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1. Arvioinnin lähtökohdat ja toteutus
Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia ja TK-Eval arvioivat viidellä länsisuomalaisella ELY-keskusalueella toteutettavia alueellisia maaseudun kehittämissuunnitelmia (Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi).
Arviointityö kohdistuu ELY-keskuksen kautta käynnissä olevalla ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettuihin hanke- ja yritystukiin. Leader-toimenpiteet sekä maatalouden rakennetuet ja pinta-alatuet rajataan työn ulkopuolelle. Alueidenvälisistä hankkeista tarkastelussa ovat Länsi-Suomen ELY-keskusten
hallinnoimat hankkeet. Mukaan arviointiin otettiin hankkeet, jotka ovat saaneet myönteisen tukipäätöksen 30.6.2018 mennessä. Koko arvioinnin poikkileikkaavana ajatuksena on tuetun toiminnan aikaansaamat tulokset ja vaikutukset.
Arviointi käynnistyi syksyllä 2018 tilasto- ja dokumenttianalyysilla. Tässä yhteydessä käytiin läpi mm.
alueelliset maaseudun kehittämissuunnitelmat ja analysointiin Ruokavirastosta saatua rekisteriaineistoa. Samassa yhteydessä aloitettiin kyselyjen valmistelu hanke- ja yritystukea saaneille. Työn ensihavainnoista keskusteltiin ennen vuodenvaihdetta pidetyssä työpajassa, joka toimi samalla hankkeen
ohjausryhmän kokouksena. Loppuvuodesta 2018 käynnistyi myös ELY-keskuskohtaisten teema-arviointien toteutus sekä valmisteltiin alueellisten työpajojen tausta-aineistot ja kysymykset. Tämän jälkeen oli koossa arviointiaineisto, josta tehtyjä havaintoja, tulkintoja ja suosituksia esiteltiin ja koeponnistettiin arvioinnin päätöstilaisuudessa 5.3.2019. Arviointiprosessin konkreettisena päätöksenä on
käsillä oleva arviointiraportti, joka tiivistetysti esittää matkan aikana tehdyt keskeiset havainnot ja tulkinnat.

Kohderyhmäkyselyt

Tilasto ja dokumenttianalyysi
Työpaja I /
ohjausryhmän
välikokous 4.12.2018

Teema-arvioinnit

Työpaja II ELY-keskusalueittain
Pirkanmaa 17.1.2019
Etelä-Pohjanmaa 23.1.2019
Varsinais-Suomi 29.1.2019
Satakunta 29.1.2019
Pohjanmaa 30.1.2019
Arvioinnin
päätöstilaisuus
Tampere 5.3.2019

Aineistosynteesi ja tulkinta
(raportti ja esitysmateriaali)

Loppuraportti ja
ppt-tiivistelmä
huhtikuu 2019

Entistäkin vaikuttavampaa maaseudun
kehittämistä
Kuvio 1. Arviointiprosessin vaiheet ja eteneminen
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2. Käytetyt aineistot ja menetelmät
Arvioinnissa käytetty rekisteriaineisto saatiin Ruokavirastosta (ent. Maaseutuvirasto). Nämä tiedot sisälsivät hankkeiden perustiedot, rahoitustiedot ja erilaisia luokittelutietoja. Samalta taholta saatiin
myös hankkeiden yhteystiedot, joita ELY-keskuksissa vielä tarkistettiin ja ajanmukaistettiin. Arvioinnin
tilastoaineistona on käytetty Suomen Ympäristökeskuksen YKR-ruutuaineistoa.
Rekisteri- ja tilastoaineiston lisäksi erityisesti tietoa tuetun toiminnan tuloksista ja vaikutuksista hankittiin kyselyillä. Kyselyt lähetettiin projektivastaaville ja yritystukea saaneille henkilöille. Arvioinnin
aikavälillä on tuettu 321 kehittämishanketta ja 863 yritystukihanketta. Vastausaktiivisuus oli liki 50
prosenttia kehittämishankkeissa ja lähes kolmannes yritystukihankkeissa (taulukko 1). ELY-keskusalueittain vastausaktiivisuuden erot olivat vähäiset etenkin yritystukien kohdalla. Kyselyt rakennettiin siten, että vastaajalle esitettiin aluksi tukea saaneen hankkeen nimi ja sen lyhyt kuvaus. Tällä varmistettiin se, että vastaaja peilaa vastauksiaan oikeaan hankkeeseen.
Kyselyjen kohderyhmässä eri henkilöitä oli kehittämishankkeissa 77 prosenttia ja yritystukikyselyssä
81 prosenttia. Vastanneista eri henkilöitä oli kehittämishankkeissa 75 prosenttia ja yritystuessa 91
prosenttia. Tämä osittainen kohderyhmän kasaantuminen kuvaa hankeilmiön luonnetta. Tuki tahtoo
jossain määrin ohjautua tuttuihin toimijoihin ja organisaatioihin – jopa samoille henkilöille.
Taulukko 1. Kyselyjen kohdejoukko ja vastausaktiivisuus

Pirkanmaa
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Satakunta
Varsinais-Suomi
YHTEENSÄ

Kehittämishankkeet
vastanneet kohdejoukko
vastaus(lkm)
(lkm)
aste (%)
21
38
55 %
55
130
42 %
26
61
43 %
26
44
59 %
25
48
52 %
153
321
48 %

vastanneet
(lkm)
64
37
60
39
57
257

Yritystuki
kohdejoukko
(lkm)
186
119
213
130
215
863

vastausaste (%)
34 %
31 %
28 %
30 %
27 %
30 %

Kyselyjen lisäksi toteutettiin sidosryhmätahoja kokoavat työpajat kullakin ELY-keskusalueella. Näitä
tilaisuuksia varten laadittiin tausta-aineisot, joissa oli mm. kyselyjen havaintoja ja keskustelua virittäviä kysymyksiä. Työpajojen käytännön toteutuksen hoitivat ELY-keskukset ja arvioitsijalle toimitettiin
koosteet tilaisuuksien keskeisistä huomioista ja havainnoista.
Maaseuturahaston laajan ja monipuolisen hanketoiminnan tuloksia ja vaikutuksia konkretisoitiin
teema-analyysilla. Tässä kohteeksi valittiin joukko hankkeita (5-13 kpl), joilla oli yhdenmukaisia tavoitteita. Teemojen analyysissa hyödynnettiin hankerekisterin tietoja, tulosindikaattoreita, kaikille hanketoimijoille lähettyä kyselyä sekä hankkeista saatua materiaalia. Lisäksi toteutettiin hankevastaavien
haastatteluja, kohderyhmähaastatteluja sekä erillisiä kyselyjä. Tulosten tulkinnassa on syytä huomioida tapaustutkimuksen rajoite: havainnot ja päätelmät perustuvat teemaa selventäneeseen, kohteena olleeseen hankejoukkoon. Laajempi yleistäminen hanketoimintaan tai hanketyyppiin ei ole
mahdollista.
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3. Manner-Suomen maaseutuohjelma ja alueelliset maaseudun kehittämissuunnitelmat arvioinnin ohjenuorana
Arvioinnin keskeinen viitekehys on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Ohjelman strategisia linjauksia ovat 1) biotalouden ja sen osana maatalouden harjoittaminen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla, 2) maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen ja työllisyyden parantaminen kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista sekä 3) maaseudun elinvoiman ja elämänlaadun lisääminen paikallista omaehtoista toimintaa vahvistamalla.
Edellä esitetyillä rajauksilla arviointi peilaa havaintojaan erityisesti maaseutuohjelman toiseen strategiseen painotukseen siitä, kuinka rahoitetut toimenpiteet ovat kehittäneet yritysten kilpailukykyä, luoneet uutta yrittäjyyttä ja edistäneet yritysten verkostoitumista. Ja onko tuloksia syntynyt siten, että
maaseudun elinkeinot ovat monipuolistuneet ja työllisyys on parantunut. Biotalouden edistäminen
mukaan lukien maatalous tulee arvioinnissa vähemmän esille, mutta sitä sivutaan maatalouden kehittämisen ja biotalouden kehittämishankkeissa. Paikallinen omaehtoinen toiminta jää niukkaan asemaan tässä arvioinnissa, koska se on yhteistyösopimuksilla linjattu pääosin Leader-toimien kohteeksi.
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman paikallista toteutusta ohjaamaan ja linjaamaan on
laadittu alueelliset strategiat ja niihin tukeutuen alueelliset maaseudun kehittämissuunnitelmat.
Suunnitelmassa määritellään painopisteet toiminnalle, joka on tyypillisesti Länsi-Suomessa linjattu viiteen painopisteeseen. Pohjanmaan ELY-keskus erottuu ohjelmarakenteellisesti muista arvioinnin alueista, sillä alueella on kaksi maakuntaa (Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa). Molemmille maakunnille on
nimetty omat painotukset, mutta ohjelman rahoituskehys on yhteinen.
Alueellisissa maaseudun kehittämissuunnitelmissa maaseutuyrittäjyys tulee keihäänkärkenä esille,
vaikkakin se sanoitetaan niissä hieman eri sanoin (mm. dynaaminen yrittäjyys, monipuolinen yrittäjyys, yrittäjyyden edistäminen, elinkeinotoiminnan kehittäminen, ks. kuvio 2). Etelä-Pohjanmaalla nostetaan esille ruokaprovinssin kehittäminen, joka pitää sisällään mm. elintarviketeollisuutta, luomua ja
lähiruokaa. Myös metsäresurssien hyödyntäminen ja yrittäjyyden turvaaminen pidemmällä aikavälillä
sekä alueellinen vetovoima ovat Etelä-Pohjanmaan suunnitelman keskiössä. Pirkanmaalla korostetaan
maaseudun palveluja, asumista ja yhteisöllisyyttä, osaamista ja vuorovaikutusta sekä biotaloutta ja
uusiutuvaa energiaa. Suunnitelmassa puhutaan myös yrittämisen, asumisen ja virkistäytymisen maaseudusta. Siinä korostetaan maaseutumaisen ympäristön säilymistä ja perusrakenteita sekä ennakoidaan jo biotalouteen siirtymistä. Myös erilaiset ja eri alojen verkostot koetaan Pirkanmaalla tärkeiksi.
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Varsinais-Suomen alueellinen maaseudun
kehittämissuunnitelma 2014-2020
1. Maa- ja puutarhatalous
2. Elintarvikejalostus
3. Metsäketju/puuntuotanto, bioenergia ja metsien tarjoamat ympäristöpalvelut
4. Monipuolinen maaseutuyrittäjyys
5. Kestävien rakenteiden maaseutu

Etelä-Pohjanmaan alueellinen maaseudun
kehittämissuunnitelma 2014-2020
1. Ruokaprovinssin kehittäminen
2. Metsävarojen monipuolinen hyödyntäminen
3. Yrittäjyyden edistäminen maaseudulla
4. Alueellisen vetovoiman kasvattaminen

Pirkanmaa maaseudun kehittämissuunnitelma 20142020
1. Maaseudun palvelut
2. Yritys- ja elinkeinotoiminnan kehittäminen
3. Asuminen ja yhteisöllisyys
4. Biotalous ja uusiutuva energia
5. Osaaminen ja vuorovaikutus

Satakunnan alueellinen maaseudun kehittämisstrategia 2014-2020
1. Ammatillinen ja erikoistunut osaaminen
2. Uudet ratkaisut ja innovaatiot
3. Dynaaminen yrittäjyys

Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutustrategia vuosille 2014-2020
Pohjanmaa
1. Maatalous
2. Elintarvikkeiden jalostusasteen nostaminen ja lähiruoka
3. Uusiutuva energia ja energiatehokkuus
4. Metsä- ja puuala
5. Yrittäjyyden kehittäminen
6. Väestön hyvinvointi
7. Luonnon ja ympäristön hyvinvointi
Keski-Pohjanmaa
1. Osaava maaseutu (biotalous, luonnonvara-ala)
2. Yrittävä ja elinvoimainen maaseutu (kilpailukyky ja kannattavuus, yrityskannan kasvu)
3. Hyvinvoiva maaseutu (asukkaiden henkinen ja fyysinen hyvinvointi, yhteisöllisyys)
4. Toimiva maaseutu (saavutettavuus, maankäyttö)
5. Ympäristö ja vesihuolto (ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, vesivarat)

Kuvio 2. Maaseudun kehittämissuunnitelmien painopisteet
Varsinais-Suomessa esille nousevat maatalous, metsätalous bioenergiamahdollisuuksineen ja palvelutuotantoineen, elintarvikejalostus sekä kestävien rakenteiden maaseutu (osaaminen, yrittäjyys, toimintaympäristö). Vesistöjen hoitaminen nousee alueella erityisenä painopisteenään Saaristomeren
tilan kohentaminen. Yhteistyön painottaminen on myös vahvaa, sekä tavoite pientenkin yritysten toiminnan uudistamisesta innovaatioilla.
Satakunnassa painotukset on linjattu kolmeen, joissa yrittäjyyden edistämisen lisäksi korostetaan ammatillista ja erikoistunutta osaamista sekä uudenlaisia ratkaisuja ja innovaatioita usealle maaseudun
kehittämisen osa-alueelle (maaseudun imagon kohottaminen, neuvonta ja tutkimus, palvelut). Huomiota saavat myös ruoka ja energia, elävät kyläyhteisöt sekä verkostoitunut, monipuolinen yritystoiminta.
Pohjanmaa visioi kahden maakunnan mallilla. Pohjanmaalla tuodaan esille maaseudun vetovoiman
kasvattaminen ja teknologian hyödyntäminen maaseudun elävöittäjänä. Myös nuoriin kiinnitetään
huomiota. Keski-Pohjanmaalla visioidaan enemmän sosiaalisten tekijöiden kautta, kuten yhteisöllisyys
ja vireä paikalliskulttuuri. Toki elinkeinollinen painotus on sielläkin vahva. Lisäksi huomiota kiinnitetään mm. energiaratkaisuihin, verkkoyhteyksiin ja liikkumiseen.
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4. Arvioinnin tulokset
4.1 Toteutunut työnjako: ELY-keskukset vs. Leader-yhdistykset
ELY-keskukset ovat laatineet työnjakoa ja yhteistyötä linjaavat sopimukset Leader-toimintaryhmien
kanssa. Lähtökohtana niissä on, että paikalliset toimet kohdentuvat pääsääntöisesti Leader-ryhmien
kautta. Arviointiin ei kuulu tämän yhteistyön arviointi, mutta perspektiivin saamiseksi tulosten arviointiin ohessa esitetään ELY-keskusten osuus maaseutuohjelman rahoituksesta toimenpiteittäin (kuvio 3).
(a)

(b)
%

0

20

40

%

60

80

100

0

Tietämyksen siirto ja
tiedotus

4.2 Elintarvikkeiden valmistus

Peruspalvelut ja kylien
kunnostus

6.2 Yrityksen perustamistuki
maatalouden ulkopuoliseen
yritystoimintaan

Yhteistyö

6.4 Investoinnit maatalouden
ulkopuolisen yritystoiminnan
perustamiseen ja kehittämiseen

50

100

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan ELY-keskus
Pohjanmaan ELY-keskus
Satakunnan ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Yhteensä

Yhteensä

Kuvio 3. ELY-keskuksen osuus myönnetystä julkisesta tuesta kehittämishankkeissa (a)- ja yritystuessa
(b), %
ELY-keskuksen tukiosuus suhteutettuna Leader-toimintaan on 70 prosenttia myönnetystä kehittämishanketuesta ja 95 prosenttia yritystuesta. Kehittämishankkeissa alueiden erot rahoituksen ohjautumisessa ELY-keskuksen kautta ovat pieniä. Suurin rakenteellinen ero on peruspalvelujen ja kylien kunnostamistoimenpiteessä, jossa Etelä-Pohjanmaan lukuisat yleishyödylliset ELY-keskuksen kautta rahoitetut investoinnit nostavat sen osuutta. Pirkanmaan ELY-keskuksen korkea osuus samaisessa toimenpiteessä johtuu sen panostuksesta laajakaistan rakentamiseen. Pienempiä painotuseroja ovat
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen muita suurempi osuus tietämyksen siirron ja tiedotuksen toimissa
sekä yhteistyötoimenpiteessä. Yritystuessa merkittävin ero ELY-keskuksen osuuksissa verrattuna Leaderiin on toimenpiteessä 6.2 eli yrityksen perustamistuessa. Varsinais-Suomessa alueen tuki tässä toimenpiteessä on pääosin ohjautunut ELY-keskuksen kautta, kun taas Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa suurelta osin Leader-toimintaryhmien välityksellä.

4.2 Kehittämishankkeet
Arvioinnissa tarkastelussa mukana oleviin 322 kehittämishankkeeseen on myönnetty julkista tukea
(EU, valtio, muu julkinen) noin 67 miljoonaa euroa viiden ELY-keskuksen alueella Länsi-Suomessa (ks.
taulukko 2). Eniten hankkeita ja myönnettyä tukea on Etelä-Pohjanmaalla, 132 hanketta ja 22 miljoonaa euroa. Lukumäärältään vähiten hankkeita on puolestaan ollut Pirkanmaalla (38 kpl), mutta myönnetyn tuen perusteella Satakunnassa (8 milj. €).
Arviointialueen hankkeet luokittuvat usein alueellisiksi (Pirkanmaa 100 %, Etelä-Pohjanmaa 86 %).
Varsinais-Suomen alueella on runsaasti vesiensuojeluun liittyviä kehittämishankkeita. Satakunnan
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ELY-keskusalueella on puolestaan runsaasti alueella hallinnoitavia alueidenvälisiä hankkeita. Lähes
puolet alueen hankkeiden lukumäärästä ja kolmannes myönnetystä julkisesta tuesta on kohdistunut
alueiden välisiin hankkeisiin.
Taulukko 2. Kehittämishankkeiden tyypit
Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus

Pirkanmaan ELY-keskus
Pohjanmaan ELY-keskus

Satakunnan ELY-keskus

Varsinais-Suomen ELYkeskus

Alueiden välinen (hallinnoidut)**
Kansainvälinen
Paikallinen/Alueellinen
Yhteensä
Paikallinen/Alueellinen
Yhteensä
Alueiden välinen (hallinnoidut)
Paikallinen/Alueellinen
Vesien suojelun ja ravinteiden
kierrätyksen hanke- ja yritystuet.
Yhteensä
Alueiden välinen (hallinnoidut)
Paikallinen/Alueellinen
Vesien suojelun ja ravinteiden
kierrätyksen hanke- ja yritystuet.
Yhteensä
Alueiden välinen (hallinnoidut)
Paikallinen/Alueellinen
Vesien suojelun ja ravinteiden
kierrätyksen hanke- ja yritystuet.
Yhteensä

lkm
17
1
114
132
38
38
8
54
2

%
lukumäärästä
13
1
86
100
100
100
13
84
3

% julkisesta
tuesta*
13
1
86
100
100
100
11
81
8

64
21
22
1

100
48
50
2

100
34
63
3

44
9
23
12

100
21
52
27

100
13
60
27

44

100

100

*Alueiden välisistä hankkeista tukiosuudessa on mukana hallinnoivan ELY-keskuksen osuus kokonaistuesta.
** Alueiden välisistä hankkeista ovat mukana vain hallinnoidut hankkeet. Esimerkiksi Pirkanmaan ELY-keskusalueella ei ole lainkaan hallinnoitavia alueiden välisiä hankkeita, mutta alue on mukana useassa muun ELY-keskuksen hallinnoimassa hankkeessa.

Toimenpiteistä Etelä-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla korostuvat peruspalvelujen ja kylien kunnostuksen
kokonaisuus (Kuvio 4). Kuten aiemmin Leader-toimintaan peilaavassa luvussa viitattiin, Pirkanmaalla
osuus johtuu panostuksesta laajakaistainfrastruktuuriin ja sähköiset palvelut toimenpiteeseen (tp.
7.3). Sinänsä maaseudun palveluja kehittäviä hankkeita on Pirkanmaan ELY-keskuksen kautta tuettu
hyvin niukasti (2 hanketta, 0,3 milj. €). Toisin on Etelä-Pohjanmaalla, jossa on runsaasti tuettu maaseudun palveluja kehittäviä yleishyödyllisiä investointeja (tp. 7.4) sekä vapaa-aika- ja matkailuinvestointeja (tp. 7.5).
Varsinais-Suomen erityispiirre rahoituksen suuntaamisessa on panostus tiedonvälitykseen ja esittelytoimiin, johon noin puolet tuesta on suunnattu. Satakunnassa likimain puolet tuesta on kohdennettu
yhteistyötoimenpiteeseen, painottuen toimenpiteeseen 16.10 ”muut yhteistyötoimenpiteet”. Pohjanmaalla tuki on allokoitunut tasaisesti kolmeen pääluokkaan. Erottuvina alatoimenpiteinä Pohjanmaalla tulee esille vahva panostus tiedonvälitykseen (tp 1.2), vapaa-aika- ja matkailuinvestointeihin
(7.5), kulttuuri- ja luonnonperintöön (tp. 7.6) sekä muihin yhteistyöhankkeisiin (16.10).
Länsi-Suomen yhteistyötoimenpiteessä erottuu tiedontuottamishankkeiden suuri määrä (ns. teollisen
tutkimuksen hankkeet). Kaikista 131 yhteistyöhankkeesta tiedonhankintahankkeita on 68 kappaletta
(52 %). Erityisen suuri määrä ja tuellinen panostus tähän toimenpiteeseen on Pirkanmaalla (yli 80 %
yhteistyöhankkeiden määrästä ja tuesta). Pohjanmaa erottuu yhteistyötoimessa aktivointihankkeiden
tukijana; niihin on kohdistunut yli puolet tuesta. Yritysryhmähankkeita on kaikkiaan yhteistyötoimenpiteessä vain 20 kappaletta Länsi-Suomen alueella ja niistä kahdeksan kappaletta Etelä-Pohjanmaalla.
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Kuvio 4. Länsi-Suomen ELY-keskusten myöntämä julkinen tuki toimenpiteittäin, %

4.2.1 Kehittämishankekyselyn tulokset
Arvioinnissa lähetettiin kysely kehittämishankkeiden hankevastaaville lokakuussa 2018. Tarkoituksena
oli selvittää hankkeen valmistelua sekä saada arvioita tuloksista ja vaikutuksista. Jos hanke oli vasta
saanut päätöksen, mutta toimenpiteitä ei ollut aloitettu, kyselyssä rajauduttiin kysymään pelkästään
hankkeen valmistelua ja maaseutuohjelman kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.
Vastanneista hankkeista noin joka viides oli päättynyt. Eniten oli niitä hankkeita, jotka olivat toteutuksen loppuvaiheessa. Tämä osoittautui ”hyväksi” vastaajaryhmäksi, koska hankevetäjät olivat tässä vaiheessa innostuneita ja motivoituneita pohtimaan hankkeensa toteutusta, tuloksia, vaikutuksia ja toiminnan jatkuvuutta. Vähintään puolivälissä olevien hankkeiden osuudet olivat Etelä-Pohjanmaalla 85
prosenttia, Pirkanmaalla 71 prosenttia, Pohjanmaalla 85 prosenttia, Satakunnassa 88 prosenttia ja
Varsinais-Suomessa 68 prosenttia.
Vastaajat arvioivat tyypillisesti hankkeen kohderyhmien ja yhteistyökumppanien pitäneen hanketta
tärkeänä (kuvio 5). Tätä arviota perusteltiin mm. siten, että palautekyselyistä oli saatu hyviä arvosanoja, keskustelu tilaisuuksissa oli ollut vilkasta, osallistujia hankkeen toimenpiteissä oli paljon, henkilökohtaista palautetta ja kyselypalautetta oli saatu, yhteistyökumppanit olivat olleet toimissa aktiivisesti mukana ja yhteistyökumppanit olivat ottaneen hankkeen tuottamaa tietoa käyttöön.
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Hankkeen tulosten hyödyntämiseen ja jatkuvuuteen on kiinnitetty huomiota. Vastausten mukaan tämän takaa se, että hankkeen tuottama aineisto, oppaat ja työkalut jäävät julkisesti saataville (esim.
netti), hankkeelle on haettu jatkoaikaa tai jatkohanketta, hankkeen opit ovat jääneet asiantuntijoiden
käyttöön tai sidosryhmätahoja on kannustettu ottamaan hankkeen tuloksia toimintaansa.
Heikoimmaksi arvioitiin hankehakemuksen suunnittelua yhteistyössä kohderyhmän kanssa, joskin tämäkin arvioitiin myönteisesti: 39 prosenttia oli väittämästä täysin samaa mieltä. Vastauksia konkretisoitiin toteamalla mm., että alustavia keskusteluja hankkeen sisällöstä oli käyty, kohderyhmä antoi
ideoita, vinkkejä ja toiveita, toteutettiin kommenttikierroksia, järjestettiin suunnittelukokouksia tai
koostettiin aiempien hankkeiden kokemuksia.
Keskiarvo (1=ei lainkaan … 5 erittäin paljon)

1

2

3

4

5

Hankehakemuksemme suunniteltiin
yhteistyössä sen kohderyhmien kanssa

Hankkeemme kohderyhmät ovat pitäneet
hanketta tärkeänä?

Yhteistyökumppanimme ovat pitäneet
hankettamme tärkeänä?

L-S yhteensä (n=154)
Pohjanmaa (n=25)
Etelä-Pohjanmaa (n=55)
Pirkanmaa (n=21)

Hankkeemme aikana on kiinnitetty huomiota
sen tulosten hyödyntämiseen hankkeen
päättymisen jälkeen?

Satakunta (n=26)
Varsinais-Suomi (n=25)

Kuvio 5. Hankkeen suunnittelu, yhteistyö ja jatkuvuus (väittämät, vastausten keskiarvo)
Hankkeiden tuloksista kysyttiin aluksi kolmea tärkeintä asiaa, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi
hankkeen tuloksellisuuteen. Tärkeimmät tuloksellisuustekijät ovat yhteistyö eri toimijoiden kanssa (95
vastausta), hankkeen kohderyhmän sitoutuminen hankkeeseen (77 vastausta) ja hankkeen huolellinen valmistelu (76 vastausta). Sen sijaan riskien ottamista ja kokeilua (11), hankkeen talouden hallintaa ja rahoituksen seurantaa (23) tai toiminnan jatkuvuutta/pysyvyyttä (27) ei pidetty hankkeen tuloksellisuuden kannalta niin tärkeinä asioina. ELY-keskusalueiden välillä hankkeen tuloksellisuuteen
vaikuttavissa tekijöissä ei ole eroa.
Kehittämishankkeilla aikaansaadut tärkeimmät tulokset ovat kohderyhmän osaamisen vahvistaminen
ja heille hyödyllisen aineiston ja materiaalin tuottaminen sekä toteuttajaorganisaation osaamisen paraneminen (kuvio 6). Sen sijaan vaikutukset uuden yritystoiminnan syntymiseen, työpaikkoihin tai investointeihin ovat vähäiset. Vastausten keskiarvojen erot ELY-keskusten välillä ovat pieniä. Suurin hajonta alueiden kesken on yhteistyömuotojen ja verkostojen syntymisessä, jossa tuloksia koetaan olleen muita enemmän Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla. Pirkanmaalla arvioidaan muita alueita myönteisemmin myös hankkeiden vaikutuksia uusiin toimintamalleihin.
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Keskiarvo (1=ei lainkaan … 5 erittäin paljon)

1

2

3

4

5

Hankkeessa on vahvistettu kohderyhmän
osaamista
Hankkeen kohderyhmät ovat hyödyntäneet
hankkeessa tuotettua materiaalia/aineistoa
Toteuttajaorganisaation osaaminen on
parantanut
Hankkeessa on luotu uusia
yhteistyömuotoja/yhteistyöverkostoja
Toteuttajaorganisaation näkyvyys on lisääntynyt

Hankkeessa on kokeiltu jotain uutta

Hankkeessa on kehitetty uusia toimintamalleja
Hankkeen kohderyhmät ovat hyödyntäneet
hankkeessa käyttöön otettua tekniikkaa
L-S yhteensä (n=136-152)

Hanke on edistänyt uuden liiketoiminnan
syntymistä yrityksiin

Pohjanmaa (n=25)
Etelä-Pohjanmaa (n=50-55)

Hanke on synnyttänyt investointeja

Pirkanmaa (n=21)
Satakunta (n=17-26)
Varsinais-Suomi (n=22-25)

Hanke on luonut uusia työpaikkoja

Kuvio 6. Kehittämishankkeiden tulokset (vastausten keskiarvo)
Valmiin tulospatteriston lisäksi kyselyssä pyydettiin vapaasti kertomaan hankkeen olennaisista tuloksista. Vastauksia saatiin 131 kappaletta. Niiden sisällönanalyysi tuo esille kaksi pääteemaa (taulukko
3). Niistä ensimmäinen on kohderyhmän tietoisuuden ja osaamisen lisääminen, jossa keinoina ovat
olleet mm. erilaiset oppaat, julkaisut ja tiedotustoiminta. Toisena teemana nousee esille uusien kontaktien ja verkostojen luominen. Näiden kahden teeman lisäksi avoimissa vastauksissa esille nousevia
kehittämishankkeiden tuloksia – tosin selvästi suppeammin – ovat näkyvyyden, imagon ja vetovoiman
lisääminen, uudet tuotteet ja menetelmät sekä infrastruktuurin kehittäminen. Avoimet vastaukset
hankkeiden tuloksista antaa hyvän kuvan myös maaseuturahaston hanketoiminnan monipuolisuudesta. Esimerkiksi hankkeiden kohderyhmänä on ollut niin kyläläisiä, viljelijöitä, yrittäjiä, järjestöjä,
matkailijoita, retkeilijöitä kuin maahanmuuttajiakin.
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Taulukko 3. Kehittämishankkeiden tärkeimmät tulokset, avoimet vastaukset
1) Kohderyhmän tietoisuuden/osaamisen lisäys
”Tietoisuuden lisääntyminen piilevän ketoosin osalta”
”Reitti- ja kohdeinformaatio on lisääntynyt”
”Talouden hallinta sukupolvenvaihdoksen tehneillä tiloilla”
”Kulotusosaamisen lisääntyminen alueella”
”Metsänomistajien ja toimijoiden tietoisuuden lisääminen talousmetsien luonnonhoidosta sekä vesiensuojelusta”
”Yrttiviljelyosaamisen lisääntyminen Satakunnassa”
”Maaseudun toimijoiden viestinnällisen osaamisen kasvattaminen Varsinais-Suomessa”
”Maatalousyrittäjät ja heidän sidosryhmänsä tietävät aikaisempaa paremmin työhyvinvoinnin tärkeyden ja
tietävät mistä saa apua erilaisiin tarpeisiin”
2) Verkostoitumisen edistäminen/uudet kontaktit
”Maakunnan lähiruokaverkoston yhteistyön parantuminen”
”Yritykset ja alan toimijat ovat verkostoituneet keskenään uusilla tavoilla”
”Polttopuuyrittäjiä verkotettu”
”Yritysten verkostoituminen ja uudet kumppanuudet, jotka ovat tuottaneet paitsi uutta liiketoimintaa,
myös tehostanut osapuolien toimintaa”
”Toimintaan osallistuneet ovat kertoneet sosiaalisten verkostojen lisääntyneen ja toiminnan olleen mielekästä ja tavoitteita edistävää”
”Prosessimaisen työskentelyn tuloksena toimijat ovat alkaneet ymmärtää laajemman toteuttajaverkoston
yhteistyön merkityksen matkailussa ja kehittäneet yhteistuotteita”

Vastaajia pyydettiin arvioimaan hankkeiden tulosten lisäksi myös niiden vaikutuksia. Merkittävin vaikuttavuuden ilmentymä on osaamisen lisäys. Osaamisella viitataan tyypillisesti siihen, että on jaettu
uutta ja ajankohtaista tietoa tai sitten järjestetty koulutusta. Tässä yhteydessä mm. todettiin, että
maahanmuuttajat ovat oppineet tapahtumissa paljon (suomen kieli, luonto, kulttuuri), pienryhmässä
jaettujen kokemusten jälkeen uskallus kokeilla uutta on lisääntynyt ja on tehty opettavaisia tilakäyntejä.
Verkostoituminen tulee esille toisena hankkeiden vaikutuksena. Tällä viitataan niin eri toimijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen lisääntymiseen kuin yritysten keskinäiseen verkostoitumiseen. Muita vaikutusten ilmentymiä ovat toimijoiden kiinnostuksen lisääminen maaseudun kehittämiseen sekä maaseudun elinvoimaisuuden lisääntyminen. Viimeksi mainittu on moniselitteinen ja monisisältöinen
termi. Sitä konkretisoitiin mainitsemalla mm. harrastus ja liikuntamahdollisuuksien parantumisesta,
tietoliikenneyhteyksien kehittymisestä tai kokoontumistilojen kohentumisesta.
Kehittämishankkeiden vaikutusten kohdalla yleistulkinta ELY-keskusten kesken on yhtenevä, mutta
joitakin eroja vastausten keskiarvoista löytyy. Pirkanmaalla hankkeiden vaikutustekijöinä korostuu
muita alueita enemmän elinvoima, toimijoiden innostaminen ja yhteistyö. Varsinais-Suomessa puolestaan ympäristöosaaminen (ympäristövaikutus) tulee muita vahvemmin esille hankkeiden vastauksissa.
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Keskiarvo (1=ei lainkaan … 5 erittäin paljon)

1

2

3

4

5

Lisännyt osaamista ja uuden oppimista
Luonut eri toimijoiden välistä uutta yhteistyötä ja
verkostoja
Lisännyt yritysten verkostoitumista
Lisännyt toimijoiden kiinnostusta maaseudun
kehittämiseen
Lisännyt maaseudun elinvoimaa
Parantanut yritysten kilpailukykyä
Monipuolistanut maaseudun elinkeinoja
Vahvistanut paikallista omaehtoista toimintaa
Lisännyt maaseudun asukkaiden elämänlaatua
Parantanut ympäristöosaamista ja
ympäristövastuullisuutta
Parantanut maatilojen kilpailukykyä
Edistänyt ilmastonmuutoksen torjuntaa
Vahvistanut paikallista ruokaketjua
Lisännyt maaseudun vetovoimaa yritysten
sijaintipaikkana
Lisännyt maaseudun vetovoimaa asuinpaikkana
Lisännyt maaseudun asukkaiden vaikuttamisen
mahdollisuuksia
Parantanut maaseudun palveluja
Luonut virkistäytymismahdollisuuksia

L-S yhteensä (n=136-152)

Parantanut työllisyyttä

Pohjanmaa (n=25)

Lisännyt luonnon monimuotoisuutta

Etelä-Pohjanmaa (n=50-55)

Luonut uutta yrittäjyyttä

Pirkanmaa (n=21)

Luonut uusia yritysryhmiä

Satakunta (n=17-26)

Parantanut eläinten hyvinvointia

Varsinais-Suomi (n=22-25)

Parantanut maatalouskäytössä olevan maan tilaa
Parantanut vesistöjen tilaa

Kuvio 7. Kehittämishankkeiden vaikutukset (vastausten keskiarvo)
Alueidenvälisiä hankkeita on hallinnoitu Länsi-Suomen alueella 55 kappaletta. Näiden hankkeiden
tuottamaa lisäarvoa selvitettiin myös erikseen kyselyssä. Alueidenvälisistä hankkeista kyselyyn vastasi
peräti 39 eli vastausaktiivisuus oli noin 70 prosenttia. Kaikkien vastanneiden mukaan alueidenvälisyys
on lisännyt hankkeen vaikuttavuutta. Vastausten sisällönanalyysi löytää kaksi vaikuttavuuden lisäyksen päätekijää (taulukko 4). Ensinnäkin lisäarvoa tulee opin ja tiedon välittyessä laajemmin. Tähän
teemaan liittyen arvioidaan, että tieto leviää paremmin laajemmalle alueelle, mutta samalla hyötyinä
on toisilta alueilta oppiminen, vertailu, yhteistyön lisääntyminen ja kokemusten vaihto alueiden kesken.
Toisena alueidenvälisten hankkeiden lisäarvona tulee esille resurssivaikuttavuus eli vähemmällä saadaan enemmän aikaan. Tässä viitataan etenkin itse hankkeen toimenpiteisiin. Kun kohderyhmää tietyn toiminnan ja asian kehittämiseen on yhdellä alueella niukasti, niin laajempaa kohderyhmää voidaan kehittää jotakuinkin samoilla resursseilla. Lisäksi toteuttajien toiminta-alueet eivät useinkaan
noudata ELY-keskusrajoja, mikä hankaloittaisi hanketoimintaa alueellisena ja erityisesti heikentäisi
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kohderyhmien palvelemista. Resurssivaikuttavuuteen liittyy myös arvio siitä, että hankkeen toteutus
on ollut kustannustehokkaampaa ylialueellisena.
Taulukko 4. Alueidenvälisten hankkeiden vaikuttavuustekijät (lisäarvo), suoria lainauksia vastauksista
1) Vaikuttavuus paranee opin ja tiedon välittyessä laajemmin
” Alueidenvälisyyden vuoksi hankealue on suurempi, joten tietoa voidaan välittää kattavammin”
” Hankkeessa tuotetun tiedon jakaantuminen laajemmalle alueelle. Satakunnan ja Varsinais-Suomen marjanviljelyn tuotantorakenne ja tuotannon haasteet ovat samankaltaisia, joten kehittämistoimista on hyötyä molemmille alueille.”
”Hankkeiden tulosten jalkauttaminen useampaan maakuntaan.”
”Parhaita käytäntöjä on pystytty vertailemaan neljän maakunnan alueella.”
” Myös kokemusten vaihto on ollut antoisaa yli maakuntarajan myös kohderyhmille.”
”Samma åtgärd har man kunnat kopiera till olika regioner tex informationsspridning till konsumenter”
”Tietämys naapurialueen yrityksistä on lisääntynyt”
2) Resurssivaikuttavuus = pienemmillä resursseilla enemmän aikaan
”Lisää keskeisen nautakarja-alueen tuotannon kehittymistä ilman keinotekoisia rajoja”
”Pienellä alueella toimivat tilat helposti kilpailevat samoista resursseista ja siten tietyissä asioissa on parempi,
että verkosto ja ryhmä on laajempi kokonaisuus.”
”Kun elinkeino toimii laajasti eri puolilla Suomea, niin usean ELY:n alueella toimiva hanke on mahdollistanut
laajasti kohderyhmän huomioimisen”
”Hankkeen toteuttajaorganisaatioiden toiminta-alue menee yli maakuntarajan, joten hankkeen toimintaalue vastaa mukana olevien organisaatioiden keskeistä vaikutusaluetta”
”Parantaa myös merkittävästi hankkeen kustannustehokkuutta hallinnollisten kustannusten osalta, vaikka
jonkin verran se myös lisää matkakustannuksia”
”Projektägaren har kunnat ha en större personal i projektet med olika kompetenser.”

4.3 Yritystuet
Viiden länsisuomalaisen ELY-keskuksen alueella on myönnetty yritystukea arvioinnin tarkastelujaksolla noin 79 miljoonaa euroa 863 hankkeelle. Lukumääräisesti eniten tukea on myönnetty VarsinaisSuomessa ja Pohjanmaalla, runsaat 200 kappaletta, ja niihin on myönnetty julkista tukea molemmilla
alueilla noin 18 miljoonaa euroa. Pirkanmaan 186 yritystukihanketta ja Satakunnan 130 yritystukihanketta ovat saaneet julkista tukea noin 13 miljoonaa euroa. Etelä-Pohjanmaan 119 yritystukihanketta
on tuettu julkisin varoin vajaalla 16 miljoonalla eurolla.
ELY-keskusten yritysrahoituksen kohdentaminen toimenpiteittäin on melko yhtenevä. Kaikilla alueilla
75–88 prosenttia tuesta on mennyt yritystoiminnan investointeihin (tp 6.4). Yrityksen perustamistuen
(6.2) käyttö on ollut vähäistä, sillä noin neljä prosenttia tuesta on ohjautunut tähän toimenpiteeseen.
Elintarvikkeiden valmistuksen toimenpide (4.2) liittyy maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostukseen, markkinoille saattamiseen ja kehittämiseen. Käytännössä toimenpide on tarkoittanut LänsiSuomessa elintarvikealan tuotannollisia investointeja tiloihin, koneisiin ja laitteisiin. Toimenpide korostuu Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa niiden strategisen painotuksen mukaisesti. Satakunnassa
ja Etelä-Pohjanmaalla tukieuroista noin 15 prosenttia ja Pirkanmaalla noin kahdeksan prosenttia on
ohjautunut näihin toimenpiteisiin.
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Taulukko 5. Yritystuki toimenpiteittäin

Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus

Pirkanmaan ELY-keskus

4.2 Elintarvikkeiden valmistus
6.2 Yrityksen perustamistuki maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan
6.4 Investoinnit maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan
perustamiseen ja kehittämiseen
Yhteensä
4.2 Elintarvikkeiden valmistus
6.2 Yrityksen perustamistuki maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan

6.4 Investoinnit maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan
perustamiseen ja kehittämiseen
Yhteensä
Pohjanmaan ELY-keskus 4.2 Elintarvikkeiden valmistus
6.2 Yrityksen perustamistuki maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan

Satakunnan ELY-keskus

Varsinais-Suomen ELYkeskus

6.4 Investoinnit maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan
perustamiseen ja kehittämiseen
Yhteensä
4.2 Elintarvikkeiden valmistus
6.2 Yrityksen perustamistuki maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan
6.4 Investoinnit maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan
perustamiseen ja kehittämiseen
Yhteensä
4.2 Elintarvikkeiden valmistus
6.2 Yrityksen perustamistuki maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan
6.4 Investoinnit maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan
perustamiseen ja kehittämiseen
Yhteensä

lkm
18
5

% lukumäärästä
15
4

% julkisesta
tuesta
36
1

96

81

63

119
15
8

100
8
4

100
16
1

163

88

83

186
44
9

100
21
4

100
31
1

160

75

68

213
21
4

100
16
3

100
43
1

105

81

56

130
42
8

100
19
4

100
36
1

165

77

63

215

100

100

Aloittavien yritysten tukitoimia on 86 kappaletta eli noin 10 prosenttia kaikista tuetuista hankkeista.
Näistä toimenpiteistä on suuntautunut elintarvikkeiden valmistukseen (tp. 4.2) 15 kpl, yritystoiminnan
investointeihin (tp. 6.4) 63 kpl ja yrityksen perustamistukeen (tp. 6.2) kahdeksan kappaletta. Tukimääräisesti aloittavaan yritystoimintaan on ohjautunut noin 12 miljoonaa euroa eli 15 prosenttia kaikesta
yritystukeen myönnetystä tuesta viiden länsisuomalaisen ELY-keskuksen alueella.
Aloittavien yritysten kohdalla erottuu kaksi ELY-keskusaluetta, joiden myönnöissä aloittavat yritykset
ovat suuremmassa roolissa. Nämä ovat Varsinais-Suomi ja Etelä-Pohjanmaa. Näistä ensiksi mainitulla
alueella jopa neljännes, jälkimmäisessä viidennes julkisesta tuesta on kohdistunut aloittaviin yrityksiin.
Sen sijaan Pirkanmaalla ja Satakunnassa aloittaviin yrityksiin kohdistunut tuki jää alle viiden prosentin.
Pohjanmaan aloittavien yritysten tukiosuus jää näiden kahden välimaastoon ollen 13 prosenttia julkisesta tuesta.
Yritystukihankkeiden toimialarakenteessa on alueellisia painotuseroja. Pääluokista hallitsee jalostus
(teollisuus + rakentaminen) Etelä-Pohjanmaalla (94 %) ja Satakunnassa (81 %). Palvelutoimialojen
merkitys tulee vahvimmin esille Varsinais-Suomessa (29 %), mutta myös Pirkanmaalla (27 %) ja Pohjanmaalla (20 %). Strategisista painotuksista johtuen ja edellä kuvatun elintarvikkeiden valmistuksen
tukivälineen käytön vuoksi ei ole yllättävää, että teollisuuden sisällä suurimpia tuettuja aloja ovat elintarvikkeiden valmistus (TOL10). Sen osuus teollisuuden hankkeista on Satakunnassa 52 prosenttia,
Etelä-Pohjanmaalla 38 prosenttia, Varsinais-Suomessa 37 prosenttia, Pohjanmaalla 36 prosenttia ja
Pirkanmaalla 21 prosenttia. Toiseksi merkittävin tuettu toimiala, joka ei nouse niinkään alueellisista
suunnitelmista vaan alueiden toimialarakenteista, on metallituotteiden valmistus (TOL25). Tämän
alan osuus teollisuuden tuesta on Pirkanmaalla 34 prosenttia, Pohjanmaalla 37 prosenttia, Satakunnassa 37 prosenttia, Etelä-Pohjanmaalla 27 prosenttia ja Varsinais-Suomessa 26 prosenttia. Elintarvikkeiden ja metallituotteiden valmistus kattaakin suuren osan teollisuuden yritystuista, keskimäärin 70
prosenttia alueiden yritystuista (vaihteluväli Pirkanmaan 55 prosentista Satakunnan 89 prosenttiin).
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Loput toimialoista edustavat enimmilläänkin muutaman prosentin osuutta tuesta lukuun ottamatta
sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistusta, jonka osuus on noin 10 prosenttia Etelä-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Lisäksi kumi- ja muovituotteiden valmistuksen tukiosuus Pirkanmaalla on 13 prosenttia.
Palvelualan toimialoista tukea on kohdistunut erityisesti kaupan alalle ja rakentamiseen, Pirkanmaalla
myös majoitus- ja ravitsemistoimintaan sekä taiteen, virkistyksen ja viihteen palvelujen toimialoille
(kuvio 8). Maa-, metsä ja kalatalouteen on tuesta ohjautunut enimmilläänkin viisi prosenttia (Pohjanmaa, Pirkanmaa) julkisesta yritystuesta. Myös hakijat ovat tyypillisesti muun toimialan toimijoita kuin
alkutuotantoa harjoittavia. Eniten alkutuotannon toimialojen hakijoita on Varsinais-Suomessa: 23 kpl,
joista 18 on maatiloja ja viisi metsätalouden harjoittajia. Pohjanmaalla alkutuotannon hakijoita on 20
kpl, Pirkanmaalla 18 kpl, Satakunnassa 10 kpl ja Etelä-Pohjanmaalla seitsemän kappaletta.
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Kuvio 8. Yritystuen jakauma toimialoittain (julkisen tuen mukaan)
Yritystuen maantieteellinen jakauma on esitetty kuvio 9 kartoissa. Pisteet on sijoitettu yritystukea saaneen hakijan postinumeron perusteella. Mitä suurempi kuvion pallo on, sitä suurempi julkinen tukisumma alueelle on kohdentunut. Maaseutuohjelman aluerajauksissa ainoastaan suurimmat kaupunkialueet eivät kuulu yritystuen kohdealueeksi. Kaupunkialueillekin on mahdollista myöntää tukea
maatiloille ja elintarvikealan pk-yrityksille, jotka harjoittavat maataloustuotteiden ensimmäisen asteen jalostusta ja markkinointia. Maaseudun kehittämissuunnitelmissa Pirkanmaalla linjataan tukien
maantieteellistä kohdentumista toteamalla, että ”yritystukea suunnataan erityisesti Pirkanmaan harvaan asutulle ja ydinmaaseudulle”.
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Varsinais-Suomi

Pirkanmaa

Kuvio 9. Yritystuet kartalla (pallon koko kuvaa tuen suuruutta)
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Jo ensisilmäyksellä kartoista on nähtävissä tuen hyvä maantieteellinen hajautuneisuus. Toisin sanoen
tuettavia yrityskohteita on löytynyt monipuolisesti eri puolilta arviointialuetta. Pirkanmaan suunnitelman linjaus tuen suuntautumisesta syvälle maaseudulle näkyy kartassa selvästi. Samanlainen suuntaus on havaittavissa myös ydinmaaseutuvaltaisella Etelä-Pohjanmaalla, jossa tuki pitkälti ”karttaa”
kaupunkia ja sen lähialuetta kohdistuen erilaisille maaseutualueille. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella tuki painottuu Pohjanmaan maakuntaan ja kohteita on löytynyt selvästi niukemmin Keski-Pohjanmaalta. Tässä yhtenä selityksenä voi olla se, että Keski-Pohjanmaan maakunnassa on käytettävissä
runsaammin EAKR-varoja yrityskehittämiseen, koska alue kuuluu Itä- ja Pohjois-Suomen rakennerahasto-ohjelma-alueeseen. Pohjanmaa puolestaan on osana niukkaresurssisempaa Etelä- ja Länsi Suomen ohjelma-aluetta. Varsinais-Suomen ELY-keskusalueella tukea on arvioinnin alueista kohdistunut
eniten kaupungin läheiselle maaseudulle. Satakunnan kohdalla silmiinpistävä piirre on Pohjois-Satakuntaan kohdistuneen yritystuen vähäisyys. Kuvio 10 tukee karttaesityksen huomioita. Siinä on kuvattu ELY-keskusalueittain sekä väestön että yritystuen jakaumat aluetyypeittäin.
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Kuvio 10. Yritystuen ja väestöosuuden jakaumat aluetyypeittäin, %

4.3.1 Yritystukikyselyn tulokset
Yritystukikyselyyn vastanneet hankkeet ovat tyypillisesti jo päättyneet tai ovat toteutuksen loppumetreillä (80 % hankkeista). Alkuvaiheessa olevia yritystukihankkeita on enimmilläänkin 10 prosenttia (Satakunta) ja alimmillaan viisi prosenttia (Etelä-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi).
Kyselyn vastausten mukaan rahoituksen hankkiminen yritystukihankkeeseen – ELY-keskuksen tuki,
muu ulkopuolinen rahoitus ja omarahoitus – ei näyttäydy poikkeuksellisen haastavalta. Alueiden erot
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vastauksissa rahoituksen hankkimisesta ovat pieniä, mutta helpoimmaksi näiden kolmen rahoitusmuodon kokoaminen arvioitiin Etelä-Pohjanmaalla ja hankalimmaksi Pirkanmaalla. Pirkanmaan ELYkeskusta lukuun ottamatta muilla alueilla vastaajat arvioivat, että vaikein rahoituksen osa-alue oli ELYkeskuksen tuen saaminen hankkeelle.
Vastaajia pyydettiin arvioimaan yritystukihankkeen tuloksia kyselyssä esitetyn mahdollisia tekijöitä sisältävän valmiin listan pohjalta (kuvio 11). Vastausten mukaan yritystukihankkeiden tärkeimpiä tuloksia ovat yrityksen toiminnan laadun parantuminen, työllisyyden säilyminen sekä uusien tai parannettujen tuotteiden tai palvelujen luominen. Tämä tulosten kärkikolmikko on yhdenmukainen kaikkien
Länsi-Suomen ELY-keskusten vastauksissa, joskin uusien tuotteiden ja palvelujen syntyminen korostui
Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan yritysten vastauksissa. Vähiten vaikutuksia yritystukihankkeilla katsotaan olleen ympäristönsuojeluun, kansainvälistymisvalmiuksiin ja ohjaaviin muutoksiin yrityksen
toiminnassa.
Keskiarvo (1=ei lainkaan … 5 erittäin paljon)

1

2

3

4

5

Paransi yrityksen toiminnan laatua
Myötävaikutti yrityksen työllisyyden
säilyttämiseen
Syntyi uusia tai parannettuja tuotteita tai
palveluja
Vaikutti myönteisesti tuotekehitykseen
Synnytti uusia kehittämisajatuksia
Edesauttoi yrityksen tuotannon
monipuolistamista
Edisti yrityksen tuotteiden markkinointia
Ammatillinen osaaminen kehittyi
Paransi työssä jaksamista
Löytyi uusia uusia asiakkaita ja
kohdemarkkinoita
Liiketoimintaosaaminen kehittyi
Paransi yritykseni kannattavuutta
Edisti tuotteen tai palvelun markkinoille pääsyä
Mahdollisti toiminnan jatkumisen ylipäänsä

L-S yhteensä (n=236-249)

Edisti yhteistyötä muiden yritysten kanssa

Pohjanmaa (n=55-58)

Edisti ympäristönsuojelun huomioimista
yrityksen toiminnassa
Vaikutti yrityksen toiminnan
uudelleensuuntaamiseen

Etelä-Pohjanmaa (n=34-36)
Pirkanmaa (n=58-62)
Satakunta (n=35-36)
Varsinais-Suomi (n=54-57)

Kansainvälistymisvalmiudet kehittyivät

Kuvio 11. Yritystukihankkeiden tulokset (vastausten keskiarvo)
Yritystukihankkeiden tuloksista pyydettiin myös vapaamuotoisia vastauksia. Niiden sisällönanalyysi
nostaa esille kolmen kärjen (ks. taulukko 6). Nämä vastaukset tarkentavat edellä todettua tulosta yritysten toiminnan laadun parantumisesta. Sillä tarkoitetaan laajaa yrityslaadun paranemista sisältäen
mm. tuotteiden/palvelujen laatua, toimitusvarmuuden lisääntymistä ja asiakaspalvelun parantumista.
Tuottavuuden arvioitiin yrityksissä kasvaneen yritystukihankkeen vaikutuksena. Tähän viitattiin mm.
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toteamalla tuloksen parantuneen, logistiikan kehittyneen sekä huoltoseisokkien tai tuotannon häiriötekijöiden vähenneen. Uusien tuotteiden kohdalla mainitaan esimerkiksi tuotevalikoiman laajeneminen ja haastavampien tuotteiden valmistaminen. Näiden kolmen teeman lisäksi avoimista vastauksista voi nostaa esille yritystukihankkeiden vaikutukset työhyvinvointiin, toimitilojen kehittymiseen,
lisäkapasiteetin syntymiseen sekä uusiin asiakkaisiin ja markkinoihin.
Taulukko 6. Yritystukihankkeen tärkeimmät tulokset, suoria lainauksia vastauksista teemoittain
1) Laadun parantuminen
” Laadun parantuminen”, ”En bättre kvalitet på produkterna.”
”Laadusta tulee tasaisempaa”
”Toimitusvarmuus”
”Asiakkaita pystytään palvelemaan nykyisin nopeammin”
”Pystymme vastaamaan asiakkaiden vaatimuksiin”
”Paransi energiapuun laatua”
2) Tuottavuuden/kannattavuuden lisääntyminen
”Kasvanut myynti ja parantunut kannattavuus”
”Tulos parantui”
”Pidemmät yhtäjaksoiset "sarjat", sitä kautta parempi ja yhtenäisempi tuote, sitä kautta suurempi volyymi
ja kustannustehokkuus.”
”Helpottaa koneistajien ohjelmointia ja varaston hallintaa”
”Toimivampi logistiikka, vähemmän huoltoseisokkeja.”
”Esivalmistus nopeutui merkittävästi”
”Uudet laitteet toimivat häiriöttömämmin kuin vanhat”
3) Uudet tai parannetut tuotteet/palvelut/konseptit
”Saimme uusia tuotteita markkinoille”
”Merkittäviä uusia tuotelanseerauksia tehtiin”
” Pystymme kehittämään täysin uudenlaisia tuotteita nykyvaatimukset täyttävässä ympäristössä”
”Pystyn tarjoamaan rakennuspeltisepän palveluita mitä oli aikaisemmin vähän tarjolla tällä seudulla.”
”Lisäksi uusi teknologia on mahdollistanut haasteellisempien tuotteiden valmistamisen”
”Nya produkter och bredare produktsortiment.”

Yrityskyselyllä selvitettiin myös ennakkoarvioita yritystukihankkeen pidemmän aikavälin vaikutuksista
esittämällä väittämiä (kuvio 12). Vaikutusten arvioitiin näkyvän eniten lisäinvestoinneissa, yrityksen
uudistumisessa ja yrityksen kannattavuudessa. Vastaavasti vähiten vaikutuksia ennakoidaan olevan
markkinoinnin lisäykseen, innovaatiotoimintaan ja kansainvälistymiseen. ELY-keskusalueittain eroa on
siinä, että Varsinais-Suomen vastaajat arvioivat liki kaikkien osa-alueiden vaikutukset keskimäärin
myönteisemmin kuin muilla alueilla.
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Keskiarvo (1=ei lainkaan … 5 erittäin paljon)

1

2

3

4

5

Päätettiin investoida lisää tuotantoon

Yritys on vahvasti uudistunut

Yritys on päässyt kannattavan kasvun uralle

Yrityksen työpaikat ovat lisääntyneet

Päätettiin edelleen vahvistaa yritysyhteistyötä

Päätettiin investoida lisää markkinointiin

L-S yhteensä (n=237-247)
Pohjanmaa (n=56-57)
Etelä-Pohjanmaa (n=34-36)

Päätettiin investoida lisää innovaatiotoimintaan

Pirkanmaa (n=58-62)
Satakunta (n=35-36)

Päätettiin investoida lisää kansainväliseen
liiketoimintaan

Varsinais-Suomi (n=53-57)

Kuvio 12. Yritystukihankkeiden pidemmän aikavälin vaikutukset
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5. Tapaustarkastelut ELY-keskuksittain
Arvioinnin yhtenä tavoitteena oli selventää ja konkretisoida maaseuturahaston laajan ja monipuolisen
hanketoiminnan tuloksia ja vaikutuksia case-esimerkkien kautta. Kukin ELY-keskus määritti kaksi teemaa tai hankekokonaisuutta, joita lähdettiin selvittämään tapaustutkimuksen keinoin. Tapauskuvauksien materiaalina hyödynnettiin ensinnäkin hankerekisteriä ja tulosindikaattoreita. Myös kaikille hanketoimijoille lähettyä kyselyä käytettiin tapaustutkimuksessa soveltuvin osin. Lisäksi toteutettiin hanketoimijoiden haastatteluja ja osassa hankkeita myös kohderyhmähaastatteluja sekä erillisiä kyselyjä.
Hanketoteuttajilta saatiin myös aineistoa, jota hyödynnettiin analyysissa.
Alueiden välisten hankkeiden myönnetyssä tuessa on mukana vain ko. ELY-keskuksen osuus. Indikaattoritiedot kertovat koko hankkeen tuloksista, joita Hyrrä-tietojärjestelmään niistä on kirjattu ja hyväksytty aineiston poimintahetkellä (syyskuu 2018). Tulosten tulkinnassa on syytä huomioida tapaustutkimuksen luonteeseen liittyvä seikka: esitetyt havainnot ja päätelmät perustuvat hanketapausten
joukkoon, mutta laajempi yleistäminen kaikkiin hankkeisiin tai tiettyyn hanketyyppiin ei ole mahdollista.
Taulukko 7. ELY-keskusten arviointiteemat
Etelä-Pohjanmaa
1. Millainen vaikutus yritysryhmähankkeilla on ollut yritysten kansainvälistymiseen ja kv. vientiin? Mikä on
niiden vaikuttavuus?
2. Miten alkutuotannon kehittämishankkeet ovat vaikuttaneet maatalouden kannattavuuteen ja kilpailukykyyn? Mikä on niiden vaikuttavuus?
Pirkanmaa
1. Miten alkutuotannon kehittämishankkeet ovat vaikuttaneet maatalouden kannattavuuteen ja kilpailukykyyn? Mikä on niiden vaikuttavuus?
2. Miten elinkeinolliset kehittämishankkeet metsätalouden osalta ovat vaikuttaneet biotalouden kehittymiseen? Mikä on niiden vaikuttavuus?
Pohjanmaa
1. Miten yleishyödylliset investoinnit ovat vaikuttaneet maaseutuun asuinympäristönä ja ovatko ne tuoneet sosiaalista pääomaa? Mikä on niiden vaikuttavuus?
2. Miten kehittämishankkeiden keskinäinen yhteistyö toimii hankkeiden suunnitteluvaiheessa ja toteutuksessa? Mitä lisäarvoa se tuottaa?
Satakunta
1. Miten alkutuotannon kehittämishankkeet ovat vaikuttaneet maatalouden kannattavuuteen ja kilpailukykyyn? Mikä on niiden vaikuttavuus?
2. Mitä lisäarvoa yhteistyöhankkeet ovat synnyttäneet kehittäjien ja yrittäjien väliseen yhteistyöhön?
Varsinais-Suomi
1. Miten kehittämistoimet ovat vaikuttaneet ruokaketjun kehittymiseen? Millainen vaikuttavuus toimilla on
ollut?
2. Miten hanketuilla on edistetty maaseudun elinkeinojen kehittymistä?
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5.1 Etelä-Pohjanmaa
Case 1: Etelä-Pohjanmaan yritysryhmähankkeet ja niiden vaikutus yritysten kansainvälistymiseen ja
kansainväliseen vientiin
Tarkasteluun otettiin mukaan viisi päättynyttä alueellista yritysryhmän kehittämishanketta, joihin julkista tukea on myönnetty yhteensä 290 000 euroa (75 % julkinen tuki). Näistä kaksi oli rajatulle yritysjoukolle suunnattua koulutushanketta ja kolme yhteistyöhanketta. Hankkeiden tavoitteena oli lisätä
eteläpohjalaisten mikro- ja pienyritysten suoraa vientiä ja lisätä viennin tietoperustaa yrityksissä.
Myös yritysten keskinäiselle verkostoitumiselle asetetaan tavoitteita erityisesti toisilta oppimisessa ja
synergiaetujen löytymisestä vientitoimintaan. Hankkeilta kerättyjen indikaattorien mukaan koulutushankkeet ovat järjestäneet 8 koulutuspäivää ja niihin on osallistunut 36 henkilöä. Yhteistyöhankkeisiin
on osallistunut 23 yritystä.
Hankkeiden arviointi osoittaa, että tavoite yritysten törmäyttämisestä on onnistunut ainakin osittain.
Tiedon- ja ajatustenvaihto tuli esille yhtenä vaikutuksena vientitoimintaan. Tästä hyvänä esimerkkinä
on koulutuspalautteen poiminta: ”erityisesti muiden osallistujien kokemukset olivat kiinnostavia,
niistä sai paljon ajattelemisen aihetta”. Kehittämistä on haastattelujen mukaan siinä, että dialogissa
päästäisiin syvemmälle kokemusten vaihdon tasolle. Osin eri alojen ja eri kokemustason omaavien
yritysten törmäyttäminen ja siitä syntyvä keskustelu katsottiin liiketoiminnan näkökulmasta ajoittain
yleisluonteiseksi.
Toisena vaikuttavuuden elementtinä nousee esille viennin ja asiakaskontaktoinnin ymmärryksen lisääntyminen. Hankevetäjä totesinkin tästä muistutuksena, että ”vienti ei ole itsestään ohjautuva asia,
vaati resursseja ja aktiivista yhteydenpitoa”. Tämän ajatusmaailman ja ymmärryksen juurruttaminen
on ollut osa näiden hankkeiden ansiota ja vaikutusta. Tätä viestiä on hanketyypistä riippuen edistetty
mm. yhteisvalmennuksissa, yrityskohtaisissa koulutuksissa ja messumatkoilla. Yritysryhmähankkeissa
käytettyihin asiantuntijakonsultteihin oltiin tyytyväisiä ja he osoittautuivat asiansa tunteviksi ja toimintaan sitoutuneiksi.
Ajatukset yritysten ryhmäytymisestä, keskinäisestä tuesta ja ryhmän toiminnan jatkumisesta hankkeen jälkeen eivät tämän tarkastelun perusteella ole toteutuneet. Siten hankkeiden tavoitteista nostetut poiminnat ovat jääneet puolitiehen ”… pyrkiä löytämään yhteistyömahdollisuuksia yritysten välillä”, ”… pyritään löytämään tapoja, joilla mukana olevien yritysten yhteistyö jatkuu hankkeen jälkeen.
Tästä esimerkkinä vientirenkaan perustaminen tai ”vientikilta”-tyyppinen toiminta, jossa yritykset voisivat saada sparrausta vientiin toisiltaan”.
Pk-yritysten vientivalmiuksien parantaminen yritysryhmähankkeilla kulminoituu kohdejoukon rakentamiseen. Tämä on myös se haastava (haastavin?) osa-alue, koska kohteena usein olevat erittäin pienet yritykset tarvitsevat tukea myös yritystoiminnan perusteissa ja yritystalouden hallinnassa. Siihen
kun kytkentään mukaan kansainvälisen liiketoiminnan vaatimukset ja erityispiirteet, niin haastetta on
riittämiin.
Kuinka sitten hyvä ja vaikuttava yritysryhmä rakennetaan? Tämä ensinnäkin vaatii hankehallinnoijalta
vankkaa asiantuntemusta, paikallis- ja yritystuntemusta sekä kykyä koota ja hallita ryhmää. Toisaalta
uuden yritysryhmäkehittämisvälineen käyttö on ollut kaikille osapuolille opettelua – myös yrityksille.
Tietoisuuden leviäminen kehittämisvälineen mahdollisuuksista ja kokemusten kartuttaminen ovat tukemassa vaikuttavuuden kehittymistä jatkossa.
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Case 2 Etelä-Pohjanmaa: Miten alkutuotannon kehittämishankkeet ovat vaikuttaneet maatalouden
kannattavuuteen ja kilpailukykyyn? Mikä on niiden vaikuttavuus?
Case -tarkasteluun valittiin viisi hanketta. Näistä neljä oli rahoitettu yhteistyötoimenpiteestä 16.2,
jossa yleisenä tavoitteena on uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden kehittäminen maataloudessa, elintarvikealalla ja metsätaloudessa (teollinen tutkimus, tuki 80 %). Yksi hankkeista oli 1.2 Tiedonvälityksen ja esittelytoimien hanke. Hankkeista kaksi on paikallista ja kolme alueiden välistä (kaikki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoimia). Hankkeisiin on Etelä-Pohjanmaalla
käytetty julkista tukea noin miljoona euroa. Tulosindikaattorit kertovat, että yhteistyöhankkeiden toimenpiteisiin on osallistunut 504 yritystä ja 33 muuta toimijaa.
Hankkeet kohdistuvat maidon- ja naudanlihantuotantoon, porsastuotantoon, sekä tiedonvälityshankkeen osalta myös siipikarjatuotantoon. Hankkeiden tavoitteena on uuden tuotetun tiedon, sitä kautta
osaamistason nousun ja tilojen aktivoitumisen myötä parantaa työhyvinvointia, tehostaa tuotantopanosten käyttöä, lisätä työn tuottavuutta, kehittää työskentelytapoja, siirtää parhaita kokemuksia ja
verkostoida toimijoita. Käytettyjä menetelmiä ovat tilakohtaiset testaukset tiedon tuottamiseksi,
pienryhmätilaisuudet, teemapäivät ja tiedon levittäminen eri keinoin (seminaarit, webinaarit, pienryhmätapaamiset, yritystreffit, videot, toimintaoppaat, mediatiedotus).
Hankkeilla vaikutetaan maatalouden toimintaan vahvistamalla sen yritystoiminnallista ja liiketaloudellista näkökulmaa. Hankkeissa on esimerkiksi käyty läpi itsensä ja muiden johtamista sekä tuotantoprosesseja. Rehuhävikkiä saadaan pienennettyä, kun on tarkemmin käyty läpi ”miten apeseosta tehdään
ja missä tulee hävikkiä, kun seokseen lastataan rehua tai otetaan siilosta”. Poikimisten tasaisuutta on
myös lähdetty tavoitteellisesti parantamaan, jolloin ”maitoa tulee tasaisemmin ja koko eläinlogistiikka
on järkevämpää, vaikuttaa tilankäyttöön ja työmäärään”.
Hankkeiden vaikutuksena on viljelijöiden yhteen saattaminen. Mitä se on tuottanut tilan kannattavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta? Tämän seurauksena viljelijät ovat nähneet ja oppineet toistensa
toimintatapoja ja silmät ovat avautuneet katsomaan asioita uudella tavoin, kun asioita on pohdittu
hanketoimijoiden ja muiden viljelijöiden kanssa yhdessä. Yksi viljelijä oli ajatusprosessissaan jo niin
pitkällä, että olisi valmis joitakin rutiinejaankin muuttamaan, koska oli havainnut niistä tulevat hyödyt.
Tuotantotoiminnan lisäksi myös jaksamiseen yhteistyön viriäminen on auttanut, kun ”yhteiset tapaamiset on auttaneet suhteuttamaan omia ongelmia”.
Hankkeiden vaikutukset näkyvät myös siinä, että ne ovat jättäneet jälkeensä ”muistijälkiä”, jotka voivat aktivoitua ja vahvistua hankkeen toiminnan jälkeenkin. Kuten eräs viljelijä totesi, ”jäi tavaksi se,
että otetaan ketoosiliuskalla testejä maidosta juuri poikineista ja vähän myöhemmin. Muutenkin tulee
tarkkailtua lehmiä "sillä silmällä" paremmin”. Toinen viljelijä taas totesi hankkeen merkityksestä, että
” ruokintasuunnitelmia, poikimisajan lisäravinteista on tullut tietoa”. Näiden toimien vaikutus kannattavuuteen on ilmeinen eläimen hyvinvointiin ja sitä kautta välittyen tuotannon laatuun ja kannattavuuteen. Toisaalta näissä toimintaedellytyksiä luovissa kehittämistoimissa kohderyhmän eli viljelijän
omalla aktiivisuudella on suuri rooli vaikuttavuudelle. Kuten eräs viljelijä totesi, ”ketomittauksia ei ole
montaa tullut hankkeen jälkeen tehtyä”.
Hankkeilla on vaikutettu viljelijän ajattelumaailmaan, kehittämisorientaatioon ja toimintatapoihin.
Näillä on vaikutuksia toiminnan kannattavuuteen ja kilpailukykyyn, mutta maatalouden kokonaisuuden kannattavuuskriisissä suorat taloudelliset vaikutukset voi arvioida vähäisiksi. Tarkastelun tyyppisissä hankkeissa tilojen jälkiseuranta olisi erityisen tarpeellista. Hankkeen aikana kylvetään tiedon ja
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osaamisen siemeniä, mutta versojen nousemiseen menee aikaa. Systemaattinen seuranta antaisi arvokasta tietoa tiedon ja osaamisen välittymisestä käytännön toimintaan (”juurtuminen”) sekä antaisi
eväitä jatkotoimien suuntaamiseen.

5.2 Pirkanmaa
Case 1 Pirkanmaa: Miten alkutuotannon kehittämishankkeet ovat vaikuttaneet maatalouden kannattavuuteen ja kilpailukykyyn? Mikä on niiden vaikuttavuus?
Pirkanmaan alkutuotannon kehittämishankkeiden tarkastelussa oli mukana kuusi alueellista hanketta.
Julkista rahoitusta niihin on myönnetty 1,3 miljoonaa euroa. Hankkeista kolme on rahoitettu koulutusja tiedonvälitystoimenpiteistä: kaksi alatoimenpiteestä 1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen ja yksi alatoimenpiteestä 1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet. Muut kolme hanketta kuuluvat
yhteistyötoimenpiteeseen 16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen, 16.4 Elintarvikkeiden lyhyet toimitusketjut ja 16.10 Muut yhteistyöhankkeet. Indikaattorit osoittavat hankkeiden toiminnan monipuolisuuden. Niiden mukaan hankkeissa on järjestetty neljä esittelytilaisuutta (demonstraatio), toteutettu 29 infotilaisuutta, julkaistu materiaalia 199 kpl sekä kehitetty kolme uutta tuotetta
tai menetelmää.
Koulutushankkeissa on aktivoitu maatilojen sukupolvenvaihdoksia ja investointeja sekä haettu ja kehitetty tiloille uutta kannattavuutta. Tiedonvälityshankkeessa on vuosittain järjestetty alueella tietoiskutilaisuuksia, etenkin tukikoulutuksia viljelijöille. Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittämiseen
tähtäävässä hankkeessa on kehitetty ja testattu maatalouden ympäristöasioihin liittyviä toimintatapoja. Elintarvikkeiden lyhyitä toimitusketjuja tavoitellut toiminta on luonut edellytyksiä suomenkarjaan perustuvan liiketoiminnan lisäämiselle läpi koko elintarvikeketjun. Muussa yhteistyöhankkeessa
on lisätty maatalousyrittäjien ja sidosryhmien valmiuksia työhyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen edistämiseen.
Hankkeet ovat saaneet eniten tuloksia toteuttajaorganisaatioiden näkyvyyden lisääntymisessä ja niiden osaamisen parantumisessa. Hankkeet ovat onnistuneet myös luomaan uusia yhteistyömuotoja ja
-verkostoja ja ne ovat kehittäneet uusia toimintamalleja. Hankkeiden edustajat toivat esille, että yritykset ja alan toimijat ovat hankkeen puitteissa verkostoituneet uusilla tavoilla ja että tiloilla on otettu
käyttöön uusia toimintatapoja tilan johtamiseen liittyen. Eniten vaikuttavuutta on saatu aikaan, kun
hankkeet ovat luoneet eri toimijoiden välistä uutta yhteistyötä ja verkostoja. Hankkeiden edustajien
mukaan se on tarkoittanut mm. sitä, että samalla alalla toimivat maatalousyrittäjät eivät ennen ko.
hanketta olleet tavanneet toisiaan ja hankkeen myötä on syntynyt uusia kontakteja ja alan yritysten
välisiä uusia ideoita. Myös maatilojen sidosryhmien yhteistyön maatilojen auttamiseksi kerrotaan siirtyneen hankkeen myötä seminaaritasolta käytännön toiminnaksi.
Alkutuotannon kehittämishankkeiden omasta näkökulmasta katsottuna hankkeet ovat saaneet aikaan
merkittävää vaikuttavuutta myös lisäämällä osaamista ja uuden oppimista sekä lisäämällä luonnon
monimuotoisuutta. Kuten koulutushankkeen hankevetäjä kyselyvastauksessaan totesi, osaamisen ja
uuden oppimisen lisääminen on juurikin koulutushankkeen keskeinen tehtävä. Pienryhmätoimintaan
nojautuvassa koulutushankkeessa puolestaan ryhmässä jaettujen kokemusten kerrottiin uuden oppimisen ohella lisäävän uskallusta uusiin kokeiluihin. Luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä esimerkkeinä kyselyssä mainittiin hankkeen keskeinen huomion kohde, suomenkarja, sekä maiseman pilotoinnit ja toimintamallit.
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Hankkeiden vaikuttavuuden aikaansaamisessa näyttää korostuvan osallistujien verkostoituminen,
millä voi arvioida olevan merkitystä esim. nuorten suunnitellessa sukupolvenvaihdosta ja tilan siirtymistä omalle vastuulleen. Myöskään ilman koulutushankkeen luomaa mahdollisuutta verkostoitumiseen toisilleen tuntemattomat ihmiset eivät ehkä olisi tavanneet ja esimerkiksi heidän yhdessä kehittelemänsä uudet yritysideat olisivat jääneet syntymättä.
Konkreettinen esimerkki osaamisen lisääntymisen vaikutuksista on näkynyt lisäksi siinä, että kun koulutuksen innoittamana on tarkemmin mietitty lypsykarjan ravinnoksi kasvatettavan nurmen siemenseoksia, on saatu maidon rasva- ja valkuaispitoisuudet kääntymään nousuun. Haastatteluissa tuli myös
esille, että koulutushankkeessa voi hyvin joustavasti saada asioista ajantasaisinta tietoa ja kutsua kouluttajiksi parhaita asiantuntijoita, kun asia vain osuu hankesuunnitelman sisältöön. Koulutushanke on
siten varsin ketterä tiedon päivittämisessä.
Kehittämishankkeiden kohdalla jo tutuksi tullut havainto, että mahdollisimman lähellä kohderyhmän
kanssa toimiminen ja yksilöllisiin tai organisaatiokohtaisiin tarpeisiin vastaaminen on yksi avaintekijä
vaikuttavuuden aikaansaamiselle, näyttää pätevän myös koulutushankkeiden kohdalla. Mitä tiukemmin on menty kohderyhmä edellä, sitä paremmin on saatu vaikutuksia aikaan. Koulutushankkeissa
osallistujakohtaisten kehittämistarpeiden huomioiminen on toteutunut mm. pienryhmäkoulutuksissa,
joissa on kokoonnuttu tiloilla ja nähty käytännössä, millä mallilla asiat tilalla ovat ja mitä mahdollisesti
tulisi tehdä tilanteen parantamiseksi. Samalla osallistujat ovat voineet hyödyntää toisten tilojen onnistumisista ja epäonnistumisista saatua tietoa omilla tiloillaan.
Case 2 Pirkanmaa: Miten Pirkanmaan elinkeinolliset kehittämishankkeet metsätalouden osalta ovat
vaikuttaneet biotalouden kehittymiseen? Mikä on niiden vaikuttavuus?
Pirkanmaan metsätalouden kehittämishankkeiden case-tarkastelussa oli mukana yhteensä viisi tiedonvälitys- ja yhteistyöhanketta. Niistä kaksi on rahoitettu toimenpiteestä 1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kaksi toimenpiteestä 16.6 Biomassan tuotanto- ja jakeluketjut ja yksi toimenpiteestä 16.2
Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen. Hankkeiden toteutusalue on Pirkanmaa ja niihin on
myönnetty julkista tukea 1,5 miljoonaa euroa. Kerätyt tulosindikaattorit osoittavat, että tuettuja infotilaisuuksia on 103, julkaistua materiaalia 51, demonstraatiotilaisuuksia seitsemän sekä kehitettyjä uusia tuotteita ja menetelmiä kaksi kappaletta.
Tiedonvälityshankkeiden tavoitteina on ollut kasvattaa metsätilojen kokoa ja sen myötä saada metsätalous aiempaa yrittäjämäisemmäksi ja metsät paremmalle hoidolle. Lisäksi hankkeissa lisätään tietoa
metsätalouden vesiensuojelusta, talousmetsien luonnonhoidosta, tuhkalannoituksesta, riistanhoidosta ja metsätalouden huomioimisesta kaavoituksessa. Biomassan tuotanto- ja jakeluketjujen kehittämiseen suunnatuissa hankkeissa edistetään maakunnan energia-alan yhteistoimintaa, kotimaisen
uusiutuvan energian käyttöä, energiayrittäjyyttä ja energiaomavaraisuutta sekä kehitetään maakunnan puun kaukokuljetusten ja korjuun infrastruktuuria. Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittämiseen tähtäävässä hankkeessa keskeisenä tavoitteena on ollut parantaa pirkanmaalaisten kuusisahojen
jalostusarvoa nykytasoon verrattuna.
Pirkanmaan metsätaloushankkeiden tuloksissa korostuu hankkeiden luomat uudet yhteistyömuodot
ja -verkostot. Toteuttajaorganisaatioiden osaamisen parantuminen nousee toiseksi tärkeimmäksi tulokseksi. Hankkeille luonteenomaista on myös se, että niiden kohderyhmät ovat hyödyntäneet hankkeissa tuotettua materiaalia, joskin keskeneräisten hankkeiden kohdalla tässä suhteessa on vielä lisää
odotettavissa. Yleisiä tuloksia hankkeissa ovat olleet myös hankkeiden kohderyhmien osaamisen vahvistuminen sekä toteuttajaorganisaatioiden näkyvyyden lisääntyminen.
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Hankkeet ovat saaneet eniten vaikuttavuutta osaamisen lisäämisen ja uuden oppimisen sekä yritysten
kilpailukyvyn parantamisen osa-alueilla. Hankkeiden edustajat kuvasivat osaamisen lisäämistä ja uuden oppimista mm. toteamalla, että hankkeen tuoma näkökulma on alalle kokonaan uusi ajatusmalli.
Tiedon lisäämisellä pystytään ja on jo pystytty vaikuttamaan osallistujien toimintaan ja varsinkin tarkastelussa olleissa tiedonvälityshankkeissa erilaisten tilaisuuksien suuri määrä on taannut sen, että
uutta tietoa on saatu kohdistettua isolle osallistujajoukolle.
Haastatteluissa nousi esille, että tiedolla vaikuttaminen juuri metsänomistajiin on tehokasta, sillä kun
he tietävät, mitä he voivat omissa metsissään tehtäviltä toimilta vaatia, metsänhoidon taso myös käytännössä paranee. Tiedonvälityshankkeita edustavasta hankkeesta saadun seurantamateriaalin perusteella osallistujapalaute on ainakin tässä hankkeessa ollut erinomaista: Kymmenen tilaisuuden keskiarvo on 4,4 (asteikolla 1–5), kun osallistujia on pyydetty arvioimaan mm. tilaisuuksien asiasisältöä,
jaettuja materiaaleja, luennoitsijoita, tietojen hyödynnettävyyttä käytännössä sekä yleisjärjestelyitä.
Yritysten kilpailukyvyn parantamisella hankkeiden edustajat puolestaan viittasivat kohderyhmän eli
metsänomistajien tekemiin suunnitelmallisiin ja tietoisiin päätöksiin metsänomistukseensa, metsien
hoitoon sekä metsien käyttöön liittyen. Esille tuotiin myös se, että hankkeeseen osallistuvat yritykset
voivat saada hankkeen kehittämistyön tuloksena ”etulyöntiaseman kilpailluilla markkinoilla”. Tähän
liittyen yhdessä hankkeen väliraportissa todetaan myös, että hankkeessa tehdyn selvityksen perusteella kohdeyritykset voivat suunnata tuotantoa paremmin kohti omien asiakasryhmiensä tarpeita ja
näin parantaa koko arvoketjun kannattavuutta.
Edellisiä vaikutuksia jossain määrin vähemmän hankevetäjät nostivat esille jo hankkeiden tärkeimpien
tulosten kohdalla mainitun uuden yhteistyön ja verkostot eri toimijoiden välille, mistä esimerkkeinä
he mainitsivat alihankintayhteistyön sekä toimialan eri yritysten yhteistyön kehittämistoimien suunnittelussa. Tärkeänä vaikutuksena esille nostettiin lisäksi ilmastonmuutoksen torjunnan edistäminen,
mikä saadaan aikaan esimerkiksi hankkeissa esitellyillä vaihtoehtoisilla metsänkäsittelymenetelmillä.
Pirkanmaan metsätalouden kehittämishankkeista tiedonvälitykseen keskittyvissä hankkeissa vaikuttavuusmekanismille kuvaavaa on, että vaikutukset syntyvät (jos ovat syntyäkseen) sen myötä, miten
kohderyhmä, erityisesti metsänomistajat, ottaa omakseen hankkeissa tuotetun ja välitetyn uuden tiedon. Hankkeista saadun tiedon mukaan niiden tuomia oppeja on hyödynnetty ja myös vaikutuksia on
jo saatu aikaan esimerkiksi vesiensuojelun piirissä.
Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittämiseen kohdistuvan hankkeen vaikutus on vielä tässä vaiheessa varmistumatta, kun hanke on kesken, mutta tähänastiset tulokset näyttävät lupaavilta. Hankkeessa on tiiviisti mukana pirkanmaalaisia sahoja ja kaksi metsäkonevalmistajaa, jotka tuovat siihen
yksityisen rahoituksen. Nyt kun hankkeessa on saatu ensimmäisen vaiheen alustavia tuloksia, kohdeyritykset ovat ottaneet ne vastaan myönteisesti ja ainakin toistaiseksi yritykset ovat olleet hankkeen
toimintaan tyytyväisiä. Hankkeen arkipäivän työssä pidetään myös mielessä, että siinä pitää tarjota
vastine yritysten sijoittamalle rahalle. Yksityisrahoituksen osuus vaikuttaa siihen, että tekemisen tulee
olla vastuullista ja hankkeessa pitää pystyä tekemään laatua.
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5.3 Pohjanmaa
Case 1 Pohjanmaa: Miten kehittämishankkeiden keskinäinen yhteistyö toimii hankkeiden suunnitteluvaiheessa ja toteutuksessa? Mitä lisäarvoa se tuottaa?
Case-tarkastelussa on mukana 13 hanketta, joista yhdeksän on tietämyksen siirtoon ja tiedotukseen
keskittyviä. Hankkeista 10 on alueellista ja kolme alueiden välistä. Julkista tukea Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta näihin on myönnetty yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Hankkeiden tyypillisenä toteuttajana on ammatillinen oppilaitos tai Metsäkeskus. Indikaattoritietojen mukaan hankkeiden tuloksia
ovat julkaisut (601 kpl), infotilaisuudet (478 kpl) ja esittelytilaisuudet (42 kpl). Ammatillisen koulutuksen hankkeissa koulutukseen on osallistunut 234 henkilöä.
Case-hankkeissa tietoa on levitetty moninaiselle kohderyhmälle. Tähän kuuluvat mm. yritykset, viljelijät, metsänomistajat ja yhdistykset. Tiedonvälitystä on toteutettu useissa teemoissa kuten yrittäjien
osaaminen, luonnonmukainen tuotanto, kiertotalous, biotalous, energiatehokkuus ja uusiutuva energia, puurakentaminen sekä metsien uudet tuotteet. Hankevastaavien mukaan hankkeiden merkittävimpiä tuloksia ovat kohderyhmän osaamisen vahvistaminen, heille hyödyllisen aineiston ja materiaalin tuottaminen sekä hankkeen toteuttajaorganisaation näkyvyyden parantuminen.
Toimijoiden keskinäinen yhteistyö on vähentänyt hankkeiden päällekkäisyyttä. Erityisen aktiivista vuoropuhelu oli ohjelmakauden vaihtuessa, mutta ohjelmakauden edetessä asian huomiointi on vähentynyt. Keski-Pohjanmaalla hankevalmistelua ja sen koordinointia tukee Biolaakso-verkosto. Luova-verkostona 2000-luvun puolivälissä käynnistynyt epävirallinen luonnonvara-alan toimijoiden kehittämisverkosto perustettiin siksi, että maaseudun organisaatioiden ääntä saataisiin paremmin kuuluviin ja
hankevalmisteluun lisää yhteistyötä. Tämän verkoston kautta saadaan koottua hankeideoita eri organisaatioilta mm. maakuntaohjelmaan. Verkostosta saadaan myös joukkovoimaa ja uskottavuutta suuremmillekin hankkeille. Pohjanmaalla on ollut hanketoimijoiden vapaamuotoista yhteistyötä ainakin
luonnonvara-alan puolella, mikä oli myös aktiivista uudelle ohjelmakaudelle siirryttäessä. Vuoropuhelun lisäämiselle olisi taas tarvetta kuten hankevetäjä totesi: ”Vaikka kuinka vaihdetaan kuulumisia, niin
aina tulee joku yllättävä hanke eli vielä enemmän saisi olla mitä on (yhteistyötä).”
Hankkeiden toteutusaikainen yhteistyö mahdollistaa laajempia ja vaikuttavampia toimia. Hankevetäjän mukaan tilanne on toimiva: ”Äärettömän läheistä yhteistyötä tehty alueen muiden toimijoiden
kanssa.” Toimenpiteiden poluttaminen onnistuu yhteistyön kautta. Esimerkiksi eräs hanke keskittyy
tuottamaan materiaalia muille hankkeille. Tai kaksi hanketta järjesti saumattomasti etenevän polun
kasvinviljelytiloille, jossa koulutushankkeen tehtävänä oli toteuttaa laajoja seminaareja esim. viljamarkkinoista. Sen jälkeen tiedonvälityshanke jatkoi siitä suppeammalla kohdejoukolla jalkautumalla
maatiloille. Hankeyhteistyö ylettyy myös yli rahoitusinstrumenttien. Esimerkiksi erikoiskasveista on
tiedotettu maaseuturahaston toimilla, josta EAKR-hanke on jatkanut toiminnan edistämistä syvällisemmillä ja uutta yritystoimintaa tavoittelevilla pienryhmillä. Yksi yhteistyön tapa ja päällekkäistä
työtä ehkäisevä toimintatapa on toisiinsa läheisesti nivoutuvien hankkeiden keskinäiset ohjausryhmäjäsenyydet.
Pohjanmaan ELY-alueen erikoisuus on siinä, että sen alueella toteutetaan maaseutusuunnitelmaa kahden maakunnan alueella, mutta molemmilla on omat painopisteensä. Sen sijaan rahoituskehys on yhteinen. Tämä maakuntakohtaisuus – tietynlainen irrallisuus – näkyy myös hankeyhteistyössä. Alueen
kaksikielisyys on yhteistyötä rajoittava tekijä, mutta maakuntarajat yli menevällä tiiviimmällä hankekokemusten vaihdolla saataisiin lisäarvoa tiedonvälitykseen ja osaamisen siirtoon. Tässä ylimaakunnallisesti toimivalla ELY-keskuksella olisi rahoittajana hyvät mahdollisuudet pyrkiä tiivistämään yhteistyötä.
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Case 2 Pohjanmaa: Miten yleishyödylliset investoinnit ovat vaikuttaneet maaseutuun asuinympäristönä ja ovatko ne tuoneet sosiaalista pääomaa? Mikä on niiden vaikuttavuus?
Tapaustarkasteluun sisältyi seitsemän alueellista yleishyödyllistä investointihanketta. Hankkeista viisi
kuuluu vapaa-aika ja matkailuinvestointeihin (tp. 7.5), yksi maaseudun palveluihin (tp. 7.4) ja yksi kulttuuri ja luontoperintöön (tp. 7.6). Julkista tukea, mukaan lukien kuntarahoitus, hankkeisiin on myönnetty 1,8 miljoonaa euroa. Tulosindikaattoreina yleishyödyllisistä hankkeista seurataan toimesta hyötyvän maaseutuväestön määrää. Viidestä hankkeesta tiedot ovat saatavissa, ja niiden mukaan toimista
on arvioitu hyötyneen noin 290 000 maaseudun asukasta.
Kaikki hankkeet lähtökohtaisesti pyrkivät kohentamaan asuinympäristön viihtyisyyttä sekä asukkaiden
ja eri toimijoiden yhteistyötä konkreettisin investoinnein. Kolmessa hankkeessa kunnostettiin ja kohennettiin alueen asukkaiden keskeisiä kokoontumis- ja tapahtumatiloja. Saman verran oli hankkeita,
joissa kehittäminen kohdistui luontomatkailun, luontoliikunnan sekä kohteiden saavutettavuuden ja
turvallisuuden edistämiseen. Yksi hankkeista edisti asukkaiden hyvinvointia rakentamalla eri käyttäjäryhmiä palvelevan liikuntapuiston.
Investointihankkeiden vaikutus asuinympäristöön on niiden elinvoimaisuuden lisääminen. Tässä tapauksessa käsitteellä tarkoitetaan positiivista kierrettä eli investointi ”viritti uusia suunnitelmia”. Investoiduilla alueilla on usein muutakin oheistoimintaa kuten ravintolapalveluita, majoitusta ja tapahtumia. Yleishyödyllinen investointi on luonut positiivista ilmapiiriä ja jopa parhaimmillaan aktivoinut
muitakin toimijoita lisäinvestointeihin: ”Heti kun jotain alueella tapahtuu, myös muut alkavat investoida ja siitä tulee suurempi kokonaisuus. Meillä on ollut kasvava asiakasmäärä koko ajan remontoinnin jälkeen.” Haastatellut pitävät investointikohteita riittävän isoina, että niillä oli oikeasti merkittävää
vaikutusta: ”Ei voi ajatella, että investoidaan vaan johonkin rakennukseen. Pitää satsata rahaa sellaisiin hankkeisiin, joilla on alueella laajempaa piristää vaikutusta.”
Investoinnit ovat laajentaneet kohteiden käyttäjäkuntaa ja mahdollistaneet myös tilojen vuokraamisen ulkopuolisille. Yhden haastattelun mukaan ”pystyimme laajentamaan tarjontaa, että palveluja olisi
tarjolla kaikille (ikäryhmille) ja sitten pystymme pitämään tilaisuuksia myös talviaikaan” ja toisen haastattelun mukaan ”enemmän aktiviteetteja ympäri vuoden” ja ”vuokraamme tiloja ulkopuolisille”.
Konkreettisena sosiaalisena vaikutuksena mainitaan yhteisöllisten tapahtumien järjestäminen, kuten
suosittuja ”yhteislaulutilaisuuksia on helpompi järjestää, kun on oma tekniikka”. Sosiaalisen pääoman
näkökulmasta tulee esille myös yhteishenki ja talkootyö, jota investointihankkeissa on tyypillisesti
tehty ainakin jossain määrin. Yhden haastattelun mukaan ”on hienoa, että ihmiset osallistuvat ja haluavat auttaa. Se luo yhteisyyttä, yhteenkuuluvuutta ja ihmiset kokevat asiat omikseen”. On hyvin positiivista, että kaikki ”puhaltavat yhteen hiileen”.
Suoranaista palautetta hankkeiden toteuttajat eivät ole investoinnin käyttäjiltä tai laajemminkaan
asukkailta kysyneet. Tästä todetaan: ”No, en tiedä mitä se on merkinnyt paikallisille asukkaille … vuokrattu enemmän kesäisin … siten sillä on vaikutusta aikaisempaan verrattuna, jolloin tilaisuuksia oli vähemmän.” Palautetta on voinut tulla suoraan, kuten ”Me olemme saaneet vain suullista palautetta
esimerkiksi heiltä, jotka ovat järjestäneet juhliaan täällä. Palaute on ollut positiivista, että kaikki on
toiminut hyvin ja he ovat olleet tyytyväisiä”.
Yleishyödyllisten investointien paikalliset vaikutukset näyttävät tämän tarkastelun perusteella merkittäviltä. Ne ovat sopivasti kytkeytyneet paikallisyhteisön kehittämiskokonaisuuteen, lisänneet palvelujen laatua ja tarjontaa sekä osallistaneet toimijoita talkootyön ja/tai eri tapahtumien ja aktiviteettien
kautta. Hankkeiden tulosten seurannassa käytettävä ”hyötyvä maaseutuväestön määrä” on kuitenkin
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tulkinnanvaraisen karkeasti arvioitu ja siten karkeasti vain suuntaa antava. Tämä on osoitus indikaattorin epäkelpoisuudesta kuvata investointihankkeiden tuloksia ja vaikutuksia paikallisyhteisölle.

5.4 Satakunta
Case 1 Satakunta: Miten alkutuotannon kehittämishankkeet ovat vaikuttaneet maatalouden kannattavuuteen ja kilpailukykyyn? Mikä on niiden vaikuttavuus?
Satakunnan alkutuotannon kehittämishankkeiden tarkastelussa oli mukana viisi hanketta, joihin on
alueella myönnetty julkista rahoitusta noin 700 000 euroa. Hankkeista kolme on rahoitettu koulutustoimenpiteestä 1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen. Kaksi hanketta on rahoitettu yhteistyötoimenpiteestä 16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen. Hankkeista kolme on alueiden välisiä ja kaksi paikallista/alueellista. Hankkeista kerättävät tulosindikaattorit osoittavat, että
koulutuspäiviä on järjestetty 2300 ja yritysten yhteisiä uusia palveluja tai tuotteita on luotu yksi kappale.
Koulutushankkeissa on ollut tavoitteina ylläpitää ja kehittää ylipäänsä maatilayritysten kannattavuutta
ja kilpailukykyä sekä tuotantoaloille kohdistettuna turvata kotimainen sokerintuotanto, juurikkaanviljelyn kannattavuus ja kilpailukyky sekä kasvattaa yrtin viljelyn osaamista ja samalla lisätä viljelijöiden
verkostoitumista. Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen on kohdistunut toisaalta uusien
viljelymenetelmien kehittämiseen, toisaalta eläinaineksen tehokkaaseen hyödyntämiseen sikatiloilla.
Satakunnan alkutuotannon kehittämishankkeet ovat saaneet eniten tuloksia aikaan toisaalta toteuttajaorganisaatioiden, toisaalta kohderyhmien osaamisen vahvistumiseen liittyen (mm. yrttiviljelyosaamista lisää). Näiden tulosten lisäksi satakuntalaisissa alkutuotannon kehittämishankkeissa on melko
paljon kokeiltu jotain uutta ja hankkeiden kohderyhmät ovat kohtalaisen runsaasti hyödyntäneet
hankkeissa tuotettua materiaalia. Hankevetäjät kuitenkin myös muistuttivat, ettei tulosten mittaaminen ole suoraviivaista vaan niitä voidaan arvioida vasta pidemmällä aikavälillä. Eniten vaikutuksia on
syntynyt, kun hankkeet ovat lisänneet osaamista ja uuden oppimista kohderyhmissään. Tuloksiin nähden hankkeiden vaikuttavuus on tältä osin hyvin johdonmukainen. Uuden oppiminen on erään hankevetäjän kommentin mukaan tarkoittanut sitä, että myös ns. negatiiviset tulokset ovat opettaneet
paljon. Alkutuotannon kehittämisen vaikutuksiksi tunnistettiin myös eri toimijoiden välisen uuden yhteistyön ja verkostojen luominen, ruokaketjun vahvistaminen ja maatilojen kilpailukyvyn parantaminen. Ruokaketjun vahvistamisesta ja samalla maatilojen kilpailukyvyn parantamisesta on ollut kysymys esim. silloin, kun on osaltaan vaikutettu uusien tuotteiden ja osaamisen syntyyn, kotimaisen lihan
kilpailukyvyn parantumiseen tai lisätty mahdollisuuksia parempiin satotasoihin.
Satakunnan alkutuotannon kehittämiseksi toteutetussa koulutuksessa käytetty benchmarking-pienryhmäkokoontumisiin perustuva toimintatapa näyttää olleen yksi avaintekijä vaikuttavaan lopputulokseen pääsemisessä. Siinä pienryhmän tavoitteena on löytää parhaita käytäntöjä, oppia toisilta ja
soveltaa uusia näkökulmia omaan toimintaan. Käytännön toteutuksessa ryhmässä tapahtunut avoin
kokemusten ja näkemysten jako on innostanut ryhmäläisiä pohtimaan asioita uudella tavalla ja hakemaan asioista edelleen lisää tietoa. Pienryhmätoiminnan vaikutuksista kertoo esimerkki Hienot hiehot
-pienryhmästä, jossa keskivertotilalle on saatu noin 8000 euron tulosparannus tuottavuutta lisäämällä
ja kuluja pienentämällä. Viljelypuolella sen sijaan satotasojen parantuminen ei ole kustannusten nousun vuoksi näkynyt katteen parantumisena, mutta kate on kuitenkin pysynyt ennallaan, eikä laskenut.

31

Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittämiseen keskittyneestä hankkeesta nostettiin äärimmäisen
tärkeäksi se, että hankkeen toteutuksessa on tiiviisti mukana alan yrityksiä ja alkutuottajia. Silloin tekeminen on konkreettista ja hankkeessa tehdään sellaisia toimenpiteitä, jotka hyödyttävät suoraan
mukana olevia toimijoita. Ne myös tuovat hankkeeseen mukaan tietynlaista uskottavuutta omarahoitusosuutensa kautta, mikä voi yksittäisen toimijan kohdalla tarkoittaa suurtakin rahallista satsausta.
Tarkastellussa esimerkkihankkeessa kehittämistyö on siinä vaiheessa, että siitä aletaan saada tuloksia,
jotka tuovat toimijoille uutta ajateltavaa. Tuloksissa on ollut yllätyksiä ja niiden pohjalta tehtävillä ratkaisuilla tulee olemaan taloudellista arvoa koko ao. tuotanto- ja jalostusketjulle. ”Hanke on jo nyt
osoittanut tarpeellisuutensa. Kun olemme tähän asti toimineen vähän uskon varassa niin tämän hankkeen myötä pääsemme tekemään rationaalisia päätöksiä.”
Case 2 Satakunta: Mitä lisäarvoa yhteistyöhankkeet ovat synnyttäneet kehittäjien ja yrittäjien väliseen
yhteistyöhön?
Satakunnan yhteistyöhankkeiden tarkastelussa oli mukana kuusi hanketta, joista neljä on rahoitettu
alatoimenpiteestä 1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet, yksi alatoimenpiteestä 7.4 Maaseudun palvelut
ja yksi alatoimenpiteestä 16.10 Muut yhteistyöhankkeet. Hankkeista neljä on alueellista ja kaksi alueiden välistä. Hankkeita on alueella tuettu 1,8 miljoonalla eurolla. Tulosindikaattorien perusteella toimet ovat synnyttäneet kaksi uutta yritystä, kaksi yritysten yhteistä tuotetta tai palvelua, julkaistua
materiaalia 202 kappaletta, järjestettyjä infotilaisuuksia 155 ja esittelytilaisuuksia (demonstraatiot) 58
kappaletta.
Tiedonvälitystä ja esittelytoimia toteuttaneissa hankkeissa toimenpiteet ovat kohdistuneet maaseudun kivijalkayrityksille, maaseutumatkailuyrityksille ja muille alan toimijoille, Green Care -toiminnassa
mukana oleville ja siitä kiinnostuneille sekä laaja-alaisesti alueen ruokaketjun eri toimijoille. Hankkeilla
on parannettu yritysten liiketoiminta- ja talousosaamista, lisätty yritysten vuorovaikutusta, yhteistoimintaa ja verkosto-osaamista sekä tietoutta tarjolla olevista mahdollisuuksista. Muun yhteistyön
hankkeessa on tuotu esille vaihtoehtoisia tapoja, jotka edistävät biotalousalan mikro- ja pienyritysten
kehittymistä ja kumppanuuksien rakentumista. Maaseudun palvelut -alatoimenpiteessä toteutetussa
hankkeessa on mm. luotu Geopark -aluetta koskeva toimintamalli, joka perustuu konkreettiseen, sopimukselliseen yhteistyöhön sekä alueen sisällä että alueen ulkopuolisten tahojen kanssa.
Satakunnan yhteistyöhankkeet ovat saavuttaneet eniten tuloksia kolmella osa-alueella: 1) hankkeissa
on luotu uusia yhteistyömuotoja/-verkostoja, 2) kohderyhmät ovat hyödyntäneet hankkeissa tuotettua aineistoa ja 3) toteuttajaorganisaatioiden näkyvyys on lisääntynyt. Näitä hieman vähemmän aikaansaannokset ovat olleet toisaalta toteuttajaorganisaation osaamisen parantumista, toisaalta uuden liiketoiminnan syntymisen lisäämistä yrityksiin. Hankkeiden myötä ihmisiä on myös saatu innostumaan aiheesta ja sitä kautta ideoimaan ja synnyttämään uusia asioita.
Satakunnan yhteistyöhankkeiden vaikutukset keskittyvät siihen, että hankkeet ovat lisänneet osaamista ja uuden oppimista kohderyhmissään. Tämä on tarkoittanut esimerkiksi sitä, että hankkeet ovat
levittäneet runsaasti tietoa ja tehneet tietoiskuja, mikä on herättänyt mielenkiintoa asiaan. Tiedonvälityshankkeiden osalta haastatteluissa nousi esiin yhtenä suurimmista aikaansaannoksista se, että yleinen tietoisuus toimijoiden keskuudessa on lisääntynyt. Tärkeänä pidettiin erityisesti sitä, että kentän
toimijat ovat sisäistäneet, että hankkeesta ja siinä mukana olevilta organisaatioilta saa ylipäänsä monipuolista ja asiantuntevaa apua erilaisiin hankkeen aihepiiriin liittyviin kysymyksiin. Iso juttu on ollut
myös se, että hankkeen myötävaikutuksella maakunnan eri toimijat on saatu tekemään asian parissa
yhteistyötä. Hankkeessa on esimerkiksi hyvät yhteydet elintarvikevalvontaviranomaisiin, jotka puolestaan ovat voineet ohjata neuvoja ja apua kaivanneita yrityksiä. Tosin varsinaisen vaikuttavuuden
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osalta asioiden kehittyminen jää hankkeiden kohderyhmien oman tekemisen varaan, eikä siitä ole sen
paremmin hankevetäjillä kuin muillakaan mitään tarkkaa tietoa.
Maaseudun palveluiden kehittämisen saralla suurimpia aikaansaannoksia on eri tahojen väliseen yhteistyöhön tuotu lisäarvo. Tarkasteltavana olleessa hankkeessa on ollut mukana 10 alueen kuntaa,
Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukset ja maakuntaliitot,
Pohjois-Satakunnan ja Suupohjan Leader-yhdistykset, kouluja, Satakunnan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut, yhdistyksiä ja hyvin monia yrityksiä, jotka ovat toimineet urakoitsijoina maastossa, palveluntarjoajina ja tuotteiden tekijöinä. Koko tämä laaja verkosto on saatu tuomaan oma panoksensa
hankkeen kehittämiskohteen ympärille. Matkailun kehittymisen kannalta tulevaisuudessa on tärkeää,
että hankkeessa kehittämisen keskiössä ollut Geopark-status saadaan, jolloin voi odottaa, että myös
ulkomaiset matkailijat löytävät alueen ja osaltaan lisäävät mukana olevien toimijoiden liiketoimintamahdollisuuksia.

5.5 Varsinais-Suomi
Case 1 Varsinais-Suomi: Miten kehittämistoimet ovat vaikuttaneet ruokaketjun kehittymiseen? Millainen vaikuttavuus toimilla on ollut?
Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämisen case-tarkastelun kohteina oli neljä verrattain suurta hanketta, joihin on myönnetty julkista tukea alueella 1,5 miljoonaa euroa. Hankkeista kaksi on rahoitettu
toimenpiteestä 16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen, yksi toimenpiteestä 1.2 Tiedonvälityksen ja esittelytoimet ja yksi toimenpiteeseen 16.10 Muut yhteistyöhankkeet. Hankkeista kaksi
on paikallista ja kaksi alueiden välistä. Tulosindikaattorit kertovat hankkeiden julkaisuiksi 133 kpl, infotilaisuuksien määräksi 80 kappaletta, esittelytilaisuuksien määräksi 21, uusia tuotteita ja menetelmiä kehitetyn 25 kpl ja yritysten yhteisiä palveluita tai tuotteita syntyneen 10 kappaletta.
Molemmat uusien tuotteiden ja menetelmien kehittämiseen tähtäävät hankkeet ovat keskittyneet vihannesviljelyn kehittämiseen. Niissä on lisätty viljelijöiden osaamista järjestämällä koulutuksia, pellonpiennarpäiviä ja opintomatkoja, toteuttamalla työpajoja sekä tila- ja kenttäkokeita ja laatimalla talouslaskelmia ja oppaita viljelijöiden päätöksenteon tueksi. Tiedonvälityshanke on maakunnallinen,
kohdistuu lähiruokasektorille ja muodostaa alueelle elinkeinoelämälähtöisen lähiruoan osaajaverkoston. Muun yhteistyön hankkeessa on tavoitteena ollut rakentaa ylimaakunnallinen yhteistyömalli elintarvikejalostajien innovaatiotoiminnan aktivoimiseksi ja tuotannon jalostusasteen nostamiseksi ja
saada siten aikaan mm. yritysryhmien kokeilu- ja kehityshankehakemuksia sekä yhteistyöverkostoja.
Hankkeet ovat saaneet eniten tuloksia aikaan jonkin uuden asian kokeilemiseen liittyen. Tähän liittyen
viljelijät ovat ottaneet käyttöön uusia lajikkeita, viljelymenetelmiä ja -tekniikoita ja he ovat myös oppineet paljon uutta viljelyyn liittyen. Hankkeissa onkin vahvistettu kohderyhmän osaamista ja esimerkiksi kohdeyritysten osaamisen kasvu näkyy niin elintarvikealan osaamisessa ylipäänsä kuin myös yritysten markkinoinnissa ja viestinnässä. Hankkeiden kohderyhmät ovat myös runsaasti hyödyntäneet
hankkeissa tuotettua materiaalia, mm. erilaista tutkimusaineistoa ja tietopaketteja hankkeen teemaan liittyen.
Hankkeet ovat vaikuttaneet etenkin osaamisen ja uuden oppimisen lisäämiseen sekä eri toimijoiden
välisen uuden yhteistyön ja verkostojen luomiseen. Varsinkin tiedonvälitystoimissa ja uusien tuotteiden ja menetelmien kehittämisessä uuden ja entisen tiedon välittäminen on kuulunut keskeisesti työlistalle. Osassa hankkeista toiminta puolestaan on perustunut pitkälti juuri yhteistyöverkostoon,
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minkä lisäksi muissa hankkeissa yhteistyö on luonteva toiminnan muoto. Eräässä hankevetäjän haastattelussa tuli esiin, että hankkeessa on erityisesti pyritty vaikuttamaan siihen, että saataisiin muodostettua hankkeen kestoa pitkäaikaisempia yritysverkostoja. Kuitenkaan siitä ei ole parempaa tietoa,
miten tässä pyrkimyksessä on onnistuttu.
Ylipäänsä haastattelujen perusteella hankkeiden vaikuttavuuden aikaansaamisen taustalla näyttäisi
olevan näkemys, että ollaan ajan hermoilla ja tähdätään tulevaisuuteen. Tulevaisuuteen on kurkistettu
esimerkiksi törmäyttämällä toimijoita toimialarajojen yli. Vaikka käytännössä on nähty, että jatkoaskelien ottaminen on vaikeaa, jo keskustelujen avaaminen ja uusien ideoiden aikaansaaminen on ollut
hyvin palkitsevaa. ”Kun mennään toimialojen rajoille, saadaan kaikkein hedelmällisimpiä keskusteluja
ja kehittämisideoita aikaan. Vaikka toimiala tai markkinat eivät ole ihan vielä valmiita, siinä lähdetään
omista siiloista liikkeelle ja voidaan saada myöhemmin vaikka mitä aikaiseksi.” Hankkeissa on myös
tehty asioita, joiden merkitys tulevaisuudessa nähdään entistä tärkeämpänä. Esimerkiksi tuotantotapojen kehittämistä ajatellen on käsitelty viherlannoitusta, kerääjäkasveja ja maan kasvukunnon hoitoa. Ravinteiden käytössä puolestaan on tuotu esille tehokkuusajattelua siten, että vähemmälläkin
kenties selvitään kuin mitä ajateltiin ennen. Hankkeiden vaikutukset tältä osin ovat kuitenkin vielä
hämärän peitossa, koska hankkeita on vielä kesken ja opit odottavat vielä jalkauttamista kentälle ohjeina ja suosituksina.
Case 2 Varsinais-Suomi: Miten hanketuilla on edistetty maaseudun elinkeinojen kehittymistä?
Varsinais-Suomen maaseudun elinkeinojen kehittymiseen vaikuttamista hanketukien avulla tarkasteltiin arvioinnissa kuuden hankkeen kautta. Hankkeista kolme on rahoitettu toimenpiteestä 1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet ja loput kolme yhteistyötoimenpiteistä (yksi kustakin) 16.2 Uusien tuotteiden
ja menetelmien kehittäminen, 16.3 Mikroyritysten yhteistyö ja 16.5 Energian säästöä ja ympäristön
tilaa parantavat menetelmät. Hankkeista kolme on alueiden välistä, kaksi paikallista ja yksi luokitellaan
vesien suojelun ja ravinteiden kierrätyksen hankkeisiin. Tulosindikaattorien perusteella tuettuja infotilaisuuksia on järjestetty 61 kpl, esittelytilaisuuksia 12 kpl, julkaistu materiaalia 114 kpl, kehitetty uusia tuotteita ja menetelmiä yksi kappale sekä luotu yksi yritysten yhteinen uusi palvelu tai tuote. Julkista rahoitusta hankkeisiin on myönnetty alueella 1,5 miljoonaa euroa.
Tiedonvälitystä ja esittelytoimia on tehty kolmessa hankkeessa. Tietoa on lisätty maaseudun elinkeinonharjoittajien keskuudessa uusiutuvan energian tuotannon ja käytön osalta, voimassa olevista
säännöksistä, markkinoiden toiminnasta, tilan talouden hallinnasta ja yrityksen johtamisesta sekä
maaseutuohjelman ja muiden rahoituslähteiden antamista mahdollisuuksista maaseudun kehittämisessä. Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittämiseen tähtäävässä hankkeessa fokuksessa on luoda
mahdollisuuksia uusien kestävien mansikan viljelymenetelmien käyttöönottoon. Mikroyritysten yhteistyön kehittämiseen keskittyneessä hankkeessa on tehty työtä kansainvälisesti vetovoimaisen matkailualueen muodostamiseksi Saloon ja Kemiönsaareen. Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavia menetelmiä on puolestaan haettu hankkeessa, jonka päätavoitteena on lisätä viljelyn resurssitehokkuutta hoitamalla maan kasvukuntoa kokonaisvaltaisesti.
Hankkeet ovat saaneet eniten tuloksia aikaan toteuttajaorganisaation näkyvyyden lisäämisessä. Hankkeissa on myös merkittävästi parannettu toteuttajaorganisaation osaamista. Hankkeiden kohderyhmiin liittyen eniten tuloksia on saatu aikaan, kun kohderyhmät ovat hyödyntäneet hankkeissa tuotettua materiaalia. Hankkeet ovat kaiken kaikkiaan vaikuttaneet eniten osaamisen ja uuden oppimisen
lisäämiseen. Kysymys on ollut hanketoimijoiden osaamisen lisäämisestä jopa enemmän kuin hankkeiden kohderyhmien osaamisen lisäämisestä ja uuden oppimisesta. Hankkeiden aikaansaama vaikuttavuus on näkynyt vahvasti myös maatilojen kilpailukyvyn parantumisena, mikä on tarkoittanut mm.
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tilojen omaa energiantuotantoa, ja toimijoiden kiinnostuksen lisäämisenä maaseudun kehittämiseen
mm. kertomalla onnistuneista hanke-esimerkeistä.
Varsinais-Suomen maaseudun elinkeinojen kehittymiseen vaikuttaneissa hankkeissa vaikuttavuuteen
on pyritty ja sitä on myös saatu aikaan hyvin erilaisin keinoin, eikä niistä ole tunnistettavissa yhtä mekanismia vaikuttavuuden taustalta. Esimerkiksi uusiutuvan energian tuotannosta ja käytöstä tietoa levittäneen tiedonvälityshankkeen vaikuttavuuden on varmistanut siihen läheisesti kytkeytynyt palvelu,
Neuvo 2020 - Maatilojen neuvontajärjestelmä. Kun tiedonvälityshankkeessa on kerrottu neuvontapalvelun olemassaolosta ja mahdollisuuksista, maatilat ovat voineet kääntyä tilakohtaista neuvontaa tarjoavan Neuvo 2020:n neuvojan puoleen, minkä jälkeen tiloilla on toteutettu runsaasti esim. aurinkoenergiainvestointeja. Sattumoisin uusiutuvan energian kysymyksissä tiedonvälityshankkeen edustaja on ollut myös neuvontajärjestelmään hyväksytty neuvoja alueella, minkä vuoksi hän on pystynyt
tunnistamaan tämän vaikutusketjun tiedonvälityshankkeesta neuvonnan kautta konkreettiseen investointiin. Vaikka tehtyjä investointeja ei voikaan suoraan osoittaa tiedonvälityshankkeen aikaansaannoksiksi, niihin on selvästi siinä kuitenkin myötävaikutettu.
Mikroyritysten yhteistyön lisäämisessä vaikuttavuutta puolestaan on syntynyt juuri yritysyhteistyön
lisäämisen avulla. Verkostoituminen ja sen myötä syntynyt kumppanuus ja ajattelutapa, että yritykset
kuntarajoista välittämättä tekevät keskenään saumatonta yhteistyötä, on ollut avain vaikuttavuuden
aikaansaamiseen. Hankkeessa tehdyn tuotteistuksen kautta on pystytty vaikuttamaan siihen, että yrittäjät eivät ole alkaneet tehdä keskenään pelkästään yhteistyötä, vaan on saatu aikaan myös aitoja
kumppanuuksia, jonka tulokset näkyvät yhteisinä tuotteina.
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6. Kehittämisterveisiä kyselystä ja työpajoista
Kehittämishankkeita toteuttaneiden ja yritystukea saaneiden kyselyissä selvitettiin ohjelman toimeenpanoa sekä tukimahdollisuuksia ja niiden kehittämistarpeita. Lisäksi kysyttiin onnistumisia ja säilyttämisen arvoisia asioita. Tätä vapaan palautteen mahdollisuutta hyödynsi hankekyselyssä 109 vastaajaa ja yrityskyselyssä näkemyksensä esitti 129 vastaajaa. Vastaukset luokiteltiin sisällönanalyysin
keinoin.
Arvioinnin työpajat kokosivat ELY-keskusalueiden toimijoita yhteen miettimään maaseutuohjelman
avulla tehtävän kehittämisen alueellisia esteitä, löytämään hyviä käytänteitä, miettimään vaikuttavuutta parantavia keinoja sekä pohtimaan yhteistyön tiivistämisen tarvetta maaseudun kehittämistyössä. Arvioitsija toimitti ELY-keskuskohtaista aineistoa keskustelun ja ajatusten virittämiseksi, mutta
tilaisuuden fasilitoinnin hoitivat alueellisten maaseudun kehittämissuunnitelmien vastuuhenkilöt.
Työpajatilaisuuksissa oli yhteensä 102 osallistujaa. Arvioitsijalle toimitettiin koosteet työpajojen keskeisistä huomioista ja havainnoista.

6.1 Kehittämisviestiä kyselyistä
Ohjelman toimeenpanossa ja tukimahdollisuuksien kehittämisessä hanketoteuttajat kaipaavat etenkin hankehallinnoinnin yksinkertaistamista, nopeampaa maksatusten käsittelyä ja hankepäätösten tekemistä sekä Hyrrä-järjestelmän parantamista. Selvästi eniten näitä kehittämisajatuksia nostivat esiin
eteläpohjalaiset hankkeiden edustajat. Vähiten byrokratia häiritsi Pohjanmaan ja Satakunnan hanketoimijoita. Hankekyselyn vastaajat löysivät lähes yhtä paljon kehittämistarpeita hankerahoituksen kriteereistä. Kysymys on toisaalta rahoituksen joustavoittamisesta, toisaalta tuensaajakriteerien väljentämisestä. Eniten kriteerien väljentämistä kaipasivat Etelä-Pohjanmaan vastaajat ja vähiten vastaajat
Satakunnasta.
Taulukko 8. Kehittämishankkeiden toteuttajat: toimeenpanon ja tukimahdollisuuksien kehittäminen,
poimintoja vastauksista
Byrokratia (yhteensä 39 mainintaa)
”Hankebyrokratian keventäminen”
”Maksatusprosessi on todella byrokraattinen edelleen, vaikka on paljon mennytkin eteenpäin.”
”Hankkeiden arviointiprosessia ELY-keskuksissa tulisi nopeuttaa, nyt päätöksiä on jouduttu odottamaan
useita kuukausia.”
”Hankkeiden ja maksuhakemusten käsittely pitäisi olla paljon nopeampaa. Ilman väliaikaista rahoitusta haketta on mahdoton toteuttaa.”
”Hyrrä-järjestelmä toimivammaksi.”
Kriteerien väljentäminen (yhteensä 38 mainintaa)
”Tukimuodot voisivat olla joustavampia ja esimerkiksi muun rahoituksen löytämiseen tulisi löytää uusia keinoja vrt. kehittämishankkeiden muu julkinen rahoitusosuus ja yksityinen rahoitusosuus.”
”Kehittämishankkeissa olisi hyvä olla mahdollisuus esim. pieniin investointeihin. Toivottaisiin joustavuutta
mm. eri linjojen välillä.”
”Koulutus/tiedotushankkeiden määrittelyä ja "sääntelyä" olisi hyvä joustavoittaa tulosten toki kärsimättä.
Esimerkiksi liittyen yrityskohtaisen kehittämisen tuntirajoituksiin.”
”Joustavuutta esim. hanketoiminnan sijoittumisessa voisi olla enemmän, eli ELY-keskusten rajojen ei tarvitsisi olla niin rajoittavia hankkeen toteutuksessa.”
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Myös yritysvastaajilla huomio kiinnittyi eniten ohjelman kehittämiseen hallinnon keventämisen näkökulmasta. Yritykset esittävät samoja kehittämisasioita kuin kehittämishankkeiden toteuttajat yllä,
mutta erityisesti toivotaan tukien hakemisen selkeyttämistä ja yksinkertaistamista. Eniten näitä kehittämisajatuksia nostivat esiin pirkanmaalaiset yritystukien saajat. Vähiten byrokratia häiritsi Etelä-Pohjanmaan yritysvastaajia. Yritystukikyselyn vastaajat olivat samoilla linjoilla kehittämishankekyselyn
vastaajien kanssa siitä, että kriteerien väljentämiseen on toiseksi eniten kehittämistarpeita. Yrityskyselyn puolella tällä tarkoitettiin valtaosin sitä, että ohjelmarahoitusta tulisi joustavoittaa. Kriteerejä
olisivat väljentämässä etenkin varsinaissuomalaiset yritysten edustajat. Yritystukikyselyyn vastanneiden keskuudessa kolmanneksi eniten kehittämistarvetta nähtiin tiedottamisessa. Näkemys nousi aika
tasaisesti kaikilta ELY-keskusalueilta. Vähiten tähän asiaan kiinnitettiin huomiota Etelä-Pohjanmaalla.
Taulukko 9. Yritysvastaajat: toimeenpanon ja tukimahdollisuuksien kehittäminen, poimintoja vastauksista
Byrokratia (yhteensä 55 mainintaa)
”Selkeyttää ja yksinkertaistaa hakuprosessia.”
”Hakuprosessin ja hakukaavakkeiden selkeyttämistä.”
”Hakuvaiheessa enempi neuvojia.”
”Päätöksiä pitäisi tehdä koko ajan eikä 3 kk välein.”
Kriteerien väljentäminen (yhteensä 21 mainintaa)
”Investointipäätöksien muuttaminen nopeasti vaihtuvissa tilanteissa vieläkin joustavammaksi.”
”Käytettyjä laitteistoja pitäisi pystyä ostamaan.”
”Kaiken piti olla kallista ja uutta (mahdollisimman kalliilla) ja vain siten sai kaiken tuen piiriin.”
”Laitteiden kehittäminen. Koska aina ei tahdo saada ostettua laitetoimittajilta sellaisia laitteita, jotka vastaisi
tarvetta. Hyvin usein ostetaan kone ja kehitetään se loppuun meillä.”
Tiedottamisen lisääminen (yhteensä 18 mainintaa)
”Tiedotus jo olemassa olevista tukimahdollisuuksista, tietoisuus käsittääkseni aika pientä.”
”Enemmän tiedotusta yrittäjille mahdollisuudesta saada tukea.”
”Käynnit yrityksissä ja tukiohjelmien lobbaus.”

Kehittämishankekyselyssä 104 vastaajaa ja yritystukikyselyssä 132 vastaajaa kertoi mielipiteensä siitä,
mikä maaseutuohjelmassa on hyvää ja säilyttämisen arvoista myös seuraavalle ohjelmakaudelle. Vastauksissa tuli selvästi muita asioita enemmän esille toive jonkin tietyn tukimuodon säilymisestä. Monissa tapauksissa vastaus korreloi vastaajan omaan hankekokemukseen kyseisestä tukimuodosta.
Kaikkein eniten erilaisten tukimuotojen säilyttämistä toivoivat vastaajat Etelä-Pohjanmaalta ja Varsinais-Suomesta. Satakunnassa asiaan kiinnitti huomiota vain pari vastaajaa.
Tyytyväisyys ohjelman painotuksiin tuli esille toisena tyytyväisyyttä herättäneenä asiana (Taulukko
10). Eniten ohjelman painotusten säilyttämistä kaipasivat Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan vastaajat
ja vähiten Varsinais-Suomen vastaajat. Kolmanneksi eniten hankkeiden edustajat haluaisivat säilyttää
Hyrrä-järjestelmän ja sähköisen haun nykymuodossaan. Vaikka edellä Hyrrä nostettiin tikun nokkaan
yhtenä keskeisimmistä kehittämiskohteista, on hankeväessä paljon jo siihen tottunuttakin käyttäjäkuntaa. Nykyisen sähköisen hakusysteemin säilyttäjiä on eniten Pirkanmaalla, kun taas Varsinais-Suomesta sitä ei maininnut kukaan.
Myös yritysvastaajilla huomio kiinnittyi eniten tiettyihin tukimuotoihin ja niiden säilyttämiseen (Taulukko 11). Eniten esiin nostettiin toive investointitukien säilyttämisestä. Pirkanmaalaiset ja varsinais-
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suomalaiset yritystukien saajat olivat runsaslukuisimpina pitämässä kiinni erilaisista nykyisen ohjelman tukimuodoista. Yritystukikyselyn vastaajat toivat toiseksi eniten esille, että tulisi säilyttää nykymuotoisen ohjelmatoiminnan kokonaisuus asiaa sen kummemmin erittelemättä. Kokonaisuuden säilyttämisen puolesta puhuivat etenkin pirkanmaalaiset yritysten edustajat. Yrityskyselyyn vastanneiden mielestä kolmanneksi tärkein jatkossakin säilytettävä asia on ELY-keskuksissa saatava palvelu –
sen laatu, asiantuntemus ja henkilökunnan antama apu. Palveluun tyytyväisimmät yritysasiakkaat
ovat Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla. Vähiten asia nousi esiin Varsinais-Suomessa.
Taulukko 10. Kehittämishankkeiden toteuttajat: maaseutuohjelmassa säilyttämisen arvoista, poimintoja vastauksista
Tietyt tukimuodot (yhteensä 27 mainintaa)
”Yritystukia pienille maaseudun yrityksille.”
”Sekä yritystuet että maaseudun kehittämishankkeet, molemmat tarvitsevat jatkossakin rahoitusta.”
”Tiedonvälitys- ja koulutushankkeet jatkossa kuten nytkin.”
”Mahdollisuus 100% tukitason (tiedonvälitys-) hankkeisiin”
“Jag hoppas att det kommer att finnas medel för projekt som sysslar med upplysning och utbildning.”
Ohjelman painotukset (yhteensä 13 mainintaa)
”Alueellisen elinkeinoelämän (tässä tapauksessa ruokaketjun) kehittäminen alueen omista lähtökohdista on
ensiarvoisen tärkeää myös tulevaisuudessa.”
”Oikeat asiat esillä, mm. paikallistalouden korostaminen.”
”Yhdessä hyvin pohditut painopistealueet ovat varmasti auttaneet ohjaamaan hankkeita toivottuun suuntaan.”
”Toimintalinjat ovat hyviä, niiden säilyttäminen ensi kaudelle on tärkeää.”
Hyrrä/sähköinen haku (yhteensä 10 mainintaa)
”Hyrrä toimii nyt hyvin.”
”Att man använder samma system för ansökningsförfarandet och inte byter igen till något som tar åratal att
få att fungera.”

Taulukko 11. Yritysvastaajat: maaseutuohjelmassa säilyttämisen arvoista, poimintoja vastauksista
Tietyt tukimuodot (yhteensä 37 mainintaa)
” Yritykset tarvitsevat tukea investointeihinsa tai uusille markkinoille menolleen.”
” Hyvä kun on mahdollisuus saada tukea investointeihin.”
”Tukiehdot uusiutuvan energian lisäämiselle ovat joustavammat kuin esimerkiksi TEM:n myöntämässä energiatuessa.”
”Ohjelma mahdollistaa uusien aloittelevien yritysten alkuun pääsyn. Tämä on hyvä.”
”Investeringsstöd för landsbygdsföretagande.”
Kokonaisuus (yhteensä 20 mainintaa)
”Kaikki on hyvää, jatkakaa samalla tavalla.”
”Tycker det fungerar bra som det är nu.”
”Kokonaisuus, siitä pitäisi pitää vaan ns. isompaa meteliä.”
Palvelun asiantuntemus, laatu jne. (yhteensä 14 mainintaa)
”Mutkaton ja viivyttelemätön neuvonta ja päätöksenteko.”
”Ystävällinen ja tietotaitoinen palvelu”
”Maaseutuohjelman työntekijät ovat ammattitaitoisia. Heiltä uskaltaa kysyä.”
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6.2 Kehittämisviestiä työpajoista
Ensimmäinen viesti työpajoista liittyy siihen, että kehittämisvälineistössä olisi viritettävää. Kehittämishankkeiden yhtenä toteuttamisen hankaluutena pidetään sitä, että tukityyppejä on hyvin monenlaisia
ja niiden profiili sekä rajat ovat hankalasti hahmottuvia. Esimerkiksi koulutushankkeissa ja yhteistyötoimenpiteessä on monenlaisia tukityyppejä ja tukitasoja. Tähän liittyen toiveena tulevalle ohjelmakaudelle olisi myös ketterämmät ja joustavammat hanketyypit. Niitä toivottiin myös olevan vähemmän, sillä nyt asiakkaille ei ole mitenkään selvää tiedonvälityksen, kehittämishankkeiden tai yhteistyöhankkeiden erot. Yritystuen puolella taas todettiin olevan ns. väliinputoajia, jotka eivät saa mitään
tukia, esim. starttirahaa saaneet yritykset.
Toiseksi työpajoista tuotiin esille, että uusia henkilöitä ja toimijoita tarvittaisiin mukaan ohjelman toimenpiteisiin, mutta heidän mukaan saanti on hankalaa. Yleisesti tiedetään, että ne tahot, jotka ovat
jo valmiiksi aktiivisia, löytävät hankkeiden palvelutarjonnan. Sen sijaan ne tahot, jotka tarvitsisivat
koulutusta tai osaamisen lisäämistä, ovat vaikeasti tavoitettavissa, jos ollenkaan. Toinen huomio kohderyhmään liittyen on se, kuinka löytää, tavoittaa ja sitouttaa sen ”oikean joukon” juuri tietylle kehittämishankkeelle, etenkin kun hankkeita on paljon. Toisaalta toimenpiteiden ja koulutuksen tulisi olla
hyvin kohderyhmää ja sen tasoa vastaavaa. Siksi hankkeiden tulisi tarjota jatkossa palveluita entistä
tiiviimmälle ja paremmin profiloidulle ryhmälle.
Kolmantena todetaan, että alueiden väliset hankkeet ovat erinomainen toimintamalli ja niiden toteutus toimii hyvin. Nykyiset alueiden välisten hankkeiden toteutustavat palvelevat juurikin loppuasiakasta parhaalla mahdollisella tavalla, sillä yrityksillä ja muilla toimijoilla ei ole ns. hallintorajoja.
Alueiden välisissä hankkeissa hankaluutena on joissakin tapauksissa koettu ELY-keskusten väliset erot
hanketta koskevissa vaatimuksissa.
Neljäntenä huolta kannetaan pätevien hankevastaavien ja hankehenkilöstön löytymisestä jatkossa.
Kokeneista, osaavista hankevetäjistä on jo pulaa (esim. kv-toimenpiteet). Ajoittain hankevetäjien vaatimukset palkan suhteen ovat niin korkeita, että se on osaltaan vaikeuttanut rekrytointeja. Toisaalta
palkan pitäisi olla hanketoiminnassa kilpailukykyinen. Hankevetäjien vaihtuminen hankkeen aikana on
myös ongelmallista. Projektiosaamisen säilymiseen ja sen vahvistamiseen tulisi kiinnittää huomiota.
Viidenneksi toimijat kaipaavat lisää yhteisen tahtotilan ja maaseudun kehittämisen suuntaa linjaavia
foorumeita (esim. maaseutufoorumi) ja aidon dialogin tilaisuuksia. Näissä toivottiin ELY-keskusten aktiivisuutta. Yhtenä näkökulmana tuli esille se, kuinka hyvin alueilla kyetään tunnistamaan muutokset,
kehityslinjaukset ja tarpeet (esim. sukupolvenvaihdokset, ilmasto ja ympäristö). Tässä työssä alueellisten toimijoiden saumaton yhteistyö ajatusten ja kokemusten vaihdossa on olennaisen tärkeää.
Kuudes havainto liittyy tulosten, vaikutusten ja maaseuturahastojen mahdollisuuksien tunnettuuden
lisäämiseen. Tiedotustoimintaan on panostettu vahvasti ja tulokset ovat ilmeiset. Hyvänä esimerkkinä
positiivisesta hanke- ja yritystukinäkyvyydestä tuli esille järjestetyt hankegaalat. Kuitenkin hankkeista
ja niiden tuloksista pitäisi tiedottaa vieläkin määrätietoisemmin suurelle yleisölle, koska yleinen mielipide on usein sellainen, että ”sehän on vain hanke eikä siitä tullut mitään”. Maaseudun kehittämisen
tulisi olla muun aluekehittämisen mukana laajemmissa kehittämisteemoissa ja on tärkeää kytkeä maaseudun kehittäminen tiiviimmin maakuntaohjelman toimeenpanoon. Tunnettuuden lisäämiseen ja
tiedottamiseen liittyy myös ihmisten tietoiseksi saaminen maaseutuohjelman mahdollisuuksista. Yrityksille kannattaa kertoa selkeästi, miten yritys hyötyy hankkeesta, mihin on hyvänä apuna selkeä
markkinointikirje. Maaseutuverkostoyksikkö toimii periaatteessa hyvin, mutta sen näkyvyys on jäänyt
vähemmälle kuin mitä odotettiin ja mitä se olisi voinut olla. Hanke- ja tuloskoonnit ovat tarpeellisia,
että tiedetään mitä on jo tehty tai tullaan tekemään.
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7. Johtopäätökset
Käsillä oleva arviointi kohdistui viidelle länsisuomalaiselle ELY-keskusalueelle: Etelä-Pohjanmaalle, Pirkanmaalle, Pohjanmaalle, Satakuntaan ja Varsinais-Suomeen. Arvioinnin kohteena oli Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014-2020 alueellinen toteutus niiden maaseudun kehittämissuunnitelmien
linjaamina. Tarkastelu ulottui ohjelmakauden alusta keskikesälle 2018. Arviointi rajautui ELY-keskusten kautta rahoitettuihin maaseudun kehittämishankkeisiin ja yritystukeen. Arviointi oli prosessi, joka
käynnistyi alkusyksystä 2018 päättyen arviointiraporttiin. Prosessiin on kuulunut erilaisten kirjallisten,
tilasto- ja rekisteriaineiston läpikäymistä, kyselyitä, osallistavat työpajat ja haastatteluja.
Arviointialueella on toteutettu 322 kehittämishanketta, joihin on myönnetty julkista tukea noin 67
miljoonaa euroa. Alueiden väliset hankkeet ovat yleisiä ja esimerkiksi Satakunnan hankkeista jo liki
puolet on alueidenvälisiä hankkeita lukumäärällä mitattuna (kolmannes tuesta). Strategisista linjauksista johtuen Länsi-Suomen ELY-keskusalueiden välillä on eroja hankerahoituksen suuntautumisessa
toimenpiteittäin. Kaikilla alueilla yhteistyötoimenpide on tärkeä, mutta se vielä korostuu Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla maaseudun peruspalvelut ovat olleet
panostuksen kohteena: Pirkanmaalla laajakaistainfrastruktuuri ja siihen liittyvät palvelut, Etelä-Pohjanmaalla lukuisat yleishyödylliset investoinnit. Varsinais-Suomi on vahvasti panostanut tiedonvälitykseen.
Hanketoimijoille suunnatun kyselyn mukaan hankkeiden keskeisiä tuloksia ovat kohderyhmän osaamisen nostaminen, hyödynnettävän materiaalin tuottaminen kohderyhmälle ja toteuttajaorganisaation osaamisen paraneminen. Yhteistyöverkostojen syntyminen on tärkeä tulos, joka korostuu Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla. Sen sijaan toiminnan vaikutukset uuden yritystoiminnan syntymiselle, uusiin
työpaikkoihin tai investointeihin ovat vähäiset. Pidemmällä aikavälillä hankkeiden ennakoidaan vaikuttavan kohderyhmän osaamistasoon ja oppimiseen sekä eri toimijatahojen yhteistyöhön ja verkostoihin ja myös innostavan toimijoita edelleen kehittämään maaseutua. Tässä ennakoitavassa vaikuttavuudessa heijastuu alueiden strategisten suunnitelmien painotukset ja ohjaavuus. Esimerkiksi Varsinais-Suomen vesiensuojeluhankkeet vaikuttavat ympäristöteeman esille nousemiseen ja Pirkanmaalla näkyvät painotukset toimijaverkostoihin ja laajakaistaan. Alueidenväliset hankkeet näyttävät
tuoneen merkittävää lisäarvoa laajemman alueen toimiessa opin ja tiedon kohteena ja myös kyseisten
hankkeiden toteutuksen ylialueellisena arvioidaan olleen kustannustehokkaampaa.
Yritystukea viidellä arvioinnin ELY-keskusalueella on myönnetty 863 hankkeelle, yhteensä lähes 80
miljoonaa euroa. Yritystoiminnan investointeihin on kohdistunut noin 80 prosenttia tuesta (Pohjanmaa 75 % – Pirkanmaa 88 %). Elintarvikkeiden valmistus, joka on pääosin alan investointien tukemista,
edustaa noin 20 prosenttia tuesta (Pirkanmaa 8 % – Pohjanmaa 21 %). Yrityksen perustamistuki on
koko alueella niukasti käytetty tukiväline. Tuen kohdentumisessa toimialoittain on eroja alueiden välillä. Teollisuuden toimialat ovat kaikilla alueilla hallitsevassa asemassa edustaen vähintään 2/3 myönnetystä tuesta (Etelä-Pohjanmaa 93 % – Pirkanmaa 62 %). Palvelusektoriin tuen suuntautuminen on
vahvinta Varsinais-Suomessa (29 % tuesta) ja Pirkanmaalla (27 % tuesta) kohdistuen kauppaan sekä
majoitus- ja ravitsemistoimintaan. Maantieteellisesti tarkasteltuna yritystuki on monipuolisesti ja laajasti jakautunut Länsi-Suomen ELY-keskusalueille, erityisen hyvin myös syvälle maaseudulle.
Yritystuen kohteena olevien hankkeiden merkittävimmiksi tuloksiksi todetaan yrityksen toiminnan
laadun koheneminen, työllisyyden säilyminen sekä uudet tuotteet tai palvelut. Sen sijaan ympäristönsuojelun edistymiseen, kansainvälistymisvalmiuksiin tai yrityksen toiminnan suuntaamiseen hankkeiden vaikutukset ovat vähäiset. Pidemmällä aikavälillä hankkeiden vaikutusten arvioidaan näkyvän yrityksessä lisäinvestointeina, yrityksen uudistumisena ja kannattavampana toimintana.
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Länsi-Suomen viisi ELY-keskusaluetta muodostavat hyvän esimerkin Suomen maaseudun moninaisuudesta. Arviointi osoittaa, että alueelliset erityispiirteet huomioiville sekä strategiset valinnat ja tahtotilan määrittäville suunnitelmille on tarvetta myös jatkossa. Alueellisten suunnitelmien valmistelun
virittämä, toimijoita kokoava ja aktivoiva ”pöhinä” on arvo sinällään, mutta myös tuloksena syntyvä
linjaava suunnitelma on tärkeä: resurssit ovat rajalliset ja kaikkea ”tarpeellista” ei voi maaseutuohjelman puitteissakaan tehdä, joten suunnitelma toimii tässä hyvin kehittämistoimenpiteitä kohdistaen.
Arvioinnin mukaan Länsi-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelmien ohjaava vaikutus on selvä ja
havaittavissa.
Myös alueellisten suunnitelmien toteutuksen ja vaikutusten arviointi alueellisella tasolla on perusteltua. Laajojen, kuten koko ohjelma-aluetta koskevien, (teema)arviointien ongelma alueellisen toiminnan näkökulmasta on siinä, että niiden tulokulma on liian yleinen, ohjelma- tai teematasoinen. Alueellisia erityiskysymyksiä ja näkökulmia parhaimmillaankin vain sivutaan. Etenkin prosessimaisen ja osallistavan arvioinnin tapauksessa – jota käsillä oleva arviointi edustaa – vahvuutena ja lisäarvona on
niiden synnyttämä vuorovaikutus laajan toimijajoukon kanssa ja sitä kautta kertyvä yksityiskohtaisempi ja laadukkaampi aineisto.
Arvioinnin mukaan Länsi-Suomen ELY-keskusalueilla on lukuisia yhteisiä piirteitä maaseutuohjelman
toteutuksessa, tuloksissa ja vaikutuksissa, mutta myös eroja tai alueiden tunnusomaisia piirteitä voidaan tunnistaa. Taulukkoon 12 on nostettu arvioinnin aikana havaittuja alueista erottuneita piirteitä
maaseutuohjelman toteutuksen viitekehyksessä.
Taulukko 12. ELY-keskusten ohjelmatoteutuksen tunnuspiirteitä
Alue
Etelä-Pohjanmaa

Pirkanmaa

Pohjanmaa

Satakunta

Varsinais-Suomi

Tunnuspiirre
 Luo yritysryhmähankkeita
 Tukee uutta yritystoimintaa
 Panostaa yleishyödyllisiin vapaa-ajan investointeihin
 Hyvä yritystukien alueellinen kattavuus
 Tukee teollisia yrityksiä
 Panostus yhteistyöhön nähtävissä tuloksissa
 Tukee kehittyviä yrityksiä
 Laaja toimialakirjo yritystuessa
 Panostaa laajakaistainfrastruktuuriin
 Hyvä yritystukien alueellinen kattavuus
 Yhteistyötoimissa paino tiedontuottamisessa (teollinen tutkimus)
 Lavea strategia; kaksi maakuntaa ja molemmilla omat painotukset
 Kaksijakoinen ohjelma-alue; maakuntien välinen yhteistyö vähäistä
 Panostaa elintarvike- ja juomasektorille, suuri määrä alan hankkeita
 Yhteistyötoimissa paino aktivointihankkeissa
 Investoi vapaa-aikaan ja matkailuun sekä kulttuuri- ja luonnonperintöön
 Panostaa tiedonvälitykseen
 Hallinnoi alueiden välisiä hankkeita
 Panostaa vahvasti elintarvikesektorille
 Tukee kehittyviä yrityksiä
 Suppea toimialakirjo yritystuessa
 Yritystukien paino kaupunkialueiden liepeillä
 Selvä työnjako: yritystoiminta ELY, peruspalvelut ja kylien kehittäminen Leader
 Panostaa tiedonvälitykseen
 Tukee uutta yritystoimintaa
 Panostaa ympäristöosaamiseen
 Kehittää palvelualoja
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8. Suositukset
Arvioinnin läpileikkaavana teemana oli tukitoimien tulokset ja vaikutukset. Se ohjasi niin rekisteriaineiston analyysia, kyselyjen laatimista kuin aluekohtaisten teemojenkin toteuttamista. Tähän ”punaiseen lankaan” peilaten esitetään seuraavaksi suosituksia tukitoimien vaikuttavuuden edistämiseksi.
Suunnitelman näkyvyyden edistäminen yhdessä
Maaseutuohjelma ja alueelliset suunnitelmat tarvitsevat uutta ilmettä ja vahvempaa julkisuuskuvaa.
Tässä onnistuminen luo suunnitelmille elinvoimaa uusien ideoiden, uusien hakijoiden ja vahvemman
julkisuuskuvan kautta. Olennaista on huomioida ”kentän” kuulumisia, eli laajasti alueen toimijoiden
hyödyntämistä koko ohjelmakauden ajan.
Kohderyhmien fokusointi
Vaikuttavuuden näkökulmasta kohderyhmän tunteminen on ensiarvoisen tärkeää. Hankkeiden suunnittelua ohjaavaksi vahvaksi näkökulmaksi voi suositella kohderyhmien tarkempaa tunnistamista ja
toimenpiteiden kohdentamista tätä ryhmää palvelevaksi. Tarkemmin rajatuilla kehittämistoimilla ja
sitä tukevalla markkinoinnilla voidaan tavoittaa myös niitä tahoja, jotka ovat vaikeammin tavoitettavissa ja toimintaan houkuteltavissa.
Kokeilut ja korkeampi riskitaso
Suuremman riskin hyväksyminen kehittämis- ja yrityshankkeissa voisi onnistuessaan tuoda suurempaa
vaikuttavuutta ja uudistavuutta. Yritystuessa maaseudun elinvoiman, uusiutumisen ja monipuolistumisen kannalta kokeilevuus ja riski voi kannattaa. Riskiin liittyy myös uuden yritystoiminnan synnyttäminen ja tukeminen. Uuden yritystoiminnan synnyttäminen on kuitenkin maaseutuohjelman yksi keskeinen tavoite.
Vaikuttavuutta kytkemällä kehittäminen tiukemmin olemassa oleviin kehittämisprosesseihin
Entistä parempaan vaikuttavuuteen voidaan pyrkiä kiinnittämällä huomiota hankkeissa tarjottavien
kehittämistoimenpiteiden kytkemiseen yrityksissä jo käynnissä oleviin kehittämisprosesseihin. Tällä
tavoin toimenpiteet eivät jää niin helposti yksittäisiksi ja irrallisiksi vaan ne ovat osa laajempaa ja vaikuttavampaa kokonaisuutta. Tällä tavoin myös toimenpiteiden vaikutukset konkretisoituvat nopeammin ja toimien juurtuminen on todennäköisempää.
Alueiden välisillä hankkeilla tehokkaasti lisäarvoa
Saadut kokemukset alueiden välisistä hankkeista ovat rohkaisevia, minkä vuoksi niitä kannattaa jatkossa toteuttaa tai jopa suosia. Lisäarvoa on saatu opin ja tiedon välittymisessä laajemmin sekä resurssivaikuttavuudessa.
Vaikuttavuuden mittaaminen ja uuden ajatustavan juurruttaminen
Arvioinnissa tuli hyvin esille hankkeiden keräämien aineistojen ja virallisten rekisterien puutteet hankkeiden tulosten kuvaamisessa – vaikutuksista puhumattakaan. Tarve pidemmän aikavälin vaikuttavuuden arvioinnille on jo yksinomaan sen vuoksi, että niukkenevat resurssit kyettäisiin suuntaamaan entistä vaikuttavammin. Arviointikokemus osoittaa, että pelkän jälkiseurannan varaan asiaa ei täysin
kannata jättää. Toimenpiteen toteutusaikaan tapahtuva ”mittaaminen” on suositeltavaa. Tässä esim.
”oikeita asioita” kysyvät yhdenmukaiset kyselyt ja itsearviointityö voisivat olla toimivia menetelmiä.
Hanketoteuttaminen vaikuttavuuskeskeisesti vaatii ajattelutavan muutosta. Tämän ajatusmallin (interventiologiikka) juurruttamisessa rahoittaja on keskeisessä roolissa.
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