistä vuorovaikutusta
ja riippuvuutta erillisyyden sijaan

6.DIGITALISAATIO:

D. ja uudet teknologiat mahdollistavat
periaatteessa aikaan, paikkaan ja etäisyyksiin liittyvän
riippumattomuuden sekä tuotannon ja toimintojen
hajauttamisen…mutta pienen väestöpohjan ja harvaan asutun maan
kohdalla digitalisoituminen ja robotisoituminen saattavat päinvastoin
vauhdittaa kaupunkialueiden kasvua. Tuleva kehitys on iso avoin
kysymysmerkki!

7.DEMOGRAFINEN KÄÄNNE:

Väestö- ja ikärakenteen muutos,
syntyvyyden romahdus, työikäisen väestön määrän väheneminen ja
lisääntyvä maahanmuutto polarisoivat alueiden välistä ja sisäistä
kehitystä

8.ILMASTOTEOT

: Tästä hetkestä alkaen kaikki linjaukset ja tekeminen
sisältää ilmastovaikutusten pohdinnan.

Tunnistetut merkittävimmät ilmiöt (2030 ja 2050), jotka
vaikuttavat alueiden kehitykseen
Yhteiskunta
Kaupungistuminen
Maahanmuutto

Kokonaisvaltainen terveys,
hyvinvointi ja turvallisuus
Eriarvoistumisen uhka

Väestörakenteen muutos
Muuttuva työ ja vapaa-aika

Kansalaisyhteiskunnan
vahvistuminen
Lähde: HSL MAL 2019 Ilmiöt ja skenaariot
https://www.hsl.fi/mal/julkaisut

Talous

Ympäristö ja tekniikka

Julkisen talouden haasteet

Ilmastonmuutos

Rahoitusympäristön muutos

Resurssitehokkuus

Jakamistalous

Digitalisaatio

Palveluistuminen

Automatisaatio ja robotisaatio

Lähde: HSL MAL 2019 Ilmiöt ja skenaariot
https://www.hsl.fi/mal/julkaisut

Hallinto vs. todellisuus kehittämisessä
Hallinnon tasot

Todellisuuden tasot
GLOBAALI

VALTIO
VYÖHYKKEET

1 – 10 – 100 – 1000

MAAKUNNAT

TOIMINNALLISET SEUDUT

KUNNAT

PAIKAT

KUKOISTAVAN ALUEEN TEKIJÄT
01

02

03

04

05

Elin-

Vetovoimaisuus

Pitovoimaisus

Valovoimaisuus

Kipinätekijät

voimaisuus

-

Kasvun osatekijät
Perusta ja alusta
Sisäinen ja ulkoinen

-

Muuttovetovoima
Sijaintivetovoima
Paikkavetovoima

-

Kokemukset
Tyytyväisyys ja viihtyvyys
Hyvinvointi, arki

-

Wau!
Erottautuminen
Jotain spesiaalia

06 Kiertovoimaisuus

-

Yhteinen tekeminen
Tulevaisuususko, tahto
Tunne

-

Aivokiertäjät
Siirtoaktivistit
Alumnikehittäjät

Näistä tekijöistä on menestyvät alueet tehty…
1. ALUEEN RIITTÄVÄ KOKO JA RIITTÄVÄ
VÄESTÖNTIHEYS
Kaupunkiseudun tai 60 minuutin aikaetäisyydellä olevan
vaikutusalueen koko vähintään 100 000 - 200 000 asukasta. Väestötiheyden yhteys muuhun alueen kehittämiseen, kasvuun ja tuottavuuteen.

2. KASVAVA ALUE

5. PEHMEÄÄ VETO- JA PITOVOIMAA
Paikan laatuun liittyvät veto- ja pitovoimatekijät,
jotka tekevät paikasta sekä kiinnostavan,
houkuttelevan ja vetovoimaisen ulkopuolisten
näkökulmasta että saavat alueen toimijat jäämään
ja viihtymään alueella.

6. KIRKAS MAINEKUVA

Alue on kasvun osatekijöiden suhteen positiivisella kasvukehällä, usean kasvun osatekijän polkuriippuvuus.

Erottuva, kiinnostava, houkutteleva, vetovoimainen
jne. ulkoinen kuva, joka saa aikaa kävijä- tai
vierailijavirtoja ja herättää tunteita

3. TIETO- JA OSAAMISKESKITTYMIÄ

7. TAHTO JA LUOTTAMUS

Korkeakoulujen olemassaolo alueella sekä
toimialarakenteen osaamis-ja tietointensiivisyys

4. HYVÄ SAAVUTETTAVUUS

Sujuvat ja nopeat yhteydet, sijainti liikenne- ja kasvukäytävien
varrella tai solmupisteessä sekä hyvä ulkoinen ja sisäinen
saavutettavuus

Alueen halu ja kyky edistää yhteisiä tavoitteita,
yhteinen tekeminen päämäärien saavuttamiseksi,
positiivinen yhteinen retoriikka sekä alueen
toimijoiden välinen keskinäinen luottamus

8. VILLIT KORTIT

Paikallinen/alueellinen vahvuus tai jokin
erityispiirre, jossa on potentiaalia ja josta voi
kasvaa ajan mittaan suurta ja merkittävää

VERKOSTOTYÖLLÄ HALUTUT
YHTEISKUNNALLISET
VAIKUTUKSET
Millaisia yhteisiä vaikutuksia
verkostotyöllä tavoitellaan?

Kansalliset tavoitteet
1.

2.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen
sopeutuminen ja varautuminen sekä
luonnon monimuotoisuuden
turvaaminen
Kestävä yhdyskuntakehitys ja
toimivat yhteydet

VERKOSTOTOIMINNALLA
TAVOITELTAVAT TULOKSET
Mitä konkreettisia tuloksia verkostotyöllä
pitää saada aikaiseksi, jotta tavoiteltavia
vaikutuksia saadaan aikaan?

4.

5.

Osaamisesta ja sivistyksestä turvaa
työn muutokseen – jatkuva
oppiminen ja osaava työvoima
yritysten kasvun tukena
Osallisuuden ja hyvinvoinnin
lisääminen sekä eriarvoistumisen
ehkäisy
Elinkeinoelämän uudistuminen sekä
innovaatiokeskittymien ja
ekosysteemien vahvistaminen

Mitä verkostoyhteistyö on käytännössä –
millaista toimintaa tarvitaan haluttujen
tulosten saavuttamiseksi?

RESURSSIT / PANOSTUKSET

Mihin ja miten resursseja pitää kohdistaa ja voimavaroja
suunnata, jotta toiminta olisi tehokasta ja vaikuttavaa

Rahoitusmalli
•

•
•
•

3.

KEINOT JA TOIMINTA

Uudet yhteistyökumppanit ja
ekosysteemien rakentuminen

Ongelmien ja tarvittavan toimijajoukon
yhteinen tunnistaminen
Yhteisen tahtotilan kiteyttäminen
(”uskonvahvistus”)

POLITIIKAN MUOTOILU JA
KEHITTÄMISEN STRATEGISUUDEN
VAHVISTAMINEN

Valtion kokonaan
rahoittama toiminta

VERTAISKEHITTÄMINEN JA
TIEDONVAIHTO,

Alueiden kokonaan
rahoittama toiminta

KOULUTUS & VALMENNUS

Yhteisrahoitusmalli

Voimavarojen yhdistäminen
samansuuntaisiksi, koordinoidumpi ja
pitkäjänteisempi politiikan toteuttaminen.

UUDET KEHITTÄMISEN TYÖKALUT

•

Tietoisuuden kasvu

KEHITTÄMINEN – HANKKEISTUS (ml.
kokeilut)

•

Parhaiden käytäntöjen levittäminen ja
oppiminen (edelläkävijöiltä oppiminen)

•

Parhaiden ratkaisujen kehittäminen
tunnistettuihin haasteisiin

•

Osuvammat / vaikuttavammat palvelut /
yhteinen palvelutarjonta

•

Yhteistyö- ja kokeilualustat

•

(Yhteiset) investoinnit / infra

•

Yhteisen kansallisen aluekehittämisen
tilannekuvan rakentaminen ja oman
kehityksen suhteuttaminen kansalliseen
kuvaan

•

Kyvykkyyksien vahvistaminen ja osaamisen
kehittyminen

TUTKIMUS / UUDEN TIEDON
TUOTTAMINEN

Hankerahoitus
(kasataan
tapauskohtaisesti eri
toimijoilta)
Jäsenmaksumalli

Rahoitus-instrumentit

Toimijat

Alueiden kestävän kasvun
ja elinvoiman määräraha:
• Maakunnan
omaehtoisen
kehittämisen
määräraha
• Kaupunkistrategian +
seutukaupunkiohjelman +
metropolipolitiikan
toimeenpano
• Sopimuksellinen
(Ekosysteemisopimuks
et) + verkostoyhteistyö

Ministeriöt

Rakennerahasto-ohjelma

4. Sektori

MAL-sopimukset

…

Valtion virastot / muut
valtakunnalliset
Valtion aluehallinto
Maakuntaliitot
Kaupungit / kunnat
Kehitysyhtiöt
Korkeakoulut,
oppilaitokset
Yhdistykset ja järjestöt

Yritykset

Muut rahoituslähteet

Verkoston organisoituminen
• Veturi- /
koordinaattorimalli
• Vertaisverkosto (löyhä
koordinaatio)
• Avoin / suljettu verkosto

Verkoston jäsenet /
kerroksellisuus
• Asiantuntijataso
(substanssiosaaminen)
• Johdon taso ja ohjaus
• Viestintä

ERÄÄN ORGANISAATION YDINTEHTÄVÄT
ILMASTONMUUTOS

MAAN MUUTOS

HYVINVOINNIN RAKENTAJA

Strateginen suunnittelu
ja toimeenpano
Kasvu ja
Suunnittelu
kehittäminen
Ennakointi
(MALY-)
Rahoitus ja hankkeet (-PE)
Tietopalvelu
Hallinto ja tukipalvelut
(mahdollistavat tehtävät)
Viestintä
Kansainvälinen toiminta
Päätöksenteon valmistelu
Edunvalvonta ja kumppanuudet

Kohti strategista kehittämistä – ohjauskeinot muuttuvat

Suunnittelu

Strateginen
kehittäminen

hallintokeskeisyys

ilmiökeskeisyys

vahvat sektorit ja siilot

vahvat verkostot

normiohjaaminen

informaatiolla ohjaaminen

pysyvyys

tilapäisyys, kokeilu

pitkäjänteisyys

Nopeus, ennakointi ja reagointi

tehokkuus, määrä

tunne, laatu

suunnitteludokumentti

tarina, viestintä

…ja edelleen kohti systeemistä muutosta
OSATEKIJÄT
Muutoksen logiikka
Tulokset ja vaikutukset

Keskeiset toimijat

Nimetyt toteuttajat ja sidosryhmät

Vastuuhenkilö

Ohjelmajohtaja tai koordinaattori

Tulokset

Ohjelmasuunnitelmassa nimetyt

SYSTEEMINEN MUUTOS
Epälineaarinen
Muuttuvia ja emergoituvia
Vuorovaikutuksesta syntyvä
(relationaalinen)
Verkoston toimijat,
muutosagentit
Mahdollistaja,
muutosvalmentaja
Tosiasiassa syntyneet

Normit, säännöt

Luottamus, yhteiskehittäminen

Tavoitteiden saavuttaminen

Monimuotoisuuden
ymmärtäminen

Lopputulos

Koordinaatiomekanismi
Muutostarina

PERINTEINEN UUDISTUS
Lineaarinen
Ennalta määrättyjä, suunniteltuja
Osiensa summa (atomistinen)

Lähde: VN TEAS
SMUUTO

Tuuppauspolitiikan (nudging) aikakausi?
•
•
•
•

•

•

Tullut 2010-luvulla teoreettiseen keskusteluun, erityisesti viimeiset 5 vuotta vahvistunut ja konkretisoitunut
Ei keppiä eikä porkkanaa, vaan uutta tapaa ohjata kansalaisia ja muita toimijoita toivottuun suuntaan.
Tuupataan eteenpäin hyviä toimintatapoja
Ihmisten ja muiden toimijoiden käyttäytymistä ohjaa
1) helppous
2) sosiaalisuus (matkiminen),
3) houkuttelevuus (helpot ja nopeasti palkitsevat asiat),
4) ajoitus (alttius muutoksille).
Tuuppauksessa on
• määriteltävä haluttu lopputulos
• sovellettava asiayhteyteen
• määriteltävä ja rajattava käyttäytymisen sisältö
• testattava, otettava opiksi, muokattava
Miten ihmisiä ja muita toimijoita saadaan tuupattua tulevaisuuteen?

Kommentit ja keskustelut
• mdi.screen.io/muutos
• Muutos on…
• mahdollisuus
• Uhka

• Muutos
• pelottaa
• innostaa

• Pysyvää on vain muutos.
• Mitkä ovat positiivisia kokemuksia muutostilanteista, miten niitä voitaisiin tehdä
uudelleen?
• Mitä vaikeita tilanteita olet kohdannut, mitä niistä voi oppia?

Oli ilo!

mdi.fi

@MDIfriends

MDIfriends

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI

