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Lähtökohta ja kysymykset 

K aikkialla maailmassa monet perinteiset teollisuuskau-
pungit, maaseudun palvelukeskukset ja maaseutualueet 

etsivät omaa asemaansa teknologisen muutoksen, ilmaston-
muutoksen ja poliittisen liikehdinnän puristuksissa. Ydina-
lueille suuntautuvat investoinnit eittämättä tukevat taloudel-
lista kasvua mutta samalla syventävät alueiden välistä kuilua, 
mikä on osaltaan vaikuttanut poliittisten ja sosiaalisten jän-
nitteiden lisääntymiseen useissa maissa.  

Vaikka ymmärrys tietämystalouden alueellisesta dynamiikasta 
on lisääntynyt merkittävästi viimeisen 30 vuoden aikana, on 
vasta viime aikoina havahduttu laajemmin sen yhteiskuntia 
polarisoivaan vaikutukseen ja siihen liittyvään poliittiseen 
liikehdintään. 

Pyrkiessään ymmärtämään ja selittämään aluekehityksen dy-
namiikkaa kansainvälinen tutkijayhteisö on osoittanut raken-
teiden vaikutuksen aluekehitykseen ja kehityksen polkuriip-
puvan luonteen.  

Rakenteelliset tekijät eivät selitä tyhjentävästi alueiden talou-
dellista kehitystä. Itsepäisen korkealla tasolla pysyvät talou-
dellisen kasvun regressionanalyysien residuaalit ovat nosta-
neet osaltaan esille tarpeen tutkia aiempaa systemaattisem-
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min rakenteiden ja toimijuuden välistä suhdetta. Tiedämme 
suhteellisen vähän siitä kuka, miten ja millaisten prosessien 
välityksellä vaikuttaa rakenteellisiin muutoksiin. 

Yhdistimme Progress in Human Geography -journaalissa julkais-
tussa artikkelissa polkuriippuvat rakenteelliset tekijät ja toi-
mijoiden tietoisesti luomat ja hyödyntämät mahdollisuudet 
kahden toisiinsa linkittyneen väittämän avulla: 

• Jotkin alueet kehittyvät toisia suotuisammin, koska niissä kye-
tään muita paremmin tunnistamaan ja luomaan mahdolli-
suuksia. 

• Jotkin alueet kehittyvät toisia suotuisammin, koska muutos-
toimijuus on vahvaa ja kykenee sekä rakentamaan että hyö-
dyntämään mahdollisuuksien tiloja. 

Rakensimme näiden kahden väittämän varaan teoreettisen 
mallin, jonka avulla on mahdollista tarkastella toimijuuden ja 
rakenteiden (havaittu aluekehitys) välisiä suhteita mahdolli-
suuksien tilan käsitteen toimiessa välittävänä mekanismina 
(ks. kuva).  

Tässä yhteydessä esitellään muutostoimijuuden ja mahdolli-
suuksien tilan käsitteet (ks myös Sotarauta ym. 2021). 

Muutostoimijuuden kolminaisuus 

Toimijuutta on ihmisten ja ihmisten muodostamien ryh-
mittymien kyky toimia ja tuottaa havaittavissa olevia seu-

rauksia toiminnan kohteena olevassa kokonaisuudessa. Toimi-
juus viittaa tietoiseen, päämäärähakuiseen ja merkitykselliseen 
toimintaan sekä erilaisten toimintojen aiottuihin ja ennakoi-
mattomiin seurauksiin.  

Tekemämme laajan kirjallisuusanalyysin perusteella muutos-
toimijuuden kolme päätyyppiä ovat innovatiivinen yrittäjyys, 
institutionaalinen yrittäjyys ja paikkajohtajuus. 

Innovatiivisen yrittäjyyden on monissa tutkimuksissa tunnistettu 
olevan teollisen muutoksen ja samalla kehityspolkujen uudis-
tumisen ytimessä. Yrittäjyys on avainasemassa uusien tuottei-
den ja palvelujen tuomisessa markkinoille ja laajemmin sen on 
todettu olevan alkusysäys teollisuuden erikoistumiselle ja 
alueiden muutokselle. Yrittäjyydessä keskeistä on riskien ot-
taminen ja sietäminen sekä mahdollisuuksien tunnistaminen.  
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Institutionaaliset yrittäjät ovat innovatiivisten yrittäjien tavoin 
valmiita ottamaan riskejä ja etsimään uusia mahdollisuuksia 
mutta eivät tavoitellakseen taloudellista hyötyä vaan muuttaak-
seen pelin sääntöjä ja pelikenttää. Institutionaaliset yrittäjät 
uudistavat vallitsevia normeja ja toimintamalleja ja siten luovat 
vaihtoehtoisia sääntöjä ja toimintamalleja. Aiempi tutkimus on 
osoittanut, että aluekehittämisessä ja innovaatiojärjestelmien 
uudistamisessa institutionaalinen yrittäjyys on kollektiivinen ja 
prosessuaalinen toimijuuden muoto. 

Alueellisten kehityspolkujen suuntaamisessa on mitä suurim-
massa määrin kyse heterogeenisen toimijajoukon toimintojen 
ja resurssien mobilisoimisesta, koordinoimisesta, suuntaami-
sesta ja uusien polkujen merkityksen rakentamisesta. Muutos-
toimijuuden kolminaisuuden kolmas elementti on näin ollen 
paikkajohtajuus. Se viittaa resurssien, osaamisen ja tiedon mo-
bilisointiin ja koordinointiin paikallista kehitystä tukevalla ta-
valla. Sen avulla on mahdollista analysoida ketkä suuntaavat 
aluekehittämistä ja miten he sen tekevät eli etsiä vastausta ky-
symykseen keillä on johtajuus kehityspolkujen suuntaamisessa  

Mahdollisuuksien tilat 

R akenteiden tutkimuksessa käytetyt käsitteet ja muuttujat 
jäävät yleensä suhteellisen kauas toiminnasta ja toimi-

joista, vaikka intuitiivisesti niiden välinen yhteys olisikin 
hahmotettavissa. Yhdistämme mahdollisuuksien tilan käsit-
teen avulla rakenteen ja toimijuuden toisiinsa.  

Mahdollisuuksien tilalla tarkoitetaan kaikkia niitä sosiaalisia 
ja fyysisiä rakenteita ja toimijoiden välisiä suhteita, jotka 
mahdollistavat, rajoittavat tai kannustavat uusien mahdolli-
suuksien etsintään ja hyödyntämiseen. Mahdollisuuksien tila 
on riippuvainen toimijoiden kyvyistä havaita, tunnistaa ja 
luoda mahdollisuuksia. 
Mahdollisuuksien tila koostuu kolmesta ulottuvuudesta: 

• Aikaulottuvuus perustuu siihen, mikä on mahdollista milläkin 
ajanhetkellä ottaen huomioon globaalit markkinat, kansalliset, 
alueelliset ja paikalliset instituutiot ja resurssit yhdistettynä 
paikalliseen johtajuuteen ja osaamiseen (teknologinen kehitys, 
rahoitusmahdollisuudet, toimijoiden osaaminen jne) - aika. 

• Alueulottuvuus rakentuu alueelle ajan kuluessa syntyneen 
osaamisen ja resurssien sekä alueen fyysisten edellytysten va-
raan (resurssit, osaaminen, tieto, instituutiot) - rakenteet. 

• Toimijaulottuvuus rakentuu toimijoiden havaitsemien ja luo-
mien mahdollisuuksien varaan sekä toimijoiden kykyyn havai-
ta ja hyödyntää mahdollisuuksia - toimijuus. 
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Oppi 

K ehittämämme teoria antaa mahdollisuuden tarkastella 
rakenteita ja instituutioita alhaalta ylös. Varsin usein alu-

een kehityskulkuja tarkastellaan yhtäältä rakenteista ja instituu-
tioista käsin ylhäältä alas tai toisaalta huomio kohdistetaan 
verkostoihin, osallistumiseen tai poliittisiin prosesseihin ilman 
minkäänlaista kytköstä rakenteelliseen muutokseen.  

Olennaista on kysyä, miten rakenteet yhtäältä mahdollistavat 
ja toisaalta rajoittavat toimijoiden pyrkimyksiä suunnata kehi-
tyksen kulkua. Olennaista on tarkastella toimijoiden vaikutusta 
rakenteisiin pitkällä aikavälillä useiden toimijuuden muotojen 
yhteisvaikutuksena. Toimijuutta ei tule tarkastella yksittäisten 
toimijoiden toimintoina tai ominaisuuksina vaan vuorovaiku-
tussuhteina. Aiemmat tutkimuksemme ovat osoittaneet, että 
muutostoimijuuden kolme perustyyppiä lomittuvat monin 
tavoin ja kertovat ennen kaikkea toimijoiden rooleista osana 
kokonaisuutta ja suhteista toisiin toimijoihin ja rakenteisiin. 
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