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Yhteistyömahdollisuudet
Kaupunkiseutujen  klusterikehittämisessä
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Kaavion lähde: RD-Aluekehitys,
M&MC, 2001.

Kuva.    Klusteroitumisen verkostoitumisprosessit.
Klusteroitumisprosessista on erotettavissa 4 keskeistä verkostoprosessia: private-
private, private-public, public-public ja public-private verkostot. Klusteroitumiskehitystä
edistävät synergiset innovatiiviset toimintaympäristöt (kaavion keskellä), jotka ovat eri
tasojen ja public-public ja public-private verkostot. Klusteroitumiskehitystä edistävät
synergiset innovatiiviset toimintaympäristöt (kaavion keskellä), jotka ovat eri tasojen ja
klusterin toimijoiden muodostamia fyysisiä, organisatorisia ja ohjelmallisia ratkaisuja.

Klusteroituminen avainasemaan
kaupunkiseutujen kehittämisessä

Mitä klusteroituminen on?
Klusteroituminen on verkostoitumista

Klusteroituminen on private-private, private-public,
public-public ja public-private verkostoitumista. Yri-
tyssektori ja siinä erityisesti veturiyritykset (tuote- ja
markkinahallinta) ovat keskeinen klusteroitumisen
lähtökohta. Tutkimus- ja oppilaitoksilla on keskeinen
uuden tiedon ja osaajien tuottamisen rooli. Yritysver-
kostoja, koulutusta ja osaamiskeskuksia kehitettävä
tärkeimpinä tukipalveluina klusteroituville yrityksil-
le. TE-keskuksen kehitettävistä tuotealueista korostu-
vat kansainvälistymisstrategiat sekä tulevaisuuden
markkinatilanteen ennakointi.

Klusteroitumisen verkostoitumisprosessit

Klusteroituminen on verkottumista seuraaviulla tasoilla:
•  private-private,
•  private-public,
• public-public ja
•  public-private

Tämän ja aiempien tutkimusten (mm. Pohjois-Eurooppaa
palvelevat yritykset Suomessa) perusteella on edellytyk-
siä kuvata klusteroitumisprosessi verkostoitumisproses-
siksi, jossa keskeisessä asemassa on ns. veturiyritykset
tai laajemmin ajateltuna veturiyritysluonteinen toiminta
tai prosessi. Private-private verkostoitutuminen on kes-
keisesti veturiyritykset solmukohtana tapahtuvaa yritys-
ten välistä verkottumista. Keskeisimpien Suomen vientiä
vetävien  yritysten  toiminnassa valtion rooli on ollut
kiistaton edellytysten luonnissa sääntelyn purun, tutki-
mus- ja tuotekehityspolitiikan jne. kautta.

Veturiyrityksiä hyödyntävät pk-yritykset ovat usein teke-
misissä alueen / seutukuntatason julkisviranomaisten
kanssa ja tämän yhteistyön vahvistamista voidaan kutsua
private-public–verkottumiseksi. Usein edellytysten luo-
misessa yritystoiminnalle suurin pullonkaula saattaa olla
esim. seututason viranomaisten ja valtiotahon toimijoi-
den yhteistyön mallien puuttuminen. Haaste on public-
public –verkostojen kehittäminen.

Aluetaso Valtakunnan
taso

PK-yritystaso Suuryritystaso

Julkinen sektori

Yksityinen sektori

Public - public

Private - private

Public - private Private - public

Euroopan Unioni

Kansainväliset markkinat

Kehitysyhtiöt OyYrityshautomot

VC Rahoitusyhtiöt

Osaamiskeskukset
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Klusterin keskeisimmät toimijat?
Toimijoiden roolit klustereiden kansainvälis-
tämisessä

•  Yrityssektori ja veturiyritykset
klusteriprosessin tärkein lähtökohta

•  Tutkimus- ja oppilaitokset keskeisessä
roolissa osaajien tuottamisessa klustereiden
tarpeisiin

•  Seudullisten yrityspalvelut ja seutukunnat
keskeisiä strategiaprosessin / alueellisen
toimijoiden keskustelun ylläpitäjiä

•  Valtiosektorin yrityspalveluilla keskeinen
resurssoijan rooli.

Klustereiden kansainvälistämisen edistämisessä yritys-
sektori on lähtökohta ja toiminnan keskeinen sisältöjen ja
markkinatiedon antaja. Yrityssektorissa korostuu  veturi-
yritysten rooli tärkeimmäksi.

Tutkimus- ja oppilaitosten painoarvo on toiseksi tärkein
mainintojen  perusteella.  Painotus on linjassa aiempien
tutkimusten kanssa. Tutkimus- ja oppilaitoksista kärkeen
nousee yliopistojen merkitys (valitse tärkein vaihtoeh-
doista).
Toisaalta aiempiin tutkimuksiin viitaten, alueen yritykset
saattavat tapauksesta riippuen määritellä relevantimmak-
si yhteistyökumppaniksi yliopiston tai ammattikorkea-
koulun yritysyhteistyökulttuurin mukaan.

Julkisen sektorin yrityspalvelut, pääasiassa kuntien omis-
tamien seutukuntien kehittämisyhtiöiden ja valtiohallin-
non TE-keskusten painoarvo oli yhtä suuri kaupunkiseu-
tujen edustajien vastausten mukaan. Valtiotahon vast-
aajat  eivät  priorisoineet kuntien kehittämisyhtiöitä lain-
kaan tärkeimpien joukkoon (valitse kaksi tärkeintä vaih-
toehdoista –kysymystyypissä).
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7 Yrityssektori

Julkinen sektori/julkiset
Yrityspalvelut - kunta

Julkinen sektori/julkiset
yrityspalvelut - valtio

Rahoitus

Tutkimus- ja oppilaitokset

Kuva     Toimijoiden painoarvot kehitettävien klustereiden kansainvälistymisprosessin
edistämisessä kaupunkiseutujen edustajien mukaan
(luvut mainintojen määriä).

Mikä on valtiovallan ja kaupunkiseutujen
toimijoiden rooli jatkossa?
Johtopäätökset

Valtion ja kaupunkiseutujen yhteinen tavoite tulisi olla
kasvukeskusten luominen. Mittarina perinteisten
mittarien lisäksi voisi olla vuorovaikutuksen
intensiviteetti, osaajaverkostot ja hyvinvointi.
Valtiovallan mukana olo kaupunkiseutujen prosessien
alkuvaiheesta alkaen koetaan haasteeksi. Esimerkiksi
yhteistyöhön kannustavat tulosohjausmittarit voisivat
olla yksi keino tukea vuorovaikutusta.

”Suurten kaupunkiseutujen alueilla” tärkein kehitettävä
kluster i  v i iden vuoden aikajänteel lä  on
informaatioteknologian ja viestinnän klusteri. Toiseksi
eniten mainintoja sai hyvinvoinnin klusteri, kolmanneksi
eniten ympäristöklusteri.

Klusterikäsite on osoittautunut hyödylliseksi uusia
työpaikkoja kaupunkiseuduille luotaessa. Käsite on
eniten käytössä  suurilla kaupunkiseuduilla,
valtionhallinnossa (TE-keskukset), tutkimus- ja
oppilaitoksissa ja suurissa yrityksissä ja vähiten käytössä
pienillä kaupunkiseuduilla ja pienissä  yrityksissä  ja
”muut valtion toimijat” ryhmässä. Klusterikäsitteen
käytön edistämisessä auttavat hyvät  esimerkit,
havainnollistaminen, sitoutuneet ”klusteriasiamiehet” ja
paneutuminen klustereiden filosofiaan.

Suositeltavia jatkotutkimusteemoja ovat 1) Kehitettävät
klusterit pienten kaupunkiseutujen alueilla, 2)
Kehitettävien klustereiden kärkituotealueet, 3)
Klusteroitumisen pullonkaulatekijät, 4) Menestyneiden
klusteroitumisprosessien tutkiminen. Tarkentavia
tutkimuksia em. teemoissa tulee tehdä  valtiotahon  ja
kaupunkiseutujen edustajien johdolla. Tulosten
siirtämiseksi kohderyhmille ja jatkotutkimusten
käynnistämiseksi jatkotoimena esitetään mm.
tietoiskutyyppisiä esittelyitä valtionhallinnossa ja
kaupunkiseuduilla.
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Suosituksina jatkotutkimukset
ja tulosten viestintä

Jatkotutkimusteemoja tutkimushankkeen mukaan valta-
kunnan ja kaupunkiseutujen tasoilla ovat

Jatkotutkimukset

•  ”Kehitettävät klusterit pienten kaupunkiseutujen
alueella”

•  ”Kehitettävien klustereiden kärkituotealueet”
•  ”Klusteroitumisen pullonkaulatekijät”
•  ”Menestyneiden klusteroitumisprosessien

tutkiminen”.

Viestintä

Tärkeä suositus on myös tulosten aktiivinen viestintä.
Parhaimmillaan tämä tapahtuu suunnitelmallisen viestin-
täsuunnitelman ja siihen keskeisesti liittyvän koulutus-
ohjelman kautta.

Tällä varmistetaan em. tutkimusteemojen käynnistämi-
nen ja edistäminen sekä tämän esitutkimuksen yhteen-
vetotiedon palauttaminen panelisteille ja muille tahoille.
Viestintäsuunni-telman toteutuksen materiaalisia ele-
menttejä ovat loppu-raportin lisäksi mm. esittelyaineisto
ja internet-sivusto.

Tietoiskut ja keskustelufoorumit tukemaan
klusteroitumista

Tiedon siirtoa ja valtion ja kaupunkiseutujen yhteistyötä
tukemaan po. esitutkimuksesta ja sitä edeltävästä perus-
tutkimuksesta ”Pohjois-Eurooppaa palvelevat yritykset
Suomessa –Kehitettävät klusterit ja kansainvälistämisen
tukipalvelut (PEPYS-hanke)” on laadittava tuotteistettu
tietoisku / esittely (0,5 ja 2 h) sekä seminaaripäivä ja
seminaarisarjamalli, joka on seutukuntien ja valtiohallin-
non toimijoiden käytettävissä.

Tietoiskut ja seminaarit palvelevat aluekeskusohjelman
tavoitteita luomalla yhteisiä keskustelufoorumeja
seutukuntien ja seutu-kuntien ja valtiohallinnon välillä
tuoden keskusteluihin tuoretta tutkimuksellista tietoa yh-
teistyön sisällöistä ja klusteroitumisen malleista.

Tutkimuksen tekijällä on mahdollisuus esitellä hankkeen
tarkempia tuloksia kaupunkiseuduilla tietoisku- ja em.
koulutuspäivämallien puitteissa, Koulutuspäivämallit ja
toteutetut sovellukset ovat hyödynnettävissä myös
internetissä osoitteessa www.rdmarketinfo.net.


