Tampereen yliopisto

Policy Brief 3/2020

5.8.2020

TOIMIJOIDEN ROOLIT VIHREÄN
KASVUN EDISTÄMISESSÄ
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many roles of change agency
in the game of green path development in the North. European Urban and Regional
Studies [vapaasti saatavilla
TÄÄLTÄ]

Projekti

Lähtökohta ja kysymykset

Where Does the Green Economy Grow? The Geography of
Nordic Sustainability Transitions (Gonst) [2017-2021]

Vihre llä kasvulla viitataan yleisellä tasolla sellaiseen taloudelliseen kasvuun, joka pohjaa vähähiilisyyteen ja resurssitehokkuuteen. Erityisellä tasolla se linkittyy hyvin monenlaisiin
teknologioihin ja liiketoimintamalleihin

Rahoitus: the Nordic Green
Growth Research and Innovation Programme and NordForsk, Nordic Innovation Research [grant number 83130].

Vihreän kasvun edistäminen edellyttää kehittämisstrategioiden räätälöimistä alueiden ja teollisuudenalojen erityispiirteitä
tukevalla tavalla
GONST-projektissa tutkitaan missä ja miten vihreä talous
kasvaa Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa teollisuuden uudistumisen ja aluekehittämisen näkökulmista.

https://www.gonst.lu.se

Tutkimuskonsortio

Tässä artikkelissa huomio kohdistui toimijoiden rooleihin kehittämisessä. Tutkimuskysymykset olivat: (a) Mitkä toimijat
ovat keskiössä Pohjoismaissa vihreän kasvun edistämisessä?
(b) Mitä rooleja avaintoimijoilla on? (c) Mitä samanlaisuuksia
ja erilaisuuksia on tunnistettavissa toimijuudessa ja toimijoiden rooleissa

Lund University, Tampere University, Ålborg University, The
Technical University of Denmark, NIFU and Sintef
Artikkelin kirjoittajat ovat Tampereen yliopistosta (Sotarauta
ja Suvinen) ja Lundin yliopistosta (Jolly ja Hansen)

Teoria rakentui Markus Grillitschin ja Markku Sotaraudan
’Trinity of Change Agency' (TCA) teorian ja kehityspolkujen
varaan.
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TCA muodosti teorian ytimen, kehityspolut käsitteellisen
linssin ja case-alueet sekä niiden teollisuudenalat empiirisen
kontekstin roolien etsinnässä. Tässä yhteydessä ei tarkastella
roolien ja erilaisten organisaatioiden välistä suhdetta
Tässä tiivistelmässä esitetään vain päähuomiot. Tarkemmat
tulokset on luettavissa vapaasti saatavilla olevasta artikkelista.
Tässä yhteydessä päähuomio kohdistetaan toimijoiden roolien
esittelemiseen

Roolit
Tutkimuksessa tunnistettiin seuraavat kehittämisroolit (7)
peli-metafooran avulla havainnollistettuna
Institutionaalinen yrittäjä käynnistää ja suuntaa institutionaaliseen muutokseen tähtääviä prosesseja ja osallistuu aktiivisesti
niiden toteutukseen. Institutionaalinen yrittäjä tunnistaa
muutoksen mahdollisuudet ja on valmis ottamaan riskejä. Institutionaalinen yrittäjä työskentelee muuttaakseen pelin sääntöjä ja pelikenttää

Metodologia
Tutkimus oli eksploratiivinen
laadullinen vertaileva case-tutkimus.
Aineiston ytimen muodosti 78
haastattelua kolmessa maassa
ja kuudella aluella. Lisäksi analysoitiin aiempia tutkimuksia,
kehittämisohjelmia ja -strategioita, median tuotoksia ja hyödynnettiin tilastoja.

Innovatiivinen yrittäjä etsii aktiivisesti uusia taloudellisia mahdollisuuksia ja on valmis ottamaan riskejä niiden löytämisessä
ja niihin tarttumisessa. Innovatiivinen yrittäjä hyödyntää olemassa olevia, nousevia ja mahdollisia pelejä samalla niitä
muuttaen.
Visionääri irtautuu olemassa olevasta luomalla kuvia tulevaisuudesta. Visionääri kuvittelee uusia pelejä.

Caset

Tukitoimija mahdollistaa kehityspolkujen synnyn ja/tai muuntumisen koordinoimalla toimintoja, tarjoamalla resursseja ja
auttamalla navigoimaan pelikentällä. Tukitoimija ei pelaa itse,
mutta auttaa pelaajia tai sääntöjen uudistajia.

Pohjois-Jyllanti (Tanska), merenkulun kehityspolun upgreidaus
hyödyntämällä uutta teknologiaa.

Mentori tukee ja valmentaa muita toimijoita mutta ei suoraan
osallistu muutosprosessien synnyttämiseen tai toteutukseen.
Mentori opettaa muut toimijat pelaamaan tai muuttamaan
sääntöjä paremmin.

Etelä-Tanska, off-shore tuulivoimaan liittyvän kehityspolun diversi kaatio vihreäksi teollisuudeksi hyödyntämällä olemassa
olevaa osaamista ja tietoa.

Kriitikko kysyy kysymyksiä, joita muut eivät kysy ja siten pakottaa toimijat arvioimaan kehittämisen taustalla olevat oletukset uudestaan toisenlaisiin kriteereihin peilaten. Kriitikko
ei pelaa itse eikä osallistu toiminnan kehittämiseen mutta tukee pelin ja sääntöjen muutosta epäsuorasti.

Pirkanmaa, Cleantechiin liittyvän
kehityspolun upgreidaus ja
mahdollisesti myös diversi kaatio hyödyntämällä innovaatioalustoja.

Paikkaperustainen johtaja mobilisoi, suuntaa ja yhdistää erilaisia
vallanlähteitä, resursseja ja kompetensseja tukemaan kehittämistyötä. Paikkaperustainen johtaja mahdollistaa pelit ja
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suuntaa niiden kulkua.

Keski-Suomi, kehityspolun diversi kaatio paperi- ja selluteollisuudesta kohti metsäperustaista biotaloutta.

Ydin
Kaikilla case-alueilla institutionaalinen yrittäjyys, innovatiivinen yrittäjyys ja paikkaperustainen johtajuus olivat kehittämistyön ytimessä. Tulokset osoittavat, että (a) institutionaalinen yrittäjyys on kollektiivista ja prosessuaalista. Yksikään
toimija ei yksin pysty muutamaan pelin sääntöjä tai pelikenttää. (b) Pohjoismainen riskien jakamisen ja yhteistyön perinne
on sisäänrakennettu kehittämistoimintaan kaikilla alueilla.
Rooleistaan riippumatta toimijat tunnistavat pienuutensa ja
riippuvuutensa toistensa resursseista ja osaamisesta. Avaintoimijat jakavat institutionaalisen muutoksen riskejä muiden
toimijoiden kanssa. (c) Muutoksen ytimen ympärillä on useita
erilaisia tukitoimijoita, joiden roolina on tukea suoraan tai
epäsuorasti ja kukin omalla tavallaan ytimen toimintoja. (d)
Paikalliset ja alueelliset julkiset toimijat ovat usein ottaneet ja
saaneet paikkaperustaisen johtajuuden. (e) Vihreän kasvun
edistämisessä visionäärit eivät niinkään esitä täysin uusia näkymiä tulevaan vaan välittävät ja tulkitsevat kansallisessa ja
kansainvälisessä keskustella esillä olevia ajatuksia. He ovat
visiotulkkeja tai visioiden välittäjiä

Skåne (Ruotsi), kehityspolun
diversi kaatio maataloudesta,
ruokateollisuudesta ja jätehuollosta biokaasun tuotantoon
Värmland (Ruotsi), kehityspolun
diversi kaatio paperi- ja selluteollisuudesta kohti metsäperustaista biotaloutta.
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1 = North Jutland
2 = Southern Denmark
3 = Tampere Region
4 = Central Finland
5 = Scania
6 = Värmland
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Mitä opittiin?
Vaikka pohjoismaisten alueiden välillä on useita samanlaisuuksia sen suhteen, kuka on ottanut tai kenelle on annettu
jokin rooli, niiden väleillä on myös useita eroja, jotka nousevat
joko kyseisen maan, alueen tai teollisuuden alan luonteesta ja
historiasta tai kehittämisjärjestelmästä.
Tutkimus osoitti, että toimijoiden roolien avulla on mahdollista tunnistaa erilaisten organisaatioiden ja ihmisten panos
kehityspolkujen suuntaamisessa juuttumatta järjestelmä- tai
organisaatiokuvauksiin tai erilaisiin virallisiin oletuksiin erilaisten organisaatioiden panoksesta kehityksen kulussa
Liittämällä toimijoiden roolit muissa tutkimuksissa tehtyihin
havaintoihin kompetensseista, vallasta ja johtajuudesta kehittämistoimintaan avautuu dynaaminen näkymä
Lisätietoja: Professori Markku Sotarauta,
markku.sotarauta@tuni.

* Photos by Ruralexplorer, Helen
Sepp and Gonz DDL - Unsplash
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Lisälukemista Gonst-projektist

Lisälukemiston linkit löytyvät
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