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Kysymys:

Voiko Suomi menestyä
tällä maantieteellä?
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Mutta tämän jälkeen 
maailma muuttui?
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Think Global - Act Local!

Think Local - Act Global!
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Thomas L. Friedman, Litteä maailma (2007):
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”Nähdäkseni kolminkertainen konvergenssi -
uudet pelaajat, uusi pelikenttä ja uudet vaakasuuntaiset 
yhteistyön prosessit ja tavat - on tärkein 2000-luvun 
globaalia taloutta ja politiikkaa muokkaava voima.

Globaali yhteisö, joka pian pystyy osallistumaan kaikenlaisiin 
innovaatioihin, on niin suuri, ettei sellaista ole 
maailmanhistoriassa ennen nähty.” (s. 222)
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01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi 8



9



5.10.2009Torsti Hyyryläinen 10

keskus-periferia

ylhäältä-alas

periferia-keskus

alhaalta-ylös

Aluekehittämisen 
hahmottaminen
TILAN hallintana

Globaali kiertyy lokaaliin, yksilöt ja yhteisöt verkostoihin 
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Persoonat paikoissa ja verkostoissa
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Selviytyminen niukkuuden ajan trendeissä

Alueiden kehittämispolitiikka on asemoitava 
maailmanlaajuisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin 
oma perinne ja vahvuudet tunnistaen. 

Onnistummeko lokalisoimaan ”litistyneen ja piikikkään” 
maailman luomat mahdollisuudet?
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Selviytyminen niukkuuden ajan trendeissä

 PAIKALLISUUS & MAAILMANLAAJUISUUS

 OSAAMINEN & LUOVUUS 

 MONIKULTTUURISUUS & TOLERANSSI

 TEKNOLOGIA & EKOTEHOKKUUS 

 PALVELUT & PALVELULIIKETOIMINTA
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Uusi kunta glokaalina
kehittämisauktoriteettina?



Maaseutukaupunki Mikkeli
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 Suomen väkiluku jatkaa kasvuaan
 kansainvälistyminen syvenee 
 liiketoiminnan palvelupitoisuus kasvaa
 Suomi pysyy pienten paikkakuntien maana 

 Suomen maantiede voidaan globaalissa tarkastelussa 
kääntää strategiseksi vahvuudeksi. 

 Uusilla kunnilla tulee olemaan tärkeä rooli 
paikallisessa rakennemuutoksessa.

Tulevaisuuden Suomi on tilava ja rikas paikallisten 
identiteettien saaristo.
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Suomi nousee omalla tyylillään, 
taitavasti luontoa ja kulttuuria 
yhdistäen ja uudistaen.
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