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Espoon kaupunki rahoittaa Jyväskylän yliopistossa suoritettavan tutkimuksen
metropolialueen kansainvälisestä kilpailukyvystä. Tutkimuksessa kilpailukykyä
lähestytään monitieteellisesti ja useasta eri näkökulmasta. Perustan muodostavat
tulevaisuuden kuntakuvan rakentaminen ja kilpailukyvyn analyysi. Metropolialue
analysoidaan innovaatiokeskittymänä ja tutkitaan sen dynamiikkaa innovaatioiden
ekosysteemin käsitteen kautta. Tarkastelukulmia ovat erityisesti tavoiteltava ja tarvittava
palvelurakenne, kuntademokratia ja yhdyskuntarakenne. Tutkimuksen teemat on avattu
kysymyslistoilla. Tutkimuksen päätutkija ja raportoija on tutkimusprofessori Antti
Hautamäki. Tutkimuksen eri vaiheissa työskentelyyn osallistuvat muun muassa tutkija
Kaisa Oksanen Jyväskylän yliopistosta, Demos Helsinki, joka vastaa kestävän kehityksen
ja kansalaisyhteiskunnan kysymyksistä, sekä Tampereen yliopistosta tutkija Ville
Viljanen, joka tutkii metropolialueen urbaania yhdyskuntarakennetta ja sen muutoksia.
Tutkimuksen tulokset jäsennellään ja tutkimusraportti julkaistaan kirjana. Raportin
pohjalta käydään laajoja keskusteluja metropolialueen toimijoiden keskuudessa ja
pidetään useita seminaareja.

Pääkaupunkiseudun metropolialueen tuleva kilpailukyky perustuu alueen kehittymiseen
kansainvälisesti arvostetuksi innovaatiokeskittymäksi, jonka innovaatioiden ekosysteemi
on maailmanluokkaa ja jonka talous perustuu tietämykseen ja sen luovaan soveltamiseen.
Metropolialuetta kehitetään yhtenäisesti toimivana alueena, jossa on luonnonläheinen
ympäristö ja hyvä asua, oppia, työskennellä sekä yrittää. Tutkimuksena
avainkysymyksenä on, miten kestävästi kilpailukykyinen innovaatiokeskittymä
rakennetaan. Tutkimushankkeessa rakennetaan tulevaisuuden kuntakuva ja määritellään
tiekartta jolla sitä kohti kuljetaan. Tiekartan maamerkkejä ovat mm.
innovaatiokeskittymien kilpailukyky, uusi palveluajattelu, kuntademokratian uudet
ulottuvuudet, sekä toiminnallinen ja kestävä yhdyskuntarakenne.

Tutkimuksessa kilpailukyky määritellään laajasti. Kilpailukykyä vahvistavat kaikki
tekijät jotka edesauttavat kestävän hyvinvoinnin rakentamista metropolialueelle. Kestävä
hyvinvointi muodostuu ihmisten elämän laadusta ja koetusta hyvinvoinnista, kestävästä
taloudesta sekä luonnon kantokyvyn ja luonnonvarojen säilyttämisestä. Kilpailukyky ei
voi perustua hyvinvoinnin heikkenemiseen.

Kuntaa tarkastellaan useista näkökulmista, joita ovat esimerkiksi globaalin ja kansallisen
toimintaympäristön muutokset, alueellinen joustavuus ja uudistumiskyky, demokratia ja
kansalaisyhteiskunta, elinkeino- ja innovaatiotoiminta, kuntayhteistyö, kestävä
kuntatalous, kestävä innovointi ja vetovoimatekijät sekä kansainvälinen tunnettuus.
Tutkimuksessa selvitetään erityisesti mahdollisuuksia edistää seuraavia tavoitteita:
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Alueen osaamispotentiaalin maksimaalinen käyttö (verkottuminen, avoin
innovaatio, ekosysteemi tehostaminen, vrt. Hautamäki 2008)
Kunnan toiminnan innovatiivinen kehittäminen siten, että kunnan panosten
vaikuttavuus olisi mahdollisimman hyvä
Julkisen, yksityisen ja kansalaissektorin kumppanuuden voimistaminen niin että
kaikki hyötyvät toistensa voimavaroista (PPP-kumppanuus)
Kunnallisen omistuksen (yhteisoma, commons) kehittäminen
itsehallintoperiaatteella (vrt. talousnobelisti Ostromin tutkimukset, 1990)
Kansalaisdemokratian kehittäminen perinteisen edustuksellisen demokratian
rinnalle ja tämän osana vertaistoiminnan vahvistaminen (vrt. Thaler ja Sunstein
2008).

Tutkimuksen taustaksi on selvitetty, mitä voidaan oppia maailman kilpailukykyisimmistä
innovaatiokeskittymistä. Näkökulmia edellytysten ja kilpailuedun jakautumisesta
globaalissa taloudessa ovat runsaasti. Aiheen tiimoilta puhuttaa esimerkiksi lisääntyvä
erikoistuminen maiden, alueiden ja yritysten välillä sekä lisääntyvä toimialojen
keskittyminen (esim. Lovio 2009), nopeat erikoistumisen muutokset, kansainvälistymisen
pakko, uudet mahdollisuudet nopean kasvun kansainvälistymiseen, jakautuminen
voittajiin ja häviäjiin, avoimet innovaatiot, floridalaiset luovat innovaatiokeskittymät ja
keskittymisen ja erikoistumisen jatkuminen, yritysten t&k-toimintojen ulkoistaminen ja
kansainvälistäminen, Porterin klusterimallit, innovaatioekosysteemit ja niiden
dynamiikka (Hautamäki 2008), vetovoimatekijät, kova-pehmeä; ylläpito-uudistuminen;
yksityinen-julkinen –jaottelut, brändien rakentaminen, maantiellinen vaikuttavuus ja
metropolien avainasema,  roolijaot ja kehitysvaiheet ja monet muut tekijät

Koska yhä useampien maiden ja alueiden agendoissa innovaatiot ovat avainasemassa;
joukosta erottuvat erityisesti kokeilevat lähestymistavat ja mallit. Yleiset
vetovoimatekijät, kuten asuminen, palvelut, kulttuuri, tapahtumat, turvallisuus ja
ympäristö ovat tärkeitä ja niitä käydään tutkimuksessa läpi, mutta esiin nostetaan
kuitenkin myös toisenlaisia, uusia näkökohtia. Kilpailukyky muodostuu tulevaisuudessa
ehkä ratkaisevasti muista tekijöistä, kuten kyvystä luoda täysin uusia asioita ja
toimintatapoja. Lisäksi monimuotoistuneessa innovaatiomaailmassa korostuu kokeilun ja
siitä oppimisen merkitys. Kilpailukyky voidaan ajatella uudestaan, jolloin sen ytimenä
korostuu kantava visio ja tavoitteena elämänlaatu ja hyvinvointi.

On selvää, että globaalissa taloudessa keskeisiä toimijoita ovat innovatiiviset ja
vetovoimaiset kaupunkiseudut, kuten Lontoo, Cambridge, Frankfurt, Barcelona, Piilaakso,
San Diego, Boston, Tokio, Singapore, Soul. Näille alueille kasaantuu osaajia,
tutkimuslaitoksia, teknologiayrityksiä, pääomasijoittajia, liiketoimintapalveluyrityksiä jne.
2000-luvun alussa Helsinki ja pääkaupunkiseutu mainittiin useasti eräänä Euroopan
innovatiivisimmista kasvukeskuksista. Esimerkiksi Sitran raportit osoittavat, että
innovaatiopotentiaalia miljoonan asukkaan alueella todella on. Alueella toimii yhdeksän
yliopistoa, kahdeksan ammattikorkeakoulua, lukuisia tutkimuslaitoksia sekä suuri joukko
erilaisia innovaatiotoimintaan liittyviä seudullisia ja valtiollisia tuki- ja
välittäjäorganisaatioita. Alueella toimii lisäksi korkean teknologian huippuyrityksiä ja
väestö on erittäin korkeasti koulutettua. 2009 professori Reinhilde Veugelersin johdolla
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toiminut laaja kansainvälinen arviointiryhmä toteutti Suomen tutkimus- ja
innovaatiojärjestelmän kansainvälisen arvioinnin; monien tieteen, tutkimuksen ja
innovaatiotoiminnan indikaattoreiden mukaan Suomen kansainvälinen asema on alkanut
heikentyä.1

Kansainväliset vertailut osoittavat, että kilpailukykyisillä metropolialueilla on innoittava
ja kunnianhimoinen visio, rohkeus investoida vision toteuttamiseen, omaleimainen
profiili, joka perustuu historiaan, luontoon ja tietoisiin valintoihin, tavoitteita palvelevia
instituutioita sekä ennen kaikkea intohimoisia, osaavia ja rohkeita ihmisiä.

John Kao (2009) on tarkastellut innovatiivisuutta edistäviä konsepteja ja strategioita ja
esittänyt neljä erilaista mallia. Ensimmäinen malli “The Focused Factory” tarkoittaa
muutamaan valikoituun tuotteeseen, teollisuuden alaan tai toimintoon keskittymistä.
Maantieteellisesti pienet maat ja alueet kuten Singapore ja Tanska ovat esimerkkejä
tämänkaltaisesta osaamisen keskittämisestä. Toinen malli ”Brute Force”, on isojen ja
nopeasti kehittyvien talouksien malli, jossa luotetaan myös ideoiden ja ajatusten
massatuotantoon. Kiina, Intia ja Brasilia toteuttavat tätä mallia. Esimerkiksi Kiina
investoi yliopistojensa kehittämiseen huimia summia.

Kolmas malli, ”Hollyworld”, on ”floridalaisen luovan luokan” kehto, jossa tärkeintä on
hyvä ja monipuolinen elämä. Kasvuympäristökseen luova luokka kaipaa paikkoja, joissa
korostuu avoimuus, joustavuus, epämuodollisuus ja kokeilevuus. Paradigmaattinen
esimerkki tällaisesta innovaatioekosysteemistä on Kalifornian Piilaakso. Kao pitää myös
Torontoa ja Helsinkiä tällaisina keskuksina ja esimerkkejä löytyy myös Intiasta.  Luovuus
nouseekin usein keskustelunaiheeksi ja esimerkiksi Pekka Himasen mukaan menestyksen
olennaisin tekijä ja suurin haaste on luovuuden kulttuurin rakentaminen. Luovuuden
kulttuurissa ihmiset auttavat toisiaan menemään aina vain korkeammalle, ideat vaihtuvat
ja syntyy emotionaalista energiaa ja luovaa intohimoa. Tätä kutsutaan myös rikastavaksi
vuorovaikutukseksi. Ruotsalainen Åke Andersson kehitti teoksessaan Kreativitet.
Storstadens framtid (Luovuus. Suurkaupungin tulevaisuus) jo 1980-luvulla ajatusta
monipuolisen urbaanin ympäristön merkityksestä luovuudelle. Amerikkalaisen Richard
Floridan näkemykset 2000-luvulla veivät ajatusta pitemmälle: taloudessa kaikkein
olennaisinta on luovuus ja kehityksen kärkiseutujen syntyminen edellyttää aineetonta
osaamista ja merkityksiä. Suomessa Tilastokeskuksen tutkija Aku Alanen on työssään
kehittänyt erilaisia tapoja määrittää luovan talouden osuutta kansantaloudesta ja verrata
lukuja kansainvälisesti.

Neljäs malli on ”Large-Scale ecosystems”, joka viittaa laajoihin esimerkiksi kansallisiin
innovaatiostrategioihin, jotka pitävät sisällään niin laadunvalvonnan ja tutkimuslaitokset
kuin yritysten ja yliopistojen yhteistyöverkostot. Kao nostaa Suomen ja Aalto-yliopiston
esimerkiksi tässä mallissa.

1 Veugelers, Aiginger, Breznitz, Edquist, Murray, Ottaviano, Hyytinen, Kangasharju, Ketokivi, Luukkonen,
Maliranta, Maula, Okko, Rouvinen, Sotarauta, Tanayama, Toivanen, Ylä-Anttila. 28 Oct. 2009. Evaluation
of the Finnish National Innovation System – Policy Report. Taloustieto Oy.
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2009 tehdyn kansainvälisen arvioinnin mukaan tutkimus- ja innovaatiojärjestelmämme
on kuitenkin monimutkainen ja hajanainen. 2  Myös yritykset – erityisesti pienet ja
aloittavat – kokevat järjestelmän mutkikkaaksi. Haasteita on erityisesti innovaatio- ja
yritystoiminnan alueellisessa tukemisessa. Järjestelmässä on päällekkäisyyttä ja
toimijoiden työnjako on välillä epäselvä. Arviointipaneeli ehdottaa jäsentelyä, jonka
pohjalta koko elinkeinopolitiikka ja siihen liittyvät tuet ja palvelut voitaisiin organisoida
uudelleen.

Suomen tutkimus- ja innovaatiotoiminta on huomattavasti vähemmän kansainvälistynyt
kuin usein ajatellaan. Suomi taloutena on vähemmän kansainvälistynyt kuin esimerkiksi
muut Pohjoismaat. Suomi ei ole houkutteleva maa ulkomaisille tutkijoille tai hyvin
koulutetuille asiantuntijoille. Maa ei houkuttele ulkomaisia osaamisintensiivisiä yrityksiä
tai niiden tutkimustoimintaa.  Tutkijaliikkuvuus Suomeen ja Suomesta on viime vuosina
vähentynyt. Tänne on syntynyt vain hyvin vähän globaalisti suuntautunutta yrittäjyyttä.
Paneeli ehdottaakin voimakkaita kannusteita tutkijaliikkuvuuden lisäämiseksi sekä
yliopistojen ja tutkimuslaitosten kansainvälistymiseksi.

Innovaatiostrategioiden henki näkyy kuitenkin niin koko Suomessa kuin
pääkaupunkiseudulla. Antti Pelkosen (2008) mukaan metropolialueella muotoutui 1990-
luvulla kilpailukykypolitiikka, jossa korostuivat alueen taloudellinen kehitys, korkean
teknologian osaamiskeskittymien kehittäminen ja seudun kansainvälisen
houkuttelevuuden edistäminen. Taustalla oli vaikea taloudellinen lama 1990-luvun alussa,
mutta myös Euroopan taloudellisen integraation ja tuotannon tekijöiden kasvavan
liikkuvuuden katsottiin vaativan entistä kansainvälisempää, aktiivisempaa ja
yrittäjyysmyönteisempää politiikkaa. Helsingin kaupungin politiikkamuutos on tässä
suhteessa kuvaava. Kaupungin elinkeinopolitiikkaa vahvistettiin läpi 1990-luvun ja 2000-
luvun alussa muun muassa elinkeinopoliittisten ohjelmien ja innovaatiostrategioiden
pohjalta. Lukuisia organisaatioita ja instituutioita on perustettu toteuttamaan linjauksia.
2000-luvun alussa seudun visioksi muodostuikin "jatkuvasti kehittyvä tieteen, luovuuden
ja oppimiskyvyn voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus".
Pääkaupunkiseudun kaupunkien kilpailukykypolitiikat rakentuvat pitkälti tietoperusteisen
talouden mallille, jossa kasvu perustuu tutkimus- ja kehitystoiminnan, innovaatioiden ja
uusien teknologioiden tuomien mahdollisuuksien varaan.

Tutkimuksessa tarkastellaan keskeisesti uutta palveluajattelua. Palvelujen erilaisia
tuotantotapoja analysoidaan nostaen esiin erityisesti kuntalaisen rooli, palvelun
vaikuttavuus ja laatu, tehokkuus, innovatiivisuus, kestävä kehitys, palveluverkoston
tiiviys sekä työnjako julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Yhtenä
olennaisena osana tarkastellaan kuntademokratian uusia ulottuvuuksia ja pohditaan miten
demokratian täydet mahdollisuudet toteutetaan. Tutkimuksessa kansalaisyhteiskunta
nähdäänkin kunnan yhtenä perustana. Lisäksi arvioidaan yhdyskuntarakennetta
esimerkiksi toiminnallisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmista. Rakennetta
tarkastellaan erityisesti sille asetettujen tavoitteiden, kuten asumisen, työpaikkojen,

2 Veugelers, Aiginger, Breznitz, Edquist, Murray, Ottaviano, Hyytinen, Kangasharju, Ketokivi, Luukkonen,
Maliranta, Maula, Okko, Rouvinen, Sotarauta, Tanayama, Toivanen, Ylä-Anttila. 28 Oct. 2009. Evaluation
of the Finnish National Innovation System – Policy Report. Taloustieto Oy.



5

liikenteen, energiatehokkuuden ja palvelujen niveltymisen puitteissa. Kunnan kestävä
talous voi perustua vain palveluajattelun uudistamiseen.

Tutkimushanke antaa myös eväitä metropolialueen seutuhallinnon kehittämiseksi (ks.
Alanen 2009 ja von Bruun ja Kivelä 2009). Tutkimuksessa ei paneuduta yksittäisten
kuntien tilanteeseen vaan metropolialuetta tarkastellaan toiminnallisena kokonaisuutena,
jonka piirissä ovat Helsingin, Espoon ja Vantaan (ml. Kauniainen) muodostama
pääkaupunkiseutu ja siihen toiminnallisesti kytkeytyvät kehyskunnat (4 + 10) sekä siihen
ulottuvat kaukaisemmat alueet kuten Lahden seutu ja Lohjan seutu.

Hankkeen loppuraportti julkistetaan lokakuussa 2010. Alustavia tuloksia esitellään alueen
toimijoille toukokuussa 2010.
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