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Keski-Suomen alueellinen maaseudun
kehittämissuunnitelma 2014-2020:
”Sykettä Suomen sydämestä”

Keski-Suomi haluaa profiloitua kokeilukulttuurin
maakuntana. Kokeilut voivat koskea toimenpiteiden
sisältöjä, mutta mahdollisuuksien mukaan myös
uudenlaisia toimintatapoja ja hallinnollisia menettelyjä.

Tarjouspyyntö
Etsimme tutkivaa journalistia arvioimaan maaseudun
kehittämissuunnitelman toteutuksen onnistumista KeskiSuomessa kauden puolivälissä. Olemme koonneet tiiviin
tietopaketin suunnitelman keskeisistä tavoitteista ja
toteutumistiedoista ja haluamme selvittää miltä kokonaisuus
näyttää ulkopuolisin silmin.
Emme kaipaa perinteistä tutkimusta, tilastoja tai yhteenvetoja
jo tehdyistä asioista vaan pikemminkin teräviä, relevantteja
havaintoja onnistumisista ja kehittämiskohteista. Toivomme
myös ajatuksia tulevaan, mihin meidän pitäisi kiinnittää
huomiota, jotta pääsisimme tavoitteisiimme.

Suomen sykkivä sydän

Keski-Suomen Maaseutusuunnitelman puoliväliarviointi
https://www.youtube.com/watch?v=yhUvlTZvKyw
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Vaikuttavuudesta
Keskeinen kysymys: millainen olisi keskisuomalainen maaseutu
ilman kehittämissuunnitelmaa ja sen toteuttamiseksi
rahoitettuja hankkeita verrattuna nykytilaan? Ero on sitä
kaivattua vaikuttavuutta.
- Hankerahoitus, joka ei synnytä pysyvämpää toimintaa, jää ilman
vaikuttavuutta.
- Joskus vaikuttavuus on hyvinkin konkreettista ja välitöntä.

Esimerkkejä:
• Sykettä-viestintähanke: Pöllöparlamentti-toimintamallin leviäminen.
• Sykettä Keski-Suomen metsiin: hankkeen hakkuunäytöksessä
koneyrittäjä sai uuden motokuskin osallistujien joukosta.
• KanDee: hankkeen kautta hankittu sydäniskuri ja sen käyttöön
annettu koulutus pelastivat ihmishengen.

Yritystukiin liittyviä havaintoja
• Yritystukien kysyntä on ollut toivottua heikompaa. Yritystuet ovat
lisäksi jakautuneet erittäin epätasaisesti seutukunnittain, mikä on
jopa ongelmallisempaa kuin niiden heikko kysyntä.
• Valtaosa yritystukea saaneista yrittäjistä ei ollut osallistunut
mihinkään hanketuella toteutettuun hankkeeseen tai edes kuullut
sellaisista. Tämä on suuri harmi, sillä parhaimmillaan yritystuet ja
hanketuet voisivat tukea toisiaan.
• Perustamistukien voisi ajatella olevan ensiarvoisen tärkeitä
suunnitelman työllisyystavoitteisiin peilaten. Myös vaikuttavuudella
mitattuna perustamistuet ovat erityisen tehokkaita. Perustamistukihakemuksia oli kuitenkin jätetty vain parisenkymmentä, joista vain
12 oli voitu hyväksyä. Ongelmana lienee tukimuotoon liittyvän
ohjeistuksen epäselvyys.

Hanketukiin liittyviä havaintoja
• Hanketuista suurin osa on myönnetty maakunnallisille
hankkeille -> vaikutusten tarkkaa kohdistumista seutukuntien
välillä on vaikeaa selvittää. Eivät ainakaan tasoita yritystuissa
vallitsevaa alueellista epätasaisuutta.
• Jyväskylän yliopisto puuttuu hanketoteuttajien joukosta!
• Painopisteajattelu saattaa ohjata hankkeita tiettyihin
karsinoihin. Vaarana on, että se kahlitsee hankehakijoita ja
estää teemoja ylittävien hankkeiden syntymistä.
- Suunnitelmassa peräänkuulutetaan vanhojen teemojen rajojen rikkomista ja
venyttämistä, toimialojen rajapinnoilla toimimista, mikä voisi synnyttää
uudentyyppistä yrittäjyyttä Keski-Suomen maaseutualueille.

Hanketukiin liittyviä havaintoja
Monimuotoinen maaseutuasuminen

• Hankkeilla on lisätty turvallisuuden tunnetta maaseudun
asumiseen: että vielä uskaltaa asua maaseudulla.
• Hankasalmelta löytyy hyvä esimerkki siitä, kuinka suunnitelmaa
on toteutettu alhaalta päin vastaten nimenomaan asukkaiden
omiin toiveisiin: kevyen liikenteen väylä.
• Keurusjumppa ry:n halli on koko maassa ensimmäinen seuran
itse rakennuttama ja omistama voimisteluhalli. Se on jo saatu
valmiiksi ja ahkeraan käyttöön.

Hanketukiin liittyviä havaintoja
Metsistä on moneksi
• Rahoitetuilla hankkeilla on pyritty mm. saamaan puuta liikkeelle
vastamaan kasvavaan kysyntään, edistetty uusiutuvan energian
käyttöä, kehitetty luonnonvarojen kartoitusmenetelmiä.
- Kestävyys, hiilinielut, hiilensidonta otettu mahdollisuuksien mukaan
huomioon hankkeissa.

• Puu on lähtenyt liikkeelle, mutta merkittävin syy siihen lienee
suhdanteissa. ”Sykettä Keski-Suomen metsiin” - puun
liikkuvuushankkeessa on myös edistetty sukupolvenvaihdoksia ja
tuotu esille vaihtoehtoisia metsänkäsittelymenetelmiä.
• Rakennetaan puusta –projekti vaikuttaa onnistuneelta, sillä moni
keskisuomalainen kunta on ilmoittanut, että seuraavat julkiset
rakennushankkeet toteutetaan puusta.

Hanketukiin liittyviä havaintoja
Potkua maatalousyrittämiseen
• Kehittämissuunnitelmassa maatalouden kehittämisen
painopisteeksi nostettiin ohjelmakauden alussa maito.
- Pelkän maidon sijaan on syytä tarkastella karjataloutta kokonaisuutena.
- Suurin yksittäinen hanketuki onkin myönnetty Menestyvä
keskisuomalainen nautakarjatila (MEKA) –koulutushankkeelle:
pienryhmät, tilavierailut ja opintomatkat on koettu hyödyllisiksi ja on
ymmärretty myös se, että uusilla investoinneilla ei ole väliä, jos yrittäjä
itse ei jaksa.

• Potkua maatalousyrittämiseen –painopisteen alla toteutettavien
hankkeiden vaikuttavuutta on kenties kaikkein vaikeinta arvioida.
Kaikissa hankkeissa vaikutukset voivat näkyä vasta vuosien
päästä, mutta tässä painopisteessä se korostuu.
- Jo se, että joku viljelijä päättää vielä jatkaa ammattiaan voidaan pitää
saavutuksena.

Hanketukiin liittyviä havaintoja
Uudistuva yrittäjyys
• Uudistuva yrittäjyys on kaikista painopisteistä monipuolisin.
• Hankkeilla on mm. edistetty yritysten kilpailukykyä lisäämällä
laatutietoisuutta ja –osaamista sekä resurssitehokkuutta ja
kiertotaloutta. On kehitetty luontomatkailua ja parannettu alueen
retkeilyreittien näkyvyyttä ja saavutettavuutta.
• Lukujen valossa Keski-Suomen kansallispuistoja ja niiden
markkinointia kehittävät hankkeet ovat olleet menestyksekkäitä,
sillä kansallispuistojen vetovoima on säilynyt ja jopa lisääntynyt.
• Hienoa on ollut myös se, että hankkeet ovat toimineet kuten ovat
opettaneet, ja tehneet runsaasti yhteistyötä toistensa kanssa.

”Kehittämissuunnitelman
toteuttamisen merkittävimmäksi
aikaansaannokseksi nostaisin
yhteisöllisyyden lisääntymisen.”

Yhteisöllisyys
• Yhteistä harrastustoimintaa, turvallisuuden tunnetta…
• Kannustusta siihen, ettei kaikkea tarvitse tehdä itse: voisiko
työt jakaa tai ulkoistaa?
• Onnistunutta kotouttamista.
• Merkittävimpiä työkaluja ovat olleet opintomatkat ja pienryhmät
• Suurempi vaikutus kuin sinänsä tärkeillä vierailukohteilla saattaa olla
sillä, että tuodaan ihmisiä yhteen.
• Työtä tehdään monesti yksin, joten jo yrittäjyyden kokemuksen
jakaminen on ollut tärkeää.
• Pienessä porukassa matkaten osallistujat hitsautuvat yhteen ja
verkostoituvat sekä pitävät monesti yhteyttä reissujen jälkeen.
• Keskinäinen palaute on parhaimmillaan johtanut liiketoiminnan
kehittämiseen ja kumppanuuteen.

Suomen sykkivä sydän
• Suurin oivallus arviointia tehdessä on
ollut Keski-Suomen keskeisen sijainnin
tajuaminen.
• Keski-Suomen keskeinen sijainti on
suuri mahdollisuus, mutta tuo myös
haasteita.
- Logistisesti erinomainen sijainti.
- Erilaiset tulkinnat eri ELY-keskuksissa tuovat
haasteita alueiden välisten hankkeiden
rakentamiseen.

Hyvästä parempi -> kehittämisehdotuksia
• Toivotaan neuvontaa jo hankemuotoilun yhteydessä. Tässä
vaiheessa ELY-keskus voisi myös naittaa hankkeita keskenään.
- Hankkeiden valintaprosessin kehittäminen, ELY-keskukselle
parempi mahdollisuus vaikuttaa jo aiemmassa vaiheessa.
• Jatkossa ei saisi syntyä hanketoimijoiden välillä sellaista tilannetta
kuin nyt, jossa on useita hankkeita samalle kohderyhmälle, ja
jotkut niistä tarjoavat maksullista ja toiset ilmaista koulutusta
hanketyyppistä riippuen.
- Hankemuotojen määrä ja sisältö seuraavalla ohjelmakaudella?
• Rahoituksen jäykkyys ei riittävästi mahdollista aitoja kokeiluja
hanketuissa.
- Kevyt kokeiluraha myös hanketukiin?

KIITOS!

