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Lähtökohta ja kysymykset 
Talouteen suuntautunut aluetiede (talousmaantiede) on perin-
teisesti kohdistanut huomionsa rakenteisiin. Vajaan kolmen-
kymmenen vuoden aikana kansainvälinen tutkijayhteisö on 
tuottanut valtavan määrän tietoa alueellisista innovaatiojärjes-
telmistä, tietämysperustoista ja niiden merkityksistä innovaa-
tiotoiminnassa sekä taloudellisista klustereista. Ymmärryk-
semme endogeenisen taloudellisen kehityksen dynamiikasta 
on vahvistunut merkittävästi, mutta toimijuuden luonne ja 
merkitys ovat jääneet irralleen rakenteellisten muutosten tut-
kimuksesta. 

Viimeaikainen kansainvälinen tutkimus on kohdistanut huo-
mion toimijuuden ja rakenteiden väliseen suhteeseen alue- ja 
kaupunkikehityksessä. Yhä useammat aluetutkijat kysyvät 
ketkä, miten ja miksi muuttavat niitä instituutioita, jotka 
muovaavat tulevaa kehitystä. Samalla paikkaperustaisen johta-
juuden (place leadership) tutkimus on nousemassa yhä keskei-
sempään asemaan.

Regional Studies -journaalissa julkaistun tutkimuksen tavoit-
teena oli tunnistaa samanlaisuudet ja erilaisuudet paikkape-
rustaisessa johtajuudessa (place leadership) analysoimalla ke-
hittämisen käytäntöjä kuudessa maassa. Erityisenä tavoitteena 
oli kokeilla aluetutkimuksessa tuntematonta metodia (vignet-
te). 
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Metodologia 

Tutkimus oli vertaileva case-tut-
kimus, jossa hyödynnettiin vig-
nette-menetelmää ja ryhmä-
haastatteluja. Kuudessa maassa 
toteutettiin kaksi ryhmähaastat-
telua kussakin. Ryhmähaastatte-
luihin osallistui yhteensä 90 pai-
kallis- ja aluekehittämisen am-
mattilaista. Ryhmille esitettiin 
kaksi vignetteä sellaisesta kehi-
tyskulusta, joka saattaisi olla 
todennäköinen kyseisellä paik-
kakunnalla.

JOHTAJUUS ALUE- JA KAUPUNKIKEHITYKSESSÄ: 
KUUDEN MAAN VERTAILU 

Alueellisen kehittämisen tutkimusryhmä (Sente)

https://rsa.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343404.2018.1447662#.XzDt6S-w1AV
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Johtajuus alue- ja kaupunki-  
kehittämisessä 
Endogeeniseen kasvuteoriaan nojaavat tutkimukset ovat nos-
taneet kehityksen ytimeen alueiden ja kaupunkien kapasitee-
tin yhdistää, suunnata ja koordinoida hajallaan olevaa osaamis-
ta ja valtaa sekä yhdistää erilaisia kompetensseja palvelemaan 
paikkakunnan kehitystä. 

Paikkaperustaisen johtajuustutkimuksen ytimessä on muun 
muassa seuraavanlaiset kysymykset: Ketkä suuntaavat ja miten 
kollektiivisia kehittämisoperaatioita ja saavat ihmiset työsken-
telemään yhdessä alueen hyväksi. Keiden intressien varaan 
kehittäminen rakentuu erilaisissa paikoissa erilaisina aikoina?

Paikkaperusteinen johtajuus on kömpelö käännös englannin-
kielisestä termistä ’place leadership’ (tai ’place-based leaders-
hip’). Se tarkoittaa avainresurssien, kompetenssien ja vallan-
muotojen mobilisointia ja koordinointia yli organisaatiorajo-
jen kyseisen alueen tai kaupungin kehitystä palvelevalla taval-
la. 

Paikkaperustaisen johtajuuden tutkimus on kohdistanut 
huomionsa valtaan ja vaikutusvaltaan, verkostoihin, vaikutta-
jien ja seuraajien välisiin suhteisiin, kollektiivisten päämäärien 
etsimiseen, mobilisaatioon, koordinaatioon sekä hajallaan ole-
vien resurssien ja kompetenssien lähteille pääsyyn.

Mitä opittiin? 
Vuonna 2016 Regional Studies Associationin konferenssissa 
professori Andrew Beer totesi, että paikkaperustainen johta-
juus on yhteiskuntatieteiden Higgs Boson hiukkanen; kaikki 
puhuvat siitä, mutta kukaan ei ole sitä nähnyt. Näemme eri-
laisia johtajuuden muotoja erilaisissa organisaatioissa, mutta 
onko paikkaperustaista johtajuutta edes olemassa?

Useat empiiriset tutkimuksemme ovat nyt osoittaneet, että 
paikkaperustainen johtajuus on tunnistettavissa oleva ilmiö, ja 
että sen merkitys alue- ja kaupunkikehityksessä on merkittä-
vä.

Metodologinen oppi 

Vignette-menetelmä toimi hyvin kuuden maan vertailun sys-
tematisoinnissa. Se mahdollisti strukturoidun aineiston ke-
ruun ja vertailun hyvin erilaisista maista. Mahdollisten kehi-
tyskulkujen simulointi ryhmähaastatteluissa mahdollisti kul-
lekin alueelle tyypillisen toiminta- ja organisoitumistavan 
tunnistamisen. Kehityskulkujen simuloiminen keskustellen 
nosti esille avaintoimijat ja heidän tapansa vaikuttaa sekä eri-
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Vignette I: Suuri monikansalli-
nen yritys etsii uutta sijoitus-
paikkaa. Miten toimitte, kuka 
ottaa johtajuuden ja miten?  

Vignette II: Yksi alueen suurim-
mista työnantajista on ajautunut 
vaikeuksiin ja mitä suurimmalla 
todennäköisyydellä lakkauttaa 
tehtaan lähitulevaisuudessa. 
Miten toimitte, kuka ottaa johta-
juuden ja miten? 

Vignetet ja kysymykset on tässä 
esitetty tiivistetysti. Ryhmäkes-
kusteluissa simuloitiin keskustel-
len molemmat vignettien sisäl-
tämät skenaariot. Haastattelija 
ohjasi keskustelua täydentävillä 
kysymyksillä ja pyynnöillä kon-
kretisoida keskustelua.  

Ryhmähaastattelut analysoitiin 
ensimmäiseksi alueittain ja mait-
tain hyödyntäen yhdessä laadit-
tua 15 laadullisen muuttujan 
viitekehystä (template). Tämän 
jälkeen suoritettiin vertaileva 
analyysi. 

Caset 

Northern Adelaide ja Barossa 
Valley (Australia) 
Tampere ja Pirkanmaa (Suomi)  
Bristol (Iso-Britannia) 
Bergamo ja Rieti (Italia) 
Kiel ja Lübeck (Saksa)  
Northern Virginia ja Northern 
Maryland (USA) 
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laiset yhteistyön muodot.

Vaikuttaa vahvasti sille, että kyseisen maan ja alueen instituu-
tioiden lisäksi paikkaperustaisen johtajuuden ytimen (ketkä, 
miksi ja miten) muotoutumiseen vaikuttaa tarkastelun alla 
oleva tapaus. 

On hyvin todennäköistä, että jos vignetit olisivat kohdistu-
neet samoilla alueilla vaikkapa kuihtuneen pikkukaupungin 
elinvoiman palauttamiseen tai infrastruktuurin kehittämiseen, 
paikkaperustaisen johtajuuden muodot olisivat kullakin alu-
eella olleet erilaisia kuin nyt tunnistetut. 

Tarkastelun alla olleiden vignettien osalta toimintamallit ja 
-tavat olivat kaikissa maissa sovittu ennalta. Alueilla on koke-
musta vigneteissä esitetyistä tapahtumakuluista ja ne ovat 
muodostuneet osaksi paikallis- ja aluekehittäjien arkea.

Oppi ominaispiirteistä yksinkertaistettuna 

Tutkimus nosti esille kuuden maan välisiä erilaisuuksia ja sa-
manlaisuuksia. Yhtäläisyydet liittyivät ennen kaikkea julkisen 
hallinnon toimijoiden tarpeeseen ylittää organisaatioiden väli-
set rajat. Erilaisuudet liittyivät taas siihen, miten rajojen ylit-
täminen on organisoitu ja miten toimintaa käytännön tasolla 
johdetaan.

Italiassa korostui pormestarin johtaman koalition rooli. Por-
mestarin johdolla paikallishallinnon viranhaltijat pyrkivät vai-
kuttamaan kehityskulkuun tilanteesta riippuen yhteistyössä 
kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Tampereella ryhmähaastatteluissa korostettiin alue- ja kau-
punkikehittämisen ammattilaisten muodostamaa verkostoa, 
jonka toiminta rakentuu jatkuvan keskustelun ja kunkin orga-
nisaation virallisen roolin varaan. Verkosto raportoi mukana 
olevien organisaatioiden johtajille tilanteiden mukaan. Ryh-
mähaastattelujen osallistujat painottivat saavansa ylhäältä 
’auktoriteettipalveluja’ aina tarpeen mukaan.

Yhdysvaltojen ja Saksan ryhmähaastattelujen tulokset olivat 
samansuuntaisia Suomen kanssa sen suhteen miten esitettyjen 
vignettien haasteisiin pyrittiin vastaamaan. Yhdysvalloissa 
haasteisiin tarttumisen ytimessä on taloudellisen kehittämisen 
ammattilaiset sekä paikallis- että aluetasolla. Poliittinen johto 
seuraa yleisellä tasolla tilanteiden kehittymistä. Osavaltion 
kuvernöörillä on usein keskeinen asema alueelle mahdollisesti 
sijoittuvan yrityksen houkuttelussa, kun taas ko. paikkakun-
nan pormestarilla tai paikallisilla yritysjärjestöillä (business 
association) on keskeisempi asema yrityksen sulkiessa toimin-
tojaan. 
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Saksassa pormestarit ovat enemmän mukana kuin Yhdysval-
loissa, mutta paikallishallinnon viranhaltijat ja kehittäjäorgani-
saatiot johtavat tilanteeseen tarttumisen edellyttämiä toimia 
ennalta sovituissa puitteissa. Saksan ryhmähaastatteluissa ko-
rostui myös ammattiyhdistysten rooli. 

Isossa-Britanniassa johtavan roolin ottavaan ryhmään kuulu-
vat yritysjärjestöt, pormestari, alueellinen kehittäjäorganisaa-
tio ja avainyritysten toimijoita. Australiassa haastateltavat pai-
nottivat erityisesti osavaltion panosta paikallishallinnon toi-
miessa sille alisteisena. Yrityselämän osallistuminen on rajallis-
ta ja riippuu ennen kaikkea toimialasta. Australiassa poliittis-
ten johtajien rooli on vähäisempi kuin muiden tutkittujen 
maiden alueilla.

Johtopäätökset 
Paikkaperustainen johtajuus ei muodostu vain yksittäisten 
johtajien varaan vaan kaikissa tutkituissa tapauksissa johta-
juuden ottaa jonkinlainen koalitio. Se, kuka tai ketkä johtavat 
koalitiota, vaihtelee tapauksittain. Koalitio pyrkii ohjaamaan 
kehitystä vaikutusmahdollisuuksiensa rajoissa, mutta kaupun-
ki- ja aluekehittämiseen perusluonteen mukaisesti lähtökoh-
tana on, että koalitiolla ei ole yhdessäkään maassa valtaa suo-
raan vaikuttaa lopputulokseen. 

Paikallinen/kansallinen kulttuuri ja hallintojärjestelmä luovat 
ne puitteet, joissa johtajuus löytää muotonsa. Poliittisten joh-
tajien halukkuus ottaa riskiä ja nousta julkisuuteen negatiivi-
sen kehityskulun yhteydessä vaihtelee ajan, paikan ja henki-
löiden mukana. Ryhmähaastattelujen mukaan joillain alueilla 
poliittiset johtajat eivät ole halukkaita ”likaamaan käsiään” 
negatiivisten asioiden hoidossa.

Johtajuus alue- ja kaupunkikehityksessä vaihtelee hallintojär-
jestelmän (system of governance), kulttuuristen tekijöiden ja 
käsillä olevan asian mukana. Niin tämä kuin aiemmatkin tut-
kimukset korostavat ”rajoja rikkovaa” johtajuutta eli niiden 
toimijoiden roolia, jotka luovat ja vaikuttavat organisaatioiden 
välisessä harmaassa tilassa suunnaten monien toimijoiden 
toimia tehtävänä koota voimat yhteen ja poistaa yhteistyön 
esteitä.
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