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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa tarkastellaan kunnan ja yritysten välistä yhteistyötä. Yhteistyötä käsitellään erityisesti koskien kunnallista elinkeinopolitiikkaa ja
paikallista kehittämistä. Tutkimuksessa on teoreettinen ja empiirinen tutkimusongelma. Teoreettisessa tutkimusongelmassa yhteistyötä
analysoitiin yleisemmällä tasolla ja pohtien voidaanko yhteistyötä kunnan ja yritysten välillä pitää poliittisena toimintana. Lisäksi teoreettisessa
osiossa analysoitiin miten elinkeinopolitiikka ja paikallinen kehittäminen ovat muuttuneet ja miten nämä muutokset ovat vaikuttaneet erityisesti
kunnan rooliin yrityksiin nähden. Empiirisessä tutkimusongelmassa yhteistyötä käsiteltiin yhden kunnan osalta. Case-kuntana oli Leivonmäen
kunta, joka edustaa pientä maaseutukuntaa.
Tutkimus kuuluu tapaustutkimuksen piiriin. Tutkimusmenetelminä oli puolistrukturoitu teemahaastattelu ja survey-kysely. Haastattelujen
tehtävänä oli selvittää kunnan tahon näkemykset yhteistyöstä, yhteistyön tavoitteista ja yritysten mahdollisuudesta osallistua kunnan asioiden
hoitoon. Syrvey-kysely puolestaan lähettiin kunnan kaikille yrityksille. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää yritysten näkemykset. Tulososiossa
kunnan ja yritysten näkemyksiä vertailtiin.
Tutkimuksen keskeiset tulokset teoreettisen tutkimusongelman kohdalla koskivat elinkeinopolitiikan merkityksen muuttumista ja harjoitettavien
keinojen monipuolistumista. Elinkeinopolitiikalla ei tähdätä enää vain yritysten toimintaedellytysten parantamiseen, vaan elinkeinopolitiikalla
vaikutetaan myös kuntalaisten hyvinvointiin ja kunnan kehittämiseen. Kunnallisen elinkeinopolitiikan ja paikallisen kehittämisen voidaan nähdä
tarkoittavan näin käytännössä samaa asiaa. Käytettävien keinojen suhteen voidaan todeta, että rahallisten tukien sijaan kunnan tehtävänä on
enemmän yritystoiminnan aktivoiminen, kunnan toimiminen välittäjänä, uusien, innovatiivisten toimintamallien etsiminen. Lisäksi EU:n myötä
tullut hanketoiminta on vienyt elinkeinopolitiikkaa enemmän hankkeiden ja projektien suuntaan. Tapauskunnan kohdalla todettiin, että kunnan
taholta yhteistyötä yritysten kanssa pyritty parantamaan. Kunta haluaa olla yrityksille ennen kaikkea kumppani. Elinkeinopolitiikan osalta
yritykset toivovat kunnalta toimia ennen kaikkea yrittäjyysilmapiiriin parantamisen sekä kunnan aktiivisen markkinoinnin suhteen. Yhteistyötä
kehittämiselle Leivonmäellä on hyvä pohja johtuen mm. yhteydenpidon luontevuudesta sekä yritysten halukkkuudesta osallistua yhteisten
asioiden hoitoon. Kunnan tehtäväksi jää miettiä kuinka yritysten yhteistyöhalukkuus kunnan kehittämiseen kyetään ottamaan huomioon ja
kuinka esim. yritysten asiantuntemusta on mahdollista paremmin hyödyntää.
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