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1 Johdanto

1.1 Strategisen ohjelmatyön arvioinnin kehittämisen tarpeista

Erilaiset kehittämisohjelmat ovat yleistyneet strategisen johtamisen ja kehittämisen
työkaluina viimeisen kymmenen vuoden ajan. Ohjelmien avulla on pyritty tuomaan
pitkän aikavälin tavoitteita paremmin mukaan käytännön kehittämiseen. Alueiden
ulkoinen asema on tullut yhä uhatummaksi talouden muutosten vuoksi ja samalla
resurssit ja liikkumavara ovat pienentyneet. Uhkanäkymien edessä on yhä enemmän
alettu aktiivisesti vaikuttamaan alueen kehityssuuntiin ja elinkeinojen toimintaedel-
lytyksiin. Ohjelmallisen kehittämisen taustalla voidaan nähdä yleisempi muutos alu-
eellisen kehittelyn ajattelutavoissa. Perinteinen keskusjohtoinen suora aluepolitiik-
ka on nähty tehottomana globalisoituneessa maailmantaloudessa. Alueiden joutues-
sa kilpailemaan keskenään keskeiseksi tekijäksi kehitykselle on nähty paikallisten
toimijoiden oma halu ja kyky kehittää alueen pitkän ajan kehitysedellytyksiä.

Samaan aikaan paikallisella tasolla seutujen merkitys on lisääntynyt kehittämis-
toiminnassa. Kunnat on monin paikoin nähty liian pieninä toimintayksiköinä erityi-
sesti elinkeinopolitiikassa, mutta myös julkisten palveluiden osalta. Myös Euroopan
Unionin aluepolitiikan toteuttamismalli Suomessa on osaltaan vienyt kehittämistä
seudulliseen suuntaan. Seudullinen yhteistoiminta tuo kuitenkin mukanaan monen-
laisia muutostarpeita olemassa oleviin institutionalisoituihin toimintatapoihin ja ajat-
telumalleihin. Itsenäisten peruskuntien asema on perinteisesti ollut voimakas ja asettaa
omia pulmia seudullisia toimintamalleja toteutettaessa.

Alueellisen kehittämisohjelmien toteutusta ja tuloksellisuutta on yleisesti ottaen
arvioitu melko paljon. Arviointitutkimusten pääpaino on kuitenkin ollut toimeenpa-
non organisoinnin sekä tavoitteiden mukaisten tulosten arvioinnissa eikä itse ohjel-
matyön prosessiin paikallistasolla tai sen kokonaisvaltaisiin vaikutuksiin ole kiinni-
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tetty kovinkaan paljon huomiota. Ohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa joudu-
taan kuitenkin käytännössä ratkomaan monenlaisia yhteistyöhön liittyviä ongelmia,
jotka eivät perinteisessä arviointitutkimuksessa nouse esiin. Myös itse ohjelmapro-
sessi tuottaa alueen kehitykseen omia usein vaikeasti mitattavia tuloksia, jotka eivät
kuulu normaalin arvioinnin piiriin, mutta ovat silti merkityksellisiä paikallisen kehi-
tyksen kannalta. Tällaisia tuloksia voivat olla muun muassa erilaiset toimijoiden
välisten verkostosuhteiden kehittyminen,  toimijoiden parempi keskinäinen tunte-
mus, strategisen tietoisuuden kehittyminen ja erilaiset informaation laatuun ja kul-
kuun liittyvät tekijät.

Tämä kaikki herättää kysymyksen seudullisten kehittämisohjelmien ja ohjelma-
prosessin merkityksestä kehittämistyön osana. Kehittämisprosessilla ja yhteistyöllä
on selkeästi havaittavissa potentiaalisesti muitakin hyötyjä kuin vain muodolliset
ohjelmalliset ja strategiset tavoitteet. Koska seudullisessa kehittämisessä resurssit ja
valta eivät ole hierarkkisesti ja yksiselitteisesti jakautuneet ja koska demokratian
pelisääntöjä on noudatettava, on ohjelmaprosessi perinteisestä poikkeava tilanne
johtamisen ja hallinnon kannalta.

Pohjois-Pirkanmaalla seudullisella yhteistyöllä on suomalaisittain melko pitkät
perinteet ja siellä on myös erilaisten hakkeiden määrän ja rahallisen suuruuden suh-
teen oltu hyvin aktiivisia seudun kokoon nähden. Aktiivisesta kehittämistyöstä huo-
limatta seudun tulevaisuuden näkymät ovat täynnä uhkatekijöitä, eikä esimerkiksi
jatkuvaa väestön vähenemistä seudulla ole kyetty juurikaan estämään. Myös ulko-
puolisten rahoitusresurssien, lähinnä EU:n rakennerahastojen tuoma tuki ei ole pi-
demmällä aikavälillä mikään itsestäänselvyys vaan se tulisi nähdä määräaikaisena
lisävoimavarana paikalliseen kehittämisen. Tästä syystä rakennerahastojen kautta
alueille kanavoitavan tuen hyödyntämiseen on syytä kiinnittää erityishuomiota. Tu-
levaisuus on täynnä haasteita, joille pitäisi löytää kestäviä ja yksittäisiä projekteja
pitempikestoisia ratkaisuja ja seudun kehitykselle yleensäkin kestäviä edellytyksiä.
Tämän pohjalta kehittämistyön osalta joudutaan tarkasti pohtimaan sen kokonais-
valtaista merkitystä seudun kehittämiselle ja etsimään erilaisia tapoja arvioida kehit-
tämistyön suuntia tulevaisuudessa.

1.2 Tutkimuskohde ja tutkimustehtävä

Aktiivisen paikallisen kehittämistoiminnan tarve on viime aikaisten muutosilmiöi-
den myötä kasvanut, mutta samalla voidaan kysyä, mitkä lopulta ovat kuntien ja
seutujen mahdollisuudet vaikuttaa kehittämistoimilla paikalliseen kehitykseen. Mikä
rooli kehittämisohjelmilla loppujen lopuksi on? Miksi niitä kannattaa tehdä? Tuotta-
vatko kehittämisprojektit tulosta vai eivät? Mikä on niiden vaikuttavuus? Etsittäessä
vastausta näihin kysymyksiin määritellään tässä projektissa paikallisen kehittämis-
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työn olevan “kunta- ja seututasolla tapahtuvaa eri organisaatioiden päämäärien, stra-
tegioiden ja keinojen yhteensovittamista ja toiminnan koordinoimista seudun kehi-
tyksen edistämiseksi” (vrt. Linnamaa 1996). Määritelmä johtaa tarkastelemaan seu-
dullista kehittämistä sekä strategisen ohjelmatyön että pehmeän strategian näkökul-
masta. Näin myös kehittämistoiminnan arviointia tulisi laajentaa ottamalla aiempaa
paremmin huomioon kehittämisen monisyinen ja monivaikutteinen luonne.

Tämä tutkimus kohdistuu strategiseen ohjelmatyöhön. Ohjelmatyön määritellään
koostuvan ohjelman laadinnasta ja toteuttamisesta sekä kaikesta niistä heijastusvai-
kutuksista, jotka syntyvät ohjelman laadinnan tai toteutuksen yhteydessä. Heijastus-
vaikutukset voivat muuttaa ohjelman laadinnassa asetettuja tavoitteita ja strategioita
tai avata täysin uusia tavoitteita ja strategioita. Strategisella ohjelmatyöllä tarkoite-
taan seudun pitkän aikavälin kehitysedellytysten luomista ohjelmatyön avulla. Poh-
jois-Pirkanmaan osalta ohjelmatyöllä tarkoitetaan erityisesti seudullisen kehittämis-
ohjelmaan liittyvää suunnittelu- ja toimeenpanoprosessia. Lisäksi ohjelmatyöhön
liittyy läheisesti seutuyhteistyö ja sen kehittyminen.

Arviointitutkimuksen tehtäväksi ja tavoitteiksi on asetettu:

Tutkimustehtävä:

• Tutkimustehtävänä on yhtäältä kehittää strategisen ohjelmatyön arvioinnin  lähesty-
mistapoja ja toisaalta tukea Pohjois-Pirkanmaan kehittämistä luomalla edellytykset
omasta toiminnasta oppimiselle.

Tutkimuksen tavoitteet:

• Saada tietoa siitä, mikä on ollut Pohjois-Pirkanmaan strategisen ohjelmatyön ja ke-
hittämisprojektien merkitys seudun kehittämisessä ja kehityksessä.

• Tuoda strategisen ohjelmatyön ja -projektien arviointiin uusia elementtejä, jotka otta-
vat aiempaa paremmin huomioon kehittämisen monisyisen ja moniulotteisen luon-
teen sekä siten kehittää suomalaista alueellista kehittämistä.

• Tarjota eri tasoilla kehittämiseen osallistuville luottamushenkilöille, yrittäjille ja joh-
taville viranhaltijoille ajatusmalleja ja lähestymistapoja kehittämistoiminnan
ymmärtämiseen  ja hallintaan.

Ohjelmatyön pitkän aikavälin vaikutuksia on tutkimuksen ajankohdan vuoksi vai-
kea vielä arvioida. Tähän mennessä tapahtunut kehitys antaa kuitenkin pohjaa myös
pitkän aikavälin vaikutusten arvioinnille, koska tähän mennessä saavutetut tulokset
toimivat pohjana myös tulevalle kehitykselle.

Strategista ohjelmatyötä arvioidaan kolmella tasolla: ohjelmatyön tuloksellisuus,
vaikuttavuus ja merkittävyys (ks. kuva 1.). Tuloksilla tarkoitetaan lähinnä ohjelma-
työn tavoitteiden ja tuotosten mukaista suhdetta eli sitä, ovatko asetetut tavoitteet
toteutuneet. Vaikuttavuus taas muodostuu ohjelmatyön tuotosten suhteesta seudun
kehitykseen yleensä eli siitä, missä määrin ohjelmatyöhön kautta pystytään vaikutta-
maan kehitykseen yksittäisiä toimenpiteitä laajemmassa mittakaavassa. Merkitys on
arvioinnin tasoista laajin. Sillä tarkoitetaan ohjelmatyön vaikutusta kehittämisen
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perusteisiin pitkällä aikavälillä, jolloin arviointiin tulevat mukaan myös erilaiset
institutionaaliset ja rakenteelliset vaikutukset, jotka heijastuvat kehittämistyöhön
muun muassa tietoisuuden, osaamisen ja yhteistyön kehittymisenä. Arvioinnin lä-
hestymistavoista tarkemmin kappaleessa 3.

Tässä tutkimuksessa arvioidaan strategista ohjelmatyötä Pohjois-Pirkanmaan seu-
tukunnassa vuosina 1995-1999. Tutkimuksen päämääränä on laajentaa näkemystä
sekä ohjelmatyöhön että arviointiin siten, että tutkimuksella on merkitystä myös laa-
jemmin suomalaisessa alueellisessa kehittämisessä. Näin ollen Pohjois-Pirkanmaan
seutukunta on pilottiseutukunta, jonka avulla kehitetään sekä strategista ohjelma-
työtä että sen arvioinnin lähestymistapoja. Pohjois-Pirkanmaan valintaa pilottiseu-
tukunnaksi voidaan perustella seuraavien tekijöiden avulla:

Pitkäjänteinen seudullinen kehittämistyö

• Pohjois-Pirkanmaan kunnat aloittivat yhteistyön elinkeinojen kehittämisessä jo 1990-
luvun alussa. Yhteistyö tiivistyi 1993 (ks. Sotarauta 1993) ja on laajentunut 1990-
luvun jälkipuoliskolla 5b-ohjelmatyön myötä.

Aktiivisuus strategisessa ohjelmatyössä ja hankkeiden käynnistämisessä

• Pirkanmaan 5b-ohjelman puitteissa Pohjois-Pirkanmaalle on myönnetty enemmän
valtion ja EU:n rahoitusta seutukunnan kehittämisohjelman toteuttamiseen kuin yh-
dellekään muulle Pirkanmaan 5b-seudulle.

Seutukunnan kuntien halu oppia omasta toiminnastaan

• Kuru, Ruovesi ja Virrat ovat tehneet aloitteen tästä projektista tavoitteena kehittää
sekä seutukunnan omaa ohjelma- ja kehittämistyötä että alueellista kehittämistä yleensä.
Kuntien oma aktiivisuus mahdollistaa tutkimuksen tulosten välittymiseen käytäntöön
sekä joustavan yhteistyön projektin aikana.

Strategisen ohjelmatyön arvioinnille Pohjois-Pirkanmaalla on esitetty useita eri tar-
peita. Arvioinnin on katsottu olevan tärkeä tiedonlähde tähänastisen kehittämistyön
tuloksellisuuden selvittämisessä. Toisaalta arvioinnilla on myös nähty puhtaasti in-
formatiivinen arvo eli sen on katsottu mahdollistavan kokonaisvaltaisen näkökul-
man alueella harjoitettuun kehittämistoiminaan. Tämän lisäksi strategisen ohjelma-
työn etenemisestä saatavaa tietoa on katsottu tarvittavan seuraavan rakennerahasto-
jen ohjelmakauden kehittämistyön pohjaksi. Pelkän kehittämistoiminnan välittömän
tuloksellisuuden lisäksi alueella on kuitenkin nähty tärkeänä arvioida myös sitä, kuinka
paljon ohjelmatyöllä on ollut merkitystä alueen kehitykselle ja kehitysedellytyksille
laajemmin eli mikä on ollut ohjelmatyön merkitys alueelle kokonaisuudessaan. Tä-
hän liittyy myös kiinnostus siitä, mitä vaikutuksia ohjelmatyöstä jää jäljelle, kun itse
ohjelmat loppuvat eli mitä kestäviä ja rakenteellisia muutoksia ohjelmatyö on tuo-
nut mukanaan.
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1.3 Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit

Pohjois-Pirkanmaan strategisen ohjelmatyön merkityksen arviointia lähestyttiin peh-
meän strategian pohjalta. Pehmeän strategian lähtökohtana on laajentaa perinteistä
klassista lähestymistapaa strategiseen suunnitteluun ja ohjelmatyöhön tuomalla sii-
hen mukaan suunnittelun kommunikatiivisuutta ja prosessuaalisuutta korostavia ele-
menttejä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että arviointikriteerit rakennettiin katta-
maan sekä perinteiset arvioinnin kohteet että ohjelmatyön laajempia ja pitkäkestoi-
sia vaikutuksia kuvaavia indikaattoreita. Tutkimuksen lähestymistapaa käydään tar-
kemmin läpi luvussa 3.

Ohjelmatyön arviointi jakaantui kolmeen pääulottuvuuteen:

1. Kehittämisohjelman ja projektien muodostama kokonaisuus

• Muodostavatko projektit toisiaan täydentävän ja ohjelmaa toteuttavan kokonai-
suuden?

2. Ohjelman ja kärkiprojektien tuloksellisuus ja vaikuttavuus

• Ovatko asetetut tavoitteet toteutuneet tai toteutumassa? Onko kehittämistoiminta
vienyt haluttuun suuntaan?

3. Ohjelmatyön ja kärkiprojektien merkittävyys

• Miten ohjelmatyö on laajemmin vaikuttanut paikallisiin kehittämistyön edellytyk-
siin kuten tietoisuuteen, toimintakulttuuriin ja toimijoiden väliseen yhteistyöhön?
Jäävätkö uudet ajatukset elämään vai kuolevatko ne projektien mukana?

Perinteisistä arviointitutkimuksista poiketen arviointi painottuu ohjelmatyön mer-
kittävyyden arviointiin eli siihen miten ohjelmatyö ja sen vaikutukset heijastuvat
kehittämistoiminnan edellytyksiin pitkällä aikavälillä.
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KUVA 1. Arvioinnin viitekehys ja arviointitasot – kehittämisohjelman ja projek-
tien muodostama kokonaisuus sekä ohjelmatyön tulokset, vaikutukset ja merkitys.

Pääulottuvuuksia lähestyttiin seuraavilla yleisillä arviointikriteereillä:

1.  OHJELMAN JA PROJEKTIEN MUODOSTAMA KOKONAISUUS

Strategiakonseptin innovatiivisuus ja näkemyksellisyys

• Onko Pohjois-Pirkanmaan kehittämisohjelmassa ja -projekteissa otettu huomioon
muuttuvan toimintaympäristön esille nostamat haasteet ja kehittämistoiminnan muut-
tuva luonne?

• Onko strategiaan löydetty perusteltu ja innovatiivinen näkemys seudun asemasta ja
kilpailukyvyn tekijöistä tulevaisuudessa?

Strategian iskevyys ja osuvuus

• Onko seudun kehittämistoiminnan taustalla seudun ongelmiin ja tulevaisuuden haas-
teisiin osuvat strategiat?

• Ovatko strategiat iskeviä eli onko niihin kyetty löytämään muista poikkeavia ja po-
tentiaalista kilpailuetua tuovia painopisteitä?

Kehittämisstrategian realistisuus ja toteutettavuus

• Perustuvatko kehittämisstrategiat ja suunnitellut toimenpiteet realistiseen käsitykseen
alueen henkisistä ja fyysisistä resursseista sekä toiminnan pohjana olevasta aiemmas-
ta kehityksestä?

• Onko kehittämisen kohteena olevista ilmiöistä riittävää ymmärrystä, että niihin voi-
daan tehokkaasti vaikuttaa?
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Ohjelmatyön sisäinen loogisuus

• Muodostavatko kehittämisohjelmat ja erilaiset kehittämisprojektit loogisen kokonai-
suuden, jonka avulla resurssit suunnataan seudun kehittämisen kannalta oikeisiin koh-
teisiin?

• Ovatko toimijat kyenneet linkittämään yhteiset ja omat tavoitteet keskenään eli onko
toiminnassa päästy koordinaatioon?

2. OHJELMAN JA KÄRKIPROJEKTIEN TULOKSELLISUUS

Tavoitteiden tuloksellisuus

• Onko kehittämistoiminta vienyt seudun kehitystä haluttuun suuntaan eli mikä on pro-
jektien tulosten suhde ohjelman tavoitteisiin?

• Ovatko asetetut tavoitteet toteutuneet tai toteutumassa?

• Määrälliset tavoitteet (työpaikkoja, koulutussuoritteita jne.)

• Laadulliset tavoitteet (kohderyhmien tyytyväisyys projektien tuotokseen)

Tavoitteiden vaikuttavuus

• Ovatko projektit tulokset vaikuttaneet seudun kehitykseen (vaikuttavuus)

• Kuinka hyvin projektien tulokset ovat vastanneet alueen tarpeita?

• Ovatko tulokset olleet riittäviä kehitystarpeisiin nähden?

3. OHJELMATYÖN JA KÄRKIPROJEKTIEN MERKITTÄVYYS

Ohjelmatyön rakenteelliset ja institutionaaliset vaikutukset

• Organisointitavan kehittyminen. Onko toiminta järjestetty siten, että erilaiset tarpeet
ja toimintakulttuurit on kyetty huomioimaan?

• Aitojen verkostojen kehittyminen, onko toimintaan saatu mukaan oleelliset toimijat
eli onko vuorovaikutus tehokasta?

• Onko toimijoiden strateginen tietoisuus kasvanut?

• Yhteistyön kehittyminen. Onko toimijoiden välinen yhteistyö lisääntynyt ja syventy-
nyt? Onko toiminnan tuloksena syntynyt uusia keskustelukanavia, yhteistyösuhteita,
liittoutumia jne.?

Ohjelmatyön vaikutusten kestävyys

• Vaikutus normaaliin kehittämistoimintaan ja hallintoon - jäävätkö uudet ajatukset elä-
mään vai kuolevatko ne projektien mukana?

• Onko ohjelmatyön tuloksena pysyvästi vaikutettu toimintatapoihin ja ajatusmal-
leihin?

• Hankkeiden vaikutusten kestävyys eli ovatko hankkeet tuottaneet kestäviä tulok-
sia?

Arvioinnin tuloksia Pohjois-Pirkanmaalla esittelevä luku 5 rakentuu edellä mainitun
kriteeristön pohjalle. Eri kriteerit painottuvat tutkimuksessa siten, että arvioinnin
pääpaino on ohjelmatyön ja kärkiprojektien merkittävyyden arvioinnissa, kun taas
ohjelmatyön ja projektien muodostaman kokonaisuuden arviointi sekä ohjelmatyön
tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi käydään läpi tätä jonkin verran ylei-
semmällä tasolla.
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1.4 Tutkimuksen aineisto ja menetelmät

Tutkimuksessa on kyse osittain ohjelman toteutuksen ja hankkeiden aikaisesta arvi-
oinnista ja osittain jälkikäteisarvioinnista. Arviointi toteutettiin ohjelmatyön ollessa
vielä käynnissä, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että osa tutkimuksessa mukana
olleista projekteista oli vielä kesken arviointia tehtäessä. Tutkimuksen pääaineisto-
na olivat strategisessa ohjelmatyössä Pohjois-Pirkanmaalla keskeisesti mukana ol-
leiden viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden sekä valittujen projektinvetäjien tee-
mahaastattelut, joita täydennettiin aluehallintoviranomaisten ja hankkeissa mukana
olleiden lyhyemmillä täsmähaastatteluilla. Haastattelujen avulla katsottiin parhaiten
löydettävän vastaukset tutkimustehtävän asettamiin kysymyksiin.

Haastattelujen lisäksi aineistona käytettiin seudun rakenteellisia ominaisuuksia
ja niiden muutosta kuvaavia tilastoindikaattoreita sekä ohjelmatyöhön ja hanketoi-
mintaan liittyviä erilaisia suunnitteluasiakirjoja ja raportteja. Hankkeiden ja toimen-
piteiden suuresta määrästä johtuen puhtaasti infrastruktuuriin ja investointeihin koh-
distuneet toimenpiteet rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. Lisäksi tutkimuksessa va-
littiin tarkemman tarkastelun kohteeksi kaikkiaan kymmenen hanketta, jotka kuva-
taan lyhyesti luvussa 4.

Vuoden 2000 tammi-helmikuun aikana haastateltiin yhteensä 23 viranhaltijaa,
luottamushenkilöä ja hankevetäjää. Haastateltavat olivat ohjelmatyön valmistelussa
ja päätöksenteossa keskeisessä roolissa olevien seudullisen neuvottelukunnan ja työ-
valiokunnan jäseniä sekä osa niin sanottujen avainhankkeiden vetäjiä. Teemahaas-
tattelun runkona käytettiin laajaa haastattelurunkoa, jota kuitenkin muokattiin haas-
tattelukohtaisesti (ks. Liite 1). Täsmähaastatteluja suoritettiin loppukevään aikana
kaikkiaan 12, joista osa toteutettiin puhelinhaastatteluina. Aluehallintoviranomais-
ten haastatteluilla pyrittiin löytämään vastauksia teemahaastatteluissa esiin tullei-
siin kyseessä olevia viranomaisia koskeviin kysymyksiin, kun taas hankkeisiin osal-
listujien haastatteluilla pyrittiin lähinnä täydentämään aiemmin saatua kuvaa tietty-
jen hankkeiden toteutumisesta. Hankkeissa mukana olevien haastatteluilla ei pyritty
kattavaan mielipiteiden kartoitukseen, mikä pienestä otoksesta johtuen olisi ollut
mahdotonta. Luettelo haastatteluihin osallistuneista henkilöistä on liitteessä 2.

Teemahaastattelujen kesto vaihteli 45 minuutista 2,5 tuntiin ja täsmähaastattelu-
jen 15:sta 30 minuuttiin. Teemahaastattelut nauhoitettiin, minkä lisäksi mahdollisis-
ta nauhoituksen jälkeiset lisäkommentit kirjoitettiin erikseen ylös. Haastattelut pu-
rettiin pääsääntöisesti sanasta sanaan kuitenkin siten, että haastatteluaiheen ulko-
puoliset yleiset keskustelut jätettiin purkamatta. Tutkimuksessa käytetyt lainaukset
perustuvat haastatteluaineistoon. Niitä on tarvittaessa muokattu siten, ettei haasta-
teltavan henkilöllisyys käy suoraan ilmi. Lainauksissa pyrittiin myös välttämään
henkilöiden, yritysten tai toimialojen suoraa esiin tuomista, jos se ei sisällön puoles-
ta ollut välttämätöntä. Täsmähaastatteluista laadittiin pelkästään kirjoitettuja yhteen-
vedot. Kaiken kaikkiaan materiaalia kertyi haastattelujen pohjalta noin 250 sivua.
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Haastatteluaineiston käsittelyssä noudatettiin jatkuvan analysoinnin tekniikkaa
eli aiempia haastatteluja käytettiin hyväksi seuraavia haastatteluja suunniteltaessa.
Varsinainen analyysi tehtiin kahdessa osassa: haastatteluja purettaessa suoritettiin
alustava analyysi, jota täydennettiin myöhemmin käymällä koko aineisto kootusti
läpi.



2 Alueellinen kehittäminen ja
strateginen ohjelmatyö

2.1 Ohjelmallisuus alueellisessa kehittämisessä

1990-luvun aluepoliittisessa uudistuksessa kehittämistyön keskeisiksi välineiksi ovat
nousseet erilaiset kehittämisohjelmat. Suomessa ohjelmaperustaiseen toimintaan siir-
ryttiin alueellisessa kehittämisessä vuonna 1994 aluepoliittisen uudistuksen yhtey-
dessä (Laki alueiden kehittämisestä 1135/93). Kehittämistyön uudistumiseen vai-
kutti oleellisesti vuoden 1995 alusta voimaan tullut Euroopan Unionin jäsenyys ja
sen mukanaan tuoma yhteisöaluepolitiikka, joka perustuu juuri pitkälti ohjelmalli-
suuteen. Ohjelmatyötä on kuitenkin harjoitettu jossain määrin jo ennen EU-jäse-
nyyttä muun muassa erityisalueohjelmien kautta.

Ohjelman laadinta on viime vuosien kehittämistyössä ollut hyvin keskeisessä roo-
lissa. Tavoitteena on yleensä ollut mahdollisimman monen toimijan sitouttaminen
yhteisen ohjelmapaperin taakse. Haverin ja Majoisen (1995, 19) mukaan ohjelmat
voidaan määrittää eräänlaisena viitekehyksenä, joka yhdistää joukon sellaisia toi-
mintoja ja hankkeita, joilla edistetään muutoksen aikaansaamista kokonaisen politii-
kan lohkon tai toimintakokonaisuuden osalta. Se on siis eräänlainen systemaattinen
yhteys erilaisten hankkeiden, toimenpiteiden ja projektien välillä.

Ohjelman toteuttaminen hoidetaan pääosin erilaisien projektien kautta. Projektit
on yleensä suunniteltu pitkälti kehittämisohjelman antamien suuntaviivojen pohjal-
ta. Käytännössä hankevalmistelua ohjaa myös rahoittajien säätämät rahoituskehyk-
set ja hankkeille asetetut kriteerit, jotka saattavat joskus olla ristiriidassa seudullis-
ten strategioiden ja pyrkimysten kanssa. Projektit ovat tavoitteellisia toimenpiteitä,
jotka tavallisesti on kohdistettu rajattujen ongelmien ratkomiseen tai vahvuuksien
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voimistamiseen. Kestoltaan ne ovat määräaikaisia, tavallisesti 1-5 vuotta kestäviä
kokonaisuuksia. Koska rakennerahastopolitiikka pyrkii hankkeiden kautta saamaan
aikaiseksi muutoksia taloudellisissa ja sosiaalisissa rakenteissa, voidaan hankkeiden
tyypillisiin ominaisuuksiin vielä lisätä niiden pyrkimys saada aikaan pysyviä muu-
toksia alueella. Projektien tehtävä ei siis ole jatkuvan alueellisen tulonsiirron ylläpi-
to, vaan ne ovat luonteeltaan kertaluontoisia toimenpidekokonaisuuksia.

Aluepolitiikassa strateginen ohjelmatyö on pääosin seudullista toimintaa. Lähtö-
kohtana on ollut ajatus siitä, että toiminnallinen seutu on erityisesti elinkeinopoliit-
tisen kehittämisen osalta soveltuvampi toimintayksikkö kuin kunta, joka on monissa
asioissa nähty liian pieneksi toimintayksiköksi. Koska virallista kehittämistoimintaa
harjoitetaan pääosin seutukuntatasolla, on tämä pakottanut kunnat järjestämään oh-
jelmatyöhön liittyvän suunnittelun ja päätöksenteon seudulliselle pohjalle, vaikka
omaa tarvetta tällaiselle kehitykselle ei olisi kuntatoimijoiden mielestä ollutkaan.
Aluepolitiikan uudistuminen on tätä kautta ollut edesauttamassa kehittämistyön
muutosta kohti seudullisen tason toimintaa. Toisaalta kuntien välinen yhteistyö ja
seutuistumiskehitys ovat ajaneet kehittämistoimintaa samaan suuntaan myös vapaa-
ehtoiselta pohjalta, kun yhteistyön aikaansaamat edut on havaittu.

2.2 Strategisen ohjelmatyön käsite

Tämä arviointitutkimus kohdistuu strategiseen ohjelmatyöhön. Ohjelmatyön määri-
tellään koostuvan ohjelman laadinnasta ja toteuttamisesta sekä kaikesta niistä hei-
jastusvaikutuksista, jotka syntyvät ohjelman laadinnan tai toteutuksen yhteydessä.
Strategisella ohjelmatyöllä tarkoitetaan seudun pitkän aikavälin kehitysedellytysten
luomista ohjelmatyön avulla. Tässä yhteydessä korostuu käsite strategisuus. Ohjel-
mallinen kehittäminen ei ole yksistään operatiivista valmiiden tavoitteiden käytän-
nön toteuttamista, vaan kyse on nimenomaan tulevaisuuteen suuntautuneesta koko-
naisvaltaisesta toiminnasta, missä korostuu valintojen tekeminen ja uusien ideoiden
kehittäminen.

Strateginen suunnittelu on noussut varsinkin 1990-luvulla keskeiseksi alueellisen
kehittämisen ja yhteistyön tavoitteiden ohjaamisen välineeksi. Ohjelmatyö ja kehit-
tämisohjelmat perustuvat pohjimmiltaan strategisen suunnittelun menetelmiin. Stra-
tegiaprosessi ei ole yksin ohjelmallisen aluepolitiikan väline, vaan sitä sovelletaan
myös paikallistasolla kunnissa, seutuyhteistyössä ja myös kansallisella tasolla. So-
taraudan (1999, 124) mukaan strategisen suunnittelun avulla on mahdollista muun
muassa:

• Pysäyttää maailma hetkeksi ja etsiä tapahtumien merkityksiä,

• Luoda kollektiivista strategista tietoisuutta,

• Suunnata resursseja ja toimintaa.
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Kehittämistyössä strategisuuden voidaan nähdä viittaavan pitkäjänteiseen ja johdon-
mukaiseen toimintaan (Sotarauta & Linnamaa 1999, 123). Strategisen suunnittelun
tavoitteena on tällöin saada monia intressejä omaava alueellinen kehittäjäverkosto
toimimaan johdonmukaisesti ja kohdistetusti kehittämisen kannalta keskeisten ta-
voitteiden saavuttamiseksi.

Mäkisen (1999, 104) mukaan strategisen suunnittelun nousu voidaan johtaa alu-
eiden kohtaamista viime aikaisista haasteista, joita ovat muun muassa kansainvälis-
tyminen, toimijoiden välisten suhdejärjestelmien monimutkaistuminen ja hajautu-
minen, erikoistuminen, kilpailullisuuden ja keskinäisriippuvuuden kietoutuminen
yhteen sekä alueellinen aktivoituminen. Nämä haasteet ovat edellyttäneet alueelli-
selta kehittämistoiminnalta määrätietoista eri toimijoiden ja alueiden vahvuusteki-
jöistä lähtevää otetta, missä aktiivisuus, innovatiivisuus ja luovuus ovat menestyk-
sen perustana (Em., 104). Strategisen suunnittelun avulla on kehittämistyöhön pyrit-
ty tuomaan mukaan lisää aktiivisuutta, johdonmukaisuutta ja tavoitteellisuutta.

Puhuttaessa ohjelmien sijaan strategisesta ohjelmatyöstä tulee esiin joitakin arvi-
oinnin kautta näitä kahta eritteleviä seikkoja. Ensinnäkin ohjelmatyön käsite pitää
sisällään prosessia korostavan näkökulman. Itse ohjelmien sijaan huomio kiinnite-
tään myös itse ohjelmien laatimisen ja toteuttamisen prosessiin ja siihen, miten tämä
prosessi on vaikuttanut toimijoihin. Kyse ei siis ole pelkästään ohjelman vaikutuk-
sista vaan myös ohjelmatyön prosessien vaikutuksista. Ohjelmatyön prosesseissa
voi syntyä hyvinkin monenlaisia sivu- ja heijastusvaikutuksia, jotka usein ovat yhtä
tärkeitä kuin itse ohjelman tulokset.

Ohjelmatyön käsite mahdollistaa arvioinnin kannalta keskittymisen ohjelmalli-
sen kehittämisen kenttään laajemmin kuin yhden ohjelman toteuttamiseen liittyvänä
kysymyksenä. Mukana voi siis olla useita eri ohjelmia ja niiden pohjalta laadittuja
hankkeita sekä muita toimenpiteitä. Tässä suhteessa ohjelmatyön arviointia voidaan
pitää yhtä hyvin toimintapolitiikan arviointina kuin ohjelma-arviointina. Pohjois-
Pirkanmaan osalta ohjelmatyön arviointi tarkoittaa lähinnä sitä, että tarkastelun koh-
teena on seudullinen kehittämisohjelma, joka pitää sisällään usean eri alue- ja sekto-
rikohtaisen ohjelman toimenpiteitä. Näitä eri kehittämisohjelmia on seudullisessa
kehittämisohjelmassa tarkasteltu pikemminkin seudun kehittämisen kuin sektorioh-
jelmien omien tavoitteiden näkökulmasta.

Edelliseen liittyen strategista ohjelmatyötä arvioitaessa myös aikakäsite on avoi-
mempi kuin ohjelma- tai hankearvioinnissa. Koska kyse on itse ohjelmatyön koko-
naisvaltaisesta tarkastelusta ja sen suhteesta alueella oleviin ongelmiin ja kehittä-
mishaasteisiin, ei arviointia voida rajata vain tietyn ohjelman toimenpiteisiin ja kes-
toaikaan, vaan huomio tulee keskittää myös siihen, miten ohjelmien toteuttaminen
vaikuttaa alueella itse ohjelman päättymisen jälkeen. Käytännössä tämän arviointi-
tutkimuksen puitteissa aikaväli rajautuu ohjelmakauden ajalle, koska tulevia heijas-
tusvaikutuksia ei voida tarkkaan arvioida.
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2.3 Strategisen ohjelmatyön prosessi

2.3.1 Ohjelmatyön eteneminen klassisen mallin mukaisesti

Perinteinen klassiseen strategia-ajatteluun pohjautuva ohjelmatyön malli lähtee siitä
oletuksesta, että kehittäminen perustuu yhteiseen visioon ja yhteisiin strategioihin,
joiden sisällä sitten toimitaan. Tällöin varsinainen strategiaprosessi lähtee kehittä-
misstrategian laatimisesta. Eri toimijat pyritään sitouttamaan yhteisen strategian taak-
se. Jos muutoksia tarvitaan, ne luodaan tarpeen tullen uudestaan uudessa suunnitte-
luprosessissa.

Kehittämisstrategian mukaisten ohjelmien oletetaan ohjaavan eri organisaatioi-
den omaa päätöksentekoa ja toimintaa. Toimijoiden oletetaan sitoutuvan strategisiin
tavoitteisiin, jos strategia vain on riittävän hyvä. Sama koskee strategian pohjalta
suunniteltuja kehittämishankkeita ja muita toimenpiteitä.

Strategisen ohjelmatyön voidaan nähdä klassisessa muodossaan perustuvan mel-
ko suoraviivaisen suunnittelu- ja toimenpanoprosessiin, missä ohjelmatyön eri vai-
heet erotetaan selkeästi toisistaan. Suunnittelua seuraa päätöksenteko, jonka jälkeen
suoritetaan itse ohjelman/hankkeiden toimenpano. Lopuksi prosessia arvioidaan ja
tämän perusteella toimintaprosessiin tehdään mahdollisia korjauksia. Käytännössä
ohjelmien toteutushierarkia on ollut sen suuntainen, että suunnittelu ja varsinainen
toimenpano ovat erkaantuneet toisistaan. Keräsen ja Malisen (1995) luonnostelema
alueellisen kehittämistyön projektisykli (Kuva 2.) kuvaa perinteisen hankeprosessin
etenemisestä suomalaisessa aluekehitystyössä.

KUVA 2. Ohjelmatyön vaiheet - muodollinen prosessi (Keränen ja Malinen 1995,
38)
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Käytännön kehittämistoiminnossa on havaittu, että klassisen strategisen suunnitte-
lun mallin soveltaminen kehittämistyössä ei käytännössä toimi ajatellulla tavalla.
Klassisessa suunnittelumallissa ohjelman ja strategian suunnittelu on keskitetty tiet-
tyjen organisaatioiden tehtäväksi ja suunnitteluprosesseihin osallistuvat muut ryh-
mittymät on yleensä kutsuttu edustuksellisuuden mukaan. Käytännössä tämä saattaa
johtaa puutteelliseen tietoisuuteen, kun suunnittelussa mukana olevat toimijat eivät
tunnista riittävän hyvin todellisia tarpeita. Strategiassa pyritään myös yleisellä tasol-
la selkeyteen ja yksinkertaisuuteen, mikä käytännössä hukkaa tietoa todellisista läh-
tökohdista. Esimerkiksi tilastotiedot matkailun kehityksestä ja rakenteesta eivät to-
dellisuudessa kerro esimerkiksi matkailuyrittäjien tarpeista ja halusta kehittää toi-
mintaansa. Näin todellisuus typistyy liikaa eivätkä laaditut strategialinjaukset enää
kohtaa toiminnallisen tason todellisuutta.

2.3.2 Prosessuaalinen näkökulma strategiseen ohjelmatyöhön

Prosessuaalinen ja kommunikatiivinen näkökulma ohjelmatyöhön täydentää klas-
sista toimintamallia tuomalla esiin ohjelmatyöprosessin jatkuvuuteen ja poliittisuu-
teen liittyviä elementtejä. Tämän lähtökohdan oletuksena on, että ohjelmatyö on
käytännössä jatkuvaa vuorovaikutusta kehittämistyön yleisten tavoitteiden ja eri toi-
mijoiden omien tavoitteiden välillä. Strategiaprosessi ei myöskään ole johdonmu-
kainen ketju suunnittelusta toimeenpanon kautta tuloksiin, vaan käytännössä sitä
leimaa erilaisten neuvottelujen ja intressikamppailujen sekamelska.

Strategian ei prosessuaalisen näkökulman mukaan tarvitse myöskään aina olla
ennalta valmisteltu ja lukkoon lyöty vaan se voi olla myös emergentti. Tällaisia stra-
tegioita ovat muista aikomuksista ja ennakkokaavailuista poiketen esiin nousevat
strategiat. Tällöin ohjelmatyössä tehtävät toimenpiteet ja tapahtumat vain muodos-
tuvat sellaisiksi, että ne alkavat muodostaa tiettyjä käyttäytymisen kuvioita ja va-
kiintuneita toimintatapoja. Emergenteistä strategioista saattaa ajan mittaan kehittyä
tiedostettuja ja virallistettuja strategioita, kun toimijat tunnistavat syntymässä ole-
vat kuviot ja virallistavat ne esimerkiksi suunnittelun avulla. (Sotarauta & Linnamaa
1997, 77)

Prosessuaalinen lähestymistapa korostaa myös kokonaisvaltaista lähestymistapaa
aluehallinnollisen toimeenpanoprosessin sijaan. Tällöin ohjelmatyö ei näyttäydy
omana itsenäisenä toimintaprosessinaan vaan se on erilaisten neuvottelujen, analyy-
sien ja suunnitelmien kautta jatkuvassa vuorovaikutuksessa muihin toimintaproses-
seihin, joita ovat esimerkiksi kunnan eri sektoreiden, yritysten ja poliittisen päätök-
senteon prosessien kanssa. Ohjelmatyö ikään kuin leikkaa horisontaalisesti näiden
prosessien kautta, se toimii informoijana erilaisista kehitysmahdollisuuksista ja tar-
joaa kehittämisen apuvälineitä muokaten samalla eri toimijoiden omia strategioita.
Vastaavasti toimijoiden kanssa käytävä vuorovaikutus, erilaiset selvitykset, neuvot-
telut ja toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus koko ajan syöttävät palautetta itse
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ohjelmatyöprosessiin korjaten ja suunnaten sitä. Ohjelmatyön prosessuaalisesta ja
horisontaalisesti vaikuttavasta luonteesta johtuen myös ohjelmatyön arvioinnissa on
syytä kiinnittää huomiota eri toimijaryhmien omiin prosesseihin ja erityisesti siihen,
mikä ohjelmatyön merkitys niiden kannalta on. Kyse on jatkuvasta prosessista, jossa
suunnittelu, toimeenpano ja toiminnan arviointi eivät näyttäydy omina vaiheinaan
vaan kaikki etenevät samanaikaisesti vaikuttaen toisiinsa ja uusintaen samalla koko
kehittämisstrategiaa (ks. kuva 3).

Ohjelmatyö ei näin näyttäydy rationaalisena optimaalisen strategian mukaisina
johdonmukaisina prosesseina vaan käytännössä kyse on vuorovaikutuksessa synty-
västä erilaisten tavoitteiden ja strategioiden yhdistelystä ja koordinoinnista.

KUVA 3. Ohjelmatyö eri prosessien yhteensovittamisena pitkällä aikavälillä.

Prosessuaalisessa mallissa sitoutumista ei haeta suoraan kehittämissuunnitelmaan
eikä sen myöskään odoteta automaattisesti tapahtuvan, kun suunnitelmat ja toimen-
piteet vain ovat riittävän hyviä. Prosessuaalisessa mallissa sitoutumista etsitään toi-
mijoiden omista lähtökohdista. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen kautta on mah-
dollista vaikuttaa toimijoiden tietoisuuteen ja kytkeä ne siten paremmin mukaan
kehittymistyöhön. Tämä vaatii kykyä kuunnella eri toimijoita ja ymmärtää niiden
tarpeita ja sitä kautta löytää ne yhteiset tekijät, jotka toimijoiden omien intressien ja
kehittämistyön intressien välillä on. Samalla on mahdollista löytää ne toimijat, jotka
todellisuudessa haluavat osallistua ja kehittyä sekä kohdistaa resurssit näiden toimi-
joiden kanssa tehtävään toimintaan.



3 Näkökulmia arviointiin

3.1 Arvioinnin käsitteellistä taustaa

Arvioinnilla tarkoitetaan yleensä systemaattista tiedonkeruuseen ja analyysiin pe-
rustuvaa toiminnan arvon määrittelyä (Vuorela 1997, 11). Muusta toiminnan tutki-
muksesta sen erottaa juuri se, että siinä toimintaa pyritään arvottamaan suhteessa
johonkin toiseen tilaan nähden. Pelkkä asiantilan kuvailu ja analyysi eivät siis yksin
riitä. Arvottavan luonteensa takia arviointia käytetään yleensä päätöksenteon apuna.
Arviointeja voidaan kuitenkin tehdä monista eri syistä (ks. esim. Chelimsky 1989,
Rossi & Freeman 1993). Tällaisia ovat muun muassa johtamis- ja hallinnointitarkoi-
tukset, ohjelmanmuutosten hyödyllisyyden arvioinnit, interventioiden suuntaamisen
identifioinnin helpottaminen tai kirjanpitovelvollisuuden täyttäminen jne. Arvioin-
nin tarkoitus riippuu myös siitä, minkä sidosryhmän näkökulmasta arvioinnin koh-
detta lähestytään.

Arvioinnista ei ole mahdollista esittää yksiselitteistä ja yleisesti hyväksyttyä mää-
ritelmää. Tähän on monia syitä. Yksi on arvioinnin käytännönläheinen luonne sekä
siitä johtuva suuri vaihtelevuus ja moninaisuus. Toinen on se, että arvioinnin sisältö
ja muodot riippuvat voimakkaasti siitä toimintaympäristöstä, jossa arviointitietoja
hankitaan sekä niistä konkreettisista käytännön tilanteista, joissa arviointitietoja käy-
tetään tai joiden hankkimisesta ja saatavilla olosta huolimatta näitä tietoja ei käytet-
tä. (Sinkkonen & Kinnunen 1994, 20). Arviointia käytetään monesti myös yleisenä
yläkäsitteenä kuvaamaan hyvin monenlaista ohjaukseen liittyvää toimintaa kuten
tarkastusta, seurantaa jne. (Euroopan komissio 1997, 13). Arvioinnin metodologia
ja teoriat ovat kehittyneet samanaikaisesti useilla eri aloilla niiden omista lähtökoh-
dista ja tarpeista käsin. Tämä on käytännössä johtanut siihen, ettei arvioinnilla ole



Suuria odotuksia, pieniä askelia

25

varsinaisesti olemassa yhtenäistä käsitteistöä tai teoriaperustaa, vaikka sellaista on-
kin etenkin viime vuosina pyritty etsimään.

Arviointiin voidaan näkökulmasta ja kohteesta riippuen käyttää useita eri lähes-
tymistapoja, joita ovat muun muassa (Herman ym. 1987):

Tavoitekeskeinen arviointi;

• keskittyy ohjelman/hankkeen tavoitteiden saavuttamisen ja toiminnan tehokkuu-
den arviointiin

Päätöksenteko-orientoitunut arviointi;

• arvioinnin ensisijainen tavoite on helpottaa päätöksentekoa

Responsiivinen arviointi;

• arviointi pyrkii kuvaamaan ohjelmaprosesseja ja avainhenkilöiden arvonäkökoh-
tia

Arviointitutkimus;

• pyrkii keskittymään vaikutusten selittämiseen, vaikutusten aiheuttajien identifioi-
miseen sekä luomaan yleistyksiä ohjelman vaikuttavuudesta

Tavoitevapaa arviointi;

• arvioinnin tavoitteena on tutkia ohjelman vaikutuksia ohjelman omista tavoitteista
erillään olevien kriteerien perusteella tavoitteenaan erityisesti arvioida kohderyh-
mien tarpeiden täyttymistä

Kannatus-vastustus -arviointi;

• arviointi rakentuu vastakkaisten näkemysten ja niiden pohjalta tapahtuvan argu-
mentaation pohjalle

Hyödynnettävyys orientoitunut arviointi;

•  arviointi on rakennettu maksimoimaan tulosten hyödynnettävyyden yhden tai use-
amman rahoittajan/osallistujan näkökulmasta.

Arvioinnin kohteiden ja kriteerien valinta sekä jäsentämistavat ovat aina arvosidon-
naisia. Esimerkiksi taloudellinen tehokkuus, tuottavuus, oikeudenmukaisuus, tasa-
arvo, itsemäärääminen ja demokratia arviointia ohjaavina periaatteina pohjautuvat
erilaisiin arvoihin. Ne ovat Suomessakin saaneet eri aikoina erilaisia painotuksia ja
vaikuttaneet myös valittuun lähestymistapaan (Sinkkonen & Kinnunen 1994, 23).
Lisäksi arvioinnin kohteet ja käytetyt teoreettiset lähtökohdat vaikuttavat valittuun
lähestymistapaan. Tästä johtuen arviointeihin sovelletaan käytännössä tarpeen mu-
kaan osia useammastakin edellä mainituista lähestymistavoista.

Arvioinnissa on tärkeää toiminnan tulosten ja vaikutusten lisäksi kiinnittää oleel-
lista huomiota myös itse toimintaprosesseihin. Prosessien arviointiin liittyvät oleel-
lisesti myös sisäinen arviointi ja itsearviointi, jolloin toimintaan osallistuvat itse ar-
vioivat omia tekemisiään (Seppänen-Järvelä 1999, 104). Kyse ei silloin ole pelkäs-
tään tulosten arvioinnista tai erillisistä arviointitutkimuksista vaan jatkuvasta oman
toiminnan seurannasta ja kehittämisestä, jolla tuotetaan palautetietoa omasta toi-
minnasta.
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Arvioinnin ja seurannan hyödyntäminen alueellisessa kehittämistyössä on tärke-
ää monesta syystä. Arvioinnin funktio oppimisen välineenä on erityisesti paikallis-
tasolla usein puutteellista, vaikka sitä on perinteisesti käytetty Suomessa melko on-
nistuneestikin keskushallinnon vakiintuneiden toimintapolitiikkojen ohjauksessa
(Sinkkonen & Kinnunen 1994). Alueellinen kehittäminen on kuitenkin viime aikoi-
na siirtynyt yhä enemmän paikallis- ja aluetasoille, missä arviointia ei vielä harjoite-
ta varsinkaan kehittämistoiminnan osalta kovinkaan yleisesti. Osa syy tähän on puut-
teellinen tietämys arvioinnin hyödyistä, mutta merkittävää roolia näyttelee osaltaan
paikallisten resurssien niukkuus.

Kehittämistyön seuranta ja hallinta on monesti jätetty harvojen toimijoiden har-
teille eikä arviointitiedon kerääjistä tai arvioinnin tekijöistä ole yhteisymmärrystä
tai sopimusta. Erilaisten hankkeiden kanssa on usein kiire, eikä niitä ehditä juuri-
kaan suhteuttaa strategioihin tai toimintaympäristön muutoksiin sen enempää, jol-
loin kokonaisnäkemys kehittämisen suunnasta ja toimenpiteiden onnistuneisuudes-
ta jää puutteelliseksi. Toisaalta esimerkiksi hankkeiden tuloksia saatetaan myös usein
mitata niillä indikaattoreilla, joita rahoittajat ovat vaatineet, jolloin hankkeiden tu-
losten ja merkityksen arviointi suhteessa oman alueen kehitykseen jää helposti vä-
hemmälle. Arvioinnin roolin voi kuitenkin kasvavan osana kehittämisen tiedonhal-
lintaa tulevaisuudessa, kun alueet joutuvat yhä enemmän panostamaan omia resurs-
sejaan aktiiviseen kehittämiseen.

Muuttuvan verkostomaisen toimintaympäristön hallinnan ja alueellisen kilpailu-
kyvyn luomisen yksi keskeisimmistä tekijöistä on oppiminen, kilpailijoita nopeampi
uuden tiedon sekä uusien innovaatioiden luominen ja omaksuminen. Tässä yhtey-
dessä oppiminen määritellään uusien tietojen tai taitojen hankkimiseksi ja toimin-
taan sulauttamiseksi opiskelemalla, hyödyntämällä aiempia kokemuksia ja/tai neu-
voja. Olennaista on toimijan oma ajatteluprosessi, jossa uudet tiedot ja/tai taidot
oivalletaan ja sisäistetään. Vain oivaltamalla ja sisäistämällä asioiden todellinen ydin
ne välittyvät toimintaan. Keskeisen osan toiminnasta muodostaa omasta toiminnasta
oppiminen. Myös erilaisten arviointien tärkein tehtävä on tukea toimijoiden omasta
toiminnasta oppimista.

Arvioinnilla on oleellinen yhteys oppimiseen. Arvioinnin ja seurannan ensisijai-
sena tavoitteena on tuottaa tietoa organisaation toiminnasta tapahtuvan oppimisen
perustaksi. Arviointitiedon kuten muunkin suunnittelutiedon, ongelmana on kuiten-
kin yleensä se, että tieto jää helposti irralliseksi ja hyödyntämättömäksi. Jotta arvi-
ointitieto palvelisi tehokkaasti toiminnan kehittämistä ja oppimisprosessia, tulisi tie-
don hankinta kytkeä tiiviisti organisaation työprosesseihin (Seppänen-Järvelä 1999,
94).
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3.2 Euroopan Unionin rakennerahastopolitiikan arviointi

Euroopan Unionin harjoittama aluepolitiikka on noussut rahoituksen ja ohjauksen
kannalta hyvin tärkeään rooliin strategisen ohjelmatyön kannalta. EU jakaa rahoi-
tusta erilaisiin kehittämistoimenpiteisiin rakennerahastojen kautta ja pyrkii näin vä-
hentämään erilaisia sosioekonomisia ongelmia ja tasaamaan eri alueiden välisiä ke-
hityseroja. Rakennerahastopolitiikkaa harjoitetaan erilaisten kehittämisohjelmien
avulla, joista osan kohdistuminen on alueellisesti rajattua, kun taas toiset määritty-
vät lähinnä sektorikohtaisesti. Tämän lisäksi EU:lla on käynnissä erilaisia yhteisö-
alueohjelmia, jotka kohdistuvat lähinnä koko yhteisön kannalta yhteisiin merkittä-
viin kysymyksiin. Euroopan Unionin harjoittamaa koheesiopolitiikkaa arvioidaan
lähinnä sitä kautta, kuinka hyvin eroja tuloissa, työllisyydessä ja elinolosuhteissa on
kyetty vähentämään käyttäen…

• kansallisiin ja alueellisiin tilastoihin perustuvia makrotaloudellisia ja ala-kohtaisia
indikaattoreita

• kuvaavien ja analyyttisten tutkimusten informaatiota

• laadullisia analyysejä.

(Euroopan komissio 1997)

Rakennerahastojen osalta päävastuu arvioinnista jää kansallisille viranomaisille.
EU:lle on kuitenkin varattu mahdollisuus tehdä tai teettää oma evaluointinsa josta-
kin ohjelmasta, jos se harkitaan tarpeelliseksi. Evaluoinnin käytännön järjestelyt
hoidetaan yleensä jäsenmaan ao. viranomaisten ja kunkin ohjelman seurantakomite-
an yhteistyönä. Vaikka evaluoinnin tarkoituksena on tarpeen mukaan joko korjata
käynnissä olevaa ohjelmaa tai parantaa tulevia ohjelmia, evaluointia voidaan käyt-
tää myös valvontavälineenä.

Ohjelmien toteuttamisen ja saavutettujen tulosten arvioinnin tärkeyttä on koros-
tettu monessa eri yhteydessä. Ohjelmien rahoittamisen ehtona on säädösten mukais-
ten arviointien toteuttaminen ohjelmatyön eri vaiheissa ja kehittämisohjelmien ra-
hoituskehyksissä on etukäteen varattu kiinteä määrärahaosuus arviointien suoritta-
miseen. Arviointityö voidaan tilata esimerkiksi erilaisilta tutkimuslaitoksilta, yli-
opistoilta tai tilintarkastusyhtiöiltä edellyttäen, että niillä on asiantuntemusta laajo-
jen ja suurelta osin julkishallinnon valvonnassa toteutettavien ohjelmien arviointiin.
Komissio vaatii periaatteessa riippumattomien asiantuntijoiden käyttöä evaluoin-
nissa ja avointa kilpailua valintatilanteessa. Ohjelmien täytäntöönpanoa koordinoi-
vien ministeriöiden omia arviointeja ei pidetä riittävän riippumattomina.

EU:n suunnittelujärjestelmää voisi kuvailla sanoilla rationaalinen ja hierarkki-
nen. Sen näkökulmasta arvioinnin tehtävä on toimia lähinnä palautemekanismina ja
johtamisvälineenä (Horelli 1997). Ohjelmallisessa kehittämisessä arviointiprosessi-
en perimmäinen tehtävä on tuottaa systemaattisesti palautetta kehittämistoiminnasta
ja siten tukea oppimista. Keräsen ja Malisen (1997, 19) mukaan arviointien avulla
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ohjataan hankkeet kohteisiin, joissa niihin sijoitetut varat tuottavat mahdollisimman
hyvin. Arvioinnit voidaan jakaa yleisellä tasolla kolmeen osaan, joita käytetään myös
kehittämisohjelmien virallisessa arvioinnissa. Nämä ovat ohjelmien ennalta arvioin-
ti (ex-ante) ennen niiden lopullista hyväksymistä, ohjelmien ja projektien toteutta-
misen aikainen arviointi (interim) sekä tuloksia ja vaikutuksia mittaava jälkikäteis-
arviointi (ex-post) (ks. Euroopan komissio 1997).

Arvioinnin eri osat kohdistuvat kehittämistyön eri vaiheisiin ja niillä on kaikilla
oma erityinen roolinsa toimintapolitiikan ohjaamisessa. Etukäteisarvioinnin pääteh-
tävänä on alueellisessa kehittämisessä yleisesti nähty itse ohjelmatyön lähtökohtien
ja organisoinnin laadun valvonta. Tavoitteena on tätä kautta mahdollisimman hyvin
etukäteen välttää mahdolliset ongelmat ja epätarkkuudet. Toteutuksen aikainen arvi-
ointi tai väliarviointi pyrkii osaltaan korjaamaan toimintaprosessissa ja toimeenpa-
nossa esiin tulleet ongelmat ja havaitsemaan toimintaympäristössä tapahtuneet muu-
tokset jo ohjelman aikana. Samalla sen tehtävänä voidaan kuitenkin nähdä myös
informaation kerääminen jälkiarviointia silmällä pitäen.

Jälkiarviointi suoritetaan ohjelman päätyttyä ja siinä tavoitteena on kartoittaa
ohjelman tuloksia ja vaikutuksia. Jälkikäteisarvioinnin tehtävänä on ohjata suunnit-
telua ja päätöksentekoa ohjelmalohkon tulevassa kehittämisessä.
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KUVA 4. Luonnos alueellisesta kehittämisestä ja sen arvioinnin rakenteesta Suomessa
(Horelli 1997, 438)

Tavoitesuuntautuneen arvioinnin keskeisenä lähtökohtana on valittujen toimenpitei-
den interventiologiikan selvittäminen ja ymmärtäminen. Analyysin pohjana ovat
erilaiset sosio-ekonomiset ongelmat, joita varten arvioitava ongelma on käynnistet-
ty. Ohjelman toteuttamiseksi suoritettujen toimenpiteiden tuloksia ja vaikutuksia
vertaillaan sitten alkuperäisiin ohjelmallisiin tavoitteisiin ja sosio-ekonomisten on-
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gelmien laatua ja määrää ilmaiseviin indikaattoreihin. Ohjelma on ollut tuloksekas,
jos ongelmiin on indikaattoreiden perusteella kyetty vaikuttamaan. Ohjelma on ollut
kustannustehokas, jos saavutettujen tulosten suhde käytettyihin panoksiin on ollut
asetettujen ehtojen mukainen tai sitä parempi. Euroopan Unionin arviointimallia kuvaa
tiivistetysti alla oleva kuva (Kuva 5).

KUVA 5. Perinteisen ohjelmatyöarvioinnin eri osa-alueiden suhteet ohjelmapro-
sessiin (Euroopan komissio 1997)

Kaiken kaikkiaan EU:n harjoittaman evaluaation luonnetta kuvaavat kootusti seu-
raavat piirteet: Vastuu arvioinnin toteutuksesta on hajautettu, mikä käytännössä tar-
koittaa sitä, että kukin maa järjestää arviointiprosessin itse annetuissa puitteissa.
Alueellista kehittämistyötä arvioidaan ohjelmittain niille asetettujen tavoitteiden
pohjalta eli arvioinnin näkökulma on toimeenpano-orientoitunut ja tavoite-keskei-
nen. Arvioinnin painopiste on kustannus-hyöty -tehokkuuden arvioinnissa. Arvioin-
nin lähestymistapa on pikemminkin tutkiva kuin toimintaprosessin kanssa vuorovai-
kutuksessa oleva.

3.3 Kehittämistyön kommunikatiivisten piirteiden arviointi

Rationaalinen suunnittelu- ja päätöksentekomalli on saanut paljon kritiikkiä arvi-
oinnin lähtökohtana. Erityisesti niin sanottu kriittinen koulukunta on korostanut, että
suunnitelma tai ohjelma on käytännössä oleellisesti poliittinen prosessi täynnä eri-
laisia arvoja eikä niinkään jonkinlainen tieteellinen toimintamalli (Khakee 1998,
20). Innes (1995) on todennut, että suunnittelun ja toimintapolitiikan teoriat ovat
siirtyneet rationaalisesta suunnitteluparadigmasta kohti kommunikatiivisen suunnit-
telun teorioita.
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Perinteinen rationaalinen arviointimalli, jota EU:n arviointinäkökulmakin edus-
taa, on sisältänyt käytännössä erilaisia tapoja arvioida kustannusten ja hyötyjen vä-
lisiä suhteita. Vaikkakin on havaittu, että tavoitteiden ja keinojen väliset suhteet ovat
olleet huonosti määriteltyjä tai sisältäneet paljon epävarmuutta ja erilaista politi-
kointiin liittyvää arvosidonnaisuutta, on rationaalisen arvioinnin periaatteena silti
ollut pyrkimys optimaalisen mallin etsimiseen ja ihannevaihtoehdon löytämiseen
(Khakee 1998, 20). Perinteinen mittaamiseen perustuva lähestymistapa on joka ta-
pauksessa nähty puutteellisena keinona, ja sen moniin ongelmiin on vastaukseksi
kehitetty lukuisia erilaisia arviointimalleja, jotka kuitenkin nojaavat pohjimmiltaan
rationaaliseen lähestymistapaan. Tällaisia lähestymistapoja ovat muun muassa eri-
laiset informaatiovaikutuksia mittaavat panos-tuotosanalyysit, monikriteerilähesty-
mistavat, prosessiin ja rakenteisiin kohdistuvat analyysit ym.

Kommunikatiivisen suunnitteluteorian voidaan katsoa lähestyvän arviointia hie-
man edellisestä poikkeavalla tavalla. Siitäkin voidaan hahmottaa useita hieman eri
tyyppisiä lähestymistapoja, jotka kaikki kuitenkin painottavat itse arviointiprosessin
luonnetta tiedon vaihdon välineenä ja keskustelun välikappaleena. Arviointiprosessi
nähdään tällöin yksiselitteisten vastausten, faktojen, hyötyjen ja kustannusten sijas-
ta välineenä kriittiselle keskustelulle ja tiedonvaihdolle. Arviointiprosessi muistut-
taa puhtaasti kommunikatiivisessa muodossaan lähinnä tietynlaista areenaa, missä
toimijat vaihtavat kokemuksiaan ja näkökulmiaan aikaisemmasta toiminnasta tarjo-
ten näin mahdollisuuden tietoisuuden kehittymiselle ja oppimiselle.

Kommunikatiivisen suunnitteluteorian tuoma täydennys perinteiseen arviointi-
näkemykseen liittyy pitkälti juuri ohjelmatyön merkittävyyden arviointiin. Suunnit-
telun kommunikatiivisiin piirteisiin liittyvät tekijät ovat harvoin suunnitelmien ja
ohjelmien tavoitteina, varsin usein ne sivuutetaan kokonaan. Kuten edellisessä kap-
paleessa todettiin, alueellisessa kehittämistyössä perinteinen instrumentaalinen ta-
voite-keino hierarkia ei toimi odotetulla tavalla. Suunnittelun kommunikatiiviset
piirteet nousevat keskeisiksi tekijöiksi tulosten saavuttamisessa kehittämistyössä,
missä mukana on useita eri tyyppisiä toimijoita omine tavoitteineen ja toimintata-
poineen. Siksi myös arviointiprosessissa tulee huomio kiinnittää yksiselitteisten tu-
losten ja faktojen etsimisen lisäksi eri toimijoiden näkemyksiin ja tulkintoihin ohjel-
matyöprosessista ja välittää näitä kehittämistoimintaan arviointiprosessin kautta.
Lisäksi toimijoiden välinen vuorovaikutusprosessi, tiedonkulku, tietoisuus ja toi-
mintakulttuuri itsessään nousevat arviointikohteena keskeisesti esille.

Kehittämisohjelmat ja paikalliset strategiat ovat yleensä melko yleisiä ja luovat
parhaimmillaan kehykset käytännön projekteille ja hankkeille, joissa toimii hyvin
moninainen joukko erilaisia toimijoita. Ohjelmien vaikutus käytännön tuloksiin ei
siis ole suora vaan välillinen (Mastop & Faludi 1997). Välillisen vaikutuksen takia
ei ole myöskään mielekästä painottaa ohjelman tavoitteiden suhdetta suoraan tulok-
siin. Ohjelmien ja suunnitelmien onnistuneisuutta ja merkitystä arvioidessa tulisikin
laajemmin tarkastella ohjelman vaikutuksia tuloksista erillään eli miten ohjelma on
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vaikuttanut hankkeiden suunnitteluun ja kohdentamiseen sekä eri toimijoiden omiin
ajattelu- ja toimintatapoihin. Tässä yhteydessä myös ei-aiotut, mutta positiiviset tu-
lokset saadaan mukaan vaikutusten piiriin. Myös perinteisen arviointinäkökulman
eli tulosten arvioinnin kannalta hankkeiden tuloksia tulisi pikemminkin tarkastella
suhteissa hankkeiden omiin tavoitteisiin eikä niinkään suoraan kehittämisohjelman
yleisiin tavoitteisiin.

Kehittämistyössä on kyse yhä enemmän yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta, jon-
ka vaikutukset toimijoihin ja näiden välisiin suhteisiin ovat moninaisia. Tällaisia
ovat muun muassa verkostojen ja sosiaalisen pääoman kehittyminen sekä konsen-
suksen ja sitoutumisen kasvu (Khakee 1998b). Ne vaikuttavat osallistujien näke-
myksiin ja toimintamalleihin myös pitemmällä aikavälillä. Tämä liittyy oleellisesti
kommunikatiivisen teorian ytimessä olevaan ajatukseen yhteisöjen oppimisesta osa-
na prosessien kehitystä.

Monien erilaisten toimijoiden mukanaolo ja paikallisen toimintakulttuurin vaiku-
tus toiminnan organisointiin on oleellinen. Paikallisessa kehittämistyössä ei ole kyse
pelkästään suoraviivaisesta kehittämistoimenpiteiden suunnittelusta ja toimeenpa-
nosta. Käytännössä kehittämistyö on pikemminkin jaetun vallan maailmassa tapah-
tuvaa organisaatioiden välistä toimintaa, missä eri toimijoiden tulkinnat vaikuttavat
oleellisesti muun muassa hankkeiden etenemiseen ja toimintaan sitoutumiseen. Pro-
sessien laatu ja käytännön toiminnan tehokkuus on riippuvainen institutionaalisen
kentän ymmärtämisestä. Osittain edellä todetun yhteisöjen oppimisprosessin seu-
rauksena myös itse toimintatavoissa ja toiminnan organisoinnissa tapahtuu muutok-
sia, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi toiminnan tuloksiin. Esimerkiksi kehittä-
mistyön vaikutukset erilaisten eturyhmien ajatteluun ja näkemyksiin ovat olennaisia
merkitykseen liittyviä tekijöitä, koska ne vaikuttavat kehittämistoiminnan tulevai-
suuden mahdollisuuksiin. (ks. Forester 1989; Khakee 1998b).

Klijnin ja Teismanin (1997) mukaan toimintaprosessin arviointi vaatii eri kritee-
rejä kuin tuotosten perinteinen arviointi. He ovat eritelleet kehittämistyön kommu-
nikatiivisesta luonteesta seuraavia arvioinnin kohteita:

• Ovatko toimijat kyenneet linkittämään yhteiset ja omat tavoitteet keskenään eli onko
toiminnassa päästy koordinaatioon ja onko toimijoiden kehitysnäkemys muuttunut?

• Onko toimintaprosessiin kyetty linkittämään toimintapolitiikan kannalta oleelliset toi-
mijat eli onko vuorovaikutus tehokasta. Esimerkiksi kehittämistyössä keskeisiä kysy-
myksiä ovat: onko suunnitteluvaiheessa kaikki merkitykselliset ryhmät mukana, onko
hankkeisiin saatu mukaan ne toimijat, jotka katsotaan tärkeiksi, onko jokin ryhmä
jättäytynyt pois (kuten esim. yrittäjät)

• Päätöksenteon ja toimeenpanon rakenne. Miten toiminta järjestetty, jotta erilaiset tar-
peet ja toimintakulttuurit on kyetty huomioimaan. Alueellisessa kehittämistyössä saattaa
hankkeiden hallinnan monimutkaisuus ja järjestelmän jäykkyys häiritä esimerkiksi
yritystoimintaa. Miten esimerkiksi yhdistetään rahoituksen ajallisen osuvuus, ohjel-
matyön valvontatarpeet ja toiminnan yksinkertaisuus?
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Ohjelmatyön kokonaisvaltaisten vaikutusten arviointi on haastava tehtävä, johon ei
ole löydettävissä yksiselitteisiä malleja. Varsinkin yhteistyöprosessien laadun arvi-
ointi ja toimijoiden ajatuksellisella tasolla tapahtuvia tulkintojen ja kehitysnäkemyk-
sen muutoksia on vaikea arvioida perinteisin keinoin. Kuitenkin juuri paikallisessa
kehittäjäverkostossa toimivien ihmisten ja organisaatioiden tapa tulkita kehitystä ja
omaa asemaansa siinä on oleellisen tärkeää. Usein kehittämistyön mukana synty-
neet yhteistyöverkostot, tieto alueen kehitysmahdollisuuksista ja tulkinnat omasta
roolista säilyvät vielä pitkään itse ohjelman päättymisen jälkeen.

Eräs lähestymistapa yhteistyöprosessien ja toimijoiden tulkintojen arviointiin on
Consensus building –ajattelu (ks. Innes 1998). Pohjimmiltaan Consensus building -
käsite on liitetty yhteistyökäytäntöihin, joissa pyritään eri toimijoiden välisen yh-
teisymmärryksen rakentamiseen yhteistä intressiä koskevassa asiassa. Se perustuu
tilanteeseen, jossa toimijoiden väliset intressit ja ajattelumallit eroavat usein huo-
mattavasti toisistaan ja yhteisymmärrystä haetaan neuvotteluprosessin kautta. Ke-
hittämistyössä usein on kuitenkin kysymys enemmänkin siitä että kokonaisvaltainen
tavoite eli positiivinen kehitys on pitkälti yhtenevä, mutta näkemykset toiminnan
merkityksestä, konkreettisista keinoista ja työnjaosta poikkeavat toisistaan. Lähes-
tymistapa prosessin arvioinnille on kuitenkin pitkälti samansuuntainen ja sitä on
mahdollista soveltaa myös kehittämistyön arvioinnissa.

Kommunikatiivisen suunnittelun ja consensus building –lähestymistavan mukai-
sia yhteistyön vaikutuksia ei ole kirjallisuudessa esitelty kovinkaan laajasti. Alusta-
via perusolettamuksia kokonaisvaltaisista vaikutuksista on summattu seuraavaan
Innesin (1998b) pohjalta soveltaen ja lisäten:

• Epäonnistuminen voi olla onnistumista: vaikka itse ohjelman tavoitteita ei saavuteta-
kaan, voi prosessi saada aikaan sellaisia ideoita ja erillisiä toimenpiteitä, joita ei  muuten
olisi ymmärretty hyödyntää

• Joistakin näkökulmista ja ongelmista johtuen jo sopimus tai yhteisymmärrys jostain
hankalasta asiasta voi olla itsessään tärkeä tulos

• Prosessi itsessään on tärkeä eli demokraattisessa toimintaympäristössä pohjimmil-
taan tehokaskaan ratkaisu ei ole välttämättä hyvä, jos prosessi ei ole ollut avoin ja
laajasti asianosaisia mukaan ottava. Usein puutteellinen ja liiaksi rajattu osallistumi-
nen suunnitteluun vaikeuttaa myös toimijoiden sitoutumista ja sitä kautta hankkeiden
toteutumista.

Ohjelmatyöprosessin mahdolliset vaikutukset ovat kuitenkin paljon laajempi tekijä
kuin pelkkää ongelmien ratkaisua ja yhteisymmärrystä. Kehityksen kannalta hyvin
tärkeitä vaikutuksia voivat olla myös:

• Uusien kontaktien saaminen ja luottamuksen lisääntyminen. Monesti juuri toimijoi-
den parempi keskinäinen tuntemus vähentää epäluuloja ja lisää tietoa eri toimijoiden
tavoitteista ja ongelmista

• Uusien verkostojen, yhteistyösuhteiden, organisaatioiden ja prosessien syntyminen.
Usein toisen asteen vaikutukset ovat tärkeämpiä kuin ensisijaiset (Innes 1998b, 5).
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Ohjelman sivutuotteena saattaa alkaa uusi yhteistyösuhde tai projekti, jolla on tärkeä
merkitys tavoitteiden saavuttamisessa.

• Tietämys ja oppiminen. Informaation lisääntyminen ja leviäminen on ehkä yksi tär-
keimpiä ohjelmatyön ja osallistuvan prosessin vaikutuksista. Eri osallistujilla on osal-
listumisen seurauksena parempi tietämys muiden toiminnasta, oman toiminnan suh-
teesta muihin sekä kokonaisvaltaisista tavoitteista ja niiden merkitystä. Sotarauta (1996)
käyttää myös termiä strateginen tietoisuus. Siinä kunnan (tai muun mukana olevan
toimijan) edustajille syntyy tietoisuus siitä, mitä ollaan, mistä tullaan ja mihin ollaan
menossa. Myös erilaiset epärealistiset tavoitteet ja mahdollisten epäonnistumisten syyt
voidaan saada selville yhteistoiminnan kautta.

• Sosiaalinen, tietämyksellinen ja poliittinen pääoma. Vaikka monet muut tavoitteet
eivät sellaisina toteutuisikaan, voi ohjelmatyöllä olla vaikutuksia vuorovaikutusmuo-
tojen kehittymiselle, toimijoiden tietämyksen ja ajattelutapojen muuttumiselle ja pa-
remmalle ymmärrykselle kehittämistoiminnan piirteistä.

Kehittämistyössä toimijat keräävät ja luovat niin sanottua jaettua (inhimillistä) pää-
omaa. Innesin (1994) mukaan jaettu pääoma voidaan jakaa kolmeen osaan: sosiaali-
nen pääoma henkilökohtaisten verkostojen ja luottamuksen muodossa; tiedollinen
pääoma yhteisten ongelma-alueisiin liittyvien kehitysnäkemysten, indikaattoreiden
ja kuvausten muodossa sekä toisten toimijoiden tarpeiden ja tavoitteiden ymmärtä-
misen muodossa; poliittinen pääoma muodostuneiden uusien “poliittisten” allianssi-
en muodossa. Pitkällä aikavälillä nämä yhteistyön kautta kehittyvät erilaiset tiedolli-
set ja sosiaaliset valmiudet mahdollistavat suuremman toimijoiden välisen konsen-
suksen ja sitä kautta paremmat mahdollisuudet kytkeä eri toimijoita ohjelmatyöhön
ja siten lisätä toiminnan vaikuttavuutta. Yksi ohjelmatyön tärkein merkitys on juuri
kehittämistoiminnan pitkän aikavälin institutionaalisen kapasiteetin rakentamises-
sa, mikä heijastuu kehittämistyön prosesseihin vielä pitkään varsinaisen kehittämis-
ohjelman päättymisen jälkeen (ks. kuva 6.)
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KUVA 6. Strategisen ohjelmatyön kommunikatiiviset piirteet ja niiden vaikutus ke-
hittämistyön institutionaaliseen kapasiteettiin.

Oleellinen pehmeä strategian ja kommunikatiivisen suunnittelunäkemyksen tuoma
lisä tähän arviointitutkimukseen on kyky käsitellä tekijöitä, jotka ovat varsinaisen
ohjelmatyön ulkopuolella eli vastauksen etsimistä kysymykseen siitä, mitä vaiku-
tuksia strategisella ohjelmatyöllä on ohjelman muodollisten tuotosten lisäksi. Toisin
sanoen kysymys on siitä, mitä lisäarvoa ja merkitystä ohjelmatyöllä on varsinaisen
instrumentaalisen näkökulman ulkopuolella ja mitä jää käteen, kun ohjelma ja sen
ohjaamat hankkeet loppuvat. Strategisen ohjelmatyön perimmäisinä tavoitteina ei
aluekehittämisessä kuitenkaan tavallisesti ole yksittäisten ongelmien akuutti korjaa-
minen vaan pikemminkin mahdollistava pitkän aikavälin kehitysedellytysten luomi-
nen.
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Kommunikatiivisen näkökulman tarkoitus on laajentaa käsitystä kehittämisohjel-
mien merkityksestä ja niiden arvioinnista. Kommunikatiivinen näkemys ei korvaa
perinteisiä arviointimenetelmiä, vaan se toimii niiden täydentäjänä. Ohjelmatyön
seurannaisvaikutusten ja toimijoiden välisiin prosesseihin liittyvien vaikutusten ar-
viointi on vaikeampaa kuin perinteisten kvantitatiivisten indikaattoreiden käyttö,
koska indikaattorit ovat tällöin väistämättä arvosidonnaisia. Tästä johtuen kokonais-
valtaisessa arvioinnissa ei välttämättä päästä tulosten tarkkuudessa yhtä täsmällisel-
le tasolle kuin perinteisissä lähestymistavoissa, mutta toisaalta itse ilmiöiden ym-
märtämisessä on mahdollista päästä astetta syvemmälle.

3.4 Arviointinäkökulman laajennus pehmeän strategian pohjalta

Tässä tutkimuksessa arvioinnin teoreettisena lähtökohtana käytetään pehmeän stra-
tegian teoriaa (Sotarauta 1996). Se on laaja-alainen strategianäkemys, jonka tehtävä
on auttaa ymmärtämään ja yhdistämään strategian kommunikatiivisia, prosessuaali-
sia ja klassisia piirteitä. Se yhdistää perinteiseen suhteellisen suoraviivaiseen ja ra-
tionaaliseen suunnittelu- ja kehittämisnäkemykseen ohjelmatyöprosessien laatuun
ja toimijoiden välisten vuorovaikutussuhteiden merkitykseen liittyviä tekijöitä. Peh-
meän strategian ydin on siinä, ettei se rakennu minkään yksittäisen lähestymistavan
varaan, vaan häivyttää eri lähestymistapojen vastakkainasetteluja. Arvioinnin yh-
teydessä pehmeä strategia tarkoittaa siis pitkälti sitä, että pyritään yhdistämään arvi-
oinnin eri lähestymistapoja siten, että ne täydentävät toisiaan.

Yhtenä pehmeän strategian taustalla olevana oletuksena on, että prosessien laatu
on keskeinen tekijä kehittämistoiminnan vaikuttavuudessa (ks. Sotarauta & Linna-
maa 1997). Tällöin myös arvioinnissa tulee kiinnittää aiempaa enemmän huomiota
kehittämistoiminnan moniin heijastusvaikutuksiin. Koska strateginen ohjelmatyö on
ihmisten välistä toimintaa, ovat erilaiset toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen,
tietoisuuteen, sitoutumiseen ja asenteisiin liittyvät tekijät ja niiden kehittyminen yleen-
sä merkittävässä asemassa ohjelmatyön pitkän aikavälin merkitystä arvioidessa.
Hyväkään suunnittelu ei strategisessa ohjelmatyössä riitä, jos käytännön toteutuk-
sessa eri toimijat eivät syystä tai toisesta toimi niiden mukaisesti.

Kehittämistyön arviointi voi kohdistua kehittämisohjelmiin ja/tai projekteihin.
Arviointien huomio on perinteisesti kohdistettu siihen, mitä tavoitteita on asetettu,
miten ne on saavutettu ja miten tehokkaasti on toimittu. Usein kehittämistoiminnan
heijastusvaikutukset jäävät huomiotta. Käytännössä on olemassa kolme erilaista
peruslähestymistapaa kehittämisohjelmien arviointiin:

a) Arvioidaan ohjelmatyön tuloksellisuutta

• Arviointikriteerit johdetaan tavoitteista. Tällöin arvioidaan tavoitteiden ja tulosten
välistä suhdetta. Heijastusvaikutukset jäävät yleensä huomiotta.
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b) Arvioidaan ohjelmatyön tehokkuutta

• Arviointi kohdistuu toimenpiteiden ja tulosten väliseen panos-tuotos suhteeseen.
Myös tällöin asetetut tavoitteet muodostavat arvioinnin lähtökohdan.

c) Piiritetään ohjelmatyön kaikkia vaikutuksia

• Arviointikriteerejä ei johdeta vain tavoitteista, vaan arvioinnissa lähdetään etsi-
mään kehittämisohjelman erilaisia seurauksia (tavoitevapaa-arviointi)

(Mastopia ja Faludia 1997 soveltaen)

KUVA 7. Merkittävyyden, vaikuttavuuden ja  tuloksellisuuden väliset suhteet

Kaksi ensimmäistä kohtaa rakentuvat perinteisen tavoite-keino -asetelman varaan,
jolloin joko tietoisesti tai tiedostamattomasti oletuksena on, että kehittämisohjelma
saa aikaan muutoksia  todellisessa tilanteessa. Tällöin helposti keskitytään liikaa
kehittämisohjelmaan ja siihen perustuvaan kehittämistyöhön, jolloin monet ulkoiset
tekijät (väliin tulevat muuttujat) saattavat jäädä huomiotta. C-kohta on lähtökohdal-
taan avoimempi. Se tunnistaa myös kehittämistyön monet heijastusvaikutukset ja
pyrkii ottamaan huomioon ulkoisten tekijöiden vaikutukset ohjelmatyöhön, tavoit-
teisiin ja strategioihin. Nopeasti muuttuvissa tilanteissa tavoitteita ja strategioita ei
voi arvioida lukkoon lyötyinä suunnitelmina, vaan jatkuvasti muuttuvina ja kehitty-
vinä kehittämisen välineinä.

Konkreettisiin hankkeisiin kohdistuvat projektisuunnitelmat ovat arvioitavissa
tavoite-keino -asetelman puitteissa, mutta laajemmassa ja pidemmälle tulevaisuu-
teen suuntautuvassa strategisten ohjelmatyön arvioinnissa se antaa suppean ja to-
dennäköisesti vääristyneen kuvan kehittämistyöstä. Strategista ohjelmatyötä arvioi-
taessa otteen tulisi olla avoimempi, koska strategisessa kehittämisessä kommuni-
kaation ja monien sosiaalisten prosessien merkitys on keskeinen (ks. mm. Healey
1997; Mastop & Faludi 1997; Sotarauta & Linnamaa 1997.) Tällöin pehmeä strate-
gia antaa hyvän lähtökohdan arvioinnille, koska se tunnistaa sekä tavoitehakuisen
klassisen strategiatyön että kehittämistyön kommunikatiivisen ulottuvuuden osana
kokonaisuutta.
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Pehmeä strategia korostaa sekä strategisen kehittämisohjelman suorituskykyä että
sen kimmoisuutta. Suorituskyvyllä tarkoitetaan sitä, säilyttääkö ohjelma roolinsa,
oman merkityksenä ohjelmakauden. Tällöin kriittisiä kysymyksiä ovat: Käytetään-
kö kehittämisohjelmaa tehtäessä yksittäisiä kehittämiseen liittyviä päätöksiä? An-
taako se lisävalaistusta päätöksentekoon ja toimintaan, tukeeko se niitä? Auttaako se
ongelmien ratkaisemisessa ja tulevaisuuden luomisessa? Kimmoisuus tarkoittaa ke-
hittämistyön kykyä ottaa huomioon muuttuvat tilanteet, oppia ja suunnata toimintaa
uudelleen. Tällöin kriittinen kysymys on: toimiiko strateginen kehittämisohjelma
peilinä, joka suhteuttaa aiotut strategiat ulkoisiin muutoksiin ja uusiin toimenpitei-
siin? (ks. Sotarauta 1996; Mastop & Faludi 1997.) Edellisessä luvussa jaettiin ke-
hittämistyön arvioinnin lähestymistavat tulosten suhteen kolmeen osaan: tulokselli-
suuteen, vaikuttavuuteen ja merkittävyyteen. Suorituskyvyn ja kimmoisuuden kes-
keisin mittari on merkittävyys. Se liittyy olennaisella tavalla tuloksellisuuteen ja
vaikuttavuuteen seuraavasti:

Tuloksellisuus muodostuu ohjelmatyön tavoitteiden ja tuotosten välisestä suhteesta. Onko
ohjelmatyölle asetetut tavoitteet saavutettu?

Vaikuttavuus muodostuu seudun kehityksen ja tuotosten välisestä suhteesta. Onko ohjel-
matyöllä kyetty vaikuttamaan seudun kehitykseen?

Merkittävyys muodostuu ohjelmatyön hyödyistä pitkällä aikavälillä. Onko ohjelmatyöllä
vaikutettu kehityksen perusteisiin siten, että kehitykselle on syntynyt uutta pitkän ai-
kavälin kasvualustaa?

(vrt. Temmes 1994)

Merkittävyys on käsitteistä laajin ja samalla avoimin. Se sisältää yleisellä tasolla
sekä tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden, mutta kiinnittää huomion ennen kaikkea
kehittämistyön moniin merkityksiin - sekä sen suoriin vaikutuksiin että moniin sivu-
vaikutuksiin. Pehmeä strategia korostaa strategisen ohjelmatyön merkittävyyden ar-
vioinnissa seuraavia seikkoja:

• Rakentuuko ohjelmatyön yhteydessä sellainen toimintatapa ja organisoinnin muoto,
joiden puitteissa toimijoilla on tilaa toteuttaa strategioita ja luoda niitä uudelleen jat-
kuvasti toiminnan kautta? Jäävätkö ohjelmat ja niiden ydinajatukset elämään myös
erillisten projektien päätyttyä?

• Kyetäänkö ohjelmatyön avulla luomaan seudulle laajaa sellaista yhteistä strategista
tietoisuutta seudun ongelmista, vahvuuksista, kehittämispotentiaalista sekä tulevai-
suuden uhkista ja mahdollisuuksista, jonka varassa kehittämistyötä on mahdollista
syventää ja jatkaa pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti?

• Ovatko strategisen ohjelmatyön kohderyhmät vastaanottaneet ohjelmaan kirjatut viestit
- strategiset aikomukset - ovatko ne vaikuttaneet jollain tavalla niiden päätöksente-
koon, onko syntynyt uusia liittoutumia jne. ?

Merkittävyysnäkökulma korostuu Suomen ja Pohjois-Pirkanmaan näkökulmasta myös
siksi, että ohjelmallinen kehittäminen on oleellisesti ollut riippuvaista Euroopan
Unionin rakennerahastojen antamasta tuesta ja EU:n aluepolitiikka on myös ohjan-
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nut kehittämisen käytäntöjä. Alkava ohjelmakausi saattaa aluepolitiikan muutosten
ja EU:n laajenemisen johdosta jäädä monilla alueilla viimeiseksi, jolloin on oletetta-
vissa, että tulevaisuudessa resurssit kehittämistyöhön tulevat vähenemään. Tästä
syystä tämän hetkisen ohjelmatyön merkitys kehittämistoiminnan pitkän aikavälin
institutionaalisen kapasiteetin rakentajana korostuu.

Yhteenvetona tämän työn arviointinäkökulma poikkeaa perinteisestä ohjelma-
työn arvioinnista seuraavasti:

• Arvioinnin lähtökohta ei ole hallinnollisessa kehittämisohjelman toimeenpanon tar-
kastelussa vaan ohjelmatyön vaikutusten ja merkityksen tarkastelusta tietyllä alueel-
la. Lähtökohta on siis aluelähtöinen ja sen tarkoituksena on hankkia tietoa ja tarjota
ajatusmalleja ja lähestymistapoja kehittämistoiminnan ymmärtämiseen ja hallintaan.
Arviointi tähtää näin rationaalisen optimoinnin sijaan toimijoiden väliseen tiedon-
vaihtoon ja yhteiseen toiminnasta oppimiseen.

• Tutkimus ei painotu pelkästään toiminnan tulosten kustannustehokkuuden arviointiin
vaan käyttää perinteisen lähestymistavan ohella tavoitevapaata ja kokonaisvaltaista
lähestymistapaa strategiseen ohjelmatyöhön. Tällöin arvioinnissa kiinnitetään huo-
miota muodollisten tavoitteiden ja tulosten lisäksi kaikkiin eri ilmiöihin, joihin ohjel-
matyöprosessilla on vaikutusta.

• Strategiseen suunnittelun ja ohjelmatyön tarkastelussa käytetään klassisen strategisen
suunnittelun teorian lisäksi teoreettisena viitekehyksenä kommunikatiivisen ja pro-
sessuaalisen suunnitteluteorian elementtejä - teoreettisen viitekehyksen voidaan kat-
soa noudattelevan pehmeän strategian lähestymistapaa.

3.5 Evaluoinnin yleisiä ongelmia

3.5.1  Lähtökohdan ja rajauksen asettamia ongelmia

Käytännössä arviointiprosessia hankaloittavat erilaiset käytännön informaatiota ja
resursseja koskevat ongelmat. Strategisen ohjelmatyön arviointiprosessissa on ole-
massa samat ongelmat, kuin mitä evaluoinnissa yleensäkin, mutta niiden painotus
on hieman toisenlainen johtuen erilaisesta näkökulmasta. Erityisesti kommunikatii-
vinen lähestymistapa itse arviointiprosessiin vaatisi puhtaimmillaan arvioinnin jat-
kuvan mukanaolon itse ohjelmatyössä, mikä olisi käytännössä työläs, aikaa vievä ja
kallis prosessi. Myös perinteisten tulostietojen osalta on kuitenkin olemassa omat
rajoitteensa.

Ensinnäkin aluelähtöisyys eli seutukuntalähtöinen tarkastelu vaikuttaa arvioin-
nin lähtökohtiin. Yhtäältä alueen rajaus yksinkertaistaa tehtävän rajausta ja periaat-
teessa pienentää otosta, jolloin on mahdollista päästä arvioinnissa syvemmälle ja
yksityiskohtaisemmalle tasolle kuin laajemmissa arvioinneissa. Toisaalta valtaosa
seuranta-aineistosta ja arvioinnin pohjana olevasta materiaalista on kuitenkin seu-
dullisesti luokittelematonta, mikä aiheuttaa vaikeuksia erityisesti perinteisten tulos-
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ja vaikutusindikaattoreiden hyödyntämisessä. Esimerkiksi monia hanketietoja ei ole
koostettu kuntakohtaisesti tai seudullisesti vaan lähinnä maakuntatasolla. Erillisen
seudullisen perkauksen tekeminen vaatisi paljon uhrauksia ja resursseja, mihin tie-
toja hallussaan pitävillä alueorganisaatioilla ei ole mahdollisuuksia tai niiden merki-
tystä ei pidetä vaivan arvoisena.

Työn tavoite - strategisen ohjelmatyön kokonaisvaltainen arviointi - on paikalli-
sen kehittämisprosessin ominaisuuksien ja laadun kannalta oleellinen lähestymista-
pa, mutta se aiheuttaa määrällisten indikaattoreiden kannalta ongelmia ja vaikeuttaa
myös toiminnan rajausta. Käytännössä kehittämistyö ja strateginen ohjelmatyö kat-
taa monentasoisia toimenpiteitä, jollaisia ovat esimerkiksi useiden eri EU:n raken-
nerahastojen toimenpidekokonaisuuksiin liittyviä hankkeita, yhteisöaloitehankkei-
ta, kansallisella rahoituksella käynnistettyjä hankkeita, investointitukia, kuntien omia
elinkeinopoliittisia toimia. Ohjelmalähtöinen arviointi voi rajata toimenpiteet oman
ohjelman sisältämiin toimenpiteisiin, mutta kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa
eri kokonaisuudet on aseteltava samalle “pelilaudalle” - ne kaikki ovat osana strate-
gista ohjelmatyötä ja kehittämispolitiikkaa seututasolla eikä niitä esimerkiksi pai-
kallisten toimijoiden piirissä eritellä esimerkiksi rahoituslähteen perusteella. Liit-
teessä 3 on listaus erilaisista toimenpiteistä Pohjois-Pirkanmaalla. Listauksen ei ole
tarkoitus olla kattava kokoelma seudulla käynnissä olleista kehittämistoimenpiteis-
tä, mutta se antaa hyvän kuvan toiminnan mittakaavasta.

Ohjelmalähtöistä kehittämistä käynnistettiin aikanaan nopealla aikataululla, eikä
seurantaa ja kokonaisuuden hahmottamista ehditty juuri miettimään. Tämä on johta-
nut siihen, että informaatio erilaisista toimenpiteistä on hajallaan eikä esimerkiksi
hankkeiden seurantainformaatiota ole kerätty riittävästi silloin kun se olisi ollut
mahdollista. Jälkikäteen informaation kerääminen on osoittautunut paljon hanka-
lammaksi ja esimerkiksi projektien laadun arvioinnissa joudutaan tyytymään ylei-
semmän tason vastauksiin. Suomessa on ohjelmatyöhön liittyvien tietojärjestelmien
kanssa ollut muutenkin ongelmia alusta saakka, mikä on johtanut keskenään yhteen-
sopimattomiin järjestelmiin eri hallinnonalojen välillä sekä lukuisiin puutteisiin itse
seurantatiedoissa (ks. Manner-Suomen tavoite 5b väliarviointi 1998). Tämä aiheut-
taa päällekkäisyyksiä, puutteita ja epätarkkuutta ja sitä kautta kyseenalaistaa seuran-
taindikaattoreiden uskottavuutta, mikä heijastuu myös paikallisten toimijoiden ajat-
teluun ja luottamuksen ohjelmatyötä kohtaan.

”Ajatellaan niitä tarinoita, jos katsotaan taakse päin, kuinka paljon joku (toimija) on syn-
nyttänyt uusia työpaikkoja, niin nehän on synnyttäneet viiteen kymmeneen kertaan kaikki
työpaikat, mitkä tässäkin kunnassa on syntynyt … nehän on (ne laskelmat) täyttä puppua
… Jos ajatellaan niitä toimenpiteitä, niin on äärettömän paljon, jotka olisivat syntyneet
muutenkin. Tietysti on varmaan niin, että ne on varmaan helpottaneet niitä.”

Pohjois-Pirkanmaalla on haastattelujen perusteella yleinen näkemys siitä, että aiem-
mista virheistä ja epäonnistumisista on opittu ja osaamisen taso ohjelmatyössä on
parantunut. Tämä näyttäisi yhteenvetotietojen perusteella pitävän paikkansa, mutta
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silti oppimisen perusta on hatarampi kuin se voisi olla. Muistikuvat hankkeista ja
niiden etenemisestä ovat yleisiä, perustuvat monin paikoin toisen asteen tietoon ja
yksittäisten osallistujien kokemuksiin. Sen sijaan esimerkiksi määrätietoista palau-
tetta hankkeisiin osallistuneilta ei juurikaan ole kerätty hankkeiden aikana, mikä
kuitenkin olisi ollut oleellista sekä tulosten arvioinnin että toiminnan kehittämisen
kannalta.

Arviointiprosessin toimintaa kokemusten vaihdon ja oppimisen välineenä rajoit-
taa myös se, että arviointiprosessi käynnistettiin ohjelmakauden lopussa pitkälti niin
sanottuna jälkikäteisarviointina. Näin arviointiprosessin merkitys ohjelmakauden
aikaiseen toimintaan jäi olemattomaksi ja tältä osin itse arviointiprosessin kommu-
nikatiivisuus jäi vajaaksi. Tällä on ollut vaikutus myös  käytännön informaation tark-
kuuteen ja oikeellisuuteen, koska jälkikäteen kerättynä etenkin mielipiteisiin ja ko-
kemuksiin perustuvat kysymykset ovat päässeet osin unohtumaan toimijoilta.

3.5.2  Vaikutusten mitattavuus ja läpinäkyvyys

Ohjelmatyön vaikutus saattaa ilmetä alueella hyvin monitahoisena, minkä takia sen
tarkka arviointi lyhyellä tähtäimellä on vaikeaa. Ohjelmatyö on voinut esimerkiksi
muuttaa toimijoiden tietoisuutta, mikä on johtanut tiettyihin strategisiin valintoihin,
jotka taas ovat saattaneet rohkaista tiettyihin investointeihin.

Hankkeiden kohdistumista ja vaikutuksia on myös vaikea mieltää, jos kehittämis-
tä ei katsota riittävän kokonaisvaltaisesti. Ruohonjuuritason koulutus- ja neuvonta-
projektin ulospäin näkyvät vaikutukset ovat helposti vähäisemmät kuin elinkeino-
toiminnan tietyille sektoreille kohdistuvat niin sanotut täsmäprojektit. Varsinkin yri-
tystoiminnan kehittämisen näkökulmasta perustason yleiset hankkeet saatetaan hel-
posti nähdä näpertelynä, mikä ei ole ihme, koska usein näiden hankkeiden asiakkaat
eivät edes miellä osallistuneensa johonkin projektiin. Jos kysytään joltain asiakkaal-
ta mielipidettä projektitoiminnasta, niin se voi jäädä etäiseksi, vaikka on itse ollut
mukana. Mielikuva on, että on saanut palveluita jossain ja koulutusta jossain. Mo-
nille toimijoille tärkeät perinteiset tuloksiin ja vaikutuksiin liittyvät kriteerit ovat
myös ongelmallisia. Käytännön tulosten ja vaikutusten mittaaminen jää puutteelli-
siksi verrattuna todellisiin vaikutuksiin, koska merkittävä osa vaikutuksista ilmenee
epäsuorasti ja eri vaikutukset ovat myös keskenään yhtyeenkietoutuneita.

”Todennäköisesti ne vastaa, että ne ei edes muista olleensa missään projektissa. Ei ne
välttämättä mieltäneet olevansa jossain projektissa, koska ne tuli hoitamaan asioitaan.
Mutta pitääkö sen niin erottuakaan.”

“…kun niitä projekteja on ollut jo monta vuotta, niin alkaa ne ihmiset niitä tuloksia ja
vaikutuksiakin jo kyselemään. Mutta kyllä se tietenkin niin, niin ihmisten odotukset on
niin epärealistisia. Varsinkin tällaiseen kehittämiseen ja tutkimiseen, niin sitä ei niin kuin
oivalleta, että mitä se on, mikä sen merkitys on ja mitä tuloksia sellaiselta voidaan niin
kuin odottaa. Eihän ne koskaan ole, että meillä on nyt tehty tuollainen tutkimus- ja kehit-
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tämishanke ja heti on todennettavissa tuollainen ja tuollainen kasa rahaa, työpaikkoja tai
joku tämmöinen.”

Jotta arvioinnin tuloksia ei luettaisi liian suoraviivaisesti, on hyvä tuoda esille se
rajallisuus, millä tulosten arviointiin yleensä kyetään edes yksittäisten toimenpitei-
den vaikutusten arvioinnissa. Pohjois-Pirkanmaan osalta hyvänä esimerkkinä mitat-
tavista ja ei mitattavista tuloksista voidaan katsoa yleisesti melko onnistuneena pi-
detyn Kurvi atk-projektin eri vaikutuksista käytyä keskustelua ja pohdintoja (ks.
hankkeesta tarkemmin luvussa 5.2.3.). Kurvi -hankkeesta on virallisina tuloksina
mittavissa tietty määrä koulutusta, laskutettavia konsultointeja, hankittuja laitteita
sekä yhden työpaikan kahden atk-neuvontayrityksen syntyminen projektin kautta.
Ei-mitattavia ja spekuloituja tuloksia löytyy kuitenkin myös runsaasti: osaamisen
nousu, yrittäjien parempi ymmärrys taloushallinnon sovellusten käyttämisen kautta
oman yrityksen tilasta. Projektin tuottama osaaminen saattaa myös olla alkusysäys
atk-investoinneille myös laajemmin esimerkiksi tuotannon puolella, atk-neuvonta-
ja –huoltopalveluiden lisääntynyt kysyntä, yrittäjien yhteisillä kursseilla (joita muu-
ten oli harvoin) tapahtunut tutustuminen toisiinsa ja sitä kautta mahdollinen parempi
tietoisuus muista toimijoista; yrittäjän mahdollisesti lisääntynyt vapaa-aika ja aika
päätyöhön, kun taloushallinto ym. sujuu nopeammin; onnistuneiden konkreettisten
tulosten kautta syntynyt positiivisempi asenne ohjelmatyötä ja kunnan elinkeinopo-
litiikkaa kohtaan. Haittavaikutuksiakin on saattanut ilmetä. Tällaisia ovat esimer-
kiksi mahdollinen tilitoimistojen palveluiden vähentynyt käyttö, liian pienessä yri-
tyksessä ydintoiminnan kannalta vähämerkityksellisen atk:n kanssa tapellessa me-
netetty aika jne. Kaikki edellä mainitut seikat tulivat esille projektin vaikutuksista
keskustellessa, mutta käytännössä niistä ei juurikaan tiedetä eikä oteta huomioon.
Kokonaisvaltaisia vaikutuksia ja toimintaa pystyttäisiin tosin estimoimaan hieman
nykyistä paremmin, jos hankkeissa olisi mahdollista kerätä johdonmukaisesti palau-
tetietoa edunsaajilta ja hanketoimijoilta.

Lisäksi itse tulostietojen kerääminen ohjelman raportteihin ja erilaisiin seuranta-
tietoihin yleensä vääristää todellisten vaikutusten arviointia. Tavoitekriteerit on usein
asetettu ennen toimenpiteen alkua ja kun toimenpide elää käytännön tarpeiden mu-
kaan, eivät todelliset tulokset enää sovikaan asetettuihin kriteereihin.

”…kun ESR sanoi kohderyhmäksi X. Meillä oli kaikista ryhmistä … niin näitä asiakkaita
niin 130 ei laskettu tuloksiin ollenkaan, kun ne ei täyttäneet näitä ehtoja. Ja ESR-koordi-
naattorikin sanoi, että tee vaan, mutta ne ei näy kaikki. ”

Lopuksi ohjelmatyön tuloksellisuuden arvioinnissa tulee aina eteen kysymys toi-
minnan  deadweight- ja substituutiovaikutuksista eli olisiko sama tulos syntynyt
muutenkin jo olemassa olevin keinoin tai vaikuttiko hanketoiminta vastaavasti jo-
honkin vastaavaan muuhun toimintaan heikentävästi. Molemmissa tapauksissa pa-
nosten hyödyntäminen ei ole ollut täysin tehokasta eivätkä myöskään hankkeen net-
tovaikutukset ole alueelle yhtä merkittäviä kuin sen muodolliset vaikutukset osoitta-
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vat. Näitä tekijöitä on yleensä hyvä käydä läpi jo ennen hankkeiden ja toimenpitei-
den aloittamista, jotta varmistettaisiin resurssien optimaalinen hyödyntäminen ja
samankaltaisten toimenpiteiden turha päällekkäisyys ja kilpailu.



4 Strateginen ohjelmatyö
Pohjois-Pirkanmaalla

4.1 Pohjois-Pirkanmaan yleisiä ominaisuuksia

KUVA 8. Pohjois-Pirkanmaan kuntien taajamarakenne ja väkiluku 31.12. 1998 (Läh-
de: Tilastokeskus)
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Tässä tutkimuksessa arvioidaan strategista ohjelmatyötä Pohjois-Pirkanmaan seutu-
kunnan näkökulmasta. Tutkimuksen päämääränä on kuitenkin laajentaa näkemystä
sekä ohjelmatyöhön että arviointiin siten, että tutkimuksella on merkitystä myös laa-
jemmin suomalaisessa alueellisessa kehittämisessä. Näin ollen Pohjois-Pirkanmaan
seutukunta on pilottiseutukunta, jonka avulla kehitetään sekä strategista ohjelma-
työtä että sen arvioinnin lähestymistapoja.

Tarkasteluajankohtana seutu kuului kansalliseen 2-tukialueeseen ja EU:n 5b-tu-
kialueeseen. Valtaosa ohjelmatyöhön liittyvistä kehittämistoimenpiteistä seudulla
liittyi tavoite 5b-ohjelmaan. Tämän lisäksi ohjelmatyössä oli mukana kuitenkin myös
3-ohjelman alaisia hankkeita sekä kansallisella rahoituksella erityisesti työvoima-
hallinnon kautta rahoitettuja toimenpiteitä.

Pohjois-Pirkanmaa on suhteellisen harvaan asuttu, mutta maantieteellisesti mel-
ko suurikokoinen seutukunta Tampereen kaupunkiseudun pohjoispuolella. Pohjois-
Pirkanmaan seutukuntaan kuuluvat Virtain kaupunki, Ruoveden kunta ja Kurun kunta.
Yhteensä seudulla on asukkaita 17089 (31.12.1999). Kurun asukasluku oli 2886,
Ruoveden 5761 ja Virtain 8442. Seutukunta kuuluu Pirkanmaan maakuntaan.

Pohjois-Pirkanmaan kunnissa merkittäviä muutostekijöitä ovat olleet maatalou-
dessa tapahtuva rakennemuutos sekä etenkin väestön väheneminen ja ikärakenteen
vanheneminen. Kehitys on ollut saman suuntaista myös muilla saman tyyppisillä
alueilla. Seudun kunnista erityisesti Ruovesi koki voimakkaan teollisen rakenne-
muutoksen jo ennen yleistä lamakautta, jolloin alueelta hävisi runsaasti puunjalos-
tusteollisuuden työpaikkoja. Puunjalostuksella ja sahateollisuudella on ollut alueel-
la pitkät perinteet.

Alue on ollut jatkuvasti bruttoaluetuotteella mitattuna huomattavasti Pirkanmaan
ja koko maan keskiarvon alapuolella. Tuotannon pienteollisuusvaltaisuus ja perin-
teisille teollisuuden aloille keskittyminen heijastuu myös siinä, että Pohjois-Pirkan-
maan osalta ei tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusta osoittavissa tilastoissa
näy minkäänlaisia lukuja. Tämä kertoo joko siitä, että seutukunnassa ei ole merkittä-
vää tutkimus- ja kehittämistoimintaa tai sitten se on keskittynyt niin harvoihin yri-
tyksiin, ettei sitä salassapitosäännösten takia voida ilmoittaa.

Väestö on vähentynyt Pohjois-Pirkanmaalla tasaisesti; vuodesta 1970 vuoteen
1999 väki väheni noin 20 % ja vuodesta 1980 noin 11 %. Pohjois-Pirkanmaan 5b-
tukialueeseen 1995-1999 kuuluneissa kunnissa vastaavat luvut ovat 12 % ja 5 %.
Myös tulevaisuudessa väestön ennustetaan vähenevän maan keskitasoa nopeammin,
jollei mitään merkittävää muutosta kehitystrendeissä tapahdu.
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TAULUKKO 1. Väkiluvun kehitys Pohjois-Pirkanmaalla 1980-1999.

TAULUKKO 2. Pohjois-Pirkanmaan väestönmuutokset 1990-1999. (Lähde: Tilas-
tokeskus)

Merkittävimpänä väestöllisenä ongelmana alueella voidaan nähdä väestön vanhene-
minen. Pohjois-Pirkanmaan väestönrakenne on selkeästi vanhempi kuin Pirkanmaalla
tai Suomessa keskimäärin (Taulukko 3). Syntyvyys on alentunut Pohjois-Pirkan-
maalla melko tasaisesti ja suhteessa nopeammin kuin mitä väkiluku on laskenut.
Tämä kertoo osaltaan ikärakenteen vanhenemisen vaikutuksista.

Kehitykseen vaikuttaa merkittävästi negatiivinen muuttoliike eli lähtömuutto.
Muuttoliike on tosin vaihdellut voimakkaasti vuosittain. Koska muuttoliike on voi-
makkainta nuoren ja koulutetun väestön keskuudessa, aiheuttaa se ”aivovuotoa” pois
seudulta. Toisaalta muuttoliike on rasite kuntataloudelle, kun verotulot ja väkimää-
rään sidoksissa olevat valtionosuudet vähenevät (Helin ym. 1998).

1970 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999

Kuru 3968 3248 3241 3056 2936 2938 2900 2907 2886
Ruovesi 7252 6609 6314 6142 5924 5855 5830 5812 5761
Virrat 10124 9621 9391 9143 8879 8723 8635 8580 8442

Yhteensä 21344 19478 18946 18341 17739 17516 17365 17299 17089

Syntyneet Kuolleet Syntynei-
den enem-

myys

Kuntien
välinen

netto-
muutto

Netto
siirolai-

suus

Koko-
naisnetto-

muutto

Kokonais-
muutos

Väkiluku
vuoden
lopussa

1990 199 289 -90 -46 1 -45 -112 18341
1991 175 238 -63 -92 19 -73 -135 18206
1992 173 282 -109 -13 10 -3 -96 18110
1993 180 259 -79 11 26 37 -38 18072
1994 183 231 -48 -98 -3 -101 -137 17935
1995 159 256 -97 -124 27 -97 -196 17739
1996 134 244 -110 -118 6 -112 -223 17516
1997 165 248 -83 -103 28 -75 -151 17365
1998 153 227 -74 6 -4 2 -66 17299
1999 159 252 -93 -146 22 -124 -210 17089

1990-99 1680 2526 -846 -723 132 -591 -1364 -1252
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TAULUKKO 3. Väestön ikärakenne 31.12.1998 Pohjois-Pirkanmaalla, Pirkanmaan
maakunnassa ja koko maassa. (Lähde: Tilastokeskus)

Pohjois-Pirkanmaan rakenteellisista peruslähtökohdista kertoo osaltaan myös tau-
lukko 4. Vuonna 1996 15-74-vuotiaan työvoiman osuus väestöstä oli seudulla Pir-
kanmaan pienin ja väestöllinen huoltosuhde toiseksi heikoin. Pohjois-Pirkanmaa
kuuluu Pirkanmaan alkutuotantovaltaisimpiin seutuihin, tosin alkutuotannon osuus
työpaikoista on vähentynyt viime vuosina voimakkaasti. Sen sijaan jalostustyöpaik-
kojen osuus työvoimasta on maakunnan toiseksi pienin, vaikkakin maan keskitasoa
korkeampi.

TAULUKKO 4. Pohjois-Pirkanmaan työssäkäynnin rakenne verrattuna muihin Pir-
kanmaan seutukuntiin 1996.

Etäisyys suurista keskuksista ja seudun kuntien suuri pinta-ala selittävät pitkälti Poh-
jois-Pirkanmaan kohtuullisen suurta työpaikkaomavaraisuutta. Kurun työpaikkaoma-
varaisuus on selkeästi pienempi kuin Ruovedellä ja Virroilla, mikä johtuu erityisesti
Tampereen ja Ylöjärven läheisyydestä. Työssäkäynnin suhteen Kuru suuntautuukin

Asukas-
luku

0-6 v.
%

7-14 v.
%

15-64 v.
%

65-74 v.
%

75-84 v.
%

85- v.
%

Koko maa 5 159 646 8,5 10,0 66,9 8,4 4,8 1,5
Pirkanmaa 444 505 8,2 9,4 66,8 8,9 5,2 1,6
Pohjois-Pirkanmaa 17 299 6,7 9,4 62,1 12,3 7,1 2,4

Kuntia Asukasluku Työvoima
15-74 v

Huolto-
suhde

Alueella asuva työllinen työvoima toimialan
mukaan

Työpaikka-
omavaraisuus

Alku-
tuotanto

Jalostus Palvelut Tuntematon

kpl % % % % % %

Pirkanmaa 34 439 557 62,9 1,6 4,8 32,9 60,0 2,3 99,7
Luoteis-
Pirkanmaan sk

5 30 446 60,1 1,8 14,1 34,1 49,7 2,1 93,5

Kaakkois-
Pirkanmaan sk

4 10 053 60,7 1,7 18,9 31,5 46,3 3,2 92,2

Etelä-
Pirkanmaan sk

5 42 734 62,1 1,7 6,3 45,4 46,5 1,8 95,5

Tampereen sk 7 283 889 64,3 1,6 1,4 30,7 65,5 2,4 102,1
Itä-Pirkanmaan
sk

3 13 276 58,9 2,0 14,9 27,4 55,0 2,7 90,5

Koillis-
Pirkanmaan sk

3 16 406 61,4 1,7 5,9 44,4 48,2 1,5 105,3

Pohjois-
Pirkanmaan sk

3 17 516 57,1 1,9 17,6 28,1 51,7 2,6 92,0

Lounais-
Pirkanmaan sk

4 25 237 60,2 1,8 12,0 34,6 50,9 2,5 94,4

Koko maa 452 5 132 320 62,9 1,6 6,7 26,2 65,1 2,1 100,0
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enemmän seudun ulkopuolelle kun taas Ruovesi ja Virrat ovat työssäkäynnin osalta
keskenään enemmän vuorovaikutuksessa. Virroilta on jonkin verran enemmän työs-
säkäyntiä Ruovedelle kuin päinvastoin, mutta kaiken kaikkiaan molemmat kunnat
ovat työpaikkojen osalta melko itsellisiä.

TAULUKKO 5. Työpaikkojen ja työllisen työvoiman suhde Pohjois-Pirkanmaan
kunnissa 31.12.1995 (Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto).

TAULUKKO 6. Oman kunnan ulkopuolella työssäkäyvät kunnittain 31.12.1995
(Lähde: Tilastokeskus, SuomiCD).

Teollisuuden toimipaikkoja on Pohjois-Pirkanmaalla suhteellisesti ottaen melko pal-
jon. Kun tätä verrataan jalostusalan työpaikkojen suhteellisen vähäiseen osuuteen,
voidaan todeta, että teollisuus näyttäisi olevan kokonaisuudessaan melko pienyri-
tysvaltaista. Sen sijaan kaupan ja majoitusalan toimipaikkoja on maan keskitasoa
enemmän vain Virroilla. Tätä selittänee osaltaan Virtain sijainti ja perinteinen ase-
ma palvelukeskuksena.

Kuru Ruovesi Virrat

Omassa kunnassa työssäkäyvät työllisistä % 72,2 80,4 85,8
Työpaikkaomavaraisuus  % 82,5 93,4 94,2

Kuru Lkm % Ruovesi Lkm % Virrat Lkm %

Tampere 88 31,5 Tampere 87 21,9 Ruovesi 130 31,6
Ylöjärvi 55 19,7 Vilppula 77 19,4 Tampere 51 12,4
Parkano 42 15,1 Virrat 72 18,1 Ähtäri 24 5,8
Jyväskylä 13 4,7 Mänttä 26 6,5 Helsinki 17 4,1
Muu kunta 81 29,0 Muu kunta 135 34,0 Muu kunta 190 46,1

279 100,0 397 100,0 412 100,0
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TAULUKKO 7. Liiketoimipaikat 1995. (Lähde: Tilastokeskus / Altika).

Merkittävimmät teollisuustoimialat keskittyvät Pohjois-Pirkanmaalla puu- ja pape-
riteollisuuteen. Metalliteollisuus eri muodoissaan on myös merkittävä työllistäjä ja
arvonlisäyksen tuottaja. Näiden lisäksi kemianteollisuus ja tekstiiliteollisuus ovat
suhteellisen tärkeitä. Rakentamisen osuus työpaikoista ja teollisuustoimipaikoista
on merkittävä erityisesti Kurussa.

TAULUKKO 8. Teollisuuden ja rakentamisen tunnuslukuja Pohjois-Pirkanmaalla
1998 (Lähde: Tilastokeskus).

- = ei tietoa

Alue  Teollisuus Raken-
taminen

Kauppa- ja
majoitus.

Muut
palvelut

Toimipaikat
yhteensä

Virrat 94 50 140 141 425
Kuru 31 20 34 36 121
Ruovesi 38 20 55 87 200

P-Pirkanmaa 163 90 229 264 746
Pirkanmaa 3147 2057 5904 7652 18760
Koko maa 28392 23732 67487 87609 207220

Alue  Teollisuus Raken-
taminen

Kauppa- ja
majoitus.

Muut
palvelut

Toimipaikat
yhteensä

Virrat 22,1 % 11,8 % 32,9 % 33,2 % 100,0 %
Kuru 25,6 % 16,5 % 28,1 % 29,8 % 100,0 %
Ruovesi 19,0 % 10,0 % 27,5 % 43,5 % 100,0 %

P-Pirkanmaa 21,8 % 12,1 % 30,7 % 35,4 % 100,0 %
Pirkanmaa 16,8 % 11,0 % 31,5 % 40,8 % 100,0 %
Koko maa 13,7 % 11,5 % 32,6 % 42,3 % 100,0 %

Toimipaikat Yrittäjät Henkilöstö Tuotannon
bruttoarvo

C Mineraalien kaivu 19 6 39 17809
D 15-16 Elintarviketeollisuus 5 1 33 21788
D 17-19 Tekstiiliteollisuus 14 6 143 52723
D 20-21 Metsäteollisuus 38 6 596 399927
D 22 Kustantaminen, painaminen jne. 6 2 23 11600
D 23-25 Kemianteollisuus 5 - 83 66730
D 26 Ei-metallisten mineraalituott. valm. 11 3 46 30974
D 27-35 Metalliteollisuus 45 12 277 148549
D 36 Huonekalujen valmistus; muu valm. 4 1 15 6976
D Muu tehdasteollisuus 21 6 84 49550
E 40 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 5 2 49 26595
E 41 Veden puhdistus ja jakelu 10 - 5 2871
F Rakentaminen 112 46 183 92497
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TAULUKKO 9. Merkittävimmät teollisuustoimialat Pohjois-Pirkanmaalla 1998 (Läh-
de: Tilastokeskus).

- = ei tietoa

Myös alueelliset Bkt-luvut vuodelta 1997 kertovat, että Pohjois-Pirkanmaa elää edel-
leen maa- ja metsätaloudesta, jonka osuus arvonlisäyksestä 1997 oli peräti 25,3 %.
Teollisuuden ja erityisesti palveluiden osuus alueella on keskimääräistä pienempi.
Jalostuksen ja erityisesti palveluiden osuus on selkeästi pienempi kuin keskimäärin.
Maaseudun uusiin elinkeinoihin ja palvelurakenteeseen vaikuttaminen ovatkin näi-
den lukujen valossa luonnollinen strateginen painopiste.

TAULUKKO 10. Toimialojen osuus arvonlisäyksestä 1997 Pohjois-Pirkanmaalla ja
koko maassa. (Lähde: Tilastokeskus, aluetilinpito)

Matkailutilastot eivät kerro koko totuutta Pohjois-Pirkanmaan matkailutoiminnasta,
koska salaussäännösten tilastot eivät kata kaikkia toimipisteitä. Virroilla virallisia
tilastojen mukaisia vuodepaikkoja on kuitenkin selvästi eniten. Kaiken kaikkiaan
alueella on väkilukuun nähden melkoisen paljon majoituskapasiteettiä, mikä kertoo
matkailun merkityksestä melko paljon. Alueella oli vuonna 1997 myös kaiken kaik-
kiaan 5711 kesämökkiä, mikä kertoo loma-asutuksen suuresta merkityksestä alueel-
le. Seutukunnan matkailusta pääosa eli noin 80 % on lomamatkailua ja noin 70 %
majoitusvuorokausista keskittyy kesäkuukausille. Tilastoissa näkyvien majoitusliik-
keiden käyttökapasiteetti vuonna 1999 oli 23,3 % eli melko alhainen, mikä myös
osaltaan kertoo matkailun kausiluontoisuudesta. Seudulla ei sijaitse merkittäviä
massaturismikohteita vaan pääosa matkailusta on pienryhmä- ja perhematkailua.

Maa- ja Teollisuus, Palvelut Julkinen Toimialat
metsätalous rakentaminen toiminta yhteensä

Pohjois-Pirkanmaa 25,3 % 27,2 % 29,7 % 17,9 % 100,0 %
Koko maa 5,3 % 31,3 % 45,0 % 18,4 % 100,0 %

1 Luku sisältää mm. kumi- ja muoviteollisuuden, joita salaussännösten takia ei voi esittää omana toimi-
alanaan.

Toimi-
paikat

Yrittäjät Henkilöstö Tuotannon
bruttoarvo

Tuotannon
jalostusarvo

20 Puutavaran ja puutuotteiden valm. 35 6 504 329409 111952
21 Massan, paperin jne. valmistus 3 - 92 70518 32797
23-25 Kemianteollisuus1 5 - 83 66730 26654
17 Tekstiilien valmistus 7 2 119 47887 21249
28 Metallituotteiden valmistus 23 6 88 44648 22162
26 Ei-metallisten mineraalituott. valm 11 3 46 30974 14260
29 Koneiden ja laitteiden valmistus 18 6 58 26104 12447
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TAULUKKO 11. Majoitusliikkeet Pohjois-Pirkanmaalla 1998. (Lähde: Tilastokeskus,
matkailutilastot)

4.2 Kehittämistyö Pohjois-Pirkanmaalla

4.2.1  Ohjelmatyö

Pohjois-Pirkanmaan seutukunta kuuluu EU:n 5b tavoiteohjelma-alueeseen. Ohjel-
matyön arvioinnin pohjana on käytetty Pohjois-Pirkanmaan seutukunnan kehittä-
misohjelmaa 1994-1999 ja erityisesti ohjelman tarkistusta 1996, jossa EU-ratkaisun
mukanaan tuomat muutostarpeet on huomioitu. Vaikka seudullinen kehittämisohjel-
ma pohjautuu maakunnallisen tavoite 5b-ohjelman raameihin, on sen rooli ollut käy-
tännössä ohjata kaikkea seudulla tapahtuvaa kehittämistoimintaa ja se kattaa siten
myös muita toimenpiteitä. Tästä syystä myöskään strategisen ohjelmatyön arvioin-
nissa ei ole pitäydytty pelkästään 5b-hankkeissa, vaan rajaus on tehty lähinnä pai-
kallisista lähtökohdista käsin.

Vastuu alueiden kehittämisohjelmien tekemisestä maakuntatasolla kuuluu maa-
kunnan liitolle. Pirkanmaalla aluekehittämisen suunnitteluprosessi rakentuu siten,
että maakunnallinen kehittämisohjelma perustuu seudullisiin ohjelmiin. Myös Poh-
jois-Pirkanmaalla on laadittu seudullinen kehittämisohjelma 1994, joka myöhem-
min EU-jäsenyyden myötä päivitettiin 1996 vastaamaan uudistuneita tarpeita. Stra-
teginen ohjelmatyö on seututasolla tarkoittanut käytännössä seudullisen yhteistyön
organisoimista vallitsevan seutukuntajaotuksen mukaisesti. Pohjois-Pirkanmaalla
seudullinen yhteistyö oli käynnistetty jo ohjelmakautta aiemmin, mutta varsinainen
seutuyhteistyön organisoituminen on tapahtunut viime vuosien aikana.

Keskeiseksi kehittämisstrategiaksi ohjelmassa on määritelty alueen teollisen pohjan
vahvistaminen ja julkisten palveluiden säilyttäminen ja kehittäminen (Pohjois-Pir-
kanmaan… 1996, 8). Erityisesti painopiste on määritetty teollisuuden korkeampaa
koulutusta vaativien työpaikkojen luomiseen, jotka toisivat helpotusta maataloudes-
ta poistuviin työpaikkoihin ja tukisivat palveluita ja sitä kautta palvelutyöpaikkoja.

Teollisuuden merkittävimpiä aloja alueella ovat puu- ja metalliteollisuus, mutta
myös muovi-, elintarvike- ja kiviteollisuus. Teollisuuden kehittämisen sisältää in-
vestointitukea, koulutusta, kehittämishankkeita ja toimitilojen rakentamista. Ohjel-
man tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja teollisuuteen. Positiivisen työpaikkake-

Liikkeet Huoneet Vuoteet Matkailuautopisteet

Kuru 3 66 168 50
Ruovesi 3 70 241 40
Virrat 12 215 672 51

Yhteensä 18 356 1081 141
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hityksen arvioidaan vaativan vähintään 30 miljoonan markan vuosittaisia teollisia
investointeja.

Teollisuuden lisäksi kehittämisen pääpainopisteitä ovat maaseutuelinkeinojen
rakennemuutoksen hallinta sekä matkailuelinkeinojen kehittäminen. Maaseutuelin-
keinojen osalta tavoite on melko yleinen maatilayritysten kannattavuuden säilyttä-
minen uusia pää- ja sivutoimisia elinkeinoja synnyttämällä. Matkailussa tavoitteena
on ollut 30 uuden matkailualan pienyrityksen synnyttäminen alueelle sekä matkailu-
työpaikkojen määrän lisääminen.

Seutukunnan kehittämistavoitteiksi on esitetty:

• Monipuolinen ja elinvoimainen elinkeinorakenne

• Väestöpohjan säilyttäminen

• Kilpailukykyisten yksityisten ja julkisten palveluiden turvaaminen

• Kansainväliseksi maaseutu- ja luontomatkailualueeksi nouseminen

• Vahva yritystoimintaa tukeva koulutus

• Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen toiminnoissa.

Seudun kehittämissuunnitelmassa yllä olevia tavoitteita vastaavat toimenpiteet on
jaoteltu pitkälti maakunnan 5b-ohjelman mukaisiin osakokonaisuuksiin, joita ovat:

• Yritystoiminnan kehittäminen ja kansainvälistäminen

• Maa- metsä- ja kalatalouden kehittäminen

• Alueellisen osaamisen varmistaminen

• Koulutuksen kehittäminen ja työolosuhteiden parantaminen

• Matkailun kehittäminen ja kulttuuri

• Ympäristönhuolto

• Peruspalveluiden turvaaminen

• Infrastruktuurin kehittäminen

Seudun omat strategian mukaiset painopisteet ovat pitkälti saman suuntaiset, mutta
niissä korostuvat matkailun lisäksi uusmediatoimialan mahdollisuuksien hyödyntä-
minen.

Ohjelmia toteutetaan pääosin hankkeiden avulla. Ohjelma määrittelee tietyt ylei-
set raamit ja näiden pohjalta eri toimijat voivat esittää ohjelmatyöhön sopivia kehit-
tämishankkeita. Osa kehittämiseen liittyvistä hankkeista saattaa tulla ohjelmatyön
ulkopuolelta. Tällaisia ovat muun muassa erilaiset infrastruktuurihankkeet.

Pohjois-Pirkanmaalla aluelähtöinen käytännön hankeprosessi on viety läpi pää-
sääntöisesti seuraavalla tavalla: toimija laatii hakemuksen, joka käydään läpi työva-
liokunnassa. Työvaliokunta päättää, lähdetäänkö hankkeeseen mukaan (useisiin hank-
keisiin vaaditaan mukaan kuntien rahoitusta). Työvaliokunta laatii listan seuraavan
vuoden hankkeista, joihin lähdetään mukaan ja tämän pohjalta kunnat laativat ta-
lousarvion kehittämistyön rahoituksesta. Valtuusto hyväksyy ohjelman raamit ja alus-
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tavan hankeluettelon. Vuoden aikana voi tulla mukaan uusia hankkeita, jotka kuiten-
kin käsitellään aina erikseen.

Pohjois-Pirkanmaalla tavoitteena on ollut toimialoittaisten hankkeitten ketjutta-
minen prosessiksi, missä ei kuitenkaan vielä ole saavutettu kovin merkittäviä tulok-
sia. Alustavasti on käyty keskustelua myös kehittämistyön yliseudullisesta koordi-
noinnista seuraavalla ohjelmakaudella, jolloin kehittämistoimenpiteitä pyrittäisiin
keskittämään toimialakohtaisesti. Alustavat neuvottelut asiasta on jo käyty ja tämä
saattaa vaikuttaa jopa seutukuntajakoon. Voisi mahdollisesti ajan mittaan rakentua
yhtiöksi tai konserniksi.

4.2.2  Seutuyhteistyö

Seutuyhteistyötä ei Pohjois-Pirkanmaalla ole nähty pelkästään alueelliseen kehittä-
miseen liittyvän strategisen ohjelmatyön toteuttamisen välineenä, vaan yhteistyötä
tulisi lisätä myös kuntien palvelutoiminnassa. Strategisen ohjelmatyön kohdalla yh-
teistoiminta on edennyt pisimmälle, mutta yleinen näkemys on, että viime aikoina
yhteistyö myös palveluiden puolella olisi lisääntymässä, vaikka suunnitelmat vielä
toistaiseksi koskevat melko pieniä ja asenteellisesti “helpompia” sektoreita. Palve-
lutuotannossa on kuitenkin nähty merkittäviä mahdollisuuksia parantaa peruspalve-
luiden laatua ja sitä kautta ylläpitää alueen asukkaiden hyvinvointia. Toiminnalli-
sesti kyse ei ole pelkästään yhteistyön tuomista säästöistä; kyse on myös eri palve-
luiden koordinoidummasta tuottamisesta ja päätöksenteon selkiyttämisestä seudul-
lisesti yhtenevissä asioissa.

“Että valtavan paljon me tuhlataan resursseja täällä siihen, niin kuin koko Suomessa, että
meillä on jokaisessa kunnassa (päällekkäisiä toimintoja) … en tarkoita, sitä, että saataisiin
säästöjä, kun vähennettäisiin väkeä vaan saataisiin (työnjakoa)… helpompi sen yhden
ihmisen on keskenään tulla toimeen, kun että se joutuu asioimaan kahdenkymmenen muun
kanssa.”

Pohjois-Pirkanmaalla seutuyhteistyö perustuu sopimukseen seutukunnan kuntien
yhteistyöstä. Yhteistyötä johtaa, suunnittelee ja valvoo Pohjois-Pirkanmaan seutu-
kunnan yhteistyöneuvottelukunta (perustettu 1993). Seutuyhteistyön muoto vahvis-
tettiin seutusopimuksella 1994 ja sopimus päivitettiin 1996. Yhteistyöneuvottelu-
kuntaan kuuluu kustakin seutukunnan kunnasta kolme luottamushenkilöiden jou-
kosta valittua jäsentä (vuoteen 1998 asti kaksi), joiden toimikausi on sama kuin kun-
nanvaltuuston toimikausi. Yhteistyöneuvottelukunnassa käsiteltävät asiat valmiste-
lee työvaliokunta, jonka jäseniä ovat seutukunnan kuntien kunnanjohtajat ja elinkei-
novastaavat. Vastuu yhteistoiminnan toteutuksesta on vuorovuosin eri kunnilla.

Seutukunnallista yhteistyötä on syvennetty nimittämällä seudulle kuntien yhtei-
nen seutuasiamies koordinoimaan aluekehittämisohjelman toteuttamista ja edistä-
mään kuntien välistä yhteistyötä. Seutuasiamies on toiminut Pohjois-Pirkanmaalla
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osa-aikaisesti vuodesta 1994 ja vakanssi muutettiin täysipäiväiseksi vuonna 1998.
Seutuasiamiehen tehtäviksi on sopimuksen kautta määritelty Pohjois-Pirkanmaan
aluekehittämistoiminnan koordinointi. Tarkemmin tehtäviksi on määritelty:

• kehittämistarpeiden kartoitus

• avustaminen kehittämishankkeiden ideoinnissa

• rahoitusmahdollisuuksien kartoitus

• hankkeiden käynnistäminen

• hankkeiden toiminnan seuraaminen, raportointi ja tiedotus

• aluekehittämisohjelmien päivitys ja toteutuksen seuranta

• seutukuntayhteistyön edistäminen ja syventäminen

• suhteiden luominen ja ylläpitäminen eri sidosryhmiin

• työvaliokunnan ja neuvottelukunnan sihteerinä toimiminen.

Seutuyhteistyötä ja seutukunnan hallinnollista koostumusta ollaan viimeisten tieto-
jen mukaan laajentamassa. Tällöin Pohjois-Pirkanmaa, Koillis-Pirkanmaa ja Itä-Pir-
kanmaa yhdistyisivät yhteiseksi Ylä-Pirkanmaan seuduksi. Ylä-Pirkanmaan seudun
ohjelmatyön organisointi on tarkoitus järjestää pitkälti Pohjois-Pirkanmaan nykyi-
sen organisointimallin mukaisesti. Tämä ratkaisu osoittaa osaltaan sitä, että nykyi-
sestä toimintamallista saadut kokemukset ovat olleet positiivisia ja se on toiminut
melko hyvin verrattuna monissa muissa seutukunnissa käytössä olleisiin toiminta-
malleihin.



5 Pohjois-Pirkanmaan ohjelmatyön
arvioinnin tulokset

5.1 Ohjelmatyön johdonmukaisuus ja strategian toimivuus

Tässä luvussa arvioidaan ohjelman innovatiivisuutta ja näkemyksellisyyttä, osuvuutta
ja iskevyyttä, toteutettavuutta ja realistisuutta sekä ohjelmatyön sisäistä loogisuutta
(ks. kuva 9.). Näillä osakriteereillä arvioidaan kehittämisohjelman ja projektien
muodostamaa kokonaisuutta sekä kehittämisstrategian toimivuutta. Ohjelmatyön
osuvuudessa on kyse siitä, onko seudun kehittämisohjelman taustalla seudun ongel-
miin ja tulevaisuuden haasteisiin osuvat strategiat. Strategian toimivuudessa on kyse
siitä, kuinka hyvin se on kyennyt määrittämään edellisten pohjalta mahdolliset ja
toivotut kehityksen suunnat (innovatiivisuus ja näkemyksellisyys), kuinka hyvin stra-
tegiat on kyetty kohdistamaan ja voimavarat priorisoimaan tärkeimpiin haasteisiin
liittyviin kysymyksiin (iskevyys ja osuvuus) ja kuinka hyvin strategioissa on kyetty
ottamaan huomioon alueen resurssit ja kyvyt (toteutettavuus ja realistisuus).

Jotta kehittämisohjelmalla ja kehittämisstrategialla olisi käytännön merkitystä
kehittämistyössä, on sen kyettävä ohjaamaan toimenpiteitä ja kehittämistyössä toi-
mivien ihmisten ja organisaatioiden ajattelua. Ohjelmatyö on johdonmukaista, kun
kehittämistoimenpiteet ja resurssien jakaminen näiden välillä vastaavat suunniteltu-
ja strategioita. Tällöin ohjelma on myös sisäisesti looginen kokonaisuus.
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KUVA 9. Strategian toimivuus – mennyt, nykyhetki ja tulevaisuus määrittäjinä.

5.1.1  Strategiakonseptin innovatiivisuus ja näkemyksellisyys

Onnistuneessa kehittämisstrategiassa kyetään näkemään myös välittömien haastei-
den taakse ja tarkastelemaan kehittämistyötä myös pidemmällä tähtäimellä. Strate-
giakonseptin näkemyksellisyydessä on kyse siitä, kuinka hyvin Pohjois-Pirkanmaan
kehittämisohjelmassa ja -projekteissa on otettu huomioon muuttuvan toimintaym-
päristön esille nostamat haasteet ja kehittämistoiminnan muuttuva luonne. Ohjel-
man innovatiivisuus taas on strategisella tasolla määritelty tässä tutkimuksessa vas-
taamaan siihen, onko strategiaan löydetty perusteltu ja innovatiivinen näkemys seu-
dun asemasta ja kilpailukyvyn tekijöistä tulevaisuudessa.

Ohjelmakausi 1995-1999 oli ensimmäinen Euroopan Unionin aluepoliittisia pe-
riaatteita noudattanut ajanjakso. Euroopan Unionin näkökulmasta ohjelmakausi al-
koi Suomessa myös kaiken lisäksi “myöhässä”, koska vanhoissa jäsenmaissa samaa
ohjelmakausi oli aloitettu jo vuonna 1994. Näistä syistä johtuen kehittämistyössä
jouduttiin hyvin nopeassa ajassa omaksumaan uudet toimintatavat. Tähän kiiree-
seen nähden toimivan strategiakonseptin laadinnassa on Pohjois-Pirkanmaalla on-
nistuttu melko hyvin. Tilannetta on auttanut se, että seutu oli kansallista kehitysalu-
etta jo aiemmin ja tätä kautta hankepohjainen kehittämistyö oli jo jonkin verran
tuttua. Alkuperäistä strategiakonseptia ei voi kuitenkaan nähdä erityisen innovatii-
visena, vaan siinä on periaatteessa lähestytty ongelmakenttää melko perinteisestä
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näkökulmasta. Etenkin alkukauden hankkeet vaikuttavat melko tyypillisiltä toimin-
tamalleilta, jotka eivät poikkea erityisesti muilla alueilla tehdyistä ratkaisuista.

Pohjois-Pirkanmaan strategian taustalla oleva kehittämisnäkemys ja näyttäisi vielä
ohjelmakauden alussa olleen laajassa mielessä melko pitkälle taaksepäin katsova.
Vaikka itse strategiassa on pyrittykin uusien kehittämiskohteiden etsimiseen (esi-
merkiksi uusmedia), on projekteja käytännössä vahvistamaan vallitsevia toimia ja
ajattelutapoja. Tällöin tuetaan jo olemassa olevia kehityslinjoja, jolloin syntyy jat-
kuvuutta ja toimenpiteiden toimivuudesta on jo ennakkotietoa. Toisaalta voi käydä
niin, että yritetään väkisin ahtaa projekteja vanhan investointi- ym. tuen raameihin,
vaikka todelliset tarpeet edellyttäisivät muun tyyppisiä toimenpiteitä. Tällöin vanhat
lukkiumat saattavat jäädä voimaan ja uudet ideat kokeilematta. Kehittämistoimin-
nan muuttuvan luonteen todellinen merkitys on alkanut hahmottumaan päätöksente-
kijöille vasta ohjelmatyön kehittyessä. Varsinkin ohjelmakauden alkupuolella uusi-
en toimintamallien käyttöön suhtauduttiin varauksellisesti, mikä on osaltaan voinut
vaikuttaa strategiakonseptin varovaiseen luonteeseen.

5.1.2  Strategian iskevyys ja osuvuus

Kehittämisstrategian on kyettävä vastaamaan tämän hetken merkittävimpiin haas-
teisiin ja siten suunnata kehittämistyön panostusta tärkeimpiin kysymyksiin. Strate-
gian tulisi olla myös riittävän tarkka, jotta sillä olisi todellista vaikutusta kehittämis-
työn suuntaamisessa.

Strategian iskevyyttä eli painopisteiden määrittelyn onnistuneisuutta voidaan pi-
tää osin ristiriitaisena. Seudun kehittämisen painopisteet on määritelty melko ylei-
sellä tasolla. Strategia-analyysin yksityiskohtaisia heikkouksia, vahvuuksia, mah-
dollisuuksia ja uhkia ei ole purettu strategiassa juurikaan auki eikä näiden eri osate-
kijöiden välisiä yhteyksiä ole esitelty. Seudun omat painopisteet ja strategiset tavoit-
teet on määritelty epätasaisesti niin, että esimerkiksi koulutuksen ja matkailun osalta
tavoitteet ovat tarkemmin määriteltyjä, kun taas elinkeinotoiminnan yleisen kehittä-
misen ja palvelutuotannon osalta määritelmät ovat liian yleisiä, eikä niiden osalta
juurikaan esitellä mennyttä kehitystä, nykytilaa tai tarkennettuja mahdollisuuksia eli
perusteita sille, miksi ja miten niihin tulisi panostaa. Kehittämisstrategia näyttää
melko pitkälle hallinnolliselta asiapaperilta sen sijaan, että se olisi esimerkiksi tar-
koitettu toimimaan strategisista valinnoista ja toimijoiden tarpeista käytävän kes-
kustelun foorumina.

Strategian yksityiskohtaisempi analyysi ja perustelut on upotettu suurimmaksi
osaksi eri toimenpidekokonaisuuksiin sijoitettuihin alustaviin hankesuunnitelmiin.
Valittujen toimenpiteiden selkeä johtaminen nykyisten strategisten haasteiden ja tu-
levien painopistevalintojen kautta on kuitenkin vaikeaa, koska perustelut yksittäis-
ten toimenpiteiden ja laajojen painopisteiden välillä ovat monessa kohtaa puutteelli-
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set. Käytännön toimenpiteet ovat kuitenkin melko hajallaan lähinnä 5b-ohjelman
mukaisten määritysten pohjalta jaettujen eri toimenpidekokonaisuuksien alla. Hank-
keita on ollut useita ja todellinen päätavoitteiden painottaminen ei näy strategiassa
kovinkaan hyvin. Resurssit ovat strategian perusteella melko hajallaan ja todellisia
painopisteitä on vaikea hahmottaa.

”Ehkä meillä se varovaisuus näkyy siinä politiikassa, että useimmilla seuduilla löytyy
kärkiyrityksiä, niin kuin urheilussa tarvitaan huippuja viemään urheilulajia eteenpäin niin
me tarvitaan huippuyrityksiä, jotka tavallaan vetäisi sitä muuta porukkaa perässä ja toisi
uskoa siihen, että yrittäminen tällä seutukunnalla voi tuoda hyviä tuloksia. Ja ehkä se
näkyy, että sitä on jollakin tavalla hajautettu liikaa tai ei olla uskallettu keskittyä muuta-
miin huippuyrityksiin viemään niitä todella voimakkaasti eteenpäin.”

Strategian osuvuus resurssien suuntaajana on tärkeä kysymys, koska kehittämistoi-
mintaan on kuitenkin käytettävissä vain rajallinen määrä resursseja. Alkuperäisessä
kehittämisohjelmassa resurssien kohdistaminen oli painopisteiden osalta selkeämpi
kuin toteutuneessa käytännön kehittämistyössä. Strategian ohjaava vaikutus on lop-
pujen lopuksi ollut vähäisempi kuin eri osa-alueiden rahoitusmahdollisuuksien taus-
talla olevien odotusten ohjaava vaikutus. Sen sijaan joitakin epäonnistumisia lukuun
ottamatta strategiassa on melko hyvin kyetty arvioimaan toimenpiteissä tarvittavat
voimavarat suhteessa kohderyhmän kokoon ja tarpeisiin. Ohjausvaikutus on ollut
heikkoa, kun taas resursointi suhteessa tarpeisiin ja toimijoiden kykyihin näyttäisi
onnistuneen paremmin

“…siinäkin on se mittakaava mietittävä, että ei aina kannata lähteä sitä rahaa hakemaan
niin paljon kuin sitä saa vaan aina mietittävä se siihen… Ja näinhän ne suunnitelmat olikin
pääsääntöisesti oikein resursoitu ja mitoitettu siihen tekijäporukkaan nähden. Mutta jois-
sain tapauksissa ne oli vähän ylimitoitettuja kyllä.”

5.1.3  Strategian realistisuus ja toteutettavuus

Kehittämistyön käytännön onnistumisen kannalta on tärkeää, että kehittämisstrate-
gia on realistinen ja toteuttamiskelpoinen. Kehittämistoiminnan onnistumisen kan-
nalta on tärkeää ymmärtää seudun yleisten ominaispiirteiden sekä menneen kehityk-
sen ohjelmatyölle antamat lähtökohdat ja rajoitteet. Ilman realistista alueen raken-
teellisen pohjan ymmärtämistä kehittämistoiminta seisoo helposti tyhjän päällä ja
toimenpiteiden toteuttaminen muodostuu vaikeaksi.

Hankkeiden etukäteissuunnitteluun ja tavoitteiden sekä interventiologiikan ana-
lysointiin ei ole Pohjois-Pirkanmaalla käytetty kovinkaan merkittävästi resursseja.
Riittävä etukäteissuunnittelu mahdollistaisi sekä realistisemmat lähtökohdat hank-
keelle että määrittäisi tavoitteet tarkemmin suhteessa toimenpiteisiin. Nyt varsin
monessa hankkeessa tavoitteiden asettelussa vaikuttaisi määräävänä tekijänä olleen
rahoituskriteerien asettamat vaatimukset eikä niinkään toimintasuunnitelmasta teh-
dyt analyysit ja laskelmat. Toimenpiteiden toteutuminen suunnitellusti ei aina ole
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mahdollista, mutta kehittämistyön seudulle antamat mahdollisuudet ja rajoitteet oli-
sivat ainakin tarkemmin selvillä. Jatkossa ohjelmatyössä tulisi yhä enemmän kiin-
nittää huomiota hankkeiden tavoitteiden asettamisen, toiminnan suunnitteluun sekä
seurantainformaation suunnitelmallisempaan keruuseen. Tätä kautta pystytään vai-
kuttamaan sekä hankkeiden laatuun, kykyyn tehdä tarpeellisia muutoksia että ky-
kyyn arvioida realistisesti hankkeen onnistumista.

Toteutettavuuden kohdalta strategian osuvuus on ristiriitainen. Toisaalta toteutet-
tavuus on ollut monissa käytännönläheisissä alkupään hankkeissa hyvä, koska ne
ovat rakentuneet aiemman toiminnan varaan (esimerkiksi elintarvikeala) ja uuteen
ohjelmaan siirrettiin aiemmin valmisteltuja toimenpiteitä. Monet ohjelmaan suunni-
tellut painopistealueet ovat olleet myös melko pitkälle mietittyjä jo hanketoteutuk-
seen asti. Mennyttä kehitystä ei kuitenkaan ole painopisteiden osalta analysoitu ko-
vinkaan tarkasti ja tätä kautta yksityiskohtaisia perusteluja painopisteiden valintaan
ja tulevien toimenpiteiden suhdetta aiempaan kehitykseen ja aiempiin ongelmiin ei
ole strategiassa juuri mainittu.

5.1.4  Ohjelmatyön sisäinen loogisuus

Strategia-analyysi, painopisteet ja toimenpiteet muodostavat melko loogisen koko-
naisuuden erityisesti matkailussa ja koulutuksessa. Myös pienyritystoiminnan ylei-
sessä kehittämisessä on nähtävissä selkeä logiikka strategisten tavoitteiden ja toi-
menpiteiden välillä. Sen sijaan esimerkiksi teollisuustoiminnan ja maaseudun elin-
keinojen kehittämistoiminnan sekä palveluiden osalta johdonmukaisuus jää melko
yleiselle tasolle, eikä tarkempaa ohjelman interventiologiikkaa ole näillä alueilla
havaittavissa vaan ne sivuutetaan analyysissa melko yleisluontoisilla määritelmillä.

Haveri ja Holma (1997) ovat tarkastelleet kehittämisohjelmien osuvuutta suh-
teellisen edun näkökulmasta. He vertailivat eri seutukunnissa vuoteen 1997 mennes-
sä käynnistettyjen kehittämishankkeiden osuvuutta suhteessa alueellisen bkt-aineis-
ton mukaisiin vahvoihin toimialoihin. Pohjois-Pirkanmaalla oli tuon vaiheen 29 hank-
keesta 8 arvioitu vahvojen toimialojen mukaisiksi. Vahvoina toimialoina bkt-luvuil-
la mitattuna esiintyivät metsätalous, maatalous, puutavaran ja -tuotteiden valmistus,
kauppa ja korjaustoiminta, muu maaliikenne, tekstiilien valmistus, talonrakennus
sekä posti- ja teleliikenne. Teollisuuden eri toimialojen poissaolo tässä tutkimukses-
sa on huomiota herättävä seikka, mutta siitä huolimatta hankkeiden osuvuuden voi-
daan katsoa tältä osin olevan korkeintaan kohtuullinen.

Myös vertailtaessa koko ohjelmakauden hankkeita voidaan huomata, että seudul-
la tuotannollisesti vahvoiksi katsotut toimialat ovat jossain määrin aliedustettuina
ohjelmatyössä. Esimerkiksi puunjalostus- ja metallialalla hanketoiminta on ollut nii-
den tuotanto-osuuksia vähäisempää. Toisaalta jos verrataan seutua muihin saman
tyyppisiin alueisiin lähiympäristössä ja Suomessa yleensä, voidaan tietysti sanoa,
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etteivät nämä alat välttämättä tuota muista poikkeavaa kilpailuetua. Vahvojen kärki-
hankkeiden saaminen tuotantotoiminnassa on kuitenkin tavoittelemisen arvoista,
koska tätä kautta on mahdollista tukea myös kooltaan pienempiä, mutta suhteellisen
kilpailuedun kannalta osuvampia aloja, esimerkiksi matkailua.

Ohjelmatyön sisäisessä loogisuudessa kyse on myös siitä, onko strategia suori-
tuskykyinen. Suorituskyky tarkoittaa sitä, käytetäänkö kehittämisohjelmaa tehtäes-
sä yksittäisiä kehittämiseen liittyviä päätöksiä, antaako se lisävalaistusta päätöksen-
tekoon ja toimintaan, tukeeko se niitä ja auttaako se ongelmien ratkaisemisessa ja
tulevaisuuden luomisessa.

Projektitoiminnan suhde muuhun toimintaan (esimerkiksi elinkeinopolitiikkaan)
ontuu jonkin verran toimijoiden näkemysten perusteella. Projektitoimintaa ja pro-
jekteja on vaikea mieltää osana kokonaisuutta, vaan ne nähdään herkästi yksittäisinä
toimenpiteinä. Niiden suhdetta esimerkiksi investointeihin ei myöskään nähdä. Li-
säksi strategia on vaikuttanut varsin pienen toimijajoukon toimintaan ja ajatteluta-
poihin. Käytännössä seutuasiamies on koordinoinut toiminnan johdonmukaisuutta
ja pitkäjänteisyyttä, mikä on onnistunut melko hyvin, mutta toisaalta tämä on johta-
nut siihen, että koordinointi on levännyt kovin kapeilla hartioilla. Alueella on vain
muutama toimija, joilla on ollut aikaa ja kykyä hahmottaa seudun kokonaistilaa ja
tarpeita. Strategiaa ei ole juurikaan hyödynnetty laajemmassa keskustelussa tai tule-
vaisuuden hahmottamisessa. Strategian suorituskyky lepääkin pitkälti sen varassa,
että strategian painotukset ovat melko yhtenevät yhteistyötä koordinoivan yhteis-
työtoimikunnan ja erityisesti seutuasiamiehen ajatusten kanssa.

Keskeisimmät huomiot ohjelmatyön osuvuudesta ja sisäisestä loogisuudesta:

• Jotta kehittämisohjelmalla olisi käytännön merkitystä ohjelmatyön suuntaajana, on
sen kyettävä ohjaamaan käytännön kehittämistoimenpiteitä sekä ohjelmatyöhön liit-
tyvien sidosryhmien toimintaa joko suoraan tai välillisesti.

• Onnistunut kehittämisohjelma kykenee etsimään tulevaisuuden mahdollisuudet ja tun-
nistamaan potentiaaliset uhat. Se kykenee tunnistamaan alueen tämän hetken strategi-
set haasteet ja suuntaamaan kehittämisen resursseja tehokkaasti.

• Ollakseen toimiva kehittämisohjelmassa on myös kyettävä näkemään menneen kehi-
tyksen polut ja pullonkaulat ja tunnistamaan sitä kautta ne reunaehdot ja rajoitukset,
joita kehittämistoiminnalla käytännössä on. Ohjelmatyön on myös syytä olla johdon-
mukaista ja sisäisesti loogista eli käytännön toimenpiteiden tulisi olla yhdenmukaisia
kehittämisohjelman tavoitteiden kanssa sekä keskenään sopusoinnussa ja tasapainos-
sa.

• Pohjois-Pirkanmaan ohjelmatyön taustana oleva kehittämisstrategia pohjautuu pit-
kälti menneeseen kehitykseen ja tulevaisuusnäkökulmaa siinä ei juurikaan ole. Luon-
tomatkailun kehittäminen ja uusmedia-alan korostaminen ovat kuitenkin hyviä esi-
merkkejä siitä, että ohjelmatyössä on osittain kyetty löytämään myös innovatiivisia
uusia mahdollisuuksia.

• Kehittämisen osuvat painopisteet ohjelmatyössä on kyetty melko hyvin löytämään.
Painopisteet on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta määritelty liian väljiksi. Li-
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säksi resursseja on hajautettu jossain määrin liikaa sekä painopisteiden sisällä että
niiden välillä.

• Ohjelmatyön lähtökohdat ovat tulostavoitteiltaan ja aikatauluiltaan ylioptimistiset eikä
kehittämistoimenpiteiden alkuanalyysiin ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota, jolloin
osa hankkeista on ollut epärealistisella pohjalla. Syynä tähän voidaan pitkälti nähdä
ohjelmatyön alussa ollut tiukka aikataulu sekä se, että projektimuotoinen kehittämi-
nen oli ohjelmakauden alussa vielä melko uutta. Itse kehittämistoimenpiteissä tavoit-
teiden asettaminen on onnistunut kehittämisstrategiaa realistisemmin ja ne ovat vas-
tanneet tavoitteisiinsa melko hyvin.

• Toimenpiteet vastaavat kohtuullisen hyvin asetettuja painopisteitä. Painopisteiden
välinen tasapaino on kuitenkin osittain hukassa ja esimerkiksi matkailun ja kulttuurin
rooli on korostunut, kun taas yritystoiminnan kehittäminen on hanketyössä aliedustet-
tuna suhteessa ajateltuihin strategisiin tavoitteisiin.

5.2 Ohjelmatyön tuloksellisuus ja vaikuttavuus

5.2.1  Tavoitteiden tuloksellisuus

Yleiset tavoitteet

Ohjelmatyön tuloksellisuutta ei ole mielekästä arvioida vain vertailemalla kehittä-
misohjelman tavoitteita hankkeiden kautta saataviin tuotoksiin.  Kehittämisohjel-
man vaikutus hanketoiminnan käytännön toteutukseen on pitkälti välillinen ja oh-
jaava. Kehittämisstrategian tavoitteena on ohjata erilaisten kehittämishankkeiden
suunnittelua ja valintaa. Tästä syystä kehittämisohjelman tuloksellisuutta tulee arvi-
oida sillä perusteella, kuinka hyvin se on kyennyt vaikuttamaan hankkeiden suunnit-
teluun. Varsinaiset tulostavoitteet määritellään vasta hankkeita suunnitellessa eikä
niitä voida tarkkaan arvioida vielä yleisellä strategiatasolla. Hankkeiden tuloksia
tulisi tästä johtuen verrata niiden omiin tavoitteisiin eikä niinkään yleisen kehittä-
misohjelman kokonaistavoitteisiin.

Tällainen kaksivaiheinen lähestymistapa on kuitenkin käytännön toiminnan kan-
nalta usein vaikea hahmottaa. Käytännössä kehittämistyön tuloksiin kohdistuva kiin-
nostus kohdistuu pitkälti kokonaisvaikutuksiin ja etenkin kehittämistyössä mukana
olevat tarvitsevat myös perinteistä kokonaistavoitteiden ja tulosten välisistä suhteis-
ta saatavaa tietoa ohjelmatyöstä muodostettavan kokonaisnäkemyksen tueksi. Tältä
pohjalta ohjelmatyön tuloksia voidaan arvioida epäsuorasti suhteessa niihin yleisen
tason tavoitteisiin, jotka kehittämisohjelmassa on täsmennetty. Pohjois-Pirkanmaan
kehittämisohjelmassa tavoitteiksi asetutut yleiset tavoitteet ja yleinen arvio näiden
tavoitteiden tuloksellisuudesta:

• Monipuolinen ja elinvoimainen elinkeinorakenne

• Väestöpohjan säilyttäminen

• Kilpailukykyisten yksityisten ja julkisten palveluiden turvaaminen
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• Kansainväliseksi maaseutu- ja luontomatkailualueeksi nouseminen

• Vahva yritystoimintaa tukeva koulutus

• Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen toiminnoissa.

Monipuolisen elinkeinorakenteen elinvoimaisuuden turvaaminen on onnistunut osalla
sektoreista. Yksityisen palvelutuotannon osalta yritystoiminnan synnyttäminen vai-
kuttaa tulokselliselta ja esimerkiksi elintarvikealalla on kyetty säilyttämään toimi-
alan työpaikat ja yritykset ja lisäämään niiden elinvoimaa. Maaseudun rakennemuu-
toksen hallinnassa uusia toimintamahdollisuuksia hakemalla on jääty vielä puolitie-
hen. Tarvekartoituksessa ja tietoisuuden edistämisessä on onnistuttu melko hyvin,
mutta tästä ei olla vielä päästy eteenpäin. Varsinaiset toimialakohtaiset hankkeet
ovat olleet melko pieniä ja niiden vaikutus ei ole kokonaisuudessaan ollut kovin
suuri.

Teollisuuden osalta uudet toimialat kuten uusmedia, eivät ole kehittyneet odote-
tusti ja myös perinteisten osaamisalojen (puu-, muovi-, metalli- ja kiviteollisuus)
kehittäminen on onnistunut vain rajallisesti. Erityisen huolestuttavalta tilanne näyt-
tää tarkasteltaessa kehittämishankkeiden suuntautumista ja kehittämistoiminnan tu-
loksia suhteessa seudun toimialarakenteeseen, koska työpaikkamäärältään merkittä-
vimpiä toimialoja ei ole juurikaan kyetty ohjelmatyön avulla kehittämään.

Väestöpohjan säilyttäminen on onnistunut rajallisesti. Toisaalta ohjelmatyön vai-
kutusta tämän tyyppiseen laajaan tavoitteeseen kuten väestöpohjan ylläpitämiseen
on vaikea määrittää. Negatiivinen väestönmuutos on alueella hidastunut ohjelma-
kauden loppupuolella ja siinä mielessä tilanne näyttää positiiviselta.

Ohjelmatyö on melko vähän suoraan kohdentunut palveluiden kilpailukykyyn liit-
tyviin tekijöihin. Julkisella sektorilla palveluiden kilpailukykyyn oleellisesti vaikut-
tava yhteistyö ja koordinointi on onnistunut varsin rajoitetussa määrin, eikä tuloksia
tässä suhteessa voida pitää erityisen hyvinä.

Koulutuksen osalta ohjelmatyö on mahdollistanut uusien osaajien hankkimisen
alueelle sekä edesauttanut ammatillisen aikuiskoulutuksen ja toisen asteen koulu-
tuksen kehittämistä. Koulutuksen osalta ohjelmatyö on sinällään ollut onnistunutta.
Koulutustoiminnan yhteydet muihin ohjelmatyön kautta edistettäviin osa-alueisiin
ovat kuitenkin olleet vielä melko vähäisiä ja yhteistyö yritysten kanssa alkutekijöis-
sään. Näiltä osin tavoitteissa on toistaiseksi onnistuttu vasta osittain.

Määrälliset tavoitteet

Pohjois-Pirkanmaan ohjelmatyö perustuu pääosin maakunnalliseen 5b-ohjelmaan.
Tästä syystä alueen kehitystä tarkastellaan määrällisten tavoitteiden osalta käyttä-
mällä pääosin samoja indikaattoreita, joita käytetään kansallisella ja maakunnalli-
sella tasolla. Valtaosa käytetyistä tilastoindikaattoreista valmistuu melkoisella vii-
veellä, mistä johtuen aivan tuoreimpia tietoja ei ole saatavilla. Seuraavassa esitel-
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lään 5b-ohjelman tavoitteita ja tuloksia kansallisen tavoite 5b-ohjelman mukaisesti.
Vaikka seutukunnittaiset rahoituspäätökset eivät sinänsä kerro mitään toiminnan

tuloksista tai vaikutuksista, se antaa kuvaa seudun aktiivisuudesta ja kyvystä tuottaa
hyviä hankkeita. Verrattuna muihin Pirkanmaan 5b-ohjelmaan kuuluviin seutukun-
tiin on Pohjois-Pirkanmaa menestynyt kehittämistoiminnan käynnistämisessä hy-
vin. Ohjelmatyön rahoituksesta kertovat luvut antavat myös kuvaa siitä mittakaavas-
ta, joilla hanketoimintaa on pyöritetty. On kuitenkin syytä huomioida, että yllä ole-
vat luvut eivät sisällä kansallisten toimenpiteiden, yhteisöalueohjelmien eikä mui-
den tavoiteohjelmien kautta kanavoitunutta rahoitusta.

TAULUKKO 12. Viranomaisten tekemät 5b-ohjelman rahoituspäätökset seutukun-
nittain (eu+valtio yhteensä) 9.5.1999. (Lähde: Pirkanmaan liitto)

Ohjelmatyön yleisistä vaikutuksista ei Pohjois-Pirkanmaan osalta ei ole asetettu yk-
siselitteisiä tavoitteita. Seutu kuuluu kuitenkin valtakunnallisen 5b-ohjelman piiriin,
joten sitä koskevat yleisten kehittämistavoitteiden voidaan katsoa noudattelevan
valtakunnallista linjaa. Taulukossa 13. on esitetty 5b-kehittämisohjelman yleisiä ta-
voitteita ja indikaattoreita sovellettuna Pohjois-Pirkanmaalle. Kehittyneisyysero (bkt)
on hieman vähentynyt. Uusia yrityksiä on syntynyt hyvin kuten myös työpaikkoja.
Maatilojen määrä on vähentynyt melko voimakkaasti.

Päätös (EU+valtio) Väkiluku Rahoitus/asukas

Luoteis-Pirkanmaa 18 167 600 mk 30 446 597 mk
Kaakkois-Pirkanmaa 10 856 200 mk 10 053 1 080 mk
Itä-Pirkanmaa 6 162 400 mk 13 276 464 mk
Koillis-Pirkanmaa 8 849 150 mk 16 406 539 mk
Pohjois-Pirkanmaa 23 866 400 mk 17 516 1 363 mk
Lounais-Pirkanmaa 17 585 757 mk 25 237 697 mk



64

Kimmo Viljamaa

TAULUKKO 13. Tavoite 5b -ohjelman määrälliset tavoitteet sovitettuna Pohjois-
Pirkanmaalle.

Ohjelmatyön määrälliset tavoiteindikaattorit, jotka määritettiin seutukunnan kehit-
tämisohjelmassa, ovat olleet tavoitteellisesti korkealla (ks. taulukko 14). Määrällis-
ten tavoitteiden asettamiseen on vaikuttanut 5b-ohjelman määrälliset tulosindikaat-
torit, jotka on täytynyt asettaa kullekin toimenpiteelle ohjelmien seurantaa varten.
Tulosindikaattoreiden mittaaminen on monin paikoin ollut kyseenalaista ja tulosten
laskemistapa on ollut projektinvetäjästä riippuvainen. Lisäksi hankkeiden muodolli-
set indikaattorit ovat varsin usein jättäneet ulkopuolelle hankkeen varsinaiset tuo-
tokset. Ohjelmatyön tuloksellisuutta tarkastellaan kuitenkin varsin usein niin sano-
tuilla kovilla tavoitteilla, jollaisia ovat muun muassa syntyneiden työpaikkojen ja
yritysten määrä. Nämä tavoitteet ovat pitkälti olleet luomassa niitä odotuksia, joita
ohjelmatyölle on esimerkiksi kunnissa asetettu.

TAVOITE 1.) Vähentää 5b-
alueen ja muun
Suomen tulo- ja
kehittyneisyysta-
son välistä eroa

2.) Luoda uusia
työpaikkoja maa-
seutuyrityksiin

3.) Vähentää
työttömyyttä

4.) Hidastaa
maatilojen mää-
rän supistumista
ja luoda uusia
toimintoja maa-
tiloille

INDIKAATTORI * 5b-alueen ja
maan
keskimääräisen
BKT:n välinen
ero (%)

* Uusien työ-
paikkojen lkm

* Uusien yritys-
ten lkm

* Työttömyys-
aste

* Työttömyys-
asteen ero koko
maahan

* Toimivien
maatilojen
lukumäärä

LÄHTÖTILA 32 % (1994) * työpaikkoja

5457 (1995)

* Yrityksiä

940 (1995)

* 19,6 % (1994)

* 20.0 % koko
maa

* 923 (1995)

NYKYTILA 31% (1997) * työpaikkoja

5654 (1997)

* yritystoimi-
paikkoja

981

* 15,2 % (1998)

* koko maa

15,3 %

* 734
(1996)

YLEISARVIO Bkt-ero
vähentynyt
hitaasti

Työpaikkojen ja
yritysten määrä
kasvussa

Työttömyys
vähentynyt
hitaammin kuin
koko maassa

Maatilojen
määrä
vähentynyt
voimakkaasti
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2 Tulostiedot joidenkin hankkeiden osalta olivat puutteellisia ja ristiriitaisia (säilytetyt työpaikat), jois-
takin vaikutuksista niitä ei ollut saatavilla (liikevaihto, investoinnit) ja osassa laajemmalla toiminta-
alueella toimivista hankkeista ei ollut eriteltyä tietoa.

TAULUKKO 14. Pirkanmaan aluekehittämisohjelman 1994-1999 määrälliset tavoit-
teet Pohjois-Pirkanmaalle ensisijaisesti kohdistuvissa toimenpiteissä (Pohjois-Pir-
kanmaan...1996).

- = ei tietoa tai ei määritelty

TAULUKKO 15. Yhteenveto2  Pohjois-Pirkanmaalla toimineiden kehittämishankkei-
den ilmoitetuista.

- = ei tietoa tai ei määritelty

Uudet
yritykset

Uudet
työpaikat

Säilytetyt
työpaikat

Koulutet-
tavat

Invest.
kasvu
Mmk

Kapasi-
teetin
kasvu

Liike-
vaihdon
kasvu

Yritystoiminnan kehittä-
minen ja kansainvälist.

130 433 105 420 145 33 % 32 %

Maa- metsä- ja
kalatalouden kehittäminen

32 52 750 1576 108,7 18 % 17 %

Alueellisen osaamisen
vahvistaminen

7 55 55 350 4 27 % 30 %

Koulutuksen kehittäminen
ja työolosuhteiden parant.

- 7 50 1450 - 17 % -

Matkailu ja kulttuuri 37 70 212 330 21,5 83 % 67 %
Ympäristönhuolto - - - - - - -
Peruspalveluiden turvaa-
minen ja kehittäminen

- - - - - - -

Infrastruktuurin
kehittäminen

- - - - - - -

Yhteensä 206 617 1172 4126 279,2

Keskimäärin 36 % 26 %

Uudet
yritykset

Uudet
työpaikat

Säilytetyt
työpaikat

Koulutet-
tavat

Invest.
kasvu
Mmk

Kapasi-
teetin
kasvu

Liike-
vaihdon
kasvu

Yritystoiminnan kehittä-
minen ja kansainvälist.

93 112 63 980 - - -

Maa- metsä- ja
kalatalouden kehittäminen

26 23 44 913 - - -

Alueellisen osaamisen
vahvistaminen

2 160 0 282 - - -

Matkailu ja kulttuuri 20 26 0 60 - -
Ympäristönhuolto - - - - - - -
Peruspalveluiden turvaa-
minen ja kehittäminen

- - - - - - -

Infrastruktuurin
kehittäminen

- - - - - - -

Yhteensä 140 321 107 2235
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Edellisistä tavoitteiden määrällistä toteutumista koskevista tiedoista puuttuvat TE-
keskuksen yritysosaston 5b-ohjelmaan liittyvät yritystukipäätökset (investointi-, ke-
hittämis-, toimintaympäristö- ja pienyritystuet), jotka yleensä muodostavat yritysten
näkökulmasta oleellisen osan kehittämistoiminnasta ja joiden hyödyntämiseen eri-
laiset epäsuorat kehittämistoimet (esimerkiksi koulutus) ovat yleensä sidoksissa.
Yritystuista ei ollut tutkimuksentekohetkellä saatavilla seuduttaista tietoa, mutta koko
maakunnan tasolla 5b-ohjelmaan liittyvien yritystukien kokonaismäärä oli 36,7 mil-
joonaa markkaa, joista 30,3 Mmk liittyi olemassa olevien yritysten tukemiseen.
Maakunnan tasolla tulosvaikutuksiksi oli ilmoitettu 99 uutta yritystä, 1858 uutta
työpaikkaa ja 6343 säilytettyä työpaikkaa (Pirkanmaan TE-keskus, yritysosasto).
Lukuja arvioidessa on syytä pitää mielessä, että todellisuudessa uusien työpaikkojen
perustamista ei voi kokonaisuudessaan laskea investointeihin saadun tuen ansioksi,
vaikka tuki esimerkiksi laajentamispäätöstä tehtäessä olisikin ollut ratkaisevassa
merkityksessä.

Tulosten vertaaminen tavoitteisiin on myös ongelmallista, koska alun alkaen ta-
voitteiden ja tulosten välisiä yhteyksiä ei ole kartoitettu kovin yksityiskohtaisesti
eikä olemassa olevaa tilannetta ja aiempaa kehitystä ole ehditty juurikaan analysoi-
da. Projektit ovat kuitenkin tavallaan pyramidien huippuja, jotka rakentuvat aiempi-
en projektien ja olemassa olevan tilanteen pohjalle. Seudun kehittämisohjelman tar-
kistuksessa vuosille 1996-1999 oli alueelliseen kehittämiseen suunniteltu käytettä-
väksi yhteensä 300,4 Mmk, joista yli puolet (157 Mmk) yritysten investointeina, 83
Mmk tieinvestointeina ja 30,5 Mmk maa- ja vesirakentamisena eli yleisinä infra-
struktuurihankkeina. Varsinaisten kehittämishankkeiden osuudeksi oli kaavailtu va-
jaata 30 Mmk eli noin 10 % kaikesta aluekehittämisohjelman mukaisesta rahoituk-
sesta. Vaikka kehittämisohjelman mukaisten investointien ja investointitukien mää-
rä alueella näyttää jääneen odotettua pienemmäksi, kertoo tämä kuitenkin osaltaan
kehittämishankkeiden suhteellisen pienestä osuudesta alueen kehittämistoiminnan
kuvassa. Tämä myös kertoo siitä usein unohtuneesta tosiasiasta, että alueellisen ke-
hittämisen strateginen ohjelmatyö muodostuu useista toisiaan täydentävistä kompo-
nenteista, joiden yhteisillä vaikutuksilla on tarkoitus vaikuttaa alueen elinkeinotuo-
tannon yleiseen kilpailukykyyn ja alueen yleiseen houkuttelevuuteen asumisympä-
ristönä.

Kehittämistyön yleiset strategiat ja tavoitteet vaikuttavat kehittämishankkeiden
tuottamiin tuloksiin vain välillisesti. Ohjelmatyön tarkoituksena on ohjata varsinais-
ten kehittämistoimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta. Varsinainen toteutus muo-
vautuu kuitenkin käytännössä kulloisenkin ilmiön todellisen tilanteen mukaan, joita
paraskaan strateginen suunnittelu ei kykene täysin ennalta tavoittamaan. Tästä joh-
tuen varsinaisten kehittämisprojektien tuloksia tulisi ehkä enemmän verrata kyseis-
ten toiminta-alueiden aiempaan tilaan eikä yleisiin kehittämisohjelman tavoitteisiin,
joiden taustalla saattaa olla virheellinen arvio esimerkiksi kohderyhmän kyvyistä ja
kehitysmahdollisuuksista.
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Toimialoittain parhaiten kehittämistyö näyttäisi tuottaneen tuloksia maa- ja met-
sätalouden alalla, mitä vahvistaa osaltaan hankeyhteenvetojen ja raporttien tuotta-
mat arviot tuloksista. Toisaalta kyseisen painopisteen osalta hankkeita on ollut käyn-
nissä runsaasti ja siihen on suunnattu runsaasti resursseja. Erityisen hyvin tulokset
on saavutettu metsätalouden aktivoinnissa. Myös elintarviketuotannon osalta tulok-
set ovat kohtuulliset hankkeiden omien tavoitteiden näkökulmasta. Sen sijaan elin-
tarvikealan työpaikkakehitys ja yritysten kasvu on ollut odotuksiin nähden hidasta.
Alan pienyritysvaltaisesta rakenteesta johtuen tämä on ollut tosin odotettua.

Alueellisen osaamisen työpaikkatuotos on ollut hyvää. Tätä selittää osaltaan työ-
voimahallinnon hankkeiden kuuluminen kyseisen painopisteen alaisuuteen ja sitä
kautta niihin on myös uhrattu merkittävästi varoja. Hankkeiden tuottamien työpaik-
kojen pysyvyys näyttää kuitenkin epävarmalta, koska merkittävä osa niistä on ollut
hankkeiden aikaisia tukityöpaikkoja. Lisäksi työvoimahallinnon hankkeiden tuotta-
mien tulosten kustannukset ovat olleet suuria ja joissakin hankkeissa hyötysuhde on
ollut korkeintaan kohtuullinen. Toisaalta tukityöllistämishankkeisiin on oleellisesti
kuulunut osaamisen kehittäminen, aktivointi ja koulutus, mikä saattaa tuottaa tulok-
sia muun muassa nuorten osalta. Nuorisoon kohdistuva hanketoiminta vaikuttaa tu-
loksiltaan melko onnistuneelta.

Yritystoiminnan osalta yleisluontoiset ja aloittavaan yrittäjyyteen liittyvät hank-
keet ovat onnistuneet hyvin, samoin osa verkostoitumiseen liittyvästä toiminnasta.
Uusien yritysten syntymisen suhteen ollaan tosin oltu tavoitteiden osalta ylioptimis-
tisia. Myös olemassa olevan yritystoiminnan kehittäminen ohjelmatyön kautta on
ollut tuloksiltaan vaatimatonta. Toisaalta yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä hank-
keita on ollut määrällisesti melko vähän ja niiden kytkeminen yhteen kunnallisen
elinkeinopolitiikan kanssa on ollut vaikeaa. Pienyrityksen koulutus- ja neuvontapal-
veluilla oli kysyntää ja ne tuottivat myös määrällisiä tuloksia uusina yrityksinä ja
työpaikkoina sekä olemassa olevien yritysten kehittymisenä. Sen sijaan alkuperäi-
sissä kehittämistavoitteissa oli varattu merkittäviä resursseja muoviteollisuuden, ki-
viteollisuuden sekä uusmediayritystoiminnan kehittämiseen. Yksikään näistä toimia-
loista ei kuitenkaan ole toiminut aivan odotusten mukaan, mistä osa syynä näyttäisi
olleen tarpeiden ja tavoitteiden huono yhteensopivuus sekä myös toimialojen kehit-
tämiseen asetettujen tavoitteiden ylioptimistisuus.

Yritystoiminnan kehittämisessä ongelmiksi on näyttänyt muodostuvan toimijoi-
den heterogeenisuus ja toisaalta toimijakentän pienuus. Myöskään tietoisuus yritys-
ten tarpeista ei ole ollut riittävää eikä pohjatyötä ole tehty riittävästi. Näistä seikoista
johtuen seudulla ei ole halutussa määrin löydetty tapoja paikallisen yritystoiminnan
kehittämiseen tehokkaasti ja onnistuneetkin toimenpiteet ovat jääneet mittakaaval-
taan pieniksi. Tästä syystä tulevaisuudessa tulisi yhä kohdistaa kehittämistyötä yk-
sittäisiin avaintoimijoihin ja toisaalta pyrkiä etsimään yhteistyökumppaneita yhä laa-
jemmin toimialan ja intressien perusteella eikä niinkään alueellisista lähtökohdista.
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Kokonaisuudessaan yritystoiminnan kehittämiselle asetetut yritys- ja työpaikka-
tavoitteet eivät ole toteutuneet. Yritystoiminnan tuloksia arvioitaessa on kuitenkin
syytä pitää mielessä, että kyseisen painopisteen tuloksiin vaikutti osaltaan myös odo-
tettua pienemmäksi jääneet investoinnit, mihin osaltaan on vaikuttanut tarjolla ollei-
den investointitukien vähäisyys suhteessa alkuperäisiin suunnitelmiin.

Matkailun ja kulttuuripalveluiden kehittämisessä tulokset saavutettiin osittain.
Kehittämisohjelmassa säilytettävien työpaikkojen tavoitteena oli 212, kun koko
matkailun työpaikkamääräksi oli arvioitu alueella 250 eli vaikuttaisi siltä, että koko
toimiala on enemmän tai vähemmän ollut uhan alaisena. Matkailutyöpaikkojen määrä
on sitä vastoin noussut. Tässä suhteessa asetetut tavoitteet toimialan säilymisestä
osana seudun elinkeinorakennetta ovat onnistuneet. Toisaalta eri lähteiden antama
kuva matkailuyrittäjien ikärakenteesta asettaa haasteita tulevaisuudelle. Uusia mat-
kailuyrityksiä syntyi keskimäärin vähemmän kuin oli tavoiteltu. Kulttuuripalvelui-
den osalta hankekohtaiset määrälliset tulokset saavutettiin hankkeiden aikana. Sen
sijaan pysyvät uudet yritykset ja työpaikat jäivät pitkälti syntymättä. Kulttuuripalve-
luiden osalta haasteena onkin pysyvien rakenteellisten muutosten aikaan saaminen
uusien yritysten ja työpaikkojen muodossa. Matkailussa erityisesti tuotteistus ja yh-
teismarkkinointi jäivät tavoitteista ja näin ollen matkailun kokonaistilanne on alu-
eella vieläkin melko hajanainen.

Eräs merkittävimmistä tuloksista ohjelmatyöllä oli uuden tietotaidon saaminen
alueelle. Hankkeiden kautta Pohjois-Pirkanmaalle kyettiin saamaan esimerkiksi kou-
lutuspuolelle uutta osaamista. Myös projektipäälliköt ja muut projektien kautta seu-
dun kehittämisessä mukana olleet ulkopuoliset toimijat toivat mukanaan uutta osaa-
mista sekä uusia toiminta- ja ajattelumalleja. Vaikka osa toimijoista on jäänyt alu-
eelle projektien jälkeen ja osa uudesta tietämyksestä on siirtynyt alueen toimijoille,
on valitettavan paljon tietämystä myös kadonnut alueelta hankkeiden päätyttyä.

Ohjelmatyön tavoitteissa oli lisäksi mukana seutuyhteistyön kehittäminen ja sii-
nä erityisesti palvelutuotannon kehittyminen kuntien välillä. Yhteistyö eteni hitaasti
ja siihen liittyvä hanketoiminta lähti käyntiin ohjelmakauden loppupuolella. Tässä
suhteessa tuloksia ei ohjelmakauden aikana saavutettu.

5.2.2  Tavoitteiden vaikuttavuus

Vaikuttavuudella tarkoitetaan tässä työssä ohjelmatyön ja projektien tulosten suh-
teutumista alueen yleiseen kehitykseen. Vaikuttavuuden kannalta oleellisia kysymyk-
siä ovat myös, ovatko tulokset olleet oikeansuuntaisia kehitystarpeisiin nähden sekä
ovatko ne olleet riittäviä. Yleisen kehityksen arvioimiseksi käydään seuraavaksi läpi
seudun yleisiä kehitysindikaattoreita ja lopuksi arvioidaan ohjelmatyön tulosten suh-
detta Pohjois-Pirkanmaan yleiseen taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen ohjel-
makauden aikana. Tilastotietoja ei ole saatavilla kovinkaan hyvin ohjelmakauden
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viimeisistä vuosista, mutta olemassa olevakin tieto antaa suuntaa myös myöhem-
mälle kehitykselle.

Työttömyys on kehittämisstrategiassa yleisessä keskustelussa nähty alueen yhtenä
merkittävimpänä ongelmana. Vaikka työttömyysaste seudulla lama-ajan jälkeen oli-
kin esimerkiksi Pirkanmaan keskitasoa alhaisempi, on työttömyys nähty ongelmaksi
alueen tuotantorakenteen vuoksi. Alkutuotanto- ja pienyritysvaltainen tuotantora-
kenne tekee uusien työpaikkojen luomisesta haastavan prosessin.

Työttömyysasteessa oli kuntien kesken huomattavia eroja 1994 ennen ohjelma-
kauden alkua. Tuona ajankohtana työllisyystilanne oli laman seurauksena muuten-
kin huonoimmillaan. Ruovedellä tilanne on ollut koko ajan selkeästi parempi kuin
Kurussa ja Virroilla. Ohjelmakauden aikana työttömyysaste on laskenut selkeästi
koko seudulla, voimakkaimmin Kurussa.

TAULUKKO 16. Työttömyysasteen kehitys Pohjois-Pirkanmaan kunnissa 1994-1999.
(Lähde: Pirkanmaan TE-keskus, työvoimaosasto).

Työttömien määrä ei laman aikana kasvanut Pohjois-Pirkanmaalla yhtä voimakkaas-
ti kuin muissa seutukunnissa Pirkanmaalla. Tätä selittänee osittain työikäisen väes-
tön poismuutto alueelta, mutta osittain myös seudun elinkeinorakenne. Vuosien 1994-
1999 aikana työttömien määrä on vähentynyt alueella 30,8 %, mikä on maakunnassa
hyvää keskitasoa. Vain Luoteis-Pirkanmaalla työttömien määrässä ollaan vielä pa-
remmassa asemassa katsottaessa tilannetta suhteessa 1990-luvun alkuun.

TAULUKKO 17. Työttömien työnhakijoiden määrän suhteellinen kehitys (1991=1).
(Lähde: Pirkanmaan TE-keskus, työvoimaosasto).

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Kuru 19,0 18,4 19,9 18,3 15,4 13,8
Ruovesi 15,3 15,9 15,4 14,8 13,0 12,9
Virrat 21,7 21,1 20,7 18,5 16,2 15,2
Pohjois-Pirkanmaa 19,6 19,2 19,1 17,4 15,2 14,3

Pirkanmaa 21,2 20,1 19,5 17,7 16,0 13,9

1994 1995 1996 1997 1998 1999 Muutos -94-99

Luoteis-Pirkanmaa 1,84 1,69 1,69 1,55 1,35 1,22 -33,7 %
Kaakkois-Pirkanmaa 2,38 2,25 2,05 1,89 1,72 1,55 -34,9 %
Etelä-Pirkanmaa 1,94 1,76 1,76 1,61 1,48 1,43 -26,0 %
Tampereen sk 2,05 1,90 1,86 1,71 1,59 1,47 -28,0 %
Itä-Pirkanmaa 2,38 2,18 2,11 1,94 1,77 1,60 -32,8 %
Koillis-Pirkanmaa 1,94 1,80 1,77 1,76 1,52 1,48 -23,7 %
Pohjois-Pirkanmaa 1,82 1,74 1,68 1,54 1,34 1,26 -30,8 %
Lounais-Pirkanmaa 2,30 2,20 2,11 1,89 1,72 1,64 -28,6 %
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Tavallisesti muita ikäryhmien muuttoalttiimman nuoren väestön työttömyyden vä-
heneminen on ollut Pohjois-Pirkanmaalla Pirkanmaan keskitasoa nopeampaa. Tämä
antaa viitteitä siitä, että yleisellä tasolla ohjelmakauden aikana on nuoriin kohdistu-
vissa toimenpiteissä onnistuttu ilmeisen hyvin. Toisaalta nuorten työttömyyden vä-
henemiseen on saattanut osaltaan vaikuttaa myös työttömänä olleiden nuorten pois-
muutto seudulta.

TAULUKKO 18. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömänä olevien määrän suhteellin-
en kehitys 1994-1999 (Lähde: Pirkanmaan TE-keskus, työvoimaosasto).

Alkutuotannon osuus työpaikoista on vähentynyt tasaisesti, kun taas teollisuus- ja
palvelutuotannon työpaikkamäärät ovat kasvaneet hitaasti. Palvelusektorin kasvu
ohjelmakauden alkupuolen vuosina on ollut hidasta, kun taas teollisuus näyttäisi
vuonna 1997 lähteneen nousuun. Absoluuttisesti tarkastellen Pohjois-Pirkanmaan
nettotyöpaikkalisäys on ollut 223. Alkutuotanto on menettänyt työpaikoistaan lähes
neljänneksen, kun taas teollisuuden työpaikat ovat kasvaneet 14 %. (ks. Taulukko
19.). Kaikkein voimakkaimmin suhteellinen työpaikkamuutos näkyy rahoitus- va-
kuutus- ym. palveluiden osalla. Osittain tätä saattaa selittää teollisuuden mukanaan
tuomat ulkoistetut palvelut, esimerkiksi kiinteistönhoito, siivous jne.

Työpaikkakehitystä silmällä pitäen voidaan päätyä siihen johtopäätökseen, että
kehittämistyössä tulisi painopistettä siirtää nimen omaan palveluyritysten kehittä-
miseen ja toimintaedellytysten ylläpitoon. Vaikka teollisuustoimintaan on kohdistu-
nut melko vähän kehittämishankkeita näyttäisi teollisuus kehittyneen varsin hyvin
omin avuin tai sitten investointitukien ja perinteisen elinkeinopolitiikan voimin. Toki
teollisuuskin on hyötynyt muun muassa koulutushankkeista.

Maatalouden rakennemuutoksen hallinnan osalta tilanne näyttää melko synkältä.
Strategisen ohjelmatyön yksi päätavoitteista on Pohjois-Pirkanmaalla ollut maaseu-
dun elinkeinotoiminnan kehittäminen ja rakennemuutoksen hillitseminen. Kun ot-
taa huomioon, että maaseudun uusien elinkeinojen on arvioitu syntyvän lähinnä si-
vutoimiluontoisiksi säilyttäen alkutuotannon päätoimientulon lähteenä, vaikuttaisi
ohjelmatyö tältä osin jääneen jonkin verran tavoitteestaan. Toisaalta teollisuus- ja
palvelutyöpaikkojen määrän kasvu laman jälkeisinä vuosina on kyennyt hyvin kom-
pensoimaan tätä rakennemuutosta. Jonkin verran yllättävää on kaupan ja matkailuun
liittyvien majoitusalan työpaikkojen määrän melko pieni kasvu. Hidasta kasvua voi
selittää työpaikkojen määrän väheneminen perinteisillä kaupan aloilla palveluiden
keskittyessä yhä enemmän Tampereen seudulle.

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Pohjois-Pirkanmaa 1,00 0,74 0,64 0,53 0,44 0,39
Pirkanmaa 1,00 0,81 0,71 0,60 0,52 0,49
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KUVA 10. Työpaikkojen määrän kehitys Pohjois-Pirkanmaalla 1987-1997. 1990=100.
1987-1993=TOL88, 1994-1997ennakko=TOL95. (Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyn-
titilasto).

TAULUKKO 19. Työpaikkojen määrän kehitys Pohjois-Pirkanmaalla 1994-1998

Uusia työpaikkoja on Pohjois-Pirkanmaalla syntynyt hieman heikommin tai korkein-
taan samalla vauhdilla kuin muissakin maaseutumaisissa seutukunnissa. Valtaosa
Pirkanmaan uusista työpaikoista on syntynyt Tampereen kaupunkiseudulle.

Alku-
tuotanto

Kaivos-
toiminta

Teol-
lisuus

Sähkö ja
vesi

Raken-
taminen

Kauppa
ja

majoitus

Kuljetus
ja tieto-
liikenne

Rahoit.
ja vak.

ym..

Yhteis-
kunnall.

palv.

Tunte-
maton

Yht.

1994 1170 35 1193 56 296 554 309 308 1435 179 5535
1995 1029 38 1184 57 289 544 311 330 1513 162 5457
1996 998 32 1183 51 261 555 308 333 1608 157 5486
1997 961 41 1263 49 302 558 317 353 1646 164 5654
1998e 895 31 1359 50 323 584 331 385 1625 175 5758

1994-98 -275 -4 166 -6 27 30 22 77 190 -4 223

% -23,5 -11,4 13,9 -10,7 9,1 5,4 7,1 25,0 13,2 -2,2 4,0
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TAULUKKO 20. Pirkanmaan alueella sijaitsevien työpaikkojen määrä 1995 ja 1998
seutukunnittain. (Lähde: Tilastokeskus).

Kun työpaikkakehitystä alueella verrataan alueella asuvan työvoimaan kuuluvan
väestön kanssa, muuttuu Pohjois-Pirkanmaan kehitys positiivisemman näköiseksi.
Koska työvoiman määrä alueella ei ole muuttunut merkittävästi, voidaan suhteelli-
sen työpaikkakehityksen katsoa olleen vähintään Pirkanmaan keskitasoa. Esimer-
kiksi Tampereen seutukunnassa työpaikkakehitys ei tästä näkökulmasta katsoen ole
ollut yhtään sen nopeampaa.

TAULUKKO 21. Pirkanmaan alueella sijaitsevien työpaikkojen määrä suhteessa
alueella asuvaan työvoimaan 1995 ja 1998 seutukunnittain. (Lähde: Tilastokeskus).

Alueellista bruttokansantuotetta on pitkään käytetty EU:n aluepolitiikan yhtenä kes-
keisimpänä mittarina. Pohjois-Pirkanmaa on ollut bruttokansantuotteella mitaten jo
pitkään Pirkanmaan kehittymättömintä aluetta. Alkutuotannon osuus alueella on suuri
ja jalostuksen suhteellinen osuus melko pieni. Bkt-ero suhteessa maan keskiarvoon
on ohjelmakauden aikana pienentynyt vain niukasti. Useat muut Pirkanmaan seutu-
kunnat ovat samalla aikavälillä kuitenkin jääneet lisää jälkeen maan yleisestä kehi-

1995 1998 Muutos %

Luoteis-Pirkanmaa 10427 10920 4,7
Kaakkois-Pirkanmaa 3267 3571 9,3
Etelä-Pirkanmaa 15276 15942 4,4
Tampereen sk 110546 126667 14,6
Itä-Pirkanmaa 4041 4289 6,1
Koillis-Pirkanmaa 6437 6770 5,2
Pohjois-Pirkanmaa 5457 5758 5,5
Lounais-Pirkanmaa 8520 9130 7,2

Pirkanmaa 163971 183047 11,6

1995 1998 Muutos 1995-98 %

Luoteis-Pirkanmaa 0,76 0,80 4,6
Kaakkois-Pirkanmaa 0,74 0,81 8,3
Etelä-Pirkanmaa 0,76 0,79 4,0
Tampereen sk 0,81 0,86 5,4
Itä-Pirkanmaa 0,71 0,74 5,1
Koillis-Pirkanmaa 0,85 0,90 6,3
Pohjois-Pirkanmaa 0,73 0,78 5,6
Lounais-Pirkanmaa 0,76 0,81 6,6

Pirkanmaa 0,79 0,83 5,5
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tyksestä. Kun otetaan huomioon tämä sekä pääomavaltaisen teollisuuden ja infor-
maatiotekniikan toimialan suuri merkitys bkt:n kasvutekijänä koko maassa, voidaan
katsoa, että Pohjois-Pirkanmaa on tuotannon osalta kehittynyt varsin hyvin.

TAULUKKO 22. Alueellisen bruttokansantuotteen kehitys Pirkanmaan seutukun-
nissa 1994-1997. Suomi = 100 (Lähde: Tilastokeskus, aluetilinpito).

Arvonlisäys on kasvanut Pohjois-Pirkanmaalla kaikilla päätoimialoilla. Selkeimmin
arvonlisäys on kasvanut maa- ja metsätalouden osalta, mikä kertoo lähinnä metsäta-
louden lisääntyneestä aktiivisuudesta. Puualan hankkeiden positiiviset tulokset puun
käytön tehostumisesta osoittavat saman suuntaisia tuloksia. Toisaalta vuonna 1997
maa- ja metsätalouden arvonlisäys oli selkeästi korkeampi kuin vuonna 1996, joten
kyseessä saattaa olla myös tilapäinen piikki, joka johtuu esimerkiksi puun hinta-
muutoksista. Sen sijaan teollisuuden osuus tuotannon arvonlisäyksestä on kasvanut
heikosti. Itse asiassa tuotannon kasvu on likipitäen yhtäläinen teollisuustyöpaikko-
jen kasvun kanssa (ks. Taulukko 19). Teollisuustuotannon suhteellinen kehitys on
siis tarkasteluajankohtana ollut heikkoa. Tämä kehityskulku on Pohjois-Pirkanmaan
tulevan kehityksen kannalta keskeisessä asemassa, koska jalostussektori muodostaa
tuotantorakenteen rungon ja sitä kautta sen kehitys heijastuu kehitykseen myös maa-
talouden ja palveluiden osalta.

Kaikkein vähiten kasvua on tapahtunut julkisessa toiminnassa ja kehityksen voi-
daankin katsoa olevan pääosin yksityisen sektorin vauhdittamaa. On myös huomat-
tava, että väkiluvun laskiessa tuotanto suhteessa asukasmäärään on noussut enem-
män kuin tuotannon absoluuttinen määrä. Toisaalta työpaikkojen määrä vastaavana
ajankohtana on kasvanut seudulla 4,0 %.

1994 1995 1996 1997

Luoteis-Pirkanmaa 81,6 77,3 81,2 83,4
Kaakkois-Pirkanmaa 73,4 72,1 71,6 71,7
Etelä-Pirkanmaa 93,7 94,1 91,9 88,6
Tampereen seutukunta 95,9 97,3 98,9 97,7
Itä-Pirkanmaa 72,2 71,4 67,6 70,9
Koillis-Pirkanmaa 99,3 97,6 101,2 98,5
Pohjois-Pirkanmaa 66,7 65,0 66,3 68,8
Lounais-Pirkanmaa 78,6 73,1 73,1 71,2
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TAULUKKO 23. Arvonlisäys 1994 ja 1997 Pohjois-Pirkanmaalla. (Lähde: Tilas-
tokeskus, aluetilinpito).

Uusien yritysten synnyttäminen nähtiin ohjelmakaudella 1995-99 keskeisenä ratkai-
suna sekä maaseudun rakennemuutoksen että työttömyyden osalta. Myös Pohjois-
Pirkanmaalla uusien yritysten synnyttäminen on nostettu yhdeksi päätavoitteeksi.
Yritystoimipaikkojen määrä on kehittynyt tarkasteltavalla aikavälillä Pohjois-Pir-
kanmaalla paremmin kuin missään muussa Pirkanmaan seutukunnassa, mikä kertoo
elinkeinotoiminnan tilan paranemisesta seudulla. Erityisen voimakasta kasvu on ol-
lut vuodesta 1996 eteenpäin. Tältä osin ohjelmakauden määrälliset kokonaistavoit-
teet voidaan katsoa saavutetuiksi.

TAULUKKO 24. Yritystoimipaikkojen määrän kehitys Pirkanmaan seutukunnissa
8/1995-6/1999. (Lähde: Tilastokeskus, kuntafakta).

Uusia yrityksiä on syntynyt koko seudulle suhteessa väkilukuun melko tasaisesti.
Kurussa ja Virroilla lopettaneiden yritysten osuus on kuitenkin ollut selkeästi suu-
rempi kun Ruovedellä. Tästä johtuen yritysten määrän nettomuutos on ollut Ruove-
dellä kaikkein suotuisin. Virroilla ja Kurussa varsinkin otoksen viimeinen vuosi on
ollut melko synkkä lopettaneiden yritysten osalta. Uusien yritysten synnyttämisessä
onkin onnistuttu melko hyvin, mutta entistä enemmän on syytä kiinnittää huomiota
olemassa oleviin yrityksiin.

Maa- ja Teollisuus, Palvelut Julkinen Toimialat Bkta/ Indeksi
metsätalous rakent. toiminta yhteensä asukas, mkSuomi=100

1994 240,6 320,5 334,0 230,0 1 125,1 60 605 66,7
1997 337,7 362,4 395,8 238,5 1 334,4 74 522 68,8

Muutos % 40,4 13,1 18,5 3,7 18,6 23,0 -

 8/1995  1/1996  3/1997  10/1998  6/1999 Muutos %

Luoteis-Pirkanmaa 1598 1551 1561 1612 1622 1,5
Kaakkois-Pirkanmaa 648 629 549 566 563 -13,1
Etelä-Pirkanmaa 1858 1793 1838 1856 1877 1,0
Tampereen sk 14638 13942 14470 15030 15015 2,6
Itä-Pirkanmaa 704 682 721 743 728 3,4
Koillis-Pirkanmaa 726 688 696 694 694 -4,4
Pohjois-Pirkanmaa 940 902 933 973 981 4,4
Lounais-Pirkanmaa 1417 1379 1415 1455 1453 2,5

Pirkanmaa 22529 21566 22183 22929 22933 1,8
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TAULUKKO 25. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Pohjois-Pirkanmaa (Lähde:
Tilastokeskus, yritystilastot).

Jos verrataan aloittaneita ja lopettaneita yrityksiä suhteessa koko toimipaikkamää-
rään, voidaan havaita, että Pohjois-Pirkanmaalla uusia yrityksiä on syntynyt koko
maan keskitasoa vähemmän. Toisaalta Kurua lukuun ottamatta yrityksiä on lopetta-
nut tarkastellulla aikavälillä maan keskitasoa vähemmän. Tämä voi kertoa siitä, että
olemassa olevien yritysten elinvoimaa on kyetty ylläpitämään. Toisaalta kun tiede-
tään, että valtaosa lopettaneista yrityksistä on nuoria muutama vuosi aiemmin synty-
neitä yrityksiä, näyttäisi tilastojen valossa siltä, että Pohjois-Pirkanmaalla syntyneet
yritykset ovat olleet idealtaan tai toteuttamistavaltaan keskimääräistä onnistuneem-
pia. Uusien yritysten määrän pienuus kertoo osaltaan ikärakenteesta ja yrittäjäkult-
tuurista ja osaamisen tasosta. Potentiaalinen yrittäjämassa on Pohjois-Pirkanmaalla
pienempi kuin esimerkiksi suuremmissa keskuksissa ja niiden ympäristössä. Aloit-
taneiden yritysten määrän vähäisyys tukee seudun kehittämisohjelmassa määriteltyä
tarvetta edistää uuden yritystoiminnan syntymistä.

Aloittaneet

1995 1996 1997 1998 1995-98
Kuru 11 11 19 9 50
Ruovesi 25 24 30 24 103
Virrat 46 32 45 41 164

Koko maa 30359 26952 25039 25526 107876

Lopettaneet

1995 1996 1997 1998 1995-98
Kuru 19 11 14 10 54
Ruovesi 28 16 17 13 74
Virrat 37 26 32 42 137

Koko maa 23163 21914 20318 19533 84928

Nettomuutos

1995 1996 1997 1998 1995-98
Kuru -8 0 5 -1 -4
Ruovesi -3 8 13 11 29
Virrat 9 6 13 -1 27

Koko maa 7196 5038 4721 5993 22948
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TAULUKKO 26. Aloittaneet ja lopettaneet yritystoimipaikat 1995-1998 suhteessa
1998 toimipaikkojen lukumäärään.

Matkailumääristä on toimipaikkakoosta johtuen saatavilla tietoja vain Virroilta, mutta
oletuksena voidaan arvioida kehityksen heijastuneen enemmän tai vähemmän sa-
man suuntaisesti koko seudulle. Matkailumäärät ovat selkeästi olleet kasvussa. Oh-
jelmatyön merkitystä matkailumäärissä on vaikea eritellä, koska tarkempaa tutki-
musta matkailijoiden käyttäytymisestä ei ole saatavilla. Suppean materiaalin perus-
teella matkailuhankkeiden ole nähty suoraan vaikuttaneen matkailijoiden määrään,
mutta esimerkiksi markkinoinnin vaikutusta on vaikea kohdentaa.

TAULUKKO 27. Yöpyneet matkailijat Virroilla 1996-1998. (Lähde: Tilastokeskus,
matkailutilastot).

Ohjelmatyön vaikuttavuuden osalta on olemassa myös paljon tekijöitä, joita ei voi
tilastollisesti arvioida, vaan arvio on pitkälti rakennettava yleisten kokemusten ja
näkemysten pohjalta. Hankkeiden osalta oli saatavilla varsin vähän informaatiota
muusta kuin hankkeiden suorista määrällisistä tuotoksista eikä esimerkiksi osallistu-
jien kokemusta hankkeiden laajemmasta vaikutuksista omaan toimintaan ole ollut
saatavilla. Myös hyötyjen suhdetta panoksiin on vaikea arvioida ilman yksityiskoh-
taista palautetta hanketoimijoilta. Hanketoimintaan ja elinkeinojen kehittämiseen
osallistuneiden kentältä saama palaute vaikuttaisi yksittäisistä epäonnistumisista
huolimatta kuitenkin pääosin ollut positiivista.

“Kyllä se osaamisen tason nousu on ihan sellainen selkeä mittari. Vaikka sitä on vaikea
mitata sitä osaamisen tason nousua. Tietysti määrällisesti voidaan mitata, että lukematon
määrä ihmisiä on osallistunut näihin projekteihin ja sitten samoin yrityksiä. Kyllä mä us-
koisin, että uusia innovaatioita ja kaikkea osaamista on saatu aikaiseksi ihan yksilöissä,
yrityksissä että työyhteisöissä. Sitä kautta paremmat edellytykset on tällä seutukunnalla
toimia.”

Aloittaneiden yritysten määrä
1995-98 / 1998 toimipaikat

Lopettaneiden yritysten määrä
1995-98 / 1998 toimipaikat

Kuru 0,37 0,40
Ruovesi 0,41 0,29
Virrat 0,36 0,30

Koko maa 0,46 0,36

Yhteensä Suomalaiset Ulkomaalaiset

1996 28921 26475 2446
1997 41024 38213 2811
1998 42666 39706 2960
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5.2.3  Arviot avainhankkeista - tulokset ja ongelmat

Koska strateginen ohjelmatyö koostuu Pohjois-Pirkanmaalla useista kymmenistä
seudullisista tai seudulla vaikuttavista maakunnallisista kehittämishankkeista ja muista
toimenpiteistä, ei niitä kaikkia ole ollut mahdollista arvioida. Tarkemman arvioinnin
kohteeksi valittiin kymmenen kärkihanketta. Hankkeita niiden valintaan vaikutti nii-
den keskeinen rooli ohjelmatyöstä käytävässä keskustelussa eli niiden merkityksel-
lisyys sekä ohjelmatyön tulosten että hankkeiden näkyvyyden kannalta. Ne edusta-
vat myös eri tyyppisiä ja eri alalle sijoittuvia hankkeita.

Vihreä Sydän

Matkailu on nähty Pohjois-Pirkanmaalla yhtenä keskeisenä kehittämisen osa-aluee-
na. Seudulla on tunnistettu useita matkailullisia vetovoimatekijöitä ja sillä on myös
suhteellisen pitkät perinteet matkailussa. Koska massaturismin sijaan matkailun ra-
kenne on seudulla perustunut pitkälti luontoon liittyvään pienryhmämatkailuun, on
kehittämistyötä painotettu erityisesti luonto- ja maaseutumatkailun kautta.

”Vihreä Sydän” -projektin tehtävänä on ollut kehittää ja markkinoida luonto- ja
maaseutumatkailua sekä niihin liittyviä toimintoja. Hankkeessa on pyritty näyttä-
vään esiintymiseen, aggressiiviseen markkinointiin sekä luovuuteen. Luontomatkai-
luprojekti on pyrkinyt matkailun ja muiden elinkeinojen integraatioon ja tätä kautta
luomaan uusia työpaikkoja.

Vihreä Sydän toimi alkuperäisessä muodossaan 22.11.1995 alkaen aluksi Hämeen
työvoimapiirin rahoituksesta. Sittemmin hankkeen rahoitus siirtyi TE-keskuksen
maaseutuosastolle. Hanke toimi neljässä eri osassa aina 31.12.1997 asti, minkä jäl-
keen sitä on pidetty yllä pienemmässä mittakaavassa rahoituksen kanssa syntynei-
den ongelmien vuoksi.

Hankkeen tavoitteena oli edistää maaseutumatkailua, veneilyä, kiertomatkailun
suuntautumista alueelle sekä uutta vuokramökkikantaa. Tarkempina tavoitteina oli
palveluiden käytön lisääminen, uusien tuotteiden ja palveluiden luominen, kysyn-
nän ja tarjonnan tasapainottaminen sekä alueen yleinen markkinointi koti- ja ulko-
maille. Vihreä Sydän oli seudun strategiassa vahvasti painottuneen matkailusektorin
päähanke.

Hankkeen tulokset ovat epätasaiset. Tietyillä osa-alueilla edettiin vauhdikkaasti kun
taas toisilla osa-alueilla jäätiin tavoitteista. Itse hankeidea oli hyvä ja lähtö toimiva.
Vaellusreitistön kehittäminen saatiin alkuun ja sitä on myös jatkettu myöhemmin.
Erilaisia matkailutuotteita rakennettiin hankkeen aikana paljon. Seudun matkailun
tuotteistamiseen uhrattiin paljon aikaa ja alustavat tulokset olivat hyviä. Vihreä sy-
dän tuotteena saatiin hyvälle alulle.

Yritysyhteistyössä oli sen sijaan ongelmia, mikä oli merkittävä tulosten heikentä-
jä. Ajankäytöllisiä resursseja ei ollut tai käytetty tarpeeksi yritysten mukaan saami-



78

Kimmo Viljamaa

seen hankkeeseen ja näin tuotteistus jäi hyödyntämisen osalta puolitiehen. Yritysten
aktivoiminen on hankkeissa liian optimistisesti suhteessa käytännön vaikeuksiin ra-
kentaa toimivaa ja merkityksellistä yhteistyötä.

Rahoituksen hiipuminen nähdään yleisesti osa-syynä tulosten vähäisyyteen. Tu-
losten hyödyntämisessä ja kehittämisen jatkamisessa on esiintynyt katkoja ja tulok-
set on siksi osittain hukattu. Hyvin alkuun päässyt matkailutuotteiden kehittäminen
ja ylläpito sekä markkinoinnin johdonmukainen kehittäminen hiipuivat osittain hank-
keen mukana. Myös jatkuvuuden suunnittelussa on hukattu aikaa, mikä on osittain
häivyttänyt hankkeen tuloksia.

Määrällisiä tavoitteita ei matkailun kokonaistavoitteita silmällä pitäen tavoitettu.
Hankkeen toimenpiteet olivat luonteeltaan sellaisia, ettei niillä vaikutettu suoraan
yritysten määrään tai työpaikkoihin merkittävässä määrin. Työpaikkavaikutuksiksi
on arvioitu 25 osa-aikatyöpaikkaa. Hankkeen aikana syntyi tai laajeni kaiken kaikki-
aan noin 15 yritystä, mutta hankkeen merkitystä yritystoiminnan aloittamiselle on
vaikea määritellä. Matkailumäärät ovat kasvaneet merkittävästi, mutta niiden koh-
dentaminen esimerkiksi tuotteiden ja markkinoinnin lisääntymiseen on vaikeaa.

Vihreä sydän on poikinut nyttemmin seudullisen matkailuyhtiön, joka on laajen-
tunut myös alueellisesti. Alueellisena tuotenimenä ja johdonmukaisen luontomat-
kailun kehittäjänä ja alkuunpanijana hankkeella on siis ollut pysyviä vaikutuksia.
Kokonaisuutena hanke oli toimintansa aikana melko onnistunut, mutta sen toimen-
piteet jäivät keskeneräisiksi. Saavutettujen tulosten hyödyntämiseksi ja ylläpitämi-
seksi vaaditaan johdonmukaista ja pitkäjänteistä toimintaa myös jatkossa.

KuRVi tietoverkkoprojekti

Kurun, Ruoveden ja Virtain kuntien yhteinen tietoverkko-projekti ”KuRVi” käyn-
nistyi heinäkuun 1997 alussa. Projekti kesti 2 vuotta. Projektin tavoitteena oli  kehit-
tää Pohjois-Pirkanmaan seutukunnan asukkaiden, kuntien, yritysten ja oppilaitosten
välistä tiedonvaihtoa, verkottumista sekä lisätä tietoverkko-osaamista ja innovaati-
oiden siirtoa seutukunnan sisällä ja seutukuntaan osaamiskeskuksista.

KuRVi edustaa arvioinnissa ensisijaisesti yrityksille suunnattua osaamisen kehit-
tämistä, joka kuitenkin poikkeaa jonkin verran perinteisistä oppilaitosten vetämistä
osaamishankkeista. Hankkeen taustalla on elementtejä toimijoiden välisestä ver-
kostoitumisesta sekä tietoyhteiskuntakehitykseen vastaamisesta, jotka ovat viime
vuosina olleet yleisemminkin ajankohtaisia ilmiöitä ja tärkeäksi nähtyjä kehittämi-
sen kohteita.

Projektilla oli kaksi päätavoitetta: kuntien yhteisen tietoverkon rakentaminen ja sitä
kautta toiminnan tehostaminen ja kustannussäästöjen aikaansaaminen sekä yritysten
kilpailukyvyn parantaminen lisäämällä niiden atk-osaamista ja atk:n hyödyntämistä
erityisesti taloushallinnon sovelluksissa. Kuntien yhteisen tietoverkon rakentami-
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nen ei hankkeen aikana edennyt, mutta sitä on myöhemmin valmisteltu HubNet-
hankkeessa. Hankkeen pääpaino oli käytännössä yritysten atk-valmiuksien kehittä-
misessä.

Kurvi ei saavuttanut tavoitteitaan verkostoitumisen (ei kuntien eikä yritysten)
puolella, mikä ilmeisesti on johtunut riittämättömästä osaamis- ja tietämyspohjasta
sekä toisaalta kohderyhmien vastustuksesta. Yritysten kehittämisen osalta hanke
onnistui saamaan toimijoita mukaan jopa odotettua paremmin ja onnistui hyvin ta-
voitteissaan. Tietotekniikka-alan kehittämistyötä tarvitaan kuitenkin lisää, koska hanke
loi osaamista vasta aivan perustasolla. Hanketta on yleisesti pidetty näiltä osin on-
nistuneena ja siitä on saatu hyötyä.

Monissa haastatteluissa Kurvi-hankkeen painoarvoa on kuitenkin pidetty suurem-
pana kuin mitä se todella on ollut. Hanke toi toki mukanaan perustason atk-osaamis-
ta ja käytännön taloushallinnon välineitä yrityksiin, mutta tästä on pitkä matka vielä
tietotekniikan syvälliseen hyödyntämiseen yritystoiminnassa kuten esimerkiksi tuo-
tantomenetelmien kehittämisessä, vaikka tällaisiakin vaikutuksia arveltiin hankkeella
olleen. Tietotekninen osaaminen ja teknologian alueella on kuitenkin pääosin edel-
leen hyvin vähäistä etenkin pienyrityksissä ja alan hankkeita kannattaa kohdistetusti
harkita myös jatkossa.

Hankkeeseen osallistui 148 yritystä, joista 103 sai koulutus- ja neuvontapalvelui-
ta. Lisäksi hankkeen kautta hankittiin laitteistoja ja ohjelmistoja. Hanke on saanut
positiivista palautetta edunsaajaryhmiltä. Hanke synnytti 2 uutta yritystä ja työllisti
yhteensä 3 henkilöä. Nämä eivät kuitenkaan olleet hankkeen varsinaisia tavoitteita.

Yrittäjäksi Hämeen huipulle

”Yrittäjäksi Hämeen huipulle” -projekti (YHH) voidaan jakaa kahteen osaan. Alku-
peräinen YHH-projekti  kesti 2,5 vuotta (1.9.1996-31.12.1998). Se toimi osana EU:n
tavoite 3-ohjelmaa Pirkanmaan TE-keskuksen rahoittamana. Hankkeen tavoitteena
oli Kuru-Ruovesi-Virrat -seudun yrittäjyyden edistäminen. Kohderyhmä oli yli 25-
vuotiaat työttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt, mutta käytännössä kohderyh-
mäksi muodostui kaikki yrittäjyydestä kiinnostuneet henkilöt. Projektin tavoitteena
oli rakentaa yksilöllisiä polkuja työttömille ja muille yrittäjyydestä kiinnostuneille
siten, että he voivat hankkia valmiudet toimia yrittäjinä ja näin työllistää itsensä
yritystoiminnan avulla. Projektin toimintaperiaate oli ohjata, neuvoa ja kouluttaa
jokaista tarpeen mukaan. YHH oli valtakunnallisen tavoite 3 -ohjelmaan liittyvä työl-
lisyyshanke, joka oli käytännössä paikallislähtöinen ja jolla oli keskeinen rooli seu-
tutason strategisessa ohjelmatyössä.

Jatkohanke YHH2:n tavoitteena on ollut kehittää ja jatkojalostaa olemassa olevi-
en pienyritysten toimintaa ja kannattavuutta sekä yritysideoita. Niiden toimintaedel-
lytyksiä on pyritty parantamaan mm. antamalla liikkeenjohto-, markkinointi- ja tuo-
tekehitysohjausta sekä neuvontaa. Projektin kautta on ohjattu yrittäjiksi uusia henki-
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löitä analysoimalla ja kehittämällä heidän yritysideoitaan. Myös olemassa olevien
yritysten toiminnan ja kannattavuuden kehittäminen on ollut yhtenä hankkeen ta-
voitteista. Hankkeen toimintamalli on ollut tarkoitus juurruttaa alueelle pysyvään
muotoon TE-keskuksen paikallisen palvelupisteen osana.

Aloittavan yritystoiminnan kohdalla kehittämistoimenpiteiden tehokkuus on yleen-
sä pienempi kuin toimivien yritysten kohdalla, koska yritykset ovat pieniä ja työllis-
tävyys siksi vähäinen. Yritysten hengissä pysyminen on myös pienempää. Pohjois-
Pirkanmaalla on kuitenkin selkeä pula uusista nuorista ja kasvuhaluisista yrityksis-
tä, joten tämän tyyppiseen toimintaan on järkevää panostaa myös tulevaisuudessa.
Yksilöllisten polkujen etsiminen ihmisille vaatii myös paljon henkilökohtaista ja
kokonaisvaltaista apua, jota on vaikea tarjota pelkästään erilaisten hajautettujen osa-
palveluiden avulla.

Yrittäjäksi Hämeen huipulle (YHH) oli pääpiirteittäin onnistunut hanke. Se on tyy-
pillinen esimerkki hankkeesta, joka on keskittynyt uusien ideoiden sisäänajoon, toi-
mijoiden aktivointiin ja ruohonjuuritason osaamisen kehittämiseen. Hanke pystyi
tarjoamaan palveluita hyvin heterogeeniselle joukolle ja tuki yhteistyön kautta myös
monia muita hankkeita. YHH:n kautta syntyi uusia toimintamuotoja kuten osuus-
kunta ja TE-keskuksen palvelupiste, perustason koulutusta. Aloittavien yrittäjien
neuvonta onnistui yleisesti ottaen hyvin ja yritysneuvontaa on onnistuneesti jatkettu
erityisesti YHH2:n puitteissa.

Joidenkin haastateltujen mielestä tehokkuutta olisi saanut olla enemmän. Tämän
tyyppisten hankkeiden kvantitatiivinen tuottavuus ja vaikutusten mittaaminen on
yleensä vaikeaa ja toiminta perustuu pitkälle välilliseen vaikuttamiseen. Tässä mie-
lessä hanke onnistui hyvin. Tosin monet vaikutukset esimerkiksi ajatustavoissa ja
ideoissa näkyvät vasta pitkällä aikavälillä. YHH:n vaikutus saattaa myös ajan mit-
taan osittain haihtua, jos hankkeen tuloksia ei kyetä hyödyntämään. Pysyvä yritys-
neuvonta näyttäisi juurtuvan alueelle, mutta muiden yksilöllisten neuvontapalvelui-
den liittäminen osaksi alueen pysyvää elinkeinojen kehittämistoimintaa on vielä kes-
ken.

Toiminnassa oli mukana kaiken kaikkiaan 419 henkilöä ja yrityksiä on arvioitu
syntyneen hankkeen kautta 60. Lisäksi merkittävänä lisätuloksena hanke toi alueelle
osuuskuntatoiminnan laajemmassa mielessä ja työllisti sitä kautta ihmisiä. Työllis-
tyneitä projektin kautta on tullut 24. Tuloksien valossa hanke on ollut erittäin onnis-
tunut ja tarvetta sille on esiintynyt. Toisaalta sen vaikutuksia yritysten ja työpaikko-
jen syntyyn on vaikea täsmällisesti arvioida. Neuvonta ja koulutus on saattanut olla
ratkaiseva tekijä yritysten perustamisessa, mutta osa yrityksistä olisi todennäköises-
ti syntynyt jossain muodossa muutenkin.
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Hirsikuru

”Hirsikuru” oli hirsirakentamisen yhteistyön ja tuotteistuksen erikoishanke, joka
käynnistyi yrittäjien tarpeista kehittää hirsialan markkinointia. Hankeen kesto oli
2,5 vuotta ja se toimi 1995-1997. Hankkeen rahoittajina toimivat maaseutuelinkei-
nopiiri, Kurun, Ruoveden ja Virtain kunnat sekä Kurun normaalimetsäoppilaitos.
Hanke kuului tavoite 5b-ohjelmaan.

Hirsikuru toimii esimerkkiprojektina puualalta, joka yleisesti on nähty alueen
yhdeksi päätoimialaksi. Hankkeessa yhdistettiin hirsirakentamisyritysten välistä ver-
kostoitumista markkinoinnin ja valmistuksen suhteen. Hankkeen pohjalta synnytet-
tiin yhteisyritys Pirkkaveisto Oy, mikä voidaan nähdä yhtenä esimerkkinä hankkei-
den kautta mahdollisesti syntyvistä pysyvistä tuloksista eli tässä tapauksessa vakiin-
tuneesta yhteistyöorganisaatiosta.

Hanke onnistui tavoitteidensa mukaan ja sitä voidaan pitää onnistuneena. Toimintaa
vaikeutti osittain hankkeessa mukana olleiden toimijoiden väliset keskinäiset ongel-
mat, jotka saatiin kuitenkin lopulta ratkaistua. Tämän tyyppiset ongelmat ovat taval-
lisia verkostoitumista edistävissä hankkeissa. Tulokset on saatu juurrutettua osaksi
pysyvää organisaatiota. Hanke oli kuitenkin loppujen lopuksi kooltaan melko pieni
ja vastaavan tyyppisiä hankkeita tarvittaisiin seudulle lisää.

Puukivi -projekti

”Puukivi” -hanke syntyi osaltaan Hirsikuru -hankkeen vanavedessä, muttei varsinai-
sesti ole jatkoa sille. Hankkeen tavoitteena oli puun ja kiven yhteiskäytön kautta
seutukunnan elinkeinojen monipuolistaminen ja yrittäjyyden vahvistaminen panos-
tamalla tuotekehitykseen ja markkinointiin. Puukivi-projekti aloitettiin Tampereen
Ammattikorkeakoulussa marraskuussa 1997 Kuru-Ruovesi-Virrat alueen elinkeino-
elämän kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi. Aloite toiminnalle tuli seudulta ja
sen nähtiin sopivan erityisen hyvin seudun tuotantorakenteeseen.

Projektin tärkeimpänä tavoitteena oli  uusien tuotteiden kehittäminen puuta ja
kiveä yhdistämällä. Merkittävä osa työtä on puukivituotantoa tukevien tuotteiden
kehittäminen, valmistaminen ja testaaminen. Projekti toimi yhteistyössä Kurun met-
säoppilaitoksen kanssa ja saatua tietoa on ollut tarkoitus hyödyntää oppilaitoksen
toiminnassa ja sitä kautta kehittää opiskelijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä.

Projektin aikana kehitettävien tuotteiden ympärille järjestettiin valmistusverkos-
toja ja yritysten sekä tuotteiden markkinointia kehitetään jatkuvasti. Tuoteideoiden
saaminen tuotannon tasolle suunniteltiin tapahtuvaksi erilaisina hankkeina. Puun ja
kiven käyttömahdollisuuksia kehitetään yhteistyössä mukana olevien yrittäjien kanssa
ja parhaat ideat on ollut tarkoitus viedä tuotantoon. Tuotanto pyritään jo prototyypin
valmistuksesta lähtien toteuttamaan projektiyritysten yhteistyönä. Projektin tarkoi-
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tuksena oli myös tukea mukana olevia yrityksiä markkinoinnin kehittämisessä ja
järjestää lisäkoulutusta tarpeen mukaan. Hanke edustaa tässä puualan ja kivialan
tuotekehityshanketta.

Puukivi on yleisesti melko vähän tunnettu hanke. Arvio tuloksista on haastateltujen
keskuudessa pääosin positiivinen. Hankkeen todelliset tulokset jäivät tavoitelluista
pitkälti sen takia, että hankkeen tuotokset eivät vielä sellaisenaan vaikuta tuotantoon
vaan vaativat jatkotuotteistusta ja markkinointia. Yleinen näkemys on, että ulkoisen
rahoituksen leikkaaminen hankkeen lopussa söi tuloksia.

Puukivi-hanke on tyypillinen esimerkki hankkeesta, joka vaatisi jatkotoimenpi-
teitä tulosten hyödyntämiseksi. Nyt tuotekehittelytulokset jäivät sekä tuotteistuksen
että markkinoinnin osalta kesken. Hyvät tulokset hankkeesta eivät vielä tarkoita,
että ne realisoituisivat suoraan. Jatkotoimenpiteiden tarvetta puukiven tulosten hyö-
dyntämiseksi ja jalostamiseksi on syytä miettiä esimerkiksi osana jotain tulevaa han-
ketta tai muuta toimintamuotoa.

Puukivihankkeen yhtenä ongelmana oli kohderyhmän tarpeiden moninaisuus alu-
eella. Vaikka seudulla onkin paljon kivialan yrityksiä, ovat niiden tarpeet toisistaan
poikkeavia, mikä osaltaan hankaloitti hankkeen osuvuutta. Tämän tyyppiset hank-
keet toimivat toden näköisesti tehokkaammin, jos ne räätälöidään toimija- eikä alue-
kohtaisesti.

Elintarvikeyrittäjä -projekti

”Elintarvikeyrittäjä” -projektin tavoitteena on ollut turvata aiempien elintarvikepro-
jektien tavoitteiden toteutuminen pidemmällä tähtäimellä. Tavoitteena on myös ol-
lut jo toimivien yritysten ja yritysverkkojen valmiusasteen kohottaminen yrittämi-
sen eri osa-alueilla sekä elintarvikeyrittämisessä tarvittavien yritystoiminnan perus-
tietojen tarjoaminen maaseudulla yritystoimintaa suunnitteleville ja aloitteleville
henkilöille. Hankkeen tavoitteina oli tarjota koulutusta, jolla pyrittiin tehostamaan
elintarviketuotannon jatkojalostusta ja parantamaan yritysten työllisyyttä. Tavoit-
teena oli myös luoda osaamiskeskittymä, joka palvelisi jatkossa alueensa elintarvi-
keyritysten kehitystarpeita.

Hanke toimi kahdessa osassa vuoden 1997 alusta vuoden 1999 loppuun Pirkan-
maan alueella. Hanketta on toteuttanut lähinnä Tampereella sijaitsevan Pohjois-Pir-
kanmaan koulutusinstituutin Elintarviketuotekehityskeskus, joka on järjestänyt useita
elintarvikealan hankkeita Pirkanmaalla.

Päätöksentekijöillä ja paikallisilla kehittämistyössä mukana olleilla oli pääsääntöi-
sesti hyvin vähän tietoa tämän tyyppisistä muualla käynnistetyistä hankkeista. Pro-
jektia on myös kritisoitu siitä, että sitä on koordinoitu seudun ulkopuolelta eikä yh-
teyttä paikallisiin toimijoihin ole ollut tarpeeksi. Tämän tyyppistä suhtautumistapaa
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esiintyy yleisemminkin erilaisia maakunnallisia ja seudun ulkopuolelta johdettuja
hankkeita kohtaan. Suhde paikallisiin toimijoihin on nähty etäiseksi ja todennäköi-
sesti tästä johtuen tulosten ei uskota olevan hyviä. Toisaalta hanke on valittu Työmi-
nisteriön ESR-rahoitteisten mallihankkeiden joukkoon, mikä kertoo osaltaan orga-
nisoinnin onnistumisesta sekä myös myönteisistä tuloksista. Tämän tyyppiset tark-
kaan kohdistetut hankkeet eivät yleensä näy kovin hyvin muuta kuin kohderyhmän-
sä piirissä, mikä on omiaan herättämään epäluuloja muiden toimijoiden keskuudes-
sa. Hankkeen tulokset ovat levittäytyneet maakunnallisesti eli vain osa toiminnasta
on kohdistunut Pohjois-Pirkanmaalle. Ensimmäisessä vaiheessa yrittäjiä oli mukana
Pohjois-Pirkanmaalla kaikkiaan 60. Hankkeen toisen vaiheen 26 yrittäjästä 12 oli
Pohjois-Pirkanmaalta. Tietoa työpaikkojen ja liikevaihdon muutoksista ei ole, koska
yritystietoja ei ollut saatavilla.

Elintarvikeyrittäjä-hanke ja sen jatkohankkeet ovat hyvä esimerkki toimenpitei-
den ketjutuksesta. Hanke toimi myös osana laajempaa nyttemmin pysyväksi raken-
tunutta Elintarvikealan tuotekehityskeskusta, joten koulutuksen osalta se on välilli-
sesti ollut mukana rakentamassa pysyviä vaikutusta myös koulutuspalveluiden osal-
ta.

Elintarvikealan merkitys toimialana ja maaseudun uutena elinkeinona on rajalli-
nen, joten alan uusia yrittäjiä etsiviä hankkeita ei kannata laajassa mielessä käynnis-
tää uusia vaan jatkossa keskittyä kohdistetusti nykyisten osaajien toiminnan kehittä-
miseen.

Pohjois-Pirkanmaan virrat työelämään –hanke

”Pohjois-Pirkanmaan virrat työelämään” –hanke oli hieman yli 4-vuotinen merkittä-
vin alueellinen työvoimahallinnon kehittämishanke EU:n 3-ohjelmakokonaisuuden
piiristä. Vaikka hanketta hoidettiin ensisijaisesti työvoimahallinnon sisällä, oli ky-
seessä kuitenkin  pitkälti alueellinen koulutus- ja työllistämishanke. Hanke oli ra-
hoituksellisesti melko suuri ja päättyi vasta vuoden 2000 puolella.

Hanke kohdistui yli 25-vuotiaisiin henkilöihin, jotka olivat olleet pitkään työttö-
minä tai joita pitkä työttömyys oli uhkaamassa. Sen tavoitteena oli eri toimenpiteitä
yhdistämällä parantaa työttömien työllistymismahdollisuuksia ja estää työttömyy-
den pitkittyminen. Hanke siis kohdistui tulosten kannalta hyvin vaikeaan edunsaaja-
ryhmään eli osittain työmarkkinoilta syrjäytyneisiin henkilöihin. Hankkeen toteutti
Pohjois-Pirkanmaan koulutusinstituutin aikuiskoulutusosasto. Hankkeella oli erilais-
ten koulutusten kautta yhteyksiä myös muihin koulutusinstituutin järjestämiin hank-
keisiin.

Hanke saavutti asetetut tavoitteet sekä koulutuksen, kuntoutuksen ja ohjauksen että
työllistymisen osalta. Vuonna 1998-1999 ohjauspalveluita sai yhtensä 360 henkilöä
ja tukityöllistämisen piirissä oli 109 henkilöä. Toisaalta esimerkiksi hankkeen vuon-
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na 1999 tuottamat työpaikat olivat tukityöllistämiseen liittyviä määräaikaisia työ-
paikkoja, joista vain 42,5 % sijoittui yksityiselle sektorille. Vuonna 1998 yksityisel-
le sektorille sijoittui 59% työllistetyistä. Ilman jatkotoimenpiteitä on todennäköistä,
että vain pieni osa  kohderyhmästä työllistyy pysyvästi. Toisaalta hankkeen vaiku-
tusta edunsaajaryhmän asemaan työmarkkinoilla on tässä vaiheessa vaikea arvioida,
koska ohjauksen ja koulutuksen tuoma hyöty saattaa realisoitua vasta pitkällä aika-
välillä. Myös vaihtoehtokustannukset eli mahdollinen pysyvä syrjäytyminen työ-
markkinoilta ja sen eri muodoissa julkiselle järjestelmälle tuomat rasitukset on otet-
tava tuloksia vertailtaessa huomioon.

Ohjelmatyön koordinoinnin sekä yhteistyön ja tiedon vaihdon kannalta hankkeen
heikkoutena oli sen heikko kytkös muuhun kehittämistoimintaan. Yhteydet seudul-
liseen kokonaisstrategiaan ja seudullisiin toimijoihin sekä koulutusinstituutin ulko-
puolella toteutettuihin hankkeisiin jäi vähäiseksi, mikä on saattanut heikentää hank-
keen kokonaisvaikutuksia.

Hankkeen tarkkoja määrällisiä kokonaistuloksia ei ollut arvioinnin aikana vielä
saatavissa, koska hanke loppui vasta vuoden 2000 puolessa välissä. Keskeiseksi ky-
symykseksi hankkeen vaikuttavuuden ja merkittävyyden osalta nousee se, kuinka
pysyviksi hankkeen tulokset muodostuvat ja kuinka paljon todellista uutta hanke on
seudulle pystynyt luomaan vai onko hankkeen rooli ollut vain toteuttaa työvoima-
hallinnon omia toimenpiteitä tavallista suuremmalla rahoituksella.

Elvi

Elintarvikeyrittäjien yhteistyörengashanke ”Elvi” oli maaseudun uusiin toimintamah-
dollisuuksiin sidoksissa oleva yritystoimintahanke. Projekti toimi kahdessa vaihees-
sa vuoden 1996 alusta aina 1997 loppuun asti. Projektin tavoitteena oli elintarvike-
alan elinkelpoisuuden kohottaminen yhteistyön avulla sekä osallistujayritysten lii-
kevaihdon kasvu. Hankkeen pohjalta synnytettiin 2 osuuskuntaa.

Elvi oli tyypillinen ketjuhanke. Se pohjautui aiempaan 1990-luvun alussa toteu-
tettuun elintarvikehankkeeseen, jonka toiminta-alueeseen Pohjois-Pirkanmaakin
kuului. Elvi oli osaltaan vaikuttamassa myös uusien elintarvikealan hankkeiden syn-
tymiseen. Elintarvikeala on seudulla suhteellisen pieni toimiala, mutta elinkeinora-
kenteen näkökulmasta sillä oli olemassa hyvä potentiaali. Elintarvikkeiden jatkoja-
lostus on tyypillinen maaseudun potentiaalinen lisäelinkeino ja tarjoaa sitä kautta
mahdollisuuksia maaseudun tuotannollisen toiminnan uudistamiseen.

Elvi-projekti oli jatkoa jo ennen 1995-1999 ohjelmakautta toteutetulle elintarvike-
alan hanketoiminnalle. Projektia pidettiin laajasti onnistuneena, mitä osaltaan selitti
hankkeen konkreettinen ja helposti hahmotettava luonne. Ongelma pienestä toimin-
ta-alueesta on se, että toimijoiden tarpeet ovat eronneet toisistaan, jolloin esimerkik-
si koulutuksen kohdentumisessa on ollut jonkin verran ongelmia ja sitä kautta tehot-
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tomuutta. Kohdistuminen pienyrityksiin ja aloittaviin toimijoihin kuitenkin tarkoit-
taa sitä, että tulokset ovat myös hyvin rajalliset. Elintarvikealan kehittäminen pien-
yrityksissä on pitkäjänteinen prosessi, joka vaatii jatkuvaa toimintaa. Tästä huoli-
matta hanke sai aikaan myös nopeita vaikutuksia etenkin liikevaihdon kasvun osal-
ta. Tässä suhteessa erilaisten myöhemmin jatkuneiden jatkohankkeiden toteutumi-
nen on ollut positiivista. Hankkeen merkitys laajojen tavoitteiden kuten työpaikko-
jen ja uusien yritysten osalta on kuitenkin jäänyt pieneksi, mikä johtuu toimialan
pienuudesta ja yritysrakenteesta.

Elvi-hankkeesta suoritettiin projektiarviointi hankkeen päätyttyä. Arvioinnin pe-
rusteella hankkeisiin osallistuneista 22 yrityksestä 18 oli kasvattanut liikevaihtoaan,
näistä 11 oli kasvattanut liikevaihtoa 1997-98 yli 50 %. Uusia yrityksiä aloitti 3, kun
taas 2 yritystä oli lopettanut toimintansa 1998 mennessä. Uusia työpaikkoja on il-
moitettu syntyneeksi 3,1 ja säilytettyjä 44. Arvioinnin perusteella lähes kaikki työ-
paikat ovat olleet alalla lopettamisuhan alla, mitä voidaan pitää hieman kyseenalai-
sena tietona. Valtaosa työpaikoista on yrittäjäperheen sisäisiä työpaikkoja ja yritys-
koko on pieni. Tältä osalta näkyvissä ei ole merkittävää työpaikkamäärän kasvua
myöskään tulevaisuudessa.

Pienyritysten yhteistyö on lisääntynyt sekä tiedon vaihdon että markkinoinnin
osalta. Yhteistyön tueksi hankkeen aikana perustettiin useita osuuskuntia, joiden
toiminta on kuitenkin ollut jossain määrin vaikeaa, koska niiden vetämiseen ei ole
ollut tarpeeksi resursseja. Hankkeen laadun osalta esitettiin arvioita, että koulutus
oli pääosin onnistunutta, mutta henkilökohtaista ja yksilöllisempää neuvontaa olisi
kaivattu enemmän, varsinkin kun projektiin osallistumiseen on käytössä vain rajoi-
tetusti aikaa. Osa haastatteluista oli myös huolissaan siitä, että hyvin alkuun saadut
toimenpiteet kuihtuvat projektin loputtua. Elvin palautetta on käytetty avuksi jatko-
hankkeissa. Tältä osin toiminnan johdonmukaisuus ja pitkäjänteisyys on ainakin
periaatetasolla onnistunut.

Mediakylä

Ohjelmakauden yhdeksi painopistealueeksi asetettiin uusmediayritysten ja työpaik-
kojen synnyttäminen. Tavoitteet olivat kunnianhimoiset ja painopiste kohtuullisen
innovatiivinen suhteessa seudun menneeseen kehitykseen. Kehittämisohjelmassa
tavoitteet asetettiin jo alun alkaen taivaita hipovaksi ( 50 yritystä 320 uutta työpaik-
kaa) ja hankkeellekin asetetut tavoitteet ovat olleet melko optimistiset (30-50 yritys-
tä ja 90-150 työpaikkaa) verrattuna alueella oleviin resursseihin ja toimialan nykyti-
laan. Tosin tavoitteiden saavuttamisajaksi on täsmennetty sittemmin 7-10 vuotta,
mikä on ajanjaksona realistisempi.

”Ja niin kuin Oulun ihmeestä puhutaan niin 40-vuotta se on kestänyt. Ja jos meillä ajatel-
laan tällaista parin kolmen miljoonan markan hanketta … ja odotetaan, että se nyt polkai-
see tuommoiset 50 työpaikkaa sillä budjetilla niin ihan epärealistinen se on.”
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”Virtain Mediakylän” perustaminen on ollut melko suuri hanke, jonka tavoitteena
on ollut uuden osaamisen kehittäminen uusmedia-alan yritystoimintaa ja työpaikko-
ja luomalla. Alkoi 1.6.1997 ja jatkui 30.6.2000 asti. Mediakylän toiminta on tarkoi-
tus vakiinnuttaa. Hankkeen tavoitteet tähtäävät pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteena
on 7-10 vuoden sisällä synnyttää seudulle uusmedian toimiala, joka korvaisi osal-
taan alueen laskevien toimialojen yritys- ja työpaikkakatoa.

Hanke on mielenkiintoinen pienen seudun näkökulmasta, vaikka hanke on pää-
osin keskittynyt Virroille. Uusmedia-alan yritystoiminnan kehittämistä voidaan pi-
tää innovatiivisena ja uutta luovana, mutta se on myös vaikea ja tulosten kannalta
haastava hanke.

Mediakylä oli melko löysillä raameilla eteenpäin lähtenyt hanke, jossa on ollut on-
gelmia valmistelusta alkaen. Itse hankeidea oli hyvä ja innovatiivinen, mutta ennak-
kovalmistelu ja toimeenpano ovat pitkälti epäonnistuneet. Ennakkovalmistelussa ei
kyetty riittävästi täsmentämään tavoitteita ja kohdistamaan toimenpiteitä toimialan
lähtötilanteeseen nähden. Myös projektipäällikön valinnassa epäonnistuttiin, mutta
tämä ei yksin riitä selittämään hankkeen epäonnistumista. Hankkeen panostus vai-
kuttaa mittavalta, mutta sen kohdistaminen on ongelmallista, koska seudulla ei ole
edunsaajaryhmää, jolla olisi riittävät perusvalmiudet (yritykset, osaajat). Hankkeen
pohjaksi asetettu laaja uusmedia-alan koulutus on lähtenyt hyvin käyntiin, mutta se
on toiminnaltaan niin alkuvaiheessa, ettei se ole kyennyt tukemaan Mediakylä-han-
ketta. Hankkeen yhteydet alueen muuhun elinkeinotoimintaan näyttäisivät olleen
vähäisiä, vaikka tätä kautta toiminnan pohja esimerkiksi mediatuotteiden kehittämi-
sen ja myymisen kautta voisi vahvistua.

Uuden toimialan synnyttäminen ja kasvattaminen on pitkäaikainen prosessi, joka
vaatii paljon resursseja ja kärsivällisyyttä verrattuna asemansa vakiinnuttaneisiin
toimialoihin. Uusmedia-ala, kuten tietotekniikka-ala on yleensäkin viime aikoina
näyttäytynyt sen suuntaisena, että se hakeutuu suuriin keskuksiin ja erityisesti kor-
keakoulupaikkakunnille. Lisäksi muun muassa etätyön merkitys työpaikkojen syn-
nyttäjänä ja uudelleen jakajana on useiden viime aikaisten tutkimusten valossa näh-
ty ylioptimistisesti. Tästä syystä jatkoa pohdittaessa olisi tarkkaan selvitettävä ne
alueelliset resurssit ja mahdollisuudet, joiden varassa toimialaa kannattaa jatkossa
kehittää. Myös toiminnan mittakaava on mietittävä tarkkaan ja varauduttava pitkä-
jänteiseen työhön. Mediakylän puitteiden ylläpito ja kehittäminen realistisilla ta-
voitteilla näyttäisi kuitenkin järkevältä sekä nykyisten tulosten säilyttämisen että
pitkän aikavälin kehityksen kannalta.

Hankkeesta on syntynyt tähän mennessä 20 työpaikkaa, joista 5 on ollut pysyviä.
Uusia yrityksiä on syntynyt tai ollut toiminnassa 6. Näistä osa on muuttanut alueelta
pois. Perustason tietoyhteiskuntakoulutusta on järjestetty 180 henkilölle ja lopulli-
nen tavoite on 350 osallistujaa. Mediakylähankkeen on tarkoitus päättyä 30.6.2000,
joten lopullisia tietoja hankeen toiminnasta ei tätä kirjoittaessa ollut vielä saatavissa
ja arviot ovat siksi alustavia.
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Maaseutuyritysten EU-tulevaisuus

”Maaseutuyritysten EU-tulevaisuus” oli pitkäaikainen hanke, joka edustaa maaseu-
dun elinkeinojen kehittämishankkeita. Maaseudun rakennemuutoksen voimakkuus
ja maatalouden merkittävä osuus elinkeinona nostaa maaseutuhankkeet valokiilaan.
Hanke alkoi Kurussa ja levisi sitten koko seutukunnan kattavaksi.

Hanke toteutettiin seudulla 1996-1998 välisenä aikana siten, että se alkoi aluksi
Kurussa ja levisi sitten myös Ruovedelle ja Virroille. Tavoitteena oli hallita maata-
louden rakennemuutosta kehittämällä nykyistä tuotantotoimintaa erilaisilla uusilla
ratkaisuilla ja toimintamalleilla sekä kartoittamalla ja kehittämällä korvaavia ja täy-
dentäviä elinkeinomuotoja. Kehittämiskartoituksen ja uusien toimintamallien luo-
misen lisäksi tarkoituksena oli antaa koulutusta ja järjestää investointeja.

Hanke edustaa tyypiltään niin sanottua esikartoitushanketta, jonka pohjalta on
ollut tarkoitus vaikuttaa sekä tulevaan maaseutustrategiaan että käytännön toimen-
piteiden suuntaamiseen. Hankkeen mielenkiinto piilee pitkälti sen tulosten hyödyn-
tämisen ja jatkojalostamisen toteutuksessa. Maaseudun EU-tulevaisuus-hankkeessa
järjestettiin selvitysten lisäksi myös käytännön hankinta- ja muuta yhteistyötä. Hank-
keessa annettiin myös neuvontaa maaseudun pienyrityksille.

Itse päätavoitteessa eli kehittämistarpeiden kartoituksessa ja opastuksen antamises-
sa onnistuttiin hyvin ja hankkeelle oli osoitettavissa selvää tarvetta. Hankkeeseen
liittyneiden muiden uusien toimintamallien sisäänajossa (muun muassa tilarengas -
hanke ja kylähankkeet) onnistuttiin kohtuullisesti, lisäksi kehittämismahdollisuuk-
sien kartoitus onnistuttiin toteuttamaan hyvin. Sen sijaan uusien pienyritysten pe-
rustaminen ei toteutunut kovinkaan hyvin. Hankkeelle määriteltyjen tehtävien va-
lossa tätä ei voi pitää kuitenkaan hankkeen päätavoitteena. Myös investointeja saa-
tiin käynnistettyä. Hankkeen tulokset suhteessa hankkeen tavoitteisiin ovat siis mel-
ko hyvät.

Hankkeen ongelmana on ollut sen tehtävien rakenne. Hankkeen päätehtävänä ol-
lut kartoitus ei vielä itsessään juurikaan aikaan saa merkittäviä määrällisiä tuloksia,
vaikka sen on tarkoitus vaikuttaakin seudun maaseutustrategiaan. Sen sijaan tehty-
jen toimenpiteiden pohjalta vaadittaisiin kartoituksen perusteella kohdistettuja jat-
kotoimenpiteitä. Näitä ei kuitenkaan merkittävissä määrin ole näkyvissä, joten saa-
tujen tietojen vaarana on vanheta toimijaryhmien olosuhteiden muuttuessa ja myös
koulutustapahtumien tuloksista osa saattaa valua hukkaan. Asiaa pahentaa vielä se,
että haastattelujen perusteella päätöksentekijät eivät hahmota hanketta kovinkaan
hyvin ja uskovat sen saavuttaneen jo nykyisessä muodoissaan tuloksia, jotka eivät
vaadi jatkopohdintaa saati sitten toimenpiteitä. Samaan aikaan maaseudun kehittä-
misen tarpeet eivät ole kadonneet mihinkään.

Yleisesti ottaen hankkeen kohdalla tulee hyvin esiin ongelma hankkeista yksittäi-
sinä toimenpiteinä, joiden jatkuvuutta ei ole riittävästi pohdittu. Kehittämisen joh-
donmukaisuus ja pitkäjänteisyys ovat olleet osittain hukassa.
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Virtain seudun teknologiapalveluprojekti

”Virtain seudun teknologiapalveluprojekti” ei ollut mukana varsinaisessa tarkem-
massa analyysissä, mutta se nousi keskeisesti esiin haastatteluissa, joten se on syytä
mainita tässä yhteydessä. Hanke käynnistettiin kansallisella työvoimapiirin rahoi-
tuksella 15.12.1996 ja se loppui vuoden 1997 lopulla. Alueella on nähty yleinen
tarve yritystoiminnan teknologia-asteen ylläpitäminen ja uusien tuotantotekniikoi-
den kehittäminen. Lisäksi hanke kohdentui erilaiseen koneistuksen ja suunnittelun
kehittämiseen, jota tarvitsevia yrityksiä pitäisi alueella olla eri toimialoilla runsaas-
ti.

Hankkeen alkuvalmistelussa epäonnistuttiin siinä suhteessa, että tarvekartoitus ja
toimenpiteiden kohdistaminen jäi puutteelliseksi. Paikalliset resurssit, osaamisen taso
ja yritysten tarpeet eivät kohdanneet hankkeen toimenpiteitä riittävästi. Lisäksi yri-
tysten kasvuhalukkuus yliarvioitiin. Myös koulutuspalveluiden järjestäminen ei
mennyt täysin suunnitelmien mukaisesti. Hankkeen loppuraportissa nähtiin pulma-
na myös se, että yrittäjiltä kuluu liikaa aikaa perustoimintaan, jolloin tuotekehittely
ja markkinointi jäävät vähemmälle. Hankkeen yhteyksistä muihin yrityshankkeisiin
ei ole mainintoja.

Teknologiahanke tuo hyvin esiin yrityshankkeissa esiin tulleita ongelmia. Hank-
keen alkukartoituksessa oli puutteita eikä se siten riittävästi vastannut suunniteltuja
tarpeita. Näin kalliit investoinnit pysyvää teknologian koulutuspalvelukeskusta var-
ten menivät pitkälti hukkaan. Epäonnistuminen taas osaltaan heikensi eri toimijoi-
den luottamusta kehittämistoimintaa kohtaan, mikä on osaltaan saattanut heikentää
sitoutumista myös myöhemmin käynnistyneisiin hankkeisiin.

5.2.4  Tehokkuus ja laatu

Ohjelmatyö on läpikäytyjen esimerkkihankkeiden valossa saavuttanut suhteellisen
hyvin määrälliset tavoitteensa. Erityisesti koulutushankkeet ja neuvontapalveluita
tuottaneet hankkeet ovat toteutuneet hyvin. Sekä haastattelut että loppuraporttien
antamat tiedot hankkeiden kohtaamista ongelmista antavat kuvan siitä, että kokonai-
suudessaan ohjelmatyön tehokkuudessa olisi ollut parantamisen varaa eli samoilla
panoksilla olisi mahdollista saada aikaiseksi vielä enemmän. Ohjelmatyön suurim-
pana ongelmana onkin yleisesti nähty se, että hankkeiden tuotos suhteessa asetettui-
hin panoksiin ei ole ollut riittävä.

”Kyllä mää en oikein hirveän suurta painoarvoa ole antanut näille hankkeille, mitä ollaan
pyöritetty. Me ollaan aika paljon veronmaksajien rahoja tässä poltettu, vaikka onkin EU
rahaa saatu ja liitolta saatu rahaa, mutta myös meidän omaa rahaa. Totta kai jokainen
hanke vaatii myös kunnan oman rahoituksen. Se saavutettu tulos siihen panokseen nähden
ei ainakaan minua tyydytä. Voidaan tietysti kysyä, mitä olisi ilman näitä. Sitähän ei tiede-
tä.”
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Matkailuhankkeissa näyttäisi olleen markkinoinnin osalta jonkin verran päällek-
käisyysongelmia kuten myös elintarvikehankkeissa pienessä määrin. Tämä näyttäisi
johtuneen pitkälti siitä, että alueella on toiminut eri segmentteihin keskittyneitä ja
eri aluepohjalla toimivia hankkeita, jotka ovat pitkälti täydentäneet toisiaan, mutta
hankkeiden suuri määrä suhteessa toimijaryhmään on muodostunut taakaksi. Tarve
tiedonvaihdon kehittämiseen ja saman alan hankkeita yhteen kokoavien sateenkaa-
rimallien luomiseen on selvästi nähtävissä.

Hankkeiden käytännön toteutuksessa on ollut yleisemminkin vaikeuksia koordi-
noinnissa. Seututasolla seutuasiamies on varsin hyvin pysynyt mukana lukuisten
hankkeiden välisissä suhteissa, mutta varsinaisella hankkeiden toteuttajatasolla tie-
donkulku, vuorovaikutus ja sitä kautta toisiaan täydentävien toimenpiteiden koordi-
nointi ei ole onnistunut kovinkaan hyvin. ”Yrittäjäksi Hämeen huipulle” on tosin
ollut poikkileikkaavasti vaikuttavana hankkeena melko onnistunut yhteistyösuhtei-
den edistäjä, mutta muuten vuorovaikutus näyttäisi olleen vähäistä.

Ongelmaksi muodostuu se, että erilaisia hankkeita on ollut paljon ja ne ovat ol-
leet hajallaan ilman riittävää kokonaisnäkemystä ja kokonaisvaltaista pohdintaa sii-
tä, mihin niillä tähdätään. Lisäksi varsinkin alkuvaiheessa hankkeita synnytettiin
runsaasti ilman, että olisi ehditty tarpeeksi pohtia niiden välisiä yhteyksiä. Visio on
ollut hajanainen ja hankkeet ovat selkeästi irrallaan painopistealueista ja kokonais-
valtaisesta kehitysnäkemyksestä. Hankkeet on pääsääntöisesti kerätty 5b-suunnitel-
man eri osakokonaisuuksien alle, mutta todellista kokonaisnäkemystä ongelmien,
kokonaistavoitteiden ja keinojen (hankkeet) välisistä yhteyksistä ei ole ollut riittä-
västi.

“Ja se on kuitenkin, että niitä tahtoi poikia niitä projekteja liiankin kanssa, että niitä täytyi
karsia. Eihän se nyt ihan mahdottomia. Jokainen kunta keksi omia projektejaan. Tämmöi-
senä mä sen näin.”

Tulosten perusteella yhteistyö ja vuorovaikutus eri hankkeiden välillä ei kehity it-
sestään kovinkaan hyvin. Hankevetäjät ovat usein niin kiinni omassa työssään, ettei-
vät kykene eivätkä ehdi miettimään yhteistyötä tai informoimaan muita omasta toi-
minnastaan. Tästä syystä hankkeiden välisen yhteistyön ja koordinaation parantami-
nen vaatii aktiivista kehittämistä sekä tiedon vaihdon että konkreettisten neuvottelu-
jen kautta.

“…mutta Pirkanmaan liitto ja mikä siellä nyt onkaan tää yhteistyöelin siellä liitossa ja niin
pakottaisivat näitä toimijoita yhteistyöhön, ettei siellä tulisi lukematon määrä näitä pro-
jekteja.”

Pahimmissa tapauksissa hankkeiden kautta saatu rahoitus on mielletty mahdollisuu-
deksi korvata muihin toimintoihin meneviä kuluja ja tukea erinäisiä toimintoja vail-
la varsinaista kehittämistavoitetta. On voitu esimerkiksi suunnitella koulutuspalve-
luiden ostoja ennen kuin on edes kartoitettu niiden tarvetta hankkeen tavoitteiden
näkökulmasta.
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Pohjois-Pirkanmaan hanketyö vaikuttaisi olleen eräänlainen taitavista yksilöistä
koostuva joukkue, jota ei kuitenkaan ole riittävästi saatu pelaamaan yhteen. Ohjel-
matyö on haastattelujen perusteella joka tapauksessa selkeyttänyt näkemyksiä siitä,
mihin tulevaisuudessa tähdätään ja millaisilla keinoilla niihin pyritään. On ollut pu-
hetta kärkiyrityksistä, suurista kokonaisuuksista, esiselvityksistä, kohderyhmäläh-
töisyydestä jne. Tässä suhteessa ohjelmatyössä on tapahtunut jatkuvaa oppimista.

Yritystoiminnan kyky hyödyntää kehittämistoimenpiteitä on nähty ongelmaksi.
Haastattelujen ja loppuraporttien perusteella yritysten katsotaan yleensä hakevan
vain välittömiä hyötyjä ja laskevan niiden merkitystä ilman laajempaa tavoitetta.
Joissakin yhteyksissä pienillä kustannuksilla tai ilmaiseksi saatuja tuotoksia ei ole
osattu tai haluttu hyödyntää yrityksissä eli tarpeiden kartoitus on siltäkin osin jäänyt
vähäiseksi. Vaara on erityisen suuri silloin kun yrityksen omarahoitusosuus hank-
keissa on pieni tai se voidaan hoitaa jollakin helposti järjestyvällä tavalla. Ohjelma-
työn tulosten hyödyntämisessä on siksi tärkeää myös varmistaa yritysten motivaatio
ja todelliset tarpeet. Pelkkä toimijoiden haaliminen mukaan hankkeisiin ei ole itse-
tarkoitus. Pohjois-Pirkanmaan esimerkkihankkeissa on varsin hyvin pystytty keskit-
tymään aktiivisiin ja motivoituneisiin toimijoihin, joten panosten kohdentaminen on
tässä suhteessa pääsääntöisesti onnistunut hyvin. Kaikkia toimenpiteitä arvioidessa
on kuitenkin syytä pitää mielessä se, että kaikki eivät välttämättä parhaista yrityksis-
täkään huolimatta kykene tai halua hyödyntää tarjottuja toimenpiteitä, vaikka nämä
itsessään olisivatkin onnistuneita ja tehokkaita.

“No kyllä ainakin väittivät, (että niistä oli hyötyä,) mutta niistä… Se on niin jännä juttu,
että se oli niistä yrittäjistä kiinni, että kuinka paljon ne sai siitä hyötyä. Että toiset osaa
hyödyntää ja osa ei ja sitten ne ruikuttaa, kun ei saanut sitä. Toiset kävi ahkerasti koulu-
tuksissa ja oli mukana kaikissa projektin hommissa ja sai enemmän hyötyä, kun ketään ei
voi pakottaa kuitenkaan.”

Joissakin tapauksissa tehokkuutta on haitannut kohderyhmien koon ja tarpeiden vää-
rinarvioinnit eli resursseja on kohdennettu väärille alueille. Mahdollisimman tarkka
ja ammattimainen selvitystyö hankkeista ennen käynnistämistä auttaa kohdentamaan
resursseja tarkemmin, vaikka tarpeet saattavatkin muuttua jonkin verran aikaa myö-
ten. Uudella ohjelmakaudella on myös rahoituksellisesti suurempi mahdollisuus va-
rata varoja myös selvitystyön tekemiseen ja tarpeiden kartoitukseen. Joskus hank-
keen ideoijan tietämys hankkeiden kohteista ja todellisesta tarpeesta ontuu, jolloin
palautetta tarvittaisiin enemmän. Selvitys voisi olla myös esijauhamista, eli ideaa
myytäisiin kohderyhmälle jo ennen hankkeen käynnistämistä.

Resurssien kohdentamiseen liittyy myös kysymys laadun ja määrän suhteesta.
Laajat yleisen tason vaikutuksia hakevat hankkeet eivät näyttäisi tulosten perusteel-
la purevan yhtä hyvin kuin tarkemmin toimijalähtöiset ja toimialoittain kohdennetut
toimenpiteet. Toisaalta niin sanotut räätälöidyt ja useita toisiaan täydentäviä toimen-
piteitä hyödyntävät hankkeet vaativat suhteessa toimijamäärään enemmän resursse-
ja eikä niillä siksi ole mahdollista panostaa kovin laajaan edunsaajaryhmään. Toi-
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saalta esimerkiksi lyhytaikaisten ja laajoja ryhmiä käsittävien koulutustoimenpitei-
den voidaan pienellä alueella nähdä ongelmallisiksi, koska niiden kohdistuvuus on
helposti huono ja todellinen hyöty osallistujille vähäinen. Lisäksi pienissä hankkeis-
sa kohtuuttoman suuri osa resursseista kuluu projektin hallintoon ja etenkin yhden
hengen projekteissa projektinvetäjillä ei yleensä ole aikaa eikä resursseja hoitaa pää-
työtään riittävän tehokkaasti.

”Mun mielestä on edesvastuutonta pistää yhden hengen projekteja.”

Projekteissa vetäjien osuus korostuu. Oikeiden vetäjien valinta ja koulutus ohjel-
matyön kuvioihin ja projektin hallintaan on osoittautunut oleellisen tärkeäksi. Myös
projektin vetäjän sijaintipaikka vaikuttaa projektin osallistujapiiriin yleensä paljon,
vaikka kyse olisikin seudullisista tai maakunnallisista hankkeista. Tämä heijastelee
osittain seudullisen työn hankaluutta, koska tuntemus ei yleensä riitä niin laajaan
toimintapiiriin. Tämän vuoksi on tärkeää tapauskohtaisesti valita eri tyyppisten pro-
jektien kotipaikkaa tarpeen mukaan. Toinen vaihtoehto on kerätä suurempia hanke-
kokonaisuuksia, jolloin työntekijäresursseja riittää useampaan kuntaan, ja sitten koor-
dinoida näiden välistä yhteistyötä.

Pohjois-Pirkanmaalla on monessa kehittämishankkeessa ollut nähtävissä, että tie-
tämystä on vuotanut vetäjien mukana pois alueelta ja tulosten hyödyntäminen on
näin jäänyt kesken. Lisäksi joissakin tapauksissa vetäjien sitoutuminen toimintaan
on ollut heikkoa, mutta tähän ei ole kyetty ajoissa vaikuttamaan. Molemmissa tapa-
uksissa ohjelmatyön tehokkuus on jonkin verran kärsinyt. Vastaisuudessa tulee en-
tistä tarkemmin miettiä tapoja sitoa projektihenkilöstöä seudun kehittämiseen, jotta
toiminnan aikana syntyneet tulokset ja tietämys jäisivät paremmin seudulle myös
pitemmällä tähtäimellä.

Merkittävä osa tehokkuusongelmista voidaan kuitenkin laskea johtuvan siitä, että
tieto eri toimenpiteiden toimivuudesta on etukäteen rajallinen ja siitä, että kehittä-
mistyön vaikuttavuus on aina epävarmaa. Välillisiä keinoja käytettäessä on mahdo-
tonta etukäteen arvioida täydellisesti toimijoiden tarpeita ja ne saattavat myös muut-
tua hankkeiden aikana. Tietty riski tulosten suhteen voidaan katsoa kuuluvaksi osa-
na toimintaa. Tulosten arvioinnin vaikeus johtaa helposti myös siihen, että toimijoi-
den ajatuksissa aletaan suosia konkreettisesti helpommin hahmotettavia toimenpi-
teitä kuten infrastruktuuria.

Hankkeiden laadun ja tehokkuuden tarkemmaksi arvioimiseksi voisi olla järke-
vää ryhtyä vastaisuudessa keräämään kohderyhmiltä kirjalliset arviot hankkeen hyö-
dyistä sekä parannus- ja jatkomahdollisuuksista. Palautetiedoilla voisi olla ulkopuo-
linen kokoaja, joka tekisi yhteenvedon, jollei projektin vetäjä syystä tai toisesta voi
sitä tehdä. Tätä kautta olisi mahdollista kerätä yksityiskohtaista tietoa siitä, miten
hanke on todellisuudessa onnistunut. Lisäksi kattavalla tiedonhankkimisella vältet-
täisiin yleinen ongelma siitä, että vain kovimmat äänet ja mielipiteet kantautuvat
kehittämistyössä esiin.
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Keskeisimmät huomiot ohjelmatyön tuloksellisuudesta ja vaikutuksista:

• Hankkeet ovat pääosin saavuttaneet niille asetetut määrälliset tavoitteet. Muun muas-
sa koulutusta on kyetty tarjoamaan runsaasti ja uusia pienyrityksiä on syntynyt melko
paljon.

• Suoraan ohjelmatyön kautta uusia työpaikkoja on syntynyt heikosti. Projektit ovat
pääosin kohdistuneet sellaisille aloille, joissa yrityskanta ei mahdollista nopeaa työ-
paikkamäärän syntymistä. Tietoa työpaikkojen säilymisestä ei ole ollut juurikaan saa-
tavilla.

• Kehittämishankkeisiin osallistujat ovat pääosin olleet tyytyväisiä hankkeisiin eli pro-
jektien laatu on ollut kohtuullisen hyvä.

• Joissakin hankkeissa toimenpiteiden laatu ja kohdistus on ollut heikko, eli hankkei-
den tuotos ei ole vastannut riittävästi tarpeita. Erityisesti yrityshankkeissa tarjonta ei
ole kohdannut kysyntää, mikä on johtunut osittain hankkeiden puutteellisesta alku-
valmistelusta ja osin yhteistyökulttuurin kehittymättömyydestä seudulla.

• Tulokset ovat jääneet hajalleen, jolloin yksittäisten hankkeiden tulokset eivät juuri-
kaan ole näkyneet osana kokonaisuutta. Hankkeiden välinen huono koordinointi sekä
puutteellinen jälkihoito ovat osaltaan heikentäneet tuloksia.

• Tulokset suhteessa odotuksiin ovat vajavaiset. Hankemuotoisen ohjelmatyön volyy-
mi suhteessa kehittämistyön alla olleisiin strategisiin haasteisiin on ollut suhteellisen
pientä.

• Väestönmuutos on edelleen negatiivinen, mutta hidastunut.

• Uusia yrityksiä on syntynyt, muttei merkittävästi muuta 5b-aluetta enemmän. Työ-
paikkojen ja yritysten määrä on lisääntynyt, mutta hankkeiden vaikutuksen osuuden
arviointi on vaikeaa.

• Koulutustaso ei ole tutkintojen osalta noussut, mutta koulutusmäärät ovat kasvaneet.
Koulutus on ollut melko hajanaista ja lyhytaikaista eikä juurikaan näy yleisessä kehi-
tyksessä.

• Matkailijamäärät ovat kasvaneet seudulla suhteellisen hyvin. Ohjelmatyön osuutta
tässä kehityksessä vaikea arvioida.

5.3 Ohjelmatyön merkittävyys

5.3.1  Organisointitapojen kehittyminen

Kehittämistyön organisointi on Pohjois-Pirkanmaalla toiminut pääsääntöisesti hy-
vin. Seutuorganisaation keskiössä toimiva seutuasiamies on kuitenkin jäänyt liiaksi
yksin kehittämistyön vastuullisena toimijana. Yhden henkilön varaan rakennettu jär-
jestelmä on herkkä ja henkilöriippuvainen. Jos lisäksi lähdetään olettamuksesta, että
ohjelmatyö laajassa mielessä on vuorovaikutuksessa kaiken elinkeinotoiminnan ja
palvelutoiminnan kanssa, vaikuttaa organisointi melko ohuelta, koska todellista vuo-
ropuhelua ei ehditä käydä. Todellinen vuorovaikutus ja strategisten tavoitteiden poh-
timinen ja toiminnan analyyttisyys kärsii, koska ohjelmatyön suunnittelu ja koordi-
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nointi on kapealla pohjalla. Kaiken kaikkiaan seutuasiamiesmalli on nähty laajalti
toimivana ratkaisuna.

”(Se laajuus), mitä meillä on hanketoiminta ollut niin onhan tämä ollut ihan välttämätöntä,
että on edes yksi henkilö ollut, joka on pyrkinyt tätä hallinnointia hoitamaan. Aivan liian
paljon yhdelle henkilölle työtä. Sanoisin, että se menee hosumiseksi ja pinnalliseksi niin
kuin meillä muillakin. Sanoisinko että tää kehittäminen pitäisi resursoida kunnolla. Se
näkyy erityisesti tässä ohjaamisessa, että se pitäisi jollain olla kaiken aikaa ne hankkeet
hanskassa.”

”En osaa sanoa, mikä se (organisointimalli) on muualla, mutta kyllä mun mielestä se tilan-
ne täällä aika hyvä on. Ja mun mielestä tää seutuasiamies on ollut semmoinen kaveri, joka
tekee kovasti töitä ja kaikkien kanssa tulee toimeen, ettei ole antipatioita ja sympatioita
kenenkään suuntaan. Tuntuu, että on joskus vähän liikaa töitä silläkin.”

Organisointi ei ole riittävästi kehittynyt palvelutuotannon yhteistyön tarpeita ja vaa-
timuksia vastaavaksi. Ohjelmatyö on saatu vakiinnutettua kehittämistoiminnan alal-
la ja yhteistyötä on vähitellen laajennettu myös palvelusektoreille. Yhteistyön laaje-
neminen palvelutuotannon osalle on kuitenkin ollut hidasta ja edistystä tässä suh-
teessa on alkanut tapahtumaan vasta ohjelmakauden loppupuolella. Organisoinnissa
ei alun alkaen ollut kovin selkeästi mukana kunnan eri palvelusektoreiden toiminto-
ja. Kehittämistyö ikään kuin vakiintui omaksi sektorikseen, jolloin kehittämistyön
prosessit eivät juurikaan vaikuttaneet eri sektoreiden omiin prosesseihin, niiden nä-
kemyksiin ja toimintatapoihin.

”Mutta sitten kun lähdettiin tähän ajanjaksoon 95-99 mistä puhutaan, niin mä ajattelin,
että nyt pitäisi olla jo siinä vaiheessa, että me todella puhutaan siitä, missä todellakin
palveluissa säästetään. Niin siitä ei olla puhuttu. Ja niin kuin mä sanoin, että mä oon usko-
nut ja luottanut, mutta nyt olen huomannut, ettei se etenekään, niin kuin kunnallinen hom-
ma ei etene koskaan nopeasti, mutta olettaisin jo, että niistä voitaisiin puhua, mutta ei
vieläkään.”

Operatiivisella tasolla hanketyön suunnittelu kulminoituu kuntiin, koska kuntien ra-
hoitusosuus on usein ratkaiseva ja päätökset täytyy tehdä kaikissa mukana olevissa
kunnissa. Tietyillä erityisaloilla yleinen kehittämistoiminnan suunnittelu ja hank-
keiden toteutus on eriytetty. Näin on tapahtunut muun muassa metsäsektorilla (met-
säkeskus), osittain koulutuksessa (PPKKY) ja työvoiman osaamiseen (Työhallinto)
liittyvissä hankkeissa. Kaiken kaikkiaan kehittämistyön paikallinen organisointita-
pa on nähty toimivaksi ja sitä aiotaan käyttää jatkossa myös yliseudullisen yhteis-
työn toimintamallina.

Suunnittelussa ja päätöksenteossa hankkeita esitellään ja käsitellään liian erillään
jolloin varsinkin luottamushenkilöille syntyy kuva, että  hankkeet ovat vain yksittäi-
siä keinoja. Suhde muihin hankkeisiin, kunnan ja seudun yleiseen kehitykseen, elin-
keinopolitiikkaan, strategioihin jne. on ohut. Asioiden suhteuttaminen kokonaisuu-
teen ja omille paikoilleen on yleensä edellytys toiminnan johdonmukaisuudelle.
Organisoinnissa on pyritty vastaamaan tähän pitämällä muun muassa seutukunnit-
taisia seminaareja kerran vuodessa. Tämä osoittaa organisoinnissa kehitystä kohti
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keskustelevaa suuntaa, mutta toiminnan ohjauksen kannalta se on riittämätöntä, jos
varsinaisessa päätöksenteossa ei ole riittävästi aikaa ja tahtoa keskustella toimenpi-
teiden välisistä yhteyksistä, taustoista ja mahdollisista tulevaisuuksista.

“Mä olen sitä sanonut, että meillä tahtoo olla rajattu aika noissa kokouksissa, se on joku
tunti tai kaksi, ja sitten on kaikilla kauhea kiire, että tavallaan ollaan käymässä siellä eikä
sitten ehditä niistä kovin syvällisesti keskustella.”

Kunnan luottamushenkilöiden rooli toimintaprosessissa painottunut on liikaa rahoi-
tukseen liittyvään päätöksentekoon. Luottamushenkilöiden olisi mahdollista ajan
mittaan omaksua muukin kuin ”sauli niinistön rooli” ja keskittyä enemmän esimer-
kiksi strategisten painopisteiden miettimiseen ja yhteisymmärryksen etsimiseen
kehittämispolitiikan suhteen. Toki kunnan varojen seuranta on tärkeää, mutta sen
lisäksi keskustelu, asioiden laaja-alaisuuden näkeminen, oma ideointi ja ajatusten
esille tuonti on myös tärkeää. Maailmassa riittää tavallisesti kassanhoitajia, mutta
keksijöitä, innostajia ja riskinottajia on liian vähän.

Ajatusten ja näkemysten todellinen seudullisuus ontuu. Vaikka hankkeista kes-
kustellaan yhdessä, niin aika paljon niitä on mietitty ideoitsijan oman kunnan lähtö-
kohdista ja sitten tuotu seudulliseksi. Myös projektin tarkoituksenmukainen laaje-
neminen seudun ulkopuolisiin toimijoihin saattaisi jostain suhteessa olla hyödyllis-
tä. Nyt seutukuntarajoihin on pitäydytty joillakin osa-alueilla liikaa.

Tietoisuus seudun ulkopuolelta käsin hoidettavista hankkeista on huonoa. Ylei-
sissä näkemyksissä osataan liittää kehittämistyöhön vain ne hankkeet, joista pääte-
tään kunnissa. Sama koskee seudun sisäisiä seudullisia hankkeita, joiden vetäjä tai
pääpaino on sijoittunut muuhun kuin omaan kuntaan. Tavallaan omat hankkeet ym-
märretään seudullisesti, mutta kiinnostus on vain niissä, joiden painopiste on omas-
sa kunnassa. Käytännössä toimijoiden näkemykset ovat kuntapainotteisia.

Päätöksentekijät saattavat nähdä erilaiset oman suunnittelun ulkopuolelta tulevat
hankkeet saattavat myös näyttäytyä kilpailevina tai omia ideoita uhkaavina, vaikka
itse hankkeiden kohderyhmä ne mielekkääksi kokeekin. Esimerkiksi Tampereelta
käsin hoidettava hanke näyttäytyy monelle toimijalle etäisenä ja huonosti omaa seu-
tua koskettavana, koska näiden hankkeiden yhteydet ja tiedonkulku on suunnattu
liiaksi pelkästään osallistujille eikä paikallisille päätöksentekijöille ja hankevetäjil-
le. Vallankäytön ja valvonnan kannalta tämä on paikallistasolla ongelma. Usein kun-
nilta vaaditaan kuitenkin osarahoitusta hankkeisiin, joita ei ole valmisteltu seudulla
ja joiden vaikutuksista ei ole riittävää tietoa.

“Se on ainakin selvä asia, että ne on onnistuneesti valmistelleet nää niin salassa, että jos
ainakin tää ylätaso Tampereella tällaisia maakunnallisia hankkeita, missä ne kuntia haluaa
mukaan, niin kyllä ne heti ensimmäisissä palavereissa saisi kuntia ottaa mukaan. Jos se
tulee kun nyrkki silmään, että tällaisessa hankkeessa te saatte olla mukana, niin se suutut-
taa jo niin helvetisti.”

Hankkeiden valmistelussa ja tiedonkulussa on selkeä ongelma myös aluehallinnon
osalta. Eri toimenpiteistä ei valmisteluvaiheessa keskustella riittävästi ja tiedonkul-
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ku ontuu, mikä heijastuu epäilyksinä ja ärtymyksenä toteutusvaiheessa. Näin sinän-
sä hyvät toimenpiteet saattavat ikään kuin lähteä “väärällä jalalla” liikkeelle. Tie-
donkulussa on melko paljon kysymys myös asenteisiin vaikuttamisesta. Hyvä tiedo-
tus on eräänlaista hankkeiden markkinointia. Haastatteluaineiston perusteella on
selvästi nähtävissä, että tietoisuus ohjelmatyöhön liittyvistä toimenpiteistä, rajoit-
teista ja mahdollisuuksista vähentää selkeästi kehittämistoiminnan yleistä arvoste-
lua ja suuntaa usein myös perusteltua kritiikkiä kohti ongelmien ratkomista kehittä-
mistoiminnan yleisen jarruttamisen sijaan.

“Mutta se on se muutosvastarinta niin kuin siellä mitä se ei kosketa eli hanketoiminnassa
mukana olevat henkilöt eivät ole niin kriittisiä mun mielestä kun ne tietää mistä puhutaan,
mutta tulee sitten tällaisia oletuksia ja olettamuksia siellä missä ei olla mukana tässä hom-
massa.”

Kaiken kaikkiaan kehittämistoiminnan ja varsinkaan seutuyhteistyön vahvistunutta
roolia ei kuitenkaan ole syytä pitää itsestään selvyytenä. Kun suurin alkuinnostus on
laimennut, kohtaa toiminta varsinaiset haasteensa. Yleinen arvio seudulla on, että
ohjelmatyön hyvä alku saattoi olla seurausta lamasta. Kuntatalouden vaikea tilanne
pakotti etsimään ratkaisuja palvelutoiminnassa. Kun eteneminen tällä osa-alueella
muodostui vaikeaksi, oli kehittämistoiminta helpompi vaihtoehto saada yhteistoi-
mintaa liikkeelle. Kun kuntatalous ja työllisyys ovat parantuneet, palataan helposti
kuntalähtöiseen toimintaan. Tämä nähdään laajasti syynä sille, että sitoutuminen
yhteistyöhön on saattanut ajan mittaan heikentyä. Tämä näkemys koskee kuitenkin
erityisesti yhteistyön lisäämistä palvelupuolella, mikä on edistynyt odotettua hitaam-
min. Sekä haastattelujen antama arvio että projektiaineisto viittaavat siihen, että ylei-
sellä tasolla ohjelmatyö on vienyt yhteistyötä kuitenkin haluttuun suuntaan.

5.3.2  Verkostojen kehittyminen

Ohjelmatyön merkittävyys verkostojen syntymisen osalta on varsinaisen ohjelma-
työn toteuttamisen kohdalta onnistunut korkeintaan kohtuullisesti. Kehittämistyö-
hön ei ole kovinkaan hyvin kyetty linkittämään eri sidosryhmiä. Vaikka esimerkiksi
hankkeiden ohjausryhmiin on saatu melko hyvin yrittäjien, etujärjestöjen, oppilai-
tosten yms. organisaatioiden jäseniä, on todellinen vuorovaikutus jäänyt vähäiseksi.
Monet organisaatiot ovat toteuttaneet itsenäisesti omia hankkeitaan, minkä lisäksi
esimerkiksi etujärjestöjen ja yritysten osuus on muutamaa poikkeusta lukuun otta-
matta jäänyt kehittämistyön osalta vähäiseksi. Ohjelmatyö onkin muodostunut pit-
kälti kuntavetoiseksi, mikä tosin johtui pitkälti myös ohjelmakauden alussa aluepo-
litiikassa ylemmällä tasolla tehdyistä linjauksista. Kuntavetoisen toiminnan ongel-
maksi muodostuu ennen pitkää kuitenkin se, että kuntatoimijoiden aika ja osaami-
nen ei riitä eri tyyppisten muihin toimijoihin kohdistuvien toimenpiteiden tehokkaa-
seen hoitamiseen.
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“Kyllä ne mun mielestä ne kunnon kehittämishankkeet pitäisi lähteä siitä kunnon ideasta
liikkeelle ja ehkä jos puhutaan näistä yrityksiin kohdentuvista hankkeista, niin pitäisi läh-
teä yrityksistä käsin. Liika kuntavetoisuus saattaa tehdä tehottomuutta suoraan sanoen.
Mä näkisin, että toimijat pitäisi olla semmoisia tyyppejä, jotka toimivat kuitenkin muualla
ja saisivat aikaan.”

Ohjelmakauden loppupuolella on tosin ollut nähtävissä hienoista muutosta muiden
toimijoiden aktivoitumisen ja keskinäisten vuorovaikutusverkostojen kehittämisen
osalta. Esimerkiksi kylien oma toiminta on pikku hiljaa aktivoitunut.

Verkostojen syntyminen on rajoittunut kuntien osalta pitkälti elinkeinotoimen
ympärille. Elinkeino- ja maaseututoimi ovat perinteisesti olleet hyväksyttyjä ja ”help-
poja” yhteistyön alueita, joissa myös aito toimijoiden välinen vuorovaikutus on saa-
nut kehittyä ilman suuria ulkopuolisia tai organisaation sisäisiä paineita. Tässä suh-
teessa toiminta on sekä suunnittelun että toimeenpanon osalta mennyt eteenpäin.

Aitojen kehittämistyön verkostojen kehittymättömyys heijastuu keskustelun ja
sitä kautta tiedon puutteena. Se, että yleisesti tiedetään vain omasta kunnasta käsin
tehtävistä projekteista tai muistetaan vain tietyn typpisiä projekteja, voi kertoa osit-
tain verkostojen vajavaisuudesta. Tietoa vaihdetaan ja keskustelua käydään kuin pie-
nessä piirissä. Esimerkiksi seudullinen ajattelu vaatii sitä, että toimijat omissa ver-
kostoissaan ja tapaamisissaan jatkuvasti “törmäävät” seudulliseen keskusteluun ja
ajattelutapaan ja sitä kautta ajan mittaan omaksuvat uusia tapoja toimia. Tällöin
voidaan odottaa, että toimijoiden oma toiminta aidosti alkaa toimia seudullisemmal-
la logiikalla. Tällä hetkellä vaikuttaa kuitenkin siltä, että Pohjois-Pirkanmaalla seu-
dullisuus on enemmän operationaalinen väline kuin todellinen toimintaa ohjaava
ajattelumalli.

Verkostojen rakentamista varsinaisen toteuttajatason osalta on vaikeuttanut pro-
jektien määräaikaisuus ja sitä kautta kehittäjäjoukon vaihtuvuus. Aitojen verkosto-
jen rakentuminen vaatii aikaa ja jatkuvuutta. Varsinkaan ulkopuolinen projektipääl-
likkö ei tunne seudun toimijoita ja ilman tukea suuri osa hankkeesta kuluu kontakti-
en luomiseen, verkostojen rakentamiseen ja luottamuksen synnyttämiseen. Ohjaus-
ryhmän ja eri elimien tuki informaation levittämisessä ja yhteistyösuhteiden luomi-
sessa on ratkaiseva. Ratkaisut tehdään usein epävirallisissa keskusteluissa. Tällöin
paikallisten kehittäjien yhteydet esimerkiksi yritysten ja projektien välisen sillan
rakentajana korostuvat. Hankevetäjien ja ohjelmatyössä toimivien ryhmien kytke-
minen mukaan seudun kehittämiseen pitemmällä tähtäimellä on näiltä osin pitkälti
epäonnistunut.

Verkostoitumista on kuitenkin ollut havaittavissa jonkin verran välillisesti hank-
keiden kautta. Esimerkiksi yrittäjät ovat olleet yhteisissä koulutuksissa ja palave-
reissa, mitä kautta tietämys muista toimijoista ja erilaisista yhteistyömahdollisuuk-
sista on kasvanut. Jos tätä kautta on myöhemmin syntynyt jotain yhteistä, niin se on
pikemminkin välillinen kuin suora vaikutus, jota ei kuitenkaan olisi välttämättä syn-
tynyt ilman ohjelmatyötä ja kyseistä hanketta. Muun muassa matkailun ja elintarvi-



97

Suuria odotuksia, pieniä askelia

kejalostuksen puolella yrittäjien keskinäiset verkostot ovat kehittyneet ja tiivisty-
neet etenkin tiedonhankinnan ja markkinoinnin osalta. Tämä kehitys on toimijoiden
keskuudessa nähty hyödyllisenä ja yrittäjät ovat pitäneet sitä yhtenä ohjelmatyön
merkittävimpänä saavutuksena. Verkostojen vaikutus käytännön yhteistyötoimenpi-
teisiin on kuitenkin nähty vielä vähäisenä.

5.3.3  Strateginen tietoisuus

Strategisen tason keskustelu seudulla on puutteellista. Erilaiset kehittämishankkeet
tulevat esimerkiksi seudulliseen neuvottelukuntaan valmiina, eikä yleisistä linjoista
juurikaan ehditä keskustella. Tällainen toimintatapa nopeuttaa päätöksentekoa, mut-
ta toisaalta luottamushenkilöiden strateginen tietoisuus kokonaistavoitteista, haas-
teista ja mahdollisuuksista kasvaa kovin hitaasti. Laajan näkemyksen puutteellisuus
hankaloittaa myös johdonmukaista kehittämistoimintaa, kun keskusteluissa näper-
rellään liiaksi yksityiskohtien parissa. Osa toimijoista tosin myöntää, että yhteiskun-
nan ja toimintaympäristön muutokset ovat niin nopeita, että välillä saattaa laajojen
ilmiöiden ymmärtämisessä pudota kelkasta. Tästä syystä on entistä tärkeämpää käy-
dä nykyistä laajempaa keskustelua todellisista muutoksista ja niitä keinoista, joilla
niihin on mahdollista vaikuttaa. Vain henkilökohtainen vuorovaikutus takaa yleensä
sen, että muiden toimijoiden tarpeet ja ajattelumallit kyetään ymmärtämään.

”Mä en itse usko tuollaisiin, sanotaan nyt kvantitatiivisiin selvityksiin, että mä lähetän
kyselyn kaikkiin yrityksiin, että antakaa nyt selvitys, että miten tätä X pitää kehittää. Enempi
mä uskon vaikka, että mä haastattelen vaikka viisi yritysjohtajaa ja teen niiden palauttees-
ta yhteenvedon. Sillä pääsee syvemmälle ja se johtaa myös siihen, että mä puhun sitä
samaa kieltä niiden kanssa.”

“Ei ole jotenkin semmoista vastaanottokykyä … Ei se välttämättä ole muutosvastarintaa-
kaan vaan nää asiat ei ole helppoja ja niitten pitäis saada sellaista koulutusta, että sää
ymmärrät sen prosessin.”

Ymmärrys ja tietoisuus nousee ongelmana esiin monessa yhteydessä. Joidenkin toi-
mijoiden keskuudessa nähdään, että toimijaryhmät puhuvat keskenään “eri kieltä”.
Puutteellista tiedon kulkua ei sinänsä nähdä ongelmana vaan pikemminkin kyse on
siitä, ettei ymmärretä uusia ajattelumalleja eikä muiden toimijoiden ajattelutapoja.
Keskinäisessä vuorovaikutuksessa ei siis ole kyse vain käytännön kysymyksistä vaan
keskinäisen tuntemuksen ja sitä kautta jaetun tietoisuuden synnyttämisestä. Nyt sekä
luottamus että osallistuminen kärsivät. Jaetussa tietoisuudessa on menty eteenpäin
seudullisen kehittämisen ydinryhmässä, mutta suhde muihin toimijoihin on jäänyt
vielä liian etäiseksi.

Ohjausryhmän ja päättäjien asiatiedon ja yleisen tietoisuuden puutteellisuus ovat
saattaneet rajoittaa projektien toimintaa. Jos ei ymmärretä toimintatapoja, voidaan
projekti siltä pohjalta hylätä tai tuomita. Projektien herättämiä ajatuksia arvioidessa
herää kysymys, ovatko kaikki toimijoiden mielestä ”huonot” projektit olleet aidosti
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huonoja vai pelkästään huonosti ymmärrettyjä, jolloin tästä seurannut tuen puute on
tehnyt niistä huonoja. Toisaalta ulkopuolinen kehittäjä ei ehkä osaa kuunnella pai-
kallisia mielipiteitä eikä ottaa paikallisia  erityistekijöitä huomioon. Kehittämistyö
on tyypillisesti asiantuntijatyötä, jolloin konfliktit kunnallishallinnon edustavan vallan
ja asiantuntijavallan välillä ovat mahdollisia. Haasteeksi kehittämistyössä nousee-
kin se, miten hallita kehittämistyön eri toimijajoukkojen välistä yhteistyötä ilman,
että tarvitsee tehdä itse toiminnan organisoinnin kannalta haitallisia kompromisseja.

“On kiva puuhastella, että kai tän osaa joku niin kuin meidän tuttu. Että kun tää maailma
on niin kova, niin täällä ei paljon amatöörit pärjää. Että kun sää kysyit (seudun kehittämis-
työn) uhkia ja puutteita niin siellä on liikaa amatöörejä.”

Haastattelujen perusteella näkemyksissä esiintyy ristiriitaa tiedon saannista ja val-
mistelusta. Tiedon saantia sinänsä ei ole nähty ongelmallisena, mutta sitä ei ilmei-
sesti ole saatavilla ellei itse suoraan kysytä. Esimerkiksi luottamushenkilön tulee
olla aktiivinen useilla eri foorumeilla saadakseen riittävästi tietoa kehittämistyöhön
liittyvistä asioista. Oma-aloitteisuus ratkaisee eli se, että on aikaa hankkia tietoa ja
syventyä siihen. Aineiston perusteella kuitenkin vain harva on nähnyt ohjelmatyön
niin tärkeänä, että on jaksanut perehtyä siihen hankkimalla itse tietoa.

Ohjelmatyössä on oltu huolissaan myös informaatiotulvasta. Tietoisuuden kehit-
tämisessä kyse ei ole vain informaation määrästä ja saatavuudesta, vaan erityisesti
siitä, että saatavilla olevasta informaatiotulvasta osataan löytää ja suodattaa oleelli-
nen. Jos tietoa tulee liikaa ja tiivistämättömässä muodossa, ei oleellista löydetä eikä
myöskään jakseta etsiä. Tiedon muoto ja laatu ovat siis olennaisen tärkeitä.

“Mutta nykyään on myös sitä ylitarjontaakin, että sieltä pitää osata siitä nivaskasta se
oleellinen lukea. Että nykyään on myös liikaa sitä ylitarjontaa. Sehän voi olla virkamie-
hellä kun laittaa niin paljon paperia kun mahdollista, niin ei kukaan valita.”

Kehittämistyöstä saatava informaatio on haastattelujen perusteella ollut laadullises-
ti ongelmallista. Yksittäisistä hankkeista on ollut saatavilla päätöksentekoon koos-
teita ja tiivistelmiä, mutta niiden suhteuttamista haasteisiin ja yleiseen kehitykseen
olisi voinut olla enemmän. Toimenpiteiden tasolla tiedonkulku on ollut ongelma
hankkeiden välillä, mistä osasyy lankeaa koko aluepoliittisen järjestelmän sektoroi-
tuneisuudelle – yhdenmukaista tietoa on vaikea saada koottua kansallisellakaan ta-
solla. Aluehallinnon jakaman informaation osalta on selvää tarvetta informaation
tiivistämiseksi ja suodattamaksi, jotta oleellinen tieto olisi helpompi sisäistää. Pai-
kallisen tiedonkulun kehittämiseksi ja helpottamiseksi on kaivattu ohjelmatyöhön
liittyvää intranet- tai muuta vastaavaa tietojärjestelmää, jossa tiedot toiminnan edis-
tymisestä ja muutenkin kuin rahoituksen osalta olisivat avoimesti ja laajasti saata-
villa.

“Siellä saisi joku olla, joka kokoaa keskeiset muutokset tai tiivistelmä A4 tai kaksi, että
nää on muuttuneet kentälläkin. Niin muutama tyyppi sellainenkin saisi olla Tampereen
päädyssä … niistä kuitenkin niin pieni osa rajoittuu omalle sektorille, että löydät sieltä 20-
50 sivun joukosta sen mikä itseä koskee.”
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Kehittämistyöhön liittyvän tietoisuuden heiveröisyys on näkynyt myös siinä, että
varsin monella toimijalla on vaikeuksia hahmottaa toiminnan kokonaisavaltaista luon-
netta. Erilaisten yksittäisten hankkeiden merkitystä osana kokonaisuutta ei ole täy-
sin ymmärretty tai tiedostettu. Alueesta ja kiinnostuksesta tai perinteistä riippuen
korostetaan yrityshankkeita, matkailua tai maaseutua. Enemmän kartoitukseen ja
yleiseen koulutukseen ja osaamiseen, maisemiin yms. liittyvät epäsuoremmin suh-
teessa yritystoimintaan ja työllisyyteen vaikuttavat hankkeet jäävät huomiotta. Haas-
tatteluissa mainittu jako innovatiivisiin, suorittaviin ja rutiinihankkeisiin kuvaa hank-
keiden moninaisuutta. Innovatiiviset ajatuksia muuttavat ja tietoisuutta herättävät ja
uusia ideoita tuovat hankkeet ovat ahtaammalla kuin esimerkiksi yritysten atk-kou-
lutus tai investointihanke, koska niiden tulosten mitattavuus on vaikeampaa. Tässä
suhteessa tietoisuus on kuitenkin kehittynyt. Varsinkin kehittämistoiminnan ydin-
ryhmä on valmis hyväksymään hankkeiden vaikutusten moninaisuuden ja niiden
realisoitumisen vasta pitkällä aikavälillä.

Kaiken kaikkiaan käytetyn aineiston perusteella on vaikea määrittää, mihin seutu
on toimijoiden ajatuksissa oikein menossa ja mikä sen tila tällä hetkellä on. Koko-
naisnäkemys tavoitteista näyttäytyy erilaisena eri toimijoiden puheissa ja hanketoi-
minnan suhdetta yleisiin kokonaistavoitteisiin ei välttämättä hahmoteta kovin hyvin.
Keskustelua tavoitteista käydään tavallisesti liian pienessä piirissä ja liian päätök-
senteko-orientoituneesti.

Hankkeista tehdyt etukäteisarvioinnit ja selvitykset eivät haastattelujen ja tulos-
ten valossa ole olleet riittäviä. Kehittäjäjoukon tietoisuus todellisista tarpeista, eri
tarpeiden välisistä riippuvuussuhteista sekä tarvittavista resursseista ja ajasta on ol-
lut monin paikoin puutteellista. Näin hankkeiden ja toimenpiteiden osuvuus ja te-
hokkuus ovat päässeet monien mielestä kärsineet ja vastaavasti odotukset ovat olleet
liian optimistiset todellisuuteen nähden.

5.3.4  Yhteistyön kehittyminen

Perinteiset kunnalliset yhteistyösuunnat eivät ole Pohjois-Pirkanmaalla aiemmin ol-
leet nykyisen seutukuntajaon mukaisia. Toisaalta nykyinen seutukunta nähdään on-
gelmien, ominaisuuksien ja rakenteen osalta melko yhtenäisenä ja siltä osin toimiva-
na. Toisaalta kuntien erilainen tilanne esimerkiksi työpaikkojen kehityksen osalta ja
harjoitetun elinkeinopolitiikan linjojen osalta on aiheuttanut näkemyseroja.

Yhteistyön kehittyminen on nähty kunnissa nähty yhdeksi merkittävimmistä vai-
kutuksista. Yhteistyö on kehittynyt erityisesti kunnan johtavien viranhaltijoiden vä-
lillä ja elinkeinotoimessa, mikä johtuu pitkälti näiden keskeisestä roolista kehittä-
mistyössä. Mihinkään yhtenäisen toimintakulttuurin ja ajattelutavan kehittymiseen
ei kuitenkaan kovin merkittävissä määrin ole päästy; painotukset ovat vielä usein
varsin erilaiset.
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“Ja sanoisin yhtenä uhkana, että jos täällä ei tää yhteistyö parane, niin se on yksi uhka.
Vaikka ne X ja kaikki väittää, että kaikki on yhteistyön osalta hyvin niin mä väitän, että ne
ei ole läheskään ihannetilassa eli siinä olisi paljon parantamisen varaa. Vene menee oike-
aan suuntaan, mutta äärettömän hitaasti.”

Merkittävimmäksi yhteistyön foorumiksi on muodostunut seudun työvaliokunta.
Seudullisen neuvottelukunnan rooli on päätöksenteon osalta vähäisempi, mutta tie-
toisuuden ja verkostojen kannalta merkittävä. Ratkaisu on käytännön työskentelyn
kannalta tehokas. Valmistelun osalta jää kuitenkin epäselväksi, kuinka paljon niin
sanottuja substanssiosaajia käytetään apuna hankkeiden ja toimenpiteiden valmiste-
lussa ja päätöksenteossa. Valmistelu heijastuu ainakin ulospäin kuntavetoiselta, missä
asiantuntija-analyysin merkitys suunnitteluvaiheessa jää epäselväksi. Asiantuntijoi-
den ja alan toimijoiden mukaan saattamisella valmisteluprosessiin olisi myös merki-
tystä yleisen vuoropuhelun kannalta eri toimijaryhmien välillä – tätä kautta olisi
mahdollista kytkeä eri toimijaryhmien prosesseja paremmin yhteen. Nyt keskustelu
näyttäisi toimivan lähinnä valmistelevan henkilön ja ajatellun edunsaajaryhmien toi-
mijoiden välillä suoraan, mikä saattaa hukata osan informaatiosta ja ylläpitää hank-
keiden sektoroituneisuutta.

Erityisen hyvin yhteistyösuhteiden sektoroituminen näkyy esimerkiksi koulutus-
hankkeiden ja metsähankkeiden kohdalla. Koulutushankkeiden kohdalla merkittä-
vää roolia on näytellyt Pohjois-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä ja metsähankkeis-
sa Pirkanmaan metsäkeskus. Hanketoiminnan keskittäminen näille substanssiosaa-
jille on ollut tulosten perusteella melko tehokasta, mutta yhteistyön ja tietoisuuden
osalta tilanne on ollut heikompi. Kyseisiä sektoreita ei ole kyetty kytkemään kovin-
kaan hyvin osaksi kokonaistoimintaa eikä myöskään käytännön tasolla yhteen mui-
den toimenpiteiden tasolla. Esimerkiksi koulutuskuntayhtymän lukuisat kehittämis-
hankkeet nähdään varsin yleisesti omana kokonaisuutenaan, mihin kuntatasolla ei
tarvitse juuri puuttua kuin mahdollisen rahoitustarpeen yhteydessä. Tästä johtuen
myös tietoisuus aikuiskoulutus- ja metsäsektorin toimenpiteistä ja tuloksista on stra-
tegisen johtamisen kannalta keskeisissä seutuelimissä etäistä.

Osittain edellisiä huomioita vahvistaa yleinen näkemys, että yhteistyötä on pikku
hiljaa kyetty syventämään myös muiden hallintokuntien tasolla, mutta käytännössä
todelliset tulokset ovat näiden osalta vielä vähäiset. Yhteistyön kehittyminen eri toi-
mijaryhmien välillä näkyy siinä että käytännön hallinnollisessa työskentelyssä tie-
dostetaan aikaisempaa paremmin muiden näkemykset. Tämä heijastuu käytännössä
toimijoiden kykynä haistella muiden mielipiteitä ja näkemyksiä, jolloin päätöksen-
tekoon ei tuoda esimerkiksi sellaisia asioita, jotka voisivat aiheuttaa ristiriitaa tai
joiden läpimeno on epätodennäköistä. Asioita myös valmistellaan entistä enemmän
yhteistyössä keskustellen eikä valmiita ehdotuksia enää lyödä pöytään ota tai jätä –
periaatteella.

“…me ollaan samalla hiekkalaatikolla meidän piirihallintoviranomaisten kanssa, kun nii-
den omat projektit. Me jopa teemme hienoja juttuja, niin ne tulee tänne ja kaappaa ne ja
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ottavat siivun, että tehdään tuosta oma projekti. Ja huomenna tulee vielä pyytämään meil-
tä vielä rahat siihen. Ne kuorii kermat päältä ja rusinat pullasta.”

Pohjois-Pirkanmaalla on kohdattu vaikeuksia yhteyksissä ylemmän tason ohjaaviin
viranomaisiin ja luottamus erityisesti valtion piirihallintoviranomaisiin on heikenty-
nyt. Yleisesti yhteyksien rahoitusviranomaisiin on nähty etääntyneen ja erilaista tyy-
tymättömyyttä on ollut laajasti havaittavissa. Erityisesti aluehallintoviranomaisten
keskinäinen tiedonkulun ja koordinaation puutteen nähdään haittaavan paikallista-
son kehittämistyötä. Aluehallintoviranomaisten yleisenä näkemyksenä taas on, että
suuri osa ongelmista johtuu erilaisista hallinnollista ongelmista ja siitä, että heidän
tehtävänään on koordinoida ohjelmatyötä myös yksittäisiä seutuja laajemmalla ta-
solla. Valtaosa mainituista ongelmista ja erityisesti luottamuksen puute näyttäisi
kuitenkin johtuvan puutteellisesta tiedonkulusta ja käsitysten erilaisuudesta. Perus-
telut erilaisiin ratkaisuihin eivät kulje paikallisille toimijoille asti eikä myöskään
vuoropuhelu ole riittävää.

Pohjois-Pirkanmaa on rakenteellisesti melko hajanainen, eli kuntien keskukset
ovat etäällä toisistaan. Tämä vaikuttaa myös oleellisesti yhteistyön tiiviyteen moni-
en hankkeiden osalta. Niin sanottu kriittinen massa on hajallaan ja sitä kautta luon-
tainen kiinnostus yhteistyöhön on vähäinen. Myös yhteisten toimenpiteiden suun-
nittelu (esimerkiksi koulutus) on käytännössä vaikeaa. Ongelmistaan huolimatta
yhteistyösuhteiden voidaan katsoa Pohjois-Pirkanmaalla kehittyneen keskeisten kun-
tatoimijoiden välillä hyvin, vaikka parantamista on jatkossakin koko ajan erityisesti
suhteessa muihin toimijaryhmiin ja kunnan hallintokuntiin ja toisaalta rahoittajavi-
ranomaisiin.

5.3.5  Ohjelmatyön vaikutusten kestävyys

Toimintatapojen ja ajattelumallien muutos

Arvioinnin perusteella osa toimijoista näkee (yhä) kunnan roolina vain peruspalve-
luiden ja toimintojen ylläpitämisen. Osallistuminen aktiivisesti yhteisiin kehittämis-
toimiin ja esimerkiksi yritystoiminnan tukemiseen nähdään tähän kuulumattomaksi
tai ainakin sellaiseksi, että sitä pitäisi tehdä vain pakon edessä. Kehittämistyön mer-
kityksen korostaminen noudattaa melko suoraviivaista yhteyttä siihen, kuinka lähei-
sesti ja pitkään toimija on ollut tekemisissä kehittämistyön ja seutuyhteistyön kans-
sa. Yleinen näkemys kuitenkin on, että aktiivisen kehittämistyön merkitys nähdään
tärkeänä nykyään selvästi yleisemmin kuin ohjelmakauden alussa. Tässä suhteessa
ajattelumallit ovat muuttuneet..

”Että kyllä ne on nähneet sen kunnissa, että meillä on tällaiset kehittämisyksiköt kunnissa,
jotka miettii, sen peruspalvelun lisäksi. Että vähän kuin yrityksissä on nää tuotekehitys-
osastot niin samaa työtä.”



102

Kimmo Viljamaa

Ohjelmakausi toi monille toimijoille uuden ajattelutavan ja ainakin aluksi tietoa oli
vähän. Tämä on omiaan lisäämään kritiikkiä ja on vaikuttanut siihen, että paljon
aikaa ja resursseja on mennyt ajattelutapojen ja tietoisuuden kehittymiseen. Siksi
esimerkiksi uuden ohjelmakauden mahdollisuuksia ei voida johtaa suoraan vanhan
vaikutuksista, koska lähtötilanne on toinen. Oppimista eri organisaatiotasoilla on
tapahtunut.

“Ja kyllä me ollaan saatu ehkä se, kun tää ohjelmakausi päättyy, että on opittu työskente-
lemään vähän ja miettimään näitä projekteja vähän analyyttisemmin. Se osaaminen on
mun mielestä lisääntynyt tän projektin hallinnassa. Ja se, että on opittu näkemään myös
seutukunnan yhteistä etua enempi. Että tällainen nurkkakuntainen ajattelu on vähän vä-
hentynyt. Kyllä mä senkin projektien hyödyksi lasken.”

Ajattelumaailman muokkaus on tapahtunut pienin askelin osallistumisen myötä. Tämä
viittaakin siihen, että henkilötasolla jatkuvuus on oleellinen tekijä kehittämistyön
onnistumiselle. Kehittämishankkeet ovat panneet alulle sellaisia muutoksia, jotka
eivät ole heti menneet läpi, mutta ovat ajan mittaan muuttaneet käsityksiä. Esimer-
kiksi monet palveluyhteistyömuodot ovat lähteneet liikkeelle. Ilman ärsykettä näin
ei olisi monen mielestä käynyt. Myös uudet toimintamallit kuten projektimuotoinen
kehityksen välillisiin edellytyksiin keskittyvät toimet, on pikku hiljaa hyväksytty
osana kehittämistoimenpiteitä ja niiden rooli perinteisten investointitukien ja inf-
rastruktuurin rakentamisen rinnalla on pikku hiljaa hyväksytty sekä päättäjien, että
edunsaajaryhmien keskuudessa. Näkemysten muutos on kuitenkin ollut hidas pro-
sessi ja edelleen erilaiset kehittämismuodot nähdään varsin usein toisilleen vastak-
kaisina tai vaihtoehtoisina.

“Silloin aluksi oli enemmän, että haluttiin tällaista suoraa tukea, mutta kun aikaa pikkui-
sen kului, että kun se tuki tulee näiden kehittäjien kautta niin se on katsottu paremmaksi…
Kun me opetetaan se yrittäjä tekemään se itse. Se on halvempi ja se yrittäjä on tehnyt sen
juuri omaan yritykseen. Ja se on realistinen kun yrittäjä tekee sen asiantuntijan kanssa
yhdessä.”

Pohjois-Pirkanmaan strategiaa voidaan pitää melko kimmoisana. Muuttuneeseen ti-
lanteeseen on kyetty ainakin tietyllä viiveellä sopeutumaan. Tätä kautta myös inno-
vatiivisuus on kasvanut sitä mukaa, mitä pitemmälle ohjelmatyötä on tehty. Toisaal-
ta esimerkiksi epäonnistumiset yritystoimintaan liittyvissä kehittämishankkeissa johti
siihen, että yritystoiminnan kehittäminen jäi ohjelmakauden aikana suunniteltua alem-
malle tasolle. Varsinkin luottamushenkilöt ja kunnanjohtajat tosin näkevät, että ko-
vinkaan paljon uutta nämä projektit eivät ole tuoneet ajatuksellisesti yhteistyön li-
säksi. Kuitenkin kehittämishankkeissa voidaan nähdä uusia konkreettisiakin ajatte-
lutapoja ja toimintamalleja. Tällaisina voidaan nähdä muun muassa:

• Osuuskuntamallin esiintuominen alueella

• Alueen selkeä profilointi matkailussa

• Uusmedian kehittämissuuntaa koulutuksessa ja yritystoiminnan kehittämisessä

• Kylien pikkuhiljaa tapahtunut aktivoituminen
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• Projektikeskus-malli eli useampi hanke saman katon alla

• Niin sanotut osaamiskeskusmallit toimialojen pysyvinä tukimuotoina

• Seudullinen ja yliseudullinen yhteistyö

• Ammatillisen koulutuksen ja elinkeinotoiminnan välinen lisääntynyt vuorovaikutus.

Haasteena ohjelmatyölle on ollut yrityskentän näkemysten muokkaaminen. Laaja-
mittaisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön vähäisyys heijastuu helposti yrityskentältä
ohjelmatyöhön kohdistuvina paineina. Yritysten pyrkimys saada suoraa rahoitusta
ja kaikki palvelut mielellään ilmaiseksi eivät välttämättä johdu pelkästään tämän
tyyppisten toimenpiteiden yksiselitteisestä paremmuudesta vaan siitä, että yritykset
eivät ole sisäistäneet kehittämistoimien hyödyllisyyttä. Kyse voi olla myös puutteel-
lisesti valmistelluista ja epäonnistuneista hankkeista, jotka ovat syöneet yritysten
luottamusta.

”…epäilen, ettei se vedä jatkossakaan kovin paljoa se puoli. Kyllähän yrityksiä kiinnostaa
ensisijaisesti se, mitä on kokemusta tässä vuosikymmenten varrella, että kuntia pyydetään
apuun ja rakentamaan teollisuustiloja.”

Varsin yleisenä tuloksena nähtiin kehittämistyön aktivoituminen, yksittäisten toimi-
joiden aktivoituminen, vakiintuneiden ajatus- ja valtarakenteiden irtautuminen muu-
tokseen ja yleisen henkisen ilmapiirin muutos. Kehittämistyö ja ajattelumallit olivat
keskusteluiden perusteella pitkään olleet staattisessa asemassa ja alueella on yleensä
vallinnut uutta epäilevä ja varovainen ilmapiiri. Myös keskeisten toimijoiden ver-
kosto näyttäisi olleen aiemmin melko sulkeutunut. Uusien toimijoiden ja toiminta-
mallien mukana vallitseva henkinen tila vaikuttaisi osittain muuttuneen astetta dy-
naamisemmaksi kaikissa toimijaryhmissä.

”Mä nään, että tuo edellinen ohjelmakausi oli sellaista pohjien ja perustan luomista ja just
sen [henkisen] rakennemuutoksen läpiviemistä. Nyt ne hommat on tehty ja siltä pohjalta,
missä nyt ollaan niin kehittää sitä. Enää ei tarvitse muuttaa, vaan nyt täytyy kehittää. Mä
nään sen niin.”

Toimintatapojen ja ajattelumallien epäsuoraa muuttumista kuvaa hyvin ne haastatte-
luissa esiin tulleet käsitykset, että seudulliseen yhteistyöhön ja projektimuotoiseen
kehittämiseen ei oltaisi todennäköisesti suuressa mittakaavassa ryhdytty ilman ylem-
pää tullutta “hallinnollista pakkoa”. Kuitenkin varsin yleisesti uskottiin, että kuntien
välinen yhteistyö ja projektimuotoinen kehittäminen jatkuisivat jatkossa, vaikka ul-
kopuolisen kehittämistuen määrä vähenisikin ja ulkopuoliset aluepolitiikkaan liitty-
vät toiminnalliset säännöt vähenisivätkin.
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KUVA 11. Ohjelmatyön kehittyminen Pohjois-Pirkanmaalla aiempaa dynaamisem-
maksi ja johdonmukaisemmaksi.

Ohjelmatyön yhtenä merkityksenä seudulle onkin selkeästi ollut se, että se eri muo-
doissaan on pakottanut paikalliset toimijat kehittämään toimintatapojaan ja ajattelu-
mallejaan. Kyse on ollut eräänlaisesta muutoksen käynnistämisestä aiemmin osit-
tain melko stabiilissa toimijakentässä. Toisaalta toiminnassa ei kuitenkaan ole myös-
kään antauduttu liiallisen dynaamisuuden ansaan, mikä käytännössä tarkoittaisi aje-
lehtimista aina kulloinkin käsillä olevan ongelman parissa vailla johdonmukaisuutta
ja pitkäjänteisyyttä. Tämä yhdistettynä toimijoiden strategisen tietoisuuden ja toi-
mijoiden välisen yhteistyön kehittymiseen on johtanut siihen, että Pohjois-Pirkan-
maan kehittämistyö on kaikista ongelmistaan huolimatta kehittynyt dynaamisem-
paan ja johdonmukaisempaan suuntaan. Toisaalta on tärkeää pitää mielessä, että myös
liiassa dynaamisuudessa on omat vaaransa. Tällöin saattaa suunnitelmallisuus kado-
ta ja koordinaatio vaikeutua.

“…kyllähän mä näitä hankkeita aina olen perustellut, että ylätasollakin täytyy tämmöisiä-
kin hommia tehdä, koska jossainhan se täytyy se ajattelumallikin muuttua. Että eihän toi-
minnat muutu eikä tavat muutu jos ei vaikuteta, ja kyllä näillä hankkeilla on sitä tehty.”

Kaiken kaikkiaan kehittämistoiminta on seututasolla kehittynyt aiempaa avoimem-
maksi sekä kuntaorganisaatioiden sisällä että kuntien välillä. Lisääntynyt avoimuus
näkyy myös kykynä vastaanottaa omista näkemyksistä poikkeavaa informaatiota il-
man, että yhteistyö kärsii.

“Mun mielestä täytyy sanoa, että tänne on varmaan syntymässä ja on syntynyt (yhteistä
toimintakulttuuria). Että kyllä tää paljon avoimemmaksi on mennyt, että tänne on synty-
mässä todella, että uskaltaa puhua kaikista asioista. Aikaisemmin se oli vähän semmoista
vielä enemmän piilossa pelaamista. Että nyt on uskallettu nostaa ne asiat vähän enemmän
oikeilla nimillä esille.”
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Vaikutusten kestävyys

Vaikka osassa hanketoimintaa on selkeästi pyritty toimenpiteiden ketjutukseen, on
hankkeiden jälkihoito varsin monessa tapauksessa ollut huonoa. Varsin usein tun-
nustetaan, että hankkeiden läpivieminen vaatii osaamisen tuomista alueelle ulko-
puolelta (projektihenkilöt, koulutuspalvelut), mutta ongelmana on se, että osaami-
nen häviää seudulla hankkeen jälkeen, koska kaikkea ei saada juurrutetuksi kohde-
ryhmiin. Esimerkiksi projektipäällikön pitäminen alueella toiminnassa mukana myös
hankkeen jälkeen nähdään joissakin tapauksissa tärkeänä. Tässä ei kuitenkaan olla
onnistuttu kovinkaan hyvin.

Myös hankkeiden tulosten hyödyntäminen ja vaaliminen hankkeen jälkeen on
hankkeissa jäänyt puolitiehen, vaikka joissakin hankkeissa on pyrittykin ketjuttami-
seen eli uusien hankkeiden rakentamiseen vanhan pohjalta. Sen sijaan panostusta
tulosten hyödyntämiseen ei voida nähdä kovin merkittävänä. Monien hankkeiden
tavoitteena on ollut ja on edelleen pysyvien organisaatioiden ja olomuotojen kuten
pienimuotoisten kehittämiskeskusten, pystyttäminen hankkeiden tuloksena. Tämä
on kuitenkin ontunut osaltaan hankkeiden epäonnistumisen ja toisaalta edellä mai-
nittuihin osaamisen ja panostuksen häviämiseen tai puuttumiseen.

Joillakin aloilla jatkuvuutta ja johdonmukaisuutta on pyritty pitämään yllä kuten
esimerkiksi matkailussa Vihreän sydämen osalta, mutta tässäkin kokonaisvaltainen
johdonmukainen näkemys on ollut hapuileva ja toisaalta osa vaikutuksista on mah-
dollisesti menetetty, kun hanketta ei ole jatkettu riittävän määrätietoisesti. Esimer-
kiksi osakeyhtiömalli on ollut pitkään rakenteilla ja erilaisia reitistöhankkeita on
rakennettu tämän tueksi. Esimerkiksi maakunnallisten hankkeiden tulosten kytke-
minen samaan kokonaisuuteen ei kuitenkaan näy ainakaan päälle päin kovin selke-
ästi. Toisilla alueilla kuten maaseudun elinkeinojen kehittämisessä johdonmukainen
ja jatkuva kehittämistoiminta ontuu mitä ilmeisemmin vielä pahemmin. Myös eri-
laisten yrityshankkeiden tulosten on annettu hiipua liiaksi.

Yksi kysymys hankkeiden jälkihoidossa on ollut kunnollisten loppuyhteenveto-
jen puute ja niiden hyödyntäminen jatkotoiminnan suunnittelussa. Erilaiset viralli-
set loppuraportit eivät ole paljastaneet riittävästi muun muassa niitä tekijöitä, joita
tulee vaalia jatkuvasti tulosten säilymiseksi ja niitä tekijöitä, jotka vaatisivat jatko-
kehitystä. Näin monet hankkeiden tulokset jäävät joko puolitiehen tai niiden vaiku-
tus hiipuu pikkuhiljaa. Puutteellinen loppuanalyysi saattaa myös johtaa siihen, että
jo aiemmin tehtyjä virheitä toistetaan helposti uusia hankkeita käynnistettäessä.

Hyvänä esimerkkinä toimivat melko hyvin onnistuneet kulttuurihankkeet kuten
oopperat ja näyttelyt. Projektin tavoitteet saavutettiin hyvin, mutta tämän tyyppisten
hankkeiden jatkuvuuden puute johtaa siihen, ettei tällaisilla projekteilla ole kovin
hyvin kyetty vastaamaan ohjelmatyön laajempiin tavoitteisiin eli kulttuuritarjonnan
tason ja laajuuden pysyvään kasvattamiseen. Suuret hankkeet ovat hyviä esimerkik-
si osaamisen ja alueellisen tunnettuuden sekä identiteetin kannalta, mutta todellinen
hyöty vaatisi sellaisiin toimenpiteisiin keskittymistä, joista voitaisiin pitkällä aika-
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välillä rakentaa pysyvä osa alueen palvelutarjontaa ja imagoa. Toisaalta nämäkin
hankkeet ovat pysyvästi nostaneet paikallista aktiviteettia ja osaamisen tasoa, mutta
näitä tekijöitä tulisi kyetä hyödyntämään myös jatkossa.

Vaikka strategisessa ohjelmatyössä korostetaan kestäviä pitkän aikavälin vaiku-
tuksia, on käytännön toiminnassa tärkeää saada myös nopeita ja näkyviä tuloksia ja
onnistumisia. Tätä kautta on mahdollista saada aikaiseksi sitoutumista ja motivaa-
tiota myös pitemmällä tähtäimellä erilaisiin jatkotoimenpiteisiin. Esimerkiksi Kurvi
on ollut yrittäjille konkreettista hyötyä antanut hanke, joka onnistuessaan loi yrittä-
jien keskuudessa luottamusta ja pohjaa myös tuleville kehittämishankkeille. Vaikka
kokonaisuuden tasolla huomio kiinnittyy usein yleisiin rakenteisiin, on yksittäisen
toimijan kohdalla tärkeämpää usein välittömään tarpeeseen saatu apu.

Keskeisimmät huomiot ohjelmatyön merkityksellisyydestä Pohjois-Pirkanmaalla:

• Yhteistyö on lisääntynyt kuntien välillä erityisesti viranhaltijayhteistyössä, minkä li-
säksi heijastumia on myös elinkeinopolitiikan piirin ulkopuolelle ja muihin toimijoi-
hin. Tärkeitä sidosryhmiä kuten kuntien sektorihallinto, yritykset ja järjestöt on jää-
nyt liikaa kehittämistyön prosessien ulkopuolelle, mikä on haitannut tietoisuuden ke-
hittymistä ja sitä kautta kiinnostusta kehittämistyöhön.

• Toimijoiden strateginen tietoisuus kehittämistyön mahdollisuuksista ja rajoituksista
on kasvanut, mutta liian rajatun joukon piirissä. Alueelle saatu uusien toimijoiden
kautta uutta tietoa ja uusia ajattelutapoja. Tietämyksen säilyttäminen alueella tulee
olemaan haaste, kun esimerkiksi hankevetäjiä ei ole saatu jäämään alueelle.

• Kehittämistyön merkitys on avautunut melko pienelle joukolle ja kokonaisnäkemys
on laajemmassa piirissä hukassa. Tämä on aiheuttanut ylirealistisia odotuksia, luotta-
muksen puutetta sekä keskustelun rajoittumiseen liikaa yksityiskohtiin.

• Verkostojen syntyminen on ollut hidasta. Yhteistyökykyyn ja sitoutumiseen on suh-
tauduttu ylioptimistisesti eikä toimijoiden väliseen vuorovaikutuksen tietoiseen ke-
hittämiseen ole panostettu riittävästi.

• Verkostosuhteet ovat lähinnä muodollisia yhteyksiä ja riippuvaista ulkoisesta ylläpi-
dosta. Joissakin hankkeissa on kuitenkin tapahtunut onnistumisia.

• Tulosten kestävyys on ollut monin paikoin heikkoa ja panostus painopisteisiin liian
lyhytjänteistä. Hankkeiden jälkihoito ja hyödyntäminen ongelmana ja osa vaikutuk-
sista haihtunut hukkaan. Hankkeet ovat toimineet toisistaan irrallaan.

• Seudun kehittämisen yhteinen toimintakulttuuri on kehittynyt vaikkakin odotettua hi-
taammin.

5.3.6  Oppiminen ja ohjelmatyön kehittäminen

Ohjelmatyöstä on nähtävissä yleisiä oppimisen tuloksia monin paikoin. Hankkeiden
pirstaleisuus on nähty yleisesti ongelmana kuten myös hankkeiden pienuus ja lyhyt-
kestoisuus. Kehittämistyössä mukana olleet ovat varsin laajasti havainneet, että monen
epäonnistumisen taustalla on valmistelutiedon puutteellisuus. Nykyinen seutukunta
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monin paikoin liian pienenä toiminta-alueena on myös yleisesti havainnoitu. Esi-
merkiksi kuntayhteistyössä on opittu tulemaan toimeen sujuvasti ja keskustelut pal-
veluiden alalla tehtävästä yhteistyöstä ovat edenneet. Kaiken kaikkiaan ohjelmatyön
eri haasteet on siis kyetty havaitsemaan melko hyvin, mutta ovatko johtopäätökset
tehdyistä virheistä ja aikaansaaduista onnistumisista perusteltuja ja selkeitä?

Pirstaleisista hankkeista on opittu suuruuden ekonomiaa. Pyritään laajempiin ja
pitkäkestoisempiin hankkeisiin, mikä osaltaan selittää myös yhteistyön laajentamis-
ta yliseudulliseksi. Pienissä hankkeissa hallintomenot suhteessa muihin kuluihin ovat
suuria, mutta onko se ainoa syy suurempiin hankkeisiin? Hankkeiden välinen koor-
dinaatio ja yhteistyö, kokonaisuuksien rakentaminen ja kärkikohteisiin suuntaami-
nen ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Suuret hankkeet eivät ole mikään itseisarvo
vaan niissä on myös omat ongelmansa. Koska kehittämisen strategisia kokonaista-
voitteita ei ole nähty tai kyetty linkittämään toimenpiteisiin, koko ajattelumalli pyri-
tään korvaamaan suurilla konkreettisilla hankkeilla.

Toisaalta on kuitenkin nähtävissä myös esimerkiksi resurssien kohdistamisen osalta
kehitystä. Yksi ohjelmakauden 1995-99 tuloksiin liittyvä ongelmista oli, että kehit-
täminen painottui uusiin yrityksiin, mikä koko maan tasollakin nähtiin vaikeana ja
resursseja syövänä tavoitteena. Tästä seurauksena painopistettä haluttaisiin yleisesti
siirtää kohti olemassa olevaa yritystoimintaa.

”…on ainakin sellainen haave tässä tai visio, että keskityttäisiin sellaisiin yrityksiin tämän
ohjelmakauden aikana, jotka pystyisi vähintään yhden uuden työpaikan tämän ohjelma-
kauden aikana luomaan. Ja jotka haluaa kasvaa. Eli lähettäisi nyt, ettei olisi niinkään pai-
nopiste siinä uusien yritysten perustamisessa, vaan näiden nykyisten liikevaihdon kasvun
kehittäminen ja toiminnan kehittäminen sille tasolle, että se olisi merkittävää.”

Epäonnistumiset joissakin välillisissä kehittämishankkeissa ovat johtaneet laajaan
keskusteluun hanketoiminnan mielekkyydestä kehittämistoiminnan välineenä. Mo-
nissa kommenteissa hanketoiminnan vaihtoehtoina on nähty joko nykymuotoisen
ohjelmatyön alasajo tai hankkeiden määrän vähentäminen ja hankkeiden koon suu-
rentaminen. Vaihtoehtoina voisivat olla myös toimenpiteiden kohdentaminen ja tar-
kempi tavoitteen asettaminen ja seuranta sekä hankkeiden kokoaminen kokonaisuuk-
siksi. Nämä vaihtoehdot tulivat haastatteluissa kuitenkin vähemmän esiin, joskin
toimenpiteiden tarkemmasta suuntaamisesta on käyty keskustelua.

Varsin usein hanketoiminnassa epäonnistumiset haudataan vaivihkaa, eikä syitä
ongelmiin selvitetä riittävän analyyttisesti. Hankkeen taakse sitoutuneet näkevät
epäonnistumisen helposti henkilökohtaisen arvovallan menetyksenä ja pyrkivät unoh-
tamaan kohdatut epäonnistumiset tai ainakin väheksymään niiden merkitystä. Täl-
löin on vaarana, että toiminnasta oppimista ei tapahdu ja samat virheet toistuvat
uudelleen muodossa tai toisessa.

Toimintaprosessissa on edetty kohti suurempaa yhteistyötä, mutta silti näkemys-
erot ovat joskus suuria. Tämä viittaa siihen, että pinnan alla kuohuu - kokonaista-
voitteista ei ole keskusteltu riittävästi. Kaiken kaikkiaan hankaliin yhteistyöasioihin
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ja hankemuotoisen kehittämisen haasteisiin pyritään vastaamaan melko mekaanisin
keinoin. Viime aikaisissa suunnittelua koskevissa tutkimuksissa on kuitenkin varsin
laajalti havaittu, että  menestyksekkäässä kehittämistyössä pelkkä muodollisen or-
ganisoinnin ja analysoinnin hiominen ei riitä vaan myös yhteistyösuhteiden ja vuo-
rovaikutusten laatu korostuvat.

5.4 Ohjelmatyön prosessiin ja hallinnointiin liittyviä huomioita

Paikalliset toimijat ovat havainneet myös strategisen ohjelmatyön yleisessä alueelli-
sessa organisoinnissa  useita ongelmia, jotka ovat haitanneet hankkeiden toteutta-
mista. Nämä prosessiin liittyvät tekijät ovat olleet vaikuttamassa ohjelmatyön hai-
tallisesti tehokkuuteen. Tällaisiksi ongelmiksi hankkeiden käynnistämisessä ja ra-
hoittamisessa on paikallisten toimijoiden näkökulmasta nähty muun muassa:

• Kehittämistyön julkisista varoista vastaavat rahoittajat ovat alustavasti luvanneet (mm.
TE-keskus) osallistua hankkeeseen omalla osarahoitusosuudellaan, mutta loppujen
lopuksi rahaa toimintaan ei ole ollutkaan. Tämä on johtanut hankkeiden turhaan suun-
nitteluun ja käynnistämiseen alueella.

• Julkiset rahoitusosuudet myönnetään aina vuodeksi eteenpäin ja alustava seuraavan
vuoden päätös onkin muuttunut ja hankkeita on jouduttu jopa lopettamaan, kun rahoi-
tus on loppunut. Nämä ongelmat ovat syöneet hankkeiden mahdollisuuksia tuottaa
tuloksia. Samalla kyseinen toimintatapa on vaikeuttanut pitkäjänteisen kehittämis-
työn toteuttamista.

• Hankkeiden hyväksymiseen liittyvät päätökset ovat viipyneet. Niiden rahoitus on myös
tullut myöhässä, vaikka hankkeet ovat jo käynnistyneet, mikä on aiheuttanut ongel-
mia toiminnassa. Joissain tapaukissa rahoituksen myöntämistavoissa on ilmennyt on-
gelmia, eli käytännössä varoja ei ole saatu käyttöön, koska ne on myönnetty teknisesti
väärällä päätöksellä.

• Paikallisten toimijoiden mielestä keskushallinnon kehittämisviranomaisilla ovat ol-
leet vastahakoisia osallistumaan suuriin panostuksiin eli hyväksyä laajoja ja pitkäkes-
toisia hankkeita. Tämä on osaltaan johtanut ohjelmatyön pirstaleisuuteen ja lyhytkes-
toisuuteen.

• Joissain tapauksissa rahoittajan tekemä yhteistyö maakunnallisten hankkeiden ja muu-
alta kuin seudulta lähtöisin olevien hankkeiden kanssa on nähty seudulla suoranaise-
na kilpailuna alueen omia kehittämistarpeita vastaan. Kehittämistyön laajemman ta-
son koordinoinnin ja toisaalta paikallisen subsidiariteetin sekä paikallisten strategioi-
den välinen tasapaino on ollut ongelmallinen.

• Alueellisten sektoriviranomaisten keskinäinen koordinaatio ja yhteistyö ontuu, mikä
johtaa ristiriitaisuuksiin ja siihen, että paikalliset toimijat joutuvat tekemään turhaa
työtä ratkoessaan ohjelmatyöhön liittyviä kysymyksiä useiden toimijoiden kanssa.

Tässä työssä arvioinnin pääpaino ei niinkään ollut alueellisen kehittämistyön hallin-
noinnin yleisissä ongelmissa. Ohjelmatyön järjestämiseen ja toetutukseen yleisellä
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tasolla liittyviin kysymyksiin on kuitenkin paneuduttu lukuisissa muissa tutkimuk-
sissa. Seuraavassa esitellään joitakin näissä tutkimuksissa esiin tulleita kysymyksiä.

Yleisesti ottaen kehittämishankkeet ovat olleet pääosin kooltaan melko pieniä,
mikä on nähty ongelmallisena, koska hallinnoinnin osuus työpanoksesta kasvaa hel-
posti liian suureksi. Isojen projektien hallinnointi voi olla suhteellisesti ottaen hal-
vempaa. Sen sijaan suurten projektien tulosten paremmuus moniin pieniin verrattu-
na ei ole lainkaan selvää (Pirkola 1998).

Tavoite 5b- ja 6-ohjelmat sekä sosiaalirahasto ovat antaneet mahdollisuuksia uu-
den kokeiluun. Hankkeita on käynnistetty paljon, mutta niiden välinen vuorovaiku-
tus on ollut kohtuullisen vähäistä ja muiden matkiminen on ollut yleistä. Hankkei-
den hallinnoinnin monimutkaisuus on saattanut laimentaa joidenkin toteuttajien in-
toa (Katajamäki 1999, 61).

Liian helposti rahoitusta saavat vakiintuneiden organisaatioiden rutiinihankkeet,
jotka ovat hakemusteknisesti korrekteja, mutta sisällöllisesti vanhan toistamista.
Mikäli halutaan edistää arvoketjuihin perustuvaa maaseudun monimuotoisuutta, on
muodostettava suuria kokonaisuuksia: tarvitaan suuria sateenvarjoja (Katajamäki
1999, 70-72). Yleinen näkemys myös on, että vaikka kehitys on vahvasti riippuvai-
nen yritysten menestymisestä kehittämistyössä ei kuitenkaan tulisi painottaa pelkäs-
tään yritystoiminnan edistämistä perinteisen yritystukipolitiikan muodossa, jossa
yksittäisille yrityksille tarjotaan mahdollisuuksia ja resursseja kehittämishankkei-
den toteuttamiseen.



6 Strategisen ohjelmatyön
kulminaatiopisteet

Pohjois-Pirkanmaan strategista ohjelmatyötä arvioidessa nousi esiin joitakin yleisiä
teemoja, jotka voidaan kuitenkin nähdä laajemminkin strategisen ohjelmatyön kan-
nalta tärkeinä “kulminaatiopisteinä”. Seuraavat yleiset arviot kehittämistyön kan-
nalta keskeisistä kysymyksistä täydentävät myös edellä esitettyjä seudullisia tulok-
sia.

6.1 Strateginen ohjelmatyö jatkuvana ja johdonmukaisena prosessina

6.1.1  Jatkuvuus ja pitkäjänteisyys

Ohjelmatyön on tarkoitus kohdistua alueella puutteellisesti kehittyneisiin tai kehi-
tyksen kannalta ongelmallisina nähtyihin rakenteellisiin tekijöihin. Ohjelmatyön
kautta on tarkoitus tukea näiden rakenteiden kehittymistä pysyvästi kehittyneem-
mälle tasolle sekä luoda tästä kehitysprosessista sellainen, että se jatkuisi alueella
myös ohjelmatyön toimenpiteiden päättymisen jälkeen. Toimenpiteitä ja prosesseja
arvioidessa merkittävää on tällöin se, kuinka hyvin ohjelmatyön avulla on kyetty
pysyvästi muuttamaan eri kehitystekijöitä sekä se, kuinka johdonmukaisesta ja pit-
käjänteistä toiminta on ollut.

Projektimuotoinen kehittäminen on monin tavoin ollut uusi toimintamalli paikal-
lisille toimijoille ja sen toteuttamiseen on liittynyt monenlaisia ongelmia. Tulosten
ja vaikutusten kannalta merkittävimpänä ongelmana voidaan monin paikoin nähdä
hankkeiden tulosten hyödyntäminen. Päätöksenteossa hankkeet näyttävät varsin usein
näkyvän ainutkertaisina kokonaisuuksina, joilla on aina selkeät lopulliset ja viimei-
sen sanan sanovat tulokset. Monien hankkeiden tulokset ovat kuitenkin sellaisia,
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että ne vaativat jatkojalostusta ja eteenpäinmenoa muuttuakseen pysyviksi tai suora-
naista lisäarvoa tuottaviksi. Kun aloitettua kehitysprosessia ei viedä loppuun, on jo
saavutetuilla tuloksilla taipumus hiipua tai jopa valua kokonaan hukkaan.

“Mutta kyllä se sitä on, että meillä on ollut projekti toisensa jälkeen ja se on päättynyt ja se
on niin kuin veteen piirretty viiva. Se on hetken aikaa siinä ja sitten se häipyy. Näin mä sen
näkyisin.”

Projektimuotoisessa toiminnassa sorrutaan helposti suuriin odotuksiin ja “nyt kaikki
kerralla kuntoon” -ajatteluun. Tämä näyttäisi olleen tyypillistä varsinkin ohjelma-
kauden alkuvaiheissa. Tällöin toimenpiteiden kohdentaminen saattaa jäädä erilais-
ten toiveiden ja laaja alaisten suunnitelmien alle, joita yhtäkään ei sitten loppujen
lopuksi ole resursseja toteuttaa yhden projektin puitteissa kunnolla. Kertaluontoi-
nen muutaman miljoonan markan hanke näyttää usein paperilla suurelta ja vaikka se
todellisuudessa saatattaakin hukkua suurten muutosten virtaan etenkin kun varsin
moni hanke loppujen lopuksi toteutui rahoituksellisesti pienempänä kuin oli kaa-
vailtu. Pitkäjänteisyydessä on siten kyse erityisesti siitä, että kyetään rajaamaan re-
surssit kaikkein oleellisiin painopisteisiin, jolloin aloitetut prosessit on mahdollista
viedä kunnolla loppuun asti.

“…mieluummin pienempiä askeleita ja vähemmän niitä tuloksia, jotka saa aikaan, kun
että yrittää kymmentä asiaa ja yksikään niistä ei toteudu oikeastaan ollenkaan. Ja sit kun
muutama asia toteutuu, niin se antaa sitten ponnahduslautaa sitten seuraavaan asiaan.”

“Joo kun asiat jätetään. …että kun on kerran tehnyt hyvän kuvion … että nää hankkeet,
jotka pannaan alkuun niin niistä pitäisi kantaa vastuu”

Jokaista hanketta tai muuta toimenpidettä suunniteltaessa on syytä etukäteen miettiä
sen kokonaisuuteen linkittymisen lisäksi myös sitä, miten sen vaikutukset kyetään
pysyvästi juurruttamaan osaksi alueen henkistä ja fyysistä infrastruktuuria. Strategi-
sen ohjelmatyön tavoitteenahan on, että alue olisi työskentelyn jälkeen eri ominai-
suuksiltaan pysyvästi korkeammalla tasolla kuin aiemmin. Kehittämishankkeen tu-
loksille tulisi silloin hyvissä ajoin miettiä erilaisia hyödyntämiskeinoja, joita voivat
olla muun muassa (ks. kuva 12.):

• Pysyvä organisointimuoto kuten esimerkiksi palvelupiste,

• Jatkohanke tai -toimenpide (ketjutus),

• Tulosten hyödyntäminen osana vakiintuneen organisaation toimintaa,

• Tulosten sisäistyminen pysyvästi osaksi kohderyhmän toimintaa tai tietoisuutta.

Erilaiset jatkomahdollisuudet riippuvat täysin hankkeen luonteesta ja siitä, millai-
seen ilmiöön hankkeessa vaikuttamaan. Joissakin tapauksissa saavutetaan jo hank-
keen toteuttamisella riittävä vaikutus, kun taas toisissa todelliset vaikutukset vaati-
vat vielä jatkotoimenpiteitä. Vaikka hanke sinänsä olisikin saavuttanut riittävät tu-
lokset, tämä ei kuitenkaan vielä takaa sitä, että näiden tulosten vaikutus säilyy alu-
eella itsestään myös hankkeen jälkeen. Joissakin tapauksissa tulokset juurtuvat osaksi
olemassa olevaa toimintaa ja saattaa kehittyä omillaan. Varsin usein vaikutukset
kuitenkin hiipuvat ajan mittaan, jos mitään ei tehdä.
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“Kotiläksyt on jääneet tekemättä siellä. Ja sitten kun me katsotaan sitä hankkeiden koko-
naisuutta, niin sitä ei ole rakennettu sitä legoa sillä lailla, että tässä meillä on toimiala X.
Sitten viedään poikkitieteellisesti ja katsotaan, että mitkä on ne tarpeet. Että mihin niin
kuin pyritään hankkeilla pitemmällä tähtäimellä.”

Hankkeen etenemisen kannalta on myös tärkeää ajoissa havaita, jos jokin toimenpi-
de ei ole toimiva tai sitä ei tarvita. Tällöin hanke tulisi kyetä pysäyttämään ajoissa ja
mahdollisuuksien mukaan kannattaa miettiä erilaisia tapoja ohjata säästyneet resurssit
muualle. Epäonnistunutta hanketta ei kannata jatkaa jääräpäisesti eteenpäin, vaikka
merkittävä osa rahoituksesta saataisiinkin ulkopuolelta. Usein tällaisen toiminnan
aiheuttama ärtymys ja toiveiden turha ylläpito aiheuttaa pitkällä tähtäimellä vain
harmia, jolloin luottamus ohjelmatyöhön heikkenee ja hyvätkin toimenpiteet saatta-
vat kärsiä.

KUVA 12. Hankkeen jatkuvuus eri muodoissaan.

Pohjois-Pirkanmaan kehittämisessä esille tulleet määräaikaiset kulttuurihankkeet ovat
hyvä esimerkki kehittämistyön jatkuvuusongelmasta. Esimerkiksi oopperahankkeil-
la on saatu onnistuneesti houkuteltua alueelle matkailijoita ja saatu paikallista akti-
voitumista aikaan. Mutta kuka muistaa oopperahankkeita viiden vuoden päästä ja
miten ne silloin heijastuvat esimerkiksi matkailuun ja asukkaiden viihtyvyyteen ja
aktiivisuuteen? Miten hankkeet kytkeytyvät osaksi pitkän aikavälin kehittämista-
voitteita ja miten niiden hyötyjä pyritään jatkossa hyödyntämään? Kulttuurihank-
keiden tulisi johdonmukaisuuden nimissä rakentaa pysyvää pohjaa tavoitteille ja
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tuoda mukanaan jatkuvuutta esimerkiksi matkailun houkuttimina. Tätä varten tule-
vaisuudessa tulisikin yhä enemmän miettiä toiminnan juurruttamista tai vakiinnutta-
mista alueelle, jolloin se muodostuisi osaksi pysyvää palvelurakennetta ja paikallis-
ta aktiviteettia.

Ohjelmatyön toiminnallinen onnistuminen kulminoituu varsin usein myös eri
hankkeiden vetäjiin, heidän ammattitaitoonsa, yhteistyökyynsä ja sitoutumiseensa.
Varsin usein hankkeisiin tarvittavaa osaamista ei löydy sieltä, missä hanke on tarkoi-
tus toteuttaa vaan osaajia täytyy hakea muualta. Alueen ulkopuolelta tulevat osaajat
eivät yleensä kuitenkaan tunne kovinkaan hyvin aluetta eivätkä välttämättä ole hen-
kilökohtaisesti sitoutuneita sen kehittämiseen omaa tehtäväänsä pitemmälle. Vaikka
toimijat sinänsä pyrkivät työssään parhaaseen mahdolliseen tulokseen, on tämä silti
jatkuvuuden kannalta ongelma. Näin syntyy varsin usein tarvittavan osaamisen ja
paikallisen sitoutumisen välinen paradoksi.

“…meillä ei oikeastaan kukaan, kun se on sitten se projekti mennyt ohitse tai rahoitus
mennyt ohitse niin semmoista pitävää tekijää, että se olisi se projektinvetäjä jäänyt tai
siitä olisi jäänyt semmoinen osaamiskertymä tänne.”

“Just tää jatkuvuus. Että se on semmoinen, mikä pitäisi niiden kanssa ymmärtää. Se on
kunnallekin, että jos siinä on joku ulkopuolinen vaan tietyn ajan, niin se menee pitkälti
hukkaan.”

Ohjelmatyön kulminaatiopisteeksi nousee näin se, miten määräaikaisen toimenpi-
teen vaikutukset kyetään juurruttamaan alueelle. Kysymys on silloin siitä, miten
varmistaa se, että osaaminen ja tietämys ei karkaa hankkeen vetäjän mukana alueel-
ta pois hankkeen päätyttyä ja siitä, miten keskeiset osaajat saadaan sidottua toimi-
maan alueella myös hankkeen päätyttyä. Varsin useinhan tietty kehittämishanke toi-
mii vain kehittämiskokonaisuuden käynnistäjänä ja vaatii erilaisia jatkotoimenpitei-
tä, jotta tuloksia voidaan hyödyntää ja jalostaa eteenpäin. Tämä kysymys on ajan-
kohtainen jo esimerkiksi kehittämishanketta suunnitellessa ja hanketoimijoita valit-
taessa. Hankkeiden vetäjien valinta on tietyssä mitassa aina riski, mutta miettimällä
erilaisia tapoja sitoutumisen lisäämiseen ja osaamisen pysyvään juurruttamiseen sekä
valmisteluvaiheessa että hankkeiden aikana on mahdollista ainakin vaikuttaa asiaan.

6.1.2  Kehittämistyön strategisuus

Varsinkin ohjelmakauden alussa on hankesuunnittelussa varsin yleisesti ajelehdittu
rahoituksen perässä sen sijaan, että toimintaa olisi suunniteltu ensisijaisesti omista
lähtökohdista. On ymmärrettävää, että suurista rahoista puhuttaessa tehdään sitä,
mihin saadaan rahaa, mutta tietynlainen järjestelmällisyys näyttäisi jossain määrin
puuttuvan kehittämistyöstä, mikä näkyy erityisesti hankkeiden jälkihoidossa ja pit-
käjänteisyydessä. Jos jollakin osa-alueella hanke on loppunut ja tarvetta jatkamisel-
le ja eteenpäin viemiselle olisi ollut, ei siihen ole riittävästi uskallettu panostaa kuin
silloin, jos ollaan edelleen saatu merkittävästi ulkoista rahoitusta. On tempoiltu eri
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suuntiin niin kauan, kun on saatu ulkoista rahaa ja sitten joissakin tapauksissa hylät-
ty suunta melko nopeasti.

“Se tuli siitä kun alussa yhdessä näitä asioita neuvoteltiin ja pohdittiin eri ryhmien kanssa,
minkälaisia tarpeita kunnan investoinneissa, hallinnossa kun yhtälailla yritystoiminnan
kehittämissektoreilla, niin se oli aika villiäkin se rahoituksen hakeminen ja oikeastaan
aika helppoa.”

“Tässä on kuitenkin ollut enemmän, jos suoriksi sanoo, niin näitä projekteja on hankittu,
koska niihin on saatu rahoitus. Että on ollut hyvä projektisuunnitelma, vaikka se suunni-
telma on toiminut ilman oikeastaan asiallista sisältöä. On luvattu kymmenen hyvää ja
kahdeksan kaunista.”

Ohjelmatyö on monen eri tason toimijan yhdessä harjoittamaa toimintaa, missä seu-
dullisen tason toimintaa määrittävät pitkälti kansallisella ja alueellisella tehdyt pai-
notukset. Ne eivät aina osu keskenään yksiin, mutta koska esimerkiksi ohjelmien
rahoitus on melko tarkkaan määritelty eri toimenpidealueille, joudutaan seututasolla
yleensä toimimaan pitkälti rahoittajatahojen pelisääntöjen mukaan.

“Tietenkin tämmöinen ruokkii myös sitä, että jos päärahoittajat sanoo tuolla, että heillä
olisi tämmöinen rahamäärä tiedossa tämmöiseen ja tämmöiseen asiaan…”

Johdonmukaisessa toiminnassa on kuitenkin syytä aina miettiä kunkin toimenpiteen
tarpeellisuutta ja sopivuutta suhteessa muuhun toimintaan ja keskittyä johdonmu-
kaisesti tiettyihin linjoihin tarve- ja tavoitelähtöisesti. Nyt esimerkiksi yleiset ohjel-
man painopisteet näkyvät liikaa eräänlaisina pääotsikoina ohjelmapareissa, joiden
alle on kerätty kyseisen alan hankkeita. Puhe hanketoiminnan sirpaleisuudesta joh-
tuu osittain juuri tästä: hankesuunnittelua on osin ohjannut ulkoisen rahoituksen tila
eikä omat tarpeet.

Keskustelu hankekokonaisuuksista ja siitä logiikasta, miten ne kokonaisuudes-
saan vaikuttavat, on ollut vielä riittämätöntä. Kokonaistason tavoitteita ei ole mietit-
ty ja ne ovat jääneet leijumaan liian yleisellä tasolla, minkä seurauksena strategiat
ovat ohjanneet huonosti hankkeita ja muita toimenpiteitä. Tämä voidaan ymmärtää
tiettynä strategisen suunnittelun mustana aukkona - ohjaavat linjat jäävät liian ylei-
siksi tai liian suppeasti tiedostetuiksi ohjatakseen toimenpiteiden tasoa.

Klassisen strategiatyön oppien mukaan ohjelmatyöprosessissa edetään pitkälti
visio-strategia-keino –ketjun mukaisesti. Tällöin varsinkin alueellisessa kehittämis-
työssä ongelmana on usein se, että pitkäänkin pohdittu visio ja myös strategiset ta-
voitteet jäävät yleiseksi ”maalailuksi”; ne eivät tarjoa riittävää jännitettä nykyhet-
ken ja tulevaisuuden välille tai niistä on vaikea hahmottaa, mitä visio tarkoittaa käy-
tännössä eli miten visio ja strategiset tavoitteet ohjaavat käytettäviä keinoja. Tällöin
visio jää leijumaan eikä ohjaa oletusten mukaan keinojen valintaa. Näin saatetaan
päätyä toteuttamaan yksittäisiä projekteja, joista on helppo päästä yksimielisyyteen.
Tästä syntyy strategiatyön ”musta aukko” eli kehittämiskonseptin ja isojen kehittä-
miskokonaisuuksien puuttuminen. ”Mustan aukon” syntymisen syynä pidetään usein
sitä, että strategioiden laadinnassa on tehty teknisiä virheitä, visio ei ole ollut riittä-
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vän hyvä tai strategia-asiakirja on huonosti kirjoitettu. Kyse voi kuitenkin olla siitä,
että kehittämisen resursseja ei tunnisteta eikä niitä osata hyödyntää. Usein kyse on
myös rohkeuden puutteesta, haluttomuudesta isojen kokonaisuuksien eteenpäin vie-
miseen muiden toimijoiden mahdollisen vastustuksen ja asian taakse houkuttelemi-
sen työläyden vuoksi. (Linnamaa & Sotarauta 2000.)

“Seutukunnallinen kokonaisstrategia - en mä tiedä onko sitä edes olemassakaan, mitä nyt
paperilla. Mutta minusta se on jollain lailla kevyt ja se ei synnyttänyt käytännön toimia. Se
olisi merkinnyt sitten laajemman foorumin toteutumista, joilla tuollaisia strategioita olisi
toteutettu. Joka olisi ollut tuollainen poikkialainen, missä se toivomani yhteismitallisuus
olisi toteutunut. Minusta ne asiat löi nyt toisiaan korville, kun olisi pitänyt olla toisin
päin.”

“Mulla on kyllä semmoinen kokemus, että nää hankkeet liikkuu aika lailla etäällä näistä
päälinjauksista. …kyllä mulla on se kokemus, mitä meillä kunnassa tehdään linjauksia
kehittämistyöstä ja elinkeinopolitiikasta niin jos nää projektit niin kuin tukee niitä strate-
gioita niin kyllä siellä on hyvin paljon, jotka liikkuu ihan erillään.”

Strategiaa ei hyödynnetä riittävästi ohjelmatyön suuntaajana ja koordinoijana. Stra-
tegiapaperi nähdään helposti kehikkona, jonka alle listataan erilaisia kehittämistar-
peita ja –toimenpiteitä, mutta näiden toimenpiteiden suhdetta visioon ja strategisiin
tavoitteisiin ei ole riittävästi pohdittu, eikä keskusteluja näiden välisestä suhteesta
käydä. Strategian roolia ohjelmatyön käytännön toteuttamisessa ei ole siten miellet-
ty merkitykselliseksi. Tästä johtuen erilaiset ohjelmapapereihin kirjatut strategiat
elävät omaa elämäänsä ja käytännön ohjelmatyö omaansa.

KUVA 13 Strategiatyön musta aukko (Linnamaa & Sotarauta 2000)

Ohjelmapaperi ei sinänsä ole mikään itseisarvo, mutta valittu strategia ja valitut pai-
nopisteet tulisi olla laajalti tiedostettuja ja ymmärrettyjä. Tätä kautta toimenpiteiden
kohdistaminen ja koordinointi on helpompaa ja on myös mahdollista hahmottaa ko-
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konaisvaltaisemmin se mekanismi, joilla toimenpiteet kytkeytyvät tavoitteisiin. Tästä
syystä ohjelmatyössä tarvitaan nykyistä laajempaa jatkuvaa keskustelua ohjelma-
työn tavoitteista ja eri toimenpiteiden määrätietoista analysointia suhteessa näihin
tavoitteisiin.

Tietty johdonmukaisuuden puute ei kuitenkaan tarkoita, etteikö kehittämistyön
strategisuudessa olisi esimerkiksi Pohjois-Pirkanmaalla otettu askelia eteenpäin.
Toiminnan strategisuus näyttäisi kuitenkin rakentuneen pikemminkin alhaalta ylös
päin käytännön toimista käsin. Sen sijaan varsinainen kehittämisstrategia näkyy käy-
tännön kehittämisprosesseissa melko heikosti. Varsin yleisesti on ollut havaittavis-
sa, että ohjelmatyöhön suhtauduttiin ohjelmakauden lopulla entistä analyyttisem-
min ja johdonmukaisemmin. Strategisuus näkyy myös siinä, että kehittämisen suun-
taviivoja kyetään nyt hahmottelemaan entistä pidemmälle eikä olla pelkästään kiinni
tämän hetken ongelmissa.

“Onhan tää koko projektitoiminta muuttanut koko tätä työnteon kulttuuria, se on aika iso
asia, mitä tänne myös on jäänyt jäljelle. Eli tarkoitan sitä, että tavallaan nähtiin, että työtä
tehdään … niistä pysyvistä lähtökohdista käsin, että pyritään siihen, että kaikki pysyy
ennallaan. Nyt kuitenkin nähdään, että se muutos on tullut pysyväksi ja ollaan kiinni siinä
ajan hermoilla. Ei siinä vielä pitkällä olla, mutta se pysyvä ennakointi on lähtenyt liikkeel-
le …nyt me ollaan jo vuorovaikutuksessa tämän päivän yritysten kanssa. Nyt osataan
katsoa pikkuisen kauemmaksi, että mihin ne yritykset saattaisi olla menossa ja tehdä seu-
tusuunnittelua sen mukaan eikä tavallaan ajeta autoa peruutuspeilistä katsoen, niin kuin
aina ennen on tehty. Että osataan katsoa ja tuulilasista ja joskus jopa katsoa kartasta, että
mitä sen mutkan takana on. Ehkä se kuvaa sitä koko toimintakulttuurin muutosta.”

6.1.3  Toimenpiteiden välinen koordinaatio

Toiminnan johdonmukaisuuteen liittyvät ongelmat eivät selity pelkästään sillä, että
yleiset kehittämisen tavoitteet eivät kohtaa käytännön toimenpiteiden kanssa tai sii-
tä, että kehittämistoimintaa ei kyetä näkemään tarpeeksi pitkäjänteisesti. Hyvätkään
kokonaisstrategiaa toteuttavat hankkeet eivät yksinään yleensä kykene vastaamaan
ongelmiin riittävän tehokkaasti. Jotta ohjelmatyön eri strategiset painopisteet toimi-
sivat yhdensuuntaisesti ja tehokkaasti vaaditaan myös hankkeilta keskinäistä koor-
dinaatiota ja johdonmukaisuutta. Tämä korostuu varsinkin, kun käytännössä hank-
keita toteuttavat hyvin monenlaiset organisaatiot eri aluetasoilla, jolloin hallinnolli-
sesta koordinaatiosta huolimatta syntyy helposti päällekkäisyyttä ja turhaa toimin-
taa.

“…kun ei tiennyt oikein, että kuka nyt mitäkin asiaa vei eteenpäin. Ja yhden päivän aikana
saattoi 2-3 ihmistä soittaa eri matkailuprojektin vetäjää. Ei viljelijät semmoista jaksa tai
maaseutuyrittäjät. Kyllä pitäis olla joku sateenvarjohanke ja se pilkotaan niin kuin osa-
hankkeisiin. Jotta tiedetään, että tässä on samasta hankkeesta kysymys vaikka yhtä osaa
joku soittaja hoitaakin.”

Useinkaan ei ole kyse siitä, että itse hankkeet olisivat välttämättä päällekkäisiä vaan
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enemmänkin siitä, että samaan aikaan on käynnissä useita toisiaan täydentäviä hank-
keita, joihin kaikkiin toimijoilla ei ole resursseja osallistua. Esimerkiksi maaseutu-
elinkeinoina yleisesti painotetut elintarviketuotanto ja matkailu käsittävät usein kes-
kenään eri tyyppisiä hankkeita, jotka kuitenkin kohdistuvat samoihin harvoihin toi-
mijoihin.

Sinänsä onnistuneiksi arvioidut yksittäiset toimenpiteet jäävät helposti liikaa ir-
ralleen muusta kehittämistoiminnasta eikä niiden vaikutuksia ole kyetty juurrutta-
maan riittävästi osaksi alueen pysyvää palvelutarjontaa, jota voisi hyödyntää esi-
merkiksi matkailussa. Hyvät yksittäiset hankkeet jäävät tällöin kertaluontoisiksi toi-
menpiteiksi, joiden vaikutukset haihtuvat pikku hiljaa. Jos tavoitteena on kokonais-
valtaisuus, tulisi kulttuurihankkeiden kytkeytyä kiinteämmin osaksi yleisiä tavoit-
teita kuten alueen viihtyvyyden parantumista ja matkailupalveluiden kehittämistä,
ja sitä kautta täydentää muita toimenpiteitä.

…tässä tulee kysymys siitä, että kuka ja millä tavalla nää on suunniteltu. Että onko tässä
ollut jotain työryhmää, joka olisi yhdessä miettinyt näitä asioita. Mulla on sellainen epäi-
lys, että tää on ollut kuin harakoita ois ammuttu, savikiekkoja.

Varsin usein kehittämistoiminnasta näyttäisi puuttuvan laajasti ymmärretty koko-
naisnäkemys siitä, mihin laajemmin pyritään ja minkälainen hankejoukko yhdessä
kokonaisuutena ja toisiaan täydentäen näihin tavoitteisiin vastaa. Tämä ei yleensä
tarkoita eri toimenpiteiden välisen kokonaisnäkemyksen puutetta vaan sen keskitty-
mistä liian harvojen toimijoiden osalle, mikä saattaa heikentää toimintojen yhteen-
sovittamista käytännön tasolla.

“Että miksi tässä hommassa on mukana ja ohjelman sisällössä ne päämäärät ja mielikuvat,
että mihin tässä pyritään monenlaisten eri hankkeiden kautta, niin ehkä nähty sekin, että
on vaikutuskanavia ja mahdollisuuksia hyvin monenlaisia. Että projektejakin voi olla lai-
dasta laitaan.”

Ohjelmatyön tuloksia arvioitaessa ja ohjelmatyön merkityksestä keskusteltaessa ei
ole riittävästi otettu huomioon, että vain osa hankkeista kulkee suoraan kunnallisen
päätöksenteon kautta ja vaikuttaa vain omassa kunnassa. Seudulliseksi kehittämi-
seksi hahmotetaan tästä syystä selkeimmin ne toimenpiteet, joissa kunta (esim. elin-
keinotoimi, kunnanjohtajat) on valmistelijana ja rahoittajana. Esimerkiksi Pohjois-
Pirkanmaan alueella on toiminut lukuisia laajempia (mm. maakunnallisia) hankkei-
ta, joita ei tiedosteta kuuluvaksi osaksi kehittämistoimintaa. Samalla tavoin esimer-
kiksi työvoimatoimiston ja oppilaitosten ja muiden organisaatioiden hallinnoimia ja
johtamia hankkeita ei kovinkaan voimakkaasti mielletä alueen kehittämistoiminnaksi.
Tämä on yksi syy kokonaisnäkemyksen hajanaisuuteen.

“Ongelma tässä on se, että nämä projektit keskenään – niillä ei ole ollut mitään yhteistä
kehityssuunnitelmaa. Miten ne olisi tukeneet eri toimialoja. Se on mun mielestä se tärkein
funktio tällaisen seutukunnan toiminnan kannalta”

Sekä yleisten tavoitteiden että yksittäisten toimijoiden tarpeet vaativat moniulotteis-
ta lähestymistä. Toimenpiteitä suunniteltaessa ja valittaessa ei siis ole kyse joko-tai
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ajattelusta vaan sekä-että ajattelusta. Erilaiset kehittämistarpeet ja ongelmat tulisi
nähdä yksittäisyyden sijaan osana kokonaisuuteen liittyviä pullonkauloja, joihin
kaikkiin tulee kyetä vaikuttamaan. Ohjelmatyön toimenpiteet eli projektinippu toi-
mivat tästä näkökulmasta siten, että eri tyyppiset hankkeet muodostavat toisiaan tu-
kevan kokonaisuuden. Tällöin jotkut projektit voivat olla toisia tukevia, eikä niiltä
itseltään silloin odoteta aina merkittäviä suoria tuloksia vaan tulosten voidaan nähdä
kanavoituvan myös muiden toimenpiteiden kautta. Toiminnan lähtökohtana on täl-
löin se, että yksittäisiä toimenpiteitä koordinoimalla on  mahdollista päästä parhai-
siin tuloksiin.

KUVA 14. Koordinointi, painopisteet ja kokonaisnäkemys.

Toimeenpanon johdonmukaisuudessa ja kokonaisvaltaisuudessa ei ole kyse pelkäs-
tään projektien välisestä yhteistyöstä ja koordinaatiosta vaan ohjelmallinen kehittä-
mistyö tulisi saada toimimaan saman suuntaisesti muiden kehittämistoimenpiteiden
kuten kuntien oman elinkeinopolitiikan sekä alueella toimivan koulutusjärjestelmän
kanssa. Varsin usein projektitoiminnan kautta voidaan täydentää perinteisiä elinkei-
nopoliittisia toimenpiteitä, esimerkiksi investointiavustuksia, koulutusta ja erilaisen
infrastruktuurin rakentamista. On kuitenkin syytä todeta, että ohjelmatyö on kestol-
taan rajattua ja sen avulla tulisikin puuttua keskeisiin rakenteellisiin kysymyksiin eri
sektoreilla eikä korvata muita toimenpiteitä väliaikaisesti.

Parhaimmillaan erilaisilla toisiaan täydentävillä toimenpiteillä päästään siihen,
että kullekin toimijalle (esimerkiksi yritys) voidaan kohdistetusti löytää sopivat ke-
hittämismuodot. Kuva 15 pyrkii osoittamaan erilaisten toimenpiteiden muodosta-
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man kokonaisvaltaisen kehittämisjärjestelmän, jossa erilaisille toimijoille on kulle-
kin tarjolla sopivanlaisia kehittämisvälineitä.

KUVA 15. Ohjelmatyö ja elinkeinopolitiikka osana kokonaisvaltaista kehittämistyötä,
esimerkkinä  eri toimenpiteiden toisiaan täydentävä rooli yritystoiminnan kehit-
tämisessä.

Kokonaisvaltaisessa kehittämisotteessa kyse ei ole resurssien hajauttamisesta joka
suuntaan, mutta ei myöskään kaikkien resurssien kanavoimisesta yhdenlaisiin toi-
menpiteisiin. Tarvitaan sekä kohdistamista (esimerkiksi ns. kärkihankkeet), että näi-
tä tukevia toimenpiteitä. Usein tarvitaan monia erilaisia toimenpiteitä yhdistettynä
kuten koulutusta, neuvontaa, investointeja, osaamisen kehittämistä, verkostojen ra-
kentamista jne. Myös pelkkä perinteinen elinkeinopolitiikka ei sinänsä useinkaan
riitä. Alueellisessa kilpailukyvyssä on kyse myös monista muista tekijöistä kuin pel-
kistä työpaikoista ja yrityksistä. Tarvitaan myös kilpailukykyisiä palveluita, viihtyi-
sää asumista jne. Tätä kautta kehittämistoiminnan tarkastelu tulee ulottaa myös alu-
een yleisiin rakenteellisiin tekijöihin.
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“Siis tämähän johtaa kokonaisvaltaiseen elinkeinopolitiikkaan – peiliin katsomiseen. Kun
sä vaikka ajat tuonne … ja näet tämän maisemallisen surkeuden. Ajatellaan, että sä olet
nuori ammattilainen suunnittelija, di-tutkinto, tuut vaimon ja lapsen kanssa ja sulla on
hyvä duuni. Sulle on tarjottu työtä sanotaanko jostain San Josesta vaihtoehtona niin kum-
man sä valitset. Siinä on kulttuuri ja vapaa-aika. Siinä on kaikki mukana. Ei tää ole enää
sitä, että sulla on vaan hyvä duuni ja sä asut jossain ruohomajassa.”

On myös kyettävä tunnistamaan se tosiseikka, että eri toimijoiden tarpeet ja haluk-
kuus kehittää omaa toimintaansa vaihtelevat. Esimerkiksi osa yrityksistä on kasvu-
halukkaita, kun taas toiset ovat tyytyväisiä nykytilanteeseen. Lisäksi toiset tarvitse-
vat kehittämistä markkinoinnin osalta ja toiset taas koulutuksen. Kohdistamisessa ei
ole siten kyse resurssien kanavoimisesta yhden suuntaisiin toimenpiteisiin tai yhdel-
le toimialalla vaan toimenpiteiden suunnittelusta ja kohdistamisesta niille toimijoil-
le, jotka haluavat sitoutua kehittämistoimintaan ja jotka haluavat ratkaista ongelmi-
aan.

“Eihän se tyhjässä kaivossa vesi. Eihän sitä tuputtamalla saa työnnettyä määräänsä eteen-
päin. Jos ei ne ihmiset itse halua niin ei sitä kannat sinne väkisinkään työntää. Kyllä se
täytyy tulla sen yksilön halusta oppia ja kehittää itseään.”

Yhteenveto johdonmukaisuuden ja pitkäjänteisyyden merkityksestä ohjelmatyössä

• Strategisen ohjelmatyön kautta rakennetaan pitkän aikavälin kehitysedellytyksiä alu-
eella. Varsinaisia kehittämishankkeita toteutetaan kuitenkin liian lyhyellä perspektii-
villä ja irrallaan kokonaiskehityksestä jolloin kehittämistyö jää helposti kesken ja
saavutettujen tulosten annetaan hiipua. Hankesuunnittelussa tulisi kiinnittää erityistä
huomiota tulosten säilyvyyteen ja kehittämisprosessin suunnitteluun pitkällä tähtäi-
mellä. Keskeisinä kysymyksinä nousevat silloin esiin hankkeiden jälkihoito ja tulos-
ten juurruttaminen osaksi pysyviä rakenteita.

• Kehittämistyössä tulee kiinnittää erityistä huomiota sen strategisuuteen ja johdonmu-
kaisuuteen. Yksittäiset hankkeet irtoavat helposti liikaa kokonaistavoitteista eikä ke-
hittämistyöstä saatava hyöty ole tällöin optimaalinen. Toiminnassa pitäisi kyetä pa-
nostamaan oleelliseen eikä hajauttaa resursseja liikaa vaikka esimerkiksi rahoitusläh-
teiden asettamat rajoitukset siihen helposti ohjaisivatkin.

• Myös hankkeiden keskinäinen koordinointi on tärkeää päällekkäisyyksien välttämi-
seksi sekä hankkeiden välisen yhteistyön kautta saatavien etujen hyödyntämiseksi.
Koordinaatio ei ole tärkeää pelkästään ohjelmatyön sisällä, vaan sen tulisi ulottua
myös muihin kehittämisen kannalta tärkeisiin toimintoihin, esimerkiksi kuntien omaan
elinkeinopolitiikkaan, asumiseen ja elinympäristöön liittyviin kysymyksiin ja infra-
struktuurin kehittämiseen. Seudun kehittäminen on kokonaisvaltaista toimintaa eikä
esimerkiksi yritystoiminnan kehittäminen toimi tehokkaasti pelkästään yksittäisiä toi-
menpiteitä toteuttamalla.
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6.2 Yhteistyöprosessien laatu

6.2.1  Toimijoiden väliset prosessit

Sen sijaan, että kehittämistyötä olisi harjoitettu omana prosessinaan, on se tähän asti
edennyt melko paljon kunnallishallinnon prosessien mukaan. Kuntavetoisen kehit-
tämismallin hyvä puoli on se, että se tukee yhteistyön kehittymistä myös muilla alu-
eilla. Toisaalta se kuitenkin haittaa tehokkuutta ja seudullista kokonaisotetta, koska
ollaan liikaa kiinni sektorikohtaisessa ajattelussa ja kunnan toimialan kapeassa tul-
kinnassa, eikä ohjelmatyö heijasta riittävästi vaikutuksia muille sektoreille ja mui-
hin toimijoihin. Tällöin kehittämistoiminta ei vaikuta horisontaalisesti, vaan se hah-
motetaan ikään kuin omaksi ”lokerokseen” kunnallisessa organisaatiossa samalla
kun sen tehtävät nähdään pitkälti olevan vain elinkeinotoimen tai maaseututoimen
alueilla.

“Siitä on tullut tästä projektitoiminnasta yksi hallinnon ala lisää ja joka ei ole tekemisissä
näitten muiden kanssa. Toisaalta se on, että täähän palvelee pitkälti elinkeinopuolen juttu-
ja.”

“Tavallaan ne projektit elää ihan omaa elämäänsä, siis se projektinippu. Sitten se hallinto,
ne ei tajua, mitä siellä projektikentällä tapahtuu, ne ei tajua muutoksia, ne ei tajua niitä
vaikutuksia. Ne elää sellaista omaa pikku elämäänsä.”

Toisaalta on syytä pitää mielessä, että kehittämisvastuu etenkin paikallisissa hank-
keissa on pitkälti kasautunut kunnille sekä aluehallinnon kautta että muiden aktiivis-
ten toimijoiden puutteen kautta. Kuntien tehtäväksi on yhä enemmän yleisestikin
viime aikoina muodostunut mahdollistajan rooli ja paikallisten toimijoiden yhteis-
ten tarpeiden kehittäminen. Kuntien roolin voidaan kuitenkin nähdä korostuneen
liiaksi kehittämistyössä, mikä on hankalaa sekä kuntatoimijoiden resurssien kannal-
ta että kunnallishallinnon luonteen takia. Kunnilla ei ole kehittämisen kohteista ole-
massa aina parasta mahdollista tietoa ja toisaalta kuntien mahdollisuudet vaikuttaa
muihin alueen toimijoihin ovat hyvin rajalliset.

“Nythän näitä hankkeita yleensä hallinnoi kunta ja se menee täällä omassa byrokratiassa.
Ja sekään ei ole hyvä, että joudutaan käsittelemään jossain ulkoisen toimielimen kokouk-
sessa, jossain kunnanhallituksessa, joka ei välttämättä ole paras taho.”

Kunnallishallinnossa eri toimialat ja eri tavoitteet ovat perinteisesti melko voimak-
kaasti eriytyneitä ja hallinnonalojen välinen vuoropuhelu vähäistä. Eri hallinnon-
aloilla on omat lautakuntansa ja omat toimintakulttuurinsa, jotka katsovat toimintaa
omasta näkökulmastaan ja perinteisen toimintamallinsa pohjata. Tästä syystä niitä
on vaikea integroida osaksi kokonaisvaltaista kehittämistyötä ja sen tavoitteita. Sa-
masta syystä esimerkiksi luottamushenkilöt ovat tottuneet keskustelemaan kunkin
toimialan yksityiskohdista erillisinä kokonaisuuksina ja kaikki kehittämistoiminta
on esimerkiksi selkeästi korvamerkitty elinkeinotoimen alaan ja myös rajattu vain
sen omaan lokeroon.
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“Vanha kulttuurihan on se, että jokainen pitää reviiristään vaan puolta välittämättä siitä
mitä siellä toisella puolella tapahtuu … tämähän on sellaista suboptimointia, mikä ei ole
kokonaisuuden kannalta.”

“Siinähän se onkin, millä me saataisiin osastopäälliköt, lautakuntien pj:t ja lautakunnan
jäsenet ymmärtämään, että tämä on sama vene, missä me ollaan. Ja niin kuin sanoin, että
pitäisi olla se sama piste, mihin pyritään. Mutta tää sektoriajattelu ja oman reviirin puolus-
taminen se on voimakasta edelleen. Ja mitä alemmas mennään päätöksenteossa esim. lau-
takunnissa niin ei ne tajua kuntakentän kokonaisuutta. Että nähdään vain se oma sektori,
että se on maailman tärkein asia...”

Myös esimerkiksi yrittäjäkuntaan on suhtauduttu ehkäpä liiaksi yhtenä kokonaisuu-
tena ja omana ryhmänään, jota on pyritty aktivoimaan yksittäisissä toimenpiteissä
suoraan sen sijaan, että olisi pyritty rakentamaan jatkuvasti ylläpidettävää vuoro-
vaikutusta. Monesti valitetaan yrityssektorin passiivisuutta, kun sitoutuminen erilai-
siin hankkeisiin ei ole riittävää. Tulisi kuitenkin miettiä entistä enemmän sitä, miksi
yritykset haluaisivat sitoutua. Yhä enemmän olisi myös nähtävä yritysten kanssa
tehtävä vuorovaikutus jatkuvana prosessina, jossa kunkin toimijan tarpeita kartoite-
taan jatkuvasti ja luottamusta rakennetaan pikku hiljaa ottamalla yritysmaailman
yksilölliset tarpeet huomioon, mutta saman aikaisesti pitämällä huolta kehittämisen
yhteisistä tavoitteista.

“Ja suurin ongelmahan näissä hankkeissa on ollut, että nää lähtökohdat on ollut tällaisten
organisaatioiden tekemisiä, kuin nää julkishallinnolliset tai sitten koulutusorganisaatiot.
Yritysmaailman tarpeet ja sitoutuminen, niitä ei oo huomioitu.”

“Monet näistä yritysjohtajista, jos heidät henkilökohtaisesti pyydetään johonkin ryhmään
ja se ryhmä ei ole liian iso, niin kyllä he yleensä ovat sen verran kotiseuturakkaita niin
kyllä he pyyteettömästikin ovat valmiita antamaan apua, kun heitä pyydetään. Mutta eivät
he tule tuonne kokouksiin tarjoamaan itseänsä ...  mutta sehän se yleensä on, että miten
saadaan mukaan ne parhaat voimat.”

Sama kehittämistyön prosessien kykenemättömyys vaikuttaa muihin sektoreihin nä-
kyy siinä, että seudullinen kehittämistyö varsin usein eriytetään ajatuksellisesti ja
toiminnallisesti kunnan omista elinkeinopoliittisista toimista. Yleinen näkemys on,
että seudullisen kehittämisen lisäksi tarvitaan omaa kehittämistyötä, joka ottaa huo-
mioon paikalliset eritystarpeet. Tämä täydentävyyden näkemys on pohjimmiltaan
perusteltavissa. Varsin usein tämä kuitenkin käytännössä näkyy ainakin asenteelli-
sella tasolla siten, että muodollisesta yhteistyöstä huolimatta kukin tekee omia rat-
kaisujaan ottamatta huomioon muita toimijoita tai kokonaisuutta. Onnistuneimmil-
laan omat keinot osuvat hyvin yhteen yhteisten toimintojen kanssa mutta pahimmil-
laan kuntien omat toimet lyövät yhteistyötä korville ja heikentävät luottamusta.

“Niin eihän täällä esimerkiksi yhteistä elinkeinopolitiikkaa, että tää tosiaan seutukunta
tekisi vaan kyllä täällä teollisuushallit syntyy kunnissa ja kaikki ratkaisut, eikä niistä kyllä
naapurille puhuta mitään. Että tavallaan sellaista, että tää seutukunta tarjoaisi jotain tänne
tulevalle yritykselle yhdessä niin semmoista ei ole tietääkseni.”



123

Suuria odotuksia, pieniä askelia

Eri toimijaryhmien mukaan saaminen osaksi kehittämistyön logiikkaa auttaa koh-
dentamaan itse kehittämistoimenpiteitä paremmin ja lisäämään toimijoiden sitoutu-
mista eri hankkeisiin. Vaikutus on kuitenkin kaksisuuntainen (ks. kuva 16). Samalla
kun eri toimijoiden panos saadaan mukaan kehittämistyön prosesseihin vaikuttaa
myös kehittämistyön logiikka näiden toimijoiden omaan toimintaan muuttamalla
ajattelutapoja ja tuomalla esiin erilaisia mahdollisuuksia parantaa kunkin omaa toi-
mintaympäristöä. Etsimällä yhteyksiä eri toimijoiden omista strategioista voidaan
myös toiminnan kautta vaikuttaa näihin strategioihin.

KUVA 16. Ohjelmatyön horisontaalinen luonne eri toimintaprosessien ohjaajana ja
yhteen sovittajana

Varsin usein ohjelmatyön logiikka ja prosessit eivät vaikuta riittävästi muiden toi-
mintalohkojen ajattelu- ja toimintaprosesseihin. Tämä heijastuu eri toimijoiden ky-
vyttömyytenä nähdä kehittämistyön pitkän aikavälin etuja tai mahdollisuuksia hyö-
dyntää kehittämistoiminnan resursseja omassa toiminnassaan.  Esimerkiksi yrittäjät
saattavat nähdä kehittämistoiminnan yksittäisinä tuotoksina tai lisäresursseina, jois-
ta pyritään hyötymään lyhyellä tähtäimellä mahdollisimman paljon miettimättä juu-
ri eri mahdollisuuksien johdonmukaista hyödyntämistä. Kehittämistoiminta myös
näyttäytyy ulospäin liiaksi kunnan tarjoamina uusina lisäpalveluina, jotka otetaan
vastaan, jos halvalla saadaan. Sen sijaan mahdollisuuksia hyödyntää kehittämistyön
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resursseja omista lähtökohdista käsin jää monelle toimijalle vieraaksi.

”…epäilen, ettei siellä saada jatkossakaan kovin paljoa se puoli (yritysten mukaan saami-
nen). Kyllähän yrityksiä kiinnostaa ensisijaisesti se, mitä on kokemusta tässä vuosikym-
menten varrella, että kuntia pyydetään apuun ja rakentamaan teollisuustiloja. Että yleensä
kehittäminen, jos siinä on vain epäonnistumisia niin ei se johda mihinkään, mutta onnistu-
misten kautta ja… Se siinä varmaan on yksi keskeinen pointti.”

Kehittämistyössä ei ole kyse pelkästään valittujen toimenpiteiden toteuttamisesta
omina kokonaisuuksinaan vaan kyse on yhteisistä ongelmista ja niiden omatoimi-
sesta ratkaisemisesta paikallisia resursseja hyödyntäen ja paikallisia toimijoita hyö-
dyntäen. Tällainen omaehtoinen yhteistyökulttuuri, missä alueellinen kehittäminen
ei enää olekaan ylhäältä alas päin johdettua sektoripolitiikkaa, on monille toimijoil-
le vielä uutta. Tämän uuden toimintakulttuurin ja kehittämistyön “horisontaalisen”
luonteen ymmärtäminen vie kuitenkin toimijoilta aikaa ja vaatii kehittämistoimin-
nassa mukana olevilta ihmisiltä paljon työtä.

Kaiken kaikkiaan ohjelmatyössä ja hankkeissa tulisi yhä enemmän kyetä hank-
keiden ja muiden toimenpiteitä suhteuttamaan eri osa-alueiden ja eri toimijaryhmien
omiin tavoitteisiin ja toimintaprosesseihin ja pyrkiä johdonmukaisesti kehittämään
ja ohjaamaan näitä samaan suuntaan. Kyse ei tällöin ole yksittäisistä kohtaamisista
yksittäisten hankkeiden kohdalla vaan jatkuvammasta toiminnasta. Ohjelmatyössä
on kyse kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, joka vaatii laaja-alaista yhteistyötä eri
toimijoiden välillä.

Ohjelmatyössä ollaan käytännön tasolla myös usein liikaa kiinni alueessa eikä
ongelmissa. Ratkaisuja haetaan oman alueen piiristä, toiminta-aluetta suurentamalla
tai hakemalla tukea jostain muulta alueelta (esimerkiksi suurempi kaupunkiseutu).
Lisäksi toimenpiteitä mietitään liiaksi paikallisesti pienissä piireissä, eikä kiinnitetä
tarpeeksi huomiota siihen, mitä muualla tapahtuu. Tämä aiheuttaa helposti jäykkiä
prosesseja, toimenpiteiden päällekkäisyyttä, muualla tehtyjen vanhojen virheiden
toistamista sekä kaventunutta näköalaa. Monessa tapauksessa on hedelmällistä läh-
teä ongelma- ja tavoitelähtöisesti liikkeelle ja sen jälkeen hakea yhteistyökumppa-
neita sieltä, mistä parhaiten saa. Lisäksi monet toimenpiteet ovat sen tyyppisiä, ettei
niitä tarvitse keksiä uudelleen vaan toimivia ratkaisuja on löydettävissä muualta ja
muokata omiin lähtökohtiin sopiviksi. Toisaalta on kuitenkin olemassa monia toi-
mintamuotoja, joissa alue ja etäisyydet näyttäytyvät merkittävänä tekijänä ja jotka
siksi on syytä toteuttaa paikallisesti kuten osa koulutuksesta ja monet palvelut.

“Meidän täytyy siirtyä ajattelemaan globaalisti eikä sillä lailla, että ajatellaan 10 km:n
päähän. Että ne (päättäjät) täytyisi heittää sieltä vähäksi aikaa jonnekin muualle, että ne
näkisi, mitä niillä itsellä on.”
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6.2.2  Tietoisuuden kehittyminen tehokkaan ohjelmatyön lähtökohtana

Perinteisessä rationaalisessa suunnittelunäkemyksessä informaatio nähdään yleises-
ti asiantuntijoiden tuottamana tai ainakin muista lähteistä valitsemana eksplisiittise-
nä tietona, joiden pohjalta päätöksentekijät sitten valitsevat parhaan toimintapolitii-
kan kussakin tapauksessa. Käytännössä lukuisat tutkimukset ovat kuitenkin osoitta-
neet, että muodollisen informaation käytöllä on usein melko vähän vaikutuksia lo-
pullisiin päätöksiin. Varsin usein tiedon valikointi ja sen lopullinen arviointi tapah-
tuvat pääosin vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden kanssa ja näiden mielipiteet
tietoisesti tai tiedostamatta huomioon ottaen (ks. Innes 1998).

Myös kehittämistyössä toimintaan liittyvä informaatio on nähty pitkälti perintei-
sessä roolissaan erilaisina virallisina asiakirjoina ja dokumentteina, jotka käsittele-
vät usein enemmän toimeenpanon yksityiskohtia kuin varsinaisia periaatteellisia
kysymyksiä ja kehittämistoimintaa kokonaisuutena. Ohjelmatyöhön liittävää tietoa
on haastattelujen perusteella ollut saatavilla runsaasti, mutta sen hahmottaminen
kokonaisuutena on ollut vaikeaa. Kehittämistyössä tieto on ollut pitkälti hallinnolli-
siin ja rahoituksellisiin yksityiskohtiin painottuvaa tietoa. Lisäksi tietoa on jaettu
runsain mitoin yksittäisistä hankkeista ja toimenpiteistä samaan aikaan, kun kokoa-
via yhteenvetotietoja tai tiivistettyä tietoa on ollut liian vähän. Osittain tästä ja osin
ohjelmatyön rahoituspäätöksiin painottuneisuudesta johtuen keskustelu liikkuu lii-
aksi yksityiskohdissa, kun taas kehittynyt kokonaisnäkemys on vain harvalla toimi-
jalla.

“…siellä olisi tosi hyvät mahdollisuudet. Mutta kun ei jotenkin saada aikaiseksi, ei ym-
märretä, mitä voisi saada aikaiseksi. Ja sitten halutaan, että asiat olisivat kauhean pieniä,
että ei ymmärretä isoja asioita. Asioista tehdään kauhean pieniä, pieniä yksityiskohtia,
että kaikki tajuaa ne ja silloin niillä ei ole enää mitään merkitystä, kun ne on vaan yksityis-
kohtia.”

Yksittäisiin keinoihin tai toimintalogiikan osiin puuttuminen ei riitä vaan tarvitaan
laajempaa tietoisuutta ja ymmärrystä kehittämistyön tavoitteista ja toisaalta rajoista.
Koska kehittämisessä tehtävä strateginen ohjelmatyö on vaikea ja moniulotteinen
kysymys, vaatii strategisen tietoisuuden syntyminen niin päättäjiltä, yrittäjiltä kuin
multakin toimijoilta runsaasti aikaa. Asioiden välisiä yhteyksiä, niiden merkitystä
omalle toiminnalle ja hyvinvoinnille yleensä ei ole helppoa hahmottaa ja siksi se
vaatii asioiden jatkuvaa esille nostamista, toisin sanoen on ”jauhettava”. Pelkkä
muodollisten asiapapereiden välittäminen ei useinkaan ole tehokas keino välittää
tietoa ja lisätä toimijoiden ymmärrystä vaan siihen vaaditaan jatkuvaa henkilökoh-
taista vuorovaikutusta ja keskustelua itse kehittämistoimintaa harjoitettaessa kuten
myös erilaisilla epävirallisilla foorumeilla. Ilman riittävää jatkuvaa tiedonvaihtoa ja
keskustelua ohjelmatyö jää monille liian etäiseksi ja näyttäytyy vain yksittäisinä
toimenpiteinä. Varsin usein yhteisen ymmärryksen ja tietoisuuden merkitys aliarvi-
oidaan ja tärkeät kysymykset sivuutetaan turhankin nopeasti. Vain tietämyksen kautta
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syntyy sisäistäminen ja sitä kautta sitoutuminen. Sitä kautta kehittyy myös eri toimi-
joiden välinen yhteinen kieli.

KUVA 17. Toimijoiden strategisen tietoisuuden kehittyminen strategisessa ohjel-
matyössä (Sotarauta 1999, 126)

Jatkuvan vuoropuhelun ongelmana nähdään monesti toimijoiden ajan puute, mutta
haastattelujen perusteella on syytä otaksua, että syyt keskustelun vähäisyyteen löy-
tyvät yhtä hyvin keskustelukulttuurista, ohjelmatyön organisoimisesta sekä kiinnos-
tuksen puutteesta kehittämistyöstä käytävää keskustelua kohtaan.

“Mä olen sitä sanonut, että meillä tahtoo olla rajattu aika noissa kokouksissa, se on joku
tunti tai kaksi, ja sitten on kaikilla kauhea kiire, että tavallaan ollaan käymässä siellä eikä
sitten ehditä niistä kovin syvällisesti keskustella.”

Keskeisenä tietoisuuteen ja sitä kautta koko ohjelmatyöhön merkitykseen vaikutta-
vana tekijänä nousee esiin kyky organisoida ohjelmatyön suunnittelu- ja päätöksen-
tekoprosessi siten, että keskusteluun kehittämistyön todellisesta merkityksestä, toi-
minnan strategisista tavoitteista ja eri toimenpiteiden vaikutusmahdollisuuksista on
mahdollista käydä riittävästi keskustelua. Varsin usein toimijoilla on omat pitkällä
aikavälillä asemoituneet mielipiteet eri ongelmista ja niiden ratkaisumalleista, ja
niistä pidetään kiinni. Tämä johtaa helposti siihen, että puhutaan ikään kuin toisten
ohi kykenemättä kuuntelemaan eriäviä näkökulmia. Varsin usein keskustelu ajautuu
eri kysymysten välisten yhteyksien ja laaja-alaisen keskustelun sijaan liiaksi yksi-
tyiskohtiin. Kun vuorovaikutusmahdollisuudet kaventuvat tiukkarytmisiin ja usein
muodollisiin kokousrutiineihin, ei toimijoilla jää aikaa muuhun kuin ylimalkaiseen
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keskusteluun. Nykyinen virallisia ja muodollisia kokouskäytäntöjä liiaksi painotta-
va toimintamalli myös laimentaa toimijoiden halukkuutta pureutua kehittämistyön
kannalta kriittisiin kysymyksiin. Toiminnan johdonmukaisuuden kannalta kehittä-
mistyötä koskevan tiedon välittäminen ja upottaminen osaksi toimijoiden omia tul-
kintoja nousee tärkeään rooliin kehittämisen strategisessa johtamisessa.

“Tää on tällaista piirileikkiä ja kaikilla on omat mielipiteensä eikä oo sitä mielenkiintoa
tosiaan keskittyä ja syventyä, miten tää systeemi tosiaan toimii.”

Kehittämistyössä kullakin toimijalla on oma kehitysnäkemyksensä, joka ohjaa taus-
talla jatkuvasti suhtautumista muutokseen, tulevaisuuteen ja toimintaympäristöön
jne. Kehittämistyössä nämä vallitsevat kehitysnäkemykset joutuvat toistuvasti koe-
tukselle toimintaympäristön jatkuvan muutoksen takia, mutta myös siksi, että kehit-
tämistyössä kohtaavat usein kehityshistorialtaan ja toimintalogiikaltaan erilaiset toi-
mijat kuten yritykset ja julkinen sektori.

Ohjelmatyön epäsuora merkitys kulminoituu erityisesti vaikeasti mitattavissa ole-
vassa asenneilmastossa, joka tavallisesti kehittyy onnistuneiden tulosten ja lisäänty-
neen tietoisuuden kautta. Erilaiset kehittämistoimenpiteet heijastuvat ajan mittaan
enemmän tai vähemmän toimijoiden aktiivisuuteen, tulevaisuuden uskoon, suvait-
sevaisuuteen ja uskallukseen, jotka taas selkeästi vaikuttavat eri toimijoiden päätök-
siin konkreettisemmissa kysymyksissä. Pohjois-Pirkanmaalla on varsin selkeästi ol-
lut havaittavissa tämän suuntaista kehitystä, mikä heijastuu yleisesti kaikkien ryh-
mien haastatteluissa. Alueella on katsottu vallinneen aika alhainen tulevaisuuden
usko ja aktiivisuus, mihin ainakin jossain määrin on kyetty vaikuttamaan.

“Mä sanoisin, että yksi mun mielestä tärkeä on, että ihmiset on saatu havaitsemaan, että
täällä on mahdollisuuksia. Tää tietämys ja asennemuutos, mitä on tapahtumassa. Siinä oli
sellaista apatiaa tän EU-liittymisen jälkeen, että tuntui, että mistään ei tule mitään. Mutta
nämä eri projektit ja nämä ohjelmat niin ne on antaneet sellaista ajatusta, että täällä sitten-
kin voi elää ja olla. …jos se olisi suoraan yrityksiin satsattu, niin ehkä se olisi tällaista
taloudellista tulosta tuonut paremmin, mutta täytyy lähteä siitä, että se on myös jonkin-
moista pääomaa, jos huomataan mahdollisuudet ja saadaan sitä kautta ihmiset toimimaan,
tekemään. Huomaamaan, että se on itsestä kiinni.”

Ilmapiirin vaikutuksia on kuitenkin vaikea kohdentaa ja sen muuttumisen vaikutuk-
set ilmenevät alueella vasta pitemmällä aikavälillä. Asenteiden ja näkemysten muu-
tos ei myöskään ole mikään pysyvä olotila ja itseisarvo, vaan positiivisen ilmapiirin
ylläpitäminen vaatii jatkuvaa ponnistelua ja onnistumisien kokemista myös konk-
reettisissa kehittämistoimenpiteissä. Kehittämistyön kautta syntyvillä onnistumisil-
la on mahdollista vankistaa toiminnan rakenteellista pohjaa myös tulevaisuudessa.

“…mä oon tuossa elinkeinotoimessakin ajatellut, että kun me ollaan haluttu ja tahdottu
hyvin selkeästi, että täällä tapahtuu positiivisia ja myönteisiä asioita niin se tahto alkaa
ohjaamaan toimintaa siihen suuntaan, että se näkyy myös kentällä. Että näin se ohjelmissa
se logiikka jotenkin pelaa, mutta se pitäisi riittävän usealla foorumilla ja riittävän monen
ihmisen kanssa käydä läpi niitä (tavoitteita).”



128

Kimmo Viljamaa

Yleisen ilmapiirin ja toimijoiden merkitystä kehittämistyön tulosten kasvualustana
ei tule väheksyä. Tämä korostaa jälleen kerran yksioikoisen toimeenpano-ajattelun
sijaan laajaa osallistumista, kehittämistoiminnan mahdollisuuksien esilletuomista ja
sitä kautta syntyvää uskoa omiin mahdollisuuksiin hyötyä kehittämistoimenpiteiden
tarjoamista mahdollisuuksista.

Kaikessa yhteistyössä ratkaisevan tärkeää on toimijoiden kyky tunnistaa muiden
toimijoiden osaaminen ja resurssit sekä ymmärtää näiden ajattelumaailmaa. Myös
kehittämistyössä tämä on tärkeää ei yksin voimavarojen hyödyntämisen ja erilaisten
hankkeiden onnistumisen kannalta vaan myös tiedon välittymisen ja uuden tiedon
luomisen kannalta. Yhteistyössä syntyvä jaettu tietoisuus tukee tiedon luomista ja
toimijoiden välistä kommunikaatiota. Tätä kautta myös sitoutuminen ja luottamus
kasvavat. Kehittämistyössä on myös mahdollista tuottaa ja välittää sellaista tietoa,
joka muuten ei saavuttaisi toimijoita. Ilman tarvittavaa sitoutumista ja luottamusta
käy helposti siten, etteivät toimijat aidosti panosta kehittämiseen, toimijoita ei saada
mukaan hankkeisiin ja toiminnasta pyritään saamaan vain lyhyen aikavälin hyötyjä.

6.2.3  Luottamus, sitoutuminen ja yhteistyösuhteet

Luottamus on keskeinen kysymys yhteistyötä tehdessä, on se sitten hallintokuntien,
viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden, kuntien ja yksityisen sektorin tai eri kunti-
en kesken tapahtuvaa yhteistyötä. Yleensä erilaiset luottamuksen menetykset vaati-
vat pitkän aikaa parantuakseen. Luottamus on yleensäkin seurausta pitkäjänteisestä
yhteistyöstä, missä kukin toimija hyötyy vuorovaikutuksesta ja oppii ajan mittaan
myös huomioimaan muiden tarpeita. Kuten edellisessä luvussa tuli esiin, on luotta-
muksen puutteessa varsin usein kyse siitä, ettei tiedetä toisen tarkoitusperiä ja aja-
tusmaailmaa tai sitten ei luoteta toisen siitä antamaan informaatioon. Tämä näkyy
myös Pohjois-Pirkanmaan kehittämisessä. Erimielisyydet yksityiskohdissa ja eri osa-
alueilla kuten palveluissa, hankkeiden vaikutusten jakaantuminen, vastavuoroisuus
eri hankkeissa, painopisteiden merkitys (esim. koulutus) vaikeuttavat toimintaa.

“No pikkuisen sitä aina rivien välistä tuli esiin tällaisia asioita, ettei kumminkaan luoteta
ja lähdetä täysillä mukaan tällaiseen yhteiseen, vaikka näennäisesti tehdäänkin. Kuitenkin
aina tiskin alta tulee esiin, että ”Mä nyt sulle sanon, mutta…”

Strategiseen ohjelmatyöhön liittyvät yhteistyöongelmat tuntuvat kiteytyvän pitkälti
kahteen tekijään: kuntapainotteiseen ajattelutapaan ja selvittämättömiin näkemys-
eroihin. Edellinen tarkoittaa sitä, että kunnan rooli kehittämistyössä on merkittävä ja
se heijastuu sekä tulosodotuksiin että organisointiin. Jälkimmäinen taas on osin edel-
lisestä johtuva ja tarkoittaa sitä, että näkemys- ja strategiaeroista ei ole riittävästi
keskusteltu eikä omia tavoitteita kyetty tarpeeksi tuomaan esille. Tämä näkyy esi-
merkiksi kuntien erilaisina painotuksina kehittämistyön suunnista, eri kuntien roo-
lista ja asemasta yhteistyössä sekä erimielisyytenä erilaisten hankkeiden merkityk-
sestä.
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Kun näkemyseroihin ei kyetä riittävästi tarttumaan, tilanne johtaa helposti siihen,
että yhteistyö kohdistuu helpompina pidetyille osa-alueille ja yhtyeensovittamatto-
mat näkökulmat “lakaistaan helposti maton alle”. Todellisen luottamuksen uupumi-
nen ajaa myös samaan suuntaan - merkittäviin panostuksiin ja esimerkiksi fyysisesti
yhteen kuntaan mutta toiminnallisesti koko seudulle kohdistuviin toimenpiteisiin on
vaikea tarttua.

“Niin kauan kun se menee sille tasolle, että puhutaan periaatteista, ja tehdään strategisia
suunnitelmia ja ohjelmatyötä niin ei ole mitään ongelmaa. Mutta sitten kun mennään konk-
reettisiin kysymyksiin… Ja se luottamus siihen, että jos joku saa pään auki niin se toinen
ei luota, että hänen vuoronsa tulee. Ajatellaan, että se kehitys pannaankin pois…”

“…yhteistyö, sekin suojelee itseään joiltakin kauhukuvilta. Eli haetaan sellaisia yhteistyö-
aloja, jotka ovat kaikkein ongelmattomimpia.”

Kehittämisen ajattelumalli on perinteisesti ollut hyvin eriytynyt ja pirstaleinen. Eri
sektoreilla toimivien johtavien viranhaltijoiden velvoitteiksi on annettu kunnan ke-
hittäminen tai tietyn osa-alueen kehittäminen, minkä seurauksena korostuu yksilö-
pelaamisen orientaatio. Sama näkyy eri osa-alueilla alueellisena ja sektorikohtaise-
na pilkkomisena. Esimerkiksi koulutuksen kehittämistä saatetaan katsoa oppilaitos-
ten sijainnin eikä seudun tarpeiden mukaan.

Seudullisten hankkeiden rahoituksen kunnallinen päätöksenteko joka hankkeessa
korostaa kunnan oman hyödyn miettimistä ja projektin “jyvittämistä”. Esimerkiksi
jonkinlainen könttäraha, jonka pohjalta sitten luotaisiin hankkeita, voisi olla kehittä-
mistyön kokonaisuuden kannalta tässä suhteessa parempi ratkaisu. Tällainen kehit-
tämistyön erottaminen omaksi toimintayksikökseen tai irralliseksi osa-alueekseen
saattaisi heikentää kunnallista demokratiaa ja vaikeuttaa kehittämistoiminnan val-
vontaa. Toisaalta, jos luottamus olisi riittävä, uskallettaisiin panostaa myös hieman
pitemmällä tähtäimellä myös oman kunnan aluetta laajemmalla otteella. Kaiken kaik-
kiaan ohjelmatyön seudullisesta organisoinnista jää kuva, että päätöksenteon logiik-
ka on varsin tavallisesti “budjetillinen” eli hanketoiminta nähdään kunnan oman
rahoituksen jatkona, jolloin kuntataloudellinen logiikka pakottaa miettimään myös
kehittämistoimintaa kunnallisen toiminnan näkökulmasta, tällöin laajemman tason
näkökulma helposti hautautuu yksittäisten tarpeiden alle.

“Mä olen aina sanonut, että seutuyhteistyössä se markka on aina suurin konsultti. Eli kun
tehdään talousarvioitakin kunnissa niin valitettavasti se alkaa aina sillä talousosan esitte-
lyllä ja sitten päätetään talousosassa niistä yksittäisistä markoista. Kuitenkin se toiminnal-
linen osa, jonka pitäisi olla huomattavasti vahvempi siitä koko paketista, niin se on vaan
muutama sivu. Mä luulen, että tää liittyy tähän, että on helppo päättää niistä keinoista,
niistä yksittäisistä pienistä asioista. Jolloin hankkeet mä näen yksittäisinä keinoina. Ne
hallitaan helpommin, pysyy rahallisesti pienemmissä luvuissa ja luottamushenkilöt on lä-
hempänä sitä omaa pikku kyläänsä ja elinympäristöään. Ja silloin tullaan siihen, että se
yhteispeli ei tahdo onnistua.”

Pitkäjänteisen vuorovaikutuksen ja onnistuneen yhteistyön merkitys on oleellinen
myös suhteessa eri sidosryhmiin. Myös esimerkiksi yritystoiminnassa epäonnistu-
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miset muistetaan pitkään, jos todellista ymmärrystä epäonnistumista ei ole olemas-
sa. Toisaalta yrittäjäryhmien sitominen mukaan ohjelmatyöprosessiin sen suunnitte-
lu- ja toteutusvaiheessa helpottaa luottamuksen rakentamista. Varsin usein odote-
taan, että toimijat lähtevät mielellään mukaan uusiin kehittämishankkeisiin luonnos-
taan, mutta käytännössä esimerkiksi kiireisten yrittäjien mukaan saaminen hyviin-
kin hankkeisiin vaatii paljon henkilökohtaista panostusta ja keskinäisen luottamuk-
sen rakentamista kehittämistoiminnasta vastaavilta henkilöiltä.

“Yrittäjillä on paljon ideoita, mutta ne täytyy vain saada esiin. Se ei käy vain, että outo
ihminen soittaa, että millaisia tarpeita teillä on vaan se on jatkuvaa vuoropuhelua. Se on
sitä, että tuntee ja luottaa siihen kouluttajaan. Onhan tuolla maaseudulla noita Keijo K.
konsultteja, jotka tarjoaa kaikille samoja ohjeita ja papereita. Se on numero yksi se luotta-
mus.”

“Tässä (hanketyössä) voidaan ottaa analogia yritysmaailmaan. Harva näkee sitä tuotteis-
tusta asiakaskeskeisesti vaan sitä katsotaan omalta lattialta käsin. Tai ajattelee sitä, että se
on tyhmää porukkaa, kun ne ei osta meidän tuotetta, vaikka se on todella hyvä.”

Johdonmukaisessa ohjelmatyössä on pitkälti kyse henkilökohtaisista yhteistyösuh-
teista, yhteisymmärryksestä ja sitä kautta luottamuksesta siihen, mitä toinen tekee.
Tämä pätee sekä yleiseen kehittämistyön suunnitteluun että käytännön hanketoi-
mintaan. Vain tätä kautta on yleensä mahdollista saada aidosti toimivia kehittämis-
toimenpiteitä. Tällainen ei synny pelkästään jossain keskitetysti tehtyjä suunnitel-
mia toimeenpanemalla vaan jatkuvalla ja pitkäjänteisellä vuorovaikutuksella.

Yhteenveto prosessien laadun merkityksestä strategisen ohjelmatyön kulminaa-
tiopisteenä

• Kehittämisohjelma tulisi yhä enemmän nähdä strategisen tietoisuuden kehittämisen
välineenä ja kehittämistyön tavoitteista käytävän keskustelun lähtökohtana eikä eri-
laisia toimijoita ja toimenpiteitä suoraan ohjaavana hallinnollisena asiapaperina. Ke-
hittämistyössä toimijoiden aito sitoutuminen kehittämistyöhön ei tapahdu suoraan vaan
välillisesti sisäistämällä ja ymmärtämällä kehittämistoiminnan tarpeet ja mahdolli-
suudet. Tämä vaatii jatkuvaa vuorovaikutusta ja keskustelua kehittämistyön tavoit-
teista, sen merkityksestä ja rajoista.

• Yhteistyösuhteiden kehittyminen vaativat paljon aikaa ja resursseja kehittyäkseen.
Varsinkin eri tyyppisten organisaatioiden välillä toisten ajattelumallien ja tavoittei-
den ymmärtäminen ei ole helppoa ja siksi luottamus on usein heikkoa. Tämä vaatii
entistä suurempaa vuorovaikutusta eri sidosryhmien välillä. Myöskään erilaisia on-
gelmia ei tulisi piilotella vaan ne tulisi avoimesti ratkoa. Muuten on vaarana, että
ongelmallisissa tilanteissa kyteneet erimielisyydet nousevat esiin ja kaatavat pitkään
valmistellun prosessin.
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6.3 Kehittämistyön sisältöjen laatu ja suuntaaminen

6.3.1  Analyyttisyys toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa

Kehittämistyön strateginen suuntaaminen vaatii yhä enemmän tietämystä ja ymmär-
rystä ulkoisessa toimintaympäristössä tapahtuvista monimutkaisista ja nopeista muu-
toksista. Muutoksen ymmärtämisessä ja hallinnassa ei riitä pelkkä tavoitteiden tark-
ka asettaminen ja niihin pyrkiminen. Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä
korostuu pikemminkin eri muutostekijöissä tapahtuvien signaalien tulkitseminen.
Oleellisen tiedon suodattaminen valtavien informaatiovirtojen kautta välittyvistä
erilaisista signaaleista on ensisijaisen tärkeää.

Yksi tapa oppimisen ja toiminnan suuntaamisen tehostamiseksi on se, että erilai-
sista hankkeista kerättäisiin enemmän seurantatietoa esimerkiksi toiminnan laadusta
ja osallistujien kokemuksista. Tällä hetkellä seurantatiedot perustuvat pitkälti mää-
rällisiin mittareihin ja projektinvetäjän laatimiin raportteihin. Tämä tieto on kuiten-
kin monesti melko pinnallista eikä esimerkiksi tuo riittävästi esille niitä hyötyjä ja
kehittämistarpeita, joita toimenpiteellä olisi. Esimerkiksi osallistujien näkemysten
kartoitusta ennen hanketta, hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen ei ole juurikaan
hyödynnetty. Tämä tieto voi kuitenkin olla hyvin hyödyllistä sekä hankkeen valmis-
telu- ja ohjausvaiheissa sekä jatkotoimenpiteitä suunniteltaessa.

”Toisaalta (kehittämistyö) voi myös olla hyvin riskaabelia toimintaa, eli sää voit satsata
väärään hevoseen. Jos sä väärään hevoseen panet liian paljon panoksia niin se voi luhistua
koko homma. Ja sen takia tarvittaisiin enemmän tällaista tutkimuksellista ja systemaatti-
sempaa selvitystyötä kun lähdetään tekemään. Saattaa olla, että tällä hetkellä ne isoim-
paan ääneen puhuvat yritykset ja ne, jotka osaavat vaatia, saavat sitten ja saattaa olla, että
joku pienempi yksikkö, joka kehittää ja tekee hyvää työtä ei ehkä nousekaan sieltä esiin
niin voimakkaasti.”

Varsinkin hanketasolla tulisi aikaa ja energiaa uhrata osaavien ammattitaitoisten
hankevetäjien etsimiseen sekä asiantuntevien ohjausryhmien kokoamiseen. Varsin-
kin ohjausryhmän rooli esimerkiksi hankeen tutuksi tekemisessä ja kohderyhmältä
saatavan palautteen välittäjänä saattaa olla ratkaiseva. Esimerkiksi seudun ulkopuo-
lelta haalitut projektiosaajat eivät välttämättä tunne paikallisia erityisolosuhteita ja
paikallisia toimijoita kovinkaan hyvin ja ilman osaavaa ja laajat suhteet omaavaa
ohjausryhmää saattaa suuri osa toiminta-ajasta kulua toimijoihin tutustumiseen ja
keskinäisen luottamuksen rakentamiseen. Valitettavan usein ohjausryhmätyöskente-
ly nähdään kuitenkin ensisijaisesti toiminnan valvonnan roolissa ja ryhmän kokoon-
panon miettimiseen ei myöskään uhrata tarpeeksi aikaa.

“Ohjausryhmät on ollut liian suuria ja siinä on ollut liikaa kaiken maailman puuronkauhan
heiluttajia siinä sopan ääressä. …ohjausryhmän rooliksi on tullut sanotaanko budjetissa
pysymisen seuraaminen ja jonkinlaiset erittäin löysät tavoiteraamit.”

Esimerkiksi yritystoiminnan osalta on ollut havaittavissa varsinkin ohjelmatyön al-
kuvaiheissa puutteellista ymmärrystä yritystoiminnan rakenteesta, yrittäjien kasvu-
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halukkuudesta ja tarpeista. Monissa hankkeissa valitellaan loppuraportissa sitä, että
kohderyhmän yrittäjien ikärakenne on vanhaa, yritykset ovat pieniä eikä kiinnostus-
ta kasvuun ja tuotekehittelyyn löydy. Analyyttistä lähestymistapaa haettaessa herää
kysymys, miksi tällaiset havainnot tulevat esiin vasta hankkeiden jälkeen.

”Aika pitkälle lähdetään tällaisella mutu-tuntumalla, että on pari yritystä, jotka vois käyt-
tää. Että sitten se niin kuin imee, mutta se vaatii rankkaa tuotteistamista.”

Lisäksi erilaisten muutosilmiöiden nimillä on usein varsin helppo ratsastaa sekä ta-
loudellisen että poliittisen tuen saamiseksi. Kuitenkin erityisesti uusien ja välillisten
rakenteellisten vaikutusten aikaan saaminen on usein pitkä ja vaativa prosessi ja
vaatii huomattavaa kohdealueen tuntemista. Esimerkiksi yritysten välisen yhteis-
työn hyödyistä ja kehittämistarpeista on helppo puhua ja laatia optimistisia suunni-
telmia, mutta käytännön kehittämiskeinoja mietittäessä törmätäänkin monenlaisiin
esteisiin. Tästä syystä erityisesti erilaisiin yhteistyökysymyksiin tulee varata riittä-
västi aikaa sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa.

“Ja mitä mä käsitän niin Pirkanmaan liitto auliisti myöntää heti kun lukee verkottuminen,
mutta ei sitä voi sieltä latvasta työntää.”

Kuten toimenpiteiden välistä koordinaatiota käsitellessä jo todettiin, on edunsaaja-
kunta myös tavallisesti hyvin heterogeenistä eikä esimerkiksi samaan toimialaan tui-
jottaminen yksin riitä vaan lähtökohdat ovat usein hyvin yksilöllisiä. Tarpeet ovat
usein myös sellaisia, ettei niitä ratkota yksittäisillä pienillä toimenpiteillä vaan pit-
käaikaisilla johdonmukaisilla toimenpiteillä. Esimerkiksi elintarvikepuolella näin
on pitkälti kyetty toimimaan, mutta muilla aloilla tällainen “kehitysketju” on jäänyt
puolitiehen.

Varsinkin alkuvaiheen hankkeissa ja erityisesti koulutushankkeissa tavoiteltiin
rahoittajienkin osalta laajaa vaikuttavuutta tehokkuuden ja kohdistamisen nimiin.
Varsinkin pienellä alueella ja toimialoilla tämä kuitenkin johtaa helposti siihen, että
toiminta on suunnattu vähän kaikille, muttei oikein kenellekään. Samalla resurssit
hajautetaan liian moneen suuntaan ja laajaan toimijajoukkoon, jolloin itse toimin-
nan sisältö jää helposti köykäiseksi, eikä hyödytä oikein ketään. Varsinkin koulutus-
hankkeissa tällaiseen ”suuren suoritemäärän” ansaan on helppo ajautua, etenkin kun
ulkopuolisille toteuttajaorganisaatioille standardoitu massaprojekti on helpoin ja
kannattavin tapa toimia.

“Ennen se oli massakoulutusta. Nyt se ei toimi enää, vaan se pitää kohdistaa ja räätälöidä.
Mä oon ollut X-projektissa kouluttajana ja siinä koulutuksessa on painotettu vaan massaa.
Mitä hyötyä siitä massasta on, jos se ei tuota mitään. Kaikista tehokkain on sellainen,
jossa on vain muutama ihminen ja vaikka viikon mittainen rupeama. Ja sen viikon jälkeen
vaikka kaksi niistä aloittaa yrittämisen…”

“…ei saa sitten sotkea liikaa niitä tavoitteita. Että jos on lyhyt projekti, niin ei sitten saa
sotkea liikaa tai tulee sellainen sillisalaatti, ettei projektinvetäjä tiedä, miten toimia.”
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Lisäksi monessa hankkeessa näyttäisi käyneen niin, että hankkeiden vetäjät ovat
arvioineet osallistujien oman aktiivisuuden ja mukaan lähtöä on pidetty hyvän idean
takia liian itsestään selvänä. Tästä johtuen toimenpiteiden suunnittelussa ja käynnis-
tämisessä ei ole varattu tarpeeksi resursseja toimijoiden aktivoimiseen ja henkilö-
kohtaiseen vuorovaikutukseen.

6.3.2  Panostus, riskinottokyky ja virheiden sieto

Keskeiseksi kysymykseksi ohjelmatyön pitkän aikavälin vaikutuksiin liittyen nousi
riittävä ja oikein kohdistettu panostus. Koska resurssit ovat rajalliset, tarkoittaa pa-
nostaminen tärkeimpinä nähtyihin toimintoihin valintojen tekemistä. Panostuksessa
on siis ensisijaisesti kyse valinnoista.

“Kyllä varmasti toteutuksen puolella löytyy niitä ongelmia. Voi sanoa, vaikka kuinka hy-
viä ihmisiäkin on niin ne markat… tai sanotaan, että vaikka rahaa on saatu ehkä kuitenkin
ja jonkin verran niin sittenkin se rahamäärä, jolla näitä hankkeita yritetään viedä eteen-
päin, on aika vaatimaton.”

Panostus tulee olla myös kohdistettua siinä suhteessa, että niihin asioihin joihin tar-
tutaan on mahdollista panostaa pitkällä aikavälillä, etteivät toiminnot jää kesken. On
helppo vetäytyä toimenpiteestä, jos esimerkiksi rahoitus tyssää tai toimenpide vaa-
tiikin enemmän resursseja kun aluksi kuviteltiin. Panostuksessa on kyse pitkän aika-
välin näkemyksellisyydestä ja se liittyykin oleellisesti pitkäjänteisyyteen. Tilanne
on hieman sama kuin lemmikkieläimen ottamisessa. Ollaanko valmiita uhraamaan
aikaa ja varoja koko prosessin läpikäymiseen vai ovatko hankkeet vain kesäkissoja,
jotka jätetään heitteille, kun joku ei menekään suunnitelmien mukaan perimmäisen
tarpeen jäädessä kuitenkin täyttymättä. Yleinen näkemys myös on, että panostuksen
tulee olla suhteessa tulosten kestävyyteen ja niiden laatuun.

”Jos ainoa motiivi on halvat kustannukset ja halpa työvoima niin se ei kestä mitään …ja
eihän se ole tän yhteisön kannalta mikään hyvä työpaikka …sellaiseen kannattaa satsata,
missä se hyöty on merkittävä. Ei se työpaikka ole hyvä mihin hintaan tahansa.”

Tietoisuus resursseista, haasteista ja yleisestä kehityksestä on parhaasta yrityksestä
huolimatta aina puutteellista eikä varmaa lopputulosta voida koskaan taata. Edes
investointien ja infrastruktuurihankkeiden vaikutuksia vaikkapa työpaikkojen syn-
tymiseen ei voida koskaan varmasti ennustaa. Ohjelmatyö on useiden organisaatioi-
den välistä yhteistyötä, joka onnistuessaan tuottaa tuloksia, mutta joka todellisten
kilpailuetujen saavuttamiseksi vaatii myös riskinottoa. Tähän ei kuitenkaan kovin
usein anneta mahdollisuuksia, vaan toimenpiteiltä odotetaan 100% tavoitteiden mu-
kaisia tuloksia, vaikka tavoitteen asettaminen olisi ollut summittaista ja toimintaym-
päristön muutokset hankkeen aikana suuriakin. Riskinotossa on kyse myös siitä, että
uskalletaan panostaa valikoituihin painopisteisiin riittävästi, vaikka tulevaisuus on-
kin epävarma.
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”Minua vaivasi tämä näköalattomuus näissä henkilöissä ja ennen kaikkea rohkeus ja ris-
kinottokyky jäi puuttumaan. Että jos kerta meinaa saada jotain aikaiseksi, niin sitä on niin
kuin tehtävä.”

Riskinottokyky liittyy osaltaan panostukseen – jos ei toiminnassa uskalleta ottaa
riskiä tulosten suhteen, sorrutaan helposti liian pienien panosten levittämiseen joka
suuntaan, mikä tulosten kannalta saattaa olla vielä heikompi ratkaisu. Kehittämis-
työssä tuleekin hyvin tarkkaan miettiä sitä minimitasoa, jolla kehittämishankkeet
ovat mielekkäitä.

Koska kehittämistyö alati muuttuvassa ympäristössä on riskialtista ja epävarmaa
toimintaa, nousee varsinkin toiminnan pitkäjänteisyyden ja uskalluksen kannalta
keskeiseksi kysymykseksi toimijoiden kyky sietää epäonnistumisia ja virheitä. Pit-
käjänteinen kehittämistyö vaatii kärsivällistä kehittämisotetta, missä toimijoilla on
aikaa ja mahdollisuuksia oppia ongelmista ja parantaa toiminnan laatua johdonmu-
kaisesti. Jos sen sijaan virheiden sieto kun on alhainen esimerkiksi kunnallisissa
luottamuselimissä, ei ohjelmatyössä uskalleta ottaa riskejä tai pienikin ongelma joh-
taa helposti ylireagoinniksi, jolloin kehittämistoiminnasta tulee tempoilevaa ja yli-
varovaista.

“Muutaman pieleen menneen projektin varjolla arvostellaan kaikkea, niitä hyviäkin hank-
keita. Että niitä on paljon tehty. Että se asenneilmasto, vaikka on parempaan suuntaan
menty, niin kyllä siinä on vielä paljon tehtävää, että nää luottamushenkilötkin uskoo sii-
hen. Kyllä se tarkoittaa myös sitä, että työn laatu on myös parannuttava.”

Yhteenveto toimenpiteiden laadun ja suuntaamisen merkityksestä strategisen oh-
jelmatyön kulminaatiopisteenä

• Varsin usein erilaisia kehittämishankkeita ja toimenpiteitä lähdetään viemään liian
vähäisellä pohjatyöllä ja ilman riittäviä ennakkoneuvotteluja toimijoiden välillä. Hank-
keisiin varataan myös liian vähän aikaa ja resursseja. Hankkeista tulisi myös yleisesti
kerätä enemmän itse toimenpiteisiin liittyvää palautetietoa, jotta virheistä kyettäisiin
oppimaan paremmin ja toisaalta mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve kyettäisiin
kartoittamaan.

• Usko omiin tietoihin saattaa olla myös liian optimistista ja sitä kautta toiminnan am-
mattimaiseen läpivientiin ei panosteta tarpeeksi. Hankkeiden hallinto keskittyy enem-
män rahoituksen valvontaan kuin ohjaukseen ja ideointiin, kun pitäisi olla päin vas-
toin.

• Toimenpiteissä ollaan usein liian varovaisia. Epäonnistumisten ja kasvojen menettä-
misen pelossa ei uskalleta panostaa tarpeeksi uusiin asioihin, panostus on liian pientä
ja vähäisetkin epäonnistumiset johtavat helposti perääntymisiin ja ylireagointeihin.

• Kehittämistyölle pitäisi kyetä antamaan tarpeeksi tilaa ja työrauhaa seurantaa ja pa-
lautteen keräämistä unhottamatta. Kehittämistyötä tulisi myös enemmän ymmärtää
tuotekehityksen omaisena toimintana, missä mahdollisuuksia etsitään aktiivisesti vaikka
kaikki etsinnät eivät johtaisikaan merkittäviin tuloksiin.
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6.4 Muutos ja odotukset

6.4.1  Odotusten ja tavoitteiden realistisuus

Yhtenä merkittävimpänä ohjelmatyön pitkän aikavälin menestyksen elementtinä on
toimijoiden kyky ymmärtää ohjelmatyön välityksellä tapahtuvan kehittämisen mah-
dollisuudet ja rajoitukset. Kehittämistyö on käytännössä paikallistasolla hyvin riip-
puvainen paikallisten toimijoiden tuesta ja myötämielisyydestä kehittämistä koh-
taan. Jos kehittämistyölle asetetaan liian optimistiset tavoitteet, toimijoiden odotuk-
set nousevat alkuvaiheessa lisäten ohjelmatyön saamaa tukea. Kun tulosten suhteen
sitten petytään aiheuttaa se helposti erilaisia ristiriitoja ja sitoutumisen heikkene-
mistä, mikä saattaa pitkällä aikavälillä johtaa koko kehittämistoiminnan hiipumi-
seen. Epärealistiset odotukset vaikuttavat helposti myös päätöksentekoon vääristäen
erilaisia resursseihin ja painopisteisiin liittyviä arvioita.

Alueelliseen kehittämiseen liittyvä strateginen ohjelmatyö voimistui selkeästi EU-
jäsenyyden seurauksena. Vaikka aluepolitiikka muuttuikin ohjelmaperustaiseksi vuon-
na 1994 toi vasta Euroopan Unionin rakennerahastopolitiikka merkittävän muutok-
sen paikallisen kehittämistyön muotoihin ja toiminnan mittakaavaan. Ohjelmakau-
den 1995-1999 alussa eri toimijoilla oli kiire määritellä kehittämisen tavoitteita ja
painopisteitä sekä käynnistää nopeasti uusia kehittämishankkeita. Tämä näkyi myös
Pohjois-Pirkanmaalla lukuisina eri tyyppisinä hankkeina ja kehittämiseen suunna-
tun julkisen rahoituksen lisääntymisenä3. Tosin on syytä pitää mielessä, että alunpe-
rin tavoitteet perustuivat siihen oletukseen, että rakennerahastojen kautta välitettävä
rahoitus tulisi olemassa olevan kansallisen tukipolitiikan päälle, mutta todellisuu-
dessa kansallista rahoitusta on ajettu alas eikä kokonaistukirahoitus ole juurikaan
lisääntynyt.

Samaan aikaan lähes kaikilla maaseutumaisilla alueilla oli pitkään ollut vallalla
voimakas rakennemuutos, mikä näkyi muuttoliikkeenä alueelta ulos, ikärakenteen
vanhenemisena ja maatalouden työpaikkojen sekä palveluiden vähenemisenä. Täl-
laisessa tilanteessa ohjelmatyölle asetettiin melko suuria odotuksia negatiivisen ke-
hityksen kääntäjänä tai ainakin pysäyttäjänä.

Eräänä keskeisenä ongelmana ohjelmatyössä onkin ollut eri toimijoiden odotus-
ten ja ohjelmatyön aikaansaamien vaikutusten välinen kuilu. Esimerkiksi Pohjois-
Pirkanmaalla keskeisten toimijoiden näkemät ongelmat ovat keskittyneet väestöka-
don, työikäisen väestön mahdollisuuksien ja maaseudun rakennemuutoksen ympä-
rille. Yleisinä tavoitteina ohjelmatyölle on nähty erityisesti työpaikkojen syntymi-
nen, mutta myös yritystoiminnan kehittyminen. Ohjelmatyölle ja hankkeille asetetut
konkreettiset tavoitteet ovat osassa hankkeita hyvin realistiset, kun taas toisissa hank-
keissa odotukset ovat olleet liian optimistisia. Esimerkiksi uusien yritysten syntymi-

3 Tosin Pohjois-Pirkanmaalla oltiin kansallisen kehitysaluepolitiikan kautta päästy kehittämistyön suun-
nittelussa liikkeelle aiemmin kuin monilla muilla alueilla.
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nen on ollut hidasta, vaikka asetetuissa tavoitteissa uusia yrityksiä on odotettu syn-
tyväksi runsaasti. Toisaalta monien hankkeiden tavoitteet eivät ole suoranaisesti liit-
tyneet uusien työpaikkojen synnyttämiseen vaan niiden on laskettu syntyvän välilli-
sesti hankkeen ensisijaisten tulosten seurauksena.

“Mutta ei määräänsä enempää voi saada. Se pitäisi näissä projekteissakin lähteä siitä, ettei
lupaa liikoja. Että jos lupaa mahdottomia ja tuloksiin ei päästä niin ei sekään häävi ole”

Ohjelmatyössä on ollut varsin yleistä kaikilla tasoilla, että etenkin ohjelmakauden
alkuvaiheessa tavoitteet olivat suureellisia ja erilaisista maaseutumaisia alueita koh-
danneista haasteista johtuen toiveet korkealla. Etenkin kehittämisohjelman ja jos-
sain määrin myös hankkeiden osalta asetettiin tavoitteita liian heppoiselta pohjalta
ja esimerkiksi hanketoiminnan välillisiä vaikutuksia korostettiin laajasti, vaikka mi-
tään täsmällistä pohjaa ei arvioille ollut esittää. Vaikka tavoitteen asettelu onkin
kokemuksen myötä kehittynyt huomattavasti, on erilaisten toimenpiteiden kaikin-
puolisessa ennakkosuunnittelussa edelleen opeteltavaa ja parantamisen varaa.

“Tavoiteasetanta on täysin liian löysää. Pitäähän siellä olla konkreettiset mittarit, että mitä
pitää saavuttaa ja niitä pitää myös mitata. Ja niihin pitää myös reagoida, ottaa oppia, että
taas meni metsään ja oli liian optimistiset tavoitteet … pitäisi todella olla ammattimaisem-
mat tiedot.”

“Jos se (tavoitteenasettelu) ei perustu faktoihin, niin silloin se on fantasiaa ja kuvitelmia
… ja toiveiden päälle ei tässä maailmassa ole paljoa syntynyt.”

Tyytymättömyys ohjelmatyön tuloksiin voidaan epäonnistumisten lisäksi nähdä seu-
rauksena ainakin kahdesta odotuksiin liittyvästä tekijästä. Ensinnäkin suuriin muu-
toksiin ei ole kyetty vaikuttamaan ja ohjelmatyön kyky vaikuttaa niihin on ollut
riittämätön. Odotukset ovat olleet sekä kokonaiskehityksen että yksittäisten hank-
keiden osalta kovat, eikä niihin ole kyetty hanketoiminnalla vastaamaan. Tämän seu-
rauksena etenkin ohjelmakauden alkuvaiheen myötä syntyneiden suurten toiveiden
osalta on petytty, mikä on osaltaan vaikuttanut etenkin päätöksentekijöiden moti-
vaatioon. Ohjelmatyöhön suunnatut resurssit ovat myös todellisuudessa loppujen
lopuksi melko pieniä verrattuna niihin ongelmiin, joihin ohjelmatyöllä halutaan vai-
kuttaa.

“Kyllä varmasti toteutuksen puolellakin löytyy niitä ongelmia. Voi sanoa, vaikka kuinka
hyviä ihmisiäkin on niin ne markat… tai sanotaan, että vaikka rahaa on saatu ehkä kuiten-
kin ja jonkin verran niin sittenkin se rahamäärä, jolla näitä hankkeita yritetään viedä eteen-
päin, on aika vaatimaton.”

Yksittäisten hankkeiden osalta on odotusten ja tulosten välinen kuilu näkynyt siten,
että hankkeilta on odotettu nopeassa tahdissa tuloksia, joihin hankkeella ei ole ollut
resursseja. Usein hankkeen tulokset ovat sinänsä olleet hyödyllisiä ja onnistuneita,
mutta lähtötilanne on ollut niin alhainen, että lopullisiin tavoitteisiin tarvittaisiin
lisäpanostusta ja erilaisia jatkotoimenpiteitä. Jos hanke kuitenkin on odotuksiin näh-
den katsottu epäonnistuneeksi, on se saatettu unohtaa ja jättää hyvä alku hyödyntä-
mättä.
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Usko tuloksiin ja vaikutuksiin ilmenee osittain myös niin päin, että jonkin hank-
keen tuloksilla arvioidaan olevan suuremmat vaikutukset kuin realismin nimissä voi
olla odotettavissa. Esimerkiksi ruohonjuuritason tietotekniikkahankkeesta on vielä
pitkä matka varsinaiseen tietoyhteiskunnan mukanaan tuomien teknisten mahdolli-
suuksien laajaan hyödyntämiseen.

”Se on aika raskas uuteen maaperään nostaa toimintamalli pystyyn projektin aikana. Saat
henkilösuhteet, ympäristön hyväksymään se, ympäristön sitoutumaan siihen, saat riittä-
vän substanssiosaamisen, saat sille markkinat ja niin kuin alueelle ja myytyä myös niille
ketkä käyttää. Ja rahoittajille. Eli saat olla aika veijari siinä.”

6.4.2  Puutteellinen valmistelutieto ympäristöstä odotusten vääristäjänä

Yleinen ongelma edellä mainittuihin ylioptimistisiin tulosodotuksiin ja lyhytjäntei-
syyteen ei välttämättä ole pelkkä toiveikkuus vaan tietämyksen puute. Kun riittävää
analysoitua tietoa ei valmisteluvaiheessa ole kyetty keräämään, puuttuu ohjelma-
työssä mukana olevilta helposti käsitys toimenpiteiden todellisesta vaikutusmeka-
nismista. Hankesuunnitelmat jäävät helposti yleiselle tasolle ja toimenpiteitä suorit-
tamaan palkatuille henkilöille langetetaan sitten vastuu niiden toteuttamisesta. Kui-
tenkaan edes ammattitaitoinen projektihenkilökunta ei kykene onnistuneesti toteut-
tamaan hanketta, jossa jo lähtöoletukset ovat olleet väärät. Tällöin usein ainoaksi
toiveeksi jää projektinvetäjän ja ohjausryhmän kyky muuntaa hanke toimivaksi ja
tarpeita vastaavaksi, missä joissakin tapauksissa on myös onnistuttu.

Osasyy odotusten ja tulosten välillä olevaan kuiluun siinä, että strategiatyötä teh-
dessä ja painopisteitä valittaessa ei ole kyetty riittävästi analysoimaan sitä, mikä
kunkin painopistealueen nykytila ja kehityspotentiaali on. Esimerkiksi matkailun
kehittämisessä painopisteeksi on valittu luonto- ja maatilamatkailu, jossa kyse on
pienistä ryhmistä ja erikoistuneista tuotteista. Tällaisen toimialan valitseminen aset-
taa jo tietyt rajat esimerkiksi matkailualan työpaikkojen ja liikevaihdon kasvulle.
Yritystoiminnan kehittämisessä yleensä esimerkiksi yritysten koko ja kasvuhaluk-
kuus on arvioitu optimistisemmin kuin mikä tilanne on todellisuudessa ollut, mikä
on johtanut resurssien huonoon kohdistamiseen.

“Tässä miettii kaiken aikaa sitä, että toimitaanko tässä parhaan käytettävissä olevan mu-
kaisesti ja varassa kun laitetaan liikkeelle hankkeita ja voi sanoa kyllä suoraan, että en
tunne, että toimitaan vaan pitäisi olla paljon vankemmat pohjatiedot, kun johonkin hank-
keeseen lähdetään.”

Liiallisiin odotuksiin ja hankkeen interventiologiikan epäonnistumiseen on siis vai-
kuttanut selkeästi se, ettei hankkeen vaikutusmahdollisuuksia ole mietitty riittävästi
ja toisaalta käsitykset edunsaajaryhmän ominaisuuksista, tarpeista ja kyvystä hyö-
dyntää tarjottuja mahdollisuuksia ovat olleet epärealistisia. Arviot toimenpiteiden
vaikutuksista ovat olleet ylimitoitettuja ja perustuneet liian heppoiseen tietoon.
Monissa hankkeissa kalskahtaa hienojen termien tuoma usko nopeasta muutoksesta.
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Esimerkiksi erilaiset uuden teknologian, atk:n käytön, tuotekehityshankkeiden, vien-
nin ja markkinoinnin kehittämishankkeiden kyky tuottaa välittömiä tuloksia on näh-
ty suurena ja suoraviivaisena. Kuitenkin monilla näillä osa-alueilla kehityttäminen
on pitkän aikavälin määrätietoisen ja jatkuvan kehittämisen tulosta, mikä ei välttä-
mättä korjaannu yhden hankkeen aikana, vaikka kehitys eteenpäin menisikin.

Alueen osaamisen taso ja toimijoiden kapasiteetti on joissakin tapauksissa yliar-
vioitu. Monissa hankkeissa edunsaajien valmiuksia on lähdetty kehittämään aivan
ruohonjuuritason perusteista, kun samaan aikaan toisaalla on odotettu jo valmiita
tuoteinnovaatioita, toiminnan laajenemista jne. Tavoitteet ovat olleet kunnianhimoi-
sia, mutta ne ovat olleet liian kaukana siitä kohderyhmästä, joille ne on suunnattu.
Samalla esimerkiksi yhteistyön syventäminen on ollut hankalampi ja hitaampi pro-
sessi kuin on kuviteltu.

Valmistelutiedon puutteellisuus johtunee osaltaan hanketoiminnan uutuudesta ja
siitä, että ohjelmakauden alussa hankkeiden synnyttämisessä oli valtava kiire, jol-
loin tutustuminen toimijakenttään ja toimenpiteiden vaikutusmahdollisuuksiin jäi
väkisinkin puutteelliseksi. Strategisen ohjelmatyön tuloksia tulisikin arvioida tätä
taustaa vasten. Haastattelujen perusteella on ollut selvästi nähtävissä, että ennakko-
arvioinnissa tehdyistä virheistä on otettu opiksi ja hankesuunnittelu on järkevöity-
nyt kokemusten karttuessa.

Arviot eri hankkeiden onnistumisesta voivat olla vääristyneitä myös siksi, että
hankkeista ei toteuttamisajalta saada riittävästi palautetietoa. Esimerkiksi ohjaus-
ryhmän on monesti mahdollista vain nähdä, että esimerkiksi koulutussuoritteita on
annettu tavoitteen mukaisesti ja hanke on pysynyt budjetissa, mutta tieto esimerkik-
si koulutuksen laadusta, sen soveltuvuudesta kohderyhmän tarpeisiin ym. hankkeen
todellisiin vaikutuksiin vaikuttavat seikat jäävät helposti näkemättä. Näin arviot hank-
keista jäävät usein vajavaisiksi ja käsitykset esimerkiksi kohderyhmien ajatuksista
saattaa jäädä muutaman äänekkäimmän mielipiteenilmaisun ilmentymäksi.

6.4.3  Omenat ja appelsiinit – eri toimenpiteiden vertailu ja vastakkainasettelu

Hankkeiden tuloksia pohdittaessa ei ole riittävästi huomioitu niiden tavoitteiden eri-
laisuutta ja tämän suhteuttamista arviointiin. Osa hankkeista keskittyy selkeään yri-
tys- tai koulutustavoitteisiin, kun taas toisten päätavoitteena voi olla asennemuutos
ja toimijoiden aktivointi. Toisaalta on hankkeita, joilla pyritään uusien toimintamal-
lien tai toimintatapojen kehittelyyn tai juurruttamiseen, mikä yleensä vaatii varsin-
kin toiminnan alussa paljon resursseja, mutta tuotos saattaa realisoitua vasta pitkän
aikavälin kuluessa. Osa hankkeista taas on tarkkaan kohdennettuja olemassa olevien
toimintamallien kehittämistä ja jatkojalostamista. Monet tarkkaan kohdistetut ja eri-
koistuneet hankkeet toimivat myös suurella toiminta-alueella kohdistuen vain hyvin
pieneen määrään toimijoita yhdellä seudulla. Tällaisten hankkeiden merkitys jää siksi
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suurelta yleisöltä piiloon. Näistä eroista johtuen tulosten määrittely ja onnistumisen
riskitaso vaihtelee huomattavasti hankkeesta toiseen.

“Projekteja on niin erilaisia ja projektipäälliköitä on hirveän erilaisia. Ja projektin sisällöt
on erilaisia. On innovatiivisia projekteja ja vois sanoa, että on tällaisia suorittavia projek-
teja ja sitten on tällaisia rutiiniprojekteja. Ja sitten niitä projekteja, joita ei edes huomaa,
että on ollut.”

Kaikista hankkeista ei voi odottaa samanlaista määrällistä tuotosta. Jotkut toimija-
ryhmät vaativat huomattavasti enemmän resursseja kuin toiset. Erityisesti uutta lu-
vat hankkeet kuten erilaiset tuotekehityshankkeet, uuden yritystoiminnan synnyttä-
minen ja toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen eivät aluksi yleensä tuota pa-
noksiin nähden kovin hyvin. Lisäksi tällaisissa hankkeissa riski on suurempi kuin
esimerkiksi perinteisessä investointien tukemisessa ja toimitilojen rakentamisessa.

Ohjelmatyö on myös laajasti rinnastettu perinteiseen elinkeinopolitiikkaan ja nähty
sen korvaajaehdokkaana. Tällöin ohjelmatyön ja hankkeiden vaikutusta on verrattu
suoraan elinkeinopolitiikan tuotoksiin kuten halleihin ja investointitukiin ja vertail-
tu erilaisia vaikutuksia. Tässä on vaara ajautua tietynlaiseen näköalattomuuteen sen
suhteen, mihin milläkin keinolla pyritään ja millä keinoilla mihinkin voidaan vaikut-
taa. Esimerkiksi tarkkaan suunnattu tuotekehitysprojekti voi olla osaamisen tason
nostajan paljon tehokkaampi kuin se, että annetaan suoraa investointitukea. Kuiten-
kin sellaiset toimenpiteet, joita voidaan mitata rahassa on helppo panna etusijalle,
vaikka niiden todellisten vaikutusten vertailu suhteessa muun tyyppisiin toimenpi-
teisiin on hankalaa. Varsin usein on kuitenkin edelleen nähtävissä ajattelutapaa, mis-
sä eri tyyppiset kehittämiskeinot asetetaan keskenään rinnakkain vertailuun ja ohjel-
mallinen kehittäminen nähdään lähinnä pakon sanelemana köyhänä korvikkeena
vähenneille investointituille.

“Parhaat projektit on sellaisia, missä EU saadaan osallistumaan investointeihin. Ja mitä
meillä on ollut… niin ne on olleet hyviä. Silloin aina tiedetään, että mihin ne menee ja sillä
saadaan suoraan aikaan.”

Puhuttaessa kokonaisvaltaisesta elinkeinopolitiikasta on otettava huomioon, että eri
osa-alueille ja erilaisille kohderyhmille tarvitaan erilaisia toimenpiteitä. Investoin-
neista ei ole hyötyä, jos ei ole koulutettua työvoimaa. Vaihtoehtoista yritystoimintaa
maaseudulle ei synny pelkillä rahoilla vaan vaaditaan myös neuvontaa, tietämystä
jne. Yhteistyön kautta voidaan saada lisäarvoa, mutta se ei synny itsestään vaan
mahdollisuuksia on kaivettava esiin. Jos halutaan olemassa olevaa kehittää vaadi-
taan monipuolinen kokonaisuus, missä tieto ja osaaminen kytkeytyvät investointei-
hin ja ulkoiseen toimintaympäristöön.

“Ja kun puhutaan projektityöstä niin katsotaan, että se nyt on tää ja tää. Mutta unohdetaan,
että siinä lähtee investoinnit liikkeelle ja se on aivan erilainen pallo kun liittyy siihen.”
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Yhteenveto tavoitteiden ja odotusten realistisuuden merkityksestä ohjelmatyön on-
nistumisessa

• Erityisesti uusia toimintamuotoja käynnistettäessä ja vaikeiden muutosten vaikutuk-
sessa on vaarana, että erilaisiin kehittämistoimenpiteisiin lastataan runsaasti odotuk-
sia. Epärealististen odotusten pettäessä kehittämistoiminnalla on vaara ajautua epä-
suosioon jopa vailla omaa syytään, jolloin tärkeät alkuun saatetut kehitysprosessit
saattavat keskeytyä tai hiipua.

• Eräs syy odotusten epärealistisuuteen on tiedon puute toiminnan sisällöstä sekä toi-
menpiteiden etukäteisvalmisteluun käytetty liian vähäinen aika. Myöskään toiminta-
ympäristön muutoksia ja näiden kehittämistyölle asettamia vaatimuksia ei osata riit-
tävästi tulkita

• Toisaalta tulosten vertailussa päädytään helposti yksinkertaistuksiin ja erilaisten toi-
siaan täydentäviksi tarkoitettujen toimintamuotojen vastakkainasetteluun. Nämä te-
kijät aiheuttavat helposti virhepäätelmiä kehittämistoiminnan tuloksellisuudesta.

• Ohjelmatyön pitkäjänteinen harjoittaminen vaatii toimijoiden välisen keskinäisen luot-
tamuksen kehittymistä ja sitoutumista. Tietämys kehittämistoiminnan todellisista mah-
dollisuuksista ja rajoituksista mahdollistaa toiminnan arvioinnin realistista lähtökoh-
dista ja lisää luottamusta ohjelmatyöhön pitkällä tähtäimellä.



7 Johtopäätökset ja yhteenveto

Ohjelmatyön arvioinnin lähtökohdat

Tämä tutkimus kohdistui Pohjois-Pirkanmaan strategisen ohjelmatyön arviointiin
1995-1999 välisenä aikana. Strategisella ohjelmatyöllä tarkoitetaan tässä yhteydes-
sä ohjelman laadintaa ja toteuttamista sekä kaikkia niitä heijastusvaikutuksia, jotka
syntyvät ohjelman laadinnan tai toteutuksen yhteydessä. Strategisuudella ohjelma-
työssä pyrittiin korostamaan toiminnan luonnetta alueen pitkän aikavälin kehitys-
elementtien rakentajana

Kysymyksen asettelu ei rajautunut mihinkään tiettyyn kansalliseen tavoiteohjel-
maan, vaan lähtökohtana oli seudun oma kehittämisohjelma 1994-1999 ja erityisesti
ohjelman tarkistus 1996-1999, joka käsitti EU:n rakennerahastopolitiikan kehittä-
mistyöhön tuomat muutosvaikutukset. Arviointi kohdistui ensisijaisesti projektimuo-
toiseen kehittämistyöhön jättäen näin merkityksiltään ja painoarvoltaan merkittävät
yleiseen infrastruktuuriin ja suoriin yritysinvestointeihin kohdistuvat toimenpiteet
jätettiin vähemmälle huomiolle.

Tämän tutkimuksen alussa sen päätavoitteeksi asetettiin vastausten etsiminen sii-
hen, mikä loppujen lopuksi on strategisen ohjelmatyön merkitys seudullisessa kehi-
tyksen kannalta eli miksi sitä tehdään. Tarkemmin määriteltynä vastausta etsittiin
siihen, mitkä lopulta ovat kuntien ja seutujen mahdollisuudet vaikuttaa kehittämis-
toimilla paikalliseen kehitykseen. Mikä rooli kehittämisohjelmilla loppujen lopuksi
on? Miksi niitä kannattaa tehdä? Tuottavatko kehittämisprojektit tulosta vai eivät?
Mikä on niiden vaikuttavuus?

Yleisellä tasolla strategisen ohjelmatyön merkitys on melko yksinkertaista mää-
rittää. Sen avulla pyritään tasaamaan alueiden välisiä kehityseroja ja vähentämään
tästä aiheutuvia ongelmia toteuttamalla johdonmukaista kehittämistyötä. Käytän-
nössä ohjelmatyö näyttäytyy kuitenkin varsin tehottomana verratessa sen vaikutuk-
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sia alueilla ilmeneviin sosiaalistaloudellisiin muutoksiin kuten työttömyyden kehi-
tykseen, muuttoliikkeeseen ja elinkeinotoiminnan kehitykseen. Alueellisten kehittä-
mistoimien kyky vaikuttaa Suomessa viime vuosina tapahtuneeseen alueelliseen
keskittymiskehitykseen on ollut melko vähäinen tai ainakin kehittämistyön vaiku-
tuksia makrotasolla on vaikea havaita.

Ohjelmatyön tuloksista ja vaikutuksista Pohjois-Pirkanmaalla

Yleisesti ottaen ohjelmatyö on Pohjois-Pirkanmaalla tuottanut tuloksia useilla eri
osa-alueilla ja kehittämisprojekteissa on onnistuttu niiden mahdollisuuksiin nähden
hyvin. Pääosa hankkeista on saavuttanut niille asetetut tavoitteet ja myös konkreetti-
sia tuloksia on ollut nähtävissä. Osassa hankkeissa on myös epäonnistuttu joko ko-
konaan tai osittain.

Yksityisen palvelualojen pienyritystoiminnan synnyttäminen vaikuttaa tuloksel-
liselta. Elintarvikealalla on kyetty ylläpitämään toimialaa ja lisäämään sen elinvoi-
maa. Maaseudun rakennemuutoksen hallinnassa ja uusien elinkeinojen luomisessa
on jääty vielä puolitiehen. Hankkeet ovat olleet melko pieniä ja niiden vaikutus ei
ole kokonaisuudessaan ollut kovinkaan suuri.

Teollisuuden osalta uudet toimialat (esimerkiksi uusmedia), eivät ole alkaneet
vetää odotetusti ja myös perinteisten osaamisalojen kuten puu-, muovi-, metalli- ja
kiviteollisuuden kehittäminen ovat onnistuneet laajasti tarkasteltuina enintään koh-
tuullisesti. Yritystoimintaa kohdistuvia hankkeita on ollut myös määrällisesti muita
painopistealueita vähemmän, mikä voidaan nähdä yhtenä ohjelmatyön selkeänä heik-
koutena.

Ohjelmatyö on melko vähän kohdentunut suoraan palveluiden kilpailukykyyn.
Julkisella sektorilla palveluiden kilpailukykyyn oleellisesti vaikuttava yhteistyö ja
koordinointi on onnistunut varsin rajoitetussa määrin, eikä tuloksia tässä suhteessa
voida pitää erityisen hyvinä.

Koulutuksen osalta ohjelmatyö on mahdollistanut uusien toimijoiden hankkimi-
sen alueelle sekä edesauttanut ammatillisen aikuiskoulutuksen ja toisen asteen kou-
lutuksen kehittämistä. Koulutuksen osalta ohjelmatyö on sinällään ollut onnistunut-
ta. Koulutushankkeiden vaikutukset esimerkiksi yritysten ja työpaikkojen syntymi-
seen ovat vielä useimmiten jääneet melko vähäisiksi, mutta osaamisen tason nousun
tuottamat tulokset heijastuvat alueelle vasta pitemmällä aikavälillä.

Ohjelmatyön tuloksilla ei kuitenkaan ole kyetty vaikuttamaan alueen yleiseen
kehitykseen toistaiseksi erityisen näkyvällä tavalla. Kehityksen suuret linjat ovat
säilyneet seudulla pitkälle entisen suuntaisina. Väestön väheneminen ja ikäraken-
teen vanheneminen jatkuu edelleen. Muuttoliike erityisesti nuorten osalta on jatku-
nut, osaamisen tason nousu ei ole realisoitunut merkittävästi työpaikkoina tai yritys-
ten entistä parempana menestyksenä eikä työttömyys ole laskenut sen nopeammin
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kuin muuallakaan. Maatalouden rakennemuutos näyttäisi tilastojen valossa jatku-
neen melko voimakkaana. Toisaalta teollisuustyöpaikkojen määrä ja yritysten määrä
on ollut kasvussa.

Miksi vaikutukset ovat päälle päin sitten jääneet vähäisiksi, vaikka hanketyön
tulokset ovat olleet kohtuullisen hyvät? Arvioinnin kohteena olleen ohjelmakauden
aikana merkittävä osa projektitoiminnasta on kohdistunut sektoreille, joiden vaiku-
tus ei suoraan tai näkyvästi heijastu seudun kehitykseen. Esimerkiksi koulutuksen
kehittäminen, erilainen neuvonta ja osaamisen kehittäminen, yhteistyömuotojen et-
siminen yms. toiminta on luonteeltaan sellaista, että sen vaikutuksia on vaikea arvi-
oida, koska ne yleensä kietoutuvat yhteen muiden toimenpiteiden ja olosuhdeteki-
jöiden kanssa. Monien osa-alueiden alhaisen lähtötason takia moni hanke on myös
keskittynyt perustason valmiuksien kehittämiseen, mikä on suhteellisen paljon re-
sursseja vaativaa ilman, että niiden avulla päästäisiin vielä näkyviin tuloksiin. Myös
kohtuullisuus on otettava huomioon: kehittämistoiminnan resursseilla ei voida vai-
kuttaa määränsä enempää.

Myös alkuperäiset odotukset ovat olleet resursseihin ja alueen todelliseen osaa-
mispohjaan nähden osittain ylioptimistiset, toimenpiteiden todellisia vaikutusmeka-
nismeja ei ole riittävästi ymmärretty, resurssit ovat osin olleet hajallaan ja niiden
kohdistamisessa on osin epäonnistuttu. Myös tietämys on ollut riittämätöntä. Ohjel-
matyön suunnittelu ei myöskään ole ollut tarpeeksi tarvelähtöistä ja toteutuksessa ei
ole ollut kaikin osin riittävää uskallusta ja panostusta. Monet tuloksista eivät ole
vielä realisoituneet ja muutamassa tapauksessa on selvästi nähtävissä, että saadut
tulokset eivät itsessään ole riittäviä muutoksen aikaan saamiseksi vaan ne vaatisivat
jatkojalostusta tai ainakin pysyvää tapaa ylläpitää ja hyödyntää niitä.

Myöskään itse strategisen ohjelmatyön prosessit eivät ole toimineet käytännössä
odotetulla tavalla. Strategiat eivät ole ohjanneet toimeenpanoa eikä toimijoita ole
saatu riittävästi sitoutettua yhteisten päämäärien taakse. Projektimuotoista kehittä-
mistä syytetään pirstaleisuudesta ja tehottomuudesta ja seudullinen yhteistyö näh-
dään yhä laajalti pienen piirin keskustelukerhona. Samalla koko kehittämistyön mer-
kitys on kyseenalaistettu onnen ja autuuden tuojana.

Erilaisista ongelmistaan ja puutteistaan huolimatta Pohjois-Pirkanmaan strategi-
nen ohjelmatyö on kehittynyt ohjelmakauden aikana hyvin ja se on pystynyt luo-
maan edellytyksiä seudun positiiviselle kehitykselle myös tulevaisuudessa. Odotuk-
set ovat olleet kovat, mutta pieniä askelia on otettu. Kehittämistyön organisointi ja
itse ohjelmatyöprosessi ovat kehittyneet kohti tehokkaampaa ja johdonmukaisem-
paa otetta. Esille tulleet epäonnistumiset ja ongelmat eivät tämän arvioinnin valossa
näyttäisi johtuvan siitä, että ohjelmatyö olisi itsessään epäonnistunut toimintamalli
tai että kehittämistyöllä ei kyettäisi vaikuttamaan seudun pitkän aikavälin kehitys-
edellytyksiin. Pikemminkin se viestii sitä, että erilaisiin rakenteellisiin tekijöihin
vaikuttaminen on vaativaa ja joskus tuskallisen hidasta toimintaa, joka vaatii paljon
taitoa, kärsivällisyyttä ja yhteistyökykyä. Tutkimuksessa on myös selkeästi tullut
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ilmi se tosiseikka, että useiden eri organisaatioiden välistä pitkäjänteistä yhteistoi-
mintaa vaativa strateginen ohjelmatyö on vaikeasti hallittava prosessi. Yhdessä te-
kemisen taito sekä vanhojen toiminta- ja ajatusmallien poisoppiminen ei ole help-
poa, mutta seudun lukuisista haasteista selviytymisen kannalta näitä taitoja on jatku-
vasti pyrittävä kehittämään. Kehittämistyön suunta on ollut oikea, mutta paljon on
vielä tekemistä niin tulosten, vaikutusten kuin kehittämistoiminnan prosessienkin
suhteen.

Kehittämisohjelmien rooli ja merkitys kehittämistyössä Pohjois-Pirkanmaalla

Mikä rooli kehittämisohjelmilla sitten on paikallisessa kehittämistyössä? Ohjelma-
työ voidaan sen klassisessa mielessä nähdä kehittämistyön hallinnointina ja koordi-
nointina ja resurssien suuntaajana. Kehittämisohjelmat ovat toimineet lähinnä pe-
rinteisen strategisen suunnittelun lopputuotoksia. Tällöin strateginen suunnittelu
näyttäytyy vallitsevien strategioiden kirjaamisena ja varsinainen kehittämistyö va-
littujen tavoitteiden mukaisten toimenpiteiden toimeenpanona. Pohjois-Pirkanmaal-
la kehittämisohjelman rooli on pitkälti ollut juuri tämä eli sen kautta on listattu seu-
dun kehittämisstrategia ja tavoiteltavat toimenpiteet. Kehittämisohjelman rooli itse
kehittämistyössä on jäänyt käytännössä melko ohueksi.

Strategisen suunnittelun tärkeimpänä tehtävänä ei kuitenkaan ole loisteliaiden
suunnitelmien teko vaan toimijoiden ajattelumalleihin vaikuttaminen (Sotarauta 1999,
127). Käytännössä on havaittu, että toimijoiden aito sitoutuminen ohjelmien tavoit-
teisiin ei tapahdu  suoraan vaan ajattelumallien muuttumisen kautta – tavoitteet on
itse koettava tärkeiksi ja kiinnostaviksi ja oman toiminnan kannalta hyödyllisiksi.
Kehittämisohjelmien rooli voisikin olla yhä enemmän informatiivinen – sen tulisi
informoida toimijoita mahdollisista tulevaisuuksista ja siten epäsuorasti ohjata näi-
den omia strategioita ja avata yhteistyökokonpanoja. Samalla ohjelman ohjaava roo-
li muuttuisi suorista etukäteen valmistelluista toimenpidelistauksista siirtyisi yhä
enemmän kohti mahdollistavaa - erilaisista mahdollisuuksista ja toimenpiteistä tie-
toisuutta luovaa tehtävää. Kyse olisi silloin toimeenpanoprosessin sijasta enemmän
kehittämistyön tarpeiden ja mahdollisuuksien välisestä jatkuvasta vuoropuhelusta.

Pohjois-Pirkanmaalla kehittämisohjelma ja sen toteuttaminen on heijastunut ai-
nakin kuntien välisen yhteistyön kehittymiseen ja seudullisen yhteistyön kehittymi-
seen. Sen avulla on myös jouduttu entistä enemmän omaehtoisesti pohtimaan kehi-
tyksen suuntaa ja siihen vaikuttavia keinoja. Esimerkiksi ammatillisen koulutuksen
kehittämisessä on selkeästi nähtävissä valtakunnallisten uudistamisen lisäksi paikal-
lisia alueen kehittämiseen liittyviä tavoitteita ja suunnitelmia aikaisempaa enem-
män. Toisaalta tapahtumien merkitysten etsimisen ja laajemman strategisen tietoi-
suuden luojana ei vastaavasti ole onnistuttu yhtä hyvin ja siksi ohjelmatyö käytän-
nössä näyttäytyy suurelle osalle toimijoita etäisenä ja yksittäisinä palasina.
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Paikallisen kehittämistyön mahdollisuudet ja edellytykset

Kaikki nämä ongelmat herättävät kysymykseen siitä, mitkä sitten lopulta ovat kunti-
en ja seutujen mahdollisuudet vaikuttaa kehittämistoimilla paikalliseen kehitykseen.
Tämän arvioinnin yleisenä vastauksena voidaan sanoa, että paikallistason mahdolli-
suudet vaikuttaa suuriin ulkoisiin muutostekijöihin ja suuriin rakenteellisiin kysy-
myksiin on hyvin rajallinen. Tietyn tyyppisen yritystoiminnan, tiettyjen palveluiden
ja kaikkien ihmisryhmien tarpeisiin on mahdotonta vastata. Suurien keskusten kans-
sa on vaikea kilpailla samoilla pelivälineillä ja alueen sijaintitekijöihin ei voi mer-
kittävästi vaikuttaa. Kehittämistä ei voi myöskään aloittaa tyhjältä pöydältä; ole-
massa olevat rakenteet ja kuljetut polut ovat aina kehittämistyön taustalla.

Kaikesta huolimatta kehittämistyöllä näyttäisi olevan mahdollisuuksia vaikuttaa
alueen sisäisiin rakenteellisiin tekijöihin. Paikallista toimintaympäristöä voidaan
kehittää sellaiseen suuntaan, että se vastaa paremmin seudun asukkaiden tarpeita ja
ylläpitää elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiä. Esiin nousee kuitenkin kehittä-
misen mahdollisuuksien kannalta keskeisiä kulminaatiopisteitä, joiden tunnistami-
nen ja hallitseminen ovat edellytyksiä kehittämistyön onnistumiselle. Pitkälti kehit-
tämistyön prosesseihin ja organisointiin liittyvät kysymykset ovat ohjelmatyön käy-
tännön toteuttamisen kannalta monin tavoin tärkeämmässä roolissa kuin esimerkiksi
onnistunut kehittämisstrategia tai pelkät hyvät hankeideat.

Lyhyellä tähtäimellä kehittämistyön kautta saatavat vaikutukset ovat yleensä odo-
tettua vähäisempiä. Uusia yrityksiä voidaan saada synnytettyä ja työpaikkoja luotua,
mutta tämä ei vielä takaa, että niiden vaikutus ja olemassaolo on pysyvää. Lisäksi
monet rakenteelliset tekijät ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden kehittymiseen menee
kauan aikaa. Alueen kehittyminen merkittäväksi luontomatkailualueeksi tai uusme-
diayritysten kotipaikaksi ei käy käden käänteessä. Kehittämistyö vaatii onnistuak-
seen pitkäjänteisyyttä ja jatkuvuutta. Yksittäisten suunnitelmien toteuttamisessa saat-
taa tulla askelia taakse päin tai ne saattavat vaatia odotettua enemmän aikaa ja re-
sursseja. Pitkäjänteinen kehittämistyö kykenee varautumaan tällaisiin tilanteisiin ja
kestää myös satunnaisia epäonnistumisia. Pitkäjänteisyys ja jatkuvuus ovat keskei-
siä myös itse kehittämistyön prosessien kannalta. Käytännössä toimijoiden kyky ja
halu hyödyntää kehittämistoiminnan eri mahdollisuuksia riippuu keskinäisestä yh-
teisymmärryksestä, tietoisuudesta ja luottamuksesta. Nämä toimintaan sitoutumi-
seen ja motivoitumiseen käytännössä vaikuttavat tekijät vaativat säännöllistä ja jat-
kuvaa vuorovaikutusta kehittämistyöhön liittyvien toimijoiden välillä.

Vaikuttaakseen kehittämistyöltä vaaditaan myös johdonmukaisuutta ja strategi-
suutta. Resursseja kehittämiseen on vähän suhteessa haasteisiin ja ilman johdonmu-
kaista toimintaa ne on helppo levittää alueelle ilman merkittäviä vaikutuksia. Joh-
donmukainen toiminta vaatii myös kykyä hahmottaa, missä ylipäätään voidaan kil-
pailla. Mitkä ovat ne osa-alueet, joissa alueen on mahdollista menestyä nykyisillä
resursseilla? Johdonmukaisuus vaatii analyyttisyyttä ja osaamista, toisin sanoen ky-
kyä tunnistaa olemassa olevat haasteet, käytettävissä olevat mahdollisuudet ja men-
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neen kehityksen asettamat rajoitukset. Paikallinen toimintaympäristö on myös kyet-
tävä tunnistamaan ja tämä vaatii vuorovaikutusta käytännön kehittämistyön kohde-
ryhmien ja eri toteuttajaryhmien välillä.

Kehittämistyö ei myöskään vaikuttaakseen voi toimia vain muutamalla kapealla
sektorilla vaan se on muodostunut yhä enemmän kokonaisvaltaiseksi, missä erilaiset
osatekijät kuten infrastruktuuri, yritykset, asuin- ja elinympäristön laatu, inhimilli-
set voimavarat, yhteistyösuhteet ja alueella toimivien organisaatioiden keskinäinen
vuorovaikutus kaikki vaikuttavat osaltaan kehityksen reunaehtoihin (Linnamaa 1999).
Jotta kehittämistyö olisi tehokasta, on kaikki osa-alueet saatava kiedottua mukaan
kehittämistyön prosesseihin tavalla tai toisella. Keskitetty ohjailu kehittämisohjel-
man tai strategiapaperin välityksellä ei käytännössä ole tehokasta, vaan ohjelmatyö-
prosessin on kyettävä pureutumaan osaksi muiden toimijoiden prosesseja kuten yri-
tysten, kunnan eri sektoriorganisaatioiden, koulutusorganisaatioiden ja paikallisen
päätöksenteon prosesseihin. Tämä vaatii jatkuvaa vuorovaikutusta eri toimijoiden ja
eri alojen omien toimintaprosessien välillä.

KUVA 18. Arvioinnin tuloksen syntynyt eräs jäsennystapa ohjelmatyöprosessin toimi-
vuuden kannalta keskeisistä teemoista ja niiden välisistä suhteista.

Vaikka esimerkiksi Pohjois-Pirkanmaan strateginen ohjelmatyö on tähän asti eden-
nyt hyvin varsinkin verrattuna moneen muuhun vastaavan tyyppiseen alueeseen, tämä
ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö asioita voitaisi tehdä vielä paremmin. Maaseutu-
maisia alueita koskettavat muutokset ja niiden mukanaan tuomat ongelmat ovat niin
rajuja, että niihin vaikuttaminen vaatii seudullisen kehittämisen strategiselta ohjel-
matyöltä kaiken käytettävissä olevan tehon.
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Suuria odotuksia, pieniä askelia

Strategisessa ohjelmatyössä tulisikin tämän työn perusteella keskittyä perinteisen
kehittämistyön organisoinnin ja toimeenpanon tehostamistoimien lisäksi kehittämis-
työn prosessien laadun kehittämiseen, aidon tietämyksen lisäämiseen sekä toimin-
nan strategisuuden ja pitkäjänteisyyden kehittämiseen. Nämä kysymykset ovat usein
toisiinsa kietoutuneita ja juurtuneita paikalliseen toimintakulttuuriin ja toimijoiden
välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Niiden kehittäminen vaatii kehittämistoimintaan
entistä kommunikatiivisempaa ja prosessuaalisempaa otetta perinteisen toimeenpa-
nonäkökulmaan rinnalle. Parhaimmillaan on kuitenkin mahdollista kehittää sellaista
institutionaalista kapasiteettia, jonka avulla kehittämistyötä voidaan alueella har-
joittaa tehokkaasti ja yhteisymmärryksessä myös pitkällä aikavälillä.
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Liite 1 Teemahaastattelurunko

POHJOIS-PIRKANMAAN STRATEGISEN OHJELMATYÖN ARVIOINTI

Haastattelurunko

Yleisnäkemys ja taustat

(Pohjois-Pirkanmaan ongelmina väestön väheneminen ja korkea ikärakenne, seu-
dulla merkittävän maatalouden rakennemuutos, alhainen koulutustaso, teollisuuden
varhainen rakennemuutos ja hajanainen aluerakenne. Positiivista kehitystä mm. eri-
tyisesti teollisuuden pienyritysten syntyminen, aktiivisuus ohjelmatyön rahoituksen
hankkimisessa ja ideoimisessa.)

• Kauanko olette toiminut nykyisessä tehtävässänne ja Pohjois-Pirkanmaalla yleensä?

• Mikä on mielestänne oman hankkeenne/organisaationne rooli seudun kehittämises-
sä?

− Miten katsotte sen suhteutuvan osana yleistä ohjelmatyötä?

• Kuinka hyvin katsotte tuntevanne seudun strategista ohjelmatyötä? Mitä tiedätte seu-
dulla tapahtuvasta ohjelmatyöstä sen tavoitteista ja sen pohjalta käynnistetyistä eri
hankkeista?

• Mikä on mielestänne Pohjois-Pirkanmaan tila tällä hetkellä?

Ohjelmatyö

(Tavoite selvittää toimijoiden tietämystä ja yleiskuvaa strategisesta ohjelmatyöstä.)

• Mitkä ovat mielestänne Pohjois-Pirkanmaan pahimmat ongelmat ja haasteet?

• Ovatko nykyiset kehittämisohjelman tavoitteet ja toimenpiteet mielestänne oikein suun-
nattuja ja riittäviä?

− Missä ja miten ohjelmatyön tulokset näkyvät mielestänne käytännössä?

• Onko ohjelmatyöllä ja eri hankkeilla saatu seudulle mielestänne aikaan jotain uutta?
(Esimerkiksi jotain, mitä 80-luvulla ei tehty tai miten aiemmin ei ole toimittu)

• Onko ohjelmatyön tarjoamista mahdollisuuksista ollut hyötyä omalle organisaatiol-
lenne?

− Minkälaista?

• Mistä idea hankkeen/eri hankkeiden käynnistämiseen on saanut ensisijaisesti alkun-
sa?
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Kumppanit – seudun sisäiset ja ulkoiset

(Kysymys ilman erottelua sisäisiin ja ulkopuolisiin, jos ulkopuolisia ei mainita niin
sitten erikseen kysymys niistä. Yritä saada minimissään kolme yhteistyökumppa-
nia.)

• Mitkä ovat tärkeimmät yhteistyökumppaninne (Pohjois-Pirkanmaalla) ohjelmatyön/
hankkeiden näkökulmasta?

• Mitkä ovat tärkeimmät yhteistyökumppaninne Pohjois-Pirkanmaan ulkopuolella oh-
jelmatyön/hankkeiden näkökulmasta?

Yhteistyö ja sitoutuminen

(Tavoitteena selvittää verkostojen pullonkauloja sekä yhteistyösuhteiden kehittymistä
ja tätä kautta relationaalisten voimavarojen muodostumista kehittäjäverkostossa.
Sitoutuminen ja toimijoiden aktivointi taas heijastelee sitä, kuinka hyvin toimijat on
kyetty mobilisoimaan ohjelmatyössä. Kysymykset esitetään valikoiden nimettyjen
yhteistyökumppaninen kautta)

• Onko teidän ja KUMPPANI 1:n välinen yhteistyö muuttunut ohjelmatyön vaiku-
tuksesta?

− Miten se on muuttunut ja miten muutos näkyy käytännössä?

− Onko ohjelmatyö vaikuttanut teidän ja KUMPPANI 1:n välisen yhteistyösuhteen
luottamuksellisuuteen – onko luottamus välillänne parantunut vai huonontunut?

− Miten  KUMPPANI 1 on mielestänne sitoutunut ohjelmatyöhön/yhteistyöhön?

− Miten sitoutuminen/sen puute näkyy käytännössä?

• Onko teidän ja KUMPPANI 2:n välinen yhteistyö muuttunut ohjelmatyön vaiku-
tuksesta?

− Miten se on muuttunut ja miten muutos näkyy käytännössä?

− Onko ohjelmatyö vaikuttanut teidän ja KUMPPANI 2:n välisen yhteistyösuhteen
luottamuksellisuuteen – onko luottamus välillänne parantunut vai huonontunut?

− Miten  KUMPPANI 2 on mielestänne sitoutunut ohjelmatyöhön/yhteistyöhön?

− Miten sitoutuminen/sen puute näkyy käytännössä?

• Onko teidän ja KUMPPANI 3:n välinen yhteistyö muuttunut ohjelmatyön vaiku-
tuksesta?

− Miten se on muuttunut ja miten muutos näkyy käytännössä?

− Onko ohjelmatyö vaikuttanut teidän ja KUMPPANI 3:n välisen yhteistyösuhteen
luottamuksellisuuteen – onko luottamus välillänne parantunut vai huonontunut?

− Miten  KUMPPANI 3 on mielestänne sitoutunut ohjelmatyöhön/yhteistyöhön?

− Miten sitoutuminen/sen puute näkyy käytännössä?

• Onko teidän ja KUMPPANI 4:n välinen yhteistyö muuttunut ohjelmatyön vaiku-
tuksesta?
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− Miten se on muuttunut ja miten muutos näkyy käytännössä?

− Onko ohjelmatyö vaikuttanut teidän ja KUMPPANI 4:n välisen yhteistyösuh-
teen luottamuksellisuuteen – onko luottamus välillänne parantunut vai huonon-
tunut?

− Miten  KUMPPANI 4 on mielestänne sitoutunut ohjelmatyöhön/yhteistyöhön?

− Miten sitoutuminen/sen puute näkyy käytännössä?

• Onko teidän ja KUMPPANI 5:n välinen yhteistyö muuttunut ohjelmatyön vaiku-
tuksesta?

− Miten se on muuttunut ja miten muutos näkyy käytännössä?

− Onko ohjelmatyö vaikuttanut teidän ja KUMPPANI 5:n välisen yhteistyösuh-
teen luottamuksellisuuteen – onko luottamus välillänne parantunut vai huonon-
tunut?

− Miten  KUMPPANI 5 on mielestänne sitoutunut ohjelmatyöhön/yhteistyöhön?

− Miten sitoutuminen/sen puute näkyy käytännössä?

• Onko ohjelmatyöhön ja hankkeisiin saatu/päästetty mielestänne mukaan kaikki ne
toimijat, joita a) asia koskee, b) joita siinä tarvittaisiin ja c) joilla voisi olla omia
intressejä osallistua siihen.

− Onko joitain mielestänne tärkeitä toimijoita jäänyt toiminnan ulkopuolelle?

− Jos on, niin mistä arvelette sen johtuvan?

− Onko ohjelmatyö aktivoinut vai passivoinut osallistumista seudun kehittämiseen?

− Onko ohjelmatyö aktivoinut, passivoinut tai riitauttanut toimijoiden välisiä suhtei-
ta?

(Foorumit voivat olla joko virallisia tai epävirallisia. Esim. seudullinen neuvottelu-
kunta on virallisluonteinen ja “ ja erilaiset suunnittelun teemaryhmät sekä projektien
työryhmät)

• Mitkä ovat tärkeimmät yhteistyön foorumit organisaationne näkökulmasta?

• Miten nämä yhteistyöfoorumit toimivat käytännössä?

− Onko foorumien toimivuudessa ollut ongelmia?

− Jos on, mistä ne johtuvat?

− Tarvitaanko uusia foorumeita? Jos tarvitaan, minkälaisia ja miksi?

Tieto ja informaatio

(Tavoitteena selvittää erilaisia ohjelmatyön suunnitteluun toteuttamiseen liittyviä
tiedonkulun pullonkauloja ja sitä, onko toimijoiden tietovoimavaroja kyetty käyttä-
mään tehokkaasti)

• Mitä Pohjois-Pirkanmaahan tai sen kehittämiseen liittyvää informaatiota tarvitset
omassa työssäsi?
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− Oletko riittävän tietoinen seudulla meneillään olevasta kehittämistoiminnasta?

− Mistä saat tarvitsemasi informaation?

− Onko informaation kulussa ollut ongelmia?

− Jos on, mistä ne ovat johtuneet?

− Miten informaation kulku on sujunut teidän ja KUMPPANI 1:n välillä?

− Miten informaation kulku on sujunut teidän ja KUMPPANI 2:n välillä?

− Miten informaation kulku on sujunut teidän ja KUMPPANI 3:n välillä?

− Miten informaation kulku on sujunut teidän ja KUMPPANI 4:n välillä?

− Miten informaation kulku on sujunut teidän ja KUMPPANI 5:n välillä?

• Kuinka hyvin erilaisista hankkeiden ym. kautta tapahtuvista kehittämismahdollisuuk-
sista on mielestänne yleisesti tiedotettu seudun sisällä eri toimijoiden välillä?

− Onko tiedotus kehittynyt parempaan suuntaan?

• Kuinka hyvin erilaisista hankkeiden ym. kautta tapahtuvista kehittämismahdollisuuk-
sista on tiedotettu seudun ulkopuolisten toimijoiden osalta (P-maan liitto, TE-keskus
jne.)?

− Onko tiedotus kehittynyt parempaan suuntaan?

• Onko ohjelmatyön kautta ollut mahdollista saada uutta oman toiminnan kannalta tär-
keää tietämystä tai osaamista?

Oppiminen ohjelmatyössä

(Pyrkimyksenä saada selville käsityksiä ohjelmatyön innovatiivisuudesta sekä toi-
mijoiden kyvystä omaksua uusia toimintatapoja ja ajattelumalleja ohjelmatyössä)

• Mitä uusia toimintatapoja ohjelmatyössä/hankkeissa on kehitetty? Ovatko nämä uu-
det toimintamallit tuoneet jotain lisähyötyä (Esim. projektitoiminta, partnership, seu-
tuasiamies, strateginen suunnittelu, yliseudullinen yhteistyö)

− Ovatko ohjelman strategialinjaukset ja hankkeet mielestänne olleet innovatiivisia

− Onko projektitoiminta tuonut jotain selkeästi uutta kehittämisen välineenä? (Part-
nership, välillinen kehittämisen tukeminen, omaehtoinen hankesuunnittelu ja ide-
ointi)

• Oletteko huomannut ohjelmatyön aikana muutoksia muiden toimijoiden ajatteluta-
voissa ja näkemyksissä esimerkiksi toimintatapoihin ja eri asioiden tärkeyteen liitty-
en?

• Onko Pohjois-Pirkanmaalla joitain sellaisia toiminta- ja/tai ajattelutapoja, joista ha-
luaisit päästä eroon?

− Jos on, mitä ne ovat?

− Miksi niistä ei päästä eroon?

• Miten  Pohjois-Pirkanmaalla suhtaudutaan uuden luomiseen?

− Miten se ilmenee käytännössä?

− Ollaanko Pohjois-Pirkanmaalla lukkiuduttu oman edun varjeluun?

− Jos ollaan, miten lukkiutuminen näkyy käytännössä?
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Kertynyt pääoma ja pitkän aikavälin vaikutukset

(Usein strategisen ohjelmatyön yhteydessä puhutaan toimintakulttuurista. Sen
elementtejä ovat yhteiset arvot ja ajattelutavat, jaetut pelisäännöt, näkemys
yhteistoiminnan tärkeydestä jne. Näiden ominaisuuden kertymää voidaan
kutsua institutionaaliseksi kapasiteetiksi)

• Minkälaista on mielestäsi Pohjoispirkanmaalainen kehittämiskulttuuri?

− Miten perustelet näkemystäsi?

− Mitä yhteisen kehittämiskulttuurin luominen edellyttää organisaatioltanne ja yh-
teistyökumppaneiltanne?

• Onko Pohjois-Pirkanmaan kehittämistoiminnan taustalla jokin näkemys Pohjois-Pir-
kanmaan tulevaisuudesta?

− Jos on, mikä tämä näkemys on?

− Mistä arvelet sen syntyneen?

• Leikitään ajatuksella, että vuodesta 2000 eteenpäin Pohjois-Pirkanmaa ei enää kuu-
luisikaan EU:n rakennerahastotuen piiriin vaan se olisi ns. valkoista aluetta. Mitä
uutta ja pysyvää näkisitte seudulle jääneen ohjelmatyön vaikutuksina (Esimerkiksi
yritystoiminnan, yhteistyön laadun, tietämyksen ja osaamisen kannalta). Poikkeaisi-
ko seudun kehittämispotentiaali toimijoiden ja rakenteiden osalta viiden vuoden ta-
kaisesta?

• Mainitkaa lopuksi vielä  kolme mielestänne tärkeintä asiaa, joihin strateginen ohjel-
matyö on Pohjois-Pirkanmaalla vaikuttanut tai jotka ovat sen vaikutuksesta kehitty-
neet.
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Liite 2 Haastattelut

Teemahaastattelut:

Jussi Helin Ruoveden kunnan elinkeinoasiamies
Jorma Hemmi Hankevastaava, Vihreä sydän
Kyösti Härkönen Seudullisen neuvottelukunnan jäsen, Virtain kaupunki
Jouko Joenperä Hankevastaava, Elintarvikeyrittäjä -projekti
Jarmo Jokela Hankevastaava, Kurvi
Virpi Jokinen Kurun maaseutusihteeri, Hankevastaava Maaseutuyritysten EU-

tulevaisuus  (Kuru)
Esko Kantojärvi Seudullisen neuvottelukunnan entinen jäsen, Kurun kunta
Outi Kokko Seudullisen neuvottelukunnan jäsen, Ruoveden kunta
Tapani Leppänen Virtain kaupunginjohtaja
Fred Motzkin Virtain Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja
Arto Pirttilahti Pohjois-Pirkanmaan seutuasiamies
Jaana Poukka Hankevastaava, Elvi
Markku Raiskinmäki Ruoveden kunnanjohtaja
Heikki Seppi Seudullisen neuvottelukunnan entinen jäsen, Ruoveden kunta
Pentti Tikkanen Seudullisen neuvottelukunnan jäsen, Virtain kaupunki
Sten Varila Kurun kunnanjohtaja
Matti Wegelius Hankevastaava, Hirsikuru ja Puukivi
Eila Virkajärvi Seudullisen neuvottelukunnan jäsen, Ruoveden kunta
Veli-Pekka Virtanen Seudullisen neuvottelukunnan jäsen, Virtain kaupunki
Jaana Vähäoja Hankevastaava, YHH
Aimo Ylä-Poikelus Seudullisen neuvottelukunnan jäsen, Kurun kunta

Täsmähaastattelut:

Erkki Honkaniemi Pirkanmaan TE-keskus, yritysosasto
Petri Murtomäki Pirkanmaan TE-keskus, maaseutuosasto
Matti Peltola Pirkanmaan TE-keskus, työvoimaosasto
Timo Kirkko-Jaakkola Pirkanmaan liitto
Unto Vuorela Höyläämö Vuorela
Tapani Elomaa Tampereen Kovakivi Oy
Olavi Mäkinen Virtain muovityö
Henri Frilund NoNoise
Leena Helin Jämingin tila
Irma Ylä-Tuuhonen Ylä-Tuuhosen matkailutila
Sari Eteläniemi SaTuLuomus
Jyri-Jaakko Annala Jytek
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Liite 3

Kehittämishankkeita Pohjois-Pirkanmaalla

Listaus alueella toimineista eri
kehittämishankkeista (pl. investointituet eikä
infrastruktuurihankkeet)

Seutuyhteistyö  Budjetti**

Seutuasiamies     2000
Ohjelmatyön arviointi       300
Paula -yhteistyöprojekti       400
Pirkanmaa Senaatintorilla         38

Yritystoiminnan kehittäminen

Yrittäjäksi Hämeen huipulle     2100
Yrittäjäksi Hämeen huipulle 2       889
Mediakylä     2560
Puukivi     2800
Pirkanmaan Puuverkko*     1800
Kolmio - henkilöstön osaamisen kehittäminen*   623
Pk-yritysten kansainvälistämis- ja
verkostoitumishanke       441
Hirsikuru       987
Teknologian kehittämiskeskus       280
Pk-yritysten laatu ja tuottavuus       505

Maa-, metsä- ja kalatalouden kehittäminen

Maaseudun EU-tulevaisuus                                  653
Elintarvikkeiden tuotekehityskeskus*                  400
Elintarvike logistiikkakeskus*                            3500
Kuitukasvi -projekti       800
Tilarengasmalli -hanke       380
Täplärapu -hanke*       720
Puusta energiaa*       762
Hyvän metsänhoidon kampanja*     2109
Purovesikartoitus       165
Elvi       730
Elintarvikeyhteistyö*     1030
Kurjenpolvi*       200

Pohjois-Pirkanmaan koulutus-
instituutin järjestämiä tai aloi-
tettuja hankkeita

Patti-projekti
Etätyö-hanke
IT-hanke
Tietoyhteiskuntahanke
Pirkanmaan maaseutuopetuk-
sen hanke
Kansainvälisyyshanke
CIM-koulutus
Palvelualojen yrittäjyyshanke
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Elintarvikeyrittäjä I ja II*   708
Elintarvike jatkojalostaja 1300
Maatalouden tuotteiden laatu***     —

Alueellisen osaamisen kehittäminen

KuRVi 1158
Nuorten työpajat             10000
Pohjois-Pirkanmaan virrat työelämään 6240
Vaihtovalmennus “Job rotation”   665
Jep (Virtain ylä-aste)     60
Lähityöllä tuloksiin 1034
Nuorison kansainvälistäminen   400
HubNet   300
PiPa* 1500
Vaskiveden ja Pihlajalahden kylien
 työllistämishanke 1239
KEKO-hankkeet

Maaseutumatkailu, kulttuuri ja kylien kehittäminen

Vihreä sydän I 1260
Vihreä sydän II   760
Matkailureitistöjen suunnittelu   560
Matkailureitistöjen rakentaminen 1800
Reitti 66* 1000
Vaskiveden kylähanke   703
Kurjenkylän kylätalo 1238
Visuveden kylän kehittäminen   110
Look - Local is OK* 1200
Kylien elinkeinotoiminnan kehittäminen   605
Vänrikki Stool -ooppera   960
Karhu -ooppera ja Karhun tie 1104
Matkailun yhteismarkkinointi
Finnland Natürlich* 1200
Kallen savotta   702
Muut kulttuuritapahtumat   200

            65178
* Merkittävä osa hankkeesta kohdentunut seudun ulkopuolelle, joten budjettia ei voi kohden-
taa seudulle
** Talousarvio tai toteutunut riippuen projektin tilasta.
*** kokonaissuma suuntaa antava. Ei sisällä kaikkia toimenpiteitä ja osa menoista seudun
ulkopuolelle


