Liite 1. Vastaajaryhmien vastaukset väittämiin

Maaseudun kehittäjät (n=93)
Maaseutuyritysten yhteistyö on menestymisen avain (n=92)
Maaseutualueiden kehitystä edistävät vahvasti julkiset tuet (n=91)
Maaseutuyrittäjien ja -yritysten on vaikea saada koulutettua ja osaavaa…
Maaseutualueiden kehityksen ajurina ovat poikkeukselliset yrittäjätyypit…
Maaseutualueiden kehityksen keskeisenä moottorina ovat…
Maaseutualueiden kehityksen ajurina ovat yritysten kehittämistoiminta…
Maaseutualueiden kehittämisessä eri toimijatahot tekevät hyvää…
Pohjois-Karjalan maaseudun toimintaympäristö on yrittäjäystävällinen (n=92)
Maaseutualueiden kehityksenä ajurina ovat sen kehittyvät yritysryhmät…
Maaseutuyritysten innovaatiotoiminta ja – ympäristöt ovat parantuneet…
Yritystoiminnan digitalisointiin on saatavilla hyvin asiantuntija-apua…
Yritysten kasvuhakuisuus on vahvistunut maaseudulla
Maaseutusijainnilla ei ole merkitystä yrityksen menestymiseen
Maaseutuyritysten investointitaso on riittävä kilpailukyvyn säilyttämiseksi
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Maa- ja metsätalousyrittäjät (n=95)
Pohjois-Karjalan metsävarojen lopputuotteiden jalostusarvoa on nostettava merkittävästi (n=93)
Maa- ja metsätalouden ympäristöpäästöt eivät aiheuta merkittäviä ympäristöongelmia (n=94)
Maaseudun nuoria on ohjattava tehokkaammin maa- ja metsätalousyrittäjiksi (n=92)
Maa- ja metsätalousyrittäjän on vaikea saada osaavaa työvoimaa (n=90)
Pohjois-Karjalan metsävarojen käyttötapoja on monipuolistettava (n=93)
Maa- ja metsätaloudella on tunnustettu vahva asema elinkeinona Pohjois-Karjalassa (n=94)
Ympäristösopimukset ovat edistäneet ympäristönhoitoa ja ympäristöjen säilyttämistä (n=94)
Ympäristösopimukset ovat edistäneet ympäristönhoitoa ja ympäristöjen säilyttämistä (n=93)
Maa- ja metsätalousyritysten neuvonta on riittävää (n=94)
Paikalliset maa- ja metsätalousyrittäjät luottavat toisiinsa (n=93)
Maa- ja metsätalousyrittäjien yritysosaaminen on vahvaa (n=93)
Maa- ja metsätalousyrittäjien kasvuhakuisuus on lisääntynyt (n=94)
Paikallisten maa- ja metsätalousyritysten yhteistyö on tiivistä (n=94)
Yrittäjäosaamista vahvistavaa koulutusta on tarjolla riittävästi (n=93)
Pohjois-Karjalan peltoalueet ovat tehokkaassa tuotannollisessa käytössä (n=94)
Maa- ja metsätalouden tukirahoitus toimii sujuvasti (n=94)
Maa- ja metsätalouden digitalisointiin on saatavilla hyvin asiantuntija-apua (n=92)
Paikallisten yritysryhmien perustamiseen on saatavilla riittävästi tukea (n=92)
Yrittäjän ja/tai työntekijöiden työhyvinvointia edistävää toimintaa on riittävästi (n=93)
Maa- ja metsätalousyritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdoksia tuetaan riittävästi (n=93)
Pohjois-Karjalan maatalousyrittäjien investointitaso on riittävä kilpailukyvyn turvaamiseksi…
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Muut yrittäjät (n=61)
Yrittäjien on vaikea saada osaavaa työvoimaa (n=60)
Yrittäjien tekemisen asenne on vahva maaseudulla (n=57)
Paikalliset yrittäjät luottavat toisiinsa (n=59)
Maaseudun yrittäjien yritysosaaminen on vahvaa (n=59)
Yrittäjäosaamista vahvistavaa koulutusta on tarjolla riittävästi (n=61)
Yritysten neuvonta on riittävää ja asiantuntevaa (n=60)
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen yritysrahoitusta on helppo hyödyntää (n=61)
Yritystoiminnan digitalisointiin on saatavilla hyvin asiantuntija-apua (n=60)
Leader – toimintaryhmien yritysrahoitusta on helppo hyödyntää (n=60)
Maaseudun toimintaympäristö on yrittäjäystävällinen (n=61)
Yrityksen sijainti maaseudulla ei vaikuta sen menestymiseen (n=60)
Maaseudun kuntakeskukset ovat hyviä yrittäjyyden paikkoja (n=59)
Paikallisten yritysryhmien perustamiseen on saatavilla riittävästi tukea (n=60)
Paikallisten yritysten keskinäinen yhteistyö on tiivistä (n=60)
Kasvuun on saatavissa hyvin tukea ja neuvontaa (n=60)
Maaseudun haja-asutusalueet ovat hyviä yrittäjyyden paikkoja (n=61)
Työhyvinvointia edistävää toimintaa on riittävästi saatavilla (n=60)
Maaseudun yrittämisessä on hyvä vire päällä (n=60)
Pankkirahoitusta on riittävästi saatavilla yritystoimintaan (n=60)
Vientiin on saatavissa hyvin tukea ja neuvontaa (n=60)
Markkinointiin on saatavissa hyvin tukea ja neuvontaa (n=60)
Yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdoksia tuetaan riittävästi (n=61)
Yritysten kasvuhakuisuus on lisääntynyt maaseudulla (n=59)
Maaseudun yrittäjien investointitaso on riittävä kilpailukyvyn turvaamiseksi (n=60)
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Yritystoimijat (n=26)
Maaseudun yrityksiin on vaikea saada osaavaa työvoimaa
Leader – toimintaryhmien yritysrahoitusta on helppo hyödyntää maaseutualueilla
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen yritysrahoitusta on helppo hyödyntää maaseutualueilla
Paikallisten yritysryhmien perustamiseen on saatavilla riittävästi tukea
Maaseudun haja-asutusalueet ovat hyviä yritystoiminnan paikkoja
Maaseudun toimintaympäristö on yritysystävällinen (n=26)
Maaseutuyritysten kasvuun on saatavissa hyvin tukea ja neuvontaa
Yritysten tekemisen asenne on vahva maaseudulla
Maaseutuyritysten vientiin on saatavissa hyvin tukea ja neuvontaa
Maaseutuyritysten markkinointiin on saatavissa hyvin tukea ja neuvontaa
Maaseudun kuntakeskukset on hyviä yritystoiminnan paikkoja
Maaseudun yritysten investointitaso on riittävä kilpailukyvyn turvaamiseksi
Yrittäjäosaamista vahvistavaa koulutusta on tarjolla riittävästi maaseutualueilla
Paikalliset yritykset luottavat toisiinsa (n=25)
Yritysten neuvonta on riittävää maaseutualueilla
Yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdoksia tuetaan riittävästi maaseutualueilla
Yritystoiminnan digitalisointiin on saatavilla hyvin asiantuntija-apua maaseutualueilla
Osaaminen maaseudun yrityksissä on vahvaa
Yrityksen sijainti maaseudulla ei vaikuta sen menestymiseen
Paikallisten yritysten keskinäinen yhteistyö on tiivistä
Yritysten kasvuhakuisuus on lisääntynyt maaseudulla
Maaseudun yritystoiminnassa on hyvä vire päällä
Työhyvinvointia edistävää toimintaa on riittävästi saatavilla maaseutualueilla
Pankkirahoitusta on riittävästi saatavilla yritystoimintaan maaseutualueilla
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Politiikkatoimijat (n=54)
Kunnan yritysilmapiiri on parantunut

Kunnalla on halua toimia tiiviissä yhteistyössä Leader-toimintaryhmän kanssa
Maaseutuelinkeinojen kehittäminen on keskeinen osa kunnan elinvoiman
edistämistä
Kunnan keskustaajama on taloudellisen toimeliaisuuden ja yrittäjyyden
keskuspaikka
Kunnalla on vahva halu tukea aktiivisia kyliä ja kyläyhdistyksiä (n=53)

Maaseutualueiden kehittäminen on olennainen osa kunnan kehittämisstrategiaa

Kuntakeskuksen kehitys on edennyt myönteiseen suuntaan
Kunnan päätöksenteossa painotetaan maaseutualueiden merkitystä tärkeänä
elinvoimatekijänä
Kunnan maaseutualueiden kehitys on edennyt myönteiseen suuntaan

Kunnassa panostetaan myös haja-asutusalueiden kehittämiseen
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Koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimijat (n=49)
Luonnonvarojen monipuolista ja kestävää käyttöä koskevaa tutkimus- ja
kehittämistoimintaa tulisi lisätä Pohjois-Karjalassa
Maaseudulla asuvien 17-24-vuotiaiden nuorten koulutusmahdollisuuksia tulisi
parantaa
Korkean osaamisen siirtoa elinkeinoelämän tarpeisiin tulisi tehostaa
maaseutualueilla
Monipuolista metsätalousosaamisen eri tason koulutusta on hyvin tarjolla PohjoisKarjalassa (n=48)
Maaseutualueilla toimivien yritysten panostukset tutkimus- ja
kehittämistoimintaan ovat liian vähäisiä (n=47)
Pohjois-Karjalan maaseudun innovaatioympäristöt ovat hajanaisia ja vailla
systemaattista kehittämistapaa (n=48)
Verkko-opinnot paikkaavat hyvin koulutustarjonnan paikallisia puutteita
Biotalousosaamisen koulutusta tulee kehittää laaja-alaisesti eri oppi- ja
tutkimuslaitosten yhteistyönä
Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulu pystyy hyvin vastaamaan
maaseutualueiden koulutustarpeisiin
Maaseutualueiden koulutusmahdollisuudet ovat riittäviä
Pohjois-Karjalan yrityskoulutus reagoi ja vastaa hyvin yritysten välittömiin
kehittämis- ja osaamistarpeisiin (n=48)
Maaseutualueiden yritysten osaamistason varmistamiseksi nykyiset
koulutusmahdollisuudet ovat riittäviä
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Järjestö- ja yhdistystoimijat (n=74)
Yhdistys- ja järjestötoiminnalla on merkittävä rooli maaseudun kehittämisessä ja
kehittymisessä (n=72)
Yhdistys- ja järjestötoiminnalla voidaan merkittävästi vaikuttaa maaseudun
monien sosiaalisten ongelmien ratkaisuun
Yhdistys- ja järjestötoiminta täydentävät erinomaisesti maakunnallista
palvelutarjontaa (n=73)
Yhdistysten ja järjestöjen koulutus- ja neuvontatoiminta täydentävät hyvin muiden
maaseututoimijoiden palvelutarjontaa
Maaseudun yhdistys- ja järjestötoiminta aktivoi parhaiten paikallisia ihmisiä
yhteiseen tavoitteelliseen toimintaan (n=73)
Yhdistys- ja järjestötoiminta tunnistaa parhaiten paikalliset olosuhteet ja
kehittämistarpeet
Yhdistys- ja järjestötoiminnan aktiivisuus maaseudulla on hiipumassa (n=73)
Maaseudun yhdistys- ja järjestötoiminta on harrastustoimintaa eikä siitä pidä
tehdä ammattimaista toimintaa (n=73)
Yhdistysten ja järjestöjen toiminta ja rooli tunnistetaan hyvin maaseutualueiden
kehittämisessä
Yhdistykset ja järjestöt ovat kyenneet kohdentamaan toimintansa maaseudun
keskeisiin kehittämistarpeisiin (n=73)
Yhdistys- ja järjestötoiminta on uusiutumiskykyistä ja vastaa hyvin maaseudun
uusiin kehittämishaasteisiin (n=72)
Yhdistys- ja järjestötoiminta on uusiutumiskykyistä ja vastaa hyvin maaseudun
uusiin kehittämishaasteisiin (n=73)
Maaseudun yhdistys- ja järjestötoimintaan saadaan helposti mukaan uusia nuoria
jäseniä (n=73)
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Tiedonvälittäjät (n=17)
Maaseutuelinkeinojen kehittäminen on keskeinen osa kunnan elinvoiman edistämistä
(n=16)
Maa- ja metsätaloudella on tunnustettu vahva asema elinkeinona Pohjois-Karjalassa
(n=16)
Pohjois-Karjalan erilaiset maaseutualueet ovat hyvin esillä maakunnan eri
tiedotusvälineissä
Yhdistysten ja järjestöjen toiminta ja rooli tunnistetaan hyvin maaseutualueiden
kehittämisessä
Uutisointi Pohjois-Karjalan maaseudusta on negatiivissävytteistä

Pohjois-Karjalan maaseutu on valtakunnallisesti tunnettu
Maaseutualueiden kehittämisessä eri toimijatahot tekevät hyvää yhteistyötä PohjoisKarjalassa (n=15)

Maaseudun yritystoiminnassa on hyvä vire päällä
Kuntien päätöksenteossa painotetaan maaseutualueiden merkitystä tärkeänä
elinvoimatekijänä (n=16)

Kunnissa panostetaan myös haja-asutusalueiden kehittämiseen
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