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Lähtökohta

Tämä tutkimus kohdistuu Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen työvoimaosaston Eu-
roopan Unionin ohjelmakaudella 1995 – 2000 rahoittamien Euroopan sosiaalira-
haston 5b-ohjelmaa toteuttavien hankkeiden analysoimiseen yritysten kokeman
hyödyn ja yritysyhteistyön näkökulmasta. Analyysissä sovelletaan yhteistyöpro-
sessien laatuanalyysia.

Alueellinen kehittäminen nähdään tässä tutkimuksessa eri yhteiskuntaelämän
alojen, erilaisten intressiryhmien (potentiaalisesti ristiriitaisten) päämäärien, stra-
tegioiden ja keinojen  yhteensovittamisena  ja toiminnan koordinointina alueen
kilpailukyvyn edistämiseksi (Linnamaa 1996). ’Erilaisilla intressiryhmillä’ halu-
taan korostaa sitä, että kehittämistoimintaan osallistuu useita organisaatioita omis-
ta intresseistään käsin. Määritelmässä on myös käytetty ilmaisuja ’yhteensovitta-
minen’ ja ’koordinointi’, eikä sellaisia alueellisessa kehittämisessä usein käytetty-
jä fraaseja kuten ’yhteistahdon synnyttäminen’ ja ’toiminta yhteisten tavoitteiden
saavuttamiseksi’, koska todellisen yhteistyön taustalla on usein erilaisten intressi-
en ja tavoitteiden tunnistaminen ja kunnioittaminen. Yhteensovittaminen ja koor-
dinointi korostavat kunkin yhteistyössä mukana olevan organisaation tavoitteiden
ensisijaisuutta suhteessa yhteisiin tavoitteisiin. Yhteistahtoa voidaan katsoa ole-
van silloin, kun toimijoiden intressit ovat yhteneväiset. Näin kehittämistoiminnas-
sa tulisi tämän määritelmän mukaan pyrkiä etsimään sellaisia ratkaisuja, jotka pal-
velevat kunkin sidosryhmän (tässä tapauksessa yritysten) omia tavoitteita, mutta
samalla edesauttavat koko alueen kehitystä. (Linnamaa & Sotarauta 2000.)

Erityisen haasteelliseksi on osoittautunut yritysten osallistuminen kehittämis-
toimintaan. Yritysten osallistumisen pullonkauloina on pidetty yritysten omien ke-
hittämistarpeiden huonoa tunnistamista, yrittäjien aikaresurssien puutetta, yhteis-
työfoorumien huonoa organisointia, yrittäjille vieraita hallinnollisia toimintatapo-
ja ja huonoa informaation kulkua. (Lakso 2000.) Usein yritysten toimintakulttuu-
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reihin ja omiin strategioihin ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Tällöin myöskään
yritysten erilaisia sitoutumisen syitä ei tunnisteta ja perusteet yhteistyölle jäävät
ohuiksi. Tämän tutkimuksen taustalla on oletus, että tehokkaan yhteistyön synnyt-
tämiseksi kehittämistoiminnan tulisi suunnata huomiota aiempaa enemmän yh-
teistyöprosessien laatuun. Samalla huomio on kiinnitettävä aiempaa enemmän yri-
tysten hanketoiminnasta ja yhteistyöstä saamaan lisäarvoon niiden omien tavoit-
teiden ja strategioiden näkökulmasta.

Tutkimuksen tavoitteena on

• luoda ’laadukkaan lisäarvoa tuottavan yritysyhteistyön’ profiili,

• laatia ehdotuksia kehittämistoiminnan ja yritysten välisen yhteistyön parantamiseksi
Etelä-Pohjanmaalla,

• arvioida yritysten kehittämis- ja koulutushankkeista saamaa lisäarvoa,

• tunnistaa yritysten ja kehittämistoiminnan organisoinnin välisen yhteistyön pullon-
kaulat ja vahvuudet,

• antaa realistinen kuva alueellisen kehittämistoiminnan suhteesta yritysten omaan ke-
hittämistoimintaan.

Ohjelmallista kehittämistyötä ja hanketoimintaa arvioidaan yleensä suunnitelmis-
sa määritettyjen tavoitteiden toteutumisen perusteella. Tätä näkökulmaa voidaan
kutsua ’tavoitelähtöiseksi arvioinniksi’. Yksi tällainen, yleensä kaikkiin alueelli-
siin kehittämisohjelmiin ja –hankkeisiin asetettu keskeinen arviointiperuste on
uusien työpaikkojen syntyminen tai olemassa olevien turvaaminen ohjelman tai
hankkeen kohdentumisalueella. Aluekehitystä rahoittavat viranomaiset haluavat
seurata kehittämisohjelmien tavoitteiden toteutumista. Tuloksellisuuden seuranta
kuuluu kiinteänä osana alueellisiin kehittämisohjelmiin. Aluekehitysviranomaiset
tekevät tätä arviointia itse tai tilaavat ulkopuolisia arviointeja. Arviointia tehdään
usein ns. määrällisten mittarien toteumaa seuraamalla. Muita näkökulmia ohjelmi-
en ja hankkeiden arviointiin voivat olla esimerkiksi: johtamis-, osallistuja-, neu-
vonta-, asiantuntija-, monistamis- ja prosessinäkökulmat. (Worthen & Sanders &
Fitzpatrick 1996.)

Johtamisnäkökulmalla tarkoitetaan kehittämistyön tietoista organisoimista. Osal-
listujanäkökulma pureutuu kehittämistyön tarkasteluun osallistuvien toimijoiden
omien elämysmaailmojen näkökulmasta. Neuvontanäkökulmalla tarkoitetaan or-
ganisaatioiden ja ihmisten toimintatapoihin vaikuttamista. Asiantuntijapainottei-
sella arvioinnilla viitataan kapeasti hallinnon ja suunnittelun sisäisten koordinaa-
tio- ja evaluaatiotapojen kehittämiseen. Monistamisessa tavoitellaan arviointitu-
losten levittämistä ns. hyvinä käytänteinä mahdollisimman laajalle yleisölle. Pro-
sessinäkökulmaan sisältyy kehittämistyön syvällinen, vaiheittainen arviointi. Pro-
sessievaluaatiossa arviointiin sisällytetään kehittämistyön tapahtumat ja vaiheet,
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syy-seuraussuhteet sekä toimijoiden väliset suhteet ja toimijoiden roolit. Prosessi-
näkökulma pyrkii nostamaan esiin ne tekijät, jotka johtavat suunnitelmien tavoit-
teisiin, esimerkiksi työpaikkojen syntymiseen. Tällöin tavoitteen toteutumiseen
kvantitatiivisen analyysin keinoin ei erityisesti paneuduta.

’Kaiken kattavia’ evaluointimenetelmiä on varsin vaikea kehittää. Yleensä eva-
luaatiotutkimukseen valitaan näkökulma tapauskohtaisesti. Suurimpia peruskysy-
myksiä talouspainotteisten kehittämisohjelmien ja -hankkeiden arvioinnissa ovat
kehittämissuunnitelmien tulokset ja vaikuttavuus sekä niiden taustalla olevat pro-
sessit. (Reese & Fasenfest 1999, 3.) Käsillä oleva tutkimus sisältää erityisesti ele-
menttejä johtamis-, osallistuja-, monistamis- ja prosessinäkökulmista. Erityisesti
tutkimus voidaan kytkeä prosessinäkökulmaan, koska pyrkimyksenä on selittää
kokonaisvaltaisesti hanketyön taustalla olevia, yritysten lisäarvoon vaikuttavia te-
kijöitä. Yritysten osallistujanäkökulma painottuu myös voimakkaasti; tutkimus
pyrkii analysoimaan hanketoimintaa yritysten omien kokemusten näkökulmasta.
Tavoitteena on myös levittää hanketyön dynamiikkaan liittyvää tietoa kehittäjäyh-
teisöille. Tavoitteena ei kuitenkaan ole ns. hyvien käytäntöjen kehittäminen. Tut-
kimus linkittyy myös johtamisnäkökulmaan laajassa mielessä; tavoitteena on ana-
lysoida hanketoiminnan organisoimista.

Tutkittujen hankkeiden yhteinen nimittäjä on ’osaamisen tason nostaminen’,
joka on samalla Manner-Suomen 5b-ohjelman kolmannen toimintalinjan nimi. Se
on ESR-rahoitteinen toimintalinja 5b-ohjelman sisällä. Tämän toimintalinjan hank-
keilla on kolme täsmällisempää toimenpidekokonaisuutta kyseisen toimintalinjan
sisällä. Jokin seuraavista on jokaisen tutkitun hankkeen täsmällisempi rahoituspe-
ruste, jonka perusteella hanke kytkeytyy laajempaan kehittämisohjelmaan. Ensik-
si hankkeilla kehitetään koulutusrakenteita tai työvoiman osaamista. Toiseksi niil-
lä pyritään parantamaan tutkimus- ja kehittämisyksiköiden tiedon hyödyntämistä
toiminta-alueillaan ja kolmanneksi niillä pyritään parantamaan pk-yritysten osaa-
mista.

Tutkimuksen aluksi käytiin läpi Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen työvoimaosas-
ton Euroopan Unionin ohjelmakaudella 1995 – 2000 rahoittamat 5b-ohjelmaa to-
teuttavat ESR-hankkeet olemassa olevan materiaalin avulla. Käytettävissä olivat
hankkeista laaditut yhteenvedot, hankesuunnitelmat ja hankkeista eri toteuttajien
internetsivuilla oleva materiaali.

Kaikki tutkitut hankkeet ovat koulutuspainotteisia kehittämishankkeita, joiden
edunsaajiksi on hankesuunnitelmassa merkitty yritykset. Kaikissa hankkeissa on
yrittäjien kouluttamisen lisäksi myös muita kehittämistavoitteita. Tällaisia ovat
mm. verkostoituminen ja erilaisten toimintajärjestelmien käyttöönotto yrityksissä.
Hankkeiden toteuttajat ovat eri puolilta Etelä-Pohjanmaata. Suurin osa toteuttajis-
ta on joko koulutus- tai kehittämisorganisaatioita. Yhdenkään hankkeen toteutta-
jana ei ole omaa liiketoimintaansa kehittävä yritys. Muutama toteuttajista on taus-
taltaan osakeyhtiömuotoinen.
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Jatkoanalyysin otettiin 12 hanketta, joissa kaikkein selvimmin edunsaajaryhmänä
ovat yritykset. Lyhyt sisältökuvaus valituista hankkeista on liitteessä 1. Keskeisin
valintaperuste oli hankkeen edunsaaja. TE-keskuksen työvoimaosaston näkökul-
masta juuri yrityksille suuntautuvien hankkeiden toteutumisaste on kaikkein hei-
koin. Tästä syystä yritystoimintaan kohdistuvien hankkeiden laadun selvittäminen
myös TE-keskuksen näkökulmasta on erityisen tärkeää.

Tutkimuksen aineisto koottiin teemahaastattelulla näiden 12 hankkeen vetäjien
ja niihin osallistuneiden yrittäjien näkemyksistä. Teemahaastatteluissa haastatte-
lut kohdistetaan tiettyihin teoreettisesta viitekehyksestä johdettuihin teemoihin,
joihin haastattelija on etukäteen perehtynyt. Haastattelutilanteessa keskustelua käy-
dään valittujen teemojen puitteissa. Teemat ovat väljiä ja mahdollistavat myös
haastateltavan aktiivisen roolin vastaajana. Teemahaastatteluissa ei käytetä struk-
turoidulle haastattelulle ominaista kysymysten tarkkaa muotoa ja järjestystä, mut-
ta ennalta määritellyt teemat luovat keskustelulle puitteet.

Haastatteluja tehtiin yhteensä 59;  hankkeiden vetäjiä haastateltiin 12 ja yrittäjiä
tai yritysten edustajia 47 (liite 2). Haastattelut tehtiin syys-marraskuussa 2000.
Jokaisesta hankkeesta haastateltiin keskimäärin neljää yrittäjää. Haastattelut kestivät
20 minuutista kahteen tuntiin. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja osa purettiin
sanatarkasti. Haastatteluaineistosta esille nostetut, analyysia havainnollistavat suorat
lainaukset on tekstissä esitetty sisennettynä ja lainausmerkeillä erotettuna.
Lainauksista on poistettu kohdat, joista haastateltavan voisi tunnistaa. Suorissa
lainauksissa ei ole myöskään sanatarkasti toistettu ns. täytesanoja. Jos haastateltavan
puheesta on jätetty osia pois välistä (esim. välihuomautukset, jotka eivät liity suoraan
ko. teemaan), niin poistetut osat on merkitty kolmella pisteellä.

Tutkimuksen aikana järjestettiin työseminaari (11.1.2001), jossa keskusteltiin
tutkimuksen alustavista tuloksista. Seminaariin osallistui yhteensä 14 henkilöä:
hankkeiden vetäjiä, työvoimahallinnon edustajia (Työministeriö ja TE-keskus) ja
yrittäjiä. Työseminaarissa käydyt keskustelut on liitetty tutkimuksen tausta-aineis-
toon (Aineiston kokoamisesta ja haastatteluista enemmän liitteessä 3).
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Alueellisen kehittämisen pääpiirteet

Alueellinen kehittäminen on kokenut lyhyen historiansa aikana monia vaiheita ja
muutoksia. Ajattelu- ja toimintamallit - joskin ehkä usein viiveellä - ovat muuttu-
neet toimintaympäristön muuttumisen mukana. 1980-luvun lopulla Suomessa alet-
tiin siirtyä ohjelmaperusteiseen aluekehittämiseen. Alueellisessa kehittämisessä
tuli tavaksi korostaa osaamista, innovatiivisuutta ja teknologiaa. Samalla alueiden
omaehtoisuus ja oma innovatiivisuus alkoivat nousta aiemman, hyvin systeemius-
koisen kansallisen kehittämisajattelun takaa paremmin esille. Alueita ei enää näh-
ty niin suoraan tukialueina tai suunnittelun objekteina kuin aiemmin, vaan niistä
tuli kehittämisen subjekteja. (ks. Vartiainen 1998.) Ohjelmaperusteisella kehittä-
misellä on haettu ratkaisua Suomen alueellisen kehittämisen ja aluepolitiikan yh-
teen keskeisimmistä ongelmista eli tavoitteiden, strategioiden ja toimenpiteiden
huonoon koordinaatioon kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Ohjel-
mallisuuden perusajatuksena on, että yksittäiset hankkeet kootaan monivuotisiksi
ohjelmiksi tavoitteena luoda systemaattinen yhteys hankkeiden ja niiden taustalla
olevien organisaatioiden välille.

Alueellisten kehittämisohjelmien laadinnassa ja toteuttamisessa pyritään kump-
panuuteen. Erityisesti Euroopan Unionin kehittämisohjelmissa korostetaan läheis-
tä yhteistyötä ja konsultointia komission, jäsenvaltion sekä alueellisten ja paikal-
listen viranomaisten kesken, koskien niin suunnittelua, arviointia, rahoitusta, to-
teutusta kuin seurantaakin. Kumppanuusperiaatteella pyritään kytkemään yrityk-
siä, yrittäjien etujärjestöjä, työmarkkina- ja kansalaisjärjestöjä jne. mukaan toi-
mintaan. (ks. Mäkinen 1999.) Ohjelmallisuus ja kumppanuus eivät kuitenkaan ole
toteutuneet ohjelmallisessa aluepolitiikassa oletetulla tavalla. (ks. tarkemmin So-
tarauta & Lakso 2000.) Yhdeksi ohjelmaperusteisen kehittämisen kulminaatiopis-
teeksi on noussut yritysten osallistuminen ohjelmien suunnitteluun ja erityisesti
hankkeiden toteutukseen. Alueellisessa kehittämisessä onkin tullut tavaksi koros-
taa sitä, että elinkeinoelämän asiantuntemusta ja näkemyksiä tarvittaisiin selvästi
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nykyistä enemmän sekä strategisessa suunnittelussa että erilaisissa projekteissa.
Yritykset ovat kuitenkin erityisen herkkiä tarkastelemaan kehittämistoimintaa hyö-
dyn näkökulmasta; saako siitä suoraan omia tavoitteita tukevia hyötyjä.

Yritysten osallistumista ohjelmien suunnitteluun ja projektien toteuttamiseen
on sivuttu myös aikaisemmissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Kainuussa tehdyssä
maakunnallista muutoksen johtamista käsitelleessä tutkimuksessa yritysten osal-
listuminen ohjelmien suunnitteluun ja projektien rakentamiseen todettiin ongel-
malliseksi (Sotarauta & Lakso 2000). Tutkimus osoitti, että ohjelmat ja projektit
avautuivat yrityksille hallinnollisena ja raskaana kokonaisuutena, josta yksittäisen
yrityksen on suhteellisen vaikea hahmottaa mahdollista hyötyä konkreettisella ta-
solla, oman toimintansa näkökulmasta. Samanlaisia tuloksia on saatu myös muis-
sa tutkimuksissa (ks. esim. Sotarauta & Linnamaa 1997; Lakso 2000). Ohjelmalli-
sen kehittämisen mukana vilkastunut projektitoiminta ei ole toivotulla tavalla saa-
vuttanut yrityksiä. Yritysten näkökulmasta alueelliset strategiat jäävät teemoiltaan
yleisiksi ja projektit ovat olleet raskaasti organisoituja ja toimintatavat vieraita.
Tämän tutkimuksen tavoitteena onkin yleistä ohjelma- ja verkostotarkastelua tar-
kemmin pureutua siihen, mitä lisäarvoa yritykset ovat saaneet Euroopan sosiaali-
rahaston rahoittamista kehittämishankkeista, sekä selvittää sitä, mitkä tekijät vai-
kuttavat lisäarvon syntymiseen.

Ohjelmallisen kehittämistoiminnan ja sen puitteissa toteutettavien hankkeiden
tuottamaa lisäarvoa on vaikea kartoittaa kehittämistoiminnan moniulotteisuuden
takia. Hankkeiden tulisi osaltaan pureutua alueellisissa kehittämisohjelmissa esil-
le nostettuihin, alueen kehityksen kannalta keskeisiin ongelmiin, haasteisiin ja
mahdollisuuksiin. Samalla hankkeiden tulisi tarjota nk. edunsaajille, eli tämän tut-
kimuksen näkökulmasta katsottuna yrityksille, selkeää lisäarvoa niiden omien tar-
peiden ja strategioiden näkökulmasta. Hankkeiden tulisi siis samanaikaisesti pal-
vella sekä alueen kehityksen että yritysten omia tarpeita. Hankkeiden toteuttami-
sessa erilaisten tarpeiden ja tavoitteiden yhteensovittaminen on noussut keskei-
seen asemaan.

Hankkeista on muodostunut keskeinen väline alueiden kehittämistyössä. Hank-
keet tarjoavat resursseja ongelmien ratkaisuun ja uusia mahdollisuuksia kehittä-
mistyöhön. Hanketyön avulla on uskottu voitavan pilkkoa alueelliset kehittämis-
ongelmat, ideat ja tarpeet pieniin palasiin. Hankkeiden tavoitteet on määritetty ja
tulokset arvioitu hankekohtaisesti, vaikka mahdolliset vaikutukset alueen kehityk-
sessä näkyvätkin usein vasta varsin pitkällä aikavälillä. Hanketoiminnasta on myös
muodostunut yksi keskeinen tapa uuden osaamisen välittämisessä alueelle. Han-
ketoiminta on koettu tärkeäksi myös siksi, että hankkeiden avulla moniin toimin-
toihin on ollut mahdollista saada uusia resursseja ja ideoita, julkisen sektorin jou-
duttua muutoin supistamaan toimintojaan. Projektitoiminnalla on ollut mahdollis-
ta käynnistää sellaisia asioita ’hankkeina’, jotka eivät muutoin olisi olleet mahdol-
lisia.
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Alueelliset kehittämisohjelmat ja niitä toteuttavat kehittämishankkeet toimivat
myös yritysten ja alueellisten kehittäjäorganisaatioiden yhteistoiminnan foorumeina.
Ohjelmatyön sisälle on sijoitettu merkittävä osa julkisen sektorin yritysten kehit-
tämistyöhön sijoitettavista panoksista.  Alueelliset kehittämisohjelmat on raken-
nettu alueellisia kehittäjäorganisaatioita (maakunnan liitto, TE-keskus ja kunnat),
toteuttajaorganisaatiota (oppi- ja tutkimuslaitokset, kunnat, yrityspalveluyritykset
yms.), yrityksiä ja kolmannen sektorin toimijoita yhdistäviksi viitekehyksiksi.
Yhteistyö konkretisoituu kullekin hankkeelle ominaisella tavalla sekä hankkeen
suunnittelu- että toteutusvaiheessa.

Hankkeistamisessa on kaksi osapuolta: rahoittaja ja toteuttaja. Rahoittaja ikään
kuin siirtää kehittämisohjelman toteuttamisvastuuta hankkeen toteuttajalle ja sa-
malla tarjoaa hankkeen toteuttajalle ja hankkeen kohderyhmälle resursseja niiden
omista tarpeista lähtevään kehittämistoimintaan. Ideaalissa tilanteessa yrityksiin
kohdistuva hanke syntyy hankkeen rahoittajan, yritysten ja hankkeen toteuttami-
sesta vastaavaan organisaation vuorovaikutuksessa (ks. kuva 1). Rahoittajat vas-
taavat hankkeiden rahoituksesta, ohjelmien ja hankkeiden koordinaatiosta ja val-
vonnasta. Rahoituksen myöntäminen edellyttää hyvin laadittua hankesuunnitel-
maa ja potentiaalista vaikuttavuutta. Toteuttajaorganisaatiot (voivat myös olla yri-
tyksiä) hankkeistavat kehittämisideoita ja organisoivat hankkeen toteutuksen ke-
hittämisohjelmien yleisten linjausten puitteissa. Toteuttajaorganisaatiot voidaan
tästä näkökulmasta katsottuna tulkita kehittämispalvelujen tarjoajiksi. Rahoittaja-
ja toteuttajaorganisaatioiden välillä onkin eräänlainen tilaaja-tuottaja -suhde. Ra-
hoittajaorganisaatio tavallaan ’panttaa’ myöntämänsä rahoituksen toteuttajaorga-
nisaatiolle, joka pyrkii tekemään hankkeesta sekä edunsaajien (yritysten) että ra-
hoittajan vaatimuksia vastaavan kokonaisuuden. Toteuttajaorganisaation toimin-
nassa tulisi korostua asiakaslähtöisyys sekä rahoittajan että edunsaajan suuntaan.
Edunsaajat ovat hanketoiminnassa hankkeen kohde, niiden tulisi hankkeiden avul-
la kyetä kehittämään omaa toimintaansa. Edunsaajien suhde hankkeeseen on mah-
dollista tulkita lähinnä asiakassuhteeksi.

Yksinkertaisimmillaan hankkeen toteutus perustuu vain yritysten ja rahoittajan
väliseen vuorovaikutukseen. Ohjelmatyön ja hankkeiden moninainen hallinto, eri-
laisten tarpeiden yhteensovittamisen vaikeus ja projektin vaatima koordinointi ovat
johtaneet siihen, että hankkeiden suunnittelu ja toteutus ovat usein niiden toteutta-
miseen erikoistuneiden toimijoiden vastuulla.

.
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Kuva 1. Yritystoimintaa kehittävän hankkeen syntyminen ja toimijoiden roolit.

Suunnittelun ja toteutuksen siirtymisestä edunsaajan ja rahoittajan näkökulmasta
katsottuna ’kolmannelle taholle’ seuraa erilaisia tulkintoja samaan asiaan. Tästä
syystä tämän tutkimuksen nimi on ’Hanketoiminnan neljä todellisuutta’.

Ensimmäinen todellisuus on rahoittaja-toteuttaja –suhde. Toinen todellisuus osal-
listuja-toteuttaja –suhde, joka realisoituu hankkeen toteutuksessa. Kolmas todelli-
suus on toteuttajan oma näkemys hankkeesta ja sen raportointi ulospäin. Kehittä-
jäorganisaatiot joutuvat hankkeita toteuttaessaan toimimaan samanaikaisesti mo-
nissa eri todellisuuksissa. Kehittämishankkeiden hankesuunnitelmat ja niissä ase-
tetut toteuttamistavat ja tavoitteet ovat erisisältöisiä kuin hankkeet toteutuessaan
ovat. Hankkeita ei voi toteuttaa suunnitelman mukaisesti ja vaikka tämä tiedetään,
on hankesuunnitelmassa esitettävä tietyntyyppisiä asioita, jotta hankkeeseen saa-
taisiin rahaa. Näin syntyy hanketoiminnan neljäs todellisuus. Osan tätä neljättä
todellisuutta muodostavat yrittäjien retoriset näkemykset hanketoiminnasta. Täs-
sä tutkimuksessa pyritään myös selvittämään sitä, kuinka erilaisia nämä neljä to-
dellisuutta ovat ja miten toteuttajien liikkuminen eri todellisuuksien välissä käy-
tännössä onnistuu.
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2

Kehittämishankkeen määrittyminen

2.1 Kehittämishanke on osa isompaa kehittämisohjelmaa

Kehittämistyön toimeenpano kuuluu rahoittaville viranomaisille. Oikeus perustuu
joko lakiin ja asetuksiin tai keskinäisiin sopimuksiin. Tutkimuksen hankkeet on
rahoitettu Euroopan Unionin maaseudun kehittämisohjelman 5b perusteella. Sen
sisällä on erikseen Etelä-Pohjanmaan maakunnan oma 5b-ohjelma, joka puoles-
taan on Manner-Suomen 5b-ohjelman sisällä. Rahoitus tutkituille hankkeille on
myönnetty maakuntaliiton hallinnoimassa rahoittajien (TE-keskuksen osastot,
maakunnan liitto, lääninhallitus, Kera ja ympäristökeskus) yhteistyötä koordinoi-
vassa työjaostossa. Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoitusta niille on esitetty
ja sitten myönnetty Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen työvoimaosaston esittelystä.

Kehittämishankkeiden rahoittajaorganisaatiot, toteuttajaorganisaatiot sekä edun-
saajat muodostavat järjestelmän, jonka tulee toimia verkostona, jossa informaatio
mahdollisuuksista ja tarpeista sekä erilaisista resursseista kulkee jouhevasti. Edun-
saajat (yritykset) ovat tietoisia kehittämismahdollisuuksista ja rahoittaja- ja to-
teuttajaorganisaatiot kehittämiskohteiden tarpeista. Aidoissa verkostossa yhteis-
työteeman tulisi yhdistää toimijoita; mahdollisimman monen osapuolen tavoittei-
ta tulisi toteuttaa.

On eri asia arvioida sitä, kuinka hyvin yksittäinen hanke on sopinut johonkin
erityis- tai alueohjelmaan, kuin sitä kuinka hyvin hanke on itsenäisenä prosessina
onnistunut. Tätä hankeprosessia tai hanketyötä voidaan arvioida tuloksellisuuden,
vaikuttavuuden ja merkittävyyden näkökulmista. Merkittävyys on käsitteistä laa-
jin. Se sisältää yleisellä tasolla sekä tuloksellisuuden että vaikuttavuuden, mutta
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kiinnittää huomion ennen kaikkea kehittämistyön moniin merkityksiin (Viljamaa
2000, 38). Merkittävyyttä voidaan arvioida esimerkiksi nostamalla esiin kysymys
mitä tapahtuisi, jos jokin tietty hanke jätettäisiin kokonaan toteuttamatta. Näin
hankkeen merkittävyyteen liittyy sidos edunsaajiin. Kenelle tai keille hanke ja sen
toteuttaminen on ollut merkittävää ja kenelle taas ei?

Merkittävyys on osa strategisuutta. Kun hankkeella tai toimenpiteellä on mer-
kittävyyttä, sillä on myös strategista merkitystä edunsaajilleen. Hankkeiden strate-
gisuuden astetta voidaan lähestyä useasta eri näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa
arviointi kohdistetaan hanketyöhön. Hanketyön vaikutus ilmenee hyvin monita-
hoisena ja vaikutusten tarkka arviointi lyhyellä tähtäimellä ei ole helppoa. Hanke-
työ on saattanut vaikuttaa esimerkiksi toimijoiden tietoisuuteen, joka on ohjannut
tiettyihin valintoihin. Hankkeiden kohdistumista ja vaikutuksia on myös vaikea
mieltää, jos kehittämistä ei katsota riittävän kokonaisvaltaisesti. Pienten koulutus-
ja neuvontahankkeiden ulospäin näkyvät vaikutukset ovat usein vähäisemmät kuin
isojen yritysten tarpeisiin suunnattujen ’täsmähankkeiden’ vaikutukset. Varsinkin
yritystoiminnan kehittämisen näkökulmasta perustason yleiset hankkeet saatetaan
nähdä näpertelynä. Usein näiden hankkeiden osallistujat (asiakkaat) eivät edes
miellä osallistuneensa johonkin projektiin. (vrt. Viljamaa 2000.)

 Strategisuutta arvioitaessa on tehtävä käsitteellinen ero operatiivisen ja strate-
gisen toiminnan välille. ’Strateginen’ tarkoittaa yleensä, että kehittämistyössä py-
ritään  hahmottamaan laajempia kokonaisuuksia, olennaisia asioita ja kehityskul-
kujen peruslogiikkaa pitkän aikavälin näkökulmasta (vrt. Vanhanen & Laukkanen
& Koskinen 1994). Kehittämishankkeissa tulisi kyetä arkisen toiminnan massasta
erottamaan aikaansaannoksia ja tiloja, joihin on päästävä, jotta niillä voidaan tu-
kea kehitystä. Siksi operatiiviset ilmiöt ovat osaksi myös strategisia, koska myös
niillä voi olla laajempi, yleisempi merkitys. Strategisuus ja operatiivisuus ovatkin
usein lusikan ’kovera’ ja ’kupera’ puoli.

Merkittävyys on varsin toimijasidonnaista. Siksi hankkeiden strategisuutta voi-
daan tarkastella toimijoiden näkökulmasta tai voidaan myös pyrkiä asettamaan
tietty kollektiivinen tavoitetaso. Usein strategisuutta tarkastellaan rahoittajien nä-
kökulmasta, koska rahoittajat määrittävät rahoituskriteerit ja sitä kautta hankkeen
tavoitteet. Hankkeita toteuttavat organisaatiot asettavat hankkeille omia tavoittei-
taan, jotka liittyvät usein ’projektituotteen’ laatuun, toimijoiden osallistumiseen ja
oman toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen.
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2.2 Kehittämishanke perustuu hankesuunnitelmaan

Yksittäisen hankkeen1 rajat määrää hankesuunnitelma, jonka rahoittaja hyväksyy.
Hankkeiden keskeisin kriteeri ja ydin on hankesuunnitelmassa esitetty hankeidea.
Hankeidean pitää olla innovatiivinen ja olla toteutettavissa muualla myöhemmin.
Hankesuunnitelman pitää olla ’toteuttamiskelpoinen’. Sen pitää sisältää myös sel-
vitys hankkeen vaikuttavuudesta hankkeen toteuttamisen jälkeen. Yleensä myös
hankkeen toteuttamisen tarpeellisuuden perustelu ja edunsaajaryhmän tarpeen osoit-
taminen ovat edellytyksenä hankesuunnitelman rahoitukselle. Vaatimukset vaihte-
levat rahoittajittain, ja lähes kaikilla rahoittajatahoilla on omat hakemuslomak-
keensa, joissa ne pyytävät rahoituksen hakijaa esittämään oman hankkeensa tiedot
painottaen rahoittajaa kiinnostavia asioita.

’Hanke’ voidaan kuvan 2 mukaisesti lyhyesti määritellä siten, että se on rajatul-
la rahoituksella, rajatuksi ajaksi, hankesuunnitelmassa etukäteen määriteltyihin
tavoitteisiin pyrkivä sarja toimenpiteitä, joista syntyy kokonaisuus. Hankkeen ta-
voitteet, aikataulu ja budjetti esitetään hankesuunnitelmassa.

Kuva 2. Kehittämishankkeen rajaus.

Ilman hankeideaa ei ole hanketta. Jonkun on tehtävä hankeideasta hankesuunnitel-
ma. Kehittämishankkeen hankesuunnitelman laatiminen aloitetaan kuvan 2 mu-

1 ’Hanke’ sanan synonyyminä käytetään usein käsitettä ’projekti’. Tässä tutkimuksessa käytetään
’hanke’ sanaa. ’Projekti’  sanan käyttö on vakiintunut yleiseen kielenkäyttöön. Tekstissä käytetään
sanaa ’projektipäällikkö’ sen vakiintuneisuuden takia ja osittain myös siksi, että suurin osa hankkeita
vetäneistä henkilöistä on asemanimikkeeltään projektipäällikköjä.
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kaisesti hankeidean täsmentämisellä. Ensin täsmennetään hankkeen edunsaajat ja
hankkeen toteutustapa. Tämän jälkeen perustellaan hankkeen tarpeellisuus ja mer-
kitys edunsaajaryhmälleen. Näiden pohjalta hanke budjetoidaan, aikataulutetaan
ja sille asetetaan realistinen tavoitetaso. Hankkeita rakennetaan monin erilaisin
mallein ja metodein, joten mitään yleistä hankesuunnitelman laatimisen kaavaa ei
ole olemassa.

Millaisia hyvät hankkeet ovat olleet? Voiko niistä löytää yhteisiä piirteitä ja
voiko niiden eri vaiheita – suunnittelua ja toteutusta – kuvata joillakin yhteneväi-
sillä piirteillä?  Tämän työn tavoitteena on muodostaa erilaisia typologioita siitä,
miten ’hyvät hankkeet’  ja niiden hankesuunnitelmat ovat syntyneet, toteutuneet ja
miten osallistujat ovat hankkeet kokeneet.

Hankkeisiin osallistuvat yrittäjät näkevät usein vain pienen osan hankkeesta.
Edunsaajien ei läheskään aina ole perusteltua tuntea hankkeita ja niiden taustoja
tarkasti. Se, että he saavat osallistumisestaan hyödyn ja kokevat mielekkääksi osal-
listua, on paljon tärkeämpää. Tutkimuksellisesti hanketta voidaan lähestyä rahoit-
tajan, toteuttajan ja edunsaajien näkökulmasta. Hankkeen toteuttajan ja rahoitta-
jan näkökulmat voivat olla lähtökohtaisesti erilaiset kuin edunsaajan. Rahoittaja
katsoo hanketta kauempaa. Keskittyen erityisesti siihen, miten hanke sopii erilai-
sissa kehittämisohjelmissa esitettyihin kehittämistavoitteisiin. Toteuttaja painot-
taa erityisesti toteutusta ja siitä esiin nousevia ongelmia.

2.3 Hankesuunnitelman toteuttaminen vie hyödyn edunsaajille

Miten yksittäinen hanke toteutetaan, ratkaisee sen, kuinka paljon hankkeen edun-
saajat kyseisen hankkeen toteuttamisesta hyötyvät. Oikeaan kehittämistarpeeseen
kohdistetut kehittämisohjelmat perusteluineen luovat vain ‘raamit’ hankkeiden to-
teuttamiselle. Hankkeen toteuttaja tarjoaa näiden raamien sisään sovellettuja ke-
hittämishankkeita. Toteuttaja saatuaan rahoituksen toteuttaa hankkeen.

Vaikka hankesuunnitelma olisi kuinka hyvä tahansa, hankkeen toteuttaminen
tuloksekkaasti on mahdotonta, elleivät ajatellut edunsaajat lähde mukaan. Toteut-
tajan päätehtävä onkin varmistaa se, että hanke tavoittaa kohderyhmän. Ilman koh-
deryhmää ja yhteistyötä sen kanssa ei ole hankettakaan.

Kun ’oikea’ kohderyhmä on saatu koottua, kehittämishankkeen osallistujien on
vielä sitouduttava hankkeen tavoitteisiin. Hyvässä kehittämishankkeessa on olta-
va toteuttajan ja osallistujien välistä rakentavaa ja eteenpäinvievää vuorovaikutus-
ta. Hanketoteutuksen on löydettävä ’oma’ toteutusfooruminsa, koska kaikkia -
varsinkaan yksittäisten yritysten kehittämiseen liittyviä - asioita ei voi käsitellä
kovin avoimilla foorumeilla.
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Hankkeen toteutuksen aikana tiedon on liikuttava toteuttajan ja osallistujien
välillä. Hankkeisiin muodostuu omat toimintatavat, joista osa on jo ennakkoon
määritetty hankesuunnitelmassa. Jokainen hanke kuitenkin toteutuksensa aikana
hakee oman ’reittinsä’ tai ’tapansa toteutua’. Hyvät hankkeet tuottavat ja tuovat
tietoa jo olemassa olevan tiedon päälle. Kaikkea mahdollista ei tarvitse käsitellä
alusta alkaen, vaan hankkeen toteuttaminen rakentuu aikaisempien kokemusten ja
tietojen pohjalle. Kun edunsaajaryhmän jäsenet on tiedollisesti samalla tasolla
pohjatietojensa tai koulutustarpeidensa perusteella, heille on paljon helpompaa
tuottaa heidän tarpeeseensa tulevaa tietoa ja osaamista hanketoiminnan avulla.
Ideaalinen ja tavoiteltu tilanne olisi, että aina uudet hankkeet rakentuisivat aikai-
semmissa hankkeissa syntyneen osaamisen ’päälle’ ja sitä täydentämään. Kehitty-
vä hanketyö oppii omista virheistään ja onnistumisistaan. Sillä on jatkuva itseään
korjaava, inkrementaalinen luonne.

Hankkeen toteuttamisessa tehdään jo lähtökohtaisesti työnjakoa. On rahoittaja,
jolla on kehittämisohjelma; on hankkeen toteuttaja, jolla on kehittämisosaamista
ja valmius toteuttaa; on osallistuja tai edunsaaja, jolla on tarve. Koko hanketoi-
minta perustuu toimivaan työnjakoon. Kaikkien toimijaosapuolten on katsottava
samaan suuntaan. Päämäärien on oltava riittävän samansuuntaiset, jotta hanke-
työssä syntyy tuloksia.

Tässä tutkimuksessa paneudutaan erityisesti hanketoiminnan käytäntöön. Mi-
ten hankeosapuolten toiminta vastaa sitä, mitä onnistunut hanketoiminta edellyt-
täisi? Miten hankeosapuolet, erityisesti edunsaajat, kokevat hankkeiden toteutta-
neen niille asetettuja tavoitteita ja millaisia ongelmia ja mitä hyvää ne ovat hank-
keiden toteuttamisessa nähneet?

Hanketoiminta on monen osan summa ja vaatii onnistuakseen ja tuottaakseen
tulosta monen asian onnistumista samanaikaisesti. Hanketoiminnan tutkimisen tästä
eräänlaisesta ’mikronäkökulmasta’ tekee perustelluksi se, että toimintaan käyte-
tään paljon julkista rahaa. Toiminnan pitäisi olla mahdollisimman ’läpinäkyvää’
ja tietenkin myös mahdollisimman tehokasta. Sijoituksille pitäisi muodostua mah-
dollisimman hyvä tuotto.

Tämä tutkimus jakautuu kuuteen eri osaan. Ensin luvussa 3 selvitetään yksit-
täisten hankkeiden syntymisen taustaa. Luvussa kerrotaan siitä, kuinka idea muut-
tuu hankkeeksi ja millaisin motiivein yrittäjät ovat näin syntyneisiin hankkeisiin
osallistuneet. Heidän näkemyksensä edunsaajina tuo keskusteluun hankkeiden
hyödyn ja sen merkityksen yritystoiminnalle. Hankkeiden hyödyn arvoa yrittäjille
pyritään myös arvioimaan hyödyn mitattavuuden pohjalta. Luku  4 tuo esiin han-
ketoteuttajan neljä todellisuutta. Luvussa valotetaan hanketodellisuuksien muo-
dostumista ja sisältöä. Tämän jälkeen luvussa 5 rakennetaan kaksitoista erilaista
hankekaarta, jotka yleisellä tasolla kuvaavat sitä, kuinka tässä tutkimuksessa tutki-
tut kehittämishankkeet onnistuivat. Tarkastelutaso on tällöin painottuneesti strate-
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ginen: pohditaan sitä, täyttävätkö hankkeet näin ne tehtävät, miksi ne on päätetty
perustaa ja rahoittaa.

Luvussa 6 yhdistetään toteuttajien ja osallistujien näkökulmat ja analysoidaan
sitä, miten yksittäisten hankkeiden toteuttaminen on edennyt. Kartoitetaan erityi-
sesti sitä, miten yhteistoiminnan laatu on toteutunut, kuinka laadukas itse hanketo-
teutus on eri vaiheissaan ollut? Luvun osioissa käsitellään erikseen hankeproses-
sia kokonaisuutena, hanketoimijoiden välistä luottamusta, hanketoimijoiden sitou-
tumista, hankkeista syntynyttä lisäarvoa ja sen merkitystä pidemmällä aikavälillä.
Kunkin osion lopuksi esitetään hankkeita koskevia yleistyksiä edellä olleen jak-
son pohjalta. Näin vedetään yhteen hanketoiminnan toista, kolmatta ja neljättä
todellisuutta eli sitä, miten hankeprosessi ja sen eri osa-alueet ovat onnistuneet.
Luvussa 7 toteutettuja hankkeita ja niiden toteuttajien toimintaa tarkastellaan pää-
osin ulkopuolelta. Arvioidaan sitä, kuinka hyvin hankkeet ovat toimineet. Tarkas-
tellaan sitä miten ne ovat toteuttajan hankeprosessina onnistuneet vertailtaessa niitä
hankkeisiin yleensä. Ovatko ne toimineet hankelogiikan perusasioiden mukaisesti
ja niiden puitteissa? Miten hankkeiden ja hanketyön yleiset ongelmakohdat on
selvitetty? Tutkimuksen tulokset kootaan tämän jälkeen perustelluiksi kehittämis-
ehdotuksiksi luvussa 8.
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Kehittämishankkeen muotoutuminen ja
yrittäjien siitä saama hyöty

3.1 Miten ideoista syntyy hanketoimintaa?

Ennen hankesuunnitelmaa on idea hankkeesta. Hankeidea on syntynyt jossakin.
Hankeideoiden syntymisen pääselityksiä on kaksi. Toisen mukaan ideat ’tulevat
yrittäjiltä’ ja toisen mukaan jokin hankkeita kokoava organisaatio saa virikkeen tai
’impulssin’ keskusteluista tai oivalluksista. Tämän jälkeen toteuttaja sitten koko-
aa hankkeen idean pohjalta. Yrityshankkeissa kaikkein luonnollisin aloitteenteki-
jä ja hankkeiden tarvitsija on yrittäjä. Kun yrittäjälle syntyy tarpeita tai ongelmia,
hän suuntaa oletetun hankkeistajan luo ja pyytää tätä tekemään sellaisen hankkeen
(tai tekee itse), jolla saisi ongelmansa ratkaistua.

Hankkeen kokoaminen voi lähteä puhtaasti tekijän (toteuttajan) oivaltamasta
tarpeesta. Tarve voi olla toteuttajan oma, ja se voi liittyä toteuttajan taustaorgani-
saation tulevaisuuden varmistamiseen tai sen osaamisen kehittämiseen. Impulsse-
ja ja ideoita voi tulla monista suunnista. Toteuttajat muotoilevat näiden impulssien
pohjalta hankkeita, ja näin yrittäjien piilevät tarpeet otetaan huomioon. Toteuttaja
on tavallaan impulssin katalysaattori: kokoaa hankkeita sellaisiin tarpeisiin, joista
saa vihjeitä tai jotka näkee ongelmina tai kehittämistarpeina yritysten toimintaym-
päristössä. Ideat tulevat enemmän ja enemmän yrittäjien esittämistä tarpeista. Ide-
at voivat muhia toteuttajalla kauankin ennen kuin ne realisoituvat hankkeiksi. Erään
hankkeen idea syntyi jo syksyllä 1998 eräässä samaa teemaa käsitelleessä semi-
naarissa. Hankkeen toteuttaminen alkoi loppuvuonna 2000. Hankesuunnitelma
kypsyi yli vuoden. Joskus hankkeen hyväksyttämiseen voi mennä enemmänkin
aikaa.
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”Se lähti ensimmäisen kerran liikkeelle ihan siitä, että oli tällainen konsulttiyritys xx ja
heille sitten rupesin tästä ongelmasta sanomaan, että tälle asialle pitäisi tehdä…että on
huoli tulevaisuudesta ja he rupesi sitten selvittelemään tätä asiaa ja etsimään niin kuin
yhteistyökumppaneita, oppilaitoksia sitten ja mä saatoin x:n (hankkeen toteuttaja) ja xx
yhteen ja ne yhden kurssin järjesti niin kuin yhteistyönä ja sitten mä rupesin suoraan
x:lle esittämään, että nyt pitäisi saada muitakin kursseja…ja siitä kun me X:n (toteutta-
jan edustaja) kanssa tätä ensimmäisen kerran asiaa esitin, niin 2 vuotta siihen meni,
sitten kun tämä hanke ryhtyi toteutumaan pikku hiljaa…”

Erään hankkeen sisältöä ideoitiin ja suunniteltiin vuosi. Kolmen yrittäjän suunnit-
teluryhmä tuli mukaan suunnittelemaan hanketta siinä vaiheessa, kun hankkeessa
ryhdyttiin tarkemmin pohtimaan sitä, keille hanke suunnataan. Tällainen suunnit-
telu on hankkeissa poikkeuksellista, yleensä suunnittelu pitkäjännitteisesti yrittä-
jien kanssa on aika satunnaista.

Hanketta ideoitaessa ja suunniteltaessa on vaikea erottaa sitä, milloin hanke on
suunnittelu yrittäjien kanssa ja milloin ilman yrittäjiä. Käytäntö on, että hankkeita
niin kuin kaikkea muutakin toimintaa sekä tuotteita tehdään yhä pienemmille int-
ressi- tai edunsaajaryhmille.

Idea uuteen hankkeeseen saattaa tulla edellisten hankkeiden palautteesta tai
epävirallisista keskusteluista yrittäjien kanssa. Erilaisissa koulutustilaisuuksissa
keskustellaan yrittäjien kanssa, ja niissä syntyy ideoita ja nousee esiin uusia ja
akuutteja koulutustarpeita. Näin saadaan uusia hankeaihiota. Jatkuva yhteydenpi-
to yrittäjiin on luonteva tapa saada heidät mukaan myös uusien hankkeiden ideoin-
tiin. Ideointiin osallistuneet yrittäjät on helpompi saada mukaan myös hankeideoi-
den jatkokehittelyyn.

Kun hankesuunnitelmaa ryhdytään kokoamaan, joku ottaa vastuun tästä työstä.
Hän konkretisoi esitetyt ideat tai impulssit hankkeeksi. Kuka tämän työn tekee?
Roolijako on yleensä selvä hankkeen alusta alkaen: toteuttaja kokoaa hankkeen.
Hankesuunnitelmia rakennetaan mekaanisesti tai yrittäjien nimenomaisesta toivo-
muksesta. Toinen hanketoteuttaja ratkaisisi kaikki ongelmat kuin teknikko ensin
purkamalla tarpeen paloiksi ja sitten kokoamalla uudelleen. Toinen taas ottaisi
mielellään ’oikeat ihmiset’ paikalle ja kokoaisi heille juuri sellaisen paketin ’kuin
he haluavat’, kaikki hyvä ja tarpeellinen koottaisiin samaan hankkeeseen siitä syystä,
’että se nousi tarpeesta ja oikeilta ihmisiltä’ (oikealta kohderyhmältä).

Ongelma on yksi hankesuunnitelman kokoamisen peruste. Monen yrittäjän
motivaatio syntyy siitä, että on jokin tietty akuutti ongelma. Hanke voi olla tapa
ratkaista ongelma. Näin hanke voi olla täysin rationaalista yrittäjien akuuttien on-
gelmien ratkaisua. Yrittäjä on helpompi saada mukaan hankkeen laadintaan ja sit-
ten myöhemmin osallistumaan itse hankkeeseen, jos hankesuunnitelman kautta
kyetään tarjoamaan edes osaratkaisuja yrittäjän ongelmiin.

Joka kymmenes haastatelluista yrittäjistä oli jollain tavoin osallistunut toteutet-
tujen hankkeiden suunnitteluun. Hankkeita suunnitelleet tai suunnitteluun osallis-



27

Hanketoiminnan neljä todellisuutta

tuneet yrittäjät ymmärtävät hanketta laajemmin myös projektipäälliköiden ja to-
teuttajan näkökulmasta.

”Oon hyvinkin paljon päässyt siihen vaikuttamaan, mehän valittiin siihen sellainen pie-
ni työryhmä, joka valmisteli sitä asiaa ja että siihen olen päässyt hyvinkin paljon vaikut-
tamaan…”

Hankkeiden ennakkosuunnitteluryhmillä tuodaan hankkeisiin jo suunnitteluvai-
heessa korostetusti yritysnäkökulmaa. Yleensä on niin, että jos hankkeen idea on
tullut yrittäjältä, hän myös osallistuu myöhemmin hankkeen konkretisointiin. Hä-
net halutaan pitää mahdollisimman tiiviisti mukana hankkeen suunnittelun kaikis-
sa vaiheissa. Muu suunnitteluryhmä kootaan ja se valikoituu ’luottoyrittäjän’ ja
toteuttajaorganisaation henkilökontaktien pohjalta. Hyväksi tiedettyjä ihmisiä py-
ritään valitsemaan mukaan.

Monet yrittäjät ovat motivoituneita yhteissuunnitteluun, heillä on omia selviä
intressejään pelissä.

”Kyllä se keskeinen motiivi minulla on ollut ainakin se, että pitäisi saada yhteen näitä
pieniä yrittäjiä, jotka toimii niin kuin yksittäin ja jokainen omissa kopeissaan ja toimis-
toissaan…”

Hankesuunnitelma on tietyn ajan ns. ’käsittelyssä’ eli viranomaisen valmistelussa.
Hankkeen valmistelu voi kestää eri rahoittajaviranomaisissa kauankin. Yrittäjät
ovat kärsimättömiä hankkeiden käynnistymisen suhteen. Tässä vaiheessa hank-
keen suunnittelijan (tulevan toteuttajan) on pidettävä ’kieli keskellä suuta’. On
tiedostettava se, kuka voi luvata ja mitä voi luvata ja milloin voi luvata hankkeen
ollessa käsittelyssä tai valmistelussa.

”Ei pidä mennä lupaamaan (yrittäjille mitään), ennen kuin koulutukselle on rahat jos-
tain katsottuna.”

Toteuttajille voi olla iso ongelma, jos viranomaisvalmistelu kestää kauan. On ai-
van ilmeistä, että yrittäjien kärsivällisyys loppuu jossakin vaiheessa, etenkin jos
hankkeen suunnittelija on mennyt lupaamaan yrittäjälle ratkaisua johonkin yrittä-
jällä olleeseen käytännön ongelmaan. Kolikon toinen puoli on, että yrittäjän kärsi-
mättömyyden korostamisella yritetään painostaa rahoittajaa toimimaan nopeam-
min omassa valmistelussaan ja rahoituspäätöksen tekemisessä. Hankkeen suunnit-
telija purkaa omaa kärsimättömyyttään rahoittajaan. Tällainen ’hätäily’ kuuluu osin
hanketyön periodimaisuuteen ja rahoituksellisesti paikkaavaan luonteeseen.

Useita tässä tutkimuksessa mukana olleita hankkeita on suunniteltu yhdessä
yrittäjien kanssa, usein yrittäjän aloitteesta, ja täydennetty yrittäjien kanssa käyty-
jen keskustelujen pohjalta vielä hankkeen aikana. Kovin monia konkreettisia esi-
merkkejä tällaisesta ideoinnista ei esitetä. Hanketoteuttajien yleinen toive on, että
yritykset osallistuisivat enemmän hankkeiden suunnitteluun. Se on osittain ns. re-
torista puhuntaa; hanketoiminnan mystifioimat yrittäjät on otettava huomioon jo-
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kaisessa hankkeen kokoamisen käänteessä, muuten rahoitusta ei yrityshankkee-
seen ’heru’. Tapa suunnitella hankkeita yhdessä yritysten kanssa on hyvin toimija-
kohtaista. Pääosin yritysten näkemyksiä kysellään hyvin yleisellä tasolla ja vasta
sen jälkeen kun hankkeen toteuttaminen on jo aloitettu. Toive siis on, että yrittäjät
tulisivat mukaan suunnitteluun, mutta käytäntö on se, että kysellään jälkeen päin
yleisellä tasolla yrittäjien toiveita.

Tiivistelmä:  Summaten hankkeiden syntyä ja muodostumista voidaan sanoa, että
ideat ’nousevat’ epävirallisten keskustelujen kautta ja hankeideat syntyvät pää-
sääntöisesti pienillä ja epävirallisilla foorumeilla. Toinen hankkeiden syntymisen
tapa on se, että toteuttajat saavat oivalluksia toimintaympäristössään ilmenevistä
tarpeista tai he saavat yrityksistä suoran impulssin koota hanke. Toteuttaja kokoaa
hankkeen. Osassa hankkeista suunnitellaan sisältöä yhdessä yrittäjien kanssa. Usein
toteuttaja suunnittelee hankkeen yksin. Hanketta jonkin verran täsmennetään yh-
dessä rahoittajan kanssa. Hankkeiden toteuttajat eivät tarkemmin kuvaa täsmenty-
misvaihetta, vaikka tällainen vaihe aivan ilmeisesti on. Kun hanke on suunniteltu
ja täsmennetty, idea on saanut rahoitettavat hankeraamit: se muuttuu toteutuksek-
si, jos rahoitus järjestyy.

3.2 Miten osallistujat valikoituvat kehittämishankkeisiin?

Harvassa hankkeessa osallistujat ovat selvillä ennen rahoituspäätöstä. Usein hank-
keen toteuttaminen aloitetaan etsimällä tai valitsemalla osallistujat. Käytäntö vaih-
telee hankkeittain.

Kehittämishankkeisiin osallistuvien yritysten ja yrittäjien osallistumismotiivit
vaihtelevat paljon1. Usein hankkeisiin sitoutumisen perusta rakennetaan jo han-
ketta suunniteltaessa tai aivan toteutuksen alkuvaiheessa. Kun yrittäjien kokemuksia
ja hyötyjä hankkeista selvitetään, on luonnollista ensin selkeyttää osallistumispää-
töksen taustalta löytyviä motiiveja ja syy-yhteyksiä. Osallistumispäätöksen taus-
talta löytyvät motiivit ovat usein hyvin yrittäjäkohtaisia. Yrittäjä tehdessään osal-
listumispäätöstä perustelee sen jollakin hänelle itselleen yksinkertaisesti hahmot-
tuvalla tavalla. Tämä päätös ja sen perustelu tavallaan seuraa hänen osallistumis-

1 Tämän tutkimuksen haastatteluaineistoon antoi näkemyksensä 52 yrittäjää 47 haastattelussa. He
muodostavat ryhmän, josta osa on toiminut jo vuosia yrittäjänä; muutamat vasta aloittavat toimin-
taansa. Yrittäjiä on monilta toimialoilta, suuri osa haastatelluista toimi puunjalostus- tai metalliteol-
lisuudessa. Tarkemmat tiedot yrittäjien taustoista on liitteessä 4. Vastaajien ja haastateltavien määrä
on erilainen siksi, että muutamissa haastatteluissa haastatteluun osallistui yrittäjäpariskunta tai muita
perheenjäseniä kuin aviopuoliso.
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taan hankkeeseen koko hankkeen toteuttamisen ajan. Yrittäjä kuvaa tätä puhues-
saan ’siitä ja siitä hankkeesta ollaan hakemassa sitä ja sitä’.

Kehittämishankkeisiin osallistumisen motiivit voidaan jaotella täsmentyneisiin
osallistumismotiiveihin ja yleisiin osallistumismotiiveihin. Monet vastaajat haluavat
tämän lisäksi korostaa sitoutumisen omaehtoisuutta ja sitä, että panostaminen oli
tietoinen valinta. Näin osallistumismotiivi on täsmentynyt ja konkreettinen. Yleiset
osallistumismotiivit taas pohjautuvat johonkin yleisempään tavoitteeseen. Tällöin
hankkeesta haetaan vain yleisesti tietoa tai yhteistyökumppaneita. Yleiset
osallistumismotiivit ovat eräänlaisia sekundäärisiä motiiveja, jotka hankkeen
toteuttamisen aikana saattavat muuttua joiksikin konkreettisiksi asioiksi, ja nämä
asiat nousevat silloin tämän sekundäärisen osallistumismotiivin päälle ja korvaavat
sen. Näin hankkeesta saatu tulos voi olla jopa hyvinkin konkreettinen, vaikka
osallistumisen motiivi ei olisi ollut vielä kovin jäsentynyt.

3.2.1 Täsmentyneet osallistumismotiivit

Suurimmalla osalla yrittäjistä on jokin täsmentynyt motiivi osallistumiselleen. Sel-
keimmät osallistumismotiivit liittyvät kouluttautumiseen, konsultoinnin hankki-
miseen tai jonkin teknisen järjestelmän käyttöönottoon. Nämä kolme motiivityyp-
piä yhdessä kattavat yli puolet tässä haastateltujen yrittäjien osallistumismotii-
veista. Hyötyä haetaan yritystoimintaan ja sen ongelmiin tai yritystoiminnan te-
hostamiseen. Yrittäjät voivat myös kokea hankkeen ja siihen osallistumisen itsel-
leen tärkeäksi ja tätä kautta yritys osin välillisesti on hankkeen hyödynsaajana.
Motiivi nousee yrittäjän henkilökohtaisesta tarpeesta. Yrittäjä parantaa omia tie-
tojaan tai täydentää omaa osaamistaan.

Joka neljäs yrittäjistä näkee että heille luvattiin pääasiassa koulutusta. Yrittäjät
puhuivat haastatteluissa usein juuri ’siitä ja siitä kurssista’ tarkoittaen hanketta ja
siihen liittyvää koulutusta. Yrittäjät mieltävät hankkeet kurssina ja koulutuksena,
koska ne ovat ’se näkyvä osa hanketta’. Monella yrittäjällä ei ole käsitystä siitä,
että koulutuksen taustalla on jokin tavoitteellinen hanke. He puhuvat siitä, että
ovat vain konkreettisesti hakemassa ’koulutusta liiketoiminnan kehittämiseen’.

Yrittäjien on huomattavasti helpompaa puhua jonkin tietyn organisaation jär-
jestämästä koulutuksesta ja koulutuspäivistä kuin jostain eriytyneestä hankkeesta.

”Kyllä se on lähtenyt siitä, että täällä on muutama henkilö lähinnä liittyen atk-toimintoi-
hin ja internetin käyttöön ja tällaiseen, me on todettu että siellä on hyviä kursseja ja
sitten on ilmoittauduttu sinne kursseille…”

Eli korostetaan yksittäisten yritysten toimihenkilöiden osallistumista ja heidän
henkilökohtaisen ammattitaitonsa parantamista osallistumismotiivina.
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Lähes joka kuudes haastatelluista yrittäjistä on osallistunut hankkeeseen edis-
tääkseen jonkin uuden teknisen järjestelmän käyttöönottoa yrityksessään. Motiivi
on selkeä ja teknisorientoitunut. Tällaisia teknisiä järjestelmiä ovat mm. erilaiset
laatujärjestelmät tuotannollisille yrityksille tai tietotekniset järjestelmät joko tuo-
tannollisille tai palveluyrityksille. Hankkeeseen osallistumisen motiivi on tällai-
sen järjestelmän käyttöönotto tai aikaisempaa tehokkaampi hyödyntäminen.

”Alunperinkin me lähdettiin mukaan tähän X-hankkeeseen sillä perusteella, että me saa-
daan enemmän asiantuntijanäkemystä tavallaan meidän omaan toimintaan, arviointiin
ja analyysiin ja sitä kautta, että me saadaan työkaluja laatujärjestelmän rakentamiseen.”

Yrityksen oman laatujärjestelmän rakentaminen on viime vuosikymmeninä nous-
sut yhä tärkeämmäksi. Laatujärjestelmien kehittämishankkeisiin osallistuneet yrit-
täjät ovat motivoituneita osallistumaan juuri järjestelmän ’hyvän rakentamisen’
takia. Ulkopuolinen resurssi on iso apu tässä työssä tuotannolliselle yritykselle,
joka on jatkuvasti tuotantoprosessissaan kiinni. Toinen iso hankkeisiin osallistu-
mista motivoinut teknisten järjestelmien käyttöönotto on ns. sähköisten kauppa-
paikkojen rakentaminen. Hankkeen kautta oli luvattu olla edistämässä tällaisen
sähköisen kauppapaikan rakentamista yritykseen. Esimerkiksi eräs yrittäjä perus-
teli tarvettaan; saisi siirrettyä omaa työtään yhä enemmän verkkoon, kun tällä het-
kellä suuri osa työajasta kuluu puhelimessa. Uusien toimintamuotojen ja järjestel-
mien käyttöönottoon tähtäävissä hankkeissa osallistumismotiivit ovat yrittäjille
’kirkastuneita’. He hakevat selvästi rajattua ja yksilöityä asiaa.

Lähes joka kuudes yritys on osallistunut siksi, että on saanut hankkeeseen osal-
listumisella yhdistetysti sekä koulutusta että konsultointia. Verrattaessa koulutus-
ta ja konsultointia sisältäviä hankkeita puhtaisiin koulutushankkeisiin, nämä yri-
tyskohtaista konsultointia sisältävät hankkeet jäsentyvät myös yrittäjille selkeäm-
min juuri hankkeina.

”…meillä on nyt kesken tällä hetkellä tämä turvallisuuspuoli…on tämä laatujärjestel-
mäasia, sitä on käynnistelty tuossa...on ollut tosiaan tätä atk-koulutusta ja on muutama
luentokin ollut…”

Koulutuksen ja konsultoinnin yhdistäminen on myös selvästi yrittäjäosallistujia
motivoivampaa kuin pelkkä koulutus; ensin tuodaan esiin konsultoinnin merkitys
yritykselle ja sen jälkeen puhutaan yleisesti koulutuksesta. Konsultointi kohdistuu
selkeästi yrityksen tarpeisiin ja on konkreettista.

Yritystoimintaansa aloittavat yrittäjät osallistuvat usein hankkeisiin. He halua-
vat tukea ja neuvoja yrittäjänä toimimiseen. Uusyrittäjien koulutuksessa on muo-
dostunut yksi keskeisistä koulutushankkeiden muodoista. ’Yritystoimintaan val-
mentava’ koulutustoiminta on yhä enemmän muuttumassa ja osin jo muuttunut ns.
jatkuvaksi toiminnaksi. Yrittäjäkandidaattien kokemusten mukaan uusia lähineu-
vontaa antavia hankkeita tarvitaan.
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”…Täällä alkoi 4 vuotta sitten XX -projekti, johonka mä liityin ja silloin mä perustin
tämän yrityksenikin. Käytin sitä projektia hyväkseni kaikessa yrityksen perustamiseen
liittyvissä asioissa. Se oli sellainen ensimmäinen hanke, jossa olin mukana ja nyt sitten
tämä x -projekti on toinen...”

Yrittäjä aloitti toimintansa tällaisessa hankkeessa ja on nyt tullut uuteen saman-
tyyppiseen, lähinnä uusyrittäjille suunnattuun hankkeeseen täydentämään omia
tietojaan. Hänen kohdallaan hankeosallistumisessa voidaan nähdä selvä hankeket-
ju. Aikaisempi osallistuminen on ollut perusteluna myöhempään osallistumiseen.
Hänen motiivinsa osallistua uudelleen koulutukseen uudessa hankkeessa on omi-
en yrittäjävalmiuksiensa lisääminen.

”…mulla ei ole pohjakoulutusta, minkäänlaista yrittämiseen, yritysjohtamiseen eikä
mihinkään asiaan mikä liittyy yrittämiseen. Pakko näitä on käydä, ihan mielenkiintoista
on käydä…”

Uusissa yrityksissä on selviä koulutuksellisia ja osaamiseen liittyviä tarpeita. Näi-
tä on ’helppo’ käydä täydentämässä näissä ’uusyrittäjille’ tai yritystoimintaansa
käynnistäville henkilöille suunnatuissa hankkeissa.

Haastatelluista kolme oli sellaisia, joilla oli todella selkeä yrittämisen ja yrittä-
jäksi ryhtymisen motiivi. He olivat päättäneet ryhtyä yrittäjäksi ja olivat osallistu-
neet yrittäjyyteen valmentavaan koulutus- ja kehittämishankkeeseen. Kun henkilö
itse haluaa yrittäjäksi on tavoite ja motiivi selvä; yrittäjyyteen kouluttautuminen.

”Mähän olen periaatteessa toiminut jo nuoresta asti…olen liika hyvä työmies vieraalle.
Aina kun ottaa työkseen jonkun, niin sen tekee kunnolla sitten ja toisaalta mä tein kaiket
opiskelukesät urakalla töitä…Kynnys oli niin matala jo…Varmasti se on yksi pääsääntö
siinä tämä työ, että mä en ole oikeastaan koskaan tottunut siihen, että on 8 tunnin työpäi-
vä…”

3.2.2 Yleiset osallistumismotiivit

Yksi hanketoiminnan päätavoitteista on piilevien koulutustarpeiden nostaminen
esiin. Hanketoiminnan luonteeseen kuuluu täten myös ’nukkuvien herätys’. Nor-
maalisti ’nukkuvat yrittäjät’ tekevät omien arvojensa ja tottumustensa mukaan;
uusiin asioihin ja tarpeisiin herätään usein vasta jonkinasteisen kriisin kautta. Täl-
lainen kriisi voi olla jokin toiminnallinen ongelma esimerkiksi tuotannossa tai
markkinoinnissa. Joskus hankkeet voivat auttaa ongelmien ratkaisussa jo ennen
ongelmien syntymistä. Yhden projektipäällikön näkemyksen mukaan puolet hank-
keisiin osallistuvista yrityksistä onkin sellaisia, joissa on juuri tehty suuria inves-
tointeja tai jokin suuri toiminnallinen muutos. Tarve on herännyt muutoksen myö-
tä. Tarpeen sisällöstä ei kuitenkaan ole kovin tarkkaa ja jäsentynyttä kuvaa.

Osa yrittäjistä sanoi, että he eivät olleet osallistumisensa motiivia kovin tark-
kaan ajatelleet, olivat vain osallistuneet koulutukseen tai hankkeeseen sillä peri-
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aatteella, että ’kyllä sieltä aina jotain saa’. Osallistumispäätöksen taustalla on täl-
löin monia osin ristikkäisiäkin vaikuttimia, jotka ovat yhteydessä ainakin yhtä pal-
jon osallistumiseen kuin konkreettinen luvattu hyöty. Joissain tapauksissa tällaiset
sekundääriset tavoitteet vaikuttavat enemmän kuin näkyvät ja konkreettiset motii-
vit.

Yksi yleinen mukaanlähtösyy oli se, että hankevetäjä on ennestään tuttu, silloin
oli helppo lähteä mukaan. Ei oikeastaan edes tarvittu mitään selkeää motiivia, kun
kokemus kyseisen hanketoteuttajan aikaisemmasta toiminnasta oli ollut erittäin
positiivinen. Yllättävän usein osallistumismotiivina - joka kymmenennellä - on
yksinkertaisesti se, että heitä oli pyydetty mukaan hankkeeseen. Voidaan tietenkin
ajatella, että kaikki hankkeisiin osallistuneet on tavallaan ’pyydetty mukaan’ hank-
keeseen jossain vaiheessa. Ilman jonkinlaista aloitetta tai virikettä tuskin kukaan
osallistuisi mihinkään hankkeisiin. Tässä yhteydessä vastaajat nimenomaisesti
painottivat sitä, että juuri heitä oli pyydetty mukaan. Pyyntö on koettu henkilökoh-
taisena.

Jo käynnissä olevien hankkeiden aikana yrittäjältä yrittäjälle kulkee tietoa siitä,
että jokin hanke on hyvä. Tätä tietä hankkeisiin tulee mukaan mm. nuoria yrittäjiä,
jotka ovat saaneet sukupolvenvaihdoksessa yrityksen. He ottavat yhteyttä suoraan
projektipäällikköihin ja kysyvät

”vieläkö siihen hankkeeseen voi osallistua, kun kuulin…”

He ovat selvillä hankkeen sisällöstä kuulopuheiden pohjalta, ja heidän kuuleman-
sa on luonut motiivin lähteä hakemaan itselleen toisen yrittäjän kuvaamaa koulu-
tusta.

Usein yrittäjät luottavat paljon enemmän toisen yrittäjän sanaan kuin ulkopuo-
lisilta saamiinsa tietoihin, vaikka ovatkin keskenään kilpailijoita. Yrittäjät ovat
yhtä innokkaita kuin muutkin ihmiset levittämään tietoa hyvistä kokemuksistaan.
Tämäntyyppinen ’opiskelijarekrytointi’ on hankkeen toteuttajille edullista ja pal-
kitsevaa. Hankkeisiin valikoituu normaalia motivoituneempia osallistujia, eikä tie-
don levitys maksa mitään. Kuinka tällaisen hiljaisen tiedon sitten saa liikkeelle, on
jo monimutkaisempi asia, johon projektipäälliköt eivät tietoisesti pysty vaikutta-
maan muuten kuin tekemällä työnsä mahdollisimman hyvin. Vahva aikaisempi
kokemus hanketoiminnasta on sekä edellytys että pohja tällaisen tiedon eteenpäin
saamiselle. Hankkeen toteuttajan on myös aikaisemmin pitänyt onnistua hankkei-
den toteutuksessa vähintäänkin hyvin, jotta ’hyvää ja positiivista’ tietoa syntyy.

Mukaan pyytäminen on kaikkein suurin yksittäinen motiivi lähteä mukaan hank-
keisiin. Suurempi kuin mikään edellä esitetyistä yksittäisistä täsmentyneistä osal-
listumismotiiveista. On mielenkiintoista, että pyytäminen nousee näin keskeiseen
asemaan. Kun osallistumismotiivi nousee pyynnön pohjalta, osallistuminen on joko
sosiaalista osallistumista tai aikaisempaan kokemukseen pohjautuvaa (osallistu-
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jalla voi tietenkin myös olla joku muu henkilökohtainen ns. labiili syy). Voi olla,
että yrittäjälle on selkeästi kerrottu mitä hän hankkeesta tulee saamaan ja tämä on
jostain syystä koettu puhtaasti esimerkiksi jonkun ennestään tutun projektinvetä-
jän pyyntönä.

”Hankkeen vetäjän kanssa siitä oli puhetta muissa asioissa, sanoi, että olisi tällainen
mahdollisuus, mitä tykkäät ja itse asiassa mä en silloin kokonaan tiennyt mitä se homma
tarkoittaa kaiken kaikkiaan, mutta siinä nyt on erilaisia vaihtoehtoja…”

Tuttuus merkitsee selvästi siis luottamusta. On helppo lähteä mukaan, kun tarvitta-
essa voi kääntyä tutun vetäjän puoleen ja keskustella hänen kanssaan ’luottamuk-
sella’ suoraan siitä, mitä hankkeen puitteissa voidaan tehdä. Yrittäjät haluavat yl-
läpitää suhteita hyviksi kokemiinsa projektinvetäjiin ja konsultteihin. Vanha sa-
nontahan on, että yrittäjä on aina yksin päätöstensä kanssa. Mukaan lähdön pohja-
na on  luottamuksen lisäksi usein iso annos sosiaalisuutta.

”Meillä on tullut tämä tuttavuus ja meillä on nyt ajatusmaailmassa sen verran saman
henkisiä, että me molemmat ollaan kyllä sen verran hiljaisia, että meillä kyllä juttu luis-
taa silti…”

Tietyllä tavalla hanke on myös sosiaalinen kenttä. Hankkeisiin voi mennä taval-
laan ’päästämään höyryä’.

”Tämä (hanke) on sosiaalinen verkosto. Yrittäjä kuitenkin on aika yksin, varsinkin kun
on pieni yritys ja meitä on monta sellaista. Kyllä kaikilla on kuitenkin sellainen haku-
suunta, että on sellainen tuki verkko siellä. Sosiaalinen tukiverkko ja tämä yhteistyö…”

Verkostoon pääseminen voi tyydyttää myös sosiaalisia tarpeita. Kun samanlaisia
yrityksiä hakeutuu yhteistyöhön, niistä on apua toinen toiselleen. Jos yrittäjä ha-
kee hankkeista sosiaalista tukiverkostoa, se korostaa yksittäisten yrittäjien roolia
myös hankkeen ’kuluttajana’. Yrittäjä ikään kuin hakeutuu verkostoon tyydyttä-
mään sosiaalisuuden tarvettaan.

Yrittäjien näkemyksen mukaan hankkeen aikana syntyy uusia asiakassuhteita.
Yritys on hakenut alihankintasuhdetta suurempaan yritykseen ja lähtenyt hank-
keen tilaisuuksiin ’paikan päälle’ katsomaan, saataisiinko hankkeen aikana alihan-
kintasuhteita syntymään.

”Lähdimme mukaan hankkeeseen…eipähän muuten oikeastaan, x:lle päin (isompi yri-
tys) on pantu jalkaa oven väliin.”

Pieniä yrityksiä vetävillä yrittäjillä on omia erityisongelmia. Jos heille tarjoutuu
esimerkiksi mahdollisuus tehdä alihankintatyötä, he ovat innokkaita hakemaan täl-
laisia mahdollisuuksia avaavia kontakteja. Ei ole varaa olla pois, jos on mahdolli-
suus hankkia pitempiaikaisia alihankintasuhteita isompiin yrityksiin. He eivät osal-
listu varsinaisesti hankkeeseen. He tulevat vain yksittäisiin tilaisuuksiin ’katso-
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maan tilannetta’. Tällaiset hankkeet koetaan usein pienissä yrityksissä selkeästi
asiakassuhteiden syntymisen paikkana, eikä sinällään kehittämishankkeina. Pääs-
tään yhtenä muiden joukossa kuulemaan isomman yrityksen tarpeita ja toiveita.
Sen jälkeen voidaan rauhassa miettiä, onko järkevää lähteä tällaisiin tarjottuihin
alihankintasuhteeseen mukaan. Samalla nähdään ketä muita on paikalla ja miten
he mahdollisiin yhteistyötarjouksiin suhtautuvat. Hanke on tavallaan hyvä epävi-
rallinen foorumi rakentaa suhteita. Tilaisuuksien aikana ei tarvitse vielä suoraan
sitoutua mihinkään eikä näyttää aikeitaan vastapuolelle, kun ollaan vasta tunnus-
telemassa. Näin pienemmän yrityksen liikkumavara pysyy selvästi suurempana.
Useampien kuin yhden päähankkijan yhtäaikainen tarve on iso yleinen motiivi
’olla paikalla’ monelle pienelle yritykselle.

”Ehkä se on se, että me on oltu koko tämä kuusi vuotta on oltu yhden (päähankkijan)
varassa, että sais vähä niinku muillekin tehdä. Jos yks vit…tuu, niin se loppuu sitte
siihen. Samoja tuotteitahan niille (kyseessä olevalle päähankkijakandidaatille) sais teh-
dä.”

Näin konkreettiselta vaikuttava motiivi on yleinen siksi, että yrittäjä meni vain
tarkkailemaan, eikä varsinaisesti osallistunut mihinkään hankkeeseen. Alihankin-
ta on monelle pienelle tuotannolliselle yritykselle yksi keskeinen osa koko yrityk-
sen toimintaa. Jos suhde jonkin päähankkijan kanssa on liian ’sitova’ tai yrityksen
toiminnan kannalta keskeinen, niin halu etsiä muitakin ostajia on koko ajan ole-
massa. Osallistumismotiivi tuotannollisilla yrityksillä on näin ollen tuotanto- ja
toimintasidonnainen mutta jäsentymätön.

Toisen ryhmän selitysten mukaan yrittäjät olivat motivoituneet lähtemään mu-
kaan kehittääkseen yrityksensä tuotteita ja tuotantoa yleensä. Yrityksissä tehdään
oman tuotteiston kehittämistä jatkuvasti ja hankkeet ovat yrittäjien mielestä hyvä
foorumi tehdä ammattilaisten kanssa yhdessä kehitystyötä. Monelle pienelle yri-
tykselle tuotannon kehittäminen on se kriittinen kohta, johon ei ehditä panosta-
maan riittävästi eikä ole tarvittavia koneita eikä laitteita. Hankkeiden kautta tar-
joutuvat tilaisuudet ovat niille tavallaan ainutkertaisia mahdollisuuksia kokeilla ja
miettiä tuotantoprosessejaan ja tuotannossaan olevia tuotteita ulkopuolisten hen-
kilöiden kanssa. Yksi osa tätä on tuotteiden edelleen kehittäminen. Osa yrittäjistä
lähtee hankkeisiin etsimään pohjaa yhteistyö- ja yhteistoimintasuhteille.

”Sen takia mä lähdin tähän että löytyis konkreettisesti niitä, jotka lyövät paperit pöytään
ja sanovat, että mä haluan tehdä sun kanssa yhteistyötä ja katotaan millä edellytyksillä
me voidaan tehdä. Onko meistä kumppaneiksi. Yhdistämällä voimia voitais parempaa
jälkeä ja parempaa tulosta…”

Uusien kontaktien hakeminen on tällainen sekundäärihyöty. Vain muutama yrittä-
jä oli osallistunut hakeakseen uusia yrityskontakteja. Monet osallistujat ovat mu-
kana siksi, että pysyisivät mukana maailman muutoksessa. Tämä on sellainen se-
kundäärinen osallistumismotiivi, joka muuttuu konkreettiseksi, jos hankkeesta on
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saatavissa, sen toteuttamisen aikana, jokin selvästi liiketoimintaa ja yrittäjän osaa-
mista parantava hyöty.

Hankkeet eivät pieniä yrityksiä paljon kiinnosta, ellei heti ole tarjolla jotain
konkreettista. Hyöty pitäisi saada irti heti, näkyvänä ja mitattavana.

”Yrittäjä on sellainen kun tällä kädellä antaa, niin toisella kädellä pitäisi saada saman
tien”.

Vaikka hankkeen kantava idea tai siinä kehitettävä asia olisi kuinka tärkeä hyvän-
sä, niin yrittäjät eivät välttämättä hankkeeseen osallistu. Voi olla, että toteuttajan
tarve on linkittynyt hänen saamaansa ideaan, jota yrittäjät eivät vielä sillä hetkellä
koe itselleen tarpeelliseksi. Näin toteuttajalla on eräänlainen valistajan rooli. Hän
tuo uusia asioita esille ja pyrkii levittämään tietoa.

Tiivistelmä:  Kehittämishankkeisiin osallistutaan joko täsmentynein tai yleisin
osallistumismotiivein. Osallistumismotiivit liittyvät yrityksen tai yrittäjän omien
yritystoimintavalmiuksien parantamiseen. Yrittäjät kokevat usein osallistuvansa
vain ’sen organisaation järjestämälle kurssille’; hanketta taustalla ei useinkaan tun-
nisteta. Konkreettisia tuloksia haetaan yritysten teknisten- tai laatujärjestelmien
kehittämiseen. Hankkeista haetaan henkilö- tai yrityskohtaista konsultointia ja sii-
hen liittyvää koulutusta. Yrittäjät kokevat usein tiedustelun osallistua hankkee-
seen henkilökohtaisesti, juuri heille esitettynä. Usein osallistumispäätöksen aika-
na ollut yleinen osallistumismotiivi muuttuu konkreettiseksi hankkeen toteuttami-
sen yhteydessä. Näin kehittämishankkeesta saatu konkreettinen hyöty voi korvata
osallistumisperusteena olleen yleisen motiivin. Yleinen osallistumismotiivi on
mahdollinen hyvien aikaisempien kokemusten ja yrittäjien välillä hyvistä hank-
keista liikkuvan hiljaisen tiedon johdosta. Luotetaan ennestään tutun hankevetä-
jän hanketarjoukseen. Hankkeet koetaan usein yrittäjälle tarjottuna ’palveluna’.
Tämä ylimääräinen resurssi otetaan vastaan, kun sitä tarjotaan.

3.3 Millaista yritysten hankkeista saama lisäarvo on?

3.3.1 Yritysten hankkeista saama lisäarvo

Kehittämishankkeista saatu hyöty ja lisäarvo ovat hyvin yrityskohtaisia. Se on
hanketoiminnan kannalta positiivista. Hankkeista saatu hyöty on kohdistunut jo-
kaisen osallistujan kannalta merkittävään kohteeseen tai ratkaissut yrityksen on-
gelmia tai jotenkin muuten auttanut yrittäjää. Muutamia selviä hyötyjen ryhmiä
tulee esiin.
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• on saatu kehitettyä yrityksen laatujärjestelmää tai jotain teknistä järjestelmää,

• on syntynyt yritysverkosto tai vertaiskeskusteluryhmiä,

• on saatu tukea ja varmuutta yritystoiminnan alkuvaiheeseen.

Toinen iso ryhmä on saavutetut hanketulokset, jotka ovat tukeneet yritysten välistä
yhteistyötä ja sen lisääntymistä. Sosiaalisen verkoston syntyminen hankkeissa koe-
taan positiivisena asiana. Yrittäjät ovat niin kiinni oman yrityksensä hoitamisessa,
että eivät ehdi tutustumaan toisiin yrityksiin. Hankkeissa tähän on mahdollisuus.
Hankkeissa oppii tuntemaan hankkeen aikana muiden hyötyjen lisäksi uusia yrit-
täjiä.

”Nyky-yrityskannan tuntemus on meillä erittäin heikko. Se johtuu ihan meistä, ei johdu
mistään projektista, ei johdu mistään muista, jos me oltais menty yrittäjäjärjestön jokai-
seen kissanristiäisiin, niin äkkiäkös me oltais ne opittu tuntemaan, meillä on vaan ollut
olevinaan niin paljon muuta tekemistä…”

Teknisten järjestelmien kehittäminen ja yhteistyösuhteiden syntyminen yhdessä
kattavat 28:n yrittäjän vastaukset 47 vastaajasta, joten enemmän kuin joka toisen
vastaajan mielestä suurin hyöty hankkeista on tullut yrityksen jonkin teknisen toi-
mintajärjestelmän kehittymisenä tai hyötynä yritysten yhteistoiminnan lisäänty-
misen kautta.

Yrittäjät korostavat sitä, että hyöty ei jää vain siihen, että tällainen järjestelmä
tehdään, vaan sen tekee yritykselle asiantuntija. Se on tärkeä osa yrityskohtaista
konsultointia.

”Niin kumminkin me jouduttaisiin se tieto jostakin kattelemaan erikseen, niin nyt me on
omaa aikaa säästäneet, kun tätä kautta saatiin siihen oikein ulkopuolinen konsultti teke-
mään sitä hommaa. Se menee koko homman läpi sitten toisiaan ja antaa myöskin tarvit-
taessa koulutuksen siihen hommaan…”

Neljä osallistuneista yrityksistä koki suurimpana hyötynä sen, että he olivat saa-
neet henkilöstökoulutusta oman talonsa toimihenkilöille. Henkilökohtaista kon-
sultoinnin saanti yrityksen akuutteihin tarpeisiin oli kolmen osallistuneen yrityk-
sen näkökulmasta suurin höyty hankkeesta. Kolme yrittäjistä sai yrityksensä pe-
rustamiseen liittyvät paperiasiat eteenpäin hankkeen aikana. Kaksi yrittäjää koki
merkittävimpänä hankkeen vaikutuksena sen, että he olivat itse saaneet olla suun-
nittelemassa kehittämishanketta ja olivat osallistuneet itse osin kouluttajana hank-
keen toteuttamiseen.

Yhteen hankkeeseen osallistuneet yritykset ovat työllistäneet uuden yrityksen,
joka syntyi hankkeen aikana yrittäjien tarpeeseen. Eräs yrittäjistä sanoo uskalta-
neensa laajentaa omaa yritystoimintaansa ja saaneensa sen kasvu-uralle hankkeen
aikana. Hankkeissa on myös kehitetty yrityksille uusia tuotteita, kokeilujen kautta
saatu kehitettyä uutta yksilöllistä tekniikkaa yrityksiin ja näin selviä toiminnallisia
säästöjä. Yrityksen tuotantojärjestelmää kokonaisuutena ja yrityksen tulospalkka-
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usjärjestelmää on myös kehitetty sekä synnytetty alihankintasuhteita. Vain yksi
osallistuneista yrittäjistä oli sitä mieltä, että he eivät olleet osallistumisesta hyöty-
neet.

 Hyöty on joko muunnettavissa ostettaviksi koulutuspaketeiksi tai jonkin fyysi-
sen yksittäisen asian ostamiseksi. Kuinka paljon ostettavissa olevia tuotteita kan-
nattaa yrityksille antaa subventoituun hintaan vain siksi, että he saisivat ne hal-
vemmalla osallistumalla hankkeeseen? Tämä voi jossain toisessa tarkastelussa tulla
esiin jopa kilpailun vääristymänä tai yrittäjien epätasapuolisena kohteluna. Kuin-
ka konkreettisena esimerkiksi pidetään sitä, että yrittäjä sai yrityksen perustami-
seen liittyvät kaikki paperiasiat hoidettua kuntoon hankkeen aikana? Voidaan aja-
tella, että tällainen yrityksen perustamiseen liittyvä paperityö on ostettavissa tie-
tyllä summalla vapailta markkinoilta. Näin ollen tämäntyyppisten etujen antami-
nen yrityksille hankkeiden kautta näyttäisi olevan hankeajattelun vastaista. Se ei
tietenkään näy mistään ja on paljon vaikeampaa päätellä, olisiko kyseistä yritystä
syntynyt ilman hanketta ja sen antamaa apua. Ellei olisi, niin hanke on ollut sel-
västi tämän yksittäisen yrittäjäkandidaatin näkökulmasta merkittävä ja sijoitus si-
ten järkevä.

Yksi yrittäjistä piti suurimpana hyötynä sitä, että he saivat uudistettua subven-
toituun hintaan erään yrityksen teknisen järjestelmän, joka oli jo sillä hetkellä käy-
tössä. Yritys sai uudemman ja paremman version halvemmalla kuin heidän osal-
listumismaksunsa hankkeeseen oli. Yrittäjän mielestä jo pelkästään tämän edun
takia heidän kannatti lähteä hankkeeseen mukaan. Muu mitä he hankkeesta saivat,
oli yleisempää ja sen hyödyn mittaaminen on paljon vaikeampaa. Hanketoiminnan
näkökulmasta on aiheellista kyseenalaistaa näin suoran hyödyn antaminen yrityk-
sille pelkästään sillä perusteella, että osallistutaan hankkeeseen. Vastaavaa hyötyä
eivät voi muut yrittäjät saada.

Hankkeessa saavutetun hyödyn arvoa on vaikea mitata, kun saavutettu tulos tai
tavoite ei ole sellaisenaan ostettavissa rahalla. Tällaisia ovat jonkin uuden asian
kokeileminen tai selkeä tuotekehitystyö. Saadun hyödyn arvoa mitataan osaami-
sen, tiedon tai taidon lisääntymisenä. Myös vuorovaikutusverkostojen ja yhteis-
työelinten syntymisestä voidaan ajatella olevan tällaista hyötyä.

3.3.2 Yrittäjien tyytyväisyys hankkeiden tuloksiin

Yrittäjät kokevat hankkeista saamansa hyödyn monilla eri tasoilla. Taulukkoon 1
on koottu yrittäjien näkemykset siitä, miten heidän sijoittamansa panostus hank-
keeseen on kannattanut, eli ovatko he tyytyväisiä siihen hankkeeseen, johon osal-
listuivat.



38

Matti Mäki ja Timo Lakso

Taulukko 1. Yrittäjien hankkeesta saama hyöty suhteessa sijoitettuun panokseen
(aikaa ja rahaa)

Selvästi yli puolet osallistujista on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä niihin tulok-
siin, joita he olivat saaneet hankkeesta. Lisäksi vielä viidennes vastaajista oli odot-
tavalla kannalla hyötyjen suhteen, mutta jo osin tyytyväisiä saamaansa hyötyyn.
Yrittäjät eivät siis turhaan osallistu hankkeisiin. Hankkeet tuovat tuloksia ja osal-
listujat ovat tyytyväisiä.

Joka kahdeksas vastaaja ei ollut saatuun lopputulokseen tyytyväinen tai oli osin
pettynyt hankkeen tuomiin hyötyihin. Koettu hyöty ei suoraan kerro sitä, ovatko
hankkeet olleet sisällöllisesti hyviä yrityksen näkökulmasta. Kun saatua tulosta
verrataan laskennalliseen panostukseen hyödyn rahallinen merkitys korostuu. Kun
yritys saa hankkeesta hyödyn, jota voidaan osallistuvan yrityksen näkökulmasta
mitallistaa, yrittäjä huokaa helpotuksesta kuin tehdyn kaupan jälkeen; sijoituksel-
le on saatu vastine.

Tiivistelmä:  Hankkeilla kehitetään yleensä yritysten teknisiä- tai laatujärjestel-
miä. Hankkeissa syntyy yritysten välille erilaisia verkostoitumisen esiasteita ja
vertaisryhmiä. Hankkeet antavat yleensä tietoa ja apua yritysten itsenäiseen toi-
minnan kehittämiseen. Hankkeiden tuomiin tuloksiin ollaan yleisesti tyytyväisiä
ja hankkeisiin osallistuminen on koettu mielekkääksi. Saavutettu tulos yleisem-
min tarkasteluna jää subventioksi yritykselle enemmän kuin selkeäksi ja suoraksi
yrityksen kehittymiseksi. Saadut hyödyt olisi tietyin varauksin hankittavissa suo-
raan yritykselle pakettina, jostain muualta, jonkin verran korkeampaan hintaan.
Osassa hankkeista on tapahtunut myös selkeää toiminnallista kehittymistä ja va-
rautumista tulevaan toimintaan.

Vastasiko sijoitus saavutettua hyötyä hankkeessa, johon osallistuitte? kpl

- Olemme tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä saavutettuihin tuloksiin 28
- Osin olemme tyytyväisiä, osin emme. Odotamme vielä lisää hyötyä hankkeesta 10
- En osaa arvioida syntynyttä hyötyä 1
- Emme ole tyytyväisiä tai olemme osin pettyneitä saatuihin tuloksiin 7

Yhteensä 46
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Hanketoiminnan ‘todellisuudet’
muotoutuvat

Hankkeiden vetäjät, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, eivät kovinkaan in-
nokkaasti esittäneet arvioitaan siitä, mitä yrittäjät ovat hankkeeseen osallistumi-
sesta hyötyneet. Teema-alueen kysymys oli ’mitä tapahtuisi tai olisi tapahtunut,
mikäli kyseinen hanke olisi jätetty kokonaan toteuttamatta?’

Jos ollaan haluttomia kertomaan yrittäjien saamista hyödyistä, ja sen sijaan
kerrotaan siitä, mitä ongelmia ja vaikeuksia hankkeen toteuttamisessa on ollut,
herää väistämättä kysymys miksi näin on? Olisiko tässä yksi mahdollisuus ’päästä
käsiksi’ johdantoluvussa mainittuihin neljään todellisuuteen. Hankkeen ongelmiin
keskittyminen kuvaa toteuttajan ensimmäistä todellisuutta. Ensimmäinen todelli-
suus on hankesuunnitelma ja siihen liittyvä ’hankkeistaminen’. Hankesuunnitel-
man toteuttamista ja siihen liittyneitä velvoitteita sekä hankkeistamisprosessia ar-
vioidaan osin aika kriittisestikin. Tässä todellisuudessa puhutaan mm. siitä, että
yrittäjät ovat haluttamia osallistumaan hankkeisiinsa. Perustellaan sitä, miksi han-
ketta ei ole toteutettu suunnitellusti. Toteuttaja on rahoittajan ja yrittäjän välisessä
ristipaineessa ja hänen on asetettava sanansa ’oikein’. Hänellä on tietynlainen ’to-
distustaakka’ siitä, että hanke on toteutunut ohjeiden mukaan ja yrittäjät ovat saa-
neet siitä hyötyä. Toteuttajien vastauksia analysoitaessa ei voi välttyä siltä ajatuk-
selta, että hankesuunnitelma ja toteuma ovat, ainakin osittain, kaksi eri asiaa. Han-
kesuunnitelma ja sen rahoituspäätös ovat vahvistaneet tavoitteet hankkeelle ja hank-
keen vaikuttavuutta ’ei enää tarvitse perustella’. Sehän lukee hankesuunnitelmas-
sa. Syntyy kokonaisvaikutelma; toteuttajat eivät tee yksittäisten hankkeiden vai-
kuttavuudesta kovin paljon itsearviointia sen jälkeen kun hankkeen toteuttaminen
on alkanut. Hankkeita ’vain toteutetaan’.
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Hanketoiminnan toinen todellisuus on hankkeen toteutustapa. Se muodostuu
yrittäjän ja toteuttajan välisestä hankekäytännöstä ja toimintatavoista. Toteuttaja
perustelee toteuttamismandaattiaan yrityksille ja yritykset esittävät pyyntöjä ja tar-
peita hankkeiden parantamiseksi. Toteuttajalla on hankkeensa taustalla hankesuun-
nitelma ja siihen liittyvä rahoituspäätös. Yrittäjällä taas on omat tarpeensa, jotka
ovat usein hyvinkin konkreettisia. Tämän todellisuuden alueella toteuttaja pyrkii
hankesuunnitelman ja –rahoituksen rajoissa tarjoamaan mahdollisimman paljon
yrittäjää hyödyttävää ja hänelle lisäarvoa tuovaa koulutusta ja erilaisia kehittämis-
toimenpiteitä. Toinen todellisuus on hankkeiden rahoittajille kaikkein ’vierain’.

Hanketoiminnan kolmas todellisuus rakentuu hankkeen raportoinnista ja hank-
keen etenemisen todentamisesta. Se on toteuttajan oma näkemys siitä, miksi hänen
toteuttamansa kehittämishanke on sellainen kuin se on. Se sisältää aineksia hanke-
suunnitelmasta ja hankkeen toteutuksen arjesta. Kolmannen todellisuuden perus-
telu nousee osin hankesuunnitelman tavoitteista ja osin yrittäjien tekemistä tulkin-
noista ja tarkennuksista siitä, kuinka he voivat hanketta hyödyntää. Tässä todelli-
suudessa toteuttaja toimii hankkeen kokonaisohjauksen ja seurannan alueella. Sa-
malla toteuttaja ottaa vastuun kehittämishankkeen sisällöllisestä onnistumisesta ja
sen perustelemisesta.

Hanketoiminnan neljäs todellisuus on yrittäjän kokemukseen ja kuulopuheisiin
perustuva käsitys siitä, että hyödyn hankkeista korjaa joku muu kuin yrittäjä. Usein
hyötyjänä pidetään hankkeen toteuttajaorganisaatiota ja hankkeen vetäjää. Tämän
luvun tavoitteena on selventää hankeosapuolten kuvauksia näistä todellisuuksista
ja niiden välillä olevista rajapinnoista. Neljännen todellisuuden alueella myös hou-
kutellaan osallistujia hankkeisiin. Hankkeiden toteuttajat usein lupaavat yrittäjil-
le, osin tiedostamattaan, hankkeiden toteuttamista aloittaessaan, enemmän toimin-
taa ja hyötyjä kuin sitten voivat hanketta toteuttaessa antaa, saadakseen hankkei-
siin osallistujia. Voidaan puhua eräänlaisesta tiedostamattomasta ’ylilupaamises-
ta’. Toteuttaja on, saadessaan hankerahoituksen hankesuunnitelmalleen, luvannut
myös rahoittajalle ’enemmän kuin pystyy täyttämään’. Hankesuunnitelmaa on tar-
kennettu ja täsmennetty ja sen vaatimustasoa lisätty. Rahoitusneuvottelujen yhtey-
dessä toteuttaja saattaa tällöin, osin tiedostamattaan luvata liikaa, paljon asiaa poh-
timatta, saadakseen hankerahoituksen. Hankepäätökseen sisältyvä ’ylilupaaminen’
siirtyy sitten hanketiedotuksessa eteenpäin osallistujille, kun hanketta markkinoi-
daan ja sen sisällöstä informoidaan osallistujia.
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Kuva 3. Hanketoiminnan neljä todellisuutta.

Näiden neljän todellisuuden vaikutuksia ja merkitystä on mahdollista havainnol-
listaa erään yrittäjän esimerkin avulla. ’Uudella toimialalla’ toimiva yrittäjä oli
päässyt välillisesti vaikuttamaan kehittämishankkeen kokoamiseen. Häneltä oli pu-
helimitse kyselty mielipiteitä hankkeen rakenteesta ja häntä oli pyydetty antamaan
omia ehdotuksiaan siitä, miten hanke parhaiten toteutettaisiin. Kun hanke sitten
lähti liikkeelle, yrittäjä oli sekä yllättynyt että hämmästynyt hankkeen muuttuneesta
sisällöstä. Yrittäjän ehdotuksia hankkeen sisällöksi ei oltu otettu huomioon miten-
kään, vaikka näin oli luvattu. Yrittäjä oli lähtenyt hankkeeseen mukaan ja koki,
että hänet oli lähes petetty. Hän ihmetteli sitä, kuinka hanke oli voinut muuttua
niin paljon, kun häneltäkin oli kysytty toteutusmallia ja näin ei kuitenkaan oltu
toimittu. Ilmeisesti tässä tapauksessa rahoitusneuvotteluissa todettiin, että hank-
keen toteutus ei sovi kehittämisohjelmaan ja näin suunnitelmat muuttuivat. To-
teuttaja muutti hanketta siten, että hanke sopi paremmin myös toteuttajaorganisaa-
tion toimintatapoihin. Kyseinen yrittäjä ei suostu jatkossa toimimaan ’yrittäjän-
mallina’ ja hankkeisiin osallistumaan, vaan aikoo jatkossa katsoa, että myös hän
voi hankkeessa olla saamapuolella. Koko kuviossa on yllättävää juuri se, että yrit-
täjä oli niin täydellisen ’sydämistynyt’ siitä, että hanke ei ollutkaan sellainen kuin
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hän oli kuvitellut. Jossakin vaiheessa hankesuunnittelun ja toteuttamisen alkami-
sen välisenä aikana toteuttajan ja yrittäjän välinen yhteydenpito on jäänyt vähälle
ja näin yrittäjä onkin osallistunut yllättäen aivan toiseen hankkeeseen, mihin hän
kuvitteli suunnittelutyön pohjalta osallistuvansa. Jos yrittäjiltä kysytään ehdotuk-
sia hankkeen sisältöön, olisi heidät pidettävä ajan tasalla suunnittelun edetessä.

Tämä esimerkki kuvaa kaikkia neljää todellisuutta. Ensiksi hanketta on suunni-
teltu yhdessä yrittäjän kanssa, mutta sen sisältö on luotu rahoittajan tavoitteisiin
sopivaksi toteuttajan ja rahoittajan välisissä hankeneuvotteluissa. Näin esimerkki
ilmentää ensimmäisen ja neljännen todellisuuden olemassaoloa. Ensimmäinen to-
dellisuus on hankesuunnitelma ja sen taustalla oleva hankkeistaminen. Tästä to-
dellisuudesta ei näytä yrittäjällä olevan käsitystä. Hän on kuvitellut, että hanke
syntyy toteuttajan ja yrittäjän välisessä vuorovaikutuksessa. Todellisuudessa han-
ke on syntynyt vasta toteuttajan ja rahoittajan välisessä vuorovaikutuksessa. Han-
ke on ’viilattu’ kehittämisohjelmiin sopivaksi ja ilmeisesti yrittäjän esittämät toi-
veet eivät ole istuneet niihin tavoitteisiin. Neljäs todellisuus on näin ollen taval-
laan ensimmäisen todellisuuden vastakohta. Yrittäjä pitää hankesuunnitelmaa ja
sen sisältöä itselleen vieraana. Hanketoiminta on yrittäjän näkökulmasta kummal-
lista, jos ideoita kysytään, mutta niillä ei ole mitään vaikutusta. Hankkeen toteutta-
ja ja rahoittaja kokoavat hankkeen välittämättä yrittäjän näkemyksistä sellaiseksi,
että se istuu kehittämisohjelmiin.

Toinen todellisuus syntyi yrittäjän ja hankkeen toteuttajan välisestä vuorovai-
kutuksessa. Mitä käytäntöjä hankkeeseen syntyy, että se täyttää erittäjän tavoitteet
‘väärästä’ suunnitelmasta huolimatta. Kolmas todellisuus muodostuu siitä, että to-
teuttajan on jossain vaiheessa hankkeen edetessä raportoitava rahoittajalle hank-
keen etenemisestä. Toteuttaja kuvaa sitä, miten hanke toteutettiin ja miten yrittäjät
sen kokivat ja siihen osallistuivat. Se on hankkeen toteuman analyyttinen selitys
raporttimuodossa, toteuttajan oma subjektiivinen kertomus siitä missä onnistuttiin
ja missä ei onnistuttu.

4.1 Hankesuunnitelma on toteutuksen ‘raami’ - ensimmäinen todellisuus

Hanke voi joskus olla vaikea toteuttaa hankesuunnitelman pohjalta. Näin voi käy-
dä, jos hankkeen tavoitteet on asetettu liian korkealle. Luvataan liikaa ja toteutta-
minen on sen jälkeen vaikeaa, kun asetettua tasoa ei kyetä saavuttamaan. Pahim-
massa tapauksessa koko hankkeen toteutus vaarantuu. Voi käydä niin, että projek-
tipäällikkö haukkuu oman taustaorganisaationsa huonoon hankesuunnitteluun pe-
rustuen kyvyttömäksi ymmärtämään yritysten tarpeita. Hanke oli aivan väärin koot-
tu, eikä se ollut toteuttamiskelpoinen. Kun projektinvetäjä tulee hankkeeseen sen
suunnittelun jo tapahduttua tavallaan ’toteuttamaan jo suunniteltua hanketta’, voi
syntyä tällainen tilanne.
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”Projektisuunnitelman pitää elää, mennään tietyissä raameissa” on yksi näke-
mys hankesuunnitelman merkityksestä. Hankkeita on vaikeaa toteuttaa, mikäli nämä
raamit ovat liian ahtaat. Hyväksyttyjen hankesuunnitelmien tulee täyttää tietyt raa-
mit. Raamit koetaan ahdistavaksi etenkin silloin, kun toteutettava hanke ei ole
toteutunut hankesuunnitelman mukaan. Syitä tähän voi olla monia. Osallistujat
haluavat muuttaa hankkeen sisältöä tai hanketta ei yksinkertaisesti jostain syystä
voi toteuttaa suunnitellusti. Tällöin on tärkeää se, miten raamien sisällä voidaan
muuntaa toteutusta niin, että hankkeen perusajatus ja sille asetetut tavoitteet säily-
vät.

Hankkeen suunnittelussa voi tapahtua myös ns. hankkeen toteuttamisen aikais-
ta uudelleensuunnittelua; hankesuunnitelma voi muuttua kesken hankkeen. Yh-
teen hankkeeseen valitut yritykset päättivät muuttaa hankkeen tavoitteet itselleen
sopivimmaksi, kun hanketta oli toteutettu jonkun aikaa, koska he eivät olleet tyy-
tyväisiä siihen mitä olivat siihen mennessä saaneet ja mitä kuvittelivat olevan tu-
lossa. Hankkeeseen osallistuvat yrittäjät panivat toteuttajan tekemään hankkeen
sisältöön muutoksia ja hyväksyttivät nämä muutokset rahoittajalla. Uudelleensuun-
nittelu on hankkeissa poikkeuksellista. Toimintatapa on pääosin aika suoraviivai-
nen; kun rahoitussuunnitelma on hyväksytty, on myös hanke hyväksytty ja sellai-
sena se usein pyritään toteuttamaan.

Hankkeen toteuttamisedellytykset saattavat kuitenkin hankkeen toteutuksen ai-
kana muuttua ja tällaisiin tilanteisiin on syytä varautua. Jos tilanne on muuttunut
paljon, silloin on luonnollista myös muuttaa hanketta muuttuneiden tarpeiden suun-
taiseksi. Tämän voi tiivistää toteamukseen; hankkeen pitäisi nykyistä enemmän
olla puite. Hanke voi olla toteutustavaltaan ja tyyliltään jatkuva itseään parantava
ja korjaava hankekokonaisuus.

Sellainen perustelu esitettiin, että hyvää hanketta ei synny, ellei hankkeen to-
teuttaja voi tehdä ja toteuttaa hanketta sillä perusteella, miten hän ’tuntee’. Se tapa
miten toteuttaja toimii ja toteuttaa on hänen vetämälleen hankkeelle ainoa oikea
tapa toimia. Jos hänen toteutustapaansa arvostellaan, niin se on hyökkäys tai louk-
kaus hänen ammattitaitoaan kohtaan. Jos hanketta ei voi toteuttaa aiottuna, sen
sisältöä pitää muuttaa. Tällaiseen muutokseen liittyy samalla selkeä perustelu han-
kesuunnitelmaan tehtävien muutosten tarpeellisuudesta.

Näyttää siltä, että ei ole hankesuunnitelmaa ilman sanaa verkostoituminen. Ver-
kostot ja verkostoituminen ovat tällä hetkellä muotitermejä. Verkostoituminen il-
menee kahdella tavalla; toteuttajien verkostoitumisena ja yrittäjien verkostoimise-
na. Molemmat verkostoitumistavat ovat hyvin edustettuina myös tutkittujen hank-
keiden hankesuunnitelmien sisältö- ja toimenpidekuvauksissa.
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4.1.1 Verkostoitumiskritiikkiä ja aitoa verkostoitumista

Verkostotuiminen on yksi keinoista, joilla pyritään EU:n 5b-ohjelman kolmannen
toimintalinjan sisällä rahoitettujen ESR-hankkeiden sisällön asettamien hankkei-
den innovaatiovaatimusten täyttämiseen. Tällöin pyritään erityisesti parantamaan
tutkimus- ja kehittämisyksiköiden tiedon hyväksikäyttöä yrityksissä. Verkostoitu-
minen liittyy hyödyntämiseen siten, että rahoitetuissa hankkeissa tavoitellaan ver-
kosto-osapuolten tiedon laajempaa ja parempaa kohdentamista yrityksiin kirjaa-
malla hankesuunnitelman tavoitteisiin, että toteuttaja verkostoituu toteutuksen ajaksi
muiden koulutus- ja tutkimusyksiköiden kanssa. Näin yrittäjälle kyetään tarjoa-
maan laajempaa asiantuntijapalvelua yhdessä hankkeessa. Toteuttajien välinen ver-
kostoituminen on monen hankkeen innovatiivinen elementti. Yhdessä toimien tie-
toa saadaan vietyä yrityksiin tehokkaammin.

Monissa hankkeissa yhtenä kantavana ajatuksena on kehittää alueen oppilaitos-
ten yhteistyötä. Näin toivotaan saatavan jo olemassa olevat resurssit tehokkaam-
paan käyttöön. Varsinkin yrittäjätaustaisilla projektipäälliköillä näyttää olevan
vahvoja ennakkoluuloja verkostoitumisen mahdollisuuksista oppilaitosten kesken
tai kanssa. Kaikki projektipäälliköt eivät haluaisi ottaa oppilaitoksia tasapuolisena
verkostokumppanina mukaan kehittämishankkeisiin.

Projektipäällikköjen puheessa pelko resurssien ohjautumisesta muualle esite-
tään niin, että projektipäälliköt eivät luottaisi oppilaitosten yleiseen kykyyn tuot-
taa ja toteuttaa hankkeita. Hankeorganisaation näkökulmasta onkin selvä ongel-
ma, jos se pannaan hankesuunnitelmassa toimimaan ja verkostoitumaan itseään
vahvempien kanssa. Tällainen ’liikkuva resurssi’ näyttäytyy vakiintuneelle orga-
nisaatiolle mahdollisuutena ottaa lisäresurssi. Ellei ‘jo vakiintunut organisaatio’
saa koko resurssia itselleen, se ottaa siitä sen mitä voi ja sitoutuu tämän irtoresurs-
sin merkittävyyden pohjalta mukaan hankkeen toteutukseen. Yleensä sitoutumi-
nen jää heikoksi. Näin hanke ei saa tasapuolista kumppania, vaan resursseja itsel-
leen ’saalistavan’ kumppanin, jonka liikkeitä on jatkuvasti varottava.

”Näiden oppilaitosten hanketekijöiden pitäisi lähteä koiranäyttelyihin yrittäjiä tapaa-
maan ja jättää salkku autoon…Sen lisäksi näiden oppilaitosten ihmisten pitäisi…vain
kuunnella kaksi ensimmäistä kertaa yrittäjien keskusteluja kahvipöydässä ja vasta kol-
mannella kerralla osallistua keskusteluun ja kysellä asioista. Vasta sen jälkeen kysymäl-
lä olisi edellytyksiä tehdä hyviä hankkeita.”

Kysymys on hankeorganisaation ja vakiintuneen organisaation välisestä resurssi-
kilpailusta, vaikka se tässä tapauksessa puetaan yritystoiminnan riittämättömän
tuntemuksen ja sen toimintatapojen osaamattomuuden terminologiaan.

Ongelmia syntyy usein, jos hanketta toteuttavia toimijoita on monia. Toteuttaji-
en yhteistyö takeltelee jo hankkeiden täydentävässä suunnittelussa. Yhdessä hank-
keessa oli mukana useita oppilaitoksia, mutta käytännössä hankkeen suunnittelu ja
toteutus (valmistelutyö ja hankkeen liikkeelle saaminen) jäi yhden hankeosapuo-
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len vastuulle. Yhteishankkeisiin sitoutuminen on ongelmallista. Jos hyötyjä ja mark-
koja toteuttamiseen osallistumisesta tulee suoraan vain toteutusvastuuta kantaval-
le, muiden sitoutuminen on lähes poikkeuksetta heikkoa.

Hyviäkin toteuttajien välisiä verkostoitumisesimerkkejä on. Näillä hankkeilla
on osallistujaosapuolista erillinen toteuttajaorganisaatio. Toteuttaja on tavallaan
’ei kenenkään maalla’ ja hänen on helpompi sovittaa yhteen usein hyvin ristikkäi-
siä intressejä ja eri osallistujaosapuolten erilaisia lähtökohtatilanteita. Kun ’ver-
koston osahankkeelle’ vielä haetaan ’omaa’ osarahoitusta, verkosto toimii. Hank-
keen suurin ansio on ennakkoluuloton erilaisten toimijoiden toiminnan yhteenso-
vittaminen. Hanke on toimintamallina eräänlainen sosiaalinen innovaatio. Tämä
on myös hankkeen hankesuunnitelmassa esitetty tavoite. Toimijat ovat olleet eri-
laisia ja heillä on ollut erilaiset toimintakulttuurit. Hankeosat ovat lisäksi olleet eri
kuntien alueella. Nämä yhteensaattamalla on tarjottu yrittäjille jotain uutta madal-
tamalla organisaatioiden välistä rajaa. Tietämys yrittäjille on voitu ainakin teorias-
sa antaa verkoston sisältä, sieltä missä se on kaikkein parasta juuri yrittäjän sen-
hetkiseen tarpeeseen.

4.1.2 Verkostoimiskritiikkiä ja aitoa verkostoitumista

Myös yrittäjien verkostoimisen avulla pyritään EU:n 5b-ohjelman kolmannen toi-
mintalinjan sisällä rahoitettujen ESR-hankkeiden sisällön asettamien vaatimusten
täyttämiseen. Tällöin pyritään erityisesti yritystoiminnan edistämiseen PK-yritys-
ten osaamisen tasoa nostamalla. Ajatus on, että yrityksiä verkostoimalla ja raken-
tamalla yhteistyösuhteita niiden välille, kaikkien osapuolten osaamisen taso nou-
see. Näin toinen hankesuunnitelmien tavoitteiden isoista pääluokista (rahoitusmo-
tiiveista) on yrittäjien verkottaminen. Tiettyjen alueen painopistetoimialojen toi-
mintaa pyritään vahvistamaan synnyttämällä klustereita. Jos klusteri syntyy, sen
ajatellaan vahvistavan kaikkien alueen toimijoiden asemaa jatkossa. ”Kuuntele-
malla ja kommunikoimalla syntyy luottamusta yrittäjien ja toteuttajien välille” ja
”hankkeissa on oltava vahva molemmin puoleinen sitoutuminen” ovat kuvauksia
tällaisista verkostoista. Jotain on pitänyt tapahtua jo aikaisemmin, ennen kuin ver-
kostoitumiskehitys lähtee liikkeelle. Yrittäjien välillä on jo ennakkoon ollut joi-
tain toiminnallista yhteistyötä. Vähintään heillä pitää olla tarve yhteistyöhön. Tut-
tu ilmaisu ”kannettu vesi ei kaivossa pysty” esitetään usein.

Yrittäjien välinen ja keskinäinen vuorovaikutus syntyy usein vähitellen. Pro-
jektipäällikköjen vastauksissa korostetaan sitä, että pelkkä toimiminen yhdessä
tuo tuloksia, ’virta vie mukanaan’, kun osallistujat saavat jotain konkreettista asi-
aa eteenpäin ja päästään konkreettisesti toimimaan. Kaikkein selkeimmin hank-
keissa saadaan yhteistyötä aikaan konkreettisissa asioissa, Yksi tällaisista konk-
reettisista yhteistyömalleista on alihankinta. Se on yksi osa toimivaa ja rakentuvaa
tuotannollista verkostoa. Suuret ja tuotantoaan keskittävät yritykset haluavat kar-
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sia ’rönsyjä’ pois omasta tuotannosta ja hankkia osan tuotteidensa komponenteista
alihankintana yrityksen ulkopuolelta. Kun tällaisia yhteistyöasetelmia synnytetään
hankkeiden kautta, niin yrittäjien välisen yhteistyön lisääminen ja mahdollisuuk-
sien avaaminen alihankintayhteistyöhön on hankkeen päätavoite. Hankkeen sisäl-
lä syntyy optimitilanteessa sekä pää- että alihankkijalle samanlainen kuva oikeasta
laadusta ja toimitusvarmuudesta. Yksi menettely hankkia ja motivoida yrittäjiä
osallistumaan koulutukseen, on valmentaa pieniä yrityksiä täyttämään esim. vaa-
dittavat laatuvaatimukset, joita alihankintasuhteisiin yhä useammin liitetään. Kun
iso yritys valitsee alihankkijoita se edellyttää myös mm. tiettyä aikataulun mukais-
ta toimitusvarmuutta sekä kykyä jatkuviin toimituksiin. Alihankintasuhteeseen
valmentautumisen tarve on lisännyt viime vuosina yritysten laatujärjestelmiin liit-
tyvien koulutus- ja kehittämishankkeiden määrää.

Monissa hankkeissa on syntynyt käytännön verkostoitumista. Yrittäjä oli teh-
nyt mielestään huonon investoinnin eräässä toisessa hankkeessa tekniseen laittee-
seen joitain vuosia sitten. Tämän silloin ostetun koneen käyttöaste on vieläkin
huono. Hän oli tässäkin hankkeessa etsimässä, olisiko yhteistyön kautta löydettä-
vissä lisää käyttäjiä tälle hänen tiloissaan sijaitsevalle yhteisomisteiselle laitteelle.
Tämä huono investointikokemus edellisistä hankkeista, oli saanut hänet kyynisek-
si kaikkia hankkeita kohtaan. Hän esitti kipakkaa kritiikkiä mm. verkostoitumista
kohtaan. Hänen näkemyksensä mukaan nykyään vain verkostoidutaan.

”Verkostoituminenhan ei tarkoita tietenkään sitä, että vaan sen takia pitäis verkostoitua.
Vaan että siitä on hyötyä kaikille osapuolille. Ei me osteta tuotetta sellaista, joka me
voidaan itte tehdä ja mitä pystytään nopiaa ja hyvin tekemään mutta sitte, jos se on se
antaa niinku mahdollisuuden lisätä tuotantoa, tuottaa jonku tietyn tuotteen toiselta, niin
silloinhan se on aina mielekästä. Mutta kun se näyttää vähän siltä tietenkin, että mielel-
lään antais sen tuotteen, mitä ei itte kannata tehdä, niin jossa on huonompi se kannatta-
vuus, niin se annetaan toiselle. Ja sitten kun tulee se hiljainen aina niin sitten otetaan
sekin tuote pois, ja annetaan toisen tehdä. Tämei oo aivan oikia periaate tietenkään.
Jotta yrityselämä on vähä tälläästä raakaa…”

Pienet yritykset eivät koe tällaisten verkostojen rakentamista mielekkääksi. Epäily
toisten motiiveista on olemassa ja kaikki ovat usein niin varovaisia, ettei varsinai-
nen verkostoituminen lähde käyntiin. Iso yritys saatetaan kokea liian dominoivana
verkosto-osapuolena ja epätasa-arvoisten suhteiden pohjalta ei synny kestävää
verkostoa.

Myös toimiala vaikuttaa niihin reunaehtoihin, joissa hanketta voidaan toteut-
taa. Esimerkiksi puuteollisuudessa samanlainen selväpiirteinen alihankinta ei ole
mahdollista kuin se on metalliteollisuudessa. Tämä vaikuttaa siten, että samanlais-
ten klusterien ja alihankintaverkostojen rakentaminen ei onnistu yhtä helposti kai-
killa toimialoilla. Toimialat ovat erilaisia ja niillä on omat toimintakulttuurista ja
tekemisen tapansa. Erilaiset toimintamallit ovat tulleet hankkeiden mukana yri-
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tyksiin. Juuri tällaisten ’yrittäjienvälisten’ toimintatapojen synnyttämisessä on pro-
jektipäälliköillä ollut merkittävä tehtävä. Yrittäjät eivät mielellään tietoisesti opis-
kele tietoa toisiltaan, mutta jos tähän tarjoutuu hankkeen tyyppinen ’välifoorumi’
tieto liikkuu. Sekin voi olla askel verkostoitumisen suuntaan.

Joissain hankkeissa on tehty kansainvälistä yhteistyötä. Projektipäälliköt ko-
rostavat sitä, että tähän eivät yritykset olisi yksin ryhtyneet ja saaneet tällaisia
ulkomaisia kontakteja. Ulkomaiset kouluttajat ovat mm. käyneet tutustumassa yri-
tysten toimintaan käytännössä. Tämän lisäksi he ovat pitäneet seminaariesitelmiä.
Hankkeisiin liittyvä kansainvälisyys on yhtenä hanketyön peruselementtinä lisään-
tynyt viime vuosina. Kansainvälisyys perustelee itse itsensä. On syntynyt erään-
lainen kansainvälisyysmantra; kansainvälisen vuorovaikutuksen uskotaan tuovan
jo sinänsä hyötyjä ilman sen enempää työtä. Hankkeiden merkitystä yritysten kan-
sainvälistymisessä voi kuitenkin arvioida kriittisesti. Harvan hankkeen kautta saa-
daan aikaan mitään kansainvälistä toiminnallista yhteistyötä.

4.1.3 Hyvien hankepäätösten pohja -  ei käskytystä

Projektipäälliköt antavat rahoittajille yksinkertaisia ohjeita siitä, miten hankkeet
voisivat paremmin vastata yrittäjien tarpeita.

”Ei ole kuin yksi mahdollisuus tehdä hyviä hankepäätöksiä, jotka pohjautuvat ’aidosti’
yrittäjien tarpeisiin:  Jalkautuminen, jalkautuminen ja vielä kerran jalkautuminen”.

Tällä ’jalkautumisella’ tarkoitetaan sitä, että rahoittajien pitäisi nykyistä enem-
män kiertää yrityksissä ja projektien järjestämissä tilaisuuksissa sekä osallistua
ohjausryhmätyöhön. Näin he saisivat aidon kuvan siitä, millaisia ovat tarpeet tällä
hetkellä yrityksissä ja miten niihin voitaisiin kaikkein parhaiten vastata. Rahoitta-
jia kiinnostaa paperien pyörittäminen ja erilaisten määräysten noudattamisen seu-
raaminen. Rahoittajat ovat irtaantuneet arjesta ja tästä syystä tulkinnat ja päätök-
set ovat joskus täysin käsittämättömiä.

Hankkeiden toteuttajat puhuvat myös siitä, että yrittäjien käskytys ei onnistu.
Yrittäjät joko osallistuvat hankkeisiin omilla ehdoillaan tai sitten eivät. Tämä kom-
mentti on enemmän suunnattu kehittämisohjelmia ja niissä yrittäjäosallistujille
esitettyjä vaatimuksia vastaan kuin yrittäjien varsinaista kehittämisasennetta koh-
taan. Yrittäjäosallistujien saaminen hankkeisiin on joskus työlästä. Hanketoteutta-
ja ei voi kuitenkaan toteuttaa hanketta yksinomaan niin kuin haluaa. Sen hankeoh-
jelman tavoitteiden, joista rahoitus hankkeille on myönnetty, on tultava esiin myös
toteutuksessa. Tämän hanketoiminnan perusedellytyksiä kritisoivan lausunnon voi
käsittää niin, että hankesuunnitelmista on tehtävä sellaisia kuin rahoittajat halua-
vat. Näin niistä muodostuu liian rahoittajakeskeisiä, eivätkä yritysten todelliset
tarpeet heijastu välttämättä erilaisten kehittämisohjelmien sisällä toteutettaviin
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hankkeisiin. Kun on kehittämisohjelma, se toteutetaan ohjelman vaatimuksin, mi-
kään muu ei ole mahdollista. Tällaisen suhtautumistavan voi käsittää yrittäjien
käskyttämiseksi samoin kuin sen, että yrittäjiä on haalittava ’väärien teemojen’
alla toteutettaviin hankkeisiin, koska niihin on rahaa. Sitä mikä olisi yrittäjän nä-
kökulmasta mielekkäämpää, ei voi tehdä, koska hanketoiminnan rajat ovat tiukat.
Rajankäyntiä yleisen kehittämisen ja yksittäisten yritysten kehittämisen välillä käy-
dään jatkuvasti. Tällainen arviointi on hanketoiminnan yleisten rajojen hakemista
enemmän kuin erityisesti ESR-hanketoimintaan kohdistuvaa kritiikkiä.

Tiivistelmä:  Hanketoiminnan toteuttajien ensimmäinen hanketodellisuus on han-
kesuunnitelma ja sen taustalla oleva ’hankkeistaminen’. Hankkeen toteuttaminen,
jos on asetettu hankkeelle liian kovat tai vaativat tavoitteet aiheuttaa sen, että näi-
hin tavoitteisiin ei aidosti aina pyritä. Toteutuksessa tyydytään heti alusta lähtien
alempiin tavoitteisiin. Liian vaativiksi rakennetut hankesuunnitelmat kuvastavat
hanketoiminnan neljännen todellisuuden olemassaoloa. Järjestelmä ja kehittämis-
ohjelmien tavoitteet ovat liian vaativia erityisesti tavoiteltaessa toteuttajien välistä
tai yritysten keskeistä verkostoitumista. Yleistä kritiikkiä hanketoiminnan rahoi-
tuksen ja hankeapparaatin eriytymisestä ’omaan toimintapiiriinsä’ myös esitetään.

4.2 Hankkeiden toteutustapa - toinen todellisuus

Monet yrittäjät korostavat hankkeiden ’ainutkertaisuutta’ ja hankkeissa annettu-
jen lupausten suhdetta juuri siinä yksittäisessä tilanteessa rahoitettuun hankkee-
seen. Tästä vastausrakenteesta voisi lukea, että yrittäjät tuntisivat paremmin hank-
keet ja hanketyön rajoitteet kuten esimerkiksi sen, että hankkeet pohjautuvat rajal-
lisiin resursseihin rajalliselle ajalle. Ehkä vastauksien taustalla on yrittäjien han-
kearjesta saamat kokemukset. Kun heille on hankkeisiin osallistumisen mahdolli-
suutta tarjottu, heidän on luonnollisesti täytynyt tässä yhteydessä useammankin
kerran toteuttajalta tarkistaa, voisiko tarjotusta hankkeesta olla hyötyä johonkin
heillä sillä hetkellä olleeseen tarpeeseen. Monta kertaa on voinut käydä niin, että
näihin ’täsmätarpeisiin’ ei ole luvattu ratkaisua juuri kyseessä olleesta hankkeesta.
Näin on muodostunut kuva hankkeiden rajallisuudesta ja tapauskohtaisuudesta.
Hankkeet nousevat yrittäjän näkökulmasta väärästä suunnasta; yrittäjän tarve ei
kohtaa hanketta, vaan hanke on jo valmiina. Toteuttajat keräävät jo rahoituspää-
töksen saaneisiin hankkeisiinsa osallistujia siten, että kertovat heillä nyt olevan
tarjolla tällaisia hankkeita.

Joidenkin yrittäjien mukaan hankkeissa luvataan etukäteen liikaa. Pettymykset
koetaan heti hankkeen toteutuksen alkaessa. Yksi yrittäjä oli ’vahingossa mennyt
väärään hankkeeseen’. Hän ei enää osallistunut sen jälkeen kun oli kerran käynyt
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ja todennut sisällön olevan erilainen kuin hän oli etukäteen materiaaliin perehdyt-
tyään kuvitellut. Hän itse vain totesi, että oli ilmeisesti ymmärtänyt hankkeen si-
sällön väärin. Hankkeessa ei ajateltu tehdä olleenkaan sitä, minkä yrittäjä oli omaksi
osallistumistarpeekseen asettanut.

Hankkeiden toteutustavan kuvausta laajennetaan tässä jaksossa tarkastelemalla
myös yrittäjien aikaisemmista hankkeista saamia kokemuksia nyt tutkittujen hank-
keiden lisäksi. Aikaisempia kokemuksia kartoitettiin haastattelun yhteydessä omilla
kysymyksillä vertailuasetelman mahdollistamiseksi.

4.2.1 Miten hankkeita markkinoidaan ja niihin houkutellaan osallistujia?

Ensin tarkastellaan yrittäjille aikaisemmin toteutettuihin hankkeisiin osallistumi-
sesta annettuja lupauksia. Päämotiivit ovat samankaltaisia kuin tähänkin tutkimuk-
seen otettuihin hankkeisiin sitoutumisen syyt: koulutus ja konsultointi. Esiin nou-
see nyt jo myös lukuinen määrä erilaisia houkuttelukeinoja. Nämä kuitenkin yleensä
ovat olleet sellaisia, että joihinkin hankkeisiin on houkuteltu tai he ovat kuulleet
jotain toista yrittäjää houkutellun tällaisilla keinoilla. Mukana on siis annos kuulo-
puheisiin perustuvaa retoriikkaa houkuttelun keinoista.

Selvästi suurin osa yrittäjistä on yllättäen sellaisia, jotka eivät ole aikaisemmin
osallistuneet kehittämishankkeisiin. Heillä ei ole käsitystä näistä lupauksista. Yksi
selitys on se, että yrittäjät eivät aina edes tiedä mihin hankkeisiin he osallistuvat ja
toinen se, että heillä ei todellakaan ole aikaisempaa hankekokemusta. Suurin osa
vastaajista todella on sellaisia, jotka eivät myönnä itsellään aikaisempaa hankeko-
kemusta olevan. Tämäntyyppistä julkisrahoitteista yritysten kehittämistoimintaa
on tässä laajuudessa tehty vasta reilut viisi vuotta. Osin julkisrahoitteisten hank-
keiden toteuttamisen lyhyt historia selittää aikaisempien hankekokemusten puut-
teen. Toinen ainakin yhtä selkeä syy on, että läheskään kaikki yrittäjät eivät koe
järkeväksi osallistua kehittämishankkeisiin kovin usein. Kun tarve ja osallistumis-
motiivi nousevat esimerkiksi teknisen järjestelmän käyttöönotosta, ei vastaavaa
uutta hanketta heti tarvita.

Yrityksille luvataan koulutusta ja konsultointia. Useat yrittäjät kuvaavat hou-
kuttelua siten, että ’kaikenlaista tarjotaan’. Heidän kohdallaan on siis selvästi jo
tapahtunut jonkinlaista karsintaa hankkeisiin osallistumisessa. He eivät ole osal-
listuneet kaikkiin tarjottuihin hankkeisiin. Päällimmäisenä on jäänyt mieleen ko-
kemus siitä, että tosiaan ’sellaista ja sellaista’ on luvattu. Keskikokoista yritystä
edustaneen johtajan mukaan ’paljon tulee kaikenlaisia tarjouksia’, suurin osa niis-
tä joutuu suoraan mappi Ö:hön. Hän ihmettelikin koulutushankkeiden järjestäjien
haluttomuutta suorittaa jälkimarkkinointia varsinaisen markkinointikirjeen jälkeen.
Yleensä ei tällaista jälkiyhteydenottoa tehdä millään tavalla. Hän ihmetteli sitä,
että ilmeisesti koulutusorganisaatiot ajattelevat, että yritykset eivät ole kiinnostu-
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neita, jos eivät heti postia saatuaan ota yhteyttä toteuttajaan ja ilmoita osallistu-
vansa. Vastaaja korosti sitä, että ainakin hänen tapauksessaan hankkeiden jälki-
markkinointi saattaisi johtaa hyviin tuloksiin. Hän olettaisi jälkimarkkinoinnin
olevan muutakin kuin soitto, ”no lähdettekö mukaan…”

Yrittäjiä voidaan myös ’viekotella’ mukaan hankkeisiin. Yrittäjälle voidaan
lupailla hankkeen suunnittelun yhteydessä, että hän saa osin toimia kouluttajana
hankkeessa ja näin hän voi lähteä tällä perusteella mukaan.

”Nehän heti metsästää kato niitä…joka on aikaisemmin kuviossa mukana (siis jossain
aikaisemmassa koulutuksessa)…Tieto tuli tosiaan sieltä, että oli ringissä jo ennestään
mukana…että nyt on taas tällainen…ensin sanoin, että en kerkiä koko juttuun, mutta
ehkä sen verran hienosti osasi kysyä, että tulisi teille sinne se yksi koulutusvaihe…nämä
on sellaisia porkkanoita, mitä ne osaa sopivassa määrin kylvää. Heh heh…”

Projektipäälliköt sanovat, että pienten yritysten houkutteleminen mukaan kehittä-
mishankkeisiin on työlästä. Pienet yritykset haluaisivat nopeasti lisää töitä ja kas-
vaa yrityksinä sekä pitempiaikaisia työllistämissuhteita (mm. alihankintaa).

Yrittäjille markkinoidaan hankkeita myös halvalla osallistumismaksulla tai ul-
komaan matkalla. Joidenkin yrittäjien mukaan tällaisiakin tarjouksia on joskus
tullut. On suoraan luvattu, että jos nyt lähdet mukaan hankkeeseen, pääset sitten
kun hanke loppuu kurssille osallistuneiden ulkomaanmatkalle. Houkuttelun laa-
jempi merkitys yritysten yleiseen motivaatiotasoon osallistua hankkeeseen tulee
esiin jossain hankkeen toteutuksen vaiheessa.

”Sitten yritykset on mennyt ehkä siihen halpaan sillä lailla, että joku on tullut tarjoa-
maan tällaista hanketta, johonka pääsee osallistumaan ilmaiseksi tai halvalla, niin ne on
todennut, että no joo lähdetään mukaan, mutta…se on ollut sellainen hanke, joka ei
välttämättä ole ollutkaan yritykselle tarpeellinen eikä ne oo sitten panostanut eikä käyt-
tänyt siihen aikaansa, silloinhan se varmasti sille yrityksellekin aika läpihuutojuttu, että
ne yrittää päästä siitä ohitte, niin kuin mahdollisimman vähällä panostuksella, eikä siinä
sitten mitään synny…”

Yrittäjä ei aina edes mieti osallistumismotiivia, kun häntä houkutellaan mukaan
hankkeeseen halvalla osallistumismaksulla. Yrittäjä saattaa ajatella, että ei tuo nyt
ainakaan ole meiltä pois. Eräälle yritykselle oli tarjottu osallistumismahdollisuut-
ta Englantiin suuntautuvaan vientihankkeeseen. Hankkeen osallistumismaksu oli
vain 1000 markkaa. Se on pieni maksu sellaiselle yritykselle, joka jo muutenkin
harjoittaa paljon vientitoimintaa. Yrityksessä ajateltiin, että kyllä tuollainen sum-
ma kannattaa hankkeeseen satsata. Ei oma käyntikään Englannissa ole ilmainen ja
sijoitetulle rahalle voi vielä pyytää toteuttajalta jotain selvää näkyvää vastinetta
sijoitukselleen.

Yrittäjiä on osattava houkutella oikeilla asioilla. Hanke on myytävä yrittäjälle
hänellä olevaan tarpeeseen perustuen. Yrittäjän motiivi osallistua hankkeisiin voi
olla selvä ja yksinkertainen, ”osallistutaan aina oman liiketoiminnan ohjaaman
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mielenkiinnon pohjalta”. Tämä vastaus tuo esiin hankkeiden määrän kasvun ja
yrittäjän selkeän tarverationaalisen osallistumismotiivin hankkeisiin. Jos motiivi
on, osallistutaan, ellei selvää motiivia ole, jätetään osallistumatta.

4.2.2 Hanke on sijoitus

Kaikki vastaajat pitivät hankkeeseen ja sen tilaisuuksiin käyttämäänsä aikaa sijoi-
tuksena. Yrittäjät kokevat voimakkaasti sijoittavansa nimenomaan aikaansa.  Osal-
listumismaksu nousi esille, jos se oli tuhansia markkoja. Pienistä osallistumismak-
suista ei puhuttu mitään. Kaikki haastatellut ottivat esille oman ajankäyttönsä hank-
keessa. Useimmat vastaajat puhuvat käytetyn ajan ja rahan suhteesta.

”Minä henkilökohtaisesti olen käyttänyt tähän (hankkeeseen) aivan älyttömän paljon
aikaa, että esim. kaikki ne mitä x:lle (hankkeen vetäjä) on lähetetty tietoja siitä, paljon-
ko on aikaa käytetty, paljonko on laskennallisesti palkkakustannuksia mennyt tähän,
niin en mä ole varmaan puoliakaan pistänyt sinne ylös, että jos pistäisin kaiken ylös,
niin summa olisi hurja…”

Kun yrittäjät lähtevät hankkeisiin ja hankkeissa tehdään tuloksia ulkopuolisen ve-
täjän johdolla, eteenpäinmenon intensiteetti voi myös yllättää yrittäjät.

”Tämä (hanke) on vaatinut aika paljon sitä ajankäyttöä ja resurssia suhteellisen lyhyes-
sä tällaisessa vuoden aikana ja se olisi se projektiaika alunperinkin saanut olla hiukan
pidempi.”

Muutamat yrittäjät toivovat, että hankkeiden toteuttamiseen käytettäisiin enem-
män aikaa. Yrittäjät eivät ehtineet riittävästi paneutua, kun on edetty ulkopuolisen
toteuttajan vahvalla panostuksella hankkeen kehittämisteemaan niin, että yrittäjil-
lä oli osin vaikea pysyä ’kelkassa’. Kun hankkeista tulee tuloksia, ne saavat yrittä-
jän entistä vahvemmin ja enemmän panostamaan aikaansa hankkeen toteuttami-
seen. Voi käydä niin, että yrittäjä itsekin jälkeen päin hämmästelee omaa aktiivi-
suuttaan osallistua hankkeen toteuttamiseen. Hankkeesta tulee ikään kuin yksi osa
omaa työtä.

”Yllättävän paljon se vie työaikaa. Yllättävän paljon työtä, en ollut varautunut siihen,
että minun täytyy joka viikko käyttää päivä siihen, vähintään päivä…”

Jossain yrittäjien kohdalla tulee se raja, jolloin aika muuttuu pelkästään laskennal-
liseksi suureeksi ja täten myös sijoitetuksi rahaksi hankkeeseen. Hankkeessa jär-
jestetyt koulutustilaisuudet eivät aina sisällöllisesti tyydytä osallistuvaa yrittäjää.

”Kolme päivää mä uhrasin siihen, että kävin kuuntelemassa, istuin kuin koulun penkissä
ja jokaisen päivän jälkeen oli sellainen tunne, että kuinka paljon mä rahaa taas menetin
kun mä tulin tätä asiaa kuuntelemaan…”
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Sijoitetun ajan rahallinen merkitys vain kasvaa, jos yrittäjän poissaolo tuntuu ka-
saavan yrittäjän työtehtäviä. Hänen arjessaan olevat asiat nousevat päällimmäi-
seksi ja hän alkaa laskea vaihtoehtoiskustannuksia sille, ettei olisikaan koulutus-
päivillä, vaan omalla työpaikallaan omassa yrityksessään. Laskelma muuttuu suo-
raksi rahalliseksi kustannusvastaavuustarkasteluksi ja summat kasvavat  yht’äkkiä
suuriksi.

”Sitä kuinka paljon se vie multa aikaa ja x tonnia (osallistumismaksu) on rahaakin.
Suurempi raha on se mitä se ihminen pistää, kun se istuu päivän siellä jossain ja päivältä
jää tuotto tulematta. Se laskee heti sen, että ei hitto vieköön, siinä on 10 päivää, sehän
on 100 000 markan juttu, se saattaa laskea sen tällä tavalla. Jos ajatellaan, että sä kuun-
telet siellä sellaista ihmistä, jolla ei ole sulle mitään annettavaa, niin se on karmea tilan-
ne…”

Ajan rajaavaa merkitystä korostaa vielä se, että pienissä yrityksissä lähtijän työt
kasaantuvat. Tällöin aikaa joudutaan aina ’katselemaan’ jostakin, että joku ehtisi
mukaan.

”Aika, sen oikean ajan löytäminen joskus se on tietysti ollut vähän niin kuin kolikon
heittoa, niin kuka menee, kuka luopuu omista tehtävistään siksi aikaa kun tämä (hanke-
koulutus) on…”

Osallistujat kokevat ajan todella vahvasti hankkeeseen sijoitettuna taloudellisena
resurssina ja kun vielä aikapula on selvästi kaikkein suurin yritysten yksittäinen
osallistumisongelma, nämä yhdessä voivat muodostaa yritykselle mahdottoman
yhtälön osallistua hanketoimintaan.

4.2.3 Sitoutuminen hankkeeseen

Ajankäyttö on suorassa suhteessa yrityksen sitoutumisen asteeseen. Yrittäjät ovat
käyttäneet aikaansa hankkeen aikana hankkeen projektipäällikön kanssa sään-
nölliseen yhteydenpitoon. Osa yrittäjistä on osallistunut hankkeiden ohjausryhmä-
työhön.

Ohjausryhmätyöhön osallistuneet yrittäjät ovat yleensä hankkeisiin innokkaim-
min osallistuneita ja sitoutuneita yrittäjiä. Heitä on joka kymmenes haastatteluis-
ta. Muutamat yrittäjät, jotka osallistuivat ohjausryhmätyöskentelyyn sanoivat osal-
listuneensa myös muiden hankkeiden ohjausryhmätyöhön.

”Ohjausryhmässä saman pöydän ääressä oltiin, niin pikkuisen paremmin jonkun kave-
rin oppi tuntemaan, mutta ei se ole tuonut sen kummemmin mitään tullessaan…”

Yrittäjät ovat ohjausryhmän toimintaan osallistuessaan kokeneet ne sosiaalisen
toiminnan foorumeina.
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Hankkeisiin sitoutuminen tapahtuu usein osallistumalla ’sen tietyn’ hankkeen
järjestämiin tilaisuuksiin. Monasti tätä kuvataan jollain määrällisellä suureella esim.
osallistuimme päivän seminaariin. Osallistumiskiinnittyminen tapahtuu tilaisuuk-
sien tai opintopäivien kautta. Konkreettisten asioiden kautta kiinnittyminen on
helpompaa. Hanke on lisä yrityksen kehittämisessä ja siihen panostetaan aina sil-
loin tällöin. Panostaminen osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin on luonteva tapa
sijoittaa kehittämiseen. Hankkeen vetäjä luo osallistujille hankkeeseen osallistu-
misen mahdollisuudet. Hyvin usein osallistutaan hankkeen toteuttamiin koulutus-
päiviin.

 Hankkeissa on usein toteuttajan määrittämä osallistumismaksu. Tämä kerätään
kaikilta osallistuvilta yrittäjiltä. Osallistumismaksun suuruudella koetaan usein
olevan suora suhde siihen, kuinka hyvin yrittäjät hankkeeseen sitoutuvat. Hanke-
toteuttaja ajattelee osallistumismaksua sitoutumiskeinona ja yrittäjä usein vaihto-
ehtoiskustannuksena.

”Tiedän että se (hankkeeseen osallistuminen) on jokaiselle yritykselle maksanut x tu-
hatta markkaa ja kukaan ei varmaan sitä huvikseen maksa sitäkään x tuhatta markkaa.
Se on ja on ollut tosi hyvä, että siinä on maksu, jolloin ainakin jollakin tavalla mä sitou-
dun, kun mä oon tästä maksanut jonkin verran. Mun pitää sille rahalleni saada vasti-
ne…”

Yrittäjät hakevat hankkeeseen sijoitetulle rahalle vastinetta. Vastineen arvon miet-
timinen jää yksin yrittäjälle. Hän voi määritellä sen kuinka paljon hän odottaa
hankkeesta hyötyvänsä.

”Vielä viime keväänä minäkin maksoin kahdessa erässä sen X tonnia ja katsoin, että
tuleeko tästä mitään, että mä maksoin ensin  X (puolet) tonnia ja ajattelin, että olen mä
nyt sen verran siellä käynyt, että mä voin sen maksaa, mutta sitten mä keskustelin jon-
kun toisen projektilaisen kanssa ja mä en ainakaan maksa sitä toista puolikasta ennen
kuin sitten vasta mä tiedän että tästä alkaa tulemaan jotakin, olen sen maksanut varmaan
joskus toukokuulla (hankkeen loppupuolella)…”

Yrittäjä voi pitää hanketta puhtaana liiketoimintana. Hankekiinnittyminen on usein
hataralla pohjalla.

”Mullakin oli vielä ittelläkin, vaikka mä olen hirveän sitoutunut…niin mulla ittelläkin
oli vielä siinäkin vaiheessa näin hataralla tämä juttu…Näin hataralla tämä on ollut, epä-
varmalla pohjalla tavallaan koko ajan” (antaa ymmärtää, että olisi jättänyt hankkeen
osaltaan kesken, ellei tuloksia olisi syntynyt ja olisi keskittynyt hankkeen sijasta oman
yrityksensä toimintaan).

Hankkeiden toteuttajien on vaikea vastata tällaiseen subjektiiviseen ja yksipuoli-
seen kritiikkiin. Yrittäjä tekee oman tulkintansa ja se on hänelle oikea. Merkittä-
vää on se, että hankkeisiin sitoutuminen saattaa olla hankkeissa vielä niiden lop-
puvaiheessakin heikkoa. Sitoutumisen aste vaihtelee osallistujittain suuresti.
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4.2.4 Onnistuneissa hankkeissa on aina joitain hyviä toimintamalleja

Kun yrittäjä lähtee mukaan kehittämistoimintaan, yrittäjällä itsellään on ajatus sii-
tä, että hänen yrityksessään jotain pitää kehittää. Käytännön hanketyössä hanke-
vetäjä on mahdollistaja, ei toteuttaja. Yrittäjät itse tekevät kehittämistyön omassa
yrityksessään. Kouluttajat ja konsultit voivat ainoastaan olla apuna. Koulutus- ja
kehittämishankkeissa lähdetään siitä, että edetään ns. koulutuksellisin keinoin; jär-
jestetään koulutustilaisuuksia sekä lähi- että yhteisopetuksena. Usein tämän lisäk-
si annetaan myös konsultointia.

Hankkeisiin syntyy aina joitain omia ’rutiineja’, jotka pitävät hanketta ’kasas-
sa’. Yksi keskeinen rutiini on projektipäällikön persoonallinen ja omintakeinen
toimintatapa. Projektinvetäjillä on omia tapojaan pitää huolta hankkeeseen osal-
listuvista yrittäjistä hankkeen aikana. Yrittäjäosallistujat pitää huomioida ja kuun-
nella heidän mielipiteitään. On osattava olla riittävän välitön ja lähestyttävä yrittä-
jiä toverillisesti. Jotkut projektipäälliköt sanovat kysyvänsä yrittäjille tullutta hyö-
tyä tavatessaan omiin hankkeisiinsa osallistuvia yrittäjiä ulkopuolisten vetämien
koulutusten jälkeen, ”kuinka menee, saitko sieltä mitään?” Malli on lyhyesti se,
että kysytään kuulumiset ja samalla varmistetaan, miten yrittäjä oli kokenut koulu-
tustilaisuuden, johon oli osallistunut. Hanketoteuttajat yrittävät näin seurata yrit-
täjän tuntoja siitä missä on onnistuttu ja missä ei. Samalla saattaa tulla esille myös
lisäkoulutustarpeita tai –haluja. Hankkeen etenemisen ’kontrollointi’ positiivises-
sa mielessä on aina paikallaan. Tällainen yhteydenpito myös selvästi lisää osallis-
tujien tyytyväisyyttä.

Usein hankkeisiin on luotu tai toteuttaja luo erilaisia omia toimintamalleja. Täl-
laisia ovat olleet mm. aktiivinen sähköpostijärjestelmä, ennakkoon sovitut vakio-
luentoajat esimerkiksi keskiviikkoluennot sekä erilaiset palautejärjestelmät. Rat-
kaisut ovat hyvin hankekohtaisia ja yleensä yksinkertaisia. Mitä aikaisemmassa
vaiheessa hanketta tällaiset mallit otetaan käyttöön, sitä varmemmin ne tehoavat ja
saavat yrittäjät sitoutumaan hankkeeseen.

Yhteen hankkeeseen tällainen koulutuksellinen rutiini oli tehty seuraavalla ta-
valla: ”Meillä ei ole hankkeissa koulutuspäiviä, meillä on koulutusillat”. Näin he
ovat lopettaneet kokonaan koulutuspäivistä puhumisen. Projektipäälliköllä on tä-
hän ratkaisuun selkeä perustelu. Yrittäjät eivät lähde työnsä äärestä päivällä. Ja jos
he lähtevät, he eivät silloin kuuntele kun on työpäivä. Illalla puoli viidestä ilta
kahdeksaan koulutustilaisuuksia voi järjestää kaksi-kolme kertaa kuukaudessa. Näin
yrittäjät osallistuvat hankkeen koulutukseen itselleen mielekkäänä aikana ja sopi-
van taajaan, käytännön näyttämään, tahtiin.

Koulutus voidaan viedä myös osallistujayrityksiin. Tässä menettelyssä on kak-
si päätapaa järjestää koulutusta. Toinen on, että paljon käytännön työtä sisältävät
jaksot järjestetään osallistujayrityksissä. Ja toinen on, että kouluttaja kiertää yksi-
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tellen osallistujayrityksissä päiväaikaan ja yrittää antaa osan panoksestaan yrittä-
jälle sitä kautta vaikuttamalla ja analysoimalla ongelmia ja niiden syitä heti käy-
tännön tilanteissa.

Hankkeita toteutetaan usein ns. 3-kantaperiaatteella; koulutus toteutetaan oppi-
laitoksen, opiskelijan ja työnantajan yhteistyöllä. Oppilaitos hankkii opiskelijat ja
järjestää koulutuksen. Koulutus järjestetään sellaisena kuin yrittäjät tarvitsevat,
osin osallistujayrityksissä. Näin yritys on selvästi se kolmas osapuoli toteutukses-
sa, tarjoamalla tilat, laitteet ja osan ohjauksesta ja harjoittelusta eikä vain yksin
kuuntelijana osallistu toteuttamiseen.

Aloittaville yrittäjille sopii myös metodi, ’selvitä ja tee itse niin opit’. Hankkei-
den kautta ’hullutkin yritysideat’ voivat realisoitua käytäntöön tai löytää toteutet-
tavan mallin sekä purkautumistien ja muuttua näin yritystoiminnaksi. Alkaville
yrityksille suunnattua hanketta vetänyt projektipäällikkö oli vahvasti sitä mieltä,
että ilman tällaista ‘lähineuvontahanketta’ nämäkin hänen vetämässään hankkees-
sa nousseet osin ’hullut’ yritysideat olisivat jääneet aivan varmasti ”sinne maton
alle, suurelta osin”. Usein tietyn perustutustumisen jälkeen edetään projektipäälli-
kön omaksuman käytännön mukaan niin, että yrittäjä sanoo, ”kuule mulla olis sel-
lainen idea…”. Sitten vetäjä katsoo yhdessä yrittäjäkandidaatin kanssa mahdolli-
suuksia. ”Annan yrittäjälle kotitehtäviä, että tarkista se ja se ja sitten vasta ruve-
taan istumaan täällä sen asian kanssa”.

Kyseisellä toteuttajalla on selvä metodi: asioita pohditaan ensin ja sitten yrittä-
jät itse tekevät tarvittavat selvitykset, ennen kuin edetään yritys- tai tuoteidean
kehittelyssä eteenpäin. Näin yritysidea hioutuu yrittäjän päässä projektipäällikön
häntä ’tentatessa’ toteutettavampaan suuntaan. Lisäksi selviää yrittäjän oma sitou-
tuminen omaan ideaansa ja sen toteuttamiskelpoisuuden reunaehdot.

Kehittämishankkeen vetäjä voi olla se, joka ulkopuolelta näkee ollaanko jossa-
kin yrityksen toimenpiteessä tai suunnitelmassa menossa ’metsään’. Hän on riittä-
vän ulkopuolinen. Hän voi antaa yrittäjälle ulkopuolisen näkemyksen tämän pää-
töksen tueksi tai nostaa mahdollisesti esiin sellaisia näkökantoja, jotka ovat jää-
neet yrittäjältä huomaamatta. Ratkaisut tekee sitten yrittäjä itse. Projektipäällikkö
voi olla yrittäjälle myös vaikeissa tilanteissa ’kädestäpitäjä’ ja antaa taustatukea,
koska hän ei ole yrittäjän kilpailija.

Hyvää hanketoteuttamista on se, että toteuttaja tekee työnjakoa toteutuksessa ja
yrityskäyntejä. Nämä yhdessä mahdollistavat hanketoteuttajien näkemysten mu-
kaan laadukkaan ja käytäntöä lähellä olevan koulutuksen antamisen yrityksille.
Hyvä toimintamalli on antaa suoria ratkaisuja yrittäjille käytännön toimintaongel-
miin. Projetipäällikköjen mukaan pitää myös muistaa käyttää muita kouluttajia ja
konsultteja vetämässä koulutuspäiviä hankkeessa, ettei ’oma naama kulu liikaa’,
eikä tule sellaista kaikentietäjän leimaa otsaan, koska silloin yleensä tietää kaikes-
ta vain vähän, eikä mistään paljon.
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Monet projektipäälliköt korostavat konsultoivien osioiden merkitystä. Yrittäjät
haluavat projektipäälliköiden mukaan juuri yrityskohtaista konsultointia. Konsul-
toinnin onnistumiseen toteuttajat panostavat ja niistä syntyy pääosin hyviä tulok-
sia. Positiivisuutta osin lisää konsultoinnin henkilökohtaisuus, yrittäjä saa kuunte-
lijan ja voi käydä omia asioitaan läpi ja saada vielä joitain ulkopuolisia näkemyk-
siä oman näkemyksensä tueksi. Voi melkein yleistäen sanoa, että jos hankkeet
rakentuisivat pelkästään konsultoinnista, niin kaikki hankkeet onnistuisivat. Kon-
sultointi liittyy usein muuhun koulutukseen ikään kuin syventävänä osana. Sopi-
van konsultin löytäminen ja hänen rekrytoimisensa vaativat paljon taustatyötä ja
vuosien myötä kertyneitä kontakteja. Näitä tietoja ja kontakteja hyvillä toteuttajil-
la on.

Liiketoiminnan tietty anonyymius on selvä peruste konsultointiin. Avoimet toi-
mintafoorumit eivät toimi, koska yrittäjät toimivat ja hakevat yleensä kannattavaa
liiketoimintaa yksittäin. Tarvittava tieto tai ratkaisua odottavat ongelmat ovat niin
yrityskohtaisia tai liikesalaisuuksiin verrattavia, ettei niitä voi ratkoa kuin hyvin
luottamuksellisissa suhteissa. Tästä syystä on luonnollista, että yrittäjien pitää saada
itse vaikuttaa mm. siihen, kuka heitä saa konsultoida. Tällaisen konsultin tai autta-
jan valinnassa projektipäällikkö voi olla oiva apu varsinkin, jos hän tuntee konsul-
tointia tarvitsevan yrityksen ja sen vetäjäyrittäjän riittävän hyvin. Monet yritystoi-
minnan kehittämiseen liittyvät asiat ratkaistaan näillä anonyymeillä foorumeilla,
joista konsultointi on yksi keskeisimmistä.

Moni näitä yrityshankkeita vetäneistä projektipäälliköistä oli itse toiminut ai-
kaisemmin itsenäisenä yrittäjänä. Tällaisia henkilöitä tässä tutkimuksessa haasta-
telluista projektipäälliköistä oli kolme eli joka neljäs vastaajista. Osa heistä koros-
taa sitä, että on jotain jäänyt omasta yrittäjätoiminnasta mieleen, jota voi ja on
voinut hankkeessa hyödyntää. Entinen yrittäjä, kehittämishankkeen vetäjänä, on
monille uusyrittäjille todellinen tuki. Monessa käytännön tilanteessa alkavalle yrit-
täjälle on tällaisesta konkreettisesta kokemuksesta selvää höytyä. Ei voi myöskään
väittää, ettei kokemus olisi arvokasta myös siten, että vetäjällä on ’joku näkemys’
yrittäjyydestä ja siihen liittyvistä hyvistä puolista ja ongelmista. Hän voi tuoda
näitä aidosti esiin hankkeen toteutuksen aikana esimerkiksi seuraavalla tavalla.

”Kun yrittäjiä pitää neuvoa siinä, miten kolmen markan raudasta saadaan 30 mk:n rau-
taa siinä, on aikaisemmasta yrittäjäkokemuksesta hyötyä.”

Tämä on vastaajan mukaan sellaista ammattitaitoa ja –tietoa, jota hankkeilla voi-
daan tuoda yrityksiin. Tällaisen tiedon taustalla on kuitenkin oltava ns. kokemuk-
sellista näyttöä ja sitä ei uskottavasti voi levittää kuin omien kokemustensa pohjal-
ta.

”Ei ole yksinkertaista myydä Masa-Yardisille osia, jos ei ole siellä aikaisemmin käy-
nyt…”
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Lainaus kuvaa sitä, mitä kokemuspohjainen tieto merkitsee. Kokemusten välittä-
minen konkreettisista tilanteista ja niihin valmistautumisesta on tällaista ’kortilla
olevaa’ tietoa sitä tarvitseville. Toisaalta tällaiset tilannekuvaukset kertovat siitä,
että projektipäälliköt uskovat itseensä ja henkilökohtaisiin kykyihinsä toimia hank-
keessa yrittäjän eduksi. Asiantuntijana hankevetäjä tuo näin kaiken osaamisensa
hankkeeseen. Tällainen toteutustyyli onnistuu hyvin ’uusyrityshankkeissa’, mutta
tilanne on kokeneempien yritysten kanssa jo paljon monimutkaisempi. Joissain
tapauksissa entisen yrittäjän liiallinen yrityskokemustensa esiin nostaminen voi
olla jopa haitaksi hankevetäjälle.

Monesti julkisen sektorin erilaiset järjestelmät ja organisaatiot ovat yrittäjille
vieraita. Niiden toimintatapoja ja mahdollisuuksia tukea yrittäjää ei tunneta. Täl-
löin hankkeella voi olla neuvonnallinen rooli.

”Kun on ollut hankkeen ajan ns. yksi luukku. Yrittäjät ovat uskaltaneet kysyä ja tien-
neet, että saa vastauksen ja ymmärrettävän sellaisen…”

Näin projektipäällikölle muodostuneen käsityksen mukaan ei aina ole julkisella
sektorilla. Toimintatavat ovat joskus byrokraattisia ja jokaisen viranomaistahon
toiminnan tunteminen on yrittäjälle ’tavallaan tarpeetonta’. Näin projektipäällik-
kö voi auttaa viranomaisia näiden tiedotusvelvollisuuden täyttämisessä antamalla
yrittäjille tällaista viranomaistoiminnan toimintamallien selittämiseen liittyvää lä-
hineuvontaa.

Tiivistelmä:  Hanketoiminnan toinen todellisuus muodostuu hankkeen toteutuk-
sesta. Tässä tutkimuksessa haastatelluista yrittäjistä suurin osa ei ollut osallistunut
hanketoimintaan aikaisemmin. Monen yrittäjän kohdalla kysymys voi olla siitä,
että he ovat osallistuneet koulutukseen, eivätkä välttämättä ole edes tienneet, että
ovat osallistuneet hankkeeseen. Hankkeista luvataan yrittäjien mukaan liikaa tu-
loksia, hyöty jää vähäisemmäksi. Varsinaisesti mukaan hankkeisiin ei juuri houku-
tella. Houkuttelu on enemmän osin tietoista ja osin tiedostamatonta ’ylilupaamis-
ta’. Luvataan se, mitä hankesuunnitelmaan on kirjattu, vaikka tiedetään, että kaik-
kea sitä ei voida toteuttaa. Yrittäjät toisaalta myöntävät hanketoiminnan erityis-
piirteet, mutta odottavat hankkeista silti apua ’täsmätarpeisiinsa’ tai investointei-
hin. Yrittäjät kokevat kehittämishankkeet sijoituksina. Ajan niukkuus määrittää
monen yrittäjän osallistumismahdollisuuksia ja yrittäjälle aika on rahaa. Hankkei-
siin osallistumista varten on kalenteriin ’raivattava’ tilaa. Hyvässä hankkeessa käy-
tetyn ajan määrä saattaa jälkeenpäin yllättää yrittäjän, toteutus vei yllättävän pal-
jon heidän aikaansa. Hankkeisiin sitoutuminen on usein heikkoa, ellei hanke osu
yrittäjän sen hetkisiin ’täsmätarpeisiin’. Hankkeet koetaan usein vain yksittäisinä
koulutuspäivinä vailla sen laajempaa sisältöä. Hyvin toteutuviin hankkeisiin muo-
dostuu aina omia toimintamalleja. Hankkeita toteutetaan yrittäjien ehdoilla, heille
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sopivina kokonaisuuksina, osin myös osallistujayrityksissä. Nämä lisäävät yrittä-
jien sitoutumista hankkeeseen ja näin yrittäjät kokevat, että heidät ja heidän tar-
peensa on otettu huomioon hankkeen toteutuksessa.

4.3 Hankkeen vetäjän oma näkemys hankkeensa toteutuksesta - kolmas
todellisuus

Hankevetäjät ovat eräänlaisia ’ammattipuhujia’. Suurin osa heistä puhui paljon
haastattelun lähdettyä liikkeelle. Haastattelut olivat osin melko värikkäitä. Vastaa-
jista aisti, että kaikki olivat ennakkoon valmistautuneet haastatteluihin jollain ta-
valla. Osa heistä oli itsenäisesti koonnut saataville omaa hankettaan koskevaa
materiaalia, joista osa luovutettiin haastattelun yhteydessä haastattelijalle.

Haastattelulomakkeisiin ennakkoon kirjatut hanketyöhön liittyvät teema-alueet
käytiin läpi kaikkien haastateltujen projektipäälliköiden kanssa. Kaikki projekti-
päälliköt olivat haastattelujen kulun perusteella hyvin selvillä hanketoiminnan eri-
tyisluonteesta, kuten määräaikaisuudesta, tavoitteellisuudesta ja rajatuista toteu-
tusresursseista. Hanketyöstä keskusteltiin monipuolisesti ja innostuneesti. Kaikki
kokivat positiivisena asiana sen, että pääsivät mukaan tällaiseen hankkeiden vai-
kuttavuuden seurantatutkimukseen. Projektipäällikköjen haastatteluissa käyttämä
kieli sisälsi paljon ns. retorisia ilmauksia ja retorisia huomioita. Näiden ilmausten
ja huomioiden purkaminen haastattelujen sisällöstä edellyttää tulkintojen tekemistä.
Tulkinta on aina myös selitystä ja erilaisten johtopäätösten tekemistä. Tämä kol-
mas toteuttajan todellisuus on toteuttajan oma subjektiivinen näkemys kehittämis-
hankkeestaan.

Usean projektipäällikön vastaus oli hieman ’paperinmakuinen’ selvitys hank-
keesta. Projektinvetäjien haastatteluissa oli tämän lisäksi paljon ’opittuja fraaseja’
ja valmiita toimiviksi tiedettyjä vastauksia. Käytetyn kielen sisältöön osin vaikutti
se, että haastattelut nauhoitettiin. Jos hankkeen tavoitteet täytyy vielä hankkeen
loppuvaiheessa tai sen päätyttyä lukea paperilta, on syytä olettaa, että tähän on
jokin syy. Ei uskalleta vapaasti kertoa hankkeen toteutuksesta, vaan tukeudutaan
hankesuunnitelmaan ja siinä olevaan tekstiin ja hiottuihin ilmauksiin. Puhutaan
tavallaan se, mitä oletetaan, että hankesuunnitelman pohjalta pitää puhua. Puhu-
taan tavallaan varmuuden vuoksi niin, kuin puhuttaisiin ’valvovalle’ viranomai-
selle.
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4.3.1 Seuranta ja raportointi koetaan monin eri tavoin

Osa toteuttajista tunnustaa omat rajansa ja mahdollisuutensa toteuttaa hankkeita.
Hankkeisiin perehtyminen koetaan raskaaksi. Joillekin toteuttajille hankehallinto
ja hankekäytännöt ovat yhä ’hepreaa’. Hankkeisiin voidaan tulla vain ’töihin’ ja
hanketoiminnan raportointi ulospäin on outo käytäntö.

”Vasta kahdeksan kuukauden jälkeen minulle selvisi, että hankkeista jotain pitää rapor-
toidakin…”

Raportoinnista ei oltu hänelle kerrottu. Se oli tullut aivan uutena asiana kesken
hankkeen. Hänen mielestään projektinvetäjät tekevät työtä vain yrittäjille, ei re-
kisteröintiä ja dokumentointia varten.

On myös projektipäälliköitä, joille hankekäytännöt ja niiden arki ovat tuttuja.
He kokevat näistä käytännöistä olevan pelkästään hyötyä myös toteuttajalle.

”Minulle on luonnollista, että jos jotakin kehitetään, niin sitä pitää mitata, se on yrittä-
jälle vierasta, mutta mulle ei. Oikeilla työvälineillä ’sä vaan merkkaat ja laitat’, se vain
tukee tätä toteuttamista.”

Hänen mielestään hankkeiden vetäjien täytyy pystyä toteuttamaan ne asiat, jotka
kussakin hankkeessa on luvattu ja pystyttävä osoittamaan, ‘että näin on menty ja
nämä tulokset on saavutettu’. On ymmärrettävä, että yrittäjät eivät hankekäytäntö-
jä aina käsitä, eikä se aina ole tarpeellistakaan. Toteuttajat ovat sitä varten, että
hankerutiinit sujuvat. Asiayhteydestään irrotettuna rahoittajien vaatimusten on-
gelmallisuuden ja monimutkaisuuden kuvaukset yrittäjille esitettyinä, voivat vai-
kuttaa suorastaan negatiivisesti. Tässä asiassa hanketoteuttajan rooli on toimia kit-
kattoman toteuttamisen suodattimena.

Käytäntö myöntää rahaa hankkeiden toteuttamiseen on erilainen eri viranomai-
silla. Kehittämisohjelmissa, joihin hankerahoitus perustuu, on omat kriteerinsä siitä,
millä perusteella rahoitusta voidaan myöntää ja kenelle. Tämän lisäksi rahoittajat
ovat omaksuneet omat tyylinsä hoitaa rahoitusneuvottelut ja edellyttävät tietyn-
tyyppistä muotoa hankesuunnitelmilta. Kun käytäntö vaihtelee rahoittajittain, hank-
keita toteuttavilla yksiköillä on joskus ongelmia hahmottaa uuden tai heille ennes-
tään tuntemattoman rahoittajan vaatimuksia ja tyyliä, jolla se hyväksyy hankkeita
toteutettavan omien rahoitusohjelmiensa sisällä. Näin rahoitusneuvottelut ovat
eräänlaista asemien hakua. Tehdään sellainen hankesuunnitelma kuin rahoittaja
pyytää. Tämän jälkeen toteutuksen alkaessa saattaa syntyä ongelmia tai ’oikean
linjan hakemista’.

”Hankkeissa on aluksi vaikeuksia hahmottaa, mitä voi tehdä ja mitä ei, erityisesti en-
simmäiset kaksi kuukautta olivat projektin vetäjälle ja yrittäjälle raskaita.”

Vastaus korostaa aika suoraan sitä, että hankkeet pitää aina tehdä hankkeen rahoit-
tajan toivomusten mukaisiksi ja toteuttamisen alussa haetaan se linja, jonka ra-
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hoittaja hyväksyy. Ehkä ohjeet ovat epäselvät tai tulkinnanvaraiset ja se edellyttää
kuvatunkaltaista toimintatapaa. Voi myös olla, että todellisuudessa tulkinta hank-
keiden toteuttamistavoista ja hanketyön rajoista vaihtelevat eri viranomaisten vä-
lillä ’liian paljon’. Ehkä aina ei ohjeisiinkaan ehditä paneutua riittävästi hakupro-
sessin aikana. Hankkeiden toteuttajat kokevat ongelmana sen, että on useita ra-
hoittajia. Kaikilla rahoittajilla on omat toimintakulttuurinsa sekä rahoitus- ja neu-
vontajärjestelmänsä ja niihin perehtyminen vie paljon toteuttajien työaikaa.

Selviä käytännön muotoutumisen mukanaan tuomia tulkinnallisia muutoksia,
hyväksyttyihin toimintatapoihin hankkeissa, viranomaistaholla on tullut hankekau-
den aikana. Yksi tällainen on projektinvetäjien päätoimisuuden ja sivutoimisuu-
den mahdollisuus hankkeissa. Tulkintamuutoksen takia jotkut projektipäälliköt
joutuivat ottamaan virkavapautta vakinaisesta työstään ja näin olemaan päätoimi-
sia hankkeissaan. Tämän jälkeen käytäntö on muotoutunut yhä selvemmin siihen
suuntaan, että toteuttajat ovat kokoaikaisesti työssä hankkeissa, eivätkä sivutoimi-
sia. Tällöin tulkinta oli hakemassa muotoaan ja kun aikaisemmin oli toimittu toi-
sella tavalla, osa projektipäälliköistä koki tulkinnanmuutoksen henkilökohtaisena
arviointina, vaikka se oli vain osa isompaa kehittämisjärjestelmän toteuttamiseh-
tojen tulkintamuutosta.

Sellaisissa hankkeissa, joissa rahoituspäätös on tehty ennen maakunnallisten
TE-keskusten syntyä, on ollut jonkinlaista tempoilua ja tulkintatapojen vaihtumis-
ta, kun hankkeiden toteutumisen seuranta on siirtynyt uudelle viranomaiselle. Tämä
tulkintojen muuttuminen on liittynyt organisaatioiden välisiin muutoksiin, ja näin
hankkeet ovat tavallaan pieniä asioita järjestelmää vastaan silloin, kun rahoittaja
joutuu osaksi tällaista organisationaalista muutosta. Hallinnon uudistuksiin liittyy
aina tällaista ylimenokauden normaalia kitkaa. Sen merkitys rahoittajan ja toteut-
tajan suhteen epätasaisuuden johdosta vain näyttää toteuttajasta suuremmalta kuin
mitä se itse asiassa on. Totutut käytännöt saattavat muuttua ja tästä seuraa epävar-
muutta ja pelkoja.

Päärahoittajan rooli nähdään joskus hankkeita toteutettaessa ongelmallisena;
rahoittaja vaikuttaa osallistujien valintaan. Joskus olisi ollut helpompi siirtää osal-
listujien valintaprosessi kokonaan rahoittajille, niin raskaaksi tällaisen hankkees-
saan käytetyn legitimitoivan valintamenettelyn, jossa rahoittaja vahvisti mitkä yri-
tykset hankkeeseen saavat osallistua, oli osa projektipäälliköistä kokenut. Niin ikään
arvellaan, että kun TE-keskus olisi aikaisemmin halunnut olla mukana valitsemas-
sa projektipäällikköä hankkeeseen ja kun ei se päässyt osalliseksi tähän valinta-
prosessiin, niin vähäinen kiinnostus osallistua jatkossa hankkeissa tehtäviin pää-
töksiin ja sen toimintaan juontaa jo sieltä asti. Tällaiset projektipäällikön ja osal-
listujien valintaan liittyvät asiat ja niissä käytettävät menettelyt yleensä tarkenne-
taan projektisuunnitelmassa aivan samoin kuin ohjausryhmän kokoonpanokin. Ellei
tätä tehdä projektisuunnitelmassa, niin toimintamallit otetaan toteutettavan hanke-
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toiminnan yleisistä toimeenpanomääräyksistä. Menettely perustui hallinnonalan
toimeenpanomääräykseen ja siinä asetettuihin ehtoihin. Toteuttajat kokevat tällai-
set toimintatavalliset asiat hyvin herkästi toteuttajan ’ylimääräisenä osallistumise-
na’ hankkeen suuntaamiseen. Rajankäyntiä siitä, kuka hanketta johtaa ja kenen
ajatusten mukaan sitä toteutetaan käydään hankkeissa koko ajan.

4.3.2 Hankkeen toteutuksessa on oltava aktiivinen

Hankkeet on perustettu määräajaksi. Epävarmuuden sietokyky on hankkeiden ve-
täjille hyvä ominaisuus. Jos hankevetäjä on liian kriittinen omaa osaamistaan koh-
taan, hänelle saattaa tuottaa vaikeuksia vetää hankkeita. Äärimmilleen vietynä täl-
lainen asenne voi ajaa hankevetäjät ennen pitkää uupumuksen partaalle. Eräs pro-
jektipäällikkö kuvasi tilanteen niin, että ’virkavaltaisuus’ on täysin jätetty pois.
Projektipäällikkönä hän toimi niin, että ilmoitti osallistujille,”2-4 välissä yöllä en
vastaa puhelimeen, muuten olen aina tavoitettavissa”. Vaikka oman ajankäytön
sovittamista taustaorganisaation rytmiin käsiteltiin yhtenä teemana haastatteluis-
sa, se tuli esiin vain tässä tapauksessa.

Aktiivista otetta hankkeiden toteuttamiseen kuvataan monin eri tavoin. Toteut-
tajilla on yhtä paljon aktiivisesta toteuttamisesta kertovia näkökantoja kuin on hank-
keita. Yhden projektipäällikön mukaan vasta se, että heitä oli hänen taustaorgani-
saatiostaan kolme projektipäällikköä yhtä aikaa yrittäjän kanssa ratkomassa tämän
pulmia, toi kunnolla tulosta, ”ovella asti kiiteltiin, oli hyvä koulutuspäivä”.

Projektipäälliköt korostavat yrittäjien haluavan sitä, että projektin vaikutus nä-
kyy heti. Sen pitää tuoda asiakkaita tai muuta mitattavaa hyötyä toteuttajalle. Yrit-
täjät ovat silloin tyytyväisiä, jos hankkeesta jää konkreettinen tulos. Hankkeisiin
osallistuvilla yrittäjillä on hankkeisiin yhä useammin liiketaloudellinen näkökul-
ma. Yritys pyrkii osallistumaan vain itselleen kannattaviin hankkeisiin. Tämä
myönnetään ja tunnustetaan pääsääntöisesti kehittämishankkeita toteuttavissa or-
ganisaatioissa.

Henkilökohtainen käynti yrityksessä on kaiken a ja o. ”Puhelimessa yrittäjällä
on aina kiire”. Hankkeita on markkinoitava yrityksissä ’paikan päällä’. Mielen-
kiintoisen vastakohtaparin edelliselle muodostaa yhden hankevetäjän kertomus siitä,
että heidän hankkeessaan yrittäjien tavoitteiden tarvekartoitusta tehtiin vain puhe-
limella. Toisaalta tämä voi olla esimerkki toteuttajaorganisaation omaan rahantar-
peeseen kootusta hankkeesta. Tällöin pyritään täyttämään vain rahoittajan asetta-
mat minimitavoitteet tai –ehdot. Kun voidaan esittää, että yrittäjiltä on kyselty,
voidaan sen jälkeen toteuttaa ’niitä toisia’, jo alunperin ajateltuja, toimenpiteitä
hankkeen rahoituksella. Hanke on näin keino saada hankerahana johonkin muual-
le tarvittava lisä- tai korvaava resurssi. Näin lisäresurssi saatiin toteuttajan käyt-
töön hankesuunnitelmalla, mutta rahat käytettiin toteuttajan mielestä tarpeellisem-
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paan paikkaan tai suorastaan omassa toiminnassa valmiiksi olleiden rahoituksel-
listen aukkojen täyttämiseen ja hankkeen toteuttamisessa tehtiin vain minimitoi-
menpiteet niin, että se jotenkin täyttää rahoittajan kriteerit.

Toteuttajat kokevat, että ovat tehneet töitä hankkeen toteuttamisen eteen. Mo-
nessa hankkeessa on jääty tästä huolimatta selvästi liian yleiselle tekemisen tasol-
le. Kaikkia vaihtoehtoja ei ole mietitty. Yksi toteuttajien ongelmakohdista on tie-
dotus. Vaikka toteuttaja korostaa aktiivisuuttaan kertomalla, että ”annettiin paljon
tietoa hankkeen alussa”. Ei hanke lopu alkutiedotukseen, hankkeen toteuttajan pi-
tää olla koko hankkeen toiminta-ajan aktiivinen myös tiedotuksessa ja vasta sen
jälkeen kertoa epäonnistuneensa, ellei tuloksia synny. Tiedotustyö kuuluu olen-
naisena osana hankkeisiin, eikä se ole sillä tehty, että on vain yleisesti tiedotettu ja
sitten vain odotettu.

4.3.3 Oppilastyöpäiväpohjainen budjetointi ja syntyvät kulut

Rahoituksen ja toteutuksen välisestä suhteesta on toteuttajalla olemassa erilaisia
näkemyksiä. Rahoittajilla koetaan olevan paljon valtaa ja siksi ’lupaukset on pi-
dettävä, muuten ei jatkohommia tule’. Näkemys kertoo siitä, että rahoittajan val-
lan koetaan jatkuvan selvästi ’yksittäisten hankkeiden yli’. Jatkorahoituksen saan-
ti hankkeeseen tai uuden rahoituksen saanti tuleviin hankkeisiin vaarantuu, jos
tekee rahoittajan näkökulmasta eri asioita kuin mitä on rahoittajalle luvannut. Ra-
hoittajalla koetaan olevan hankkeiden rahoitusjärjestelmän takia ’painostuksellis-
ta’ ja hankkeiden sisältöön selvästi vaikuttavaa valtaa.

Monissa vastauksissa kritisoidaan TE-keskuksen työvoimaosaston tapaa seura-
ta kehittämishankkeiden koulutusbudjettien oppilastyöpäivien1 hinnan mukaan. Se
koetaan vaikeaselkoiseksi ja työlääksi tavaksi. Hankkeet muutuvat toteutuksen ai-
kana niin paljon, että on vaikea pysyä asetetuissa tavoitteissa. Hankevetäjien mu-
kaan menettely ei toimi. Ongelmaksi koetaan erityisesti se, että hankesuunnitel-
massa on vain lyöty lukkoon, ”että pitäisi olla oppilastyöpäiviä niin ja niin pal-

1 TE-keskuksen työvoimaosaston rahoittamien ESR-hankkeiden rahoituspäätöksissä hankkeille va-
rataan erikseen hankesuunnitelman mukaisesti rahoitus toimintakuluihin (esim. hankkeesta tiedotta-
minen, projektien hallinnointi) ja hankkeessa järjestettävään koulutukseen. Hankkeissa toteutettava
koulutus on työvoimapoliittista aikuiskoulutusta. Toteuttaja esittää hankesuunnitelmassa järjestä-
vänsä koulutusta tietyllä hinnalla. Samalla hän esittää arvion koulutukseen osallistuvien henkilöiden
ja koulutuspäivien määrästä. Tämä muutetaan oppilastyöpäiviksi siten, että 7 h koulutusta on yksi
oppilastyöpäivä (esim. kun koulutusta on 3 h ja osallistujia 7 syntyy 21 h, joka on 3 oppilaistyöpäi-
vää). Yhden oppilastyöpäivän hinta lasketaan jakamalla toteuttajan hankesuunnitelmassa esittämä
koulutuksen hinta koulutuksessa toteutettavaksi aiottujen oppilastyöpäivien määrällä. Hankesuunni-
telmassa esitetty arvio koulutuksen määrästä ei ole maksuperuste. Koulutuksen kustannukset makse-
taan jälkikäteen toteuttajalle sen mukaan kuinka monta oppilastyöpäivää koulutuksessa todellisuu-
dessa on syntynyt.
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jon”. Jos jokin osa koulutuksen sisällöstä ei toteudu ja sisältö näin muuttuu, se
aiheuttaa automaattisesti myös muutostarpeen hankkeen kokonaissisältöön ja pro-
jektipäällikköjen näkemyksen mukaan tällaisten muutosten toteuttaminen on vai-
keaa. Oppilastyöpäivien laskeminen on tuottanut itsessään jo ongelmia monille
toteuttajille. Osanottajamäärän heilahtelu luento-opetuksessa on ongelma, joka
vaikuttaa toteutuneiden opiskelijatyöpäivien lukumäärään ja johon ei aina voida
vaikuttaa vaikka tehtäisiin mitä.

Yritystoiminnassa nousee jatkuvasti esiin ns. ’pikaista ratkaisua vaativia asioi-
ta’. Niihin tarvitaan vastaus heti tai muuten päätösten sarja saattaa seisoa tai pa-
himmassa tapauksessa pysähtyä. Tällöin yrittäjä saattaa soittaa suoraan projektin
vetäjälle tai ottaa muuten yhteyttä, jos hän on mukana jossakin kehittämishank-
keessa, kun tällainen akuutti asia tulee mieleesä. Tällaisesta neuvontatyöstä syn-
tyy toteuttajalle kirjaamisongelmia, kun kaikkia hankkeen aikana annettuja neu-
vontatilaisuuksia ei voikaan kirjata hankkeeseen kuluiksi. Tällainen yhteydenpito
ei siis näy missään koulutustilastoissa. Kehittämishankkeen toteuttajan kannalta
on ongelmallista saada palkkaa tällaisesta ylimääräisestä työstä oppilastyöpäiviin
perustuvan laskentatavan takia. Sopimus ei ole siis urakkapohjainen, eikä edes
hankesuunnitelman mukainen, vaan perustuu ns. syntyvien kulujen laskuttamiseen.
Tähän vaikuttaa se, että TE-keskuksen hankkeet ja niiden kulut lasketaan ns. to-
dellisen toteutuman kautta. Eli ellei ole syntynyt suoraa kulua, joka on laskutettu,
sitä ei toteuttaja voi laskennallisena eränä laskuttaa mitenkään hankkeen rahoitta-
jalta. Ainoastaan ’aidosti’ ja ’oikeasti’ toteutuneet ja syntyneet kulut voidaan las-
kuttaa. Tämä tapa ja sen moittiminen kertoo toiminnallisesta ongelmasta.  Se voi
kertoa myös hankkeiden toteuttajien tietystä ’katteen hausta’ omaan hankkeeseen-
sa.

Tiivistelmä:  Hankkeiden toteuttajat tuntevat hankekäytännön yleisellä tasolla.
Hankeprosessi koetaan raskaaksi. Rahoittajalla on paljon päätäntä- ja vaikutusval-
taa käynnissä oleviin hankkeisiin; hankkeiden budjetit hankesopimuksiin laske-
taan oppilastyöpäiväpohjaisina. Lisäksi hankkeiden toteuttamismahdollisuuksia
’jäykentää’ se, että rahoittaja maksaa hankkeen kulut jälkikäteen ns. toteutuneiden
kustannusten mukaisesti. Yleensä ottaen oppilastyöpäiväpohjainen laskentamalli
koetaan hanketoimintaan sopimattomaksi ja vaikeaksi. Se on liian koulutuspainot-
teinen ja toteumaa seuraava. Hankkeiden sisältö muuttuu usein toteutuksen aikana
ja tämä vaikeuttaa huomattavasti ESR-rahoitteisten hankkeiden toteuttamista.
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 4.4  Yrittäjien uskomuksia ja toteuttajien lupauksia kehittämishankkeista -
 neljäs todellisuus

Tämän luvun sisältö muodostuu pitkälti yrittäjien aikaisemmista hankkeista koke-
man hyödyn kuvauksista. Yrittäjien kuva hankkeista on selkeän kaksijakoinen. Ne
hankkeet, joihin he itse ovat osallistuneet ovat olleet aivan hyviä, mutta heillä on
selvä tieto siitä, että huonojakin hankkeita on ollut. Tämä on retorista, erilaisia
kliseitä sisältävää puhetta. Se sisältää myös osin sellaisia tietoja, joiden voi sanoa
olevan enemmän luuloja kuin totta.

Joka kahdeksas yrittäjistä ei ollut aikaisemmin osallistunut hanketoimintaan.
Tämä kertoo siitä, että hankkeita ei vielä ’kuluteta’ ja käytetä yleisinä seurustelu-
ja jutustelufoorumeina1 niin paljon, kuin jotkut ennakolta olettavat. Hankkeet ra-
kennetaan jollekin konkreettiselle tai konkreettisluonteiselle tavoitteelle ja tähän
sitten toteutuksessa pyritään. Kaikki hankesuunnitelmassa ja toteuttamisessa ole-
vat abstraktit asiat tulevat ikään kuin siinä ohessa hankkeiden mukana. Yksi esi-
merkki tästä on uusien yhteistoimintafoorumien synty. Vaikka niitä tavoitellaan,
ne jäävät usein hankkeissa syntymättä, mutta syntyvät toisissa hankkeissa lähes
itsestään.

Yrittäjistä kymmenen eli joka neljäs oli sitä mieltä, että hankkeet ovat ennen
kaikkea väline hankkia tietoa ja koulutusta. Yleisemmällä tarkastelutasolla yleis-
sivistyksellinen näkökulma nousee siis yritysten näkökulmasta hankkeiden kes-
keisimmäksi ennakkokuvaksi. Tämä on mielenkiintoinen huomio siitä syystä, että
yritykset kaikkiaan odottavat melko näkyviä ja konkreettisia hyötyjä kehittämis-
hankkeista, mutta yleisellä tasolla tunnustavat osallistuvansa hankkeisiin saadak-
seen tietoa ja koulutusta. Hanketoiminnan ’julkinen kuva’ ja yrittäjien käsitys han-
ketoiminnasta on huomattavasti enemmän yleiskoulutuksellinen kuin mitä he to-
dellisuudessa haluavat ja tarvitsevat. Tämä on osa hanketoiminnan neljättä todel-
lisuutta.

1 Yhden hankevetäjän kuvauksen mukaan eräille Etelä-Pohjanmaan alueille on jo syntynyt ’projek-
teihin osallistujien porukkoja’. Tämä ryhmä osallistuu projekteihin ilman mitään selkeää tavoitetta.
Osallistuminen on enemmän sosiaalinen tapahtuma kuin päämäärähakuinen vuorovaikutussuhde.
Tällaisessa osallistumisessa on nähtävissä viitteitä opiskelun muuttumisesta entistä enemmän toi-
minnaksi, jolla on ’viihdearvo’. Hankkeisiin osallistumisella on arvo myös sosiaalisten kontaktien
mahdollistajana ja kehittäminen on jäänyt taustalle. Voisi tietenkin esittää arvioita siitä, syntyykö
tällainen porukka enemmän tarjonnan lisääntymisestä ja toteuttajien halusta värvätä aina samoja ’help-
poja ja hyviä’ osallistujia koulutushankkeisiin, vai siitä, että yrittäjät tarvitsevat jostain syystä aikai-
sempaa enemmän tällaisia, osin aika epävirallisia sosiaalisia foorumeita. Ovatko yrittäjät ja yritystoi-
minta yleisemmin tänään toisenlaista kuin aikaisemmin? Voisiko tämä olla yksi syy? Esitetynkaltai-
nen projektiosallistujien porukan syntyminen sopisi hyvin myös uusiin teorioihin koulutuksen roo-
lista yhteiskunnassa. Opiskelusta on tullut tai on tulossa yhä enemmän yksi tapa kuluttaa lisääntyvää
vapaa-aikaa. Se antaa järjestystä ja rytmiä elämään. (vrt. Rinne & Salmi 1998, 189.)
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4.4.1 Hankkeet ovat yleistä koulutusta – hyöty jää toteuttajalle

Muutamat yrittäjät kaipaavat nykyistä enemmän sellaisia hankkeita, joissa saatai-
siin joku konkreettinen asia eteenpäin. Sama esitetään myös siten, että hankkeet
ovat niin yleisellä tasolla, että niistä on vaikea saada höytyä. Kolmas puhuu siitä,
että jo toimintansa vakiinnuttanut yritys saa hyötyjä vain hankkeista, jotka ovat
riittävän yrityskohtaisia. Samasta syystä yksi yrittäjä on sitä mieltä, että vain omis-
ta (itse maksamista ja itse tilaamista) kehittämishankkeista saa hyötyä, koska sil-
loin saa itse määritellä tavoitteet. Ehkä väite kertoo hankkeiden toteuttamisen jää-
misestä liian yleiselle tasolle. On koulutuspäiviä ja seminaareja, mutta ei käytän-
nön toimintaa. Haluttaisiin tehdä käytännön kehittämistyötä yrityksissä suoriin
tarpeisiin. Tämän voi kääntää ohjeeksi siten, että hankesuunnitelmissa pitäisi olla
nykyistä enemmän käytännön toimenpiteitä ja niiden kautta hankkeista heijastuisi
myös konkreettisia hyötyjä yrittäjille. Neljäs todellisuus on juuri tätä, hankkeet
ovat yrittäjien mielestä toteutukseltaan liian yleisiä. Kapeus on yrittäjien mielestä
’asioiden lohkomista’. Kun kerran kehitetään, niin kehitetään sitten asiaa kokonai-
suutena, eikä vain paloja siitä. Yrittäjillä on aina omaan liiketoimintaansa liittyviä
investointitarpeita. Muutamat heistä esittävät, että pitäisi palata takaisin siihen
käytäntöön, jolloin myös investointeihin myönnettiin rahaa nykyistä enemmän ja
suoraan.

Eräiden yrittäjien mukaan ainoa tällä hetkellä kustannustehokas malli antaa julk-
sita apua yritystoimintaan yritysten näkökulmasta olisi oppisopimuskoulutus. Sen
kautta rahaa saa juuri sinne mihin sitä tarvitaan, kohdennetusti ja pienellä paperi-
sodalla. Lisäksi saa äkkiä päätöksen siitä, millaisiin tarpeisiin rahaa saa ja millai-
siin tarpeisiin taas ei. Hankkeissa tämä kontrolli on karannut kauemmas, eikä niis-
sä tiedä mihin raha tulee. Vastaajien käsitysten mukaan hyöty jää hankkeiden to-
teuttajille enemmän kuin tulee yrityksille. Toteutuksessa on paljon ’ilmaa’, eten-
kin kun yrittäjä joutuu ostamaan ’koko paketin’ eli kaiken hankkeeseen liitetyn
koulutuksen, vaikka ei sitä haluaisikaan. Jotain pienempää tarvitsemaansa osaa ei
voi ostaa erikseen, koko hanke on otettava. Jotkut yrittäjistä kokivat, että koulu-
tuksen järjestäjät olivat hankkeen kaikissa vaiheissa vetäneet liiaksi kotiinpäin.
Yksi esimerkki tästä on se, että toteuttajat käyttävät vain ’oman talonsa’ koulutta-
jia, vaikka paljon parempiakin olisi muualla ollut tarjolla.

Ehkä epäilyt hyödyn jäämisestä toteuttajalle ovat osin yrittäjätoimintaan liitty-
vää normaalia rakentavaa kateutta, joka on tietyssä määrin positiivinen asia. Yrit-
täjä  ’haluaisi tehdä asiat omasta mielestään tehokkaammin’. Muutamien yrittäji-
en käytännön kokemusten pohjalta puolet osallistujista luopuu hankkeesta heti sen
alkuvaiheessa, kun näkevät, ettei hanke tuota heille riittävästi hyötyä.
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Monissa vastauksissa yhdistyvät ongelmat ja hyödyt. Ensin puhutaan hyödystä
ja sitten perään lisätään, että kyllä ongelmiakin on. Tämä kuvaa yrittäjien yleistä
asennetta hankkeisiin, niitä ollaan valmiita kehittämään eteenpäin. Ehkä on niin,
että yrittäjät osallistuessaan muokkaavat hankkeita enemmän itselleen sopivaksi.
Tämä ei ulkopuolelta ja jälkeenpäin tarkasteltuna näy kovin selvästi. Jos näin on,
tämä on hankkeiden toteutumisen kannalta positiivista.

 On yrittäjiä, jotka ovat osallistuneet ajan myötä yhä vähemmän ja vähemmän
hankkeisiin, koska ovat kokeneet, että heidän tietonsa ja osaamisensa on ollut hank-
keelle ja sen toteuttajalle tärkeämpää kuin se, mitä he ovat hankkeesta itse saaneet.
Tällaiset yritykset ovat tietoisesti panostaneet oman osaamisensa kehittämiseen ja
tästä syystä hankkeiden merkitys heille on vähäinen. Kun tekninen valmius ja omat
toimintamallit on otettu käyttöön ja kehitetty, hankkeista on vaikea saada hyötyä.

Hankkeissa joudutaan jossain määrin tekemään sisällöllistä tasapäistämistä yri-
tysten välillä ja vahvasti teknisorientoituneilla yrityksillä, jotka käyttävät uutta
tekniikkaa jatkuvasti, ei ole aikaa odottaa, että ne saisivat hankkeiden kautta kou-
lutusta uusiin asioihin, jos sellaista yleensäkään on saatavissa ja kun nesitten ovat
itse hankkineet omalla kustannuksellaan koulutuksen uuteen tekniikkaan, ei niillä
ole mitään motiivia lähteä tätä tietoa viemään ilmaiseksi muihin yrityksiin.

Jotkut yrittäjät esittävät myös jostain hankkimiaan ‘varmoja tietoja’ siitä, että
hankkeet olisivat toisille yrittäjille vain keino saada lisää resursseja ilmaiseksi omaan
toimintaansa.

”On toki niitä yrittäjiä, jotka ei näe sitä hanketoimintaa minään muuna kuin se on se
lypsylehmä, josta otetaan kaikki irti, eikä siihen satsata yhtään mitään. Siihen ei satsata
koneita, siihen ei satsata laitteita, tuotekehitystä, eikä pohdita tällaisia uusia juttuja vaan,
vedetään löysät pois niin kauan kun sitä löysää on vedettävissä…”

4.4.2 Hanketarjoukset ovat epäselviä ja hyötyä on vaikea nähdä etukäteen

Myös sellainen näkemys esiintyy ongelmana, että hankkeita tarjottaessa niistä ei
saa etukäteen tietoja riittävästi. Ei voi tietää mihin hankkeeseen kannattaisi osal-
listua. Kun tarjontaa on, niin valinnanmahdollisuudet ovat kasvaneet. Yrittäjä tie-
tenkin osallistuisi vain niihin itselleen kaikkein tuottavimpiin hankkeisiin. Hyöty
motiivina on selkeä ja liiketaloudellinen, mutta hankkeiden pistäminen hyödyn
mukaiseen järjestykseen ennakko-odotusten pohjalta vaatii jo yrittäjiltä pohjatyö-
tä. Tätäkin työtä tehdään. Useat vastaajat sanoivat aina hanketarjouksen saatuaan
tarkastavansa toteuttavan organisaation ja sen ihmisten taustat ennen kuin sanovat
mitään osallistumisestaan. ”Vetäjä tekee hankkeen” ja tästä syystä taustat pitää
ennakkoon selvittää, ettei tule tehdyksi virheinvestointeja. Tämä asettaa toteutta-
jille isoja vaatimuksia. Toteuttaja koetaan, enemmän kuin joka kymmenennen vas-
taajan mukaan hanketyön kriittisenä tekijänä. Minkälainen hanke on koottu ja kuka
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sitä toteuttaa, asettavat tällöin reunaehdot sille, minkälaisia hyötyjä hankkeista voi
saada.

Muutamat vastaajat näkivät hankkeet yllättäen hanketoteuttajien kilpakenttänä
tai painottivat, että rahoittajat vain haluaisivat, että hankkeet työllistäisivät. Mo-
nilla hanketoimintaan enemmän osallistuneilla on näkemyksiä siitä, että hankkeita
tehtäisiin pelkästään näyttämisen tarpeesta. Toteutusmotiivi nousisi rahoittajin
näyttöhalusta, eikä hankkeilla näin olisi välttämättä mitään järkevää kohtaantoa
käytännön elämään tai yrittäjien tarpeisiin. Erityisesti tällaisia hankkeita ovat uu-
det tietotekniikan infrastruktuurihankkeet. Ne koetaan osin järjettömäksi pulliste-
luksi.

Hankkeet nähdään kahdesta näkökulmasta työllistämisen välineiksi. Projektien
vetäjä työllistyy ja hankkeille on asetettu epärealistisia työllistämistavoitteita, jot-
ka yrittäjien sitten pitäisi täyttää. Se ei tunnu osallistujayrittäjien mielestä realisti-
selta etenkään, kun hankkeilla usein samalla kehitetään yrityksiin entisestään au-
tomaattisempia tuotantojärjestelmiä.

Hankkeisiin liittyy paljon erilaisia toteutuksellisia ’vivahteita’, kun niitä katsel-
laan panos-tuotos -vertailua käyttäen. Erilaiset sitoutumisongelmat ja selitykset
siitä, miksi hankkeet eivät olisi hyviä sijoituksia nousevat esiin. Tämä on osin
retoriikkaa ja osa näistä näkemyksistä tavallaan ’toisen käden tietoa’. Yrityskoh-
taisuus, suoran vastineen odotus ja käytettävissä oleva aika määrittävät yrittäjän
sitoutumista hankkeisiin. Osallistumismotiivit hankkeisiin ovat lopulta täysin yri-
tyskohtaisia, koska yritykset ovat niin erilaisia. Näiden yrityskohtaisten tavoittei-
den sovittaminen hanketyöhön koetaan kaikkein suurimpana yleisenä ongelmana
hanketyön toteutumisessa. Lähes joka kymmenes vastaajista oli sitä mieltä, että
myös aikaisemmin toteutetuissa hankkeissa yritysten osallistumismotiivit olivat
heikkoja, koska hankkeiden tavoitteet ovat olleet liian yleisellä tasolla. Ei ole saa-
tu riittävän selvää hyötyä omaan toimintaan ja osallistuminen ei näin ollen ole
tuonut ainakaan lisää motivaatiota. Lähes joka kymmenes oli sitä mieltä, etteivät
he jatkossa enää osallistu hankkeisiin, elleivät ne ole ilmaisia tai ellei niistä ole
selvästi etukäteen nähtävissä yritykselle tulevan vastineen rahallinen arvo.

4.4.3 Yrittäjällä ei ole aina aikaa odottaa hanketta, koska aikaa ja rahaa kuluu

Joka kymmenes yrittäjä piti hankkeisiin sijoitettavaa aikaa kaikkein suurimpana
ongelmana koko hanketyössä. Aika osallistua on aina järjestettävä erikseen. Osal-
listuminen edellyttää tarkkaa ajan hallintaa varsinkin, jos hankkeet toteutetaan työ-
aikana. Jotain muuta on aina jätettävä tekemättä, jos osallistuu. Näin on varsinkin
pienissä yrityksissä. Näin tehtävät kasaantuvat ja toisinaan töitä on tehtävä sitten
urakalla. Monet yksittäisistä vastauksista ovat myös lähellä ajankäyttöä, joten yh-
teenvetona voidaan todeta ajan aina olevan kriittinen tekijä ja määrittelevän yri-
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tysten osallistumista hankkeisiin, oli se sitten sisällöltään kuinka hyvä tahansa.
Eräs yrittäjä kuvasi tilannetta niin, että yritys ei käytä hankkeisiin juurikaan aikaa.

 “Teemme pääasiassa itse. Aina on rajalliset mahdollisuudet osallistua hankkeisiin. Vain
yksi hanke vuodessa olisi mahdollinen”.

Yritys oli hankkinut laatujärjestelmän tekemisen suoraan itse. Heidän tarkoitukse-
naan on sitten jälkeenpäin hakea siihen rahoitusta TE-keskuksesta.

Sitoutumista perustellaan suhteessa sijoitettuun rahapanokseen. Jos hanke on
ilmainen, niin sitoutuminen on yleensä heikkoa. Erään vastaajan näkemyksen
mukaan sitoutuminen hankkeisiin on usein heikkoa. Varsinkin, jos siihen ei joudu
sijoittamaan mitään, niin äkkiä yrittäjä voi ajatella, ettei häntä siellä koulutustilai-
suuksissa tarvita, pyörii se ilmankin. Mutta jos yrittäjä maksaa osallistumisestaan
jotain, niin hän ajattelee, että vastine sille rahasijoitukselle pitää saada.

Hankkeisiin osallistutaan usein työpäivää jatkamalla. Yrittäjällä on aikaa osal-
listumiseen rajallisesti. Tukeudutaan muihin töihin ja työpäivän riittämättömyy-
teen. Yrittäjät epäilevät, osin perustellusti, hanketoteuttajien kykyä ja mahdolli-
suuksia tarjota yrityksille riittävän ajatasaista tietoa hankkeiden kautta. Kun yritys
sijoittaa aikaa hankkeeseen, sama aika olisi voitu käyttää jossakin muualla tehok-
kaammin. Yksi tapa on itse suoraan hankkia tarvitsemansa tiedot ja taidot, eikä
odottaa ‘yhteiskunnan subventiota’ ongelmansa ratkaisuun hankkeen kautta. Epäily
pitää sisällään myös ajatuksen osaamisesta, yrittäjät eivät täysin luota hanketo-
teuttajien osaamisen tasoon toteuttaa heille riittävän merkittäviä ja hyödyttäviä
hankkeita.

Tiivistelmä:  Yrittäjillä on vahva retorinen kuva hanketoiminnasta. Sen mukaan
hankkeita toteutetaan vain projektipäällikön työllistämiseksi ja myönnettyjen ra-
hojen kuluttamiseksi. Tällaisiin hankkeisiin haastatellut yrittäjät eivät kylläkään
itse ole osallistuneet. Yrittäjät kokevat hankkeet tässä neljännessä hanketoimin-
nan todellisuudessa liian yleisiksi omiin tarpeisiinsa. Kun hankkeet ovat yleisiä ja
hyöty jää toteuttajille, hankkeiden toteuttaminen on turhaa yhteisten resurssien
kuluttamista. Tämä neljäs todellisuus poikkeaa todella selväsi yrittäjien nyt tutki-
tuista ESR-hankkeista antamista kuvauksista ja tätä todellisuutta onkin tarkastel-
tava etupäässä hanketoiminnan kokonaisuuden näkökulmasta; huonojakin hank-
keita on ollut ja niiden maine on kiirinyt kauas. Yrittäjät osaavat ottaa hankkeista
hyötyjä itselleen ja ovat osin myös tästä syystä varovaisia ja haluttomia kritisoi-
maan yksittäisiä hankkeita, jotka ovat tuoneet heille edes jotain hyötyä.
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4.5 Yrittäjien ohjeita muille yrittäjille - miten kehittämishankkeista saa
hyötyä, minkälaista ja mikä on hyödyn merkitys?

4.5.1 Miten varmistat, että saat kehittämishankkeista hyötyä?

Seuraavissa vastaustiivistelmässä esitetään niitä keskeisiä tyytyväisyyden aiheita,
joita yrittäjillä on ollut yleensä kehittämishankkeista. Yksittäiset vastaustiivistel-
mät sisältävät osia monen yrittäjän vastauksista.

TARVELÄHTÖISTÄ OSALLISTUMISTA JA VALINTAA

Yrittäjien vastaustiivistelmä 1

Hankkeiden on lähdettävä riittävän selkeästi yksittäisten yrittäjien tarpeista. Ilman riit-
tävän selkeää hyötyä, houkutinta tai kohdetta hankkeisiin ei kannata lähteä. Hankkeita
on niin paljon, että pitää valita niistä itselleen ja yritykselleen sopivimmat ja osallistua
niihin. Toisiin hankkeisiin on järkevää panostaa vain vähän.

Edellinen on 15 yrittäjän vastauksista koottu hankkeisiin osallistumisen perustelu.
Vastaustiivistelmä korostaa hankkeiden lähtökohtaa. Yrittäjän pitää itse nähdä
hankkeessa riittävän selkeä hyöty, joka kohdistuu hänen liiketoimintaansa, jotta
hänen kannattaa lähteä hankkeeseen mukaan. Hankkeita on jo niin paljon, että
pelkkien yksilöimättömien tarjouksen ja pyyntöjen perusteella ei enää kannata läh-
teä, on varaa valita mihin osallistuu.

Neljäntoista vastaajan vastukset yhdistämällä saadaan seuraava kuvaus hank-
keista. Siinä selkeä tarvelähtöisyys, sitoutuminen ja oma panostaminen nousevat
keskeisimmiksi hyödyn osatekijöiksi. Tällainen vastaus kuvaa aktiivista ja osallis-
tuvaa yrittäjää. Hänellä on selkeä käsitys siitä, mitä hankkeiden kautta voi saavut-
taa.

OMAA  SITOUTUMISTA TARVITAAN

Yrittäjien vastaustiivistelmä 2

Hyötyjen saaminen hankkeista edellyttää yrittäjältä ajan panostamista ja sitoutumista
hankkeeseen. Aika on aina yrittäjälle niukka resurssi, jonkun pitää tehdä työt yritykses-
sä.  Pelkästään odottamalla hankkeista ei saa hyötyjä.

Oman sijoituksen ja panostamisen kautta tyytyväisyyttä ja hyötyjä syntyy. Jos ei
ole aikaa panostaa hankkeeseen, ei ole mitään syytä odottaa siitä tuloksia. Jos
osallistumismotiivi on olemassa ja yrittäjä on päässyt mukaan mielestään hyvään
hankkeeseen, osallistuminen ja sitoutuminen koetaan tärkeäksi.

”Kun yrittäjät osallistuvat aika määrittää kaiken. Rahallakaan ei lopulta ole paljon mer-
kitystä, jos osallistumismotiivi hankkeeseen on hyvä…”
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Edellä esitetyistä kootuista vastuksista voidaan yritysten hyödyn muodostumises-
ta esittää väliyhteenveto siitä, kuinka kehittämishankkeista syntyy yrittäjälle hyö-
tyä.

Vastaustiivistelmien 1 ja 2 väliyhteenveto: Hyödyn saaminen kehittämishank-
keesta edellyttää tarvelähtöisyyttä ja omaa sitoutumista. Yli puolet yrittäjistä on
sitä mieltä, että hankkeisiin on sitouduttava jollain konkreettisella tavoitteella, jot-
ta siitä olisi yrittäjälle hyötyä. Sitoutumisen perustelun on kytkeydyttävä yrityksen
toimintaan, siinä olevaan toiminnalliseen tarpeeseen. Tämä johtaa siihen, että han-
ketoiminnasta saadaan hyötyjä. Kun yritys ja yrittäjä sitoutuvat omin tavoittein
hankkeisiin, niistä syntyy myös tuloksia.

4.5.2 Miksi hyöty saattaa jäädä vähäiseksi tai mennä muualle?

Yhdeksän vastaajan näkemyksiä yhdistelemällä hanketyön osin retorinen puoli
nousee esiin. Yleinen näkemys on, että hyöty jää jonnekin muualle kuin kohderyh-
mälle.

HYÖTY JÄÄ VÄHÄISEKSI TAI  MENEE MUUALLE

Yrittäjien vastaustiivistelmä 3

Hankkeista on negatiivinen kuva, kun niissä luvataan liikaa tai hyöty jää vain toteutta-
jalle. Alussa luvataan kaikenlaista, toteutus on toinen asia. Tulokset jäävät usein odotet-
tua pienemmiksi.

Houkuttelusta kertoo se, että yrittäjät ovat tulleet jostain syystä hankkeisiin mu-
kaan isommin odotuksin, kuin sitten ovat hankkeesta saaneet. Heille on luvattu
liikaa. Sen päätteleminen, kuinka paljon on luvattu ja mitä on luvattu, on vaikeam-
paa. On oikeastaan vähän yllättävää, että yrittäjät eivät tuoneet tätä houkuttelua
enempää esiin.

Hankkeita tehdään monien yrittäjien käsityksen mukaan toteuttajien omiin tar-
peisiin. Tällaisten hankkeiden hankesuunnitelmat ovat ylioptimistisia rahoituksen
saamiseksi ja kun rahoitus on saatu, sen jälkeen edetään ns. toteutuksen minimi-
suunnitelman mukaisesti. Toteutetaan hanketta, mutta ei juuri kysellä kohderyh-
män näkemyksiä hankkeen sisällöstä. Miksi toteutus jää niin paljon huonommaksi
kuin lupaus ja tulokset luvattua vähäisemmiksi? Ilmeisesti, kun kaikki se mitä yrit-
täjä hankkeesta hyötyy on yrittäjälle tavallaan plussaa, hän ei koe tarvetta tuoda
esiin tätä ’ylilupaamista’ ja sen sisältöä. Voi myös olla, että yrittäjä tunnustaessaan
lähteneensä hankkeeseen mukaan itselleen tuottamattomin perustein, myöntäisi
tehneensä, omasta näkökulmastaan huonon kaupan.
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Näkemykset hyödyn saajista voivat olla myös retorisen kärjistyneitä. Tällaisia
vastauksia on kuitenkin vähän. Ne ovat sisällöllisesti huomattavan kantaaottavia.
Eräs yrittäjistä piti yritykselle suunnattuja kehittämishankkeita B-tason tai epäon-
nistuneiden yrittäjien pyörittämänä puuhasteluna vailla muita selkeitä päämääriä
kuin itsensä työllistäminen ja rahan pyörittäminen.

Yritystoiminnassa on koko ajan yrittäjän omat rahat pelissä. Entinen yrittäjä
hankevetäjänä on ristiriitaisia tunteita herättävä asia. Pääosin yritystoimintakoke-
muksista on pelkästään hyötyä hankkeiden vetämisessä.

Myös koko hankejärjestelmää kohtaan esitetään kritiikkiä. Osa yrittäjistä on
sitä mieltä, että rahoittaja saa ison hyödyn hanketoiminnasta omaan valvontatoi-
mintaansa ja kaiken lisäksi vielä valvoo vääriä asioita. Painotus on väärä. Viran-
omaisen pitäisi antaa resursseja kehittämisen, ei ainoastaan valvoa.

”Musta tuntuu että 80 tai 90 % rahoista ja näistä seurantaresursseista kuluu tämän, re-
surssien käytön seurantaan, eli seurataan sitä että onko tehty ne suoritteet ja mikä on
kulukertymä, paljonko on kulunut hallintoon ja paljonko johonkin muuhun asiaan ra-
haa…”

4.5.3 Minkälaiset yritykset hyötyvät hankkeista eniten?

Yhdeksän yrittäjän näkemyksiä yhdistelemällä syntyy kokonaiskuva siitä, minkä-
laisia yrityksiä kehittämishankkeet hyödyttävät. Selvää vaihtelua on. Yrityksen
senhetkisen  toiminnallisen tilanteen lisäksi, monet muut asiat vaikuttavat hank-
keista saatuun hyötykokemukseen. Nämä ovat pääosin yrityksen toimintahistori-
aan liittyviä asioita.

PIENET YRITYKSET HYÖTYVÄT  HANKKEISTA SUHTEELLISESTI ENITEN

Yrittäjien vastaustiivistelmä 4

Kaikki hankkeet ainakin periaatteessa ovat hyödyllisiä. Yrityksen koko, toimiala, toi-
mintahistoria, kaikki ne vaikuttavat siihen, miten yrittäjä hyötyy hankkeista. Joissakin
hankkeissa yritys voi itse olla vain muille osallistujille antavana osapuolena.

Tämän voi nähdä siten, että aina eivät ’oikeat’ yritykset osallistu ’oikeisiin hank-
keisiin’. Kohderyhmä on rajaamaton ja mukaan valikoituu erilaisen toimintataus-
tan omaavia yrityksiä. Kun tämä otetaan huomioon toteutuksessa ja tehdään yri-
tyksille keskiarvoista koulutusta, niin aina mukaan mahtuu sellaisia, joille hyöty
kyseessä olevasta hankkeesta jää pieneksi. Yrittäjät kokevat selvästi, että hank-
keet antavat erilaisille yrityksille erilaisia hyötyjä. Yksi yhteinen näkemys on: hank-
keet antavat alkaville yrittäjille enemmän.
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Näin toimintansa alkuvaiheessa olevat yrittäjät saavat enemmän, koska niiden
toiminnallinen tarve on yleisemmällä tasolla. Kun toimintaa vasta aloitellaan, tie-
toa tarvitaan monista asioista yleisellä tasolla ja tällainen tieto on erityisesti näistä
ns. lähineuvontahankkeista helposti hankittavissa.

Yrittäjien valikoituminen hankkeisiin on monesti monivaiheinen prosessi. Jot-
kut hankkeisiin osallistuneet yrittäjät ovat itse kokeneet, että valintamenettely on
yksi keskeinen asia, joka laskee yritysten hyötyä, kun ne viimeiset osallistujayri-
tykset pitää usein viime hetkellä koota nopeasti ja väljemmillä kriteereillä, että
hanke saataisiin käyntiin.

”Silloin alkuun…yritysvalinnoilla, silloin tehtiin aika paljon töitä, että siihen saatiin se
riittävä määrä niitä yrityksiä, se ei ollut hirveän helppoa saada sitä porukkaa kasaan…”

Näin sitoutumis- ja osallistumismotiivi jää vaillinaiseksi. Kuvaus osoittaa, että
myös toiset osallistujayritykset havaitsevat tämän ja niidenkin osallistumismotii-
vit saattavat heikentyä. Saman vastaajan analyysi jatkuu ja täsmentyy

”Sekin voi olla syy, että siihen on tullut sellaisia yrityksiä…jotka ei aktiivisesti ollut
mukana, niin kyllä heillä alunperin on ollut tarkoitus olla siinä aktiivisesti mukana. Yri-
tysmaailma on vain mennyt siihen suuntaan, ettei ole ollut sitä mahdollisuutta…”

Yritystoiminnan harjoittamisen kokonaisvaltaisuus kuitenkin ymmärretään osal-
listujayrityksissä. Siitä huolimatta nämä yritykset toivovat, että sellaiset yritykset,
jotka eivät kunnolla ehdi osallistua, eivät osallistuisi hankkeisiin ollenkaan. Ei
niille hankkeessa ’mukana roikkumisesta’ mitään hyötyä ole.

4.5.4 Hyötyä hankkeista ’kumpuaa’ usein myös hankkeiden toteuttamisen
jälkeen

Viides vastaustiivistelmä muodostuu kuuden yrittäjän näkemyksistä. He kokevat,
että hankkeista tulee aina hyötyä. Nämä hyödyt ovat usein ennakoimattomia ja
tulevat jälkikäteen, vasta sen jälkeen, kun varsinaisen hankkeen toteuttaminen on
jo loppunut.

HANKKEISSA ON ISO KEHITTYMISODOTE

Yrittäjien vastaustiivistelmä 5

Hyödyt hankkeista tulevat usein jälkikäteen ja ne ovat osin ennakoimattomia. Osallistu-
malla hankkeisiin seuraa myös aikaansa ja hakee vaikutteita.

Osallistuminen hankkeisiin koetaan myös sosiaalisena foorumina, jolla on yrittä-
jälle tärkeä merkitys siten, että hän voi seurata niiden kautta aikaansa. Tietää mitä
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ympärillä tapahtuu. Kun hankkeisiin sisältyy tällaista odotusarvoa, se selvästi nos-
taa näiden moniin hankkeisiin osallistuneiden yrittäjien mielestä motiivia osallis-
tua. Aktiivinen saa aina.

Tiivistelmä: Yrittäjien on tutustuttava hankkeisiin riittävästi ennakkoon ja valitta-
va hankkeet, joihin osallistuvat. On järkevää osallistua vain muutamiin hankkei-
siin samanaikaisesti. Jos yrittäjä itse sitoutuu, hankkeista tulee aina tuloksia. Tu-
lokset edellyttävät kykyä ja halua käyttää aikaansa hankkeeseen. Näin hyötyä hank-
keen vetäjän työpanoksesta kertyy yrittäjälle. Projektien vetäjät toimivat hankkei-
den rajoissa yrittäjien hyväksi ja senhetkisen tarpeen mukaan yrittäjät voivat vaa-
tia hankkeen vetäjältä näyttöä tuloksista. Kehittämistyö osoittaa toimivuutensa,
kun siitä tulee vielä jälkikäteen selviä hyötyjä osallistuneille.
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5

Yhteistoiminnan laatuanalyysi 1 -
hankekaaret

5.1    12 hankekaarta - hankesuunnitelman toteutus

Hankkeina toteuttava kehittämistyö on monin tavoin erotettavissa tavallisesta ’or-
ganisaatioiden normaalista kehittämisestä’ ja kehittymiseen liittyvistä jatkuvista
tapahtumasarjoista. Onkin paikallaan tarkastella ’rahoittajan näkökulmasta’ toteu-
tuuko hankkeelle asetettu tavoite ennakoidusti siihen sijoitetuilla resursseilla; onko
hankkeilla ja niiden tuloksilla laajempaakin merkitystä?

Kuvassa 4 on yksittäisten hankkeiden merkittävyyttä analysoitu strategisuus –
operationaalisuus akselilla. Strategisuutta on tarkasteltu nimenomaan siitä näkö-
kulmasta, toteutuuko rahoittajan kehittäjälle antama tavoite siten, että hankkeen
toteuttamisessa saadaan yritysten toimintaan strategiselle tasolle heijastuvia tu-
loksia. Tämä on ollut oletus silloin, kun hankkeet on päätetty rahoittaa. Kuvion
vasen puoli kuvaa suunnitelmaa ja oikea puoli toteumaa. Kuvan sisältö voidaan
mieltää siten, että kun hankkeen merkittävyyttä on perusteltu vasemman ylänel-
jänneksen jollain motiivien yhdistelmällä (hankeidea, innovatiivisuus, sopivuus
ohjelmiin, toteuttamiskelpoisuus, vaikuttavuus), niin hanke toteutuessaan peilau-
tuu kuvan oikealle puolelle toteumana samaan kohtaan. Ellei näin ole, hankkeen
toteutus on jostain syystä muuttunut tai toteutus ei ole edennyt toivotulla tavalla.

Kuva 4 on muodostettu siten, että on ajateltu olevan kaksi vaihtoehtoista hank-
keen lähtökohtatilannetta. Näitä kuvaavat kuvan vasemmassa yläkulmassa olevat
kaksi palloa. Hankesuunnitelma 1, jota kuvataan valkoisella pallolla ja hankesuun-
nitelma 2, jota kuvataan mustalla pallolla. Nämä hankkeiden (hankesuunnitelma)
lähtökohtatilanteet eroavat toisistaan muutaman keskeisen asian perusteella.
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Hankkeiden lähtökohtatilanteet

Hankesuunnitelma 1:
(valkoinen pallo)

Hanke

• kokeilee jotain uutta toteutusideaa,

• on sisällöltään erittäin innovatiivinen,

• sopii hyvin rahoittajan kehittämisohjelmiin,

• on suunnitelmana erittäin toteutuskelpoinen ja valmis,

• kohdistuu laajalle alueelle ja monelle toimintasektorille ja sen vaikutus jatkuu vielä
hankkeen päätyttyä.

Hankesuunnitelma 2:
(musta pallo)

Hanke

• on muunnos tai sovellus jo aikaisemmin kokeillusta hankkeesta,

• on sisällöltään innovatiivinen,

• sopii rahoittajan kehittämisohjelmiin,

• on toteuttamiskelpoinen,

• vaikuttaa kohderyhmänsä toimintaan toteutusaikana ja sillä on merkitystä vielä hank-
keen päätyttyä.

Kuva 4. Kehittämishankkeiden toteuttamisen onnistuminen hankekaarikuvaukse-
na.
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Hankesuunnitelmassa 1 on asetettu tavoitteeksi saavuttaa paljon merkitystä moni-
en toimijoiden ja yritystoimialojen toimintaan ja toimintaedellytyksiin tietyllä alu-
eella. Hanke sisältää paljon toteutuksellista uutuusarvoa ja sen vaikutus jonkin
toimialan tai alueen yritysten kehittymiseen on merkittävä. Sen vaikutus jatkuu
vielä hankkeen päätyttyä. Hankkeilla tavoitellaan niin hankkeiden toteuttajien kuin
yrittäjienkin verkostoitumista. Niillä haetaan uusia yhteistoimintamalleja toimi-
joiden välille. Monet rahoitetuista hankkeista ovat lähtötilanteen tavoitteiltaan tätä
suppeampia. Lähtötilanteeltaan eräänlaisena keskiarvohankkeena (kuvassa 4 han-
kesuunnitelma 2) voidaan pitää sellaista hanketta, jolla haetaan paljon merkitystä
yhdelle toimialalle tai yritysryhmälle tietyllä alueella. Näiden hankkeiden sisäl-
töön kuuluu mm. yritysten välisen yhteistyön lisääminen ja yksittäisten yritysten
konsultointi osana ryhmälle annettavaa koulutusta.

Kuvan yläreunassa esitetty hankekaari 1A kuvaa optimaalisesti toteutunutta
hanketta. Kun pallo on peilautunut suoraan toiselle puolelle samaan kohtaan, ta-
voitteet hankkeessa ovat toteutuneet hankesuunnitelman ja odotusten mukaisesti.
Hankekaari 2A kuvaa tilannetta, jossa hankkeelle asetetut tavoitteet (hankesuun-
nitelma 2) on kyetty ylittämään siihen suunnatuilla resursseilla. Tällaista hanketta
voidaan nimittää ideaaliseksi hankkeeksi.

Hanke, joka on toteutunut lähes suunnitellusti, on hyvin toteutunut hanke. Saa-
vutettua tulosta havainnollistaa siirtymä horisontaalisesti vasemmalta oikealle.
Muutamat tämän tutkimuksen kehittämishankkeista sijoittuvat tälle hankekaarelle
2B. Myös hankekaari 1B kuvaa hyvin toteutunutta hanketta, jonka hankesuunni-
telmalta kuitenkin odotettiin vielä suurempaa merkittävyyttä. Tällaisia hankkeita
ei tähän tutkimukseen valittujen hankkeiden ryhmässä ollut.

Kolmantena ryhmänä ovat sellaiset hankkeet, joiden hankesuunnitelmassa ase-
tetut tavoitteet eivät ole toteutuneet ennakoidusti. Tämän ryhmän hankkeiden yh-
deksi merkittävimmistä tavoitteista on hankesuunnitelmassa asetettu toteuttajien
välinen verkostoituminen. Monen toimijan resurssien yhteiskäytöstä ja yhteistyöstä
syntyy synergiaa. Usein tästä syystä ne ovat nousseet strategisen tason hankkeiksi.
Ilman tämän verkostointiteeman onnistumista hankkeiden sisältö on pääosin mel-
ko tavanomaista yritysten koulutustoimintaa. Tällaista hanketta nimitämme keski-
tasoisesti toteutuneeksi hankkeeksi, hankekaaret 1C ja 2C.

Neljäntenä ryhmänä ovat sellaiset hankkeet, joiden hankesuunnitelmissa on
yritysten verkottaminen asetettu yhdeksi hankkeen keskeisistä tavoitteista. Hank-
keissa on voitu myös pyrkiä mahdollisimman laadukkaaseen toteutuksen ja yritys-
kohtaiseen räätälöintiin. Näissä tavoitteissa on vain osittain onnistuttu. Hankkeet
ovat enemmän toteuttajiensa koulutus- tai kehittämistoimintaa, kuin vuorovaiku-
tusta yrittäjien kanssa. Nämä hankkeet ovat kohdistuneet toteutukseltaan hyvin
pisteittäisesti muutamiin yrityksiin. Tällaisia hankkeita nimitämme välttävästi to-
teutuneiksi hankkeiksi, hankekaaret 1D ja 2D.
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Viidentenä ryhmänä erottuvat hankkeet, joiden tuloksena on vain sarja ’yleissivis-
täviä koulutustilaisuuksia yritysten yksittäisille työntekijöille’. Normaalia koulu-
tustoimintaa on tällöin hankkeistettu. Hankkeen toteutus on siirtynyt usein täyden-
tämään toteuttajan ’jatkuvaa ja normaalia koulutus- ja kehittämistoimintaa’. Ra-
hoitusta tällaisiin hankkeisiin on myönnetty jonkin hankkeissa olleen idean tai
innovaation toteuttamiseen ja kokeilemiseen. Tämä idea tai innovaatio on nosta-
nut kyseisen hankesuunnitelman strategiselle tasolle lähtötilanteessa (näin oletam-
me). Tutkituissa hankkeissa kuitenkaan tämän hankkeelle lisäarvoa antaneen ja
rahoituskriteerinä olleen asian tai asioiden toteuttaminen ei ole onnistunut. Hanke
on jäänyt sarjaksi yksittäisiä toimenpiteitä. Tällaisia hankkeita nimitämme huo-
nosti toteutuneiksi hankkeiksi, hankekaaret E1 ja E2.

5.2 Yksittäisten hankkeiden merkittävyys

Edellisestä kuvasta ilmeni hankekaarten teoreettiset perusliikkumasuunnat. Ku-
vassa 5 on kaikki tämän tutkimuksen 12 hanketta ja niiden hankekaaret suunnitel-
masta niiden toteumaan. Tästä kuvasta näkyy, miten yksittäisten hankkeiden han-
kekaaret ovat edenneet.

Kuva 5. Yksittäisten kehittämishankkeiden hankekaaret (yksi pallojen väli on
yhden hankkeen suunnitelman ja toteuman välinen kuvaus)
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Yksittäisten hankkeiden toteutumisen hankekaaret ovat erilaiset. Pääsuunnat ovat
selkeät. Hankkeet eivät toteudu suunnitelman mukaisesti. Kuva 5 havainnollistaa,
että kaikkien hankkeiden tavoitteet eivät lähtötilanteessa asetu niin korkealle, että
hanke olisi merkittävästi strateginen hanke. Yhtä lukuunottamatta kaikissa tutki-
tuissa hankkeissa on strategisia osia.

Tutkittuun otokseen ei sisältynyt yhtään ns. optimaalisesti tai ideaalisesti to-
teutunutta hanketta. Hankkeiden toteuttaminen on vaikeaa ja hyvin harvoin niiden
toteuttamisessa onnistutaan optimaalisesti. Hanketoimintaan kuuluu tietynlainen
kokeilu ja kokeilut eivät aina onnistu. Monen tekijän pitäisi onnistua yhtäaikaises-
ti ja todellisuudessa näin tapahtuu harvoin. Hankesuunnitelmien tavoitteiden to-
teutumisessa on selviä yhteneväisiä toteutumisen suuntia. Pääsääntö on, että hank-
keiden tavoitteet laskevat toteutuksen aikana. Kaksi hanketta kolmesta on sellai-
sia, joissa tavoitteet laskevat selvästi. Vain joka kolmas hanke toteutuu lähes suun-
nitelmien mukaisesti. Strategisia osia sisältävät hankkeet toteutuvat konkreettista
toimintaa sisältävinä hankkeina. Niiden tavoitteet madaltuvat jostain syystä hank-
keen toteutuksen aikana.

Johtopäätös on, että tutkittujen hankkeiden hankesuunnitelmat ovat olleet epä-
realistisia. Asetettuja tavoitteita ei ole annetussa ajassa saavutettu. Syy on kaksija-
koinen. Tavoitteet on rahoituksen saamiseksi asetettu epärealistisen korkealle tai
hankesuunnitelmien laadinnassa on isoja puutteita. Jos hankerahoituksen saami-
nen edellyttää epärealistista hankesuunnitelmaa tämä voisi tarkoittaa mm. sitä, että
hankekäytäntöön olisi muodostunut aivan oma kielensä. Ellei hanke ole kirjoitettu
tällä kielellä, hanketta ei rahoiteta. Suunnitelmat sisältävät siis ’kaikkea hyvää’.
Ellei tätä hyvää kyetä riittävästi tarjoamaan, niin hanke ei ole rahoituskelpoinen.
Hieman yleistäen on mahdollista sanoa, että hyvän hankesuunnitelman pitää tällä
hetkellä sisältää ainakin sana verkostoituminen.

Jos hankesuunnitelmat laaditaan irti arkitodellisuudesta, niin silloin on jäänyt
kartoittamatta hankkeen todellinen tarve. Tällöin hankkeen esivalmistelut on tehty
puutteellisesti. Edunsaajaryhmän tarpeita ei ole selvitetty riittävästi. On myös
mahdollista, että hankekielelle kirjoitettu hankesuunnitelma sisältää liian paljon
sellaista kieltä ja termistöä, että hankesuunnitelman laatija ei itse aina tiedä, mihin
hän tällä suunnitelmallaan sitoutuu.

Seuraavassa jaksossa käsitellään tutkittuja 12 hanketta ja niiden hankekaaria.
Yksittäisten hankekaarien esittämisellä pyritään selvittämään tarkemmin hanke-
suunnitelmien ja hanketoteutuksen välillä tapahtuvan muutoksen syitä.
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5.2.1 Hyvin toteutuneet hankkeet

Hyvin toteutuneissa hankkeissa on saavutettu hankesuunnitelmassa asetetut tavoit-
teet. Näille hankkeille yhteisiä piirteitä.

Näiden hankkeiden hankesuunnitelma

• on ollut riittävän konkreettinen tuki toteutukselle. Hankkeen toteutusta ja hanke-
suunnitelmaa on uskallettu muuttaa tarvittaessa,

• on muualta tuotu ja jo toimivaksi osoittautunut malli on sovellettu toteutusalueelle,

• on suunnattu etukäteen rajatulle kohderyhmälle.

Näiden hankkeiden toteutuksessa

• osallistujat ovat tulleet jonkin esivalintaprosessin kautta hankkeeseen,

• osallistujat ovat aidosti sitoutuneet hankkeeseen,

• toteuttaja on pitänyt aktiivisesti ja säännöllisesti yhteyttä osallistujayrityksiin,

• projektipäällikkö on kohdannut yritysten arkipäivän ongelmat menemällä yrityksiin
’paikan päälle’ ja auttanut niiden ratkaisemisessa,

• projektipäällikkö ei ole itse tehnyt hankkeessa kaikkea, toteuttamista on jaettu ja
käytetty ulkopuolisia asiantuntijoita.

Kuvassa 6 on kolmea hyvin toteutunutta hanketta kuvaavat hankekaaret. Kaikki
hankkeet etenevät lähes horisontaalisesti.

Kuva 6. Hyvin toteutuneiden hankkeiden hankekaaret
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Hyvin toteutuneiden hankkeiden projektipäälliköt ovat olleet aktiivisia. Osallistu-
neiden yrittäjien ja projektipäällikön välille on muodostunut luonteva ja toimiva
kommunikointisuhde. Voi puhua ’mutkattomasta suhteesta’. Projektipäällikkö on
tuonut persoonansa mukaan hankkeeseen ja ollut ‘aito’ ja pysynyt asiassa yrittä-
mättä tehdä mahdottomia. Projektin vetäjän oma ammattitaito on tekojen ja näyte-
tyn toiminnan kautta tullut osallistujille selväksi. Tämä on myös ollut pohja luot-
tamuksellisen ja mutkattoman suhteen syntymiselle. Laaja tietämys, toteutusvas-
tuun jakaminen ja oma osaaminen ovat hyvien hankkeiden projektipäälliköille
yhteisiä piirteitä.

Hyvin toteutuneisiin hankkeisiin osallistuneet yrittäjät ovat olleet motivoitu-
neita osallistujia. Kaikki ovat maksaneet merkittävän osallistumismaksun osallis-
tumisestaan, vaikka sitä ei erityisesti korosteta. On selvästi aistittavissa, että osal-
listumismaksu motivoi osallistujia. Hankesuunnitelma ja sen toteutus ovat olleet
yrittäjien tarpeiden suuntaisia, koska ne on koottu riittävän esiselvittelyn ja käy-
tännön kokemuksen pohjalle. Hyvin suunnitellut ja yrittäjien tarpeisiin sovitetut
hankkeet motivoivat hankkeisiin osallistuneita yrittäjiä, koska niissä yrittäjä on
tietyllä tavalla ’huomioitu jo ennakkoon’. Näissä hankkeissa on hankkeen sisältöä
pohdittu osallistujien kanssa ja räätälöity hankkeen aikana sitä enemmän yksittäi-
sille osallistujille sopivaksi. Myös yrittäjän aikaisemmat positiiviset kokemukset
toteuttajaorganisaatiosta tai sen yksittäisistä henkilöistä, saavat yrittäjät helpom-
min lähtemään mukaan. Osa räätälöintiä on myös hankkeeseen liitetty yrityskoh-
tainen konsultointi. Hankkeen räätälöinti tietyissä raameissa on hyvä keino sitout-
taa osallistujia.

Näissä hyvissä hankkeissa yrittäjien ajankäytölliset ongelmat osallistua on otettu
huomioon. Hankkeen vetäjät käyvät itse aktiivisesti yrityksissä ja koulutuspäivät
järjestetään jonkin yksinkertaisen ja helposti muistettavan logiikan mukaan esi-
merkiksi koulutusillat ovat aina keskiviikkoisin tiettyyn aikaan. Yrittäjät olivat
kokeneet myönteisesti tämän huomioinnin, vaikka jossain määrin valittivat sitä,
etteivät olleet kyenneet osallistumaan kaikkeen tarjolla olleeseen koulutukseen.

Osallistujat on valittu näihin hankkeisiin. Haastatellut puhuvat siitä, että heidät
on valittu mukaan juuri tähän kehittämishankkeeseen. Tällä seikalla on yllättävän
suuri merkitys yrittäjän muodostaessa kokonaiskäsitystään hankkeesta ja sen ar-
vosta itselleen. Valinta on meriitti. Se on ’huomionosoitus hyvästä yrittäjätoimin-
nasta’.

Hyvin toteutuneille hankkeille on yhteistä se, että niiden toimintamallit on ko-
keiltu muualla. Hyvä toteutusmalli on vain uudelleen sovellettu uudelle toteutus-
alueelle, tässä tapauksessa Etelä-Pohjanmaalle. Soveltamiseen, suunnittelemiseen
ja räätälöimiseen on käytetty aikaa ja hankesuunnitelma on saatu toimivaksi juuri
tälle kohderyhmälle. Hyväksi muualla todettuja osia on yhdistetty kokeilevampaan
osaan. Tämä etukäteinen kokemus varmistaa, että hankkeesta saadaan tuloksia.
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Tällöin voidaan vapaammin kokeilla, kun tiedetään, että hanke on peruslin-
jauksiltaan toteuttamiskelpoinen.

Hankesuunnitelma on ollut riittävä ja täsmällinen aikatalutettu raami toteutta-
miselle, mutta ei kuitenkaan liikaa kahlitseva. Hankesuunnitelman sisällä on osat-
tu elää, ellei ensimmäinen toteutustapa ole onnistunut. Tällainen sisäinen kokeilu
ja oikean toteutustavan ja –tien jatkuva etsiminen kuvaa näitä hyvin toteutuneita
hankkeita. Osallistuvien yrittäjien toiveet hankkeen sisällöstä ja toteuttamistavoista
huomioidaan ja toteutetaan kaikki se, mitä hankkeeseen on sovellettavissa. Tällai-
nen toimintatapa lisää merkittävästi yrittäjien myönteisiä kokemuksia hankkeista.

5.2.2 Keskitasoisesti toteutuneet hankkeet

Keskitasoisesti toteutuneet hankkeet muodostavat suurimman ryhmän tutkituista
hankkeista; yhteensä viisi hanketta eli lähes puolet tutkituista. Keskitasoisesti to-
teutuneissa hankkeissa on joitakin yhteisiä piirteitä.

Näiden hankkeiden hankesuunnitelman

• toteuttaminen on edennyt huomattavasti hitaammin kuin hankesuunnitelmassa esi-
tettiin ja toteuttamisessa on ollut katkoksia,

• rahoituspäätösten yksi keskeinen perustelu hankesuunnitelmassa on ollut toteuttaji-
en verkostoituminen ja sen tukeminen tai yrittäjien verkostoitumisen tukeminen. Ver-
kostoitumista ei ole saatu liikkeelle kummallakaan osa-alueella. Toteuttaminen on
yleensä epäonnistunut, koska verkosto on yritetty rakentaa liian nopeasti ilman yh-
teistä kohdetta ja osapuolten keskinäistä tutustumista.

Näiden hankkeiden toteutuksessa

• toteuttajan toiminta on ollut tempoilevaa, osin passiivista ja osin aktiivista. Toteutus
on ollut epätasainen,

• hankkeen vetäjä on vaihtunut kesken hankkeen toteuttamisen tai hänet on rekrytoitu,
kun hankkeen toteuttaminen on jo ollut käynnissä,

• osallistujien sitoutumisen motiivit ja osallistumisaktiivisuus vaihtelevat paljon hank-
keen eri vaiheissa,

• hankkeen toteuttamisen ensisijainen tarve on noussut suoraan toteuttajan omasta
tarpeesta.
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Kuva 7. Keskitasoisesti toteutuneiden hankkeiden hankekaaret

Yhteistä kaikille keskitasoisesti toteutuneille hankkeille on se, että joissain hank-
keen toimenpiteissä on onnistuttu todella hyvin, ja joitain hankesuunnitelmiin kir-
jattuja toimenpiteitä ei ole aloitettu ollenkaan. Hankkeen kokonaistoteutus suh-
teessa hankesuunnitelman tavoitteisiin on todella epätasainen. Näin hankkeen
merkittävyys ja vaikuttavuus putoaa merkittävästi alemmas kuin hankkeen rahoi-
tuspäätöstä tehtäessä oli lupa odottaa. Usein käy ilmeisesti niin, että projektipääl-
liköt muodostavat nopeasti kuvan hankkeen toteuttamisesta, elleivät ole sitä itse
suunnitelleet. Hankesuunnitelmia ei ilmeisesti osata lukea eikä täydentää tarvitta-
essa toteuttamiskelpoisiksi, elleivät ne ole hyväksyttyinä suunnitelmina sellaisia.
Hanketta vain toteutetaan tehden suunnilleen niitä asioita, joita hankesuunnitel-
malla kuvitellaan tavoitellun.

Keskitasoisesti toteutuneissa hankkeissa hankkeiden vetäjien toiminnan inten-
siteetti vaihtelee paljon. Välillä vetäjät toimivat suorastaan yliaktiivisesti innosta-
en yrittäjiä. Sen jälkeen on kausia, jolloin hanke ei etene mitenkään. Aktiivista
vetäjien toiminta on ollut erityisesti uutta yrittäjyyttä edistävissä ja synnyttävissä
hankkeissa. Kaikissa tämän ryhmän hankkeissa projektipäälliköt ovat keränneet
aktiivisesti taustatietoja yrityksistä ja olleet puhelimitse yrittäjiin muutenkin aktii-
visesti yhteydessä. Itse toiminnan järjestäminen on ollut passiivista ja kun alkupe-
räinen hankesuunnitelma ei ole toteutunut ei ole riittävästi etsitty muita toteutusta-
poja ja -keinoja. Hankkeen kokonaistavoitteet ovat välillä olleet taustalla näky-
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mättömissä. Muutamat haastatelluista hankkeiden vetäjistä tarkistivat hankkeidensa
tavoitteita vielä tämän tutkimuksen haastattelussa suoraan hankesuunnitelmista.

Keskitasoisesti toteutuneisiin hankkeisiin osallistuneet yrittäjät voidaan jakaa
kahteen ryhmään: yritystoimintansa alkuvaiheessa oleviin yrittäjiin ja toimintaan-
sa kehittäviin yrittäjiin. Yritystoimintansa aloittaneet yrittäjät ovat olleet sitoutu-
neita ja ovat kokeneet saamansa lähiohjauksen hyvänä. He ovat olleet motivoitu-
neita osallistujia ja ovat kokeneet saaneensa nopeasti perustietoa monista yritys-
toimintansa käynnistämisessä tarvitsemistaan asioista hankkeen avulla. Projekti-
päällikön henkilökohtainen tuki on ollut heille tärkeää. Yrittäjät, jotka ovat olleet
päivittämässä tietojaan tai ratkaisemassa jotain ongelmaansa hankkeessa, ovat si-
toutuneet vaihtelevasti. Osa on käyttänyt ’rusinapullatekniikkaa’ ja valinnut itsel-
leen vain kaikkein tärkeimmät koulutusosiot hankkeesta ja osallistunut niihin. Osa
on osallistunut kaikkiin tilaisuuksiin ja pitänyt lähes kunnia-asianaan sitä, että osal-
listuvat. Jälkimmäisessä tapauksessa hankkeiden sisällön kohdentumista yksittäi-
sille yrittäjille on mietitty heidän kanssaan hankkeen toteutuksen alkuvaiheessa.
Näin syntyneet yrityskohtaiset koulutuspaketit on rakennettu mahdollisimman pal-
jon niiden omista tarpeista lähteviksi.

Keskitasoisesti toteutuneet hankkeet ovat toteutuneet aiottua aikataulua huo-
mattavasti hitaammin ja hankkeiden toiminnassa on yrittäjille osin ’selittämättö-
miä’ katkoksia. Yrittäjän näkökulmasta katsottuna ’on ollut pitkiä taukoja, jolloin
projektipäällikkö ei ole ottanut yhteyttä’. Yrittäjät eivät ole tienneet, onko kysei-
nen hanke yhä käynnissä vai ei. Näin yrittäjien kärsivällisyys, tietyn alussa sovitun
asian loppuunsaattamiseen hankkeen aikana, on ollut koetuksella. Epätietoisuus
hankkeen etenemisen tavoista ja jatkuvuudesta syntyy yllättävän nopeasti jo lyhy-
enkin toteutuksessa olevan tauon aikana.

Yritystoimintaansa aloittaneet yrittäjät ovat saaneet hankkeista konkreettista
lähineuvontaa. Kun yrittäjät ovat tottuneet lähineuvontaan ja hanke loppuu, niin
yrittäjät jäävät ‘tyhjän päälle’. Tällaisissa hankkeissa projektipäälliköllä on usein
piilevä motiivi vakiinnuttaa lähineuvonta jatkuvaksi toiminnaksi toiminta-alueel-
leen, koska yrittäjien tarve ja ’tiedon jano’ on koko ajan niin konkreettista ja sel-
vää. Työtä on heti ja koko hankkeen toteuttamisen ajan niin paljon kun haluaa ja
ehtii tehdä. Jos osaa ja haluaa antaa lähineuvontaa yrittäjyytensä alussa oleville
yrittäjille, he ottavat kaiken tällaisen avun mielellään vastaan.

Jos hankkeen vetäjä vaihtuu kesken hankkeen, siitä aiheutuu usein ongelmia.
Poikkeuksetta hankkeen vetäjän vaihtuminen johtaa hankkeen tavoitetason laske-
miseen. Uusi hankkeen vetäjä ei ehdi ’ajaa itseään riittävästi sisään’ hankkeeseen.
Toteuttaminen alkaa ’lennosta’ ja hän ei ehdi tutustua hankkeen taustoihin. Hank-
keen tavoitteet myös tuntuvat tällaisissa tilanteissa uuden henkilön mielestä ylimi-
toitetuilta.
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Jos hankkeen vetäjä on tullut mukaan kesken hankkeen toteuttamisen, (joko
vaihtunut tai tullut mukaan vasta hankkeen käynnistyttyä) toteuttajaorganisaati-
oon sitouttaminen saattaa jäädä tekemättä. Kukaan toteuttajaorganisaatiossa ei ehdi
riittävästi sitouttaa uutta hankkeen vetäjää taustaorganisaation toimitatapoihin, eikä
itse hankkeeseen. Monien yrittäjien mielestä hankkeiden projektipäälliköt eivät
olleet sisäistäneet hankesuunnitelmaa, koska toteutus oli ollut heidän mielestään
niin hapuileva. Jos heikosti hankkeiden taustasta selvillä olevat osallistujat näke-
vät projektinvetäjien kyvyttömyyden hallita hankekaarta, niin toteuttaja ei tällöin
todennäköisesti ole perehtynyt riittävästi toteuttamansa hankkeen sisältöön. Hän
yrittää peittää epävarmuutensa tekemiseen ja touhuamiseen ja näyttää yrittäjien
suuntaan aktiivisuuttaan. Mutta jos hankkeessa yrittäjälle luvatut konkreettiset toi-
menpiteet jäävät tekemättä, eikä tähän kerrota selvää syytä, niin osallistuja katsoo
oikeudekseen esittää kritiikkiä. Hän ei ole saanut sitä, mitä hän on lähtenyt hank-
keesta hakemaan, eikä sitä voi hänelle korvata millään muulla toiminnalla tai pro-
jektipäällikön innokkuudella.

5.2.3 Välttävästi toteutuneet hankkeet

Kaksi tutkituista hankkeista oli välttävästi toteutuneita hankkeita. Näissä hank-
keissa on joitakin yhteisiä piirteitä.

Näiden hankkeiden hankesuunnitelma

• ja siinä esitetyt tavoitteet ovat olleet ylimitoitettuja suhteessa suunniteltuihin toi-
menpiteisiin,

• on epärealistinen, koska ennakkoon ei ole riittävästi selvitetty yrittäjien tarvetta tä-
mäntyyppisen hankkeen toteutukselle,

• on sisältänyt tavoitteen verkottaa yritysten toimintaa, mutta se on jäänyt pelkäksi
lauseeksi hankesuunnitelmaan.

Näiden hankkeiden toteutuksessa

• hankkeen vetäjä on vaihdettu kesken hankkeen toteuttamisen tai hänet on rekrytoitu
hankkeeseen suoraan toteuttajaorganisaation ’sisältä’,

• hankkeiden vetäjät eivät ole tiedostaneet olevansa toteuttamassa hanketta vaan ovat
toimineet enemmän toteuttajaorganisaation edustajana tekemässä sille työtä,

• hankkeen vetäjä on toiminut hankkeen edistämiseksi vain periodeittain,

• hankkeella ei ole ollut selvää toteutusta selkeyttävää aikataulua,

• hankkeen toteuttamisen motiivi on noussut suoraan toteuttajan omasta toiminta- tai
resurssitarpeesta.
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Kuva 8. Välttävästi toteutuneet hankkeet

Välttävästi toteutuneiden hankkeiden projektisuunnitelmat ovat yleisellä tasolla
tai ne sisältävät tietoja ja tarpeita, joiden sisältöä ja luonnetta ei ole riittävästi
selvitetty, ennen hankesuunnitelman kirjoittamista. Hankesuunnitelma on vain kuori
tai vain joitain ohjeellisia tavoitteita (laskennallisia) sisältävä paperi, ei ohjausvä-
line hankkeen toteuttamiseen. Täten hankkeen toteuttamiseen ei synny riittävää
jäntevyyttä ja aikataulutusta. Hanketoimenpiteitä tehdään vain periodeittain tai
silloin kun ehditään.

Rahoitustarvelähtöinen hankkeistaminen ei tuo hankkeista hyviä tuloksia. Jos
tosiasialliset tavoitteet on hankesuunnitelmassa onnistuttu verhoamaan korulau-
sein ja hienoin termein, se ei ole enää toteutuksessa onnistunut. Toteuttaja on ollut
epätietoinen siitä, mitä hänen oikeastaan pitäisi tehdä. Hankesuunnitelma ei ole
muodostunut toiminnan ohjeeksi. Se on ollut ainoastaan väline hankkia rahoitusta.
Jos hankesuunnitelma on toiminnan rahoitusväline, niin toteuttajaorganisaatio itse
asiassa, kokoamalla tällaisen hankkeen, sitoutuu hankevetäjää enemmän hankkee-
seen. Hanke jää toteuttajan tuotteeksi, jonka taakse hankkeen vetäjä voi aina tar-
peen tullen vetäytyä. Hanke toteutetaan toteuttajaorganisaation ’normaaleilla’ toi-
mintarutiineilla ja –resursseilla. Se on yrittäjien näkökulmasta usein riittämätön
toimintatapa. Asiantuntijat eivät tällöin myöskään valikoidu kouluttajiksi ja osal-
listujat turhautuvat ’sen saman vanhan kertaamiseen’.

Verkostoituminen ja verkottuminen ovat välttävästi toteutuneissa hankkeissa
jääneet ’myyntitermiksi’ hankesuunnitelmaan. Verkostoitumista ei ole yritettykään
käynnistää tai toteuttaja on mieltänyt jo pelkän yrittäjien koolle kutsumisen ole-
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van verkostoivaa toimintaa. Verkostoitumisen utopia ja arki ovat kaukana toisis-
taan. Muotiterminä verkostoituminen on liitetty moniin hankehakemuksiin. Uto-
pian ja arjen välissä oleva arkipäiväinen verkostoituminen kehittyy vasta pitkän
prosessin pohjalta. Taustalle tarvitaan vuorovaikutusta ja aitoja syitä verkottua.

Hankkeen vetäjän rekrytointi organisaation ulkopuolelta voi epäonnistua. Sa-
moin liian suoraviivainen vetäjän siirtäminen organisaation sisällä uusiin tehtä-
viin ilman valmistelua. Yksi menettely on, että vetäjät on nostettu organisaation
sisältä tekemään ’sitä hanketta’. Tällaiset hankkeiden vetäjät eivät näin missään
vaiheessa hankkeen toteutuksen aikana miellä rooliaan tietyn hankkeen projekti-
päällikkönä. He ovat enemmän jonkun tietyn organisaation jäseniä ja organisaatio
toteuttaa hankkeen. Rekrytointijärjestelmän suoraviivaisuudesta johtuen hanke-
vetäjillä on selviä puutteita ammattitaidoissa ja selvää kokemattomuutta hanke-
työssä. Tähän ei olisi varaa. Hanketyössä eletään aina niukoilla resursseilla eikä
hankkeissa voi harjoitella. Jo pelkästään ’paperilla’ hankesuunnitelmiin perehty-
minen ja niiden sisällön omaksuminen vie aikaa. Ellei toteuttajaksi valitulla hen-
kilöllä itsellään ole selvää omaa näkemystä siitä, miten hanke pitäisi toteuttaa, se
heijastuu selvästi myös ulospäin. ’Tässä tehdään nyt vain tätä projektia’ oli erään
projektipäällikön osin vähättelevä kuvaus tilanteesta.

5.2.4 Huonosti toteutuneet hankkeet

Tutkituista 12 hankkeesta vain kaksi on sijoitettu huonosti toteutuneiden hankkei-
den ryhmään (kuva 9).

Näiden hankkeiden hankesuunnitelma

• on pelkkä hankeidea tai toteutusmalli ja vaikka siitä olisi tehty hyvä hankesuunnitel-
ma se ei vielä riitä. Hankesuunnitelmaa on osattava toteuttaa taikka suunnitelmaa on
muutettava, jos toteutus ei etene aiotusti,

• on sellainen, jossa päivittäistä toimintaa on hankkeistettu eikä pyritäkään selkeästi
mihinkään tavoitteisiin, tehdään vain oletettu ’pakollinen oma osuus’ hankkeesta

Näiden hankkeiden toteutuksessa

• hankkeen vetäjä ei ole sitoutunut hankkeen toteuttamiseen riittävästi. Kun rahat hank-
keen toteuttamiseen on saatu, on hankkeen oletettu toteutuvan itsestään,

• toteuttajan vähäinen sitoutuminen heijastuu siten, että osallistujatkaan eivät sitoudu
riittävästi, he osallistuvat hankkeisiin vain kuluttajina,

• hanke on yksinomaan koulutushanke, jonka kohderyhmä on yleinen ja määrittele-
mätön,

• hanketta toteutetaan järjestämällä sarja toisiaan seuraavia toisiinsa liittymättömiä
koulutustilaisuuksia, hanketta ei synny (määräaika, tavoitteellisuus, rajatut resurs-
sit).
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Kuva 9. Huonosti toteutuneiden hankkeiden hankekaaret

Huonosti toteutuneiden hankkeiden hankesuunnitelmat ovat yleisellä tasolla.  Han-
kesuunnitelmat on laadittu jonkin yleisellä tasolla näkyvän ongelman ratkaisemi-
seksi. Hankkeen sisältöä ei ole mitenkään arvioitettu siihen mahdollisesti osallis-
tuvilla yrittäjillä. Tällainen hankesuunnitelma ei ohjaa hankkeen toteuttamista,
edunsaajat eivät osallistu hankkeeseen koska heiltä ei ole kysytty sitä, mitä he
tarvitsisivat. Heillä ei yksinkertaisesti ole ollut tarvetta osallistua tarjotunkaltai-
seen hankkeeseen. Hanketta ei ole osattu aikatauluttaa kokonaisuutena. Hanke näh-
dään vain sarjana peräkkäisiä toisiinsa liittymättömiä koulutuspäiviä. Hankkeen
toteuttaminen on toteuttajalle oman toimen ohella tehtävää työtä, joka on aikare-
surssina pois sitä toteuttavan henkilön arkipäivän työsuoritteesta. Sitoutumista
hankkeeseen ei synny ja tällainen ’puolihanke’ on vetäjälleen enemmän rasite kuin
osa tavoitteellista työtä. Hankkeen oletetaan aina etenevän itsestään silloinkin, kun
toteuttaja ei ehdi olla toteutuksessa mukana. Kun hanke seuraavan kerran sitten
otetaan työn alle, sen oletetaan edenneen selvästi.

Kun toteuttaja ei sitoudu, eivät myöskään osallistujat koe hanketta omakseen.
Hanke ei näyttäydy yrittäjälle hankkeena, vaan jonkun tietyn organisaation nor-
maalina koulutustoimintana. Yrittäjät ottavat hankkeesta joitain sellaisia paloja,
joita sattuvat  sillä hetkellä tarvitsemaan tai yrityksen toimihenkilöt käyvät hank-
keen toteuttajan järjestämissä tilaisuuksissa sivistämässä itseään tai hankkimassa
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ja päivittämässä, subventoituun yrityshintaan omien ammattitehtäviensä vaatimia
taitoja. Tällaiset hankkeet ja niiden tulokset eivät suoranaisesti hyödytä yrityksiä.
Tämäntyyppistä koulutusta varten on olemassa monia erilaisia järjestelmiä, joiden
kautta tällaista koulutusta voi saada.

5.3 Merkittävä kehittämishanke - hyvä hankesuunnitelma sekä sitoutumista
ja yhteydenpitoa

Yleensä hankkeiden toteutustapa muotoutuu heti hankkeen aloittamisen jälkeen
tietyntyyppiseksi. Tätä toteutustapaa on vaikea hankkeen aikana enää muuttaa.
Yleinen suunta on, että hankesuunnitelmassa esitetty hanke konkretisoituu ja muut-
tuu toteutuksessa strategisia osia sisältävästä hankesuunnitelmasta enemmän ope-
rationaalisen tason hankkeeksi. Hankkeiden tavoitetaso laskee selvästi toteutuk-
sen aikana.

Jotta kehittämishankkeilla olisi nykyistä enemmän merkitystä kehittämistyössä,
hankkeiden toteuttajien tulisi paneutua siihen, että hankesuunnitelmassa asetettu
taso kyettäisiin säilyttämään nykyistä paremmin. On ongelmallista, kun hankkei-
den taso lähes säännönmukaisesti laskee toteuttamisen aikana. Voidaan kysyä, ase-
tetaanko kehittämishankkeille tällä hetkellä liian suuret tulostavoitteet, joihin pää-
semisessä säännönmukaisesti epäonnistutaan? Tämän tutkimuksen aineiston pe-
rusteella kysymykseen on vastattava osin kielteisesti. Hankkeiden toteuttamisen
ongelmat eivät ole niinkään sidoksissa ylioptimistisiin suunnitelmiin. Tätä suu-
rempi selittävä tekijä näyttäisi olevan hanketoteuttajien valmiukselliset puutteet
hanketyössä. Hankeprosessien toteuttamisessa näyttää olevan ongelmia aivan pe-
rustasolla. Tämän jakson yhteenvedoksi on koottu tutkitusta aineistosta nousseet
keskeisimmät hankekaaren toteuttamisen ongelmia ja onnistumisia kuvaavat huo-
miot.

PARANNETTAVAA  JA HUOMIOITAVAA

Hankesuunnitelma. Mitä täsmällisemmät ja realistisemmat hankesuunnitelman
tavoitteet ovat, sitä parempi on toteutus. Ylimalkainen hankesuunnitelma aiheut-
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taa hankkeen vetäjälle epävarmuutta sekä toteuttajaorganisaation sisällä että myös
suhteessa asiakkaisiin. Hyvässä hankesuunnitelmassa on huomioitu seuraavat asi-
at

• Kohderyhmä. Hankkeen kohderyhmän selkeä rajaus auttaa hankkeen toteuttamista.
Näin hankkeeseen valikoituu samoihin päämääriin pyrkiviä yrityksiä.

• Hankeidea. Muotitermeillä, kuten verkostoituminen, täytetty hankesuunnitelma, joka
ei sisällä selkeää hankeideaa ei ole toteutettavissa. Hankeidean selkeä määrittely on
hyvän hankkeen toteuttamisen välttämätön edellytys.

• Aikataulu. Hyvässä hankesuunnitelmassa hanke on aikataulutettu riittävän täsmälli-
sesti. Tällainen hankesuunnitelma on hyvä apuväline hankkeen toteuttajalle myös
toteutumisen seurantaa varten.

Toteuttaja. Hankkeiden toteuttaminen ei ole helppoa ja se vaatii ammattitaitoa.
Sellaiset toimijat, jotka ovat aikaisemminkin toteuttaneet kehittämishankkeita, saa-
vat niistä strategiselle ja ohjelmatasolle vaikuttavia tuloksia. Hankkeet on aikatau-
lutettu niin tarkasti ja resurssit ovat niin niukat, että hankkeissa ei ole varaa harjoi-
tella. Mitä vähäisempi on toteuttajan hankekokemus, sitä suurempi on vaara, että
hankkeen toteuttaminen kangertelee. Jatkossa hanketoiminnassa rahoittajien olisi
kiinnitettävä enemmän huomiota hankkeiden sisäisen laadun nostamiseen. Yksi
tie on antaa hanketoteuttajille nykyistä enemmän koulutusta.

Sitouttaminen. On yllättävän yleistä, että hankkeiden vetäjät vaihtuvat kesken
hankkeen toteuttamisen tai tulevat toteuttamaan valmiiksi suunniteltua hanketta.
Hankkeita toteuttavissa organisaatioissa ei ole riittävästi otettu huomioon hank-
keiden vetäjien sitouttamista hankkeisiin. Sitouttamisen ongelmat kärjistyvät enti-
sestään, jos hankkeen vetäjä vaihtuu kesken hankkeen. Uusien henkilöiden ’si-
säänajoon’ tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Yhteydenpito. Aktiivisesti yrityksiin yhteyttä pitävät hankevetäjät saavat hank-
keista parempia tuloksia. Yhteydenpito myös rahoittajiin voi auttaa hankkeen to-
teuttamisen karikkojen läpi. Yrittäjät eivät ymmärrä, jos hankkeen toteuttamisessa
on välillä tyhjiä hetkiä. Yrittäjiin on pidettävä yhteyttä jatkuvasti ja säännöllisesti
ilman poikkeuksia. Yrittäjät kokevat yhteydenpidon palveluna. Sen arvoa ei voi
liiaksi korostaa.
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Yhteistoiminnan laatuanalyysi 2 -
hankkeiden organisointi

Hankkeiden toteuttajien ja edunsaajien näkökulmien yhdistelmänä hanketta voi-
daan tarkastella mikrotason kokonaisuutena. Hankkeisiin osallistuvat yrittäjät nä-
kevät usein vain pienen osan hankkeesta. Edunsaajien ei läheskään aina edes ole
perusteltua tuntea hankkeita ja niiden taustoja tarkasti. Se, että he saavat osallistu-
misestaan hyödyn ja kokevat mielekkääksi osallistua, on paljon tärkeämpää. To-
teuttaja painottaa erityisesti toteutusta ja siitä esiin nousevia ongelmia. On tärke-
ää, että hankeprosessi hankkeiden taustalla toimii. Se mahdollistaa myös hankkei-
den toteuttajien mahdollisimman laadukkaan toiminnan.

Tässä tutkimuksen osassa yhteistyön laadun konkretisoitumista arvioidaan seu-
raavien kysymysten avulla.

Mikä on

• lisäarvon

• sitoutumisen

• luottamuksen merkitys prosessien laadulle?

Ja toisaalta, mikä on

• informaation ja tiedon

• oppimisen

• yhteistyöfoorumien

• työnjaon ja vastuutuksen vaikutus yhteistyön laatuun?
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Huomio kiinnitetään erityisesti siihen, miten yhteistyön laadun elementit vaikutta-
vat yritysten hankkeista saamaan lisäarvoon sitä vahvistaen tai heikentäen. Ana-
lyysissä luodaan erilaisia hanketoiminnan lisäarvo- ja laatuprofiileja. Kuvassa 10
eritellään sitoutumista ja muita hankkeen laatuun vaikuttavia tekijöitä.

Toimintaprosessien laatu kytkeytyy hankkeiden strategisuuteen ja hankkeiden
organisointiin. Edellisessä luvussa todettiin, että hankkeiden strategisuuden taso
laskee hankesuunnitelmien toteuttamisen aikana. Asetettuja tavoitteita ei saavu-
tettu. Tähän on monia syitä. Hankevetäjien haastatteluista voidaan koota havain-
toja yhteen kuvan 10 pohjalta ja pyrkiä selvittämään, miksi hankkeille asetetut
tavoitteet eivät aina toteudu. Vähintään yhtä tärkeitä ovat edunsaajien eli yritysten
näkemykset ja kokemukset hankkeista. Nämä yhdistäen muodostetaan kuva ESR-
hanketoiminnan onnistumisesta ja toteuttamisen pullonkauloista. Tällöin tarkaste-
lu keskittyy siihen, kuinka yksittäisen hankkeen hanketoteutus on prosessina on-
nistunut

Kuva 10. Yhteistyöprosessin laadun osatekijät

Tämän luvun jaksoissa tarkastellaan ensin hankeprosessin etenemistä yleisellä ta-
solla ja esitetään tutkimuksen aikana esiin nousseita asioita. Jokaisen jakson lo-
puksi esitetään kuvaus näiden prosessien onnistumisesta tai epäonnistumisesta nyt
tutkituissa hankkeissa. Tiivistelmien avulla yhdistetään edellä esitetty, osin aika
teoreettinen aines, käytännön tilanteisiin. Tiivistettyjen huomioiden tavoitteena
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on nostaa esiin onnistumisia ja ongelmia. Huomiot on esitetty niin, että niistä voisi
saada vihjeitä hankkeiden toteuttamiseen ja arviointiin myös tulevaisuudessa.

6.1 Hankkeet toimintaprosessina

Kuvassa 11 on päävaiheittain kuvattu kehittämishankkeen syntyminen ja muovau-
tuminen prosessikaaviona, joka etenee vasemmalta oikealle. Tässä prosessissa on
neljä päävaihetta. Ne ovat hankkeen ideointi, suunnittelu, konkretisointi ja toteut-
taminen. Tässä tarkasteluosassa painotetaan konkretisointia juuri siitä syystä, että
hankeprosessin muotoilemisessa hankkeen konkretisointi on keskeisin vaihe hank-
keen tavoitteiden ja päämäärien oikean asettamisen kannalta. Siinä hanke saa muo-
tonsa ja hankkeelle asetettava tavoitetaso ja keinot niihin pyrkimiseen määritel-
lään. Tarpeista, odotuksista ja toiveista muodostuu hanke, jolle määritellään toteu-
tusraami ja rahoitus. Näin syntyy konkreettinen hanke.

Kuva 11. Kehittämishankkeen konkretisoituminen.
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On tärkeää, että tämä hankkeen konkretisointiin liittyvä prosessi toimii. Näin var-
mistetaan, että hankkeen päämäärät ovat mahdollisimman samansuuntaiset kaikil-
la hankeosapuolilla. Hankkeen toteuttaja on vastuussa siitä, että hankeprosessi ete-
nee kitkatta ja hankkeen tavoitteet tulevat täytettyä, kun hanke varsinaisesti käyn-
nistyy. Toteuttajan ja rahoittajan välinen asia on käydä täydentävää keskustelua
ennen hankkeen aloittamista hankkeen etenemisestä. Rahoittaja vaatii tämän var-
mistamiseksi, että hankkeelle asetetaan ohjausryhmä.  Sen tehtävänä on varmis-
taa, että hanke etenee suunnitellusti. Ohjausryhmässä voidaan käydä myös hank-
keen toteuttamiseen liittyvää keskustelua. Se on tavallaan hankkeen vetäjän työka-
lu suunnata ja arvioida toteutusta hankkeen toteuttamisen aikana. Rahoittaja on
hankesuunnitelmassa antanut toteutusvastuun toteuttajalle ja seuraa hanketta lä-
hinnä rahoituksellisen toteuman kautta, ennen hankkeen arviointia ja loppurapor-
tointia, jotka tehdään hankkeen päätyttyä.

 Projektiperustaisessa kehittämistyössä muodostuu aina lähtökohtaisesti infor-
maatiokatkoksia ja organisaatioiden erilaisista toimintatavoista johtuvia ongelmia.
Keskeinen kysymys on: miten suunnittelun ja hallinnon kieli muunnetaan yritys-
ten toimintatapoja vastaavaksi, mitä on relevantti informaatio ja missä sitä tulisi
jakaa yrittäjille? Kehittämistyössä informaation siirtäminen on annettu toteuttaja-
organisaatioiden hoidettavaksi. Rahoittajat kyllä kertovat toiminnastaan ja siitä,
mihin tai millaisiin asioihin heidän toimivaltansa liittyy, mutta ovat harvemmin,
työtehtäviään hoitaessaan, suoraan yhdeydessä yksittäisiin yrittäjiin. Osa heidän
vallastaan on rahanjakoa hanketoimintaan. Viranomaisten rahoitustoiminnan taus-
talla olevien kehittämisohjelmien ohjelma-asiakirjoissa määritellään, että rahoit-
tajan tiedotusvastuuseen kuuluu tiedottaa myös näistä rahanjako-menetelmistään
ja keinoistaan tukea esimerkiksi yritystoimintaa kyseisen ohjelman puitteissa. Tätä
tiedotustyötä tehdään jatkuvasti, mutta se ei aina kohtaa riittävästi edunsaajaryh-
miään. Käytäntö on muotoutunut sellaiseksi, että hankkeiden toteuttajista on tullut
tavallaan rahoittajien agentteja, eli informaation välittäjäorganisaatioita. Toteutta-
jat muuttavat hallinnon kielellä olevat normit ja määräykset hankkeiksi. Yrittäjät,
osallistuessaan hankkeisiin, eivät välttämättä tarvitse tätä taustainformaatiota.

Kommunikaatiossa on tärkeää sekä sisältö että konteksti. Tapa, jolla informaa-
tiota jaetaan ja asiat tuodaan esiin, vaikuttaa yritysten tulkintaan hankkeiden mah-
dollisuuksista. Kommunikaation sisältö viittaa sanoman muotoon ja informaatio-
arvoon (Forester 1989, 144). Ongelmana on usein se, että informaatiota jaetaan
ilman tietoa siitä, mitä se todella merkitsee viestin vastaanottajalle.

Tutkimuksen aikana kuva yritystoimintaa kehittävien hankkeiden toteuttajien
vuorovaikutussuhteista täydentyi ja täsmentyi (kuva 12). Hankeprosessissa taus-
talla vaikuttavat ja syntyvät informaatio ja tiedonvaihtokanavat on osoitettu nuo-
lilla.
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Kuva 12. Hankeprosessin tietokanavat.

Keskeistä yrittäjän informaation saannin kannalta on ottaa huomioon, ettei ole
kovin tarkoituksenmukaista, että yritykset itse toteuttaisivat julkisesti rahoitettuja
kehittämishankkeita. Tärkein perustelu on se, että yritys harjoittaa liiketoimintaa.
Sen liiketoimintaprosessin kannalta hanketoiminta saattaisi olla usein kannatta-
matonta. Hyöty pitäisi saada suoremmin toimintaan. Tällöin rahanjaon tasapuoli-
suusvaatimus vaarantuisi. Kun välittäjäorganisaatio rahoittajan lisäksi siirtää re-
sursseja yritysten käyttöön omalla toiminnallaan, toiminnan riippumattomuus tu-
lee varmistettua näin useamman kerran.

Yrittäjien ja kehittämishankkeiden rahoittajien ainoa informaation vaihtamisen
foorumi on usein ohjausryhmä. Siihen valikoituneet yrittäjät välittävät informaa-
tiota ainakin lähipiirissään oleville muillekin yrittäjille. Kun yrittäjiä on valittu
ohjausryhmään, tällä on haluttu varmistaa se, että yrittäjien ääni ja näkemykset
tulevat esiin myös hankkeiden toteuttamisen aikana. On ilmeisesti niin, että ne
yrittäjät, jotka ovat tulleet ohjausryhmiin valituiksi, kokevat tietojen vaihdon tässä
ryhmässä mielekkääksi. He näkevät tätä puolta kehittämistyön arjesta ja ymmärtä-
vät hyvin roolinsa asiantuntijajäseninä ohjausryhmissä. Heitä kuunnellaan yhtenä
asiantuntijoista ja he saavat esittää näkemyksiään. Tämä on monesti yrittäjälle
vähän outokin tilanne. Kun informaatio hankkeen toteuttamisen mahdollisuuksis-
ta liikkuu toteuttajan edustajan eli projektipäällikön ja edunsaajan eli yrittäjän
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välillä, on tarkoituksenmukaista kohdistaa huomio tämän suhteen toimivuuden il-
mauksiin.

 Hankkeiden ohjausryhmätyöhön osallistuneet yrittäjät kokevat ohjausryhmä-
työn poikkeuksetta mielekkääksi. Yrittäjille syntyy vertaisryhmiä ja kontaktiver-
kosto kasvaa. Myös osallistuminen yhteisten asioiden edistämiseen omalla toi-
mintasektorilla koetaan ainakin puheissa tärkeäksi. Monet niistä yrittäjistä, jotka
olivat ohjausryhmiin osallistuneet, sanoivat osallistuvansa niihin siksi uudestaan-
kin, koska ohjausryhmä on yrittäjän kannalta mielekäs informaation vaihtofooru-
mi.

Kaikkien hankkeiden vetäjät eivät olleet ymmärtäneet ohjausryhmän roolia oi-
kein. Ohjausryhmällä ajateltiin olevan enemmän valtaa muuttaa hanketta sellai-
seksi kuin toteuttaja haluaa annettujen resurssien puitteissa hankesuunnitelmaa
muuttamatta. Monet projektinvetäjät ajattelivat, että pelkkä ilmoitus rahoittajalle
riittäisi, jos ohjausryhmässä on todettu, että hanketta ei voi toteuttaa täysin hanke-
suunnitelmaan kirjatulla tavalla. Toimintamalli on käytännössä monimutkaisempi
ja ohjausryhmän rooli rajoittuu siihen, että se voi antaa suosituksen hankkeen ta-
voitteiden muuttamisesta, uudelleensuuntaamisesta tai täsmentämisestä. Tätä suo-
situsta rahoittaja vaatii, jos hankesuunnitelmaan tehdään muutoksia, mutta tämä
ohjausryhmän muutosehdotus ei vielä ole päätös.

Ohjausryhmän roolia hanketoimintaa ohjaavana instrumenttina kritisoidaan.
Ongelmia on esiintynyt vastuukysymyksistä keskusteltaessa mm. silloin, kun pro-
jektipäällikkö on jostain syystä jouduttu vaihtamaan kesken hankkeen. Näyttää
siltä, että työtapana ohjausryhmätyöskentely ei toimi, jos projektipäällikkö toimii
hankkeessaan omavaltaisesti, eikä hänellä ole oman organisaationsa sisällä selvää
alisteista työsuhdetta johonkin taustaorganisaationsa viranhaltijaan tai toimihen-
kilöön. Tällöin voi kulua pitkäkin aika, ennen kuin hanke saadaan kunnolla käyn-
tiin tai projektipäällikkö vaihdettua, jos tällaiseen on tarvetta hankkeen aikana.

Joku yrittäjistä esitti hankkeisiin osallistuville yrittäjille seurantapäivää, sään-
nöllisin väliajoin, ilman vetäjätahon läsnäoloa hankkeen toteuttamisen aikana. Hän
tiedosti myös sen, etteivät yritykset tähän ole kovin halukkaita osallistumaan, mutta
näki toimintamallin kokeilemisen siitä huolimatta järkeväksi.

Tässä tutkimuksessa nousi esiin joitain tapauksia, joissa hankeprosessi ei ole
toiminut parhaalla mahdollisella tavalla ja hankkeen päämääristä on ollut epätie-
toisuutta. Tällöin ongelma on hankkeiden ideoinnissa, suunnittelussa, konkreti-
soinnissa tai toteuttamisessa. Myös onnistuneita hankeprosesseja nousi esiin.
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ONGELMIA

Osallistujan, toteuttajan ja rahoittajan tavoitteet ovat erilaiset - ‘ei synny selvää
rajattua ja tavoitteellista hanketta’.

• Hankkeen toteutuksesta tulee liian ’kevyt’, jos hankkeen toteuttaja ei tee sitä minkä
hankesuunnitelmassa lupaa.

Toteuttaja ei tosissaan yritä toimia hankkeelta edellytetyllä tasolla tai toteuttajan
osaaminen ei siihen riitä. Toteuttajan vastauksista voi päätellä, että tällaista hank-
keen tavoitteiden mukaista toteutusta ei edes yritetä tehdä sen jälkeen, kun hank-
keen tuoma lisäresurssi on saatu omaan käyttöön. Edetään minimitoteutuksen
mukaan ja järjestetään vain yksittäisiä irrallisia koulutuspäiviä. Osallistujat eivät
sitoudu hankkeen kokonaistavoitteisiin mitenkään, kun heiltä ei tätä edellytetä.
Hanke on heille vain osa toteuttajaorganisaation ’normaalia toimintaa’. Osallistu-
jat osallistuvat vain normaaleihin koulutuspäiviin ilman mitään hankkeellista ko-
konaiskoordinaatiota. Osallistujat ovat silti tyytyväisiä, kun heidän henkilökohtai-
sia tiedollisia puutteitaan ja valmiuksiaan täytetään ‘kohtuuhintaisella’ koulutuk-
sella.

• Hankkeen kokoamisen taustalla on toteuttajan oman toiminnan rahoitusvaje.

Toteutusta ei saada hankekaaren missään vaiheessa kunnolla liikkeelle, koska osal-
listujavalintaa ei suoriteta järjestelmällisesti missään vaiheessa hanketta. Tämä
heijastuu hankkeen jatkototeutuksen kaikkiin vaiheisiin. Resurssit käytetään ja tulos
jää projektitavoitteiden näkökulmasta laihaksi. Resurssit menevät toteuttajan käyt-
töön.

• Opiskelijavalinta epäonnistuu, kun kohderyhmän tarvetta ja kiinnostusta ei selvitetä
riittävästi ennakkoon ennen toteuttamisen aloittamista.

Hankkeen tavoitteet ja päämäärät ovat yrittäjien tarpeiden mukaiset, mutta toteut-
taja ei kykene hankkimaan riittävästi osallistujia. Hankkeen toteuttaminen vaatii
kohderyhmämäärityksen lisäksi myös aktiivisen kontaktin kohderyhmään. Pelkkä
koulutussuunnittelu ei riitä, opiskelijat on erikseen hankittava.

• Toteutetaan vain sarja itsenäisiä seminaari- tai koulutuspäiviä.

Vain hankesuunnitelmassa on selkeitä päämääriä. Hankesuunnitelma on tehty ra-
hoittajaa varten ja toteutus mietitään vasta myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen.
Hankkeen toteuttamisessa on kohdentamisongelmia ja hanke ei tavoita suunnitel-
tua kohderyhmää. Toteutus on sarja koulutuspäiviä ilman selkeitä, ne toisiinsa
yhdistäviä, päämääriä tai tavoitteita.

• Hankesuunnitelma rakentuu epärealistisille ja osin varmentamattomille tiedoille.

Rahoittajan, toteuttajan ja osallistujien tarpeet ovat hankesuunnitelmassa ja toteu-
tuksen alussa vahvasti samansuuntaiset. Osallistujat tulevat mukaan heille itsel-



97

Hanketoiminnan neljä todellisuutta

leen täsmentyneen tavoitteen perusteella. Jos hanketoteutuksessa on hiljainen vä-
liaika ja sen jälkeen hankkeen tavoitteita madalletaan ja muutetaan yksipuolisesti,
niin yrittäjät osallistuvat tämän jälkeen hankkeeseen vain ns. minimihyödyn mu-
kaan, eli sellaisiin tilaisuuksiin, joista etukäteen ajattelevat olevan selvää hyötyä
itselleen.

• Hankkeen kokoaminen ajatukselle, että verkosto rakentuu hallinnollisella päätök-
sellä, on ongelmallinen lähtökohta.

Yrittäjien välisiä verkostoja ei voida rakentaa pelkästään kutsumalla yrittäjät koolle
yksittäisiin tilaisuuksiin. Verkostoituminen vaatii taustalleen keskinäistä luotta-
musta ja aitoja tarpeita. Pienten ja suurten yritysten tarpeet eivät kohtaa. Isot yrit-
täjät haluavat ulkoistaa toimintaansa ja pienet yritykset toivovat heti uusia toimek-
siantoja ja työtehtäviä. Suurilla yrityksillä ja hankkeiden vetäjillä on ajatuksia klus-
tereista, pienillä vain lisääntyneestä alihankinnasta. Kun tavoitteet ovat lähtökoh-
taisesti kaukana toisistaan, hankkeen toteuttaminen vaatii toteuttajalta paljon en-
nakkotyötä. Tarpeiden yhteensovittaminen tämäntyyppisellä hankkeella ikään kuin
’nopeasti verkostoimalla’ ei onnistu.

ONNISTUMISIA

Tavoitteet täsmentyvät vasta toteutuksen aikana - hankesuunnitelmaa täsmenne-
tään.

• Hankkeeseen osallistuvat yrittäjät eivät koe hankesuunnitelmaan kirjattuja päämää-
riä itselleen riittävän tärkeiksi.

Hanke käynnistetään yleisin koulutuksellisin tavoittein. Osallistuvat yritykset ko-
kevat annetun koulutuksen liian yleiseksi. Hankkeen koulutuksellista sisältöä muu-
tetaan ja hankkeen tavoitteet muuttuvat enemmän yritystavoitteiksi toteuttajan ja
yritysten keskinäisen vuorovaikutuksen pohjalta. Mitä pitemmälle hanke etenee,
sitä enemmän yrittäjät tekevät itse ja toteuttajaa tarvitaan vähemmän. Toteuttaja
tekee hankkeen aikana itsensä tarpeettomaksi.

Hanke sisältää joustavassa muodossa koulutusta ja konsultointia.

• Hanke perustuu muualla jo toteutetun suunnitelman soveltamiseen kohdealueelle.

Päämäärät ovat selkeässä muodossa myös hankesuunnitelmassa, kun ne ovat jo
koetellulla pohjalla. Päämäärät vielä täydennetään hankkeen alkuvaiheessa yhdes-
sä kunkin yrittäjän kanssa hankeraamien sisään sopiviksi yrittäjien sen hetkisten
toiminnallisten tarpeiden pohjalta.
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• Hanke sisältää riittävästi valinnaisuutta.

Osallistujat saavat tehdä hankkeen aluksi itselleen sopivan suunnitelman koulu-
tuspäivistä, joihin aikovat hankkeen toteuttamisen aikana osallistua. Osallistujat
odottavat tästä syystä toteuttajan panostavan paljon yksittäisten koulutustilaisuuk-
sien laatuun. Yksittäisten koulutuspäivien suuri määrä tekee koulutuspäivien si-
sällöllisen laadun kontrolloinnin vaikeaksi. Vaikka toteutus on onnistunut, koulu-
tuksen sisällöllisessä laadussa on toivomisen varaa.

Tavoitteet tukeutuvat toteuttajan erityisosaamiseen - konkreettisten tavoitteiden
edistämisessä onnistutaan.

• Hankkeen tavoitteet nousevat yrittäjien tarpeista ja osin toteuttajan omasta ammatti-
taidosta ja erityisosaamisesta.

Kaikilla hankeosapuolilla on samansuuntaiset päämäärät. Toteutus etenee kaikkia
osapuolia huomattavasti hyödyttävällä tavalla. Hankkeen ainoa ongelma on sen
jopa liiallinen konkreettisuus. Konkreettisuuden ja hankkeen hyvän etenemisen
seurauksena yrittäjien odotukset hankkeen tuomista hyödyistä kasvavat suunnitel-
luista. Yrittäjien toivomuksesta hankkeessa yritetään ratkaista myös muita osallis-
tujayritysten toiminnassa olevia ongelmia. Hanke pyrkii kasvamaan ’isommaksi’
kuin toteutusresurssit mahdollistaisivat. Toteuttajalle syntyy ’myönteisiä’ hank-
keen rajaamisongelmia.

6.2 Hanketoimijoiden välinen luottamus

Hankkeen joustava ja yrittäjien tarpeet huomioiva toteuttaminen edellyttää, että
toteuttaja saavuttaa jossain hankkeen toteutumisen vaiheessa osallistujien luotta-
muksen; toteuttaja kykenee aidosti edistämään osallistujayrittäjien tarpeita. Han-
keorganisaatiossa keskeisin resurssi on hankkeen vetäjä. Hänen toiminnastaan on
paljon kiinni se, miten hyvin hankkeen toteuttaminen onnistuu.

Avoin, osaava ja yhteistyökykyinen hankevetäjä varmistaa toteuttajalle, että
yritykset sitoutuvat hankkeisiin ja kokevat hyötyneensä kehittämishankkeesta.
Hankevetäjän henkilökohtainen tunteminen on suurin yksittäinen yrittäjien osal-
listumispäätökseen vaikuttava tekijä. Hyviä hankevetäjiä kutsutaan haastatteluis-
sa usein pelkästään etunimellä ja heidän kanssaan toimimisesta on aikaisempia
positiivisia kokemuksia. Positiivisuus ja aktiivisuus innostavat yrittäjiä aivan sa-
malla tavalla kuin kaikkia ihmisiä. Positiivisuus tarttuu. Kuvassa 13 on havainnol-
listettu tätä positiivisuuden spiraalia.
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Kuva 13. Positiivinen spiraali. Myönteisten hankekokemusten kehä.

Voi syntyä myös negatiivinen spiraali. Tällöin hankkeen vetäjä on jotenkin epäon-
nistunut hankkeen toteuttamisessa ja hankkeeseen osallistuneen yrittäjän asenne
seuraavia ja tulevia hankkeita kohtaan muuttuu lähtökohtaisesti negatiiviseksi.
Kaupan alalla on sanonta ”kun asiakas pettyy kerran, hänet pitää viisi kertaa va-
kuuttaa uudelleen positiivisesti, ennen kuin hänen luottamuksensa palveluntuotta-
jaan palaa”. Etäinen, epävarma ja byrokraattinen hankevetäjä on toteuttajalle on-
gelma. Tällöin yrittäjät eivät sitoudu hankkeeseen riittävästi, eivätkä koe hyöty-
neensä hankkeesta.

Hankevetäjien näkemyksen mukaan osallistujarekrytointi hankkeisiin on muut-
tunut yhä enemmän henkilökohtaisten kontaktien varaan rakentuvaksi asiakashan-
kinnaksi. Tässä työssä korostuvat toteuttajan aikaisemmat näytöt ja onnistumiset.
Pelkällä vakuuttelulla ei yrittäjiä saada osallistumaan. Hyviä kokemuksia saaneet
yrittäjät osallistuvat hankkeisiin ja vievät eteenpäin tätä ‘hiljaista tietoa’ hyvistä
hankkeista. Yrittäjillä on vahva näkemys, että heidät pyydettiin henkilökohtaisesti
hankkeeseen mukaan. Pyyntö oli merkittävin yrittäjien esittämä yksittäinen osal-
listumismotiivi. Tämä kertoo luottamuksellisten suhteiden merkityksen osallistu-
jarekrytoinnin taustalla entisestään korostuneen.

Tässä tutkimuksessa nousi selvästi esiin, että yrittäjillä on myös toinen, ns. re-
torinen kuva hankkeista ja niiden vetäjistä. Hankkeista on olemassa kaksi eri to-
dellisuutta. Kaikki hankkeet, joihin haastatellut itse eivät ole osallistuneet ovat
olleet ’kauniisti sanottuna’ turhaa rahankäyttöä. Ne edustavat tätä hankkeiden ’toista
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maailmaa’. Hankkeita on pyöritetty hankkeiden itsensä ja joidenkin ihmisten työl-
listämisen vuoksi. Tämä retorinen kuva on jotain sellaista, että säädetyssä ajassa ei
saada mitään näkyvää aikaan, myönnetyt rahat käytetään kaikki sen vuoksi, että ne
pitää käyttää, yleensä vielä ylitetään myönnetty summa, jos se on mahdollista.
Myös hankkeen toteuttamiseen varattu aika ylitetään. Ero niihin hankkeisiin, joi-
hin yrittäjät ovat itse osallistuneet on todella suuri. Kuvassa 14 on tällaisen retori-
sen hankkeen kuvaus.

Kuva 14. Yrittäjien retorinen kuva hankkeesta – ’aikaa ja rahaa käytetään, mutta
mitään ei saada aikaan’.

Suurella osalla yrittäjistä on retorisia käsityksiä hankkeiden toteuttajista ja heidän
kyvyistään toteuttaa hankkeita. Kritiikki kohdistuu etupäässä rahan käyttöön. Epäil-
lään, että hankkeita toteutetaan vain rahan vuoksi. Osa yrittäjistä näkee, että hank-
keiden perimmäinen tarkoitus on työllistää projektin vetäjä ja käyttää hankkee-
seen myönnetyt rahat.

Retoriseen puhuntaan kuuluu myös konsulttien toiminnan epäily. Konsulttien
toimintaan liitetään monia negatiivisia, osin aiheettomia, mielikuvia. Jossain mää-
rin, lähinnä retorisin ilmauksin, konsulteista puhutaan, mutta tämä liitetään aina
niihin ’mystisiin muihin hankkeisiin’. Omassa hankkeessa tällaista ei ole ollut ja
yhteistyö muiden toteuttajien ja konsulttien kanssa on sujunut hyvin. Yksi projek-
tinvetäjä, joka oli aikaisemmin toiminut itsekin yrittäjänä sanoi, että hänellä oli
aikaisemmin kielteinen käsitys hanketoiminnasta. Se muuttui vasta sitten, kun hän
tuli itse hankkeita vetämään. Hänellä oli muutama vuosi sitten se käsitys, että hank-
keet ja niiden ideat tulevat konsulttiyrittäjiltä. Aikaisemmin (5 – 10 vuotta sitten)
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hankkeet miellettiin hänen mukaansa suuressa määrin konsulttitoiminnaksi, nyt
ajattelu on muuttunut. Ideat tulevat enemmän ja enemmän yrittäjien esittämistä
tarpeista ja kaikkien toteuttajaosapuolten sitoutuminen hankkeisiin on aikaisem-
paa parempaa.

LUOTTAMUSTA  PARANTAA

Vetäjän rooli ja ammattitaidon vaikutus

• Projektinvetäjän henkilökohtainen konsultointi pohjustaa osallistujien luottamuk-
sen.

Hanke etenee säännöllisesti toistuvilla lähikonsultointijaksoilla tutun henkilön
kanssa koko hankkeen toteutuksen ajan. Tämä kertoo siitä, että lähineuvontasuh-
teiden ja henkilökohtaisen neuvonnan kautta syntyy luottamusta ja jäntevyyttä koko
hankkeen toteuttamiseen.

• Konsulttien riittävä käyttö.

Sekä hankkeiden vetäjät että yrittäjät ovat vahvasti konsulttien käytön takana.
Luottamuksen yleinen kasvu on ehkä lisännyt konsultoinnin purevuutta ja toimi-
vuutta verrattuna aikaisempaan. Hyvän konsultointisuhteen toteutumisen edelly-
tys on, että siinä on molemminpuolinen luottamus. Monet projektipäälliköt koros-
tavat juuri tämän asian merkittävyyttä käytettäessä ulkopuolisia konsultteja.

• Toteuttajan ammattitaito.

Hyötyjä saaneiden yrittäjien luottamus toteuttajan ammattitaitoon lisääntyy, jos
toteuttaja onnistuu tehtävässään. Yrittäjät antavat hyville toteuttajille vuolaasti
tunnustusta ja toteuttajan ammattitaitoa kehutaan.

• Pieni osallistujaryhmä ja tiivis yhteydenpito.

Pienen osallistujaryhmän ja innokkaasti yhteyttä pitävän projektipäällikön ansios-
ta luottamus vetäjätahoon ja hänen osaamiseensa on hyvä. Osallistujien suhde hank-
keen vetäjään muodostuu kaikin puolin mutkattomaksi.

• Vetäjä on ennestään tuttu, hänellä on näyttöjä.

Yrittäjät ovat selkeän luottavaisia hankkeeseen; vetäjätaho on heille entuudestaan
tuttu ja heillä on siitä hyviä kokemuksia. Luottamus perustuu aikaisempiin hyviin
kokemuksiin ja moni lähtee uuteen hankkeeseen mukaan pelkästään näiden koke-
musten pohjalta.

• Vetäjällä on teknistä ammattitaitoa.
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Teknispainotteisessa hankkeessa luottamus tulee näyttöjen ja kokemusten kautta.
Jos toteuttajalla on ammattitaitoa ja toteuttaja pystyy tätä osallistujille esittämään,
luottamus toteuttajan tai projektipäällikön kaikkea toimintaa kohtaan kasvaa.

Osallistujaryhmän vaikutus

• Uhka yhdistää osallistujia.

Hankkeeseen osallistuvat yritykset löytävät keskinäisen luottamuksen useissa si-
toutumiskeskusteluissa ja näkevät aidon ulkopuolisen vaaran ja ongelman toimi-
alallaan.

LUOTTAMUSTA  HEIKENTÄÄ

Vetäjän rooli ja ammattitaidon vaikutus

• Epävarmuus näkyy heti.

Toteuttajien toiminta koetaan tempoilevaksi ja projektipäällikön taitoa pitää pro-
jekti ’hanskassa’ aletaan tästä syystä hankkeen edetessä yhä enemmän epäillä.

• Projektipäällikkö ei voi valita ’puoltaan’.

Erityisesti sellaisissa hankkeissa, joihin liittyy suoraan yritysten liiketoiminnan
kehittäminen, on toteuttajatahon kannalta erittäin ongelmallista, jos hankkeen pro-
jektipäällikkö asettuu selvästi jonkin hankeosapuolen kanssa samalle puolelle. Tämä
korostuu erityisesti verkostohankkeissa. Hanke koetaan helposti vain jonkun ta-
hon hankkeena, eikä synny luottamusta hankkeeseen ja sen mahdollisuuksiin tuot-
taa hyötyä kaikille osallistujille.

• Liiallinen usko projektinvetäjän kykyyn toteuttaa hanke.

Kehittämishankkeen taustalla olleet yrittäjät myöntävät jälkikäteen, että he luotti-
vat liikaa toteuttajaorganisaation kykyyn toteuttaa hanke. Kun toteutus ei etene
toivotusti osallistujien ainoa mahdollisuus on odottaa uutta parempaa hanketta.
Kun toteuttaja menettää kasvonsa yritysten silmissä, niin hänen on vaikea saada
yrittäjiä lähtemään mukaan seuraaviin hankkeisiinsa.

• Hankevetäjän väärä tapa toteuttaa hanketta.

Toteuttaja ei tee osallistujien mielestä niitä asoita, joita pitäisi. Myös toteuttajaor-
ganisaatio menettää otteen oman projektipäällikkönsä toiminnan ohjaamiseen.
Ainoa vaihtoehto on vaihtaa projektipäällikköä kesken hankkeen ja aloittaa hanke
uudelleen.
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Osallistujaryhmän vaikutus

• Osallistujien välillä ei saa olla liian voimakasta kilpailuasetelmaa.

Eri kokoisten yritysten välille ei synny luottamuksen ilmapiiriä osin kilpailuase-
telman ja osin keskinäisen kyräilyn takia.

• Osallistujien liian erilainen lähtötilanne.

Luottamuksellisia suhteita osallistujien välille ei synny hankkeen aikana, koska
osallistujat lähtevät hankkeeseen niin eri tasoilta. Liian eri tyyppisistä yrityksistä
koostuva hankkeen osallistujaryhmä ei saa yrittäjien välille syntymään vuorovai-
kutusta ja näin tämä yksi hanketyön vahvimmista foorumeista jää täysin hyödyn-
tämättä.

6.3 Hanketoimijoiden sitoutuminen hankkeisiin

Kun yrittäjien ja hankkeiden toteuttajien sitoutumista lähestytään kehittämishank-
keiden näkökulmasta, keskeiseksi kysymykseksi nousee miksi eri toimijoiden kan-
nattaa sitoutua ja mihin he ovat valmiita sitoutumaan. Sitoutumista etsitään kun-
kin hanketoimintaan osallistuvan toimijan omista lähtökohdista. Näin sitoutumi-
nen nähdään jatkuvana prosessina, jossa sitoutumisen merkityksiä etsitään myös
sitoutujan näkökulmasta. Sitoutumisen luomiseen ja ylläpitämiseen on panostetta-
va tietoisesti ja otettava huomioon sen moninainen luonne. Näin ollen samaan
hankkeeseen eri toimijat saattavat sitoutua täysin eri syistä. (Sotarauta & Linna-
maa 1997, 71.)

Yrityksen osallistumispäätöksen taustalla kaikkein syvimmällä vaikuttaa
yrityksen tyyppi, koko, toimiala ja toimintavaihe. Hankkeen onnistumiseen on yh-
teydessä myös se, kuka yrityksestä valitaan tai saa osallistua hankkeeseen. Näitä
perustietoja on arvioitava tarkemmin, kun hankitaan tietoja yritysten osallistumisesta
hankkeisiin. Pienyrityksessä yrittäjäosallistuja on aivan erilaisessa asemassa kuin
isommassa yrityksessä toimihenkilöosallistuja.

Yrittäjien sitoutuminen, asenne ja motiivit hankkeisiin ovat usein tulosten saa-
misen kannalta ratkaisevin tekijä. Jos yrittäjä lähtee hankkeeseen tosissaan, hän
sitoo siihen aikaansa. Hän on pois varsinaisesta päivätyöstään (ei ’tienaa’ työ-
maallaan) ja maksaa vielä usein osallistumismaksun. Hankkeisiin osallistuminen
vaatii osallistuvalta yritykseltä moniulotteisen sitoutumisen.

Kun yritykselle on syntynyt motiivi hankkia tietoa ja osallistua, se alkusitoutuu
hankkeisiin, se etsii lisätietoa ja informaatiota erilaisista mahdollisuuksista rat-
kaista yrityksen ongelma. Yritysten todellinen sitoutuminen mitataan vasta hank-
keen aikana. Useinkaan ei ole mahdollista käynnistää hanketta ennen kuin rahoi-
tus on varmistunut.
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Jos yrittäjien odotukset hankkeesta eivät täyty, yleensä petytään sisällöllisesti.
Hankkeessa ei jostain syystä ole täytetty hankesuunnitelmassa tai hankkeen en-
nakkoinformaatiossa annettuja lupauksia. Joskus myös yrittäjien ennakko-oletus
hankkeen tuomasta lisäarvosta voi olla väärin mitoitettu. Yrittäjät pitävät omaa
sitoutumistaan ensiarvoisen tärkeänä: ilman perusteellista sitoutumista suurimman
osan mielestä ei kannata lähteä hankkeeseen. Osa yrittäjistä kuitenkin lähtee aina
mukaan yllättävän heikoin motiivein. Peruste voi olla vain pelkkä pyyntö lähteä
mukaan hankkeeseen. Tällöin sitoudutaan yleensä jollain sekundäärisellä motii-
villa. Yksi tällainen on mm. hyvät kokemukset hankkeen vetäjän aikaisemmasta
toiminnasta. Luotetaan siihen, että tuloksia syntyy ja varsinainen sitoutuminen
hankkeeseen tapahtuu myöhemmin ja tämä sekundäärinen motiivi muuttuu konk-
reettisemmaksi toteuttajan ja yrittäjän myöhemmissä keskusteluissa.

Yleisin motiivi osallistua hankkeeseen on ’täsmätiedon’ hankkiminen. Yrityk-
set hakevat tällöin hankkeista tietoa johonkin heillä olevaan tiettyyn konkreetti-
seen tarpeeseen. Joskus tarve on niin hienojakoinen, että hankkeen toteutuksessa
siihen ei pystytä vastaamaan. Koulutuksella ja neuvontatyöllä ei pystytä välttä-
mättä ratkaisemaan yrityskohtaisia ongelmia; tarvittaisiin tukea investointeihin,
ratkaisuja  teknisiin ongelmiin tai uusien asiakkaiden hankkimista.

Yritykset hakevat hankkeista myös yleistä ’oppia ja sivistystä’. Tällainen yleis-
tiedon päivittäminen koetaan tarpeelliseksi aika ajoin. Hankkeissa järjestettävät
koulutustilaisuudet tarjoavat tällaiseen tietohuoltoon mahdollisuuden. Osa yrittä-
jistä haluaa pelkästään vaihtelua arkirutiineihin. Hankkeista haetaan myös sosiaa-
lisista vuorovaikutusta. Jo toimintansa ja työtapansa vakiinnuttaneet yrittäjät ehti-
vät osallistua hankkeisiin juuri yritystoimintansa aloittaneita yrittäjiä enemmän.

Hankkeen toteutumisen ja siitä saatavan lisäarvon näkökulmasta on tärkeää se,
että hanketta toteuttava organisaatio sitoutuu hankkeen sisältöön. Tämä tarkoittaa
yksinkertaisesti sitä, että hankkeen toteutus on sellainen, jolla aidosti pyritään rat-
kaisemaan hankkeen tavoitteeksi asetettua kehittämistehtävää ja kaikki resurssit
suunnataan tämän työn tekemiseen. Hankkeet toteutetaan yleensä erilaisten orga-
nisaatioiden sisällä. Tästä syystä on hyvä analysoida sitä, kuinka täysipainoi-
sesti toteuttaja paneutuu hankkeen toteuttamiseen. Projektipäällikkö saattaa hank-
keen toteuttamisen aikana osallistua myös taustaorganisaationsa muihin työtehtä-
viin (ks. kuva 15).
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Kuva 15. Erilaisia vaihtoehtoja suunnata hankkeen toteutusresurssit.

Kuvassa 15 esitetään kolme erilaista teoreettista mahdollisuutta käyttää hankkee-
seen suunnatut resurssit. Optimaalinen tilanne on kuten edellisessä luvussa jo esi-
tettiin, suunnata kaikki resurssit yksinomaan hankkeen tekemiseen. Kaikki sekä
aika- että raharesurssit ohjautuvat organisaation sisällä hankkeen toteuttamiseen
(Kuvassa 15  MALLI 1 varjostettu neliö). Hankkeen avulla on päästy tavoiteltui-
hin tuloksiin siihen suunnattavilla resursseilla. Resurssit on kohdistettu täysin han-
ketoteutuksen hyvän lopputuloksen varmistamiseen. Tämä samalla kuvaa myös
sitä, että hankkeen toteuttajaorganisaatio on sitoutunut hankkeeseen ja sen tavoit-
teen edistämiseen.

Kuvassa 15 oleva MALLI 2 (pienempi ympyrä) kuvaa sellaista tilannetta, jossa
hankkeen tavoitteet on saavutettu osittain. Kaikkia hankkeeseen myönnettyjä re-
sursseja ei ole käytetty. Tällaisessa tilanteessa projektipäällikkö hanketoteutuksen
lisäksi tekee myös taustaorganisaatiolleen kuuluvia tehtäviä ja resurssien käyttö ei
ole ollut rahoittajan näkökulmasta kaikkein tarkoituksenmukaisinta. Toteuttajaor-
ganisaatio on kyllä sitoutunut hanketeemaan ja sen toteuttamiseen, mutta jostain
syystä hankkeen vetäjä on käyttänyt energiaansa taustaorganisaationsa tehtävien
hoitamiseen ja näin saavutettu lopputulos on jäänyt odotettua vähäisemmäksi. Hanke
on ollut selvä lisäresurssi taustaorganisaation ’jatkuvaan toimintaan’, mutta hank-
keen ohjauksessa ei ole täysin onnistuttu.
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Kolmannen hanketoteutuksen (kuvassa 15 MALLI 3) mukaan kaikki resurssit
on käytetty. Kolmeneljäsosa ympyrä on edellä esitetyn retorisen hankkeen kaltai-
nen toteutus. Hankkeessa on tällöin käytetty kaikki resurssit, niin hankeaika kuin
hankkeeseen varatut rahatkin. Hankkeen toteuttaja on tehnyt lähes pelkästään taus-
taorganisaationsa normaaleihin tehtäviin kuuluvia työtehtäviä ja varsinaisen hank-
keen tavoitteiden toteuttaminen ja eteenpäinvienti on jäänyt vähäiseksi. Hankkeen
toteuttanut organisaatio ei ole mitenkään sitoutunut hankkeen kehittämisteemaan.
Hankkeeseen sijoitetut resurssit ovat menneet jonnekin aivan muualle, kuin niiden
olisi pitänyt mennä. Lisäksi hankkeen vetäjä on vielä tehnyt vähän ’omia hommi-
aan’ tai työtä jollekin muulle kolmannelle osapuolelle. Näin osa toteutusresurs-
seista on valunut ulos myös hankkeen taustalla olleen organisaation toiminnasta.

Tutkitusta aineistosta nousee esiin joitakin esimerkkejä siitä, miten hankkeisiin
sitoutuminen tai sitoutumattomuus vaikuttaa hankkeiden toteutumiseen. Sitoutu-
misen merkitys koko hankeprosessissa on kaikkein keskeisin. Elleivät sekä toteut-
taja että edunsaaja sitoudu hankkeeseen, hankkeesta hyvin harvoin saadaan mer-
kittäviä tuloksia.

Sitoutumista lisää

• Tiedon tarve on suuri yritystoiminnan alkuvaiheessa.

Osallistujat ovat lähtökohtaisesti sitoutuneita ja kokevat saavansa paljon hyödyt-
tävää tietoa nopeasti kun yritystoiminta on alkuvaiheessa ja tiedon tarve on suuri.

• Tuotekehitys sitouttaa.

Tuotekehitys sitouttaa, koska se on yrityksen kannalta niin vahvasti perusteltua
ajankäyttöä.

• Itse määritellyt tavoitteet vahvistavat sitoutumista ja osallistumismotiivia.

Sitoutuminen hankkeen tavoitteisiin voi olla huono, jos hankkeen tavoitteita ei
koeta omiksi. Mahdollisuus vaikuttaa tavoitteiden määrittelyyn sitouttaa osallistu-
jia ja osallistujista saattaa muodostua tiivis ryhmä.

• Yrittäjien vertaisryhmäkokemukset hankkeen aikana.

Saamiensa myönteisten vertaisryhmäkokemusten jälkeen osallistujat ovat erittäin
motivoituneita osallistumaan kaikkiin hankkeen tilaisuuksiin jatkossa. Monet il-
moittavat osallistuvansa lähes kaikkiin hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin. Jokai-
selle yrittäjälle muodostetaan oma koulutuspaketti hankkeen sisällöstä. Näin mo-
tivaatio osallistua itse etukäteen valitsemiinsa koulutusosioihin on jo valmiiksi
normaalia korkeampi ja hyvät vertaisryhmäkokemukset vain lisäävät tyytyväisyyttä.
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• Hankevetäjä toimii aktiivisesti.

Yrittäjät sitoutuvat hankevetäjän aktiivisen yhteydenpidon ja suoraan saatavissa
olevan lähineuvonnan ansiosta.

• Hankkeeseen pääsee valinnan kautta.

Kaikki hankkeeseen valitut yritykset ovat siihen sitoutuneita. Myös merkittävä
osallistumismaksu lisää osallistujien sitoutumismotivaatiota.

Sitoutumista vähentää

• Sitoutuminen hankkeeseen tapahtuu vain henkilötasolla, kun hyöty tulee yleissivis-
tyksenä suoraan yksittäisille ihmiselle.

Yritys ei sitoudu hankkeeseen mitenkään. Sitoutumista ei synny organisaatiotasol-
la ja hankkeen toteuttaminen jää vaillinaiseksi. Yrittäjä ajattelee, että toteuttaja
sitoo resursseja hankkeen jatkuvuuden rakentamiseen ja vastaavasti toteuttaja toi-
voo, että yrittäjä sitoisi enemmän resursseja hankkeen eteenpäin viemiseksi.

• Osallistujien sitoutuminen heikkenee nopeasti, jos hankkeen toteutuksessa on kat-
koksia.

Kaikki osallistujat sitoutuvat hankkeeseen ja tietävät tarkalleen hankkeen tavoit-
teet. Jos alkaa näyttää siltä, että hankkeen tavoitteita ei saavuteta, yrittäjien sitou-
tuminen koko hankkeeseen vähenee.

• Sitoutumista ei  edellytetä missään vaiheessa hanketta.

Toteuttaja tekee hankkeen vain itselleen. Yritysten mukanaolo on hanketoiminnan
vaatima tarkoituksenmukainen välttämättömyys. Näin yrittäjiä ei edes yritetä si-
touttaa hankkeen toteuttamiseen.

• Pelkkä yhteydenpito ei saa sitoutumista aikaan, jos hankkeen perusasetelmassa on
ongelmia.

Projektipäällikkö pitää yhteyttä yrittäjiin ja järjestää useita yhteisiä keskustelu-
tyyppisiä iltoja. Hanke koetaan voimakkaasti jonkun yrityksen tavaksi rationoida
ja ulkoistaa toimintaansa. Yrittäjille ei synny missään vaiheessa sitoutumistarvet-
ta hankkeeseen, kun hankkeessa ei ole mitään konkreettista yrittäjälle hahmottu-
vaa tavoitetta mihin yrittäjä voisi sitoutua.

• Hanke on enemmän työttömien koulutusta kuin hanke.

Hankkeeseen osallistuu erilaisen taustan omaavia osallistujaryhmiä, joiden sitou-
tumismotiivit ovat erilaiset. Toteuttaja sitoutuu hankkeeseen osallistujamäärän
kautta. Hanke ei etene suunnitellusti, jos toimivia yrittäjiä ja työttömiä on samassa
koulutuksessa verkostoitumassa keskenään. Kaikkien hankkeeseen osallistuvien
sitoutuminen on heikkoa ja vaihtelevaa.
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• Yrittäjät ovat sitoutuneita; he vaikuttavat taustalla siihen, että hanke syntyy.

Kun yrityksille koulutetaan työntekijöitä niiden selkeisiin tarpeisiin, toteuttaja ei
aina ole riittävän sitoutunut. Yrittäjien tarpeet ovat liian yksityiskohtaisia verrattu-
na potentiaaliseen osallistujaryhmään. Osallistujien hankkiminen on vaikeaa ja
vaatii hankkeen vetäjältä vahvaa sitoutumista.

6.4 Hanketoiminnasta syntyvä lisäarvo

Yksi haastatelluista totesi, että jos hän jokaiselta luentokerralta saa edes yhden
pienen asian omaan yritystoimintaansa, hanke on täyttänyt hänen toiveensa. Hä-
nen mielestään kukaan muu kuin hän itse ei voi hänen yritystoimintaansa hallita.
Tällöin hän, hallitakseen yritystoimintansa, voi muuttaa siitä vain pieniä osia ker-
rallaan ja näin kontrolli yritystoimintaan säilyy koko ajan hänellä itsellään. Hän ei
ollut esimerkiksi halunnut hankkeesta, johon oli osallistunut, henkilökohtaista
konsultointia omaan yritykseensä juuri tästä syystä. Yrittäjän pitää tuntea oma
yritystoimintansa. Konsultti voi antaa ainoastaan neuvoja, joista yrittäjän pitää
sitten valita se, mikä sopii hänen tapaukseensa.

Yrityksellä on pääsääntöisesti perusteltu osallistumismotiivi siihen, miksi läh-
teä mukaan hankkeeseen. Se voi olla tarve jostain asiasta, yrityksen toiminnalli-
nen ongelma tai jokin muu perusteltu motiivi osallistua hankkeeseen. Hyödyn ko-
keminen on yritys- ja henkilökohtainen asia. Hanketyöstä saatujen keskeisten hyö-
tyjen määrittelyyn on aina peilattava osallistujan omaa sitoutumista, sitoutumis-
motiivia ja sitä mitä hänelle on hankkeesta luvattu, siihen mitä hän on saanut.

Projektiperustainen kehittämistyö edellyttää prosessiasiantuntijuutta, jonka avul-
la voidaan käynnistää, kuljettaa ja ylläpitää kehittämisprosessia. Siinä tarvitaan
tietoa ja taitoa havaita, ymmärtää ja käsitellä prosessimaista tilannedynamiikkaa.
Vuorovaikutustaidot, kuten kyky kuunnella ovat tärkeitä. (Seppänen-Järvelä 1999,
205.) Taloudellisten hyötyjen saavuttamista pidetään tärkeimpänä yritystä sen ul-
kopuoliseen kehittämistoimintaan osallistumiseen motivoivana tekijänä. Yrityk-
set pyrkivät saamaan tuottoa varmasti ja suhteellisen lyhyellä aikavälillä osallistu-
essaan hanketoiminnan kaltaiseen julkiseen toimintaan (vrt. Cook & Barry 1993).

Yrittäjät hyötyvät ja kokevat saavansa hyötyä kaikista kehittämishankkeista,
joihin he osallistuvat. He osallistuvat valikoiden hankkeisiin ja heillä on selkeä
ajatus siitä, että hankkeen pitää tarjota yrittäjille vähintään vastine rahallisesti hank-
keeseen sijoitetulle panokselle. Pienet aloittavat yritykset hyötyvät kehittämishank-
keista suhteellisesti eniten. Isommat ja pitempään toimineet yritykset saavat hank-
keista satunnaisemmin hyötyjä. Hyöty isommalle yritykselle kohdistuessaan yri-
tyksen ’täsmätarpeeseen’ saattaa olla todella suuri. Pienille yrityksille kaikki tuki
on tarpeen ja monet korostavat sitä, että yrityshautomot ovat todella merkittävästi
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nopeuttaneet heitä yrityksen perustamiseen liittyvän paperiliikenteen hoitamises-
sa. Kuntien elinkeinoasiamiehet eivät enää nykyään ole niin merkittävässä roolis-
sa yritysten perustamispapereita laadittaessa kuin aikaisemmin. Elinkeinoasiamies-
ten työtä kunnissa on hankkeilla selvästi ulkoistettu. Näin he pystyvät aikaisempaa
enemmän panostamaan siihen, että luovat kuntaan strategisempia ja pitempivai-
kutteisia hankkeita.

Suuri osa haastatelluista korostaa sitä, että hankkeisiin valikoituville yrityksille
täytyisi tehdä nykyistä enemmän esikarsintaa. Hankkeet ovat liian keskiarvoisia.
Jos hankkeessa on kymmeniä osallistujia, niin hanke joudutaan tekemään keskiar-
von mukaan ja saatu hyöty jää vähäiseksi yksittäiselle yritykselle. Hankkeiden
ryhmäkokojen täytyisi olla pienempiä. Monet ovat kokeneet, että liian yleinen
koulutus vie intoa osallistua muuhunkin hanketoimintaan.

Usein yrittäjä itse hoitaa yrityksensä taloushallinnon, markkinoinnin, sidosryh-
mäsuhteet ja osallistuu vielä tuotantoonkin. Tällaisessa tilanteessa yrittäjän on
vaikea löytää aikaa yrityksen ulkopuolisille kehittämishankkeille. Yrittäjän aika
kuluu usein arkipäivän rutiinien pyörittämiseen ja yrityksen toiminnan käynnissä
pitämiseen. Yksi haastateltu pienyrittäjä totesikin osuvasti, että yhden henkilön
osallistuminen koulutukseen neljän hengen yrityksestä merkitsee samaa kuin 25
ihmistä lähtee tuotannosta pois 100 henkilöä työllistävästä yrityksestä.

Osa yrittäjistä pitää kaikkea hanketoiminnan kaltaista julkisen sektorin organi-
soimaa toimintaa vieraana ja mystisenä, josta on parempi pysyä erossa (vrt. Cook
& Barry 1993). Tällaisena yrittäjäryhmänä nousivat esiin vähän yllättäen tämän
tutkimuksen aikana yrityspalveluyrittäjät. Erityisesti tilitoimistoyrittäjien suhtau-
tuminen hanketoimintaan näyttää olevan aika varovaista ja suorastaan konserva-
tiivista.

Kuva 16 esittää ns. ’hyvän hankkeen’ ja ’ideaalisen hankkeen’ reunaehtoja ja
eroja. Hyvässä hankkeessa annetuilla reunaehdoilla saavutetaan mahdollisimman
hyvä lopputulos, käytetään annetut resurssit ja saadaan aikaan tulos ajatellussa
aikataulussa. Tätä voidaan nimittää myös ’optimihankkeeksi’.

Kun hankkeen toteutus lähtee normaalia korkeammalta tasolta (tietyt perusasi-
at jätetty pois) jonkin toteuttajan erityisosaamisen ansiosta on mahdollista toteut-
taa ’ideaalinen hanke’. Hankkeen kautta saavutetaan enemmän tuloksia kuin re-
surssit antoivat odottaa. Tällaiset ’ideaaliset hankkeet’ olisivat rahoittajan näkö-
kulmasta kaikkein houkuttelevimpia. Pienillä lisäresursseilla (panostuksella) saa-
taisiin paljon lisätuloksia. Tämä on myös yritystoiminnan yksi perusaksioomista.
Sijoitetulle pääomalle pitää saada mahdollisimman hyvä tuotto ja sijoitetuilla tuo-
tantopanoksilla mahdollisimman paljon tuloksia. Tällaiset hankkeet ovat kehittä-
mistoiminnassa harvinaisia poikkeuksia. Jos kaikki kehittämishankkeet olisivat
’optimihankkeita’ yhteiskunta ei olisi enää niitä rahoittamassa, vaan hankkeet oli-
sivat puhdasta liiketoimintaa. Koko hanketoiminnan yksi kantavista perusajatuk-
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sista on se, että uutta, kokeilevaa ja innovatiivista toimintaa tuetaan. Usein edelly-
tetään myös, että hankkeiden tulokset ovat siirrettävissä eteenpäin ja sovellettavis-
sa muualle.

Kuva 16. Optimihanke ja ideaalinen hanke – ’Asetetut tavoitteet saavutetaan ja
ne jopa ylitetään’.

Jossain ideaalisen ja optimaalisen hankkeen välissä, tavoitetasosta ja merkittävyy-
destä riippuen on yritysten oman kehittämistoiminnan tavoitetulosalue. Yritysten
omat kehittämishankkeet ovat yritykselle usein paljon tärkeämpiä kuin ns. julkiset
kehittämishankkeet. Tätä rajankäyntiä ei tässä yhteydessä ole mahdollista selvit-
tää. Julkiset kehittämishankkeet vastaavat yrityksille lähinnä tuotekehitystä. Hank-
keet ovat tavallaan yritysten ’ulkopuolinen tuotekehitysosasto’.

Tämän tutkimuksen taustamateriaalin muodostivat 52 yrittäjän ja 12 projekti-
päällikön näkemykset hanketoiminnasta. Hanketoiminnan lisäarvoa ja sen muo-
dostumisen taustaa on laajemmin selitetty luvussa kaksi, kolme ja neljä. Luku kak-
si kertoo hankkeiden syntymisestä ja yrittäjien osallistumismotiiveista niihin. Lu-
vussa kolme käsitellään yrittäjien yleisiä hyötykokemuksia hanketoiminnasta ja
luvussa neljä hankekokemuksia kuvataan hanketoiminnan neljän todellisuuden kaut-
ta. Tässä jaksossa on perusteltua lähestyä vielä lisäarvon muodostumista hieman
analyyttisemmin. Seuraaviin tiivistelmiin on kerätty se keskeisin informaatio, mitä
tämän tutkimuksen aineisto antoi yritysten lisäarvon muodostumisesta ja sen mer-
kittävyydestä yrityksille julkisrahoitteisessa hanketoiminnassa.
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SAAVUTETUN  LISÄARVON  MERKITTÄVYYS  - ERILAISIA  KUVAUKSIA

Yrittäjät ovat saaneet hankkeesta selkeää lisäarvoa

• Lisäarvo syntyy yrittäjien oman vahvan panoksen pohjalta. Tämä tarvitsee taustal-
leen apuresursseja ja koollekutsujaa, ennen kuin lähtee etenemään  (tällaista ei yleensä
synny ilman taustayötä). Tiettyä strategista liittoutumista on nähtävissä toimialueel-
la suhteessa saman toimialan toimintoihin alueen ulkopuolella. Taustatyön rahallista
arvoa ja merkitystä on vaikea määrittää.

• Hankkeen lisäarvo syntyy koulutuksessa, konsultoinnissa ja erityisesti hankevetäjän
kanssa käydyssä yhteydenpidossa. Lisäarvo rakentuu hankkeen vetäjän henkilökoh-
taiseen osaamiseen. Sen arvoa on vaikea mitata.

Hankkeen yrittäjille tuoma lisäarvo on suhteellista

• Saadun lisäarvon määrä vaihtelee paljon yrityksittäin. Kaikki yrittäjät kokevat saa-
neensa paljon vertaisryhmätietoa. Koulutusosiot voisi periaatteessa hankkia mistä
vain, mutta niiden yhdistelmä antaa erilaista lisäarvoa erilaisille yrityksille.

• Hankkeessa saatiin aikaan yhden toimialan sisäistä alueellista keskustelua ja kah-
delle vetäjälle työpaikka. Abstrakti tavoite verkostoitua ei totetunut. Kun toteutta-
misessa epäonnistuttiin, tulos jää kaikille osapuolille vähäiseksi. Hanke toimii lä-
hinnä keskustelun avaajana.

• Hankkeen aikana syntyy uusi yritys. Hankkeen taustalla olevat yhteistyöyritykset
työllistävät sen. Todennäköisesti tällainen yritys olisi syntynyt aika pian itsestään-
kin, joten hankkeen toteutuksen arvoa toteutumisen nopeutumisessa on vaikea mää-
ritellä.

• Kaikki osallistujayritykset ovat kehittäneet yrityksensä omia toimintajärjestelmiä
sekä paperilla että käytännössä. Hankkeen toteuttaminen lähtee normaalia korkeam-
malta tasolta toteuttajan ammattiosaamisen johdosta, muuten toteutuksen arvo olisi
määriteltävissä ja vastaava toteutus ostettavissa muualtakin.

Yrittäjä olisi voinut helposti hankkia saamansa hyödyn valmiina tuotteena

• Lisäarvo tulee yksittäisille henkilöille hyvin satunnaisesti. Yritys voisi itse helposti
ostaa vastaavan koulutuksen valmiina tuotepakettina.

• Toimintaan valikoituneet yrittäjäkandidaatit saavat vahvan avun yritystoiminnan al-
kumetreille. Saman avun voisi tarjota joku jo olemassa oleva organisaatio suhteelli-
sen helposti.

• Hankkeeseen osallistuneet yrittäjät saavat tuotteita subventoituun hintaa ja jonkin
verran uutta tietoa. He olisivat voineet ostaa samat koulutustuotteet suhteellisen hel-
posti suoraan.

• Hyöty hankkeesta kohdistuu subventoituna tuotekehityksenä hyvin harvoille yrittä-
jille. Sama hyöty olisi voitu hankkia vapailta markkinoilta helposti määriteltävällä
hinnalla.
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• Lisäarvo on yksittäisten yrittäjien yritysidean nopeassa eteenpäin saattamisessa. Li-
säarvon merkityksen arvioimista vaikeuttaa se, että saman avun voisi tarjota jo joku
olemassa oleva organisaatio suhteellisen helposti. Olisiko se kohdannut yrittäjien
tarpeen yhtä hyvin kuin tällainen ’lähineuvonnallinen’ hanke on kohdannut, on pal-
jon vaikeampaa arvioida.

• Hankkeen lisäarvo on kohdistunut muutamille yrittäjyyttä suunnitteleville harraste-
lijoille ja hankkeen vetäjille. Hanketoteutus sellainen joka olisi suhteellisen helposti
hankittavissa ja jolle olisi vapailla markkinoilla määriteltävissä hinta.

YHTEENVETOA TUTKIMUSTULOKSISTA YLEISEN KEHITTÄMISTYÖN NÄKÖKULMASTA

Tutkitut ESR-rahoitetut hankkeet ovat huomattavassa määrin yritysten omien ta-
voitteiden pohjalta synnyttäneet toimintaa, joka tukee alueellista kehitystä. ESR-
rahoitetut hankkeet ovat yleisesti

• nostaneet yritysten henkilökunnan osaamisen tasoa ja parantaneen yrittäjien yrittä-
jävalmiuksia,

• levittäneet innovaatioita yritystoiminnan uusista toimintatavoista ja –malleista tut-
kimus- ja tuotekehitysyksiköistä yrityksiin,

• synnyttäneet uusia yrityksiä ja kehittäneet jo toimivien yritysten toimintajärjestel-
miä ja toimintatapoja,

• synnyttäneet ja lisänneet yrittäjien välistä yhteistoimintaa ja verkostoitumista erilai-
sissa muodoissa,

• tyydyttäneet yrittäjien sosiaalisia tarpeita ja luoneet yrittäjien välille hankkeiden ajaksi
uusia vertaisryhmiä.

6.5 Mikä on hankkeiden vaikuttavuus pidemmällä aikavälillä?

Ohjelmatyön onnistumisen kannalta on ratkaisevaa, että toteutetut hankkeet hyö-
dyttävät aidosti edunsaajiaan ja niiden toteuttamisesta jää hyötyä myös pitemmäl-
lä tähtäimellä. Viljamaan (2000, 117) mukaan usein sinänsä hyvät yksittäiset hank-
keet jäävät kertaluonteisiksi toimenpiteiksi, joiden vaikutukset haihtuvat vähitel-
len. Hankkeiden pitäisi nykyistä selkeämmin tukea isompia kehittämisohjelmissa
esitettyjä tavoitteita. Näin ei tällä hetkellä riittävästi tapahdu.

Tämän tutkimuksen 12 hankkeen tulokset vaikuttavuuden näkökulmasta ovat
hyvin erilaisia. Erään mallin arvioida sitä, minne asti hankkeet lopulta vaikuttavat
ja mitä tulosta ne lopulta tuottavat ja jättävät jälkeensä antaa kuva 17.  Siinä hah-
motellaan hankkeen vaihtoehtoiset mallit toteutua ja arvioidaan sitä, miten yksit-
täisten hankkeiden vaikutuksen kaari jatkuu niiden päätyttyä.
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Kuva 17. Hankkeen jatkuvuus eri muodoissaan (vrt. Viljamaa 2000, 112).

Edellisissä tämän luvun jaksoissa selvitettiin hankeprosessin käynnistymistä ja
hankkeiden toteutumista. Tähän voidaan yhteenvetona tutkituista hankkeista piir-
tää muutamia yhteneväisiä linjoja, jotka hahmottuvat kuvassa 17 kuvan oikealle
puolelle. Kuvaan on merkitty yksittäisten hankkeiden vaikuttavuuskaari. Tuloksia
arvioitaessa on syytä ottaa huomioon, että tutkitut hankkeet olivat vahvasti koulu-
tuspainotteisia, yrittäjien valmiuksia lisääviä hankkeita. Tällaisissa hankkeissa on
hyvin harvinaista, että niistä jää toteuttamisen päätyttyä mitään pysyvää vaikutus-
alueelleen tai kohderyhmäänsä.

Tutkituista 12 hankkeesta kahden voidaan sanoa olleen toimenpidesarjoja, jois-
sa ei missään toteuttamisen vaiheessa täyty hankkeille asetetut tunnusmerkistöt.
Ne ovat enemmän normaalin toiminnan hankkeistamista. Hankkeet rakennetaan
määräajaksi määrätyillä resursseilla täyttämään jotakin konkreettista tehtävää. Nämä
kaksi hanketta eivät toteutuneet näin. Ne olivat selkeitä koulutuspaketteja, eivät
hankkeita. Toisen selkeän ryhmän muodostavat viisi ns. verkostoivaa hanketta.
Niissä yrittäjien tai hankkeiden toteuttajaorganisaatioiden yhteistyötä pyrittiin li-
säämään synergian ja suuremman vaikuttavuuden aikaansaamiseksi. Yksi näistä
hankkeista onnistui niin hyvin, että siitä syntyi pysyvä toimijoiden välinen toimin-
tamalli. Muiden neljän hankkeen kohdalla tulokset haihtuvat heti hankkeen jäl-
keen tai yhteistoiminta hiipuu hitaammin, mutta mitään pysyvää ei syntynyt. Kah-
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dessa yritysten teknisiä valmiuksia kehittäneessä hankkeessa saatiin tuloksia, joi-
den merkitys osin hiipuu hitaasti ja osin juurtuu yrityksiin toiminnan käytäntöjen
muutoksena. Kolmen yritysten yleisiä toimintaedellytyksiä parantaneen hankkeen
tulokset pääosin hiipuvat hitaasti, mutta kaikissa niissä on myös sellaisia osia,
jotka ovat jo ohjautuneet tai ohjautuvat tukemaan yritysten käytännön toimintaa
lähitulevaisuudessa.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että kaksi hanketta 12 tutkitusta epäonnistui. Vii-
dellä hankkeella saatiin joitain vaikutuksia aikaan ja viidessä hankkeessa saavute-
tuilla tuloksilla saattaa olla selvästikin merkitystä tulevaisuudessa. Kun hankkeet
vielä esitetään yksittäin saadaan kuvaukset hankkeen tavoitteista, saavutetusta tu-
loksesta, arvio hankkeen toteutuksesta sekä arvio hankkeen vaikuttavuudesta hank-
keen päättymisen jälkeen. Arvioita tarkasteltaessa on otettava huomioon, että ne
sisältävät arvioita hankkeiden kokonaistoteutuksesta vain osittain. Näitä arvioita
rakennettaessa ei tutkijoiden käytössä ole ollut hankkeiden tarkkoja budjetteja,
eikä muita hankkeiden toteuttajien itse tekemiä hankkeen väli- tai loppuarviointe-
ja kuin ne muutamat, jotka toteuttajat haastattelujen yhteydessä antoivat tutkijoil-
le.

Hanketta ei muodostu, jäädään pelkkään koulutuspakettiin

Tavoite: Antaa koulutusta yritysten akuutteihin koulutustarpeisiin, jotka selvitet-
tiin hankkeen aikana.

Tulos: Hanke sisältää vain koulutuspäiviä. Koulutus on yleissivistyksellistä ja kou-
lutusteemat yleisiä. Ongelma on siinä, ettei tietoa synny tiedon päälle, eikä projek-
tinomaista oppimista näin ollen tapahdu. Hanke ei hankkeistu ollenkaan.

Arvio: Pelkästään yritysten toivomusten pohjalta järjestetyssä ja kootussa koulu-
tuksessa jäädään usein sitoutumisen puutteen ja liian vähäisen taustatyön takia
vain toisiaan seuraavien kurssipäivien sarjaan. Yksittäisten koulutuspäivien välil-
le ei synny hankkeelle ominaista jatkuvuutta ja tavoitteellisuutta.

Jatkuvuus: Hankkeelle ominaista toteuttajan ja osallistujan vuorovaikutusta ei syn-
ny. Kun hankkeen resurssit on käytetty hankkeen vaikutus loppuu.

Tavoite: Parantaa tietyn toimialan yritysten teknisiä valmiuksia ja lisätä niiden
keskinäistä yhteistyötä.

Tulos: Toteuttaja hakee lisäresursseja rakentaa itselleen osaamiseen liittyviä pre-
ferenssejä hankkeen kautta yhdessä yrittäjien kanssa. Tietoa ja osaamista siirtyy
yrityksiin vain valmiina paketteina. Tulevaisuudessa tarvittavaa taitoa syntyy to-
teuttajalle, sen kilpailutekijäksi, tulevaisuuden toimintaa varten.
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Arvio: Teknisen kehittämisen ja verkostoitumisen yhdistelmä jää usein vain yksit-
täisten yritysten hyödyksi, koska yritysten välistä aitoa vuorovaikutusta ei saada
syntymään. Yritykset eivät sitoudu hankkeeseen, kun sitä ei edellytetä, mutta kun
konkreettista tukea on tarjolla, se kyllä käytetään hyödyksi.

Jatkuvuus: Hankkeelle ominaista toteuttajan ja osallistujan vuorovaikutusta ja si-
ten kehittämisprosessia ei synny. Osaamista kasaantuu vain toteuttajalle. Hyöty
jää toteuttajalle toimintavolyymin lisääntymisenä ja ’paketteina’ yrityksille.

Toteuttajia ja yrityksiä verkostoivat hankkeet

Tavoite: Lisätä hanketoteuttajien verkostoitumista synergian lisäämiseksi.

Tulos: Koulutuskokonaisuuden lopputulos konventionaalinen. Yhdessä toimivat
itsenäiset organisaatiot kulkevat kaikki hankkeen osioiden toteutuksessa omia ra-
tojaan. Yhteiskoordinaatio ei tuo mitään selvää lisäarvoa hankkeeseen. Syynä voi
olla se, että ihmisiä eri organisaatioista on liian paljon mukana ja he kaikki ovat
omilla tahoillaan sitoutuneet omiin toimiinsa.  Voi myös olla, että yhteistyökuvion
rakentamiseen eivät osallistu sellaiset henkilöt, jotka tekevät varsinaisen kehittä-
mistyön yksittäisissä organisaatioissa?

Arvio: Moninapainen koulutusmalli jäykistyy alun jälkeen moniksi yksinapaisiksi
osioiksi, jotka kukin toimivat tahollaan oman kohderyhmänsä kanssa. Osiot toimi-
vat erillään eikä verkostoon synny toivottua lisäarvoa niiden yhteistoiminnasta.

Jatkuvuus: Hankkeen vaikutus hiipuu hitaasti hankkeen jälkeen. Osaamista syntyy
yrityksiin.

Tavoite: Lisätä yhden toimialan yritysten yhteistyötä keskinäisen verkostoitumi-
sen ja ulkopuolisen koulutuksen avulla.

Tulos: Koulutusta järjestetään osallistujien toivomilta aloilta ja hankkeen tavoit-
teita muutetaan osallistujien tarpeiden mukaan, kun hankkeeseen valikoitunut ryh-
mä katsoo, ettei se pidä hankesuunnitelman mukaisia tavoitteita itselleen riittävän
tärkeinä. Koulutus ja konsultointi helpottavat ja nopeuttavat verkostoitumista.

Arvio: Osallistujien tarpeiden pohjalta syntyy koulutuspäivien ja yhteispalaverien
avulla itsenäinen yhteistyöelin tulevaisuuden toimintaa varten.

Jatkuvuus: Syntyy pysyvää yhteistoimintaa ja uutta tietoa jää yrityksiin.
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Tavoite: Rakennetaan yritysten välinen verkosto.

Tulos: Hanke ei tuo lisäarvoa toteuttajalle eikä osallistujille. Tavoite rakentaa yri-
tysverkosto perustuu tietoon toimivasta yhteistyömallista, mutta monien eri asioi-
den summana hankkeen toteutus ei onnistuttu. Hankkeessa lähdetään liikkeelle
verkostoitumisen perusasioista ja kun niissä ei päästä konkreettisesti eteenpäin,
kokonaistulos jää laihaksi.

Arvio: Yritysverkoston rakentaminen ei ole helppoa. Se vaatii kaikkien verkosto-
osapuolten aitoa toiminnallista ja taloudellista sitoutumista.

Jatkuvuus: Tulokset haihtuvat heti hankkeen loppumisen jälkeen.

Tavoite: Käynnistää uutta yritystoimintaa ja verkottaa yrityspalveluja tarjoavia
toteuttajaosapuolia.

Tulos: Hankkeen toteuttamistavassa ei ole paljonkaan innovatiivista. Toteuttaja-
osapuolten yhteistyöstä haetaan synergiaa. Yhteistyötä toteuttajien välille ei saada
aikaan. Samat asiat voitaisiin hoitaa jonkin jo olemassa olevan organisaation ’nor-
maalina toimintana’. Hanke tuo hyvin vähän uutta kehittämistoimintaan.

Arvio: Aloittavien yrittäjien ohjaaminen on yritysneuvonnan rutiinia ja tuloksia
syntyy aina. Hyviin tuloksiin päätyminen edellyttää aktiivista yhteydenpitoa yrit-
täjiin. Tämäntyyppiset hankkeet pitäisi kohdistaa ja painottaa nykyistä enemmän
erityissektorien yrittäjien kouluttamiseen.

Jatkuvuus: Tulokset hiipuvat hitaasti hankkeen jälkeen ja osaamista syntyy yrityk-
siin.

Tavoite: Kehittää yhden toimialan yritysten toimintaa ja verkottaa niitä.

Tulos: ’Sabloona –hanke’, jota voidaan monistaa eri toimialoille. Tarjotaan samat
peruskuviot, joihin lisätään toimialoittaisia osioita. Enemmän, ’sarjan koulutus-
päiviä’, tekninen toteutus kuin varsinainen hanke, jolla olisi hankkeen luonne. Hanke
ei kohdistu oikein kenellekään, kun sen toteutustapa on liian yleisellä tasolla.

Arvio: Kun yritetään tehdä kaikille sopivaa yrittäjyyskoulutusta, yleensä epäon-
nistutaan. Hyöty kohdistuu enemmän harrastelijoiden ja kokeilijoiden tukemiseen
kuin varsinaisen yritystoiminnan synnyttämiseen ja verkostoimiseen.

Jatkuvuus: Tulokset haihtuvat heti hankkeen loppumisen jälkeen.
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Yritysten teknisten järjestelmien kehittäminen

Tavoite: Kehittää valitulle toimijajoukolle tekninen järjestelmä.

Tulos: Hankkeessa yritetään rakentaa tietotekniikan paremman hyödyntämisen
avulla yrityksille uusia toimintamalleja. Tavoite osoittautuu yllättävän haastavak-
si. Kun toteutus ei onnistu, tyydytään melko konventionaaliseen toteutukseen. Hanke
putoaa tavoitetasolta alaspäin selvästi. Syynä tähän on osin se, että eräät, toteutta-
jan näkökulmasta ulkopuoliset palvelujen tarjoajat pitävät hanketta lypsylehmänä
tai hyvän busineksen paikkana. Ennen hankkeen toteuttamista tällaista mahdolli-
suutta ei ilmeisesti oltu osattu ottaa riittävästi huomioon ja toteuttajan ’pasmat’
sekoavat, kun hankkeen suunniteltu toteutustapa ei olekaan sellaisenaan toteutta-
miskelpoinen.

Arvio: Hankkeen tavoitteista saatetaan jäädä kauas omien arviointivirheiden tai
ulkopuolisten toimijoiden laskelmoidun, mutta ennakoimattoman käyttäytymis-
mallin johdosta.

Jatkuvuus: Tulokset haihtuvat hitaasti hankkeen jälkeen.

Tavoite: Kehittää etukäteen tarkasti rajatulle kohderyhmälle lisää teknisiä ja toi-
minnallisia valmiuksia.

Tulos: Hanke perustuu tiedostettuun teknisten järjestelmän kehittämistarpeeseen.
Lisäksi tiedetään, että samansisältöisessä hankkeessa on pystytty nostamaan myös
yksittäisten yritysten tarpeita ja ongelmia keskusteluun ja käsittelyyn. Toteutus-
malli ei ole poikkeuksellinen ja tuo kokemuksia vain tämäntyyppisten hankkeiden
toteuttamiseen jatkossa.

Arvio: Tuotannollisten yritysten toimintaprosesseja kehittävät hankkeet antavat
yleensä aina jotain, onnistuessaan paljonkin, osallistujille. Tavoite on niin konk-
reettinen.

Jatkuvuus: Tulokset hiipuvat hitaasti hankkeen päätyttyä ja osaamista syntyy yri-
tyksiin.

Yleinen yritysten toimintaedellytysten parantaminen

Tavoite: Tavoitteena parantaa eri toimialoja edustavan yritysryhmän toimintaedel-
lytyksiä.

Tulos: Hanke on koottu liittämällä yhteen erilaisia koulutuspaketteja. Näin saatu
osallistujia ja paljon valinnan varaa. Hankkeena tai hankemallina ei tuo kehittämi-
seen mitään uutta.
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Arvio: Hankkeessa syntyy erilaisia koulutuspaketteja ja vertaiskeskusteluryhmiä
erilaisissa lähtötilanteissa olevien yrittäjien välille. Vertaiskeskusteluryhmillä on
suuri merkitys yritystoiminnan kehittämisessä.

Jatkuvuus: Tulokset haihtuvat hitaasti hankkeen jälkeen ja osaamista jää yrityk-
siin.

Tavoite: Yhden toimialan yrittäjien yritystoiminnallisten valmiuksien parantami-
nen.

Tulos: Hanke perustuu yrittäjien esittämään tarpeeseen. Sitä ei ole hankkeistettu
riittävästi ennen toteutusta. Hankeidean yrityslähtöisyys takasi hankkeelle rahoi-
tuksen. Hankkeen huonon markkinoinnin takia toteutus ei onnistu toivotusti.

Arvio: Yrittäjälähtöinen yrittäjä- ja työllisyyskoulutushanke harvoin onnistuu hank-
keena kovin hyvin, ellei toteuttaja panosta itsekin osallistujavalintaan.

Jatkuvuus: Tulokset haihtuvat heti hankkeen jälkeen.

Tavoite: Etukäteen määritellyn yritysten joukon yleisten yritystoiminnallisten val-
miuksien parantaminen.

Tulos: Hanke on suunnattu selvästi segmentoidulle kohderyhmälle. Yrityskohtais-
ta konsultointia annetaan ongelmakohtia koskevien keskustelupäivien jälkeen. Näin
kaikille tulee paketti heille sopivaa konsultointia.

Arvio: Koulutusta ja rajoitetun määrän täsmäkonsultointia sisältävät hankkeet näyt-
tävät johtavan yrittäjien näkökulmasta parhaisiin tuloksiin. Asiat ja yrittäjien on-
gelmien ratkaisu etenevät ja niiden toteutusaika lyhenee.

Jatkuvuus: Tulokset haihtuvat hitaasti hankkeen jälkeen ja osaamista jää yrityk-
siin.
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7

Miten kehittämishankkeet ‘oirehtivat’?

Projektipäälliköt pitävät itse omaa hankettaan antamiensa kuvaustensa pohjalta
arvioituna ’melkein liian hyvänä hankkeena’. Näyttää siltä, että monet hanketo-
teuttajista ovat rakentaneet suojakseen jonkinlaisen ’onnellisuusmuurin’; heidän
omat toteutuksensa ovat niitä ainutkertaisia ja hyviä. Kaikki ulkopuoliset, etenkin
rahoittajat, vaativat vain jotain ylimääräistä, joka työllistää ja on hankkeen toteut-
tamisen näkökulmasta turhaa. Onko tämä vain tervettä itsetuntoa? Onko se perus-
teltua purkausta? Nouseeko myönteisen hankepäätöksen saaminen ’päähän’? Lä-
hinnä näiden kysymysten analysoimisen takia tähän tutkimukseen otettiin vielä
eräänlainen täysin ulkokohtainen mittaristo, joka muovattiin suoraan yritysten han-
ketyön arvioinnissa käytetyn mittariston pohjalta. Tämä mittaristo kuvaa hankkei-
den toteuttamista muutamilla yksinkertaisilla asioilla.

Vaikeuksissa olevat tai vaikeuksiin joutuvat hankkeet ’oireilevat’ selvästi. Yleisin
’oire’ on aikataulun ’lipsuminen’ eli se, että jäljellä olevien työvaiheiden määrä ei
vähene ja asetettuja tavoitteita ei saavuteta etukäteen määritellyssä aikataulussa.
Tavoitteiden madaltaminen on toinen selvä ’oire’ hankkeen vaikeuksista. Hanke-
organisaatiossa tavoitteiden madaltaminen puetaan yleensä ’vaiheistamisen’ tai
’priorisoinnin’ käsitteiden taakse. Kolmanneksi vaikeuksissa olevan hankkeen
avainresursseilla (projektin vetäjä) on taipumus vaihtua hyvin etenevien hankkei-
den resursseja useammin. Hälyttävä merkki on, jos projektipäällikön epävarmuus
hankkeen tilasta lisääntyy sitä häneltä kysyttäessä. (vrt. Karvinen 2001, 72.) Tut-
kittujen hankkeiden ’oireita’ voidaan arvioida edellä esitettyjä arviointeja yhdistä-
mällä syntyvällä ’kuumemittarilla’. Kysymys ei varsinaisesti ole mittauksesta, vaan
’kuumemittari’ on eräänlainen visuaalinen havainnos. Kun hankkeessa on oireita,
se tarkoittaa, että hankkeen toteutuksessa on ongelmia. Ongelmat nousivat laadul-
lisella menetelmällä kerätystä ainoistosta. Nämä ongelmat suhteutettiin toisiinsa
tukeutuen jo edellä esitettyyn Karvisen näkemykseen hankkeen ongelmista. Kaik-
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ki neljä perusongelmaa, aikataulun ’lipsuminen’, tavoitteiden madaltaminen, hank-
keen avainresurssien vaihtuminen ja hankkeen kokonaishallinnan puute käsitel-
lään keskenään yhtä suurina ’kuumetta’ nostavina ongelmina, vaikka näin ei aina
olisikaan. ’Kuumemittarilla’ pyritään ainoastaan valaisemaan ongelmakenttää ja
sen laajuutta, eikä niinkään varsinaisesti korostamaan mitään mitattavaa. Näin ½-
asteen nousu ’kuumeessa’ ei perustu mihinkään numeeriseen mittaukseen tai mit-
tauksiin.

Osioita on neljä ja jokaisesta ’oireesta kuume nousee’ puoli astetta ’kuumemitta-
rilla’ mitattaessa. Kuumetta nostavat oireet ovat

• aikataulua ei kyetä noudattamaan

• hankkeen tavoitteita madalletaan

• hankkeen avainresurssit vaihtuvat

• hankkeen vetäjä ei hallitse kokonaisuutta.

Tutkittujen hankkeiden erilaisuus antaa lisää edustavuutta eri tyyppisistä toteutuk-
sista ja eri sisältöisistä hankkeista. Ovatko hankkeet sisältönsä puolesta ’herkkiä
kuumeelle’ tai vaikuttaako toteutustapa jotenkin ’kuumeen’ määrään? Usein haas-
tattelututkimuksia tehtäessä haastattelusta jää yleisvaikutelma, joka kuvaa paljon
koko hanketta. Seuraavat hankkeiden oirehtimista esittävä kuvaukset ja lainaukset
on koottu hankevetäjien haastattelujen jälkeen syntyneiden havaintojen pohjalta
sekä aineiston täsmäanalyysillä.

Kuvasta 18 näkyy, että tutkituilla hankkeilla on selvästi kuumetta. Keskiarvoi-
nen kuume on 38,6 oC. Kaikilla tutkituilla osa-alueilla on kuumetta; aikataulu lip-
suu, tavoitteita madalletaan, hankkeiden vetäjät vaihtuvat ja hankkeiden vetäjät
eivät hallitse hankkeita kokonaisuutena. Tämän analyysin mukaan hankkeiden to-
teuttamisessa on selviä ongelmia.
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Kuva 18. Hankekuumemittari 1. ’Kuume’ hankkeen eri osa-alueilla.

7.1 Aikataulu ‘lipsuu’ ja vastuukysymyksissä ongelmia

Aikataulun ’lipsuminen’ on hankkeissa aika yleistä. Toteuttaja ei saavuta asetettu-
ja tavoitteita hankesuunnitelmassa esitetyssä ajassa. Tällöin yleensä hankkeen to-
teutusaikaan anotaan jatkoa, jos se on myönnettyjen resurssien puitteissa mahdol-
lista. Tutkituista hankkeista joka toisen aikataulu on pettänyt. Työtehtävät vain
lisääntyvät hankkeen toteuttamisen aikana. Jokin on tällöin mennyt vikaan. Ilmei-
sesti suurin syy on se, että hankehakemuksen taustalle ei ole tehty riittävästi poh-
jatyötä. Ei ole selvitetty hankkeen tarvetta kattavasti. Hankesuunnitelmissa aivan
ilmeisesti luvataan liikaa, jotta hankkeelle saataisiin rahoitus. Tavoitteet on asetet-
tu liian korkealle ja aikataulussa ei pysytä, kun toteuttaminen on ennakoitua vaike-
ampaa. Kuumemittarin lukemat osoittavat lukemaa 38 oC; puolet tutkituista hank-
keista oirehtii ja aikataulu venyy. Tällöin kuumetta on selvästi ja asia on otettava
huomioon hanketoiminnan ongelmana.

Aikataululliset ongelmat ilmenevät yleensä heti hankkeen alkuvaiheessa. Hank-
keita käynnistettäessä ’haetaan’ oikeaa toteutustapaa ja arviointivirheitä tapahtuu.
Tämä aikataulun ’lipsuminen’ kertautuu hankkeen edetessä. Monissa hankkeissa
on projektipäällikköjen mukaan niiden alussa ollut ’ohjaus- ja neuvontakoulutus-
ta’. Tämä kuvaa juuri sitä, että hankkeen toteutustapaa on haettu, eikä ole saatu
hanketta heti liikkeelle. Osallistujilta on usein vasta hankkeen toteutuksen käyn-
nistymisen jälkeen kyselty esimerkiksi heidän koulutuksellisia tarpeitaan. Tämän
takia projektipäällikköjen mukaan ”vasta nyt on alkanut tulla tulosta”, kun hanke
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on jatkunut pitempään, eli on ’suunniteltu uudelleen’ ja täsmennetty hankkeen
toteutus ja sisältö ensimmäisenä toimenpiteenä osallistujayrittäjien kanssa. Tulok-
sia luvataan liian nopeasti. Hankesuunnitelmiin laadittu aikataulu on alun alkaen
ollut liian tiukka.

Odottamattomiakin ongelmia, jotka vaikuttavat hankkeen aikataulun toteutu-
miseen, voi ilmetä. Hankkeeseen tulleen uuden (toisen) projektipäällikön arvioin-
nin mukaan ensimmäisen puolen vuoden aikana hanke ei ollut edistynyt miten-
kään. Toteuttajaa oli päätetty siitä syystä vaihtaa kesken hankkeen.

Jos toteuttajaorganisaatiolla ei ole hankkeen toteutumisen seurantaa, eivätkä
käskyvaltasuhteet ole selvät, saattaa syntyä edellä kuvatun kaltainen tilanne. Täl-
laisten ongelmien ratkaisu on hankeorganisaatioille todella vaikeata. ’Ulkopuoli-
sen’ on vaikea tarkasti päätellä sitä, kuinka vahvasti hankkeen vetäjä hankkee-
seensa sitoutuu. Jos hankkeen vetäjä vakuuttaa kaiken olevan kunnossa, vaikka
tosiasiat näyttäisivät muuta, yleensä vielä odotetaan, että hän saa aikataulun ja
tehtävät hallintaansa, kun kerran niin vakuuttaa. Tämä odottelu ja vastuunpakoilu
johtuvat siitä, että hankkeiden toteuttaminen perustuu luottamukseen. Kun hank-
keen vetäjä on valittu, toteuttajaorganisaatiolla ei ole muuta mahdollisuutta kuin
luottaa, jos hän sanoo, että asiat ovat kunnossa. Ongelmiin yleisemminkin tartu-
taan vasta kun on pakko. Kukaan ei halua puuttua hankaliin asioihin ellei ole pak-
ko, koska puuttuessaan joutuu myös ottamaan vastuuta ja tekemään ratkaisuja.
Vastuu on projektipäällikön taustaorganisaatiolla, ja jos se ei aidosti ja jatkuvasti
ota vastuuta hankkeen etenemisestä, syntyy ongelmia.

Hanketoiminnassa ohjausryhmän vastuu on tällä hetkellä aika vähäinen, vaikka
se tietyllä tavalla vastaakin yrityksessä hallitusta. Karvisen (2001, 72) näkemyk-
sen mukaan hankkeen ohjausryhmän tehtävä yritysten omissa strategisissa hank-
keissa pitäisi olla sama kuin yrityksen hallituksella koko yhtiössä; asettaa tavoit-
teet, antaa resurssit, valvoa ja ohjata. Tehtävät ovat siis samat kun tutkituissa ns.
julkisesti rahoitetuissa hankkeissa toimivilla ohjausryhmillä. Myös Karvinen ky-
syy, miksi ohjausryhmät eivät sitten hoida tehtäviään yritysten omissa kehittämis-
hankkeissa? Hänen selityksensä mukaan yrityksen johto ei uskalla tai ei osaa tart-
tua projektien johtamiseen. Liika optimistisuus on usein syy. Taustalla vaikuttaa
jokin seuraavista asioista: ”johdon liian voimakas sitoutuminen projektiin, luotta-
mus projektipäällikköön, vaihtoehtojen puuttuminen, kyvyttömyys käsitellä sisäi-
siä ristiriitoja ja valtapelejä tai avuttomuus teknisissä asioissa.” (Karvinen 2001,
72.) Tilanne näyttää olevan osin sama julkisrahoitteisissa kehittämishankkeissa,
toteuttajaorganisaation johto ei aina ota riittävästi toteutusvastuuta. Vastuuta ote-
taan entistä vähemmän, jos hanke on vain ’sijoitettu sellaisen organisaation sisäl-
le’, jonka tehtävä ei suoraan nivelly hankkeen toteutusalueelle. Vastaavasti ohja-
usryhmän jäseninä ’ollaan vain ohjausryhmän jäseniä’, eikä haluta puuttua mui-
den toteuttajien ’sisäisiin’ asioihin. Edellä kuvatussa tilanteessa hankkeen vetäjän
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vaihtaminen oli jäänyt ohjausryhmän tehtäväksi. Eräs sen jäsenistä sanoikin haas-
tattelussa, että toteutusongelmat näkyivät jo aikaisemmin ja niihin olisi pitänyt
puuttua. Hänkään ei itse ehtinyt tarttua ongelmaan, vaikka näki sen. Näin ongel-
man ratkaisu pitkittyi ja hankkeen aikataulu venyi ja resursseja käytettiin turhaan.

7.2 Tavoitteet madaltuvat

Toteuttaja pyrkii madaltamaan hankkeiden tavoitteita, jos näyttää siltä, että hanke-
suunnitelmassa asetettuun tavoitteeseen ei päästä. Toteuttajilta saadut tiedot ker-
tovat, että näin tapahtuu joka toisessa hankkeessa. Usein toteutetaan sitten se mi-
hin pystytään. Tämä ilmenee siten, että hankevetäjä puhuu itse hankkeen tavoittei-
den priorisoinnista tai keskittymisestä tekemään jotain tiettyä asiaa (yksityiskoh-
taa) hankkeessa. Tavoitteiden madaltaminen on yhteydessä hankkeen aikatauluun.
Kun aika loppuu, tavoitteita joudutaan yleensä madaltamaan. Tavoitteiden madal-
taminen on seurausta hankkeen aikataulun ’lipsumisesta’. Usein hankesuunnitel-
mat sisältävät epärealistisia tavoitteita. Yksi syy tähän on, että kun hankesuunni-
telmassa luvataan paljon, niin mahdollisuudet saada hankerahoitusta kasvavat. On
selvää, että rahoittaja pyrkii arvioimaan hankkeiden kustannus-hyöty –suhdetta
hankesuunnitelmassa esitettyjen faktojen pohjalta. Jos hyötysuhde on hyvä, tämä
vaikuttaa hankkeen rahoituspäätökseen. Tätä hankesuunnitelmiin usein sisältyvää
epärealistisuutta on vaikea arvioida ja sen osoittaminen hankesuunnitelmasta on
ongelmallista. Tavoitteiden madaltamisen kohdalla kuumemittarin lukemat osoit-
tavat lukemaa 38 oC. Kuumetta on ja tavoitetason madaltuminen hankkeen aikana
on yksi hanketoiminnan käytännön ongelma.

 Hankesuunnitelmissa tavoitteeksi asetettuja ’kovia vaatimuksia’ kuvataan myös
peitellysti. Käytetään erilaisia kiertoilmauksia. Joko kauhistellaan muiden organi-
saatioiden samanaikaisesti toteuttamien samansisältöisten hankkeiden lukumää-
rää tai korostetaan hankkeen toimintatavan vakiinnuttamistarvetta isoon työmää-
rään ja akuuttiin tarpeeseen vedoten. Muiden toteuttamien hankkeiden suuren
määrän kauhisteluun liittyy yrittäjien passiivisuuden korostaminen. Hankkeiden
toteuttajat puhuvat siitä, että yrittäjiä on vaikea saada mukaan ja että hankkeita on
jo pienyrityksille liikaa. Projektipäälliköt kertovat, että yrittäjät ovat kyllästyneitä
hanketoimintaan. Isot yritykset eivät enää lähde mihinkään mukaan. Ne vierasta-
vat kehittämishankkeita. Pieniä yrityksiä vielä jotenkin saadaan hankkeisiin mu-
kaan. Kyseessä on enemmän hankkeiden oma tavoiteasetanta ja tietynlainen kun-
nianhimottomuus kuin pelkästään hankkeiden tarjonta. Tavoitteet on yleensä aset-
tanut hankkeen toteuttaja ja jos ne ovat epärealistisia, hän on itse suurimmaksi
osaksi syypää tähän.
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Projektipäälliköiden yrittäjissä näkemä passiivisuus tulee toteuttajien puheessa
monin eri tavoin ilmi. Projektipäälliköt puhuvat kehityshakuisista, tiedonhaluisis-
ta ja sosiaalista yrittäjistä. Tällaiset yrittäjät lähtevät kehittämishankkeisiin mu-
kaan. Sen sijaan ’vastarannan kiisket’ ja ’epäilevät Tuomaat’ eivät ole kiinnostu-
neita mistään. Mieluummin piilossa yrittäisivät.

Projektipäälliköt näkevät yrittäjät kahtena luokkana; aktiivisina ja passiivisina.
Suurin osa yrityksistä, jotka hankkeisiin osallistuvat, ovat ihan tavallisia yrityksiä.
Tuntuu siltä, että projektipäälliköille ’helpot’ eli osallistuvat yrittäjät ja ’vaikeat’
eli passiiviset yrittäjät saavat selityksissä normaalia voimakkaamman merkityk-
sen, mikäli vastaajan toteuttamassa hankkeessa on ollut osallistujarekrytoinnissa
ongelmia. Yrittäjien saaminen mukaan teettää työtä ja kun tarjontaa hankkeista jo
on, niin hankkeen tavoitteiden markkinointi ja ’myyminen’ yrittäjille edellyttää
jatkuvaa aktiivista otetta.

Hankkeiden sisällön uutuus- ja kokeiluarvon vakiintuminen jatkuvaksi toimin-
naksi, jossain muodossa, on yksi keskeisistä hanketoiminnan rahoituksen peruste-
luista. Jotain pitäisi olla myös hankkeen jälkeen. Hankevetäjät omaksuvat sellai-
sen roolin työmääräänsä vedoten, että heidän työnsä pitäisi huomata ja se pitäisi
vakiinnuttaa. Tällaisia vaatimuksia esitetään siksi, että projektipäällikköjen mu-
kaan pätkätyöllä ei saa mitään pitempivaikutteista aikaan.

”Yrityksen kehittäminen on pitkä prosessi, vuosi ei siihen riitä. Jatkohankkeen tarve on
suuri. Puolitoista vuotta on tosi lyhyt aika tällaiselle hankkeelle. Jos yrittäjä on kolme
kuukautta mukana, niin on p…run lyhyt aika.”

’Maailma on täynnä tekemätöntä työtä’ on vanha sanonta. Jos jossain hankkeessa
tilanne on edellä todetun kaltainen, niin jotain tietä jatkohankekin järjestyy. On
vain niin, että kaikkea toimintaa ei koskaan voida rahoittaa hanketoimintana tiet-
tyä kokeiluaikaa pidempään. Tämä kokeiluaika on tavallaan rahoittajan aikaa to-
teuttajalle, että hän kokeiluhanketta toteuttaessaan miettisi, miten toiminta saatai-
siin vakiinnutetuksi. Usein tällainen ’lähineuvontapainotteinen koulutus’ on siitä
ongelmallista, että sen tulokset eivät näy kovin selvästi ulospäin, vaikka hankkeen
vetäjä on tavallaan koko ajan ylityöllistetty. Näin hänelle syntyy voimakas subjek-
tiivinen kokemus työnsä tekemisen tarpeesta myös tulevaisuudessa ja hankkeen
kokeilullinen ulottuvuus jää taka-alalle.

7.3 Hankkeen vetäjä vaihtuu

Hankkeiden vetäjien vaihtuminen kesken hankkeen on yllättävän yleistä. Tiede-
tään, että hanketyö ei aina, sen pätkittäisyydestä johtuen, riittävästi sitouta toteut-
tajia hankkeisiin. Toteuttajaorganisaatioissa on ongelmia, ellei hankkeisiin saada
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sitoutuneita vetäjiä. On aika yllättävää, että yli puolessa tutkituista hankkeista vaih-
tuu projektin vetäjä kesken hankkeen. Tämän lisäksi moni vetäjä tulee mukaan
hankkeen toteuttavaan toteuttajaorganisaatioon vasta siinä vaiheessa, kun hank-
keen toteuttamiseen on jo myönnetty resurssit, eikä näin ollen osallistu lainkaan
hankkeen sisällön suunnitteluun. Neljässä hankkeessa viidestä on projektin vetäjä
vaihtunut kesken hankkeen tai hänet on rekrytoitu vasta hankkeen käynnistyttyä.
Kuumemittari osoittaa lukemaa 38,7 oC. Kuumetta on paljon ja asia on selvästi
yksi hanketoiminnan suurimmista käytännön ongelmista.

Yleensä projektipäällikön vaihtumiseen liittyy monia ongelmia. Usein hanke
joudutaan aloittamaan lähes alusta. Eräs projektipäällikkö oli tullut kesken hank-
keen mukaan, kun edellinen projektipäällikkö oli lähtenyt pois. Hän oli joutunut
aloittamaan osallistujavalinnan täysin uudelleen kesken hankkeen toteuttamisen.

”Täs on saanu hakata päätä Karjalan mäntyyn, on herätelty mielenkiintoa yrittäjille, että
teillä olisi mahdollisuus tässä tehdä sitä ja sitä…”

Henkilöiden vaihtuminen aiheuttaa katkoksia ja pahoja ongelmia toteutukseen.
Toteuttajaorganisaatioille on usein iso tehtävä sitouttaa hankevetäjät määräaikai-
siin hankkeisiin. Tilannetta kärjistää se, että usein valituilla hankevetäjillä ei ole
aikaisempaa hankekokemusta. Vaikka sitouttaminen vielä onnistuisi, niin hank-
keiden toteuttamisen kokemuksen puute edellyttää taustaorganisaation henkilö-
kunnalta aktiivista ja jatkuvaa ohjausta ja usein tähän ei ole toteuttajaorganisaati-
oissa riittävästi resursseja eikä ongelmaan paneuduta kunnolla, kun sitä ei kukaan
suoranaisesti vaadi. Näin hankkeiden projektipäälliköt saattavat elää usein pitkiä-
kin aikoja aivan normaalia elämää toteuttajaorganisaation osana. Projektipäälli-
kön aika kuluu toteuttajaorganisaation toiminnallisten rutiinien hoitamiseen. Hank-
keen tarpeet ja sisältö pyrkivät ajoittain sekoittumaan toteuttajaorganisaation ta-
voitteisiin ja työtehtäviin. Niihin on helpompi sitoutua, kun ne ovat selkeästi koko
ajan esillä ja pääsee pois projektipäällikön ’usein aika yksinäisestä toimenkuvas-
ta’ tekemään jotakin konkreettista.

Hankevetäjä voi vaihtaa hanketta toteuttavasta organisaatiosta toiseen hankkei-
ta toteuttavaan organisaatioon. Vetäjät kokevat, että he ovat yhä enemmän töissä
tietyssä organisaatiossa, kuin johtavat tiettyä hanketta. Aikaisemmin tilanne ei ol-
lut näin. Hanke oli aina huomattava lisäresurssi organisaatiolle. Nyt, hankepohjai-
seen aluekehittämistyöhön siirtymisen jälkeen, se on muuttunut enemmän yhdeksi
osaksi organisaatioiden rahoitusta ja hanketyöntekijöistäkin on tullut enemmän
organisaatioiden työntekijöitä. Tämä on yksi ’pätkätyömarkkinoiden’ mukanaan
tuoma ongelma. Hankkeisiin ei sitouduta niiden toteutusajaksi yhtä voimakkaasti
kuin aikaisemmin, vaan hanke on ’pätkätyö’ jossakin organisaatiossa ja siitä voi-
daan siirtyä toiseen hankkeeseen, joko samassa toteuttajaorganisaatiossa tai jos-
sain muussa organisaatiossa, jos se koetaan paremmaksi.
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Projektipäällikön ’sisään ajaminen’ hankkeeseen on sekä toteuttajien että itse
projektipäälliköiden näkökulmasta iso ongelma. Toteuttajaorganisaatioilla ei ole
selvästikään aikaa ohjata projektipäälliköitä tarpeeksi. Pääselitys on esimiesten
aikapula, mutta se kuvastaa sitoutumista hankkeisiin laajemminkin. Ellei hanketta
koeta riittävän tarpeelliseksi organisaatiolle, ei siihen myöskään panosteta. Voi
myös olla, että toimintakulttuuri ’ohjata hankkeita ja hankkeiden vetäjiä’ ei ole
muodostunut vielä riittävän yleiseksi ja kokemus siitä on hajanaista. Ei ole mitään
yksinkertaista ratkaisukeinoa, jolla sitoutumista voitaisiin lisätä. Jotta hyvät ihmi-
set pysyisivät toteuttajaorganisaatioissa, pitäisi hanketoimintaan saada pitkäjän-
teisyyttä. Yhtä tärkeää on, että toteuttajaorganisaatiot tekevät itselleen riittävän
haasteellisia ja motivoivia hankkeita.

7.4 Hankkeen vetäjä ei hallitse hankekokonaisuutta

Tämän tutkimuksen haastatteluja tehtäessä nousi selvästi esiin, että projektipäälli-
köt olivat epävarmoja hankkeittensa toteutumisesta. Monet vetäjät olivat sitä mieltä,
että heidän tapansa toteuttaa hanketta on se ainoa oikea. Muutamat olivat tästä
varmoja. Päävaikutelmaksi kuitenkin jää, että hankkeiden vetäjät tai projektipääl-
liköt ovat epävarmoja omista hankkeistaan. Heidän työpanoksensa on ollut vahva,
mutta he ovat epävarmoja siitä, ovatko he tehneet oikeita asioita. Tuntuu siltä, että
hankkeiden vetäjät eivät hallinneet hankkeen kokonaisuutta. Toteutumaa tulee seu-
rata ja muuttaa hankesuunnitelmaa ja sen sisältöä tarvittaessa. Kuumemittari näyt-
tää lukemaa 38,2 oC. Suuri epävarmuus hankkeiden toteutuksessa on yksi hanke-
toiminnan suurimmista käytännön ongelmista.

Tätä ongelmaa kuvaa hyvin, tosin juuri vastakkaisesta näkökulmasta, erään useita
hankkeita organisoineen ja vetäneen vastaajan näkemys yrityksistä osallistujina.
Yritykset ovat vaativia asiakkaita. Projektipäällikön mukaan yrityksissä syntyy ’täs-
mätarpeita’. Juuri sillä hetkellä yrityksen polttavimmat ongelmat pitäisi ratkaista
riippumatta toteutettavasta hankkeesta ja sen sisällöstä.

”Täsmätarpeita on hankkeisiin osallistuvilla yrittäjillä ja jos hankkeesta ei ole hyviä
suunnitelmia, niin ’pakkaa jäädä’ näitten yrittäjien vietäväksi siten, että varsinaisen pro-
jektin tekeminen voi jäädä pitkäksi aikaa sivuraiteelle. Tämän takia on koko ajan huo-
lehdittava siitä, että hankkeessa tapahtuu jotain. Ellei näin tehdä, niin joku (osallistujis-
ta) jo viikon päästä kysyy, että tapahtuuko tässä hankkeessa yhtään mitään? Yritykset
pitäisi koko ajan pitää mukana hankkeissa ja se vaatii oman osaamisensa. Yrityksille
pitää vähän väliä muistuttaa, että tehdään projektia ja mitä se sisältää, muuten alkaa taas
tulla uusia vaatimuksia…”

Kokematon hankevetäjä ilman riittävää taustatukea on epävarma siitä mitä pitäisi
tehdä, jos yllä kuvatun kaltainen tilanne tulee eteen. Helpoin tapa on vain lähteä,
ainakin jollain tavalla, toteuttamaan sitä, mitä yritykset haluavat. Se ei aina välttä-
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mättä ole hankkeen tavoitteita vastaavaa ja näin hankkeen aika kuluu tavallaan
’väärien asioiden tekemiseen oikean kohderyhmän kanssa’. Yrittäjien tarpeita on
hyvä kuunnella ja ottaa niitä huomioon. Hankkeissa ajan rajallisuus tulee kuiten-
kin nopeasti vastaan, kaikkea pyydettyä ei voi tehdä.

Hankkeiden ’sisäisen hallinnan’ alueella on hankkeiden vetäjien suurimmat
ongelmat. Ei hahmoteta hankekokonaisuutta ja toteutus jää sirpaleiseksi. Hank-
keen toteutustavasta ja etenemisestä on uskallettava tehdä itsenäisiä päätöksiä hank-
keen rahoittajaa kuunnellen. Hankkeiden ohjausryhmistä löytyisi oivaa apua mo-
nille projektipäälliköille, kun he vain sitä osaisivat pyytää. Hankevetäjä ei voi mennä
hankkeen ohjausryhmään kuuntelemaan sitä, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä. Hä-
nen on uskallettava tehdä ja viedä mielenkiintoisia ja keskustelua herättäviä esi-
tyksiä hankkeen toteuttamisen etenemistavoista ja hankkeen saavuttamista tulok-
sista hankkeen ohjausryhmään. Ellei yritysten jälkeen sieltäkään saa apua oman
työnsä ohjaamiseen, niin silloin ohjausryhmään on jostain syystä valikoitunut vää-
riä henkilöitä.

Ohjausryhmätyö on selvästi kriisiytynyt viimeisen vuoden aikana. Hankkeita
on paljon ja edellä mainitun kaltaista valmistelua ohjausryhmän kokouksiin ei teh-
dä riittävästi. Ohjausryhmä ei ole olemassa vain hankkeen seuraamista varten. Se
on elin, joka on perustettu hankkeen ajaksi, hankkeen vetäjän avuksi. Seuraava
erään projektipäällikön kommentti kuvaa ohjausryhmätyön ja hankkeen toteutta-
mista ohjaavan ’projektiryhmän’ toiminnan kriisiä.

”Projektiryhmän edellisessä kokouksessa seitsemästä henkilöstä kolme oli paikalla ja
ohjausryhmän kokouksessa neljästätoista jäsenestä neljä oli paikalla. Ei se vaikeuta,
mutta ei se vie eteenpäinkään hankkeen toteutusta.”

Kuten projektipäällikkö osuvasti toteaa, ohjausryhmätyö ei aina vie hankkeita eteen-
päin. Syyt tähän ohjausryhmätyön kriisiin olisi selvitettävä. Varmasti yksi suurim-
mista syistä kriisiin eli osallistumattomuuteen on se, että hankkeissa ei ole riittä-
västi mielenkiintoista keskusteltavaa ja päätettävää. Tällöin ohjausryhmän jäsenet
preferoivat omia työtehtäviään ja jättävät aivan samoin kuin yrittäjät tulematta
hankkeen tilaisuuksiin ajanpuutteen vuoksi.
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7.5 Puolet hankkeista ‘monioireisia’

Vaikeudet kasaantuvat joihinkin hankkeisiin. Kuvasta 19 ilmenee, että vain yksi
hanke oli täysin ’oireeton’. Toteutettu arviointi on yritysten omien hankkeiden
arvioinnissa käytetty ja tiukka. Siitä huolimatta vaikeuksien suuri määrä ja ’oirei-
den jatkuvuus’ on ongelma. Jos lähes joka toinen hanke on ’monioireinen’, ’kuu-
metta on jatkuvasti’, niin hanketyökoulutuksella olisi paljon tehtävää. Projektin-
vetäjä voi olla kuin alkoholisti, hän ei itse tunnista tai tunnusta omia ongelmiaan
hankkeen toteuttamisessa ja tästä syystä hankkeiden vetäjiin vaikuttaminen on aika
vaikeaa. Hankeprosessin hallintaan liittyvää koulutusta pitäisi antaa huomattavas-
ti nykyistä enemmän. Pääpaino pitäisi olla tehokkaasti etenevien hankkeiden mah-
dollistamisessa ja sujuvaan toimintatapaan kouluttamisessa. Myös ’projektinippe-
liä’, raportointiasiakirjojen täyttöä ja hankkeiden hallintaa pitäisi monella tasolla
opetella nykyistä enemmän, vaikka hankevetäjät eivät tällaista tarvetta tunnista-
kaan.
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Kuva 19. Hankekuumemittari 2. Kuumetta nostavat seuraavat tekijät puolella as-
teella: jäädään aikataulusta, tavoitteita madalletaan, avainresurssit vaihtuvat ja
hankkeen vetäjä ei hallitse kokonaisuutta.

Yritysten omien kehittämishankkeiden epäonnistumiseen on Karvisen mukaan
(2001, 72) monia syitä. Näitä ovat mm. puutteellinen suunnittelu, ylimmän johdon
tuen puute, huono johtaminen ja organisointi. Ne yhdessä selittävät 70 prosenttia
hankkeiden epäonnistumista. Samat asiat nousevat yksittäisten hankkeiden ’han-
kekuumemittareita’ tarkasteltaessa esiin myös tästä aineistosta. Hankkeiden huo-
no johtaminen ja puutteellinen suunnittelu johtavat moniin ongelmiin. Toteuttaja-
organisaatioiden johdolla ei ole aikaa sitouttaa projektipäällikköjä hankkeisiin.
Tästä seuraa hankevetäjien huono perehtyminen hankkeiden sisältöön ja aikatau-
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lun lipsuminen. Kaikkein suurimmat ongelmat ovat kuitenkin henkilöstön vaihtu-
misen puolella.

Karvisen (2001, 72) mukaan yritysten strategisissa hankkeissa oleva toteuttaja-
organisaatioiden johto ei riittävästi ehdi sitoutua hankkeisiin. Yritysten hankkei-
den johtamisen perusasiat ovat 30 vuodessa muuttuneet hämmästyttävän vähän.
On käytössä parempia apuvälineitä ja tekniikoita, mutta hyvän suunnittelun, osaa-
misen, projektipäällikön ja etenkin ylimmän johdon tuen merkitys eivät kuiten-
kaan ole muuttuneet. Yritysten ylimmän johdon tulee olla kiinnostunut hankkeis-
ta. Julkisrahoitteisissa yritysten kehittämishankkeissa näyttää olevan samantyyp-
pisiä ongelmia kuin yritysten strategisissa hankkeissa.
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Kehittämisehdotukset

Tämän tutkimuksen tavoitteen täsmentämisen yhteydessä ohjausryhmässä keskus-
teltiin siitä, että hankkeiden toteuttamiseen olisi muodostunut kaksi erilaista todel-
lisuutta. Hankkeiden toteuttajat elävät tavallaan kahden todellisuuden kanssa; toi-
nen on hankesuunnitelma ja toinen on hankkeen toteuttaminen. Suunnitelman ja
toteuttamisen välinen ero on suuri. Keskustelu eteni ja todellisuuksien määrä kas-
voi. Jos on kaksi, niin on vielä kolmas, se on rahoittajien todellisuus. Rahoittajien
todellisuudella on näiden kahden edellä mainitun todellisuuden syntyyn merkittä-
vä vaikutus ja tämä kolmas todellisuus ikään kuin aiheuttaa kaksi ensiksi mainit-
tua todellisuutta. Tässä tutkimuksessa selvitetään hankkeiden edunsaajien koke-
maa hyötyä.  Mukaan tulee neljäs todellisuus; osallistujien tai edunsaajien todelli-
suus. Päättelyketju umpeutuu edunsaajiin siten, että jos näitä todellisuuksia olete-
taan olevan kovin monia, se väistämättä myös vaikuttaa toteutettujen kehittämis-
hankkeiden toimintaprosessien laatuun ja siten myös hankkeista saatuihin tulok-
siin.

Kun kaikkea ei voi yhdessä työssä tutkia, tilaajan toimeksianto tulkittiin siten,
että tässä tutkimuksessa keskitytään selvittämään hankkeissa edunsaajina olleiden
yritysten näkemystä, tutkimaan heidän todellisuuttaan hankkeissa. Hyvin pian kui-
tenkin ilmeni, että yrittäjien todellisuus on aika suppea; hankkeet ovat heille usein
vain ulkopuolinen lisäresurssi. Tästä syystä hankeprosessin näkökulmasta hank-
keen toteuttajan rooli tulosten tulkinnassa nousee keskeiseen asemaan. Hanketyöstä
koituvaa lisäarvoa ja hankkeiden toteuttamisprosessin laatua on tarkasteltava ko-
rostuneesti toteuttajaorganisaatioista lähtien. Tulkinta on rakennettava toteuttaji-
en esittämien näkemysten ja havaintojen pohjalle ja vasta siihen lisättävä hank-
keissa edunsaajina olleiden yrittäjien näkemykset. Rahoittajan ja yritysten roolit
ovat välillisempiä ja ilmenevät hankeprosessissa sen eri vaiheissa. Toteuttaja on
vastuussa hankeprosessista kokonaisuutena ja todellisuudet muodostuvat tässä tut-
kimuksessa painottuneesti hänen näkökulmastaan.
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Hermeneuttisessa tutkimuksessa etsitään selitystä usean toisistaan osin erillis-
ten aineistojen avulla. Tässä tutkimuksessa kaksi aineistoa muodostuivat hanke-
vetäjien ja hankkeisiin osallistuneiden yrittäjien todellisuuksista tehdyistä teema-
haastatteluista. Nämä yhdistämällä pyritään näkemään kokonaisuus. Rahoittajan
todellisuus jäi tarkastelun ulkopuolelle. Tutkimuksessa ei haluttu selvittää rahoit-
tajan motiiveja ja syitä hanketyöhön. Perustelu on yksinkertaisesti se, että rahoit-
taja siirtää selkeästi hankkeiden toteuttamisvastuun hankesuunnitelmalla toteutta-
jalle. Näin rahoittajalle jää seuraajan ja toteutumisen analysoijan rooli, joka sille
erilaisten kehittämisohjelmien toteuttamisen kautta on muodostunut.

Edellä esitetyn asetelman kautta haettiin vielä kolmas tulkinta. Se on laatuana-
lyysien avulla analyyttiseen näkemykseen pyrkivä tulkinta siitä, miten hanketoi-
minnan käytäntö tällä hetkellä toimii. Tätä kolmatta todellisuutta tarkasteltiin kah-
desta eri näkökulmasta kahden erilaisen laatuanalyysin avulla. Nämä kolme seli-
tystä ja tulkintaa muodostavat tämän tutkimuksen sisällön.

Hanketoteuttajan neljäs todellisuus on nähtävissä, mutta se on eräänlainen ’kan-
gastus’. Se on retorista puhuntaa. Sitä harjoittavat sekä osallistujat että toteuttajat.
Toteuttajat sen pohjalta, mitä ovat tehneet ja kuinka sen sitten itse selittävät ja
osallistujat sen pohjalta, mitä ovat jostain muualta muista hankkeista ja niiden
toteuttamisesta kuulleet. Rahoittajat tulevat esiin määräyksineen hankeprosessia
toteutettaessa, hankesuunnitelman laadinnassa, sen toteutuksessa ja toteuttamis-
ehtojen määrittelyssä. Kun hanketoteuttaja joutuu elämään näiden neljän todelli-
suuden kanssa, siitä aiheutuu hankeprosessiin ongelmia. Johtopäätös on, että han-
keprosessi on moniselitteinen ja sitä on luettava ja tulkittava samanaikaisesti mo-
nista eri suunnista, jotta kokonaisuus hahmottuisi. Miten sitten perustelemme täl-
laisen lopputuloksen ja johtopäätöksen. Perustelu esitetään seuraavana ja sen si-
sälle rakentuvat samalla tämän tutkimuksen kehittämisehdotukset. Se sisältää ke-
hittämisehdotuksia viiteen hanketoiminnan osa-alueeseen: hankesuunnitteluun,
hankkeiden henkilörekrytointiin, hankkeen toteuttamisen ohjaukseen, hankkeisiin
sitoutumiseen ja yrittäjänäkökulman nostamiseen hankkeiden toteutuksessa. Hank-
keen haastattelujen kautta syntynyttä kuvaa on osittain täydennetty raportin kir-
joittamisen aikana useiden hankkeiden vetäjien kanssa käytyjen kahdenkeskisten
keskustelujen pohjalta.

HANKESUUNNITTELU

Hankeprosessi on monivaiheinen. Se alkaa hankkeen ideasta ja sen muovaamises-
ta itsenäiseksi toteuttamiskelpoiseksi kehittämishankkeeksi. Tämä tapahtuu han-
kesuunnitelman avulla. Ensimmäiset kehittämisehdotukset ja arviot käsittelevät
tätä hankkeistamisen tai hankkeistumisen alkupäätä. Kun hanke kootaan se samal-
la sovitetaan kehittämisohjelmaan, jonka kautta sitä rahoitetaan. Ensimmäinen
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kysymys on: niveltyvätkö yksittäiset hankkeet kehittämisohjelmiin riittävän selke-
ästi ja jouhevasti? Vastaus on monisyinen. Näyttää siltä, että hankkeet pitää ikään
kuin ’virittää’ korkeammalle tasolle, kuin mihin niillä käytännössä pyritään. Eli
kaksi toteuttajan todellisuutta olisi näin ollen olemassa. Toinen on hankesuunni-
telma ja toinen on hankkeen reaalinen toteuma. Tästä syntyy johtopäätös, sen taus-
talla olevan ongelman täsmentäminen ja korjausehdotus.

Johtopäätös: Hankeprosessia ja hankkeiden valikoitumisen tietä rahoitettavaksi
on isoissa ja laajoissa EU-ohjelmissa pystyttävä kehittämään. Rahoittaja ja toteut-
taja joutuvat tällä hetkellä yhdessä ’hilaamaan’ hankesuunnitelmien tavoitetasoa
ja sisältöä ylöspäin, jotta ne sopisivat riittävän hyvin aluekehitysohjelmiin. Näin
hankesuunnitelmista tulee toteuttajilleen vaikeita toteuttaa ja hankesuunnitelmas-
ta ei muodostu aidosti hankeprosessia ohjaavaa työkalua.

Ongelman tausta: Hankeprosessin alkupää eli hankkeiden suunnittelu ja hankkei-
den kokoaminen ei toimi niin hyvin, kuin sen oletetaan toimivan. Hankkeet eivät
synny ’niin valmiina’ kuin oletetaan. Niiden suunnittelu ja valmistelu on lyhytjän-
nitteistä. Rahoitusta haetaan konkreettisiin ja matalan tavoitetason hankkeisiin.
Hyöty kohdistuu liian suoraan ja liian selvästi pienelle joukolle tai ryhmälle. Ko-
kemus hanketyöstä on vielä lyhyt: hanketyön suunnitteluprosessi ja käytäntö ei
ole hioutunut riittävän selkeäksi.

Ehdotus 1: Hankesuunnitelmasta täsmällisempi ohjausväline

Hankesuunnitelmasta pitää saada nykyistä selkeämmin hankkeen toteuttamista
ohjaava työkalu. Hankesuunnitelman valmistelutyö ja sen sisältöön sitoutuminen
jää tällä hetkellä puutteelliseksi. Keskustelua rahoittajan ja toteuttajan välillä en-
nen hankkeen aloittamista olisi käytävä nykyistä selkeämmin ja täsmällisemmin
käsittein. Kehittämisohjelmiin liitettävien hankkeiden hankesuunnitelmien sisältö
olisi näin molempien hankeosapuolten yhteistyön kautta saatava nousemaan läh-
tötilanteessa korkeammalle. Hankesuunnitelman tulisi sisältää seurattavat väli- ja
tulostavoitteet, jotta hankkeen toteuttaja voi paremmin seurata hankkeensa toteu-
tumista.

Tutkimuksen aineiston perusteella näyttää siltä, että aikataulu hankkeissa alkaa
heti alussa ’lipsua’. Tämä on merkki siitä, että hankesuunnitelmat eivät ole riittä-
vän selkeitä ja seurattavia. Hankesuunnitelman mukainen toteuttamisen seuranta
näyttää olevan yllättävän vaikeaa.



134

Matti Mäki ja Timo Lakso

HANKKEIDEN  HENKILÖREKRYTOINTI

Hankkeiden liikkeellelähdössä ’kompastellaan’ ja haetaan oikeaa suuntaa. Hanke-
suunnitelman toteuttaminen ja reipas liikkeellelähtö edellyttäisivät hyvää hanke-
osaamista hankkeiden toteuttamisessa ja tällä osa-alueella on selkeitä ja osin iso-
jakin puutteita. Hankkeisiin osallistuvat yrittäjät kokevat tämän projektinvetäjien
epävarmuutena ja selittämättöminä katkoksina hankkeen toteuttamisessa. Hank-
keiden vetäjien retorisessa puhunnassa hankkeita ja niiden toteuttamista pidetään
vaikeana ja aikaansaannosten kirjaamista ja väliraportointia turhana rahoittajien
vaatimana byrokratiana.

Johtopäätös: Hankkeita toteuttaa tällä hetkellä joukko hyvin erilaisen taustan ja
koulutuspohjan omaavia henkilöitä. Tästä on sekä hyötyä että haittaa. Hyöty tulee
siitä, että erilaisen taustan omaavat ihmiset kommunikoivat uudella foorumilla.
Haitta on se, että taustojen erilaisuus aiheuttaa hankkeiden toteumaan suurta vaih-
telua. Hankkeet ovat sisällöltään hyvin epätasaisia. Niiden tulosten yhteensovitta-
minen uuden tiedon synnyttämiseksi on vaikeaa.

Ongelman tausta: Tällä hetkellä projektipäälliköille ei ole asetettu riittävän sel-
keitä pätevyyskriteereitä. Projektien vetäjien valinta tapahtuu arvioidun sopivuu-
den pohjalta. Tämä ei ole riittävän tarkka valintamenettely näin vaativiin tehtä-
viin. Hankkeiden vetäjät joutuvat tästä syystä hankkeita toteuttaessaan aluksi opet-
telemaan hankekäytäntöä, jotta saisivat hankkeen liikkeelle.

Ehdotus 2: Hankevetäjille uusi ammattinimike ja pätevyysvaatimuksia

Kehittämistyöhön on viime vuosina laajasti omaksuttu periaate, että hankkeet nou-
sevat Bottom Up –periaatteella rahoitusohjelmiin. Vaikka hankkeet syntyisivätkin
näin, tämä ei yksin riitä. Tämän periaatteen lisäksi toteuttajatarjokkaalla pitäisi
olla näyttöä tai muuta hankittua kokemusta siitä, että hän kykenee toimimaan pro-
jektin ohjauksessa ja suuntaamisessa. Tutkimuksen tuloksissa on selvästi havaitta-
vissa, että sellaiset hankkeiden toteuttajat, joilla on aikaisempaa kokemusta ja näyt-
töä toiminnastaan, onnistuvat toteuttamaan hankkeet paremmin kokonaisuutena.

HANKKEIDEN  TOTEUTTAMISEN  OHJAAMINEN

Toteutuksessa käy usein niin, että kokonaisote hankkeen eteenpäinviemisestä katoaa
toteutuksen jossain vaiheessa. Alkusyy tähän on se, että toteuttajien taustat ja
aikaisempi kokemus ovat niin erilaiset. Kun hankkeen toteutus ei oikein etene on
luonnollista, että ryhdytään etsimään selityksiä sille miksi näin on käynyt. Hankkeen
toteutuksen sisällöllistä seurantaa hankkeen toteuttamisen aikana tehdään
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ohjausryhmässä, jossa arvioidaan hankkeiden toteutukseen liittyviä yksityiskohtia.
Ohjausryhmässä ’puidaan’ myös hankkeen epäonnistumisen selityksiä. Tämä ei
ohjausryhmän rooliin sovi kuin osittain. Ohjausryhmä kyllä ottaa kantaa hankkeen
toteuttamiseen, mutta se ei ilman riittävää valmistelua voi osallistua hankkeen
ohjaustyöhön ja uudelleensuuntaamiseen. Retorisessa puhunnassa projektipäälliköt
arvostelevat etenkin rahoittajia siitä, että nämä eivät ehdi ohjausryhmätyöhön
mukaan. Puhutaan jopa siitä, että rahoittajat välttelisivät tätä foorumia ja etteivät
asiat tämän takia etene. Projektipäällikköjen mukaan rahoittajat eivät ehdi riittävästi
osallistumaan hankkeen sisällöstä päättämiseen ohjausryhmissä. Ohjausryhmätyö
on painotetusti hankkeen toteuttajan toimintaa, eikä sen sisällöstä muilla
ohjausryhmän osapuolilla ole juuri muuta sanottavaa kuin, että ongelmatilanteissa
ohjausryhmä on toimielimenä voimaton. Näin esimerkiksi silloin, jos hankkeen
projektipäällikkö joudutaan jostain syystä vaihtamaan kesken hankkeen. Se on
hankkeiden ohjausryhmätyöhön osallistuneiden yrittäjien näkemyksen mukaan
vaikea prosessi, jossa toimivaltasuhteet menevät osin sekaisin. Tämä painottaen
kertoo siitä, että hankkeiden toteuttajaorganisaatiolla ei ole kykyä ja resursseja
valmistella ohjausryhmälle päätettävää, ellei projektipäällikkö tätä itse tee. Näin
päädymme kolmanteen johtopäätökseen

Johtopäätös: Kehittämishankkeiden ohjausryhmätyö on kriisiytynyt. Ohjausryh-
miin valittujen osallistuminen sen toimintaan on vaikeutunut ja muuttunut osittain
taakaksi hankkeiden määrän kasvun ja ohjausryhmien kokousten valmistelutyössä
olevien selvien puutteiden takia.

Ongelman tausta: Kehittämishankkeita on tällä hetkellä niin paljon, että niihin
valittujen sitoutuminen jää puutteelliseksi. ’Hyviä ihmisiä’ on valittu liian moniin
ohjausryhmiin. Ongelma nousee siitä, että ohjausryhmän merkitys käsitetään tällä
hetkellä osittain väärin. Ohjausryhmä koetaan päättäväksi elimeksi, vaikka sen
rooli on korostetusti ohjauksellinen. Ohjausryhmän pitäisi avustaa hankkeen vetä-
jää hankkeen toteuttamisessa. Tilanne on tällä hetkellä se, että ohjausryhmien jä-
senille ei anneta päätettävää eikä asioita riittävän selkeästi valmistella päätettä-
väksi kokousta varten. On ongelma, jos ohjausryhmän jäsenten pitää puutteellisen
valmistelun ja riittämättömien esitysten pohjalta ottaa kantaa hankkeen toteutta-
misen kannalta olennaisiin kysymyksiin. Ulkopuolisia tahoja edustavien ohjaus-
ryhmän jäsenten ei ole mielekästä sitoutua ’tuomaroimaan’ hankkeen jo toteutet-
tua sisältöä. Keskustelua ja kannanottoja vältetään. Kun asia ei ohjausryhmän jä-
senen suoranaista omaa intressiä koske, on parempi olla ottamatta siihen kantaa.
Tilanne vaikeutuu entisestään, jos ohjausryhmä on liian suuri ja keskustelua käy-
dään muutenkin liian yleisellä tasolla. Hankkeen toteutuksen reunaehdoista sopi-
minen on toteuttajaorganisaation toteuttamisvastuuseen kuuluva asia, josta toteut-
taja sopii suoraan rahoittajan kanssa. Ohjausryhmä on vain lausunnon antava asian-
tuntijaelin, ei päätökselle perusteet antava toimielin.
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Ehdotus 3A: Ohjausryhmien kokoa hankkeissa on harkittava niiden toiminnan
jäntevöittämiseksi.

Ehdotus 3B: Hankkeiden vetäjät olisi opastettava valmistelemaan ohjausryh-
mien kokouksia ennakkoon.

Ehdotus 3C: Ohjausryhmätyön käytännön toteuttamiseen olisi annettava ny-
kyistä enemmän valmentavaa koulutusta.

Ehdotus 3 D: Ohjausryhmätyön käsikirja.

Ehdotus 3 E: Ohjausryhmän työtä tukevan yrittäjien arviointiryhmän toimin-
taa olisi kokeiltava hankkeiden toteuttamisen aikana hankkeiden
suuntaamisessa.

SITOUTUMINEN  HANKKEISIIN

Kehittämishankkeissa toteutetaan määrätyssä ajassa suunniteltu tehtävä. Hanke-
organisaatio ja hankkeiden joustava toteuttaminen ei näytä kestävän tällä hetkellä
yllättävän laajana toteutuvaa hankevetäjien rekrytoitumista muualle ja uusien ih-
misten rekrytoimista heidän tilalleen kesken hankkeiden toteuttamisen. Hankkei-
den tavoitteet näyttävät monissa tapauksissa laskevan selvästi juuri huonon hank-
keisiin kiinnittymisen takia. Hankkeen vetäjä on ainoa henkilö, joka omaa koko-
naiskuvan siitä, miten hanke etenee. Kun hankkeen avainresurssi siirtyy muualle,
syntyy monenlaisia ongelmatilanteita. Hankkeen toteuttajaorganisaatio ei muiden
resurssien niukkuuden vuoksi voi ohjata muuta resurssia hankkeen toteuttamiseen.
Henkilöiden vaihtuessa, usein myös tieto jo tehdystä työstä katoaa ja uuden han-
kevetäjän on aloitettava aivan alusta, jotta hankkeelle asetetut tavoitteet saavutet-
taisiin. Hankkeiden rahoitus on tällä hetkellä puristettu niin tiukaksi, ettei hank-
keissa yleensä ole riittävästi aikaa mihinkään muuhun valmistelevaan tai jatkoa
suunnittelevaan työhön.  Hankkeen aktiivinen toteuttaminen sitoo myönnetyt re-
surssit. Hankevetäjien retorisessa ’toisessa todellisuudessa’ sanotaan, että jos hank-
keeseen tullaan kesken mukaan, niin tällaisten hankkeiden tavoitteet on asetettu
aina liian korkealle ja niiden asettaja ei ole tätä ottanut huomioon. Tavoitteiden
saavuttaminen ei ole annetussa ajassa mahdollista ja täten hankkeen tavoitetasoa
pitäisi tai olisi pitänyt jo hankkeen aikaisemman toteutusvaiheen aikana laskea.

Hankkeisiin osallistuvat yrittäjät kokevat sitoutumisongelman siten, että välillä
he eivät ole selvillä siitä, onko kyseinen hanke, johon he osallistuvat, enää edes
käynnissä, kun sen puitteissa ei tapahdu mitään ja sitten uusi hankevetäjä tulee ja
puhuu samasta asiasta kuin edellinen oli jo puhunut. Näin yrittäjät saattavat jäädä
siihen vaikutelmaan, että samasta teemasta on taas tehty uusi hanke ja sillä on uusi
vetäjä. Näin muodostuu neljäs johtopäätös.
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Johtopäätös: Kehittämishankkeiden vetäjät ja heidän taustaorganisaationsa eivät
tällä hetkellä aina sitoudu hankkeissa esitettyjen kehittämisteemojen toteuttami-
seen ja hankkeiden avainresurssien vaihtuminen alentaa saatuja tuloksia.

Ongelman tausta: Kun hankeorganisaatiosta on tullut yhä enemmän ns. ’normaali
työnteon malli’ näyttää siltä, että myös hankkeesta toiseen ollaan aikaisempaa ha-
lukkaampia ja herkempiä vaihtamaan kesken hankkeiden toteuttamisen. Hankkei-
den vetäjät eivät oman urakehityksensä eteenpäin ajamina sitoudu hankkeisiin aina
riittävästi. Hankkeita toteuttavien organisaatioiden välillä tapahtuu vielä eräänlai-
sta ristiinrekrytointia. Jos hankkeita toteuttavat ihmiset siirtyvät kesken hankkeen
toteuttamisen toisiin hankkeisiin, toteuttamiseen varattuja resursseja menee tässä
vaihtoprosessissa huomattavan paljon hukkaan. Toinen syy tähän on se, että pro-
jektien vetäjät eivät ehkä tällä hetkellä saa riittävän paljon ohjausta taustaorgani-
saatioistaan hanketyöhön. Kiinnittyminen hanketyöhön tapahtuu kuitenkin liian
toteuttajaorganisaatiosidonnaisesti. Hankevetäjän perusasenne on se, että hän tu-
lee enemmän töihin johonkin organisaatioon, kuin tekemään mahdollisimman hy-
vän hankkeen.

Ehdotus 4A: Hankevetäjiltä olisi jotenkin edellytettävä nykyistä suurempaa
hankesitoutumista.

Ehdotus 4B: Hanketoteuttajilta olisi vaadittava nykyistä kiinteämpää ohjauk-
sellista sitoutumista hanketyöhön.

Ehdotus 4C: Sellaisia tilanteita varten, joissa hankkeen vetäjä vaihtuu hank-
keen alkuvaiheessa olisi kehitettävä kokonaan oma toimintamal-
linsa, joka mahdollisesti leikkaisi hankkeen kokonaistoteutusta.

Ehdotus 4D: Hankkeen vetäjän vaihtuessa hankkeen toteuttaminen loppupuo-
lella hankkeiden toteuttaminen keskeyttämistä olisi mietittävä ja
suunnattava resurssit mahdollisesti muualle.

Ehdotus 4E: Hankkeisiin, joiden toteuttamisessa on katkoksia ja joiden aika-
taulu pettää, voitaisiin kokeilla niukemmin resurssoitua jatko-op-
tiota asetetun tulostason saavuttamiseksi.

YRITTÄJÄNÄKÖKULMAN  NOSTAMINEN  HANKKEISSA

Hankkeisiin osallistuvilla yrittäjillä on usein melko suppea näkemys hankkeista
kokonaisuuksina. Hankkeet nähdään usein vain jonkun taustaorganisaation järjes-
tämänä koulutuksena tai kursseina. Jos kehittämishankkeen sisältö ja toteutustapa
on yritykselle riittävän tarpeellinen ja toteutus riittävän konkreettinen, sitoutumi-
nen hankkeeseen kasvaa selvästi. Yrittäjät hakeutuvat tällaisiin hankkeisiin. Vas-
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taavasti on olemassa hankkeita, joiden opiskelijarekrytointi epäonnistuu alusta läh-
tien, ja hankkeen toteuttajalla on koko hankkeen toteuttamisen ajan ongelmia saa-
da täytettyä ne osallistujien määrää koskevat tavoitteet, jotka sille rahoituspäätök-
sessä asetettiin. Usein on kysymys siitä, että hankkeiden tavoitteet ja toteutustapa
koetaan liian yleisinä. On vaikea saada hyötyä hankkeesta, jonka toteutus on yrit-
täjän näkökulmasta liian yleisellä tasolla. Jos hankkeiden tavoitetasoa nostetaan
hankkeen toteuttajan ja rahoittajan neuvotteluissa, tähän prosessiin ei aina riittä-
vän selkeästi välity potentiaalisten osallistujien todelliset tarpeet ja näiden tarpei-
den rakenne. Usein hankesuunnitelma on koottu puutteellisen hankesuunnittelun
ja esivalmistelun pohjalta. Hankkeista tulee, tarkentavista rahoitusneuvotteluista
huolimatta liian joustamattomat tavoitteet sisältäviä. Hankkeiden toteuttaminen
niin paljon joustaen kuin se yrittäjien näkökulmasta olisi mielekästä, on mahdo-
tonta. Näin hankesuunnitelma ja yrittäjien etu eivät riittävästi kohtaa. Hankkeista
tulee toteuttajiensa tuotteita.

Projektipäällikköjen retorisessa puhunnassa opiskelijarekrytointi ja oppilastyö-
päivät esitetään ongelmina. Monien toteuttajien mielestä oppilastyöpäiväpohjai-
nen laskentatapa on liian vaikea tapa laskea ja budjetoida hankkeiden toteumaa.
Vaihtelua osallistujamäärissä on niin paljon, että tavoitteiden ja laskelmien pohja
putoaa pois. Yrittäjät puhuvat hankkeiden liian tiukoista rajoista. Heidän mieles-
tään hankkeet ovat niin yleisiä, ettei niiden puitteissa voi tehdä mitään, mistä to-
della saisi hyötyä. Tämä retorinen puhunta korostuu vielä sillä, että suurella osalla
yrittäjistä on kuulopuheiden pohjalta vahva tietoisuus siitä, että hankkeita toteute-
taan toisenlaisin, löysemmin vaatimuksin muualla. He ’tietävät’ myös, että toteu-
tetaan hankkeita, joiden ainoa peruste on käyttää hankkeeseen myönnetyt rahat ja
maksaa näillä jollekin projektipäällikölle palkka. Näin päästään seuraavaan johto-
päätökseen.

Johtopäätös: Hankesuunnitelmat rajataan niin kapealle edunsaajaryhmälle tai alu-
eelle hankkeen innovaatio- tai uutuusarvon lisäämiseksi, ettei niiden toteuttami-
nen onnistu suunnitellusti. Toteuttajan yleisin tavoittein koottu hanke muuttuu lii-
an täsmälliseksi, eikä siihen saada riittävästi sitoutuvia osallistujia ja näin hank-
keen toteuttaminen epäonnistuu osin jo alkuvaiheessa.

Ongelman tausta: Kehittämisohjelmat ovat liian rajattuja ja painotettuihin tee-
moihin suunnattuja suhteessa tarjottujen hankesuunnitelmien yleisyyteen. Hank-
keita tehdään toteuttajan oivaltamista tarpeista tai yritysten käytännön ongelmista
lähtien ja hankkeiden kautta pitäisi edistää enemmän kaikkien yritysten yleisiä
toimintaedellytyksiä. Yleinen ja erityinen eivät sovi yhteen. Tämä on totta vain
osittain, sillä rajatulle kohderyhmälle suunnatut esivalintaa sisältäneet hankkeet
näyttävät toteutuneen kaikista hankkeista parhaiten tämän tutkimuksen aineiston
valossa.
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Ehdotus 5A: Hankesuunnitelman pitäisi nykyistä enemmän olla puite hankkeen
toteutukselle, mutta kuitenkin riittävän sitova raami.

Ehdotus 5B: Hankkeet pitäisi selkeämmin kohdistaa tietylle riittävän tarkasti
etukäteen määritellylle edunsaajaryhmälle.

Ehdotus 5C: Osallistujavalinnassa hankkeisiin olisi suoritettava enemmän si-
touttavaa esivalintaa.

Ehdotus 5D: Yrityksille suunnatuissa hankkeissa pitäisi tehdä enemmän hank-
keiden tarpeiden esikartoitustyötä ja tähän pitäisi myös olla ra-
hoittajalla suunnattavissa resursseja.

Ehdotus 5E: Hankkeisiin osallistuvien yrittäjien pitäisi pystyä nykyistä enem-
män vaikuttamaan hankkeiden sisältöön vielä toteutuksen aika-
na, ettei hankkeista tulisi niin selvästi toteuttajiensa tuotteita.

Hanketyön kokonaisosaaminen on yllättävän ohutta. Hankesuunnitelman koko-
naiskaaren hallinnassa on tällä hetkellä hanketyön suurimmat puutteet. Hankevai-
kutusten näkökulmasta on positiivista, että hankkeet vaikuttavat vielä toteutumi-
sensa jälkeen. Hanketoiminnan perustavoite, saada kehitystä aikaan, näyttää myös
toteutuvan. Yrittäjät olisikin saatava laajemmin osallistumaan ja mieltämään ke-
hittämismahdollisuutet hankkeiden kautta. Etukäteen otaksuttiin, että tämäntyyp-
pinen kehittämistyö olisi vakiintunut, tai vakiintumassa, osaksi yritysten arkea.
Tämän tutkimuksen mukaan hankekehitystyötä on vain yrityksissä, jotka toimivat
uusilla dynaamisilla ja itse rajaamillaan markkinoilla.
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Liite 1. Tutkitut 12 hanketta

Tässä tutkimuksessa tutkitut hankkeet ovat Euroopan Unionin maaseudun kehittä-
miseen suunnatun tavoiteohjelman 5b alaisia. Sen sisällä ne on rahoitettu ESR-
rahoituksella (Euroopan sosiaalirahasto). Tutkitut hankkeet edustavat tavoiteoh-
jelma 5b:n kolmatta toimintalinjaa. Linja on nimeltään ’Osaamisen tason nostami-
nen’. Sen sisällä on kolme toimenpidekokonaisuutta. Kaikista kolmesta toimenpi-
dekokonaisuudesta on tässä tutkimuksessa mukana hankkeita ja haastateltavia.
Haastattelut jakautuivat toimenpidekokonaisuuksittain seuraavasti:

Toimenpidekokonaisuus 3.1. Koulutusrakenteiden kehittäminen ja työvoiman osaa-
misen lisääminen

• haastateltu yhden hankkeen projektinvetäjää ja viiden hankkeeseen osallistuneen
yrityksen edustajaa (Toimintalinjassa toteutettu ohjelmakaudella 1995 – 2000 yh-
teensä kaksitoista hanketta)

Toimenpidekokonaisuus 3.2. Tutkimus- ja kehittämisyksiköiden tiedon hyödyntä-
minen

• haastateltu neljän hankkeen projektinvetäjää ja näihin hankkeisiin  osallistuneiden
kuudentoista yritysten edustajia (Toimintalinjassa toteutettu ohjelmakaudella 1995
– 2000 yhteensä yhdeksän hanketta)

Toimenpidekokonaisuus  3.3. Yritystoiminnan edistäminen pk-yritysten osaamista
lisäämällä.

• haastateltu seitsemän hankkeen projektinvetäjää ja näihin hankkeisiin osallistunei-
den kahdenkymmenen viiden yrityksen edustajaa (Toimintalinjassa toteutettu ohjel-
makaudella 1995 – 2000 yhteensä kolmekymmentäviisi hanketta)

Mukaan otettiin mahdollisimman erilaisia hankkeita. Tutkitut hankkeet painottu-
vat toimenpidekokonaisuuksiin 3.2 ja 3.3; toteutetuissa hankkeissa edunsaajina
ovat olleet yritykset. Toimenpidekokonaisuudessa 3.1. korostuu kahta muuta toi-
menpidekokonaisuutta enemmän yritysten työntekijöiden koulutustason nostami-
nen.

Tässä tutkimuksessa ei vertailla eri toimenpidekokonaisuuksien hankkeita kes-
kenään, vaan kuvataan sitä, miten yritykset olivat mukana hankkeen toteuttami-
sessa ja miten ne ovat hyötyneet niistä. Tutkimuksessa ei ole tavoitteena nostaa
esiin yksittäisiä esimerkkihankkeita. Hankkeita tarkastelemalla pystytään kuiten-
kin nostamaan esiin yritysten erilaisia osallistumisrooleja ja hankkeiden yleistä
dynamiikkaa. Tästä on hyötyä arvioitaessa yritysten hankkeista saamaa hyötyä.
Lähtökohtana oli se, että tarkasteltavat hankkeet ovat yritysten kehittämiseen koh-
distuvia. Kaikkiaan E-P:n1 TE-keskus rahoitti ESR-rahalla tämän toimintalinjan

1 Etelä-Pohjanmaan maakunnan seutukunnista ja teemaohjelmapohjaisesta kehittämisestä
esim. http://www.sjoki.uta.fi/epliitto/
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kolme sisällä yhteensä 56 hanketta, joten tutkitut hankkeet muodostavat viiden-
neksen rahoitetuista hankkeista. Tutkittua otosta voidaan pitää edustavana myös
koko Suomen työvoimahallinnon rahoittamien 5b-ohjelman ESR-rahoitteisten yri-
tysten kehittämishankkeiden näkökulmasta.

Hanke 1. Henkilöstön osaamisen kehittämisprojekti

Hankkeen toteuttamisesta on vastannut Ähtärissä toimiva Suomenselän ammatti-
oppilaitoksen kuntayhtymä. Hankkeen tavoitteena oli laatia henkilöstökoulutuk-
sen tarvekartoitus yrityksille ja aloittaa yritysten henkilökunnan kouluttaminen tältä
pohjalta. Hankkeella on ollut tiivistä yhteistyötä samassa oppilaitoksessa toimivan
yrityshautomon kanssa. Hankkeeseen osallistuvat yritykset valikoituivat hankkee-
seen yritysten ja oppilaitosten yhteydenpidon pohjalta. Hankkeen toteuttaminen
on aloitettu vuonna 1999 ja hanke oli haastattelut tehtäessä yhä kesken.

Hanke 2. Suupohjan yrityshautomo-ohjelma

Hankkeen hakijana on toiminut Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä. Logis-
tics Center Oy Kauhajoelta on toiminut hankkeen vastuullisena toteuttajana. Hank-
keeseen ovat osallistuneet lisäksi Kauhajoen Ammattiopiston koti- ja laitostalous-
oppilaitos, Suupohjan ammatti-instituutin kauppaoppilaitos, ammattioppilaitos ja
maatalousoppilaitos Kauhajoelta, TEAK Oy Jurvasta sekä Jurvan käsi- ja taidete-
ollisuusoppilaitos. Hankkeessa oli neljä erillistä yrityshautomoa, jotka sijaitsivat
em. yksiköissä ja sen toiminta-alueena oli koko Suupohjan seutukunta. Hankkeen
tavoitteena oli suorittaa uusien yritysideoiden haudontaa ja tuotekehitystä jo toi-
miville yrityksille. Osallistujia haettiin suoraan kaikista oppilaitoksista sekä eri-
laisin ilmoitus- ja tiedotuskampanjoin. Hankkeeseen osallistui vaihteleva määrä
erilaisia yrityksiä ja yrittäjiksi aikovia. Hanketta toteutettiin vuosina 1997 – 2000.

Hanke 3. Yrityspalveluiden vahvistaminen (YRIPA) hautomosta asiantuntija-
keskukseksi

Hankkeen toteuttamisesta on vastannut Tampereen yliopiston täydennyskoulutus-
keskuksen Seinäjoen toimipiste. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää yrityspal-
velualalla toimivien yritysten liiketoimintaa koulutuksen ja konsultoinnin avulla.
Hankkeeseen valittiin jo pidempään toimineita ja toimintansa juuri aloittaneita
yrityksiä. Hankkeen toisessa vaiheessa keskityttiin mukana olleiden yritysten toi-
minnan laadun kehittämiseen uudentyyppisen hautomotoiminnan avulla. Yhteis-
työkumppanina hankkeessa oli teknologiakeskus Hermia Tampereelta. Hanketta
on toteutettu Seinänaapurien seutukunnassa. Hankkeen toteuttaminen on aloitettu
vuonna 1999 ja hanke oli haastattelut tehtäessä yhä kesken.
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Hanke 4. Sähköisellä markkinoinnilla kilpailukykyä Etelä-Pohjanmaan
mikroyrityksille

Hankkeen on toteuttanut Vaasan yliopiston Seinäjoen toimipaikka. Hankkeessa on
toimittu yhteistyössä muiden alueen korkeakouluyksiköiden kanssa. Hankkeeseen
on kytkeytynyt myös alueen tietotekniikan asiantuntijayrityksiä kuten Seinäjoen
Tietoraitti Oy, Sofor Oy ja Netservant Oy. Hanke on toteutettu Seinäjoen ja Nur-
mon aluella. Hankkeen alussa haastateltiin n. 200 pienyritystä. Haastatteluilla py-
rittiin ensin kartoittamaan yritysten telematiikan tämänhetkistä tasoa. Varsinaiseen
hankkeeseen otettiin mukaan 20 yritystä, joille opetettiin internetin perusteita ja
sähköiseen verkkoliiketoimintaan liittyviä asioita. Hankkeessa edettiin yrityksit-
täin tarpeet kartoittaen ja koulutusta tämän pohjalta järjestäen. Hanketta on toteu-
tettu vuosina 1999 – 2001. Hanke oli haastattelut tehtäessä yhä kesken.

Hanke 5. PUUPINTA – Puun pintakäsittelyosaamisen kehittäminen

Hankkeen on toteuttanut Seinäjoella toimiva Seinäjoen ammattikorkeakoulun alai-
nen teknologia- ja yrityspalvelukeskus (SeiTek). Hankkeen toteuttamisalueena on
ollut koko Etelä-Pohjanmaa. Hanke on ollut osa E-P:n TE-keskuksen rahoittamaa
puukoordinaatio-ohjelmaa. Hankkeen tavoitteena oli käynnistää tutkimusyhteis-
työtä korkeakoulujen ja yritysten välillä. Tämän lisäksi hankkeessa kehitellään
toteuttajalle puolueetonta pintakäsittelyaineiden testaus- ja kehittämispaikkaa ja
pyritään nostamaan pintakäsittelyosaamisen tasoa alueella. Hankkeeseen sisältyy
seminaareja, koulutuspäiviä ja yrityskohtaista konsultaatiota. Hankkeen yhtenä
päätavoitteista on tuoda yrityksiin sopeutumisvalmiutta muutokseen vuoteen 2007
mennessä, jollain EU-direktiivi puun pintakäsittelystä muuttuu nykyistä ekologi-
sempaan suuntaan. Hankkeessa viritetään myös kansainvälistä yhteistyötä teema-
alueella. Hankkeen toteuttaminen on aloitettu joulukuussa 1999 ja ja hanke oli
haastattelut tehtäessä yhä kesken.

Hanke 6. Suupohjan ideatryskööt – Uusteollistamisohjelma, vaihe III

Hanke on ollut  kaksivaiheinen ja pitkäkestoinen. Hankkeen toteuttajana on ollut
aluksi Logistic Center Oy Kauhajoelta ja loppuvaiheessa Suupohjan elinkeinotoi-
men kuntayhtymä. Hankkeen tavoitteena on ollut edistää kokonaisvaltaisesti Suu-
pohjan alueen yritystoimintaa. Hankkeeseen kytkeytyi paljon yrityksiä eri toimi-
aloilta. Lisäksi hanke on tarjonnut laajamittaista neuvonta-apua ja konsultaatiota
sekä uusyrittäjille että jo toimiville yrityksille. Hankkeen III-vaiheen toteuttami-
nen on aloitettu vuonna 1998 ja se on päättynyt vuonna 2000.
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Hanke 7. Kuusiokuntien alueen rakentamisen klusterin kehittämisprojekti

Hankkeen toteuttamisesta on vastannut Alavuden kaupunki ja tavoitteena on tii-
vistää Kuusiokuntien alueen yritysten alihankintasuhteita, verkostoitumista ja yh-
teistoimintaa. Aluksi hankkeeseen otettiin mukaan vain mekaanisen puunjalostuk-
sen yrityksiä, mutta myöhemmin hanke laajennettiin koskemaan myös metallialan
yrityksiä. Näin hanke laajennettiin nimensä mukaisesti koskemaan koko rakenta-
misen sektoria Kuusiokuntien alueella. Hanke on lähtökohdiltaan varsin laaja-alai-
nen: sillä pyritään vaikuttamaan suuren yritysjoukon yhteistoimintaan. Hankkeen
toteuttaminen on aloitettu vuonna 1998 ja ja hanke oli haastattelut tehtäessä yhä
kesken

Hanke 8. Härmänmaan yrityshautomo

Hankkeen toteuttamisesta on vastannut Ylihärmän kunta. Hankkeen tavoitteena
on kehittää yrityshautomopalveluja Härmänmaan seutukunnan alueella ja toimia
uusyrittäjien neuvontaorganisaationa. Hanketta voidaan pitää eräänlaisena ’esi-
hautomona’, koska projekti on käynnistänyt hautomotoiminnan seutukunnan alu-
eella. Hankkeen toteuttaminen on aloitettu vuonna 1999 ja hanke oli haastattelut
tehtäessä yhä kesken.

Hanke 9. Uusia uria Etelä-Pohjanmaan turvealan yrittäjille

Hankkeesta vastaa Jalasjärven ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. Hanketta on
toteutettu Seinänaapurien, Kuusiokuntien, Järviseudun ja Suupohjan seutukunnis-
sa. Hanke on ollut osa Etelä-Pohjanmaan soiden hyötykäytön lisäämiseen liittyvää
koordinaatio-ohjelmaa. Tavoitteena on ollut pienyrittäjyyden lisääminen turpeen
jatkojalostuksessa. Hanke on koostunut koulutuspäivistä ja näihin liittyvästä kon-
sultoinnista. Hankkeen tavoitteena on edistää alan yrittäjien verkostoitumista ja
yhteistyöhön perustuen tuotantorenkaiden synnyttämistä. Hankkeen toteuttamisen
yhteistyökumppaneina ovat olleet Geologian tutkimuskeskus ja VAPO:n Länsi-
Suomen alue. Hanke on aloitettu marraskuussa 1999 ja hanke oli haastattelut teh-
täessä yhä kesken.

Hanke 10. Hirsirakentamisen koulutushanke

Hankkeen on toteuttanut Seinäjoen ammattikorkeakouluun kuuluva Tuomarnie-
men metsäoppilaitos Ähtärissä. Hanketta ovat olleet synnyttämässä myös Alajär-
ven ammatti-instituutti ja Ähtärin ammattioppilaitos. Hanke on toiminut yhteis-
työssä muiden alueella toimivien alan projektien kanssa ja ollut osa E-P:n TE-
keskuksen rahoittamaa puukoordinaatio-ohjelmaa. Hanketta on toteutettu Kuusio-
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kuntien ja Järviseudun seutukunnissa. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa yrityk-
sissä ja yrityksiin hirrenveistoon ja hirsikehikoiden pystyttämiseen ammattitaitoista
työvoimaa. Hanke on aloitettu marraskuussa 1999 ja hanke oli haastattelut tehtä-
essä yhä kesken.

Hanke 11. Nuorten maaseutu-, mikro ja PK-yritysten toimintaedellytysten
parantaminen ja osaamistason nosto. ”Tiedon avain”

Hankerahoitus on annettu Seinäjoen kaupungin ja Nurmon kunnan elinkeinokes-
kukselle. Hankkeen käytännön järjestelyt on hoitanut F-Cons Oy, Kauhajoelta.
Hankkeessa on ollut mukana useita muitakin koulutusorganisaatioita. Sen erityis-
kohderyhmä on ollut vuoden 1995 jälkeen perustetut uudet yritykset. Hanke on
sisältänyt yhteisiä koulutuspäiviä sekä yrityskohtaisten ongelmien konsultointia.
Hankkeessa on pyritty koulutuksen kautta antamaan yrittäjille valmiudet tehdä itse
omat kehityssuunnitelmansa ja sen jälkeen on tuettu näiden toteuttamista. Hank-
keen toteuttaminen on aloitettu vuonna 2000 ja hanke oli haastattelut tehtäessä
yhä kesken.

Hanke 12. Laatujohtamisella kasvuun

Hankkeen toteuttajana on Vaasassa (Pohjanmaan liiton ja Pohjanmaan TE-kes-
kuksen alueella) toimiva teknologiayhtiö Merinova Oy. Hankkeen tavoitteena on
valittujen Härmänmaan alueen yritysten laadun kehittäminen laatujärjestelmätyön
avulla. Toimintatapana on ollut kaikille yrittäjille tarkoitetut koulutustilaisuudet
sekä erikseen yritysjohdolle ja työntekijöille tarkoitettu koulutus. Projekti sisältää
myös yrityskohtaista neuvonta- ja konsultaatiotyötä. Hankkeen toteuttaminen on
aloitettu vuonna 2000 ja hanke oli haastattelut tehtäessä yhä kesken.
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Liite 2. Tutkimushaastattelut

Yrityshaastattelut

Akonkosken saha Oy, Juhana Toivola                                                                 21.11.2000

Alavuden puunjalostustehdas Oy, Tapani Tuohiniemi                                         20.10.2000

Artopain Oy, Jari Hattukangas                                                                             21.11.2000

Crosspine ky, Eija Paavola                                                                                  24.11.2000

Elmomet Oy, Seppo Kuisti                                                                                     6.11.2000

Etelä-Pohjanmaan konekonttori Oy, Hannu Valtonen                                           8.12.2000

Etelä-Pohjanmaan Messut Oy, Anna-Maija Uitto                                                 5.12.2000

Greenlife Oy, Raimo Saari                                                                                   29.11.2000

Havutuote ky, Tanja Havu                                                                                      16.11.2000

Hila-Met Oy, Matti Rahkola                                                                                   13.11.2000

Hoivakoti Vuosikas Oy, Pirjo Tanninen                                                                  13.11.2000

Hydroll Oy, Pertti Vilenius                                                                                   14.11.2000

Ikkeläjärven laatulankku Oy, Elina Haapakoski                                                    16.11.2000

Juhani Keskinen Oy, Juhani Keskinen                                                                  15.11.2000

Kaluste-Liias Oy, Janne Liias                                                                                 5.12.2000

Kauhajoen Laatuleipurit Oy, Jari Mäntylä                                                            23.11.2000

Keijo Kallio Oy, Keijo Kallio                                                                              20.11.2000

Kohiwood Oy, Markku Juutilainen                                                                      15.11.2000

Koneistus Autio Oy                                                                                             13.11.2000

Kuortaneen puutuote ky, Asko Yli-Rantala                                                          18.10.2000

Kuusiotekniikka Oy, Eero Aho                                                                              23.10.2000

Lakeuden levytyö Oy, Matti Jaurila                                                                        4.12.2000

Linsul Oy, Pekka Huhtanen                                                                                  27.11.2000

Maarit Mullo tmi, Maarit Mullo                                                                          22.11.2000

Mallinnuspalvelu Pasi Maunumäki tmi, Pasi Maunumäki                                   23.11.2000

Markkinointipalvelu Ulkuniemi tmi, Saara Remes-Ulkuniemi                            19.10.2000

Marjo Leppiniemi tmi, Marjo Leppiniemi                                                           20.11.2000

Markkinointitutkimustoimisto Stone & Studio Ay, Marianne Siltala                  24.10.2000

McFinn Oy, Reijo Muotio                                                                                     23.11.2000

Metek Oy, Jussi Virrankoski                                                                                28.11.2000

Miedon metalli Oy, Pekka Anttila                                                                          23.11.2000

Mööbeli 2000 Oy, Heikki Ahola                                                                          16.11.2000
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Oy Nordic T & C, Pekka Ruoho                                                                          19.10.2000

Partsteel Oy, Seppo Vuorela                                                                                   23.10.2000

Puhtaasti Mäkinen tmi, Tarja Mäkinen                                                                     13.11.2000

Raimo Mattila tmi, Raimo Mattila                                                                           14.11.2000

Rauhala-Yhtiöt Oy, Tuula Rauhala                                                                        26.10.2000

Rest Time Oy, Seppo Junttila                                                                                20.11.2000

Rotola-Pukkila Oy, Mikko Rotola-Pukkila                                                            14.11.2000

Salmeskari Oy, Esa Salmeskari                                                                              22.11.2000

Savola-Yhtiöt Oy, Margareeta Savola                                                                    31.11.2000

Siniristihoitola Ay, Hannu Ruha                                                                              24.11.2000

Suomen mallinnuspalvelu Oy, Taija Ala-Hiiro                                                         4.12.2000

Solutum Oy, Erkki Petäjä                                                                                        25.11.2000

Tankki Oy, Jorma Tiilikainen                                                                                 29.11.2000

Vähämäen puutuote Oy, Matti Vähämäki                                                              16.10.2000

V.P.Takala Oy, Vesa Takala                                                                                     5.12.2000

Haastatellut hankkeiden vetäjät:

Suunnittelija Juha Saarimäki. 18.10.2000. Ähtärin AOL, Ähtäri

Suunnittelija Elina Järvi. 5.10. 2000. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Sei-
näjoki

Projektipäällikkö Vesa Vornanen. 20.10.2000. Vaasan Yliopiston Seinäjoen toimipiste,
Seinäjoki

Projektipäällikkö Jyri Saranpää. 18.10.2000. Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeiTek Oy,
Seinäjoki

Informaatikko Kirsti Karttunen. 19.10.2000. Logistic Center Oy, Kauhajoki

Projektipäällikkö Hannes Haavisto. 25.10.2000. Logistic Center Oy, Kauhajoki

Projektipäällikkö Aatos Paalanen. 11.10.2000. Alavuden kaupunki

Projektipäällikkö Erkki Kallio. 17.10.2000. Ylihärmän kunta

Projektipäälliköt Merja Siukola ja Helena Loikas. 26.10.2000. Jalasjärven ammatillinen
aikuiskoulutuskeskus, Jalasjärvi

Yrittäjä Pekka Bäckström. 24.10.2000. F-Cons Oy, Kauhajoki

Laatupäällikkö Hannu Luomanpää, 16.10.2000. Merinova Oy, Vaasa

Projektipäällikkö Hannu Humalamäki. 25.10.2000. Seinäjoen ammattikorkeakoulu,
Tuomarniemen metsäoppilaitos, Ähtäri
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Liite 3. Tutkimuksen  menetelmät, aineisto ja aineiston täydentäminen

Haastattelujen toteuttamismuodoksi valittiin teemahaastattelu. Teemahaastattelu-
metodiikka puoltaa se, että sen avulla vaikeassa aihekokonaisuudessa on mahdol-
lista päästä tekemään jopa yllättäviä ja ennakoimattomia havaintoja, koska kes-
kustelun sisältöä ei ole kovin tarkasti ennakkoon rajattu. Tulosten edustavuuden
kannalta painottuukin se, että vastaaja saisi kunkin teema-alueen sisällä puhua niistä
seikoista, jotka häntä eniten kyseisellä alueella askarruttavat.

Haastateltujen valinta

Tutkimuksen toteuttamisesta keskusteltiin aluksi ohjausryhmässä. Ohjausryhmä
teki tutkimuksen rajauksen, ryhmä piti haastateltavaa otosta edustavana ja tarkoi-
tuksenmukaisena. Ohjausryhmä päätyi siihen, että ensin haastateltaisiin projek-
tien vetäjät ja vasta sen jälkeen yritykset. Tätä perusteltiin mm. sillä, että hankeve-
täjillä on tietoja osallistujista ja he pystyvät esittämään kattavasti sellaisia henki-
löitä, joita kannattaa haastatella.

Hankevetäjien haastattelujen yhteydessä pyydettiin projektipäällikköä nimeä-
mään ja antamaan yhteystiedot suosittelemistaan yrittäjistä. Projektipäälliköiltä
pyydettiin vielä tarkemmat tiedot kaikista hankkeisiin osallistuneista yrittäjistä.
Näin menetellen voitiin yrittäjistä ottaa satunnaisotos ja varmistaa se, ettei projek-
tipäällikön tekemät valinnat vinouttaisi saatavia tuloksia. Nämä tiedot osoittautui-
vat tarpeellisiksi haastattelujen edetessä.

Haastatteluaineiston kerääminen

Haastatteluja varten luotiin teemarunko. Tähän runkoon sijoitettiin jokaisen tee-
man alle useita täsmentäviä tai ns. esistrukturoituja kysymyksiä, koska haluttiin,
että keskustelu kulkisi riittävästi haluttuun suuntaan. Toisena kriteerinä esistruktu-
roinnin lisäämiseen oli se, että haastattelijoita oli kaksi. Näin varmistettiin, että
haastattelujen sisällöstä tulee tasalaatuisempi ja haastattelujen yhteismitallisuutta
voidaan lisätä (teemahaastattelulomake saatavissa pyydettäessä tutkijoilta).

Haastattelujen avainkysymykseksi nousi: ”Olette ollut mukana (hankkeen nimi)
hankkeessa. Jos vastaava hanke toteutettaisiin nyt, niin lähtisittekö mukaan?” Jat-
kokysymyksellä pyydettiin perustelemaan saatua vastausta. Tämän yleisen kysy-
myksen kautta päästiin heti kiinni kyseiseen hankkeeseen ja vastaaja sai ensin
yleisellä tasolla palauttaa ajatuksensa toteutetun hankkeen tarpeellisuuteen itsel-
leen ja yritykselleen.

Teemahaastattelulomakkeita on kaksi. Toinen on projektinvetäjiä ja toinen osal-
listuneita yrittäjiä varten. Teemat niissä ovat samat, ainoastaan kysymyksen tyyli
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ja kohdentaminen hieman vaihtelivat haastateltavan mukaan. Teemahaastattelu-
rungon testaamiseksi tehtiin yksi koehaastattelu. Sen pohjalta haastattelulomaket-
ta hieman täsmennettiin, mutta muuten kysymykset osoittautuivat hyviksi. Koe-
haastattelussa todettiin, että haastattelu kestää n. 45 minuuttia. Se voitiin näin myös
ilmoittaa lisähaastatteluja sovittaessa, joten haastateltava tiesi varata riittävästi ai-
kaa haastattelun suorittamiseen.

Yrityshaastattelulomaketta ei varsinaisesti testattu ennen yrityshaastatteluja ja
sen käyttäminen osoittautuikin haastattelujen edetessä hieman ongelmallisemmaksi
kuin projektinvetäjien haastatteluissa käytetty lomake. Edunsaajina olleet yrittäjät
eivät aina selvästi mieltäneet sitä, mihin hankkeeseen olivat osallistuneet. Suhde
hankkeen toteuttajaan oli enemmän asiakassuhdetyyppinen kuin olimme oletta-
neet. Yrityshaastattelujen edetessä täsmensimme ja painotimme haastattelukysy-
myksiä yleisempään suuntaan, jos heti haastattelun aluksi ilmeni, ettei haastatelta-
va tunne kyseistä hanketta kuin hyvin pintapuolisesti.

Haastattelujen toteutus

Haastateltaville projektinvetäjille ja yrittäjille esitettiin haastattelupyyntö puheli-
mitse. Kukaan tutkimukseen otetuista ei kieltäytynyt haastattelusta. Haastatteluti-
lanteen aluksi haastateltavilta pyydettiin, että haastattelu voitaisiin nauhoittaa. Heille
selvitettiin, että nauhat tulevat ainoastaan tutkimuskäyttöön ja niissä olevia tietoja
ei luovuteta eteenpäin ennen kuin tunnistetiedot on poistettu. Projektienvetäjien
haastattelut kestivät 45 minuutista puoleentoista tuntiin.

Haastattelupyyntöjä esitettiin 52 yrittäjälle, joista ainoastaan muutama kieltäy-
tyi. Yrittäjien kanssa haastattelu aloitettiin samoin kuin projektipäällikköjenkin
haastattelu. Kerrottiin yleiset perustiedot siitä, minkä hankkeen pohjalta heitä haas-
tateltiin. Samalla varmistettiin haastateltavan asema yrityksessä. Myös yrityshaas-
tattelut nauhoitettiin. Ainoastaan yksi yrittäjä ei antanut lupaa haastattelunsa nau-
hoittamiseen. Hänen kohdallaan vastaukset kirjoitettiin vastauslomakkeeseen tee-
moittain. Monet haastatelluista halusivat vielä varmentaa nauhojen jatkokäytön ja
säilytystavan. Heille selvitettiin, että nauhat tulevat ainoastaan tutkimuskäyttöön
ja niissä olevia tietoja ei luovuteta eteenpäin ennen kuin tunnistetiedot on poistet-
tu. Yhteen hankkeeseen liittyen tehtiin yksi vapaamuotoinen täydentävä suullinen
haastattelu, jonka teemat otettiin mukaan tutkimusaineistoon. Yrityshaastattelut
olivat keskimäärin n. puoli tuntia lyhempiä kuin projektipäällikköjen haastattelut.
Lyhimmät kestivät puoli tuntia ja pisimmät noin tunnin.
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Aineiston käsittely

Haastatteluja ’purettiin’ monella eri tavalla tulosten vertailtavuuden ja kattavuu-
den parantamiseksi. Yleisanalyysi haastattelusta tehtiin heti haastattelun jälkeen.
Haastatteluista etsittiin kaikkein keskeisin asiasisältö. Haastattelujen jälkeen nämä
yhteenvetotiedot kirjoitettiin paperille ja etsittiin aineistosta nousevia pääkohtia.
Näin saatiin nopeasti kokonaiskuva jokaisesta haastattelusta ja sen pääsisällöstä.
Menettely toimi näin suuren haastatteluaineiston esikäsittelyssä. Päädyttiin siihen,
että ensivaiheessa kaikkien 12 hankkeen kaksi eniten informaatiota sisältävää nau-
haa kuunneltiin ja kirjoitettiin kokonaisuudessaan.

Jokaisen nauhan kirjoittamisen yhteydessä ja sen jälkeen tutkijat kävivät kes-
kenään dialogia nauhan sisällöstä ja keskeisimmistä siinä olleista asioista. Osoit-
tautui perustelluksi kirjoittaa haastattelut kokonaisuudessaan. Pikamuistikuva haas-
tattelusta oli pääsääntöisesti oikea, mutta tarkkuustaso jäi pinnalliseksi.

Nauhojen purkamisen edetessä päädyttiin siihen, että kun kaikista hankkeista
oli puhtaaksikirjoitettu vähintään yksi yrityshaastattelunauha, aloitetaan tulosten
yhteenvetojen kirjoittaminen ja lomittain sen kanssa kirjoitetaan lisää nauhoja
edeten niin, että ensin kuunnellaan kaikki nauhat ja kuuntelun jälkeen kirjoitetaan
kuuntelussa esiinnousseet avainkohdat erikseen tätä varten tehdyn erillisen tulkin-
takehyksen avulla.

Työseminaari

Hankkeen aikana järjestettiin työseminaari. Siihen osallistui henkilöitä kaikista
hankkeen sidosryhmistä. Työseminaariin kutsuttiin kaikki haastatellut projektien-
vetäjät (12). Tämän lisäksi 16 yrittäjälle lähetettiin kutsu osallistua seminaariin.

Seminaarin tarkoituksena oli varmentaa haastatteluissa hankkeista siihen men-
nessä syntynyttä kuvaa ja rakentaa aito vuorovaikutustilanne hankeosallistujien ja
hanketoteuttajien välille. Seminaaripäivä onnistui ja osallistujat kokivat sen hy-
väksi foorumiksi vaihtaa ajatuksia hanketoiminnasta yleisemminkin.



153

Työseminaariin Seinäjoki Areenassa 11.1.2001 klo 12.00 – 16.00 osallistuneet

Nimi taustayhteisö

Matti Rahkola Hilamet Oy

Pasi Maunumäki Tmi Pasi Maunumäki

Pekka Bäckström F-Cons Oy

Jyri Saranpää Seitek Oy

Vesa Vornanen Vaasan Yliopisto

Juha Saarimäki Ähtärin AOL

Seppo Murto Merinova Oy

Riitta Kangasharju Työministeriö

Juha Alarinta Etelä-Pohjanmaan TE-keskus, työvoimaosasto

Maire Makkonen Etelä-Pohjanmaan TE-keskus, työvoimaosasto

Minna Nikkari Etelä-Pohjanmaan TE-keskus, työvoimaosasto

Markku Sotarauta Tampereen Yliopisto, Sente

Matti Mäki Tampereen Yliopisto, Sente

Timo Lakso Tampereen Yliopisto, Sente
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Liite 4. Haastateltujen yritysten taustamuuttujat

Yritysten taustamuuttujat määrittelevät saatua hyötykokemusta. Hyöty koetaan eri
kokoisissa yrityksissä eri tavoin. Haastatellut yritykset olivat kokoluokaltaan mel-
ko pieniä. Kaikkein pienimpään yritysryhmään 1 – 4 henkilöä työllistäviin yrityk-
siin haastatelluista yrityksistä kuului 51 %. Alle 20 henkilöä tutkimuksessa haas-
tatelluista yrityksistä työllisti 80 %.

Suurimmat yksittäiset toimialat ovat puunjalostusteollisuus ja metalliteollisuus.
Näiden kahden toimialan yritysten haastattelut yhdessä muodostivat noin puolet
kaikista haastatteluista. Markkinointiyrityksiä haastatelluista oli viisi. Haastatel-
tuja oli myös elintarvike-, tekstiili-, vähittäis- ja tukkukaupasta sekä puhtaanapito,
hoiva- ja internettoimialoilta.

 Suurin osa haastatelluista yrittäjistä (64 %) oli toiminut jo yli 5 vuotta ja lähes
puolet yli 10 vuotta yrittäjinä. Pitempään toimineiden yritysten osuus haastattelu-
aineistossa korostuu, jos mukana olleisiin yrityshautomoihin osallistuneet yrittä-
jiksi valmentautuneet yrittäjät poistettaan aineistosta. Toimintansa ja työtapansa
vakiinnuttaneet yrittäjät ehtivät osallistumaan hankkeisiin juuri yritystoimintansa
aloittaneita yrittäjiä enemmän.

Tutkimuksessa haastatelluista yrityksistä yli 70 %:ssa yrittäjä itse osallistui
hankkeisiin ja hankkeisiin liittyviin koulutustilaisuuksiin. Näin saatu hyöty voi
lähtökohtaisesti olla yritykselle osin välillistä tai yleissivistävää. Myös se koetaan
monissa tapauksissa positiivisena hyötynä. Toimintaympäristön muutoksia täytyy
seurata. Yritysten toimihenkilöt osallistuvat yleensä vain hankkeiden sisältämiin
ns. selkeisiin ja rajattuihin koulutuspaketteihin, eivät varsinaisiin kehittämishank-
keisiin. Haastatelluista osallistujista joka kymmenes oli toimihenkilö. Samoin joka
kymmenennen tapauksen kohdalla osallistuivat sekä yrittäjä, että yrityksen toimi-
henkilöt.
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