
1 

Itä-Suomen maaseudun 
kehittämissuunnitelmien 2014-2020 

väliarviointi 
 

Irene Kuhmonen, Augurix Oy 
Maaseudun kehittämisen syyspäivät  

Lahti 14.11.2018 
 



2 

Taustaa 

• Tilaajina Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon 

ELY-keskukset 

 

• Toteuttajina Suomen Aluetutkimus FAR ja Augurix Oy 

 

• Kesto tammi-syyskuu 2018; ohjausryhmä kokoontui kuusi 

kertaa 

 

• Arvioinnin kohteena kaikki ohjelmasta rahoitetut 

toimenpiteet, mutta ei Leader-toimintatapa 

 

• Toteutus ensisijaisesti benchmarking- eli vertailuanalyysinä: 

kolme maakuntaa koko ajan rinnakkain vertailussa 

 

• Huomio kehityssuunnissa ja niiden säilyttämisessä (hyvät) tai 

muuttamisessa (huonot) 

 

• Kaikki prosessin aikana nettiin: www.maakehys.fi 

http://www.maakehys.fi/
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Arviointiprosessi 

Erityistä monipuolisten 
määrällisten ja laadullisten 
aineistojen käyttö: 
• Yleiset tilastot 
• Ohjelman rekisterit 
• Kyselyt 
• Haastattelut 
• Työpajat (4 kpl) 
 
…sekä monipuolisten 
menetelmien käyttö: 
• Trendianalyysi 
• Dekomponointianalyysi 
• Kyselyanalyysit 
• Sisällönanalyysi 
• Kausaalikartat 
• Systeemianalyysi 
• Vertailuanalyysi 
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Havaintoja erilaisista aineistoista 
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Havaintoja erilaisista aineistoista 

Keskeisiä huomioita haastatteluista 

• Yhteistyö toimii hyvin ja on parantunut edelleen (erityisesti ELY-keskukset ja maakuntaliitot) 

• Ihmisten väliselle vuorovaikutukselle, keskustelulle ja pohdinnalle tarvitaan enemmän aikaa ja 
mahdollisuuksia: valmisteluvaihe, suunnittelu, ennakointi, tulevaisuuden pohdinta, hankkeista 

ja tuloksista tiedottaminen – tiedottamisesta ja tiedonvälityksestä vuorovaikutukseen 

• Hakijalle tarvitaan selkeämpi tapa löytää perille, järjestelmä on edelleen sekava – 
yksinkertaistaminen 

• Toimijajoukon monipuolistaminen olisi hyödyllistä (mm. hankkeet) – uusia toimijoita kaivataan 

• Kuntayhteistyön vahvistamiselle on tarvetta – kuntien johtoa kaivataan mukaan 

• Yhteistoiminta-alueiden perustyö on kunnossa; kehittämisaktiivisuudessa ja -roolissa on eroja 

• Yhteistyö ELY-keskusten ja Leader-ryhmien välillä on hyvin vakiintunutta; yksittäisiä 
rajankäyntejä hankkeiden rahoittamisessa ja erilaisia näkemyksiä siitä, kuuluuko yritysrahoitus 
toimintaryhmille 

• Ohjelmaan liittyvä hallinto on raskas ja ohjelma on joustamaton – muutosta kaivataan 

• ELY-keskuksilla on tarvetta mutta niukat resurssit kenttätyöhön, näkyvyyteen ja 
vuorovaikutukseen – lisäresursseja kaivataan 

• Tietojärjestelmien toistuvista epäonnistumisista ja viiveistä kärsivät erityisesti asiakkaat, 
järjestelmät ovat jotakuinkin toimintakunnossa vasta ohjelmakauden puolivälissä – muutosta 

kaivataan 

• Ohjelman seurantajärjestelmä indikaattoreineen ei palvele hyvin alueellista vaikuttavuuden 
seurantaa – tarvitaan oma 

• Alueidenväliset hankkeet ovat isoja ja laadukkaita, hyöty hieman epäselvä; valtakunnalliset 
hankkeet tuottavat yleistä tietoa, hyöty alueille välillinen; teemahaut nostavat asioita esille, 

hyöty vaihteleva; valintajaksokäytäntö toimii teknisesti, mutta hankkeiden pisteytys ja kilpailu 
vain jakson puitteissa on haastavaa, jatkuva haku edelleen hyvä vaihtoehto 

• Maakuntauudistus uhkaa lisätä keskittämistä – yhteistyötä on syytä opetella ja vahvistaa 
ennakoivasti 
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Havaintoja erilaisista aineistoista 

Murheenkryynit osa-alueittain, % 
Murheenkryynit ovat asioita, jotka eivät toimi ja joissa olisi korjattavaa ja parannettavaa 

Osa-alue Etelä-Savo Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Itä-Suomi Yhteensä

Toimeenpano 28 30 74 52 48

Vaikuttavuus 24 30 21 22 23

Toimintaympäristö 48 39 5 26 29

Yhteensä, % 100 100 100 100 100

Yhteensä, kpl 25 23 19 92 159

Korkein osuus korostusvärillä.
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Arvioinnin tulokset: suositukset 

Vahvuudet  
 vaikuttavuus 
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Havaintoja arviointiprosessista 

 

• Kohtuullinen määrä arviointikysymyksiä 

 

• Luottamus ja vuorovaikutus tilaajan ja toteuttajan välillä 

 

• Aineistojen vuoropuhelu (triangulaatio) 

 

• Benchmarking-asetelma: alueiden profiilien kirkastuminen 

 

 Liikkumavara arviointiprosessissa ja keskittyminen 

aineistoista nouseviin olennaisiin kysymyksiin 



12 

Kiitos 
mielenkiinnosta! 


