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Johdanto

Työn tausta ja tavoite
Ohjelmakaudella 2007 - 2013 maaseudun kehittämistä tuetaan ja ohjataan Euroopan Unionin
maaseuturahaston avulla. Maaseuturahaston käyttöä ohjaava maaseutuasetus jakaa kehittämistyön
neljään linjaan: maa- ja metsätalouden kilpailukyky, ympäristö ja maankäyttö, maaseutualueiden
elämänlaatu ja taloudellisen toiminnan monipuolistaminen sekä Leader-toimintatapa. Paikallislähtöistä Leader-toimintatapaa voidaan soveltaa kaikilla toimintalinjoilla.
Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden oma aktiivinen toiminta maaseudun
kehittämiseksi. Alun perin Leader oli Euroopan yhteisön aloiteohjelma, joka on sittemmin antanut
nimensä toimintatavalle. Se täydentää hyvin Suomen perinteistä kylätoimintaa. Suomessa toimii
kaikkiaan 56 Leader-toimintaryhmää eli maaseudun kehittämisyhdistystä. Leader-toimintaryhmät
kehittävät maaseutua neuvomalla ja aktivoimalla sekä rahoittamalla paikallisia maaseudun
kehittämishankkeita ja yritystukia. Kehittämisyhdistyksillä on toiminnassaan omat painopistealueet
kuluvalla ohjelmakaudella.
Pohjois-Pohjanmaan viisi Leader-toimintaryhmää eli Keskipiste-Leader ry, Rieska-Leader ry,
Nouseva Rannikkoseutu ry, Jomma ry ja Myötäle ry ovat maaseudun kehittämistoimintaa aktivoivia,
rahoittavia ja neuvovia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. Toimintaryhmät hakivat kevättalvella 2012
tarjouspyynnöllä toimijaa maakunnallisen maaseutustrategian valmisteluun. Työn tavoitteena on
nykyisen ohjelmakauden toiminnan ja tulosten arviointi, ennakointi, strateginen suunnittelu ja
toimeenpanon kehittäminen auttaen tulevan kauden valmistelussa. Työn tuloksena syntyy maakunnan
viiden toimintaryhmän yhteinen paikallista maaseudun kehittämistä ohjaava esitys, jota toimintaryhmät työstävät edelleen omana työnään.
Työn toteutti Suomen Aluetutkimus FAR:n (koordinaattori), Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja
täydennyskoulutuspalveluiden tutkimusryhmä AIKOPA:n ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin
asiantuntijoiden muodostama ryhmä.
Työtä ohjaavat näkökulmat
Looginen viitekehys
Työssä yhdistyy nykyisen toiminnan arvioinnin ja tulevan toiminnan strateginen suunnittelu.
Nykyisen toiminnan arvioinnin kautta saadaan arvokasta materiaalia hyödynnettäväksi tulevan
suunnittelussa.
Työssä sovelletaan logiikkaa, jonka lähtökohtana ovat kehittämistarpeet ja lopputuloksena tulisi olla
kehittämistarpeisiin vastaavat vaikutukset (ks. kuva 1.). Oleellisinta logiikassa on sen selvittäminen,
onko kehittämistyössä tehty oikeita asioita, onko toimenpiteet tehty oikein (prosessin hallinta) ja
miten toteutetut toimenpiteet ovat lopulta ratkaisseet tunnistettuja kehittämistarpeita. Tulevan
toiminnan suunnittelun osalta tässä työssä korostuvat kehittämistarpeet ja tavoitteet -osiot.
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Kuva 1. Aluekehityshankkeen tai -ohjelman arvioinnin teoreettinen viitekehys (muotoiltu,
alkuperäinen kuva Nagarajan & Vanheukelen (1997)).
Prosessin kaikissa vaiheissa voidaan tehdä virheratkaisuja, jotka voivat suunnata toimintaa pois
todellisista kehittämistarpeista. Viitekehyksen mukaisesti arvioinnin kohteena ovat yleensä:
• Relevanssi (lähtökohdat /toimintaympäristön tarpeet sekä valitut tavoitteet, keinot ja ohjaus)
Tehdäänkö oikeita asioita?
• Toteutusprosessi (toiminnan onnistuminen eri näkökulmista)
Tehdäänkö asioita oikein?
• Tavoitteiden toteutuminen ja merkitys (määrällinen ja laadullinen tuloksellisuus ja vaikuttavuus)
Saadaanko aikaan tavoiteltuja asioita/vaikutuksia?
Millaisia ja miten merkittäviä tuloksia ja vaikutuksia saavutetaan?
• Hyöty ja kestävyys
Ratkaisevatko toiminnan tulokset ja vaikutukset pysyvästi kehittämistarpeita, joita on lähdetty kehittämään?
Toimintaa arvioidaan paitsi tarkoituksenmukaisuuden, hyödyllisyyden ja vaikuttavuuden näkökul-

mista, myös toteutusstrategian ja -prosessin sekä sen ohjauksen näkökulmista.
Millaisten prosessien kautta vaikutukset ovat syntyneet? Ovatko vaikutukset tavoiteltuja?
Mitä puutteita tai ongelmia toiminnassa (hallinto, yhteistyö, resursointi, tiedotus, seuranta) ja vaikuttavuudessa on tullut esille?

Toimintaryhmät innovaatiotoimijoina
Leader -metodin yhtenä erityispiirteenä on innovatiivisuus. Toimintaryhmien strategioilla ja niitä
toteuttavilla hankkeilla tulisi siis olla jokin uutuusarvo ja pyrkimys uuden luomiseen (Hyyryläinen
2007). Innovatiivisuus on toimintaryhmätyön keskeinen elementti, joka vastaa hyvin niihin
haasteisiin, mitä esimerkiksi Eurooppa 2020 -kasvustrategia Suomen maaseudulle antaa (Sitra 2012).
Innovaatio -käsite on viime vuosina saanut negatiivista painolastia paikalliseen kehittämiseen liittyen,
5

mikä johtuu mm. erilaisista tulkinnoista innovatiivisena pidettävästä kehittämisestä sekä hallinnon ja
uudistamistyön erilaisista toimintalogiikoista (esim. TEM 2011).
Toimintaryhmien tärkeimpiä tehtäviä ovat hankkeiden aktivointi ja valinta rahoitettaviksi sekä muu
toiminta-alueen kehittäminen. Uutta luovaan näkökulmaan tulisi pyrkiä sekä rahoitetuiksi valituissa
hankkeissa että toimintaryhmän muussa toiminnassa. Uutta luova toiminta voi olla suoraan
innovaatioiden syntyyn tähtäävää innovaatiotoimintaa, eli toimenpiteitä, joiden tavoitteena on tuottaa
uusia tai parannettuja tuotteita tai prosesseja (Tilastokeskus). Innovaatioympäristöjen kehittämisellä
taas voidaan parantaa yleisiä innovaatioiden synty- ja kehittymisedellytyksiä. Innovaatioympäristöllä
tarkoitetaan kaikkia niitä toimintaympäristön tekijöitä, jotka vaikuttavat innovaatioiden syntymiseen
tai tukevat innovaatiotoimintaa. Olennaista innovaatioympäristön toimivuudessa ovat alueen
toimijakirjo ja käytössä olevat resurssit, alueen historia ja toimintakulttuuri sekä alueen toimijoiden
linkittyminen muille alueille (TEM 2011, s. 18-19). Suomen innovaatioympäristön vahvuuksina on
pidetty avointa ja toimivaa vuorovaikutusta yritysten ja tutkimusmaailman välillä, osaavaa tutkimusja kehityshenkilöstöä, tutkimus- ja kehitysinvestointien määrää, koulutusjärjestelmää sekä innovaatiotoiminnan laaja-alaisuutta (Tekes).
Toimintaryhmissä innovaatiotoimintaa tehdään monissa hankkeissa. Tavallisesti kyse on paikallisten
ongelmien ratkaisemisesta ja uusien kumppanuuksien luomisesta. Ongelmaksi on erityisesti viime
vuosina tullut se, että käytössä olevassa rahoitusmallissa pitää edeltä käsin tietää hankkeiden tulokset
jo projektin suunnitteluvaiheessa, mikä ei tue yllättävien innovaatioiden syntymistä (www.
leadermetodi.ning.com, TEM 2011), mutta ei toisaalta uusien ideoiden syntymistä projektien aikana
estäkään. Toiminnan ja aluekehittämisen kannalta hankalaa on kuitenkin se, jos maksatusvaiheessa
sisällöllisesti ja uuden luomisen kannalta perusteltuja toimenpiteitä ei pidetäkään tukikelpoisina
hallinnollisten syiden takia.
Toimintaryhmän omassa, sen itsensä hallinnoimassa kehittämistoiminnassa on pääpaino innovaatioympäristön kehittämisessä. Tietenkin myös toimintaryhmän kautta rahoituksen saaneet hankkeet
tukevat osaltaan toimialueensa innovaatioympäristön kehittymistä. Tavoitteeksi voidaan asettaa
monimuotoinen ja rikas innovaatioympäristö. Maaseudun innovaatioympäristöjen erityishaasteena on
sijainti. Sekä fyysisten, mutta ennen kaikkea sosiaalisten yhteyksien merkitys keskuksiin on tärkeää.
Maaseudulla myös yhteistyön tarpeellisuus korostuu, koska resurssit ovat yleensä kaupunkeja
heikompia.
Huolimatta resursseihin nähden paljon työllistävistä hallinnollisista tehtävistä toimintaryhmillä on
käytettävissään tehokkaita välineitä innovaatioympäristöjen yleiseen vahvistamistyöhön. Hankerahoituksen myöntämisen lisäksi esimerkiksi verkostojen solmimiseen, kehittämisilmapiiriin parantamiseen
ja kehittämisosaamisen nostamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat keskeisiä. Rahoittaja- ja kehittäjäroolien strateginen yhteensovittaminen on toimintaryhmille selkeä mahdollisuus verrattuna neuvontaorganisaatioihin tai viranomaistoimijoihin.
Toimintaryhmien tulisi edellä mainitun perusteella pystyä vastaamaan strategioissaan seuraaviin
kysymyksiin, joiden välillä on keskinäinen riippuvuus (kuva 2.):
-

-

Minkälainen innovaationäkemys ryhmällä on? Innovaationäkemys liittyy siihen, minkälaisia kriteerejä
innovatiiviseksi katsotulle toiminnalle annetaan ja painotetaanko esimerkiksi teknisiä vai sosiaalisia innovaatioita, lineaarisia innovaatioita vai avoimeen ideointiin perustuvaa uudistumista.
Minkälaiseen rooliin alueen uudistamisessa pyritään? Toimintaryhmät ovat yksi monista toimijoista,
jotka vaikuttavat alueidensa innovaatioympäristöihin. On selvitettävä, minkälaisia luontevia rooleja toimintaryhmillä olisi alueillaan ja kuinka kunnianhimoisia nämä roolit olisivat.
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-

Minkälaisia välineitä uudistamistyössä on käytettävissä? Toimintaryhmillä on käytössään erilaisia
resursseja uudistamistyöhön, kuten rahoitusta, osaamista ja verkostoja. On todennäköistä, että kaikki
mahdollisuudet eivät ole täysin käytössä. Olennaista on, että uudistamistyön välineitä käytetään yhdessä
sovitun suuntaisesti, eli strategisesti.

Kuva 2. Näkökulmat toimintaryhmiin innovaatiotoimijoina.

Työn toteutus ja aineistot
Työssä on hyödynnetty valmiina materiaalina pääasiassa Pohjois-Pohjanmaan viiden toimintaryhmän
nykyisiä kehittämisohjelmia ja toimintakertomuksia ja muuta seurantatietoa, maakunnallista ELYkeskuksen laatimaa maaseutuohjelmaa sekä tulevalle ohjelmakaudelle laadittuja strategiaesityksiä.
Toimintaympäristökuvauksessa on lisäksi käytetty aineistona yleisiä tilastotietoja sekä muuta
dokumentoitua materiaalia.
Lisäksi työn aikana tehtiin omaa aineistonhankintaa jokaisen toimintaryhmän alueella järjestettyjen
työpajojen, internetpohjaisen keskustelufoorumin (http://leadermetodi.ning.com/) sekä toiminnanjohtajille ja ohjelmien sidosryhmille suunnattujen puhelinhaastattelujen kautta.
Haastatteluja toteutettiin yhteensä 10 kappaletta. Haastatteluissa käsiteltiin innovaatioteemaa ja
tulevaan ohjelmakauteen kohdistuvia odotuksia (ks. liitteet 1. ja 2.). Ensimmäiset työpajat toteutettiin
touko-kesäkuussa ja toiset marraskuussa 2012. Työpajoihin osallistui kullakin alueella 13-22
henkilöä, jotka edustivat toimintaryhmän (työntekijät ja hallitus) lisäksi keskeisiä sidosryhmiä, kuten
yhteisöjä, yrittäjiä ja kuntia sekä hanketoteuttajia. Ensimmäisissä työpajoissa keskityttiin pääasiassa
nykyisten kehittämisohjelmien suuntaamaan toiminnan onnistumisiin ja heikkouksiin (tulokset ja
toimintatavat) sekä hahmoteltiin niiden pohjalta kehittämistarpeita. Toisissa työpajoissa keskityttiin
puolestaan tulevan kauden toimintaa ohjaavien arvojen ja painopisteiden hahmottamiseen.
Raportin rakenne
Johdanto -luvussa esitellään työn tausta, tavoite ja toteutus. Luvussa 2 esitetään Pohjois-Pohjanmaan
maakunnan paikallista kehittämistä ohjaavat arvot sekä toiminnan painopisteet ohjelmakaudelle
2014-2020. Loput raportin luvut ovat luonteeltaan painopisteitä ja arvoja taustoittavia ja/tai antavat
sytykkeitä jatkopohdinnalle toimintaryhmissä. Luvussa 3 kuvataan alueen nykytila SWOT-analyysin
avulla. Luvussa 4 esitetään havaintoja kuluvasta ohjelmakaudesta. Luvussa 5 esitetään innovaatioteeman johtopäätökset sekä sytykkeitä, joita toimintaryhmät voivat hyödyntää työstäessään omia
7

paikallisia kehittämissuunnitelmiaan. Luvussa 6 tarkastellaan maaseudun ja aluekehittämisen
toimintaympäristön ennakoituja, suuria muutoslinjoja.
Suomen Aluetutkimus FAR vastasi työn kokonaistoteutuksesta sekä toimintaympäristökuvauksesta,
Aikuis- ja täydennyskoulutuspalveluiden tutkimusryhmä AIKOPA työpajoista ja Ruralia-instituutti
innovaatioteeman ja toimintaympäristön muutoslinjojen tarkastelusta (luku 6). Työpajat toteutettiin
AIKOPA:n ja FAR:n yhteistyönä. Haastattelujen suunnitteluun, toteutukseen ja analysointiin sekä
työpajojen suunnitteluun ja materiaalin analysointiin ovat osallistuneet kaikki mukana olevat tahot
työnjaon mukaisesti. Työpajojen materiaalin analysoinnissa AIKOPA:lla on ollut päärooli painopisteiden ja arvojen työstämisessä (luku 2), FAR:lla alueen nykytilan ja kuluvan kauden katsauksessa
(luvut 3, 4.1 ja 4.2) sekä Ruralialla innovaatioteeman tarkastelussa (luvut 4.3 ja 5). Ruralia myös
vastasi internetpohjaisen keskustelufoorumin tiedonkeruusta ja analysoinnista.
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2

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan paikallinen kehittäminen

Tässä luvussa kuvataan Pohjois-Pohjanmaan maakunnan toimintaryhmien paikallisen kehittämisen
taustalla olevia ja toimintaa ohjaavia arvoja sekä toiminnan strategiset painotukset tulevalle
ohjelmakaudelle 2014 – 2020.
2.1 Leader -periaatteet toiminnan lähtökohtina
Lähtökohtaisesti toimintaryhmät kunnioittavat ja noudattavat toiminnassaan Leader-metodin
mukaisia Leader-periaatteita, joita ovat:
1. Alueperusteisuus, ohjelmaan perustuvaa kehittämistä tehdään yksittäistä kuntaa laajemmalla
alueella. kuitenkin niin että hallinnollisten järjestelyjen jälkeen yksikin suurkunta voi riittää
alueperustaisuuden lähtökohdaksi.
2. Alhaalta ylös -periaate, toimintaryhmä on paikallisten äänitorvi, keino ja väylä paikallisten
ideoiden ja kehittämistarpeiden ratkaisemiseen. Paikalliset ovat suoraan ja välittömästi toiminnassa
mukana.
3. Paikallisen kumppanuuden nimissä noudatetaan kolmikantaperiaatetta (yhteisöt, alueen
asukkaat, julkinen hallinto) hallitustyöskentelyssä, mutta kumppanuutta korostetaan toiminnassa
myös niin, että tehdään aitoa yhteistyötä jossa yhteistyön lähtökohtanaan on yhdessä laaditun
kehittämisohjelman toimeenpaneminen.
4. Ohjelmallisuus ja monialaisuus: monialaisuus toteutuu ohjelman sisällössä ja toimeenpanossa.
Osallistavan, laajan ja avoimen prosessin kautta laadittu toimintaryhmän paikallisen kehittämisen
strategia on toimialueen tahdonilmaus siitä, mihin ja miten toiminta-aluetta halutaan kehittää.
Ohjelmallisuuden ideoiden mukaisesti toimintaryhmän paikallisen kehittämisen strategia on ryhmän
strategisia valintoja ja operatiivista johtamista ohjaava asiakirja.
5. Innovatiivisuus ja siihen kannustaminen on keskeistä Pohjois-Pohjanmaan toimintaryhmien
työssä.
6. Alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö on toiminnan tärkeä ulottuvuus, joka toteutuu
ennen kaikkea hankkeiden kautta.
7. Kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen on olennainen osa toimintaryhmien työtä.
2.2 Toimintaa ohjaavat arvot ohjelmakaudella 2014 - 2020
Kaikessa Pohjois-Pohjanmaan toimintaryhmien toiminnassa otetaan huomioon seuraavat toimintaa
ohjaavat paikallisen kehittämisen arvot, jotka huomioidaan kaikessa toiminnassa:
o Kansainvälisyys ja alueiden välinen toiminta
o Innovatiivisuus, luovuus ja kokeilevuus
o Tasa-arvoisuus alueellisesti ja eri väestöryhmien välillä
o Nuoret
o Ekologisesti kestävä kehitys ja ilmastovastuullisuus
o Verkostomainen toiminta
o Omaehtoisen paikallisen kehittämisen tukeminen
Kansainvälisyys ja alueiden välinen toiminta
Toimintaryhmät vahvistavat paikallisten toimijoiden mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen
yhteistyöhön sekä kokemusten vaihtoon. Kansainvälisen kehittämistoiminnan lähtökohtana on
paikallisuus niin, että myös kansainvälisillä kehittämistoimilla etsitään ratkaisuja paikallisiin
kehittämistarpeisiin.
Kaikissa kehittämisen painopisteissä Pohjois-Pohjanmaan toimintaryhmät kohdistavat tietyn
osan resursseista kansainvälisiin kehittämistoimenpiteisiin.
9

Innovatiivisuus, luovuus ja kokeilevuus
Kaikessa kehittämistoiminnassa toimintaryhmien tavoite on uusien ratkaisujen löytäminen.
Toimintaryhmien ei pidä rahoittaa vakiintunutta ja pysyvää toimintaa.
Pohjois-Pohjanmaan toimintaryhmien rooli innovaatioiden kehittäjinä muotoutuu kuitenkin
paikallisuuden kunnioittamisen kautta: paikallisiin kehittämistarpeisiin vastaaminen on toimintaryhmätyön kovinta ydintä, eikä innovatiivisuuden tavoittelun nimissä voida estää paikallisten
kehittämistarpeiden ratkaisemista.
Yleensä innovatiivisuuden kehittämiskohteeksi riittää että kehitettävä toiminta on toimintaryhmän toimialueella paikallisista kehittämistarpeista lähtevä uudenlainen tapa toimia.
Tasa-arvoisuus alueellisesti ja eri väestöryhmien välillä
Tasa-arvoiset ratkaisut ovat paikallisen kehittämisen voimavara. Toteutuessaan periaate auttaa
saamaan inhimilliset ja alueelliset resurssit laajasti mukaan paikalliseen kehittämistyöhön. Pohjois-Pohjanmaan toimintaryhmien päätöksenteko on avointa ja läpinäkyvää ja perustuu objektiivisiin kriteereihin. Toimintaryhmien toiminta ei voi olla epätasa-arvoisuutta aiheuttavaa läpinäkymätöntä vallan käyttöä.
Nuoret
Nuoret ovat sekä kehittämisen strateginen painotus että ryhmä, jonka intressit huomioidaan
kaikessa toimintaryhmän toiminnassa. Vähintään niin, ettei toimintaryhmän toiminta vaikeuta
nuorten asemaa toimintaryhmän alueella.
Pohjois-Pohjanmaan toimintaryhmät tunnistavat nuoret heterogeenisenä ryhmänä, jossa on
erilaisia alaryhmiä erilaisine tarpeineen. Nuorten oma-aloitteisuuteen kannustaminen ja nuorten
erilaisten tarpeiden parempi ymmärtäminen on Pohjois-Pohjanmaan toimintaryhmien toiminnan
jatkuvana kehittämishaasteena. Kaikissa painopisteissä pyritään ohjaamaan osa resursseista
nuoriin kohdistuviin toimenpiteisiin. Nuoret huomioidaan rahoituksen saajina sekä toiminnan
kohteina kaikessa rahoitettavassa toiminnassa. Suositaan kaikissa toiminnan painopisteissä
nuoriin kohdistuvia kehittämistoimenpiteitä.
Nuoret kohderyhmänä määritellään toisaalta teini-ikäisinä (14-20 -vuotiaat) sekä toisaalta nuorina aikuisina (20-30 -vuotiaat).
Ekologisesti kestävä kehitys ja ilmastovastuullisuus
Kestävä kehitys ja erityisesti sen ekologinen ulottuvuus on toimintaryhmätyön perusta. Luonnon
hyvinvointi ja luonnonvarojen järkevä käyttö niin, että niiden riittävyys turvataan myös tuleville
sukupolville, ovat maaseudun kehittämisen jatkuvuuden edellytyksiä.
Monet Pohjois-Pohjanmaan nousevat elinkeinot kuten kaivannaisteollisuus sijoittuvat maaseutualueille ja perustuvat luonnon varojen hyödyntämiseen. Mikäli näitä elinkeinoja ei harjoiteta
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, ne vaikeuttavat monien paikallisten elinkeinojen,
kuten matkailun, kehittämistä.
Ilmastonmuutos on globaali haaste, johon myös paikallisessa kehittämisessä tulee vastata.
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Pohjois-Pohjanmaan toimintaryhmät eivät tue toimintaa, joka tuhoaa ympäristöä ja on ekologisesti kestämätöntä. Kehittämistoiminnallaan toimintaryhmät hakevat myönteisiä ympäristövaikutuksia.
Verkostomainen toiminta
Toimintaryhmien toiminnan ydintä on erilaisissa kehittäjäverkostoissa toimiminen. Yksittäinen
toimintaryhmä on pieni ja resursseiltaan rajallinen toimija, jolla on kuitenkin ainutkertaisen
arvokas kosketuspinta paikallisiin yhdistyksiin, organisaatioihin, yrityksiin ja asiakkaisiin.
Toimintaryhmien työn vaikuttavuuden takaamiseksi Pohjois-Pohjanmaan toimintaryhmien on
päästävä mukaan alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin kehittäjäverkostoihin ja tuettava
verkostoja hyödyntävää kehittämistoimintaa.
Omaehtoisen paikallisen kehittämisen tukeminen
Omaehtoisen paikallisen kehittämisen eli paikallisilta toimijoilta tulevien kehittämisideoiden
tukeminen on Pohjois-Pohjanmaan toimintaryhmien olemassaolon perusta ja oikeutus.
Toimintaryhmät edellyttävät kaikelta kehittämistoiminnalta, että ne perustuvat paikallisiin kehittämistarpeisiin ja että niiden toteuttamisessa ovat paikalliset toimijat mukana joko päätoteuttajina
tai keskeisinä toimeenpanevina yhteistyökumppaneina, kohderyhminä tai hyödynsaajina.
2.3 Paikallisen kehittämisen strategiset painotukset ohjelmakaudella 2014 - 2020
Pohjois-Pohjanmaan toimintaryhmien paikallista kehittämistyötä linjaavat seuraavat strategiset
painotukset:
o Paikallisten resurssien ja luonnonvarojen aineellinen ja aineeton hyödyntäminen
o Yrittäjyyden tukeminen
o Maaseudun nuoret kehittämistoiminnan kohteena
o Yhteisöllisyyden ja sosiaalisen pääoman vahvistaminen
o Uudet palvelun tuotannon mallit
Paikallisten resurssien ja luonnonvarojen aineellinen ja aineeton hyödyntäminen
Paikallisuus globaalina trendinä voimistuu. Se tarkoittaa yhtäältä paikallisen tason kanssakäymisen ja
vaihdannan vilkastumista ohi alueellisten ja kansallisten yksityisen ja julkisen sektorin valtarakenteiden ja organisaatioiden (paikallinen – paikallinen; kansalainen – kansalainen). Toisaalta paikallisuuden korostuminen tarkoittaa esim. ruoan ja energian tuotannon paikallistumista vastavoimana ja
vaihtoehtona globaalille suurtuotannolle. Kolmantena paikallisuutta korostavana piirteenä on
kulutuskysynnän yksilöllistyminen, joka kohdistuu esim. matkailu- ja kulttuuripalveluihin tai (lähi- ja
luomu)ruokaan.
Toimintaryhmien rooli teeman kehittämisessä
Pohjois-Pohjanmaan toimintaryhmät tiedostavat paikallisuuteen liittyvät mahdollisuudet ja oman
alueensa paikallisen moninaisuuden ja paikalliset vahvuudet. Paikallisten resurssien ja luonnonvarojen aineellinen ja aineeton hyödyntäminen on keskeinen strateginen painotus tulevalla
ohjelmakaudella.
Yrittäjyyden tukeminen
Maaseutu on aluetta, jossa on totuttu yrittäjämäiseen toimintaan. Maaseudun elinkeinorakenteen
murros, alkutuotannon tilojen ja työpaikkojen väheneminen sekä toisaalta Pohjois-Pohjanmaan
alueella monien isojen työnantajien tekemä työvoiman vähentäminen korostavat entisestään
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yrittäjyyden merkitystä työllistäjänä. Maaseudun aluerakenteen ylläpitämisessä uusien toimeentulomahdollisuuksien löytäminen yrittäjyyttä kehittämällä on keskeinen menestystekijä.
Toimintaryhmien rooli teeman kehittämisessä
Useissa arvioinneissa ja tutkimuksissa on todettu toimintaryhmien menestyminen nimenomaan
mikroyritysten ja pienten maaseudun yritysten kehittäjinä. Toimintaryhmien työ on tuonut yritysten kehittämiseen selkeää lisäarvoa ja on ollut korvaamaton apu monille maaseudun pienyrityksille.
Pohjois-Pohjanmaan toimintaryhmät tiedostavat yrittäjyyden kehittämisen olennaisen tärkeän
merkityksen paikallisessa maaseudun kehittämisessä ja näkevät toimintaryhmätyön toimivana ja
tuloksellisena yritysten kehittämisen muotona.
Maaseudun nuoret kehittämistoiminnan kohteena
Pohjois-Pohjanmaan ikärakenne on monin osin haasteellinen, mutta paikoin myös Suomen
maaseutualueiden joukossa nuorekas.
Globaalina trendinä erityisesti syrjäiset maaseutualueet Euroopassa kärsivät väestön korkeasta keskiiästä ja ikärakenteen aiheuttamasta vaikeasta väestöllisestä huoltosuhteesta. Yhtä työssäkäyvää
kohden on monia ikääntyneitä työelämän ulkopuolella olevia. Tulevina vuosina ikärakenteen
ennakoidaan edelleen heikkenevän. Syitä kehityksen taustalla ovat aktiivisessa työ- ja opiskeluiässä
olevien nuorten poismuutto alueelta ja sitä kautta lisääntymisikäisen väestön ja syntyvyyden
väheneminen. Erityisesti nuorten naisten poismuutto on monien Euroopan maaseutualueiden
elinvoimaa lamaannuttava ilmiö. Keskeisiä syitä nuorten poismuutolle on työ- ja opiskelupaikkojen
puute. Opiskelemaan lähteminen maaseutukunnista on usein nuoren ja alueenkin kannalta pelkästään
myönteistä. Maaseudun kehittämisen kriittinen menestystekijä on miten näitä osaavia, korkeasti
koulutettuja nuoria saadaan muuttamaan takaisin kotiseuduilleen. Se edellyttää yleensä työpaikkaa
sekä itselle että mahdolliselle puolisolle. Paluumuuttohalukkuutta sekä halukkuutta pysyä kotiseudulla voimistavat myönteiset kokemukset kotiseudusta ja kiintymys alueeseen.
Toimintaryhmien rooli teeman kehittämisessä
Pohjois-Pohjanmaan toimintaryhmät aktivoivat ja tukevat alueella olevia nuoria ja vahvistavat
heidän myönteisiä kokemuksia kotiseudustaan. Toisaalta toimintaryhmät tukevat yritysten ja
työpaikkojen syntyä, jotta aineellinen perusta nuorten pysymiselle ja paluulle vahvistuisi.
Yhteisöllisyyden ja sosiaalisen pääoman vahvistaminen
Toimintaryhmätyö on EU-jäsenyyden aikana vahvistunut yhdeksi keskeisimmäksi maaseudun
yhdistys- ja kansalaistoiminnan tukijaksi ja mahdollistajaksi. Yhteisen tekemisen ja aktivoituneen
vapaaehtoistyön merkitys sosiaalisen pääoman eli alueen asukkaiden sujuvan yhteistyön ja
yhteenkuuluvuuden vahvistajana on ollut kiistaton.
Usein erilainen talkootyö liittyy elinympäristön parantamiseen. Paikallisessa kehittämisessä
paikallisista aloitteista lähtevä paikallisen elinympäristön parantaminen on keskeisen tärkeää.
Olennaista ei ole pelkästään tulos eli elinympäristöä parantavat ratkaisut ja asumisviihtyvyyden
paraneminen vaan myös prosessi, jossa yhteistyöllä parannetaan paikallista elinympäristöä. Maaseutu
on myös elinkeinotoiminnan toimintaympäristöä ja keskeinen osa monien yritysten ”tuotteita”,
esimerkiksi matkailussa. Tällöin on olennaista, että elinympäristön viihtyisyydestä, turvallisuudesta
ja infrastruktuurin toimivuudesta pidetään vähintään niin hyvää huolta, etteivät niiden puutteet estä
elinkeinotoiminnan aloittamista ja kehittämistä.
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Toimintaryhmien rooli teeman kehittämisessä
Pohjois-Pohjanmaan toimintaryhmät tiedostavat kriittisen merkityksensä yhteisöllisyyden vahvistajana ja yhteisöjen koossa pitäjänä ja haluavat jatkaa tätä työtä keskeisenä strategisena toimintaryhmätyön osana. Toimintaryhmät tiedostavat resurssiensa rajallisuuden elinympäristön ja
infrastruktuurin kehittämisessä ja kohdistavat kehittämistoimenpiteensä paikalliselta tasolta
tuleviin kustannuksiltaan pieniin elinympäristön tai infrastruktuurin parannuskohteisiin, joilla on
selkeästi nähtävissä yksittäiseen toimijaan kohdistumista laajemmalle leviäviä positiivisia kerrannaisvaikutuksia, elinkeinotoimintaan, yhteisöllisyyteen tai asumisviihtyisyyteen.
Uudet palvelujen tuotannon mallit
Julkinen, erityisesti kunnallinen palvelun tuotanto maaseutualueilla on vahvassa muutosturbulenssissa. Palvelun tuotantoa säätelevä julkinen lainsäädäntö tulee muuttumaan. Samoin palvelujen
tuottamisen rakenteet muuttuvat. Palvelujen tarve ei kuitenkaan vähene. Väestön ikääntyessä
erityisesti maaseutualueet kohtaavat uudenlaisia palvelujen tuotannon haasteita. On ennakoitavissa,
että palvelujen tuotannon tavat moninaistuvat. Julkisen sektorin rinnalla yritysten ja yhdistysten rooli
palvelujen rinnalla korostuu. Samalla palvelujen laatuvaatimukset tiukkenevat.
Toimintaryhmien rooli teeman kehittämisessä
Muuttuva palvelujen tuotannon kenttä tarjoaa Pohjois-Pohjanmaan toimintaryhmille monenlaisia
kehittämisen kohteita, joita voivat olla koulutustoimenpiteet, aloittavien ja jo toimivien yritysten
tukemien sekä palvelujen tuotannon toimintamalleihin ja yhteistyöhön kohdistuvat kehittämishankkeet.
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3

Alueen nykytila

Tässä luvussa esitetään tiivis kuvaus Pohjois-Pohjanmaan maakunnan nykytilasta SWOT-analyysin
avulla, näkökulmana on erityisesti paikallinen kehittäminen.
3.1 SWOT - vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat
Seuraavassa on esitetty Pohjois-Pohjanmaan maakunnan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja
uhat erityisesti paikallisen maaseudun kehittämisen näkökulmasta. Analyysi on esitetyt ensin tiiviissä
taulukkomuodossa ja sen jälkeen jokainen SWOT:in osa-alue laajemmin tekstimuodossa. Vahvuudet
ja heikkoudet ovat asioita, jotka ovat alueen sisäisiä ja /tai jo tällä hetkellä olemassa, kun taas
mahdollisuudet ja uhat kuvaavat asioita, jotka tulevat alueen ulkopuolelta ja /tai liittyvät vahvemmin
tulevaisuuteen.

Vahvuudet
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Monimuotoinen luonto ja maisema
Luonnonvarat
Sijainti ja saavutettavuus
Vahvat peruselinkeinot: maa- ja metsätalous,
porotalous
Matkailu ja vapaa-ajan asuminen
Yrittäjähenkisyys
Yhteisöllisyys, paikallinen kehittäminen
Rikas kulttuuri ja perinteet
Turvallinen ja väljä asuinympäristö
Lasten ja nuorten merkittävä osuus väestöstä
Osaaminen ja koulutus

Mahdollisuudet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heikkoudet
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ikärakenteen voimakas alueellinen vaihtelu
(maakunnan ja toimintaryhmien alueilla)
Väestörakenteen vanheneminen
Nuorten heikko työllistyminen
Puutteet (tieto)liikenneyhteyksissä etenkin
keskustojen ulkopuolella (tiestön kunto, julkinen
liikenne)
Palveluiden keskittyminen
Muutosherkkyyden puute, varovaisuus
Rajautunut yhteistyö, puutteellinen vuorovaikutus
Kehittämisresurssien puute
Lainsäädännön puutteet maankäytön suunnittelussa rajoittavat

Luonnonvarojen hyödyntäminen ja jalostus
Maaseudun vetovoiman /arvostuksen kasvu
Yhteisöllisyyden korostuminen ja hyödyntäminen
Yhteistyön vahvistuminen eri toimijoiden ja
alueiden välillä
Yhteistyön vahvistuminen eri toimialojen välillä
Matkailu, erityisesti monimuotoistuva kysyntä
Uudet yrittäjyyden muodot
Uudet palvelujen tuottamisen muodot
Lähituotteet (palvelut, ruoka, elintarvikkeet,
energia, muut tuotteet..)
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
Koulutustarjonnan ja -mahdollisuuksien kehittäminen
Etätyö

Uhat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kansallinen keskittävä politiikka (kunta- ja
palvelurakenneuudistus)
EU:n maatalouspolitiikan muutokset
Palveluiden saatavuuden ja infrastruktuurin
heikkeneminen
Yhteiskunnalliset ja taloudelliset kriisit (ääriliikkeet, joukkoirtisanomiset)
Ympäristöongelmat (ilmastonmuutos, luonnon
pilaantuminen)
Aktiivi-ikäisen väestön väheneminen
Yhteisöllisyyden heikkeneminen
Eriarvoisuuden lisääntyminen
Koulutustarjonnan heikkeneminen
Kehittämisrahoituksen heikkeneminen
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Vahvuudet
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yksi selvä vahvuus on monipuolinen luonto ja maisema. Maantieteellisesti laajan maakunnan alueelle mahtuu niin vaara- ja tunturimaisemaa kuin rannikkoa, merta ja
saaristoa sekä peltolakeutta ja monipuolisia kulttuuri- ja kylämaisemia. Vahvuutena on nähtävä myös
luonnonvarat, jotka mahdollistavat luontaiselinkeinojen (kalastus, metsästys, marjastus, sienestys,
poronhoito) ja maa- ja metsätalouden harjoittamisen sekä tarjoavat mahdollisuuksia hyödynnettäväksi mm. matkailuelinkeinon ja energian tuotannon aloilla. Alueen sijainti, maan puolivälissä pohjoisetelä -suunnassa sekä maaraja Venäjän kanssa, on vahvuus. Myös saavutettavuus on suurimmassa
osassa aluetta hyvä pääteiden, rautatien, lentokenttien ja länsirannikon satamien ansiosta. Myös Oulu,
joka on väkiluvultaan Pohjois-Suomen suurin ja yksi koko maan suurimmista kaupungeista ja
sijaitsee maakunnan alueella.
Peruselinkeinot eli maa- ja metsätalous sekä myös porotalous ovat alueella vahvoja, alkutuotannon
työpaikkojen osuus onkin maakunnassa koko maan keskiarvoa suurempi. Alueella on merkittäviä
matkailukeskuksia, kuten Kalajoen Hiekkasärkät, Ruka Kuusamossa ja Oulun kaupunki.
Yrittäjähenkisyys, etenkin perheyrittäjyys, voidaan nähdä alueen vahvuutena. Yrittäjähenkisyydellä
tarkoitetaan tässä myös korkeaa työmoraalia eli yrittäjien lisäksi myös palkkatyöntekijöiden
asennetta työntekoon. Toinen henkinen voimavara ja vahvuus on yhteisöllisyys ja siihen liittyen
aktiiviset paikalliset (kylä)toimijat. Alueen rikas, omaleimainen kulttuuri ja perinteet sekä turvallinen
ja väljä asuinympäristö, joka tarjoaa hyvät mahdollisuudet harrastaa, ovat vahvuustekijöitä, jotka
mm. lisäävät alueen houkuttelevuutta potentiaalisten uusien asukkaiden silmissä.
Selvä vahvuus on myös lasten ja nuorten merkittävä osuus väestöstä, kun tarkastellaan maakuntaa
kokonaisuutena. Ikärakenteessa on kuitenkin huomattavaa alueellista vaihtelua maakunnan ja myös
toimintaryhmien toiminta-alueiden sisällä. Edelleen maakuntaa kokonaisuutena tarkastellen väestön
koulutustaso on hyvä, alueelta löytyy myös erityisosaamista mm. uusiutuvan energian alalta.
Heikkoudet
Maakunnan heikkoutena voidaan pitää ikärakenteen voimakasta alueellista vaihtelua, mikä ilmenee
niin koko maakunnan kuin toimintaryhmien toiminta-alueiden sisällä. Osassa aluetta nuoria on
vähän, johtuen mm. jatkokoulutusmahdollisuuksien puutteesta. Huolimatta suuresta lasten ja nuorten
osuudesta, väestörakenteen on ennustettu maakunnassa tulevina ikääntyvän tulevina vuosikymmeninä. Nuorten heikko työllistyminen on haaste koko maakunnalle, toisaalta kielitaitoisen työvoiman ja
työvoimareservin puute on heikkous etenkin osassa aluetta.
(Tieto)liikenneyhteyksien puutteet etenkin keskustojen ulkopuolella on selkeä heikkous. Lisäksi
pitkät etäisyydet harvaan asutuilla alueilla, heikentynyt julkinen liikenne sekä paikoin heikko tiestön
kunto asettavat haasteita syrjäseutujen asukkaille. Julkisen liikenteen ohella yleisemminkin
palvelujen keskittyminen on havaittavissa olevaa kehitystä.
Muutosherkkyyden puute ja varovaisuus on nähtävä heikkoutena. Alueen vahvuuksissa tuli esille
yrittäjähenkisyys, mutta tämän vastavoimana alueella on havaittavissa muutosvastarintaa tai varovaisuutta, mikä voi aiheuttaa sen, että mahdollisuuksia ei hyödynnetä täysimääräisesti. Toinen
tekijä, joka voi rajoittaa niin kehittämismahdollisuuksien huomaamista kuin toteuttamista on puutteet
yhteistyössä, etenkin uusien avauksien puute ja puutteet alueen sisäisessä vuorovaikutuksessa esim.
kuntien tai kunnan ja kylien välillä.
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Kehittämisresurssien, kuten oman pääoman ja yksityisen rahoituksen puute etenkin kiristyvän
kuntatalouden aikana sekä osin aktiivisten toimijoiden vähäisyys ja myös tiedon puute rahoitus- ja
kehittämismahdollisuuksista on alueen kannalta heikkous. Lähidemokratian toimintamalleissa ja
niiden omaksumisessa on yhä kehitettävää, mikä tarve korostuu kuntaliitosten myötä. Lainsäädännön
puutteet maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa (maaseudulle rakentaminen ja yritystoiminta)
on heikkous maaseutualueiden kehittämisen kannalta.
Mahdollisuudet
Luonnonvarat tulee nähdä niin maakunnan vahvuutena kuin mahdollisuutena. Etenkin terveys- ja
ympäristötietoisuuden lisääntyessä luonnonvarojen hyödyntäminen, jalostus ja tuotteistaminen
esimerkiksi ruoantuotannon (esim. lähi- ja luomuruoka), bioenergian ja green care -toiminnan
muodossa tarjoaa alueelle mahdollisuuksia.
Maaseutuvaltaisessa maakunnassa maaseudun vetovoiman ja arvostuksen kasvu potentiaalisten
muuttajien keskuudessa on luonnollisesti mahdollisuus, mihin tulee varautua mm. saattamalla kylien
tonttitarjonta näkyväksi. Yhteisöllisyyden korostuminen ja lähidemokratia tarjoaa mahdollisuuksia jo
maaseudulla asuvien viihtyvyyden kuin myös alueen vetovoimaisuuden lisäämisessä.
Yhteistyön vahvistaminen ja vahvistuminen eri toimijoiden, alueiden ja toimialojen välillä sisältää
merkittäviä mahdollisuuksia alueen kehittämiseen. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välisen
ja sisäisen yhteistyön lisäksi myös erilaisten väestöryhmien, kuten maahanmuuttajien ja paluumuuttajien alueelle tuoma erilainen osaaminen ja uudet näkökulmat asioihin kannattaa hyödyntää.
Toimialojen välinen yhteistyö voi olla osaamisen, tuotteiden tai palveluiden yhdistämistä, mahdollisesti uudella tavalla.
Alueen vahvuutenakin mainittujen merkittävien matkailukeskusten hyödyntäminen on mahdollisuus
myös jatkossa. Erityisesti mahdollisuuksia sisältyy matkailijoiden yksilöllistyvään kysyntään, johon
vastaamiseen mm. alueen monipuolinen luonto ja maisemat antavat hyvät mahdollisuudet. Luonto- ja
kulttuurimatkailu, maatilamatkailu, eläinten tarkkailu /valokuvaus, hiljaisuuden, jään, revontulten
hyödyntäminen ovat kaikki esimerkkejä mahdollisuuksista matkailuelinkeinon saralla. Matkailu
vaatii, tyylistä riippuen enemmän tai vähemmän, tukipalveluita, kuten majoitus- ja ruokailupalveluita, joiden järjestäminen voidaan nähdä haasteena ja mahdollisuutena.
Uusille yrittäjyyden muodoille, kuten yhteisölliselle ja yhteiskunnalliselle yrittäjyydelle, sopimuksellisuudelle ja sosiaaliselle yrittäjyydelle on tilausta esim. palveluiden (ikääntyvän väestön palvelut,
liikkuvat palvelut, internet-palvelut..) järjestäjinä kunta- ja palvelurakenteen muuttuessa. Myös
monialayrittäjyys ja nuorten yrittäjyys tarjoavat mahdollisuuksia työllistyä ja työllistää. Potentiaalia
on myös innovatiivisten palveluiden ja tuotteiden kaupallistamisessa, mikä vaatii toki osaamista ja
usein myös taloudellista tukea, jota toimintaryhmä voi osaltaan tarjota. Lähituotteiden (palvelut,
ruoka, elintarvikkeet, energia, muut tuotteet..) tuotanto, jalostus ja myynti on myös nähtävä
mahdollisuutena yksilöllistyvien tarpeiden sekä ympäristö- ja hyvinvointiarvoja korostavassa
yhteiskunnassa.
Muista mahdollisuuksista voidaan nostaa esiin etätyön (vaatii toimivat tietoliikenneyhteydet) ja
lisääntyvän kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden mahdollisuudet sekä koulutustarjonnan
suunnittelu ja kehittäminen vastaaman koulutus- ja osaamistarpeita (opiskelun ja työelämän
yhdistäminen, etäopiskelu), myös ennakoivasti.
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Uhat
Kansallinen keskittävä politiikka, mm. kunta- ja palvelurakenneuudistus, on maaseutualueille uhka
(osin myös mahdollisuus, lisää yhteisöllisyyden ja paikallisen aktiivisuuden merkitystä ja roolia)
palveluiden ja päätöksenteon etääntyessä kyliltä, mikä lisää liikkumisen tarvetta ja sitä kautta myös
maaseudulla asumisen kustannuksia. Etenkin maaseutualueilla vaikuttavat myös EU:n maatalouspolitiikan linjaukset ja muutokset.
Erilaiset, erityisesti yllättävät yhteiskunnalliset ja taloudelliset kriisit ovat selkeä uhka myös PohjoisPohjanmaalla. Kriisejä voivat olla esimerkiksi ääriliikkeiden voimistuminen, globaalit talouskriisit,
joukkoirtisanomiset ja yritystoiminnan siirtäminen ulkomaille tai alueen ulkopuolelle. Oma lukunsa
on erilaiset ympäristöongelmat, globaalista ilmastonmuutoksesta paikalliseen tai alueelliseen
ympäristön /maiseman pilaantumiseen. Ympäristöön ja luontoon kohdistuvat riskit uhkaavat niin
viihtyvyyttä, terveyttä kuin elinkeinotoimintaa. Elinkeinotoiminnan, asumisen ja luonnonsuojelun
yhteen sovittamine voi myös olla joillain alueilla kehittämistä uhkaava tekijä, tulee huomioida
toimintoja suunniteltaessa.
Aktiivi-ikäisen väestön väheneminen on luonnollisesti uhka alueiden elinvoimaisuuden ja kehittymisen kannalta hyvinkin monella tavalla, mm. palveluiden tuottajat ja kuluttajat, paikalliset kehittäjät ja
vaikkapa maisemasta huolehtijat vähenevät. Yhteisöllisyyden mahdollinen heikkeneminen ml.
sukupolvien välisen tietämyksen siirtymättömyys, esimerkiksi aktiiviväestön vähenemisen
seurauksena, on uhka alueille, joille se on tällä hetkellä merkittävä voimavara. Väestöryhmien,
yksittäisten henkilöiden ja myös alueiden välinen eriarvoisuuden lisääntyminen voi johtaa syrjäytymiseen sekä muihin sosiaalisiin ongelmiin. Yksi eriarvoisuuskehitystä aktivoiva ja toisaalta siitä
johtuva tekijä on alueen kehittämisrahoituksen (EU ja kansallinen) heikkeneminen.
Koulutustarjonnan heikkeneminen on maaseutualueilla mm. väestöpohjan ja kansallisen politiikan
takia todellinen uhka ja se myös aiheuttaa uhkia koulutetun työvoiman jäädessä usein opiskelupaikkakunnalle töihin myös opiskelujen päätyttyä.
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4

Havaintoja kuluvasta ohjelmakaudesta

Tässä luvussa esitetään havaintoja kuluvasta ohjelmakaudesta seurantatietojen, toimintatapojen sekä
innovaatioteeman näkökulmasta. Toimintaryhmät ovat kehittämistyössään kehittämissuunnitelmiensa
mukaan tavoitelleet erityisesti:
o Pienyrittäjyyden ja työllisyyden parantamista
o Asuinympäristön viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden vahvistamista
o Yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistamista
Toimintaa ohjaavina periaatteina tai arvoina mainitaan:
o Kestävä kehitys ja luontovastuullisuus (ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen)
o Nuoret
o Tasa-arvo (alueellinen, sosiaalinen ja taloudellinen)
o Ruohonjuuritason toiminta
o Innovatiivisuus
o Osallisuus ja vuorovaikutteisuus
4.1 Toimintaryhmät seurantietojen valossa
Kahdessa seuraavassa taulukossa on esitetty myönnettyjen hanke- ja yritystukien määriä ja osuuksia
(kpl, julkinen rahoitus) Pohjois-Pohjanmaalla ja koko maassa. Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa
painopiste (70 % myönnetyistä tuista) on selvästi ollut yritystuissa, myönnettyjen tukien määriä
tarkasteltaessa. Myönnetystä julkisesta rahoituksesta suurin osa (60 %) on kuitenkin myönnetty
hanketukina. Yritystukipainotus tulee selvästi esille myös verrattaessa maakunnan osuuksia koko
maan vastaaviin osuuksiin; koko maassa hanketukien osuus on 55 % myönnettyjen tukien määrästä ja
81 % julkisesta rahoituksesta. Edelleen, Pohjois-Pohjanmaan maakunnan osuus koko maan
hanketuista (sekä kappale- että euromääräinen) on 8 % ja yritystuista 22 %.
Taulukko 1. Hanke- ja yritystuet määrät (kpl) ja myönnetty julkinen rahoitus Pohjois-Pohjanmaan
toimintaryhmissä ja koko maassa. Tilanne 31.10.2012. Lähde: Mavi
JoMMa
Keskipiste-Leader
Myötäle
Nouseva Rannikkoseutu
Rieska-Leader
Yhteensä, Pohjois-Pohjanmaa
Yhteensä, koko maa

kpl
57
70
20
39
78
264
3 233

Hanketuet
€
2 289 999
2 787 871
778 943
1 436 601
2 846 239
10 139 653
131 299 953

kpl
133
167
69
126
108
603
2 687

Yritystuet
€
1 497 408
1 800 949
917 122
1 278 797
1 140 372
6 634 648
30 676 388

kpl
190
237
89
165
186
867
5 920

Yhteensä
€
3 787 407
4 588 819
1 696 065
2 715 399
3 986 611
16 774 301
161 976 342

Kaikista maakunnan toimintaryhmien myöntämistä tuista (kappalemäärä) Keskipiste-Leaderin osuus
on vajaa 30 % ja Myötäleen 10 %, muiden kolmen toimintaryhmän osuuksien ollessa kunkin noin 20
%. Maakunnan toimintaryhmien profiileissa on hieman eroja, kun tarkastellaan myönnettyjen hankeja yritystukien (sekä kappale- että euromäärät) suhdetta kunkin ryhmän alueella. Yritystukien osuus
painottuu etenkin Myötäleen (78 %) ja Nousevan Rannikkoseudun (76 %) ja myöntämissä tuissa, kun
taas hanketukien osuus (42 %) on suurin Rieskan alueella.
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Taulukko 2. Hanke- ja yritystukien osuudet (kpl, julkinen rahoitus) kussakin Pohjois-Pohjanmaan
toimintaryhmässä sekä koko maakunnassa ja maassa. Tilanne 31.10.2012. Lähde: Mavi
Hanketuet (%)

Yritystuet (%)

kpl

€

kpl

€

JoMMa

30

60

70

40

Keskipiste-Leader

30

61

22

46

70
78

39

Myötäle
Nouseva Rannikkoseutu

24

53

76

47

Rieska-Leader

42

71

58

29

Yhteensä, Pohjois-Pohjanmaa

30

60

70

40

Yhteensä, koko maa

55

81

45

20

54

Myöntöjä voidaan tarkastella myös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteiden
suhteen. Yritystukien osalta lähes kaikki myönnetystä rahoituksesta on toimenpiteeltä 312 (Mikroyritysten perustaminen ja kehittäminen) niin koko maassa kuin Pohjois-Pohjanmaallakin. Hanketukien
osalta reilu puolet Pohjois-Pohjanmaalla myönnetystä rahoituksesta on toimenpiteeltä 321 (Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut), koko maassa osuuden ollessa noin kolmannes. Koko
maassa eniten (39 %) rahoitusta on myönnetty toimenpiteeltä 322 (Kylien kunnostus ja kehittäminen), kun Pohjois-Pohjanmaalla osuus on 25 %. Muiden toimenpiteiden osuus jää sekä koko maassa
että Pohjois-Pohjanmaalla selvästi näitä kahta toimenpidettä pienemmäksi.
4.2 Onnistumiset ja kehittämistarpeet ryhmien toimintatavoissa
Toimintaryhmissä järjestetyissä työpajoissa (alkukesän työpajat) pohdittiin missä määrin tavoitteet on
saavutettu ja mitkä asiat tähän ovat vaikuttaneet. Pohdittiin ryhmän toimintaprosesseja, mitkä ovat
olleet hyviä käytäntöjä, joita kannattaa jatkaa ja mitkä puolestaan ovat toimintatapoja, joista tulisi
päästä eroon tai joita tulisi kehittää. Lisäksi pohdittiin toimintaryhmän toimintaa ja roolia innovatiivisuuden näkökulmasta. Seuraavassa on esitetty tiivistetysti esille tulleet havainnot, innovaatioteemaa
käsitellään laajemmin luvussa 4.3.
Tavoitteiden saavuttamiseen arvioitiin vaikuttaneen positiivisesti erityisesti se, että toimintaryhmää
on helppo lähestyä ja asiakkaiden luo myös jalkaudutaan. Samoin lisääntynyt kokemus hanketoiminnasta, vakiintunut yhteistyö niin hankkeiden kuin eri toimijoiden kesken ja verkostoituminen muiden
toimijoiden kanssa edistävät tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi aktiiviset hakijat ovat luonnollisesti
avainasemassa tavoitteiden saavuttamisen kannalta.
Tavoitteiden saavuttamista voitaisiin edelleen parantaa lisäämällä yhä tiedottamista mm. onnistuneista hankkeista sekä lisäämällä aktivointia ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken (mikä vaatii toki oman
resurssinsa). Haku- ja toteutusprosessiin tulee kiinnittää huomiota, koska nykyisellään prosessin
raskauden koettiin karkottavan etenkin pieniä hanketoimijoita. Myös vaikutusten mittaamista ja
indikaattoreita tulisi kehittää, mm. kansainvälisyyden ja innovaatioiden osalta. Kansainväliselle
toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen nähtiin haastavaksi mm. siksi, että on hankala
löytää vastaavia kumppaneita ulkomailta ja kansainväliset hankkeet ovat ylipäätään työläitä
valmistella ja toteuttaa.
Onnistuneena hankkeena mainittiin eräässä ryhmässä koordinaatiohanke, jonka kautta on tuettu
pieniä investointeja. Ylipäätään esille tuotiin, että pienikin rahoitus voi olla ratkaiseva sysäys
kehittämisessä. Toisaalta onnistuneena mainittiin myös hanke, joka tukee alueen muita kehittämisstrategioita sekä yleishyödylliset hankkeet, jotka ovat hyödyttäneet useita ikäryhmiä ja yhteisöjä.
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Yleensäkin hyvin suunnitellut hankkeet ja hankkeet, joiden toteuttajat ovat sitoutuneita, mainittiin
onnistuneina. Kylillä on hankkeiden kautta saatu paljon aikaan, niin konkreettisia asioita kuin
yhteisöllisyyttä. Kylähankkeiden kautta syntyneiden yhteistyökuvioiden kautta on mahdollista jatkaa
hankkeella alkanutta toimintaa ja hankkeet ovat myös aktivoineet kyliä hankkimaan rahoitusta
muuhunkin toimintaan. Nuoriso-Leader tuotiin esille onnistuneena toimintatapana selkeytensä ja
yksinkertaisuutensa vuoksi. Nuoriin panostaminen yleensäkin koettiin tärkeäksi. Nuoriso-Leaderin
kaltaista toimintatapaa kaivattiin myös aikuisille, KyläLeader -toimintatapa vastaa osaltaan tähän
tarpeeseen.
Epäonnistuneina hankkeina mainittiin tapaukset, joissa tukimahdollisuuksia kysellään jälkikäteen tällöin tiedotus ei ole tavoittanut. Myös hankkeet, joita on tehty hankkeiden vuoksi eikä toiminnan
jatkoa pystytä turvaamaan. Hankkeen epäonnistuminen saattaa osaltaan johtua myös byrokratiasta,
mm. hitaudesta hankkeen maksatuksissa tai kaavoitussäädöksistä.
Asioina, joihin nähtiin olevan tarvetta panostaa jatkossa nykyistä enemmän, mainittiin useita asioita.
Usein esille tulivat nuoriin ja ikääntyvään väestöön kohdistuvat hankkeet, ympäristöhankkeet ja
myös riskipitoisempi toiminta tulisi olla mahdollista (säädökset eivät mahdollista joustavuutta ja
luovuutta). Lisäksi kaivattiin yhä lisää kansainvälistymistä, kansainvälisen toiminnan osalta
kannustavat esimerkit muilta alueilta olisivat tärkeitä. Myös alueen vahvuustekijöiden hyödyntämisessä nähtiin yhä kehittämisen varaa. Esille tuli myös strategisten valintojen tärkeys, keskityttäisiin
kehittämisessä muutamiin asioihin kerrallaan.
Ryhmän toimintaa koskevat kehittämisideat voidaan jakaa seuraaviin kokonaisuuksiin:
o tiedottaminen ja yhteistyö
o hallitustyöskentely
o innovaatioiden ja innovatiivisuuden edistäminen
Vaikka tiedottamista ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa pidettiin jo nyt usein hyvänä, niin
siinä nähtiin olevan kehittämisen varaa. Tämä kehittämistarve, mm. tiedottaminen rahoitusmahdollisuuksista, esimerkit muualta maasta ja (kylä)yhdistysten yhteistyön edistäminen, tuli esille myös
parissa (yrittäjä ja kyläyhdistyksen edustaja) sidosryhmähaastattelussa. Tiedottaminen sekä
verkostojen luominen ja ylläpitäminen onkin luonteeltaan jatkuvaa työtä. Erityisen tärkeänä pidettiin
sitä, että jalkaudutaan ”kentälle” tapaamaan alueen asukkaita, yrittäjiä ja kuntapäättäjiä henkilökohtaisesti. Tiedottamista voitaisiin tehostaa ja laajentaa myös tekemällä yhteistyötä muiden kehittäjätahojen ja sidosryhmien, kuten esim. yrittäjäjärjestöjen, pankkien, ammattikoulujen kanssa. Keskeistä
miettiä miten ja kenelle tiedotetaan, että tieto tavoittaa varmimmin ja tehokkaimmin, tiedottamisen
tavat (esim. suora kontakti toimintaryhmästä vai yhteistyötahojen kautta) ja sisällöt (esim. kuinka
yksityiskohtaista tietoa tarjotaan) onkin syytä valita kohderyhmien mukaan. Myös uusien tiedottamiskanavien, kuten sosiaalisen median (myös muut kuin facebook), käyttökelpoisuutta tulee harkita.
Hallitustyöskentelyn ansioina pidettiin yleisesti hallituksen aktiivisuutta, keskustelevuutta ja
suunnitelmallisuutta. Kehittämisehdotukset koskivat lähinnä kokouskäytäntöjä, esim. materiaalin
toimittamisen kehittämistä (mm. varajäsenille, sähköisesti) sekä hallituksen jäsenten asiantuntija /paikallistuntijaroolin vahvistamista; enemmän strategista työtä kehittämisen painopisteistä ja
enemmän yhteistyötä muiden toimintaryhmien hallitusten kanssa.
Innovaatioiden ja innovatiivisuuden edistämisen osalta esille tuli se, että ryhmissä pitää ensinnäkin
miettiä mitä innovatiivisuudella tarkoitetaan ryhmän toiminnassa ja miten olemassa olevat ideat
saadaan esille ja jatkojalostukseen. Myös yhteistyö muiden kehittäjien, kuten innovaatioasiamiehen
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ja muiden toimintaryhmien (esim. yhteinen innovaatioaktivaattori) kanssa tuotiin vahvasti esille.
Eräässä sidosryhmähaastattelussa (julkinen taho) korostettiin asiantuntijoiden näkemyksen
hyödyntämistä arvioitaessa ideoita ja niiden innovatiivisuutta. Yhteistyötä korostettiin sidosryhmähaastatteluissa (kyläyhdistyksen edustaja ja julkinen taho) myös siksi, että eri toimijoiden ja
henkilöiden yhteistyön edistämisen nähtiin lisäävän uusien ideoiden syntymisen mahdollisuuksia.
Muut esille tulleet kehittämisideat koskivat hankkeiden tuloksia ja vaikutuksia mittaavien indikaattoreiden kehittämistä sekä byrokratialtaan kevyempien, Nuoriso-Leaderin kaltaisten, toimintamallien
kehittämistä myös aikuiskohderyhmille. Myös hankehakemusten teemahaut sekä ideapankit (pankki,
jonne voisi jättää ideansa, jos ei pysty /halua sitä itse toteuttaa) tulivat esille konkreettisina
kehittämisideoina.
Esille tuli myös sellaisia kehittämistarpeita, joiden ratkaiseminen on kiinni ”ylemmältä taholta”.
Tällaisina asioina nousivat esille viiveet ohjelmakauden vaihtumisessa, mm. säädösmuutoksista
tiedottaminen toimintaryhmille, byrokratian vähentäminen ja siihen liittyen toimintaryhmien asema
kehittäjäkentässä sekä uudet rahoitusmallit. Byrokratiaan ja toimintaryhmien asemaan liittyen
mainittiin erikseen valvonnan ja raportoinnin järkevöittäminen, vaatimus ”aktiivisen kansalaisen”
mukana olosta hallituksessa, toimintaryhmien asema hankerahoituksen ja -maksatuksen osalta
(suhteessa ELY-keskukseen) sekä toimintarahan pienuus. Edelleen esitettiin tarve yksinkertaisemmille rahoitusmalleille (lump sum ja flat rate) sekä jonkinlaiselle ”riskirahoitukselle” eli myös aidosti
innovatiivisten hankkeiden rahoittaminen tulisi olla mahdollista.
Kalatalousryhmien toiminnasta saadut kokemukset olivat positiivisia ja eikä erityisiä kehittämistarpeita, toiminnasta tiedottamisen lisäksi, tullut esille. Kalatalousryhmien koettiin aktivoineen
toimijoita, mutta rahoitusmahdollisuudet nähtiin hyvin rajallisiksi (tiukat säädökset ja vähäiset omat
resurssit).
Toimintaryhmien käyttöön on toimitettu muistiot, jossa kehittämisideat on esitetty yksityiskohtaisemmin.
4.3 Innovaatioteema toimintaryhmissä
Tässä luvussa tarkastellaan Pohjois-Pohjanmaan toimintaryhmien toimintaa ja tulevaisuudennäkymiä
johdanto -luvussa mainituista näkökulmista (innovaationäkemys, rooli ja välineet) kauden 2007 2013 ohjelmien, työpajojen sekä toimintaryhmien toiminnanjohtajien haastattelujen (ks. liite 1)
kautta saatuja materiaaleja analysoimalla. Lainaukset ovat haastatteluista ellei muuta ole mainittu.
Innovaationäkemys
Maakunnan toimintaryhmien innovaationäkemykset ovat ohjelmien perusteella osittain jäsentymättömiä ja poikkeavat jonkin verran toisistaan. Muutamissa ohjelmissa innovaatio määritellään
erikseen, toisissa innovaationäkemys tulee esiin mm. tavoitteiden tai rahoituskriteerien kautta.
Innovatiivisuus nähdään ohjelmissa
- uusiksi tuotteiksi, palveluiksi, tuotantomenetelmiksi tai toimintatavoiksi
- uusiksi ratkaisuiksi ja uudenlaisten tuotteiden tai menetelmien käyttöönotoksi
- muualla käytössä olevaksi menetelmiksi tai toimintatavoiksi, jotka ovat uusia omalla alueella
- paikallisella tasolla uudet toimintatavat tai mallit
- kokeiluhankkeissa kehitetyiksi uusiksi tuotteiksi ja tuotantomenetelmiksi
- teknologian ja innovaatiopalveluiden siirroksi paikalliselle tasolle
- ideoiksi, jotka tuovat jotain lisäarvoa toimintaan.
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Innovatiivisuudelle annettava painoarvo vaihtelee ohjelmittain. Se on useimmiten rahoitusta puoltava
tekijä eikä itse päämäärä. Hankkeille tuo siis lisäarvoa, jos ne ovat innovatiivisia ja kehittävät uusia
toimintamalleja. Joissain ohjelmissa alueelta esiin nousevat uudet innovaatiot mainitaan laadullisina
tavoitteina tai koko toimintaryhmätyön läpäisyperiaatteena.
Ohjelmissa ei luokitella innovaatioita eri lajeihin, kuten teknisiin, organisatorisiin tai sosiaalisiin
innovaatioihin. Monista ohjelmista saa kuitenkin sen käsityksen, että innovaatiot katsotaan liittyvän
ennen kaikkea teknisiin sovelluksiin vaikkapa bioenergian kehittämisessä. Innovaatioiden kehittäjiksi
kaivataan ennen kaikkea yrittäjiä. Toisaalta innovaatioita kaivataan myös esimerkiksi uusien
asukkaiden houkuttelussa alueelle, jolloin kyseessä olisivat sosiaaliset innovaatiot.
Innovaatioiden syntymekanismeja ei käsitellä tarkemmin. Innovatiivisuuden katsotaan liittyvän
asenteisiin: Hulluillekin ideoille halutaan antaa mahdollisuus ja hankkeissa tarvitaan ennakkoluulotonta ja rohkeaa asennetta. Vanhan paradigman mukainen näkemys, jonka mukaan kehittäminen
tapahtuu ikään kuin ylhäällä kehitettyjä innovaatioita esimerkiksi maatalouden käyttöön siirtämällä,
tulee myös esiin. Innovatiivisuuden yhteys osaamiseen ja koulutukseen kuin myös kansainvälistymiseen on oivallettu.
Hakijoiden innovatiivisuutta arvioivat henkilökunta ja hallitukset oman kokemuksensa ja aluetuntemuksensa perusteella. Hakijoita muun muassa vertaillaan toisiinsa. Monet haastatellut kokivat, että
jonkinlainen mittaristo helpottaisi innovatiivisuuden arvioinnissa. Tekniset innovaatiot koetaan
muuta innovatiivisuutta helpommin todennettavaksi.
Hyvää ja helppoa innovatiivisuutta on siinä se, että se on aidosti ihan uusi asia. Uutta teknologiaa, jota kehitetään uuteen käytäntöön… Ei tarvitse ajatella onko se paikallisesti innovatiivista, vaan se on sitä maailmanlaajuisesti. Siinä ei tarvitse edes innovatiivisuutta miettiä,
mikä on sinällään puoltava asia. Tämmöset tekniset innovaatiot on niinku helppoja havaita.
Työpajoissa ja haastatteluissa todettiin kuluvan ohjelmakauden aikana innovatiivisuuden tukemisen
vaikeutuminen hankehallinnon tulkintojen kiristymisen takia. Tämä on johtanut siihen, että käsite
koetaan kiusalliseksi, ja toisaalta innovatiiviseksi katsotun toiminnan kriteerejä on laskettu.
Innovatiiviseksi voidaan monien mielestä katsoa jo sekin, että toiminta ei ole edes alueelle uutta,
vaan hanketoimija alkaa tehdä jotain asiaa eri tavalla kuin ennen. Toisaalta jostain vastauksista
voidaan tulkita, että innovaatiot käsitetään teknologiapainotteisesti, ja siksi liian vaativiksi. Tämä on
johtanut siihen näkemykseen, ettei pieniltä toimijoilta voida vaatia innovatiivisuutta.
Rooli innovaatioiden edistämisessä
Rahoittajana toimiminen on toimintaryhmille tärkeä, mutta ainoastaan yksi tapa toteuttaa tehtäväänsä. Toimintaryhmien käsitykset roolistaan innovaatioiden kehittämisessä ja innovaatioympäristön
tukemisessa vaihtelevat Pohjois-Pohjanmaalla melko paljon. Osa ryhmistä valottaa ohjelmissa
laajastikin rooliaan kehittäjänä, kun taas joku näkee olevansa vain rahoittaja, jolloin toimintaryhmä
nähdään lähinnä välineeksi saada alueen ulkopuolista rahoitusta kehittämistyöhön. Yhteistä ryhmille
on paikallisen kehittämisotteen korostaminen verrattuna muihin kehittämisorganisaatioihin.
Ohjelmissa mainitaan mm. seuraavia kehittämistehtäviä:
- yhteistyö organisaatioiden kanssa, jotka lähinnä sijaitsevat omalla alueella (seudulliset yritysneuvontaorganisaatiot, maaseutualan verkostot, muut toimintaryhmät, kunnat, ELY-keskus ja
asiantuntijatahot)
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- toimijoiden verkottaminen muun muassa viestintää apuna käyttäen
- hakijoiden neuvonta, kansainvälistymisen tukeminen ja henkisen tuen antaminen
- asiantuntijarooli kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa ja yleensä maaseudun kehittämistyössä
- osaamisen vahvistaminen tietoa välittämällä (tutkimustulosten, tiedon ja viranomaisten ohjeiden vieminen ja tulkinta paikallisille kehittäjille sekä heidän tarpeidensa välittäminen viranomaisille)
- maaseudun edunvalvojana ja keskustelun herättäjänä toimiminen osallistumalla maaseudun
kehittämisryhmiin ja ylläpitämällä kehittämiskeskustelua järjestämällä seminaareja
- kansalaisyhteiskunnan ja julkisen hallinnon yhteistyön kehittäminen kyläparlamenttitoiminnan
kautta
Verkostoitumisen laaja-alaisuudessa on jonkun verran parannettavaa useimmilla ryhmillä. Tavallisesti ohjelmissa mainitaan vain alueelliset elinkeinolliset yhteistyötahot, maaseututoimijat sekä muut
toimintaryhmät. Valtakunnallisia merkittäviä verkostoja toimintaryhmille ovat lähinnä muut Leader toimijat. Alueen ulkopuolisista verkostoista kysyttäessä hypätään helposti jo kansainväliselle tasolle,
mihin saattaa vaikuttaa kansainvälisyyden mukana olo toimintaryhmätyössä erillisenä teemana.
Maininta eräässä ohjelmassa ”omien toimijoiden kansainvälistymisestä” voidaan käsittää niin, että eri
toimijat rakentavat kansainvälisiä verkostoja toisistaan erillään. Jos näin on, se ei ole järkevää
resurssien tehokkaan käytön näkökulmasta.
Osa ryhmistä esittää toimintaryhmälleen myös konkreettista kehittämistyön tekijän, eli innovaatiotoiminnan toteuttajan roolia. Tällaisia toimintamuotoja ovat maaseudun palvelujen tekijöiden ja
tarvitsijoiden yhdistäminen tai koordinaatiohankkeet, jossa toimintaryhmä hakee ison hankekokonaisuuden itse ja myöntää tästä hankkeesta pienempiä alahankkeita suoraan hakijalle, jolloin toimintaryhmä on vastuussa alahankkeista viranomaiselle koordinaatiohankkeen kautta.
Työpajoissa ja haastatteluissa toimintaryhmän rooli innovatiivisuuden edistämisessä koettiin
hankalammaksi kuin miten se ohjelmakauden alussa kirjoitetuissa ohjelmissa oli kuvattu. Taustaajatuksena oli, että innovaatiot tehdään lähtökohtaisesti hankkeissa, jolloin niiden kehittäminen on
hanketoimijoiden vastuulla. Ongelmaksi nähdään, etteivät monetkaan ryhmät nykyisin profiloidu
hakijoiden silmissä innovatiivisten hankkeiden rahoittajiksi.
Vahvimmillaan toimintaryhmät kokevat olevansa innovaatioprosessien alkupään toimijoina, jossa
olennaista on hyvien ideoiden löytäminen ja tukeminen niiden alkupuolella.
Ideoitten esille tuoja, tarjotaan ajatuksia, vaikka ei olla asian varsinaisessa toteuttamisessa
keskeinen toimija, siinä on muut. Tuodaan esille ideoita, että voisiko jonkun asian ympärille
lähteä uutta kehittämään. Tarjota syöttejä, joihin alueen toimijat voivat tarttua ja lähteä viemään eteenpäin. Voidaan niissä sittenkin olla mukana, muttei keskeisenä toimijana.
Selkeänä vahvuutena on mahdollisuus laaja-alaisuuteen toiminnan aktivoimisesta toimijoiden
verkostoimiseen ja rahoittamiseen. Toimintaryhmä on ikään kuin näköalapaikka alueelliseen
kehittämiseen.
… olemme harvinaisen monipuolinen toimija. Meillä on mahdollisuuksia aktivoida ja potkia
persuuksille meidän alueemme toimijoita monessa asiassa ja saada ihmisiä näkemään asioita
uudella lailla. Sitten vielä meillä on loistava mahdollisuus vielä rahoittaa niitä.
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Innovaatioiden kehittäminen ei ole helppoa eri toimijoiden yhteistyönä vaan vaatii sosiaalista ja
verkostopääomaa, jotta eri toimijoiden osaaminen osattaisiin parhaiten hyödyntää ja vältyttäisiin
itseriittoiselta keittämistoiminnalta. Oman kehittämisroolin terävöittäminen voi siis olla yksi ryhmien
tavoitteista tulevaisuudessa.
Joskus ohjelman strategisuuden lisääminen teemoja ja kumppanuuksia kartoittamalla nähdään
alhaalta ylös -periaatteen vastaiseksi, jolloin kyseessä on toimintaryhmätyön strategisuuden
ymmärtäminen väärin. Ryhmän aluevaikuttavuus syntyy juuri siitä, että rahoitettavat hankkeet ja muu
toiminta vaikuttavat samaan suuntaan. Strateginen ja pitkäjänteinen kehittäminen on yksi toimintaryhmätyön mahdollisuuksista innovaatiotoiminnassa. Eräät kommentit antavat ymmärtää, että
omaehtoisuus ymmärretään joskus lähes itseriittoisuudeksi, jolloin muualta tulevia ideoita ei tarvita.
Ideoiden törmäyttäminen ja jatkokehittäminen on kuitenkin tärkeä osa innovaatioympäristön
vahvistamista, jossa toimintaryhmällä olisi annettavaa. Tässä mielessä täysin ”omaehtoista” ideaa ei
ole olemassakaan.
Välineet
Haastatteluissa esiin tuotuja innovatiivisuuden tukemisen tapoja rahoitukseen liittyen olivat muun
muassa hankerepertuaarin monipuolinen käyttö (esiselvitys-, kehittämis- ja tutkimushankkeet sekä
koulutus) ja hankkeiden limittyminen toisiinsa, mikä on tuonut kehittämiseen pitkäjänteisyyttä. Myös
monen toimintaryhmän yhteisissä hankkeissa on saatu uusia asioita aikaan. Nykyisen rahoitusmuodon joustamattomuus ja moniportaisuus on kuitenkin huonontanut hanketoiminnan imagoa, minkä
vuoksi innovatiivisia hankehakemuksia jätetään harvemmin kuin ennen. Toisaalta toimintaryhmä ei
aina uskalla rahoittaa tulokseltaan epävarmoja hakemuksia.
Hyödyntämällä niitä välineitä, joita ryhmillä on käytössään, voitaisiin rakentaa uutta luottamusta
toimintaan. Esimerkiksi uudenlaisten, erilaisia rajoja ylittävien kumppanuuksien rakentaminen on
yksi avain tähän. Erilaiset foorumit ja ideankeräys- ja kehittelytavat ovat toimintaryhmien vahvuuksia, jotka myös lisäävät toiminnan näkyvyyttä. Tähän voitaisiin panostaa uusillakin tavoilla (esim.
sosiaalisen median parempi hyödyntäminen). Byrokratialtaan helpompien rahoitusmuotojen
hankkiminen ryhmien kehittämistoiminnan resursoimiseen on yksi ratkaisu. Tällainen rahoituksellinen innovaatio onkin ollut Pohjois-Pohjanmaalla käytössä ns. Nuoriso- ja Kylä-Leaderissa.
Kylä-Leaderissa on kuntien rahaa ja hallituksen keräämää rahoitusta yrityksiltä ja arpajaisista. Kunnat ovat antaneet tähän rahaa, koska ne ovat nähneet, että tarvitaan rahaa, joilla
saadaan uusia toimijoita ja jota voidaan käyttää helpommin ja luovemmilla pelisäännöillä.
Tämä on ollut juuri sellainen, jossa on simppelit pelisäännöt ja jonka avulla ihmiset oppivat
kehittämistyötä ja yhdessä tekemistä. Myöhemmin voivat sitten hakea isompiakin hankekuvioita. Näin myös nuoret pääsevät tekemään ja hallinnoimaan myös itse hankkeita.
Toimintaryhmien luonnollisena roolina on kehittämisosaamisen vahvistaminen alueillaan. Tähän
tarkoitukseen voitaisiin pyrkiä saamaan esimerkiksi ESR -rahoitusta. Ryhmien resurssit menevät
helposti liikaa hallintoon suhteessa niiden kehittämispotentiaaliin. Olennaista toimintaryhmien
vaikuttavuudessa on sen oma osaaminen. Osaamistaso toki karttuu kokemuksen myötä jatkuvasti,
mutta aluekehittäminen on vaativa ala ja siihen liittyvän koulutuksen hankkiminen olisi tärkeää. Jos
oman osaamisen kehittäminen nojaa pelkästään hallinto-osaamista painottavaan toimintaryhmien
alueelliseen ja valtakunnalliseen koulutukseen, se ei ehkä riitä. Olisi hyödyllistä, jos toimintaryhmästä (henkilökunnasta tai hallituksesta) löytyisi lisäksi jonkun teeman erityisosaamista.
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Pari ryhmää on miettinyt ryhmänsä sisäistä työnjakoa. Strategista tasoa edustavat yhdistys ja hallitus,
taktista työntekijät ja operatiivista hanketoimijat. Hallituksen tehtävä on käyttää verkostojaan
tiedottamiseen ja hankkeiden kultivointiin. Hallituksen työryhmiä on myös käytetty teemakohtaisessa
kehittämistyössä.
Toimintaryhmien omat hankkeet ovat hyviä lisäresurssien lähteitä, joita olisi tärkeää voida saada
tukemaan niiden roolia alueensa uudistamisessa. Toimintaryhmien yhteishankkeet ovat osoittautuneet
tärkeiksi toimintamuodoiksi. Haastatteluissa esiin tuotu ajatus ryhmäkohtaisesta erikoistumisesta
tiettyihin teemoihin tai toimintamuotoihin voisi myös vapauttaa resursseja muuhun toimintaan.
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5

Toimintaryhmät innovaatioympäristöjä rakentamassa

Innovatiivisuuden, kokeilevuuden ja uudistamisen kautta avautuu näkökulma toimintaryhmätyön
osittain käyttämättömään potentiaaliin ja merkitykseen maaseudun uudistajana. Käsitteiden kautta
myös paljastuu toimintaryhmien erilainen suhtautuminen siihen, kuinka ne haluavat painottaa
kehittäjä- ja rahoittajarooleja toiminnassaan.
On tärkeää, että toimintaryhmät määrittelevät strategiassaan suhteensa innovaatioteemaan ja siihen,
kuinka se toiminnan eri muodoissa ilmenee. Toimintaryhmän innovaatioympäristön kehittämistyö
tapahtuu erilaisten välineiden avulla, joista hankkeiden valinta on tärkeä, mutta ei suinkaan ainoa.
Esimerkiksi projektien toiminnan ja alueen ulkopuolisten kontaktien rakentamisen kautta voidaan
vaikuttaa samaan suuntaan.
Koska innovaatioympäristön tilaan vaikuttavat lähtökohtaisesti kaikki eri toimijat, resurssit, kanavat
jne., jotka alueella toimivat, korostuu yhteistyön merkitys: Kukaan yksittäinen toimija ei yleensä
yksin pysty hallitsemaan koko innovaatioprosessia. Toimintaryhmienkin on integroiduttava
alueidensa muuhun innovaatiotoimintaan. Esimerkiksi kuntien merkitys vahvistuu innovaatioympäristöissä seutukaupunkien syntymisen myötä ja siten myös toimintaryhmien yhteistyökumppaneina.
Paikallisten kehittämispolitiikkojen toimintatapoja voidaan kuvata elinvoimapolitiikan käsitteellä,
joka voidaan jakaa ylläpitävään (olemassa olevan turvaaminen), kohdennettuun (olemassa olevan
kehittäminen) ja kokeilevaan (uuden luominen) elinvoimapolitiikkaan. Toimintaryhmätyö on ennen
kaikkea kohdennetun elinvoimapolitiikan väline maaseudun kilpailukykytekijöiden hyödyntämiseksi,
mutta myös merkittävä kokeilevan elinvoimapolitiikan toimija maaseudulla. Toimintaryhmätyön
kautta on mahdollista luoda uusia toimintatapoja maaseudulle tai maaseudun ja kaupunkien välille
(TEM 2011, s. 176). Vaikka toimintaryhmätyön kautta tuetaan mm. yhteisöjen pienimuotoisia
investointeja, tähtäävät toimenpiteet aina viime kädessä alueiden uusiutumiseen.
Paikallisten ja alueellisten innovaatioympäristöjen tukemisen ytimessä on kokeilevan kehittämiskulttuurin rakentaminen. Se on yleistä innovaatioympäristöjen vahvistamistyötä, jossa tuetaan kehittämisilmapiiriä ja lisäämällä toimijoiden keskinäistä luottamusta ja vahvistamalla uskoa omaehtoisen
kehittämistyön merkityksellisyyteen. On myös tarpeellista, että toimintaryhmä toiminnallaan
vahvistaa tiettyihin teemoihin liittyvää innovaatiotoimintaa. Temaattisen työn pitää olla linjassa
toimintaryhmän strategian kanssa. Koska innovaatioympäristöt vaihtelevat samalla alueellakin
toimialasta riippuen, tulisi olla selvillä valittujen teemojen erityisistä kehittämistarpeista.
Toimintaryhmille luontaisia toimenpiteitä ovat mm. toimijoiden keskinäisen verkottumisen
tukeminen luomalla sekä internet-pohjaisia että kasvokkain järjestettyjä foorumeja. Eri toimijoiden
kehittämisosaamista taas voidaan parantaa koulutusten ja muun tiedonvälityksen, kuten neuvonnan
avulla. Horisontaalisena toimijana ja alueensa asiantuntijana toimintaryhmillä on hyvät mahdollisuudet löytää sektoreita ylittäviä toimintamahdollisuuksia ja yllättäviä yhteistyöverkostoja, jotka voivat
johtaa uuteen ajatteluun. Koska yksittäiset projektit ovat yleensä liian lyhyitä innovaatioiden
syntymisen kannalta, toimintaryhmät voivat toimia ”kollektiivisena kehittämistyön muistina” ja siten
lisätä kehittämistyön pitkäjänteisyyttä.
Toimintaryhmät voisivat myös välittää alueelleen valtakunnallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa verkostoitumalla valittuja aloja koskevaa tietämystä ja tarjota tietoa esimerkiksi alueen
ulkopuolisesta kysynnästä. Maaseutu Suomi -strategiassa esiin tuodut temaattiset haasteet koskevat
energiaa, ruokaa ja hyvinvointipalveluja. Toimintaryhmien ratkaistavaksi tulee, minkä roolin ja mitä
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painottaen ne pyrkivät toimimaan kyseisissä teemoissa. Välineitä tähän työhön voisivat olla
toimintaryhmien itse hallinnoimat hankkeet ja myös muu kuin maaseutuohjelman kautta hankittava
rahoitus. Esimerkiksi ESR olisi luonteva väline osaamisen lisäämisen tarpeeseen.
Toimintaryhmä on itsessään verkosto, jossa ytimen muodostavat toimisto ja hallitus (toimintaryhmäorganisaatio). Laajempi toimijaverkosto aukenee yhdistyksen jäsenten, kuntien ja hanketoimijoiden
sekä alueellisten yhteistyöorganisaatioiden kautta laajemmalle valtakuntaan unohtamatta kansainvälisiä kumppanuuksia (toimintaryhmän verkosto). Näillä on toisistaan poikkeava rooli innovaatiotyössä.
Toimintaryhmäorganisaatio toimii yleensä enemmän yleisenä innovaatioympäristön tukijana, kun
taas hankkeet usein painottuvat itse innovaatioiden kehittämiseen (kuva 3.).

Kuva 3. Toimintaryhmän asemoituminen innovaatiotoiminnassa.
Toimintaryhmät painottavat eri tavoin innovatiivisuustavoitetta ja toimintaryhmäorganisaation roolia
tässä työssä. Yksinkertaistaen innovatiivisuuden tavoitetaso voi olla kunnianhimoinen tai matala, tai
toisaalta toimintaryhmäorganisaation rooli innovaatiotoiminnassa pieni tai suuri (taulukko 3.).
Olennaista on, että suunta on kohti korkeampaa tavoitetasoa samalla kun toimintaryhmän osaaminen
kehittämistyössä lisääntyy ja yhteydet kehittyvät.
Taulukko 3. Toimintaryhmien roolin kehittyminen innovaatioiden kehittämisessä.
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Koska resurssit ja toimijat ja toimintaryhmien rooli vaihtelevat alueittain, ei voida yleistää sitä, minkä
tyyppiset innovaatiot ovat sopivan kunnianhimoisia ja tavoiteltavia. Olennaista on toimintaryhmien
oma hyvä paikallistuntemus ja myös sopivan ajankohdan ymmärtäminen, mihin alueella ollaan
valmiita. Koska innovaatiot ovat suhteellisia ja konteksisidonnaisia, on myös vaikeaa kehittää
yleispätevää mittaristoa innovatiivisten ideoiden arviointiin. Hankeidean innovatiivisuuden arviointia
toimintaryhmissä helpottaa se, että neuvontatilanteissa pyritään ymmärtämään ja arvioimaan
hankkeen ideaa myös keskustelujen, eikä ainoastaan hakemuspaperien avulla. Kun ryhmän
tavoittelema innovatiivisuus on aukaistu strategiassa, helpottaa tämä yksittäisen idean arviointia.
Toimintaryhmillä on monia vahvuuksia maaseudun uudistamistyössä, jotka olisi tärkeä saada
hyödynnettyä. Innovaatioprosessien kannalta toimintaryhmät toimivat innovaatioprosessien
alkupäässä, jossa paitsi imuroidaan ideoita, kehitellään niitä ja löydetään jyviä jatkokehittelyä varten.
Olennaista on kehittää toimintaryhmän kykyä välittää linkkejä ja kontakteja ylemmän tason
toimijoihin niin maantieteellisesti, rahoituksellisesti kuin ennen kaikkea osaamisen kannalta.
Toimintaryhmien verkostomaisen toimintatavan, sektorirajoja ylittävän toiminnan ja eri tasoilla
toimimisen vuoksi niillä on vahvuutena olla näköalapaikalla alueensa kehittämisessä. Tämä helpottaa
kokonaiskuvan saamista ja antaa suhteellisuuden tajua siitä, mikä on olennaista alueen uudistumisen
kannalta. Sosiaalisten innovaatioiden kehittely on toimintaryhmille selkeä vahvuus. Teknisissä
innovaatioissa korostuu puolestaan toimintaryhmien rahoittajarooli. Yhteisöllisten toimijoiden ja
yrittäjien ideoiden yhteiskehittely näyttää edelleen olevan melko harvinaista, mutta toimintaryhmille
olisi luonnollista tarttua tähänkin mahdollisuuteen.
Toimintaryhmät tuovat alueensa uudistamiseen erilaisia resursseja, joista rahalliset resurssit ovat vain
yksi, vaikkakin tärkeä osa-alue. Muita ovat osaamis- ja verkostoresurssit, joita toimintaryhmä välittää
alueelleen. Tärkeää on myös kehittämisilmapiirin säilyttäminen ja tuominen alueelle (kuva 4.).

Kuva 4. Toimintaryhmän alueelleen tuomat resurssit.
Toimintaryhmien on mietittävä minkälaisella strategialla ne lähestyvät innovatiivisuushaastetta: Mikä
on juuri meidän toimintaryhmällemme sopiva rooli alueemme innovaatioympäristön kehittäjänä?
- Minkälaisia vahvuuksia toimintaryhmätyöllä on innovaatioympäristöjen tukemisessa ja miten
ne on hyödynnetty?
- Mikä on keskeinen toimintaryhmän osaaminen uudistamistyössä. Onko se poliittinen vaikuttaminen, substanssiosaaminen, verkosto-osaaminen vai hallinto-osaaminen?
- Minkälaisia mahdollisuuksia eri rahoitusmuodot voivat tuoda innovaatiotoimintaan?
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- Minkälaisia kompetensseja ryhmällä on käytettävissään (toimisto, hallitus, yhdistys, hanketoimijat ja em. kautta avautuvat verkostot) ja ovatko ne hyödynnetty täysimääräisesti?
- Kuinka verkostojen innovaatiokyvykkyyttä voidaan syventää (osaaminen) ja verkostoja laajentaa (uudet, yllättävät yhteistyötahot)?
Nykyisellä ohjelmakaudella on tehty karhunpalvelus Leader -toiminnan uudistamispotentiaalille
tulkitsemalla ahtaasti hallinnollisia säädöksiä. Jos toimintaryhmät vertautuvat pelkästään viranomaisiin, voi tulevaisuudessa olla hankalaa perustella toimintaa kun kilpaillaan niukkenevista aluekehittämisvaroista. Olisi olennaista, että toimintaryhmät löytäisivät oman roolinsa ja terävöittäisivät
erityispanostaan alueidensa uudistamiseen niin, että ne myös pystyisivät viestimään tämän eri
toimija- ja hallintotasoilla.
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6

Toimintaympäristön muutoslinjoja ja kehitystrendejä

Luvussa tarkastellaan maaseudun ja aluekehittämisen toimintaympäristöä aikalaisanalyyttisestä ja
ennakoivasta näkökulmasta. Etenkin eurooppalaiset ja kansalliset toimintapolitiikat (policyt)
yhteiskunnalliset kehitystrendit on nähtävissä tällaisina aineettomina, toimintaedellytyksiä muovaavina ja suuntaavina muutoslinjoina. Luvussa esitellään ajankohtaisia toimintaympäristötekijöitä
tarkoituksellakin yleisellä tasolla. Tarkastelun yleistävyys haastaa samalla esitettyjen näkökohtien
paikalliseen pohdintaan. Kun globaalit ja ylialueelliset trendit ja politiikat kohtaavat paikalliset
toimijat ja heidän elämismaailmansa, syntyvät vastaukset globaalin ja paikallisen risteyksissä ollen
luonteeltaan glokaaleja.
6.1 Eurooppa 2020 -strategia ja paikalliskehityksen idea
Euroopan unionin tulevaisuusstrategiat ja politiikkakehykset muodostavat maaseutu- ja aluekehittämisen formaalit lähtökohdat ja tavoitteet unionin budjetti- ja ohjelmakaudella 2014-2020. Eurooppaneuvosto päätti kesäkuussa 2010 uudesta kasvu- ja työllisyysstrategiasta, joka kiinnittyy visioon
älykkäästä, kestävästä ja osallistavasta kasvusta. Sen takana on yleinen huoli Euroopan kyvystä
uusiutua osana globaalia taloutta. Strategia on tarkoitettu kaikkia politiikkoja läpileikkaavaksi ja se
leimaa vahvasti käynnistyvän uuden ohjelmakauden toteutusta. Myös Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelma ja siihen kiinnittyvä toimintaryhmätyö on kytkettävä Eurooppa 2020 -strategiaan.
Eurooppalaisen kasvustrategian ulottuvuuksiin sisältyy sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen
koheesion eli yhteenkuuluvuuden tavoitteet. Koheesiopyrkimys on rakennerahastotoiminnan,
maaseuturahoituksen ja muiden EU:n kehityssuuntautuneiden rahoitusvälineiden pysyvä perustelu.
Eurooppalaista aluekehitystä luotaava komission viides koheesioraportti1 korostaa voimakkaasti
kansallista hallintotasoa alempien toimintatasojen merkitystä Eurooppa 2020 strategian ja yhteenkuuluvuuden tavoitteiden toteutuksessa. Osana alueellisen koheesion tavoitteita paikalliskehityksen
näkökulmat saavat silloin keskeisen painon2.
EU:n katsannossa paikalliskehityksen näkökulmat (local development approaches) viittaavat laajasti
paikkaperusteisuuteen (place based approach). Koheesioraportissa paikalliskehitys esiintyy niin
kaupungin kuin maaseudun sekä erilaisten kehittämisteemojen yhteydessä. Mittakaava on kuitenkin
suhteellinen ja paikallisuus määrittyy siis väistämättä eri konteksteissa eri tavoin. Paikalliskehitykseen yhdistetään kuitenkin koheesioraportissa tiettyjä organisointitapaa koskevia kriteerejä. Siihen
katsotaan liittyvän kaikkien asiaankuuluvien paikallisten osapuolten vahva yhteistyö ja yhtenäinen
strategia, jolla ratkaistaan alueen monenlaisia haasteita. Erityisesti mainitaan julkisten ja yksityisten
toimijoiden yhteistyö samoin kuin eri hallintotasot (kunta ja alue- sekä keskushallinnon yksiköt).
Paikalliskehitys saa huomiota useista eri syistä. Sen katsotaan saavan liikkeelle ihmisten vahvuudet,
osaamisen ja innon. Paikalliskehitys kannustaa valintoihin ja yhteistoimintaan sekä paikallisiin
toimiin, jotka ovat johdonmukaisia, tehokkaita ja kustannustehokkaita. Lisäksi paikalliskehitystä
korostavan lähestymistavan uskotaan tuovan esille koheesiopolitiikan demokratiaan ja kansalaisosallistumiseen liittyviä näkökulmia. Aikaisempaa paikkaperusteisempaa koheesiopolitiikkaa tai
politiikan alueellisesti ohjattavan osuuden kasvattamista perustellaan myös reiluuden näkökulmasta,
minkä mukaan paikkaperusteinen koheesiopolitiikka mahdollistaa kansalaisten hyötymisen Euroopan
yhdentymisprosesseista kunkin asuinpaikasta riippumatta tasaveroisemmin kuin toteutettaessa
keskitetysti johdettuja makroinvestointeja.3
1

Euroopan komissio 2010
Euroopan komissio 2008
3
An agenda for reformed cohesion policy 2009
2
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EU:n uuden ohjelmakauden (2014-2020) strategialinjaukset ovat paikallista kehittämistä ajatellen
myönteisiä. Aluekehittämistä tukevat maaseutu-, sosiaali- ja aluekehitysrahastot sekä Euroopan merija kalatalousrahasto tuovat kaikki uutta ohjelmakautta koskevissa ohjausteksteissään esille paikalliskehittämisen merkitystä niin osallisuuden kuin tuloksellisuuden kannalta. Komission linjaama
paikalliskehitys koskee lähtökohtaisesti kaikkia toimialoja ilman jakoa maaseutukehitykseen ja
muuhun sosiaalisen, taloudelliseen tai sektorikohtaiseen kehittämiseen4. Toteutuessaan monirahastoinen paikalliskehittäminen Leaderin kautta voisi merkitä toiminnan kattavampaa resurssiperustaa.
Esimerkiksi osaamiseen ja koulutukseen keskittyvien hankkeiden toteutettavuus paranisi verrattuna
pelkkään maaseuturahastosta tapahtuvaan resursointiin ja ohjaukseen. Tätä tekstiä kirjoittaessa
(lokakuussa 2012) ei kuitenkaan ole vielä tehty kansallista päätöstä siitä, otetaanko monirahastoinen
paikallinen kehittäminen käyttöön tulevalla ohjelmakaudella Suomessa.
6.2 Kohti kysyntälähtöistä maaseutuajattelua
Eurooppa 2020 -kasvustrategian kantavat teemat osallistava, kestävä ja älykäs kasvu muodostivat
myös Sitran, yhdessä maa- ja metsätalousministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa,
käynnistämän Maaseutu Suomi -strategiassa työpajaprosessin5 viitekehyksen. Osallistavalla kasvulla
viitattiin tässä yhteydessä laajasti maaseudun integroimiseen ja osallistamiseen kysyntälähtöiseen
kasvu- ja kilpailukykyajatteluun ja sen käytänteisiin. Kestävä kasvu puolestaan avasi näkymän
maaseudun merkitykseen voimistuvassa resurssiniukkuuden tilanteessa. Älykäs kasvu suuntasi
huomion niihin keinoihin, joilla uutta kysyntää kyettäisiin entistä paremmin tunnistamaan, luomaan
ja tukemaan ohjelmapolitiikan välinein, ja ennen kaikkea, miten siihen kyettäisiin vastaamaan
innovatiivisen yritystoiminnan keinoin.
Maaseutu Suomi -strategiassa työpajatyöskentelyn yhtenä keskeisenä lähtökohtana oli, että niin
sanottujen maaseutuelinkeinojen kehittämisen sijaan keskityttäisiin siihen, miten tunnistetaan uutta
kysyntää ja liiketoimintamahdollisuuksia, jotka liittyvät maaseutuun. Uudet liiketoimintamahdollisuudet saavat voimansa yhdestä tai useammasta niin sanotusta megatrendistä6 sekä vasta orastavista
hiljaisiksi signaaleiksi kutsutuista nousevista trendeistä. Tällaista ajattelua on kutsuttu kysyntälähtöiseksi maaseutuajatteluksi. Maaseutu ymmärretään silloin yhteiseksi kansalliseksi voimavaraksi, joka
samalla ylittää tiukat alueelliset tai paikalliset maaseutu-kaupunki -rajaukset. Maaseutu jäsennetään
osaksi ylialueellisia arvoketjuja ja sen kehittäminen visioidaan yhä enemmän ylialueellisten
innovaatioprosessien rakentamisena tai sellaisiin kiinnittymisenä.
Tässä katsauksessa tuodaan seuraavaksi esiin niitä olennaisia kehitystrendejä, teemoja ja mahdollisuuksia, joita on käsitelty syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana edellä mainitussa Maaseutu Suomistrategiassa -prosessissa. Prosessi on osa maaseutukehitykseen liittyvää tulevaisuustyötä, jossa on
tulkittu mm. megatrendejä ja niistä nousevia ratkaisutarpeita sekä uusia yksilöllisiä maaseutuun
liittyviä tarpeita ja kysyntää. Kysymyksessä on siten kollektiivinen tulkita eräistä muutostekijöistä,
joiden toivotaan ohjaavan alueiden ja elinkeinojen kehittämistyötä tulevina vuosina.

4

Katso Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahastoa Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä annetun asetusehdotuksen 2831 artikla.
5
Sitra 2012. Kuinka maaseutu vastaa tulevaisuuden kysyntään. Maaseutu Suomi –strategiassa työpajaprosessin tuloksia.
6
Megatrendit ovat tulevaisuutta määritteleviä suuria linjoja tai aaltoja, jotka vaikuttavat pitkävaikutteisina mekanismeina
useimpien ihmisten elämään ja joilta yksittäiset ihmiset eivät voi kokonaan välttyä. Megatrendejä esitetään eri medioissa
eri tasoisina. Useat akateemiset, hallinnolliset tai liike-elämän piirissä tuotetut aikalaisanalyyit ja tulevaisuuskatsaukset
tunnistavat aikamme megatrendeiksi mm. globalisoitumisen, ilmastonmuutokset, väestön ikääntymisen etenkin
Länsimaissa, kestävän kehityksen, työn murroksen ja teknologisen kehityksen, etenkin kiihtyvän digitalisaation.
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Maaseutu Suomi -strategiassa viritetty maaseutuajattelu ei lähde maaseudun tarvitsevuudesta ja
uhkista, vaan nostaa keskiöön maaseudun aineelliset ja aineettomat ominaisuudet ratkaisujen lähteinä
tai osana kestäviä ratkaisuja. Painotus on avautuvissa näkymissä, missä on mahdollisuuksia
edelläkävijyyteen ja innovaatioihin. Erilaiset heikkouksien ja uhkien ennakoinnit, kuten väestörakenteen muutos tai Euroopan velkakriisin uhka Suomen ja/tai Euroopan talousnäkymille, jätetään myös
tässä katsauksessa käsittelyn ulkopuolelle. Viime kädessä toimintaryhmät ja muut alueelliset toimijat
tulkitsevat ryhmäkohtaisissa strategioissaan (ja SWOT analyyseissä) sitä, missä määrin toimintaympäristön eri osatekijöitä ja aineettomia kehitystrendejä painotetaan kehittämistyön lähtökohtina.
Vihreän talouden tuleminen
Vihreän talouden tausta-ajureina ovat ilmastonmuutoksen ja energianiukkuuden megatrendit ja niistä
kumpuavat yhteiskunnalliset muutosvaatimukset. Vaikka ilmastonmuutos kattaa laajan joukon
toisistaan poikkeavia ennusteita7, ei sen olemassaoloa aseteta enää poliittisesti kyseenalaiseksi.
Suomen valtion sitoutuminen Euroopan vähähiilisen talouden tavoitteisiin omilla ilmastopoliittisilla
sitoumuksillaan8 tekee ilmasto- ja energiapolitiikasta keskeisen maaseutukehityksen toimintaympäristötekijän. Kysymyksessä on samanaikaisesti laajempi luonnonvarojen ja erityisesti öljyvarojen
ehtymisen suuri aalto, öljypohjaisen talouden taittuminen. Kun luonnonvaroja tarkastellaan
globaalissa mittakaavassa, myös mm. puhdas vesi on niukka ja nopeasti niukkeneva luonnonvara
(vrt. vesijalanjälki -keskustelu).
Vihreä talous on tulevaisuusnäkemys yhteiskunnan perusarkkitehtuurista tai alustasta, jossa koko
ekosfäärin kestävyys otetaan huomioon ja sen edistämisen varaan rakennetaan uutta kilpailuetua ja
kestävää kasvua. Vihreä talous merkitsee systeemistä muutosta, jonka keskiössä ovat energia- ja
materiaalitehokkuus, hajautettu uusiutuvan energian tuotanto ja jakelujärjestelmät sekä ekotehokkaat
palvelu- ja toimintamallit ja innovaatiot.
Etenkin maaseudulta odotetaan ratkaisuja globaaleihin vihreän talouden haasteisiin9. Oleellista on,
että vaikka ekologiset näkökohdat eivät vielä kiinnosta kaikkia, niukkuudesta voi syntyä innovaatioita. Hajautuneen vihreän ja bioperusteiden talouden toimintalogiikka on todennäköisimmin glokaali:
globaalin ja paikallisen yhteenkietoutuma, mitä kuvaa esimerkiksi maailmanlaajuinen sähkö-, kaasuja informaatioverkko. Näihin paikalliset toimijat osallistuvat niin tuottajina kuin kuluttajina10.
Ruokajärjestelmien muutos: lähi-, kausi- ja luomuruoka vastauksina
Ruoalla on pysyvä ja globaalisti katsottuna jatkuvasti kasvava kysyntä. Ruokajärjestelmien
muutoksen ajureina ovat mm. luonnonvarojen niukkuudesta sekä ilmastonmuutoksesta sekä
elintarvikekriiseistä nousevat vaatimukset. Useat tekijät ovat omiaan haastamaan monokulttuurisen
tehotuotannon ja nykyisenkaltaisen kansainvälisen elintarvikejärjestelmän asemaa11.
Kataisen
hallitusohjelmassa otettiin luomu- ja lähiruoan osuuden kääntäminen vahvaan nousuun Suomen
maatalouspolitiikan strategiseksi tavoitteeksi. Hallituksen lähi- ja luomuruokaohjelma nojaa vahvasti
käsitykseen ruokasektorista tulevaisuuden kasvualana ja ruokaturvallisuus nähdään jatkossakin
Suomen kansainvälisenä vahvuutena. Ruokajärjestelmien monimuotoisuutta halutaan nyt kaiken
kaikkiaan vahvistaa niin kuluttajien kun hallinnon suunnasta12.
7

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC 2012; Ilmatieteen laitos 2012
Valtioneuvoston tulevaisuusselontekoilmasto- ja energiapolitiikasta 2009; Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategia
2008
9
Nieminen-Sundell, R. 2011
10
Luoma, P., Vanhanen, J., Tommila, P. 2011
11
Huomisen Ruoka 2010
12
Hallituksen lähiruokaselvitys 2012
8
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Nousevan lähi-, kausi- ja luomuruoan taustalla ovat myös ruokaan liittyvät muuttuneet elämäntapa,
kulutus- ja hyvinvointitrendit. Uudenlainen ruoka-ajattelu liittyy läheisesti mm. energia- ja
materiaalitehokkaisiin tuotanto- ja jakeluketjuihin ja se on vihreän talouden oleellinen osa. Voidaan
puhua hajautetun alkutuotannon uudesta tulemisesta. Vuonna 2011 toteutetussa trendianalyysissä
suomalaiset toivovat maaseudun vastaavan tulevaisuudessa etenkin lähi- ja luomuruoan tarjontaan13.
Yksilöllistyvä hyvinvointi ja hyvinvointipalveluistuminen
Kulutus- ja hyvinvointikäsitysten yleissuuntauksena on yksilöllistyminen. Kuluttamisen sosiaalinen
ja ympäristöllinen tietoisuus nousee. Yksilölliset ja ei-materiaaliset hyvinvointitekijät nousevat usein
materiaalisten rinnalle ja ohikin. Trendianalyysien mukaan kuluttajat ovat kiinnostuneet maaseudusta
hyvinvoinnin lähteenä. Maaseudun vahvat valtit luonto, tila ja rauha vetoavat moniin niin Suomessa
kuin kansainvälisesti. Monet kuluttajat hakevat elämäänsä tasapainoa ja katsovat, että maaseudulla
piilee hyvä elämä.14
Maaseutu koetaan mökkeilyn ja lomailun kontekstissa hyvin myönteisenä. Medioissa on myös
lisääntyvässä määrin kerrontaa, jossa maaseutu näyttäytyy muodikkaana uudistumisen ja uudenlaisen
elämäntavan lähteenä. Maaseudun imago tai brändi on siis varsin vahva.
Maaseutu voi olla liiketoiminnan kulmakivi tai tuoda siihen aineellista tai aineetonta lisäarvoa monin
eri tavoin. Edelläkävijyys luonnon ja maaseudun arvojen tuotteistamisessa näyttää edellyttävän alan
uudistamista selvästi perinteistä maaseutu- ja mökkilomailua laajemmalla konseptilla. Green care15,
vihreä hoiva, on yksi alan mahdollinen kasvusuunta ja kehittämiskonsepti. Muita ovat esimerkiksi
retriitit ja elämysmatkailu sekä luontoelementtien tuottaminen osaksi rakennettuja ympäristöjä.
Elinvoimaisia liiketoimintakonsepteja selittää usein asiakkaiden kytkeminen palvelujen muotoiluun
ja sitä kautta tapahtuva jatkuva uusiutuminen.
Maaseudun aineellisiin ja aineettomiin voimavaroihin kytkeytyvän luovan ajattelun ja liiketoiminnan
vahvistuminen edellyttää ankkuroitumista paikallisiin toimijoihin ja toimintavalmiuksiin. Tämä on
työtä, jossa paikallisilla toimintaryhmillä voi olla alueensa monialaisina toimijoina ja tuntijoina
keskeinen välittäjärooli. Toimintaryhmien innovaatiotoimintaa ja käytäntöjä innovaatioympäristöjen
kehittämiseksi tarkastellaan lähemmin toisaalla raportissa.
6.3 Visio kokeilevasta kehittämiskulttuurista ja haasteita toimintaryhmien tulevaisuustyöhön
Maaseutualueiden tulevaisuuden strategioita voidaan tarkastella esimerkiksi edellä esiin nostettujen
bioperusteisen ja vihreän talouden, kestävien ruokajärjestelmien sekä väljyyteen ja maisemaan
liittyvän aineettoman hyvinvoinnin tuotteistamisen näkökulmista.
Teemat eivät ole suinkaan asiana uusia. Maaseutu Suomi -strategiassa prosessissa päädyttiin
esittämään, että koko kehittämiskulttuurimme olisi uudistuttava kyetäkseen saamaan käyttöön
maaseudun mahdollistamat ratkaisut. Maaseutuun liittyvään kysyntään vastaaminen edellyttää
innovatiivisia toimenpiteitä niin yrityksiltä, yksittäisiltä ihmisiltä ja yhteisöiltä kuin julkiselta vallalta.
Koska käytössä ei ole valmiiksi parhaita toimintamalleja, on kokeileminen uudistumishakuisen
kehittämiskulttuurin olennainen osa. Kuluvan vuosikymmenen aikana maaseudun kehittäjien
keskeisenä tehtävänä olisi siten juurruttaa maahamme kokeilemiseen kannustava kehittämiskulttuuri.
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Hienonen, K. 2011
Hienonen, K. 2011
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Green care Finland ry. 2012
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Uudenlainen kehittämiskulttuuri ei rakennu yhdestä suunnasta, vaan vuorovaikutteisena asteittaisena
prosessina. Kokeileva kehittämiskulttuuri merkitsee toimenpiteitä ajattelutapojen, kannustinkäytäntöjen ja säätelyn uudistamiseksi sekä avainaloja koskevia uusia kokeiluja ja pilotointeja. Kokeilut
antavat puolestaan syötteitä niin ajattelun kuin toimintapolitiikkojen kehkeytymiseen (kuva 1).

Maaseutu Suomi -strategiassa prosessin tulkinta trendeistä, hiljaisista signaaleista ja maaseudun
potentiaaleista tuotti näkemyksen, jonka maaseudun avulla voi luoda ratkaisuja niin globaaleihin kuin
yksilöllisiin tarpeisiin. Samalla vakuututtiin, että tällaiseen arvonluontiin kiinni pääseminen
edellyttää yhteiskunnan eri toimijoilta tietoisia toimenpiteitä eri tasoilla.
Vastaaminen vasta iduillaan oleviin mahdollisuuksiin, haasteisiin tai velvoitteisiin tapahtuu aina
alueen omista lähtökohdista eivätkä kaikki haluttavatkaan visiot ole realisoitavissa kaikkialla samassa
määrin. Esitetyn kehittämisnäkemyksen tulkinta suhteessa kunkin alueen lähtökohtiin muodostuukin
alueiden kehittäjäverkostojen keskeiseksi tulevaisuustehtäväksi. Maaseutu Suomi -strategiassa
prosessissa ryhmitellyt kolme toimenpidealuetta esitetään tässä tulevaisuustyötä kirvoittaviksi
keskusteluaiheiksi myös paikallisille toimintaryhmille:
- Kysyntälähtöisyydestä kumpuavan ajattelun valtavirtaistaminen: Mitä ajattelu merkitsee
kunkin toimintaryhmän yhteydessä? Onko se vain slogan vai vietävissä käytäntöön? Ketä tarvitaan
keskustelemaan ja toimintaan? Miten pyörä saadaan liikkeelle?
- Uusia ratkaisuja tukevien yhteistyö- ja liiketoimintamallien luominen: Kuinka toimintaryhmä
vauhdittaa erilaisten toimijoiden kohtaamisia? Kuinka se tunnistaa ja edistää toimija- ja aluerajoja
ylittäviä, yllättäviäkin kumppanuuksia?
- Uutta liiketoimintaa mahdollistavien rakenteiden uudistaminen: Kuinka toimintaryhmä
mukauttaa kehittämisen rakenteita ja käytäntöjä vastaamaan paremmin uusien ratkaisumallien ja
uuden liiketoiminnan syntyyn ja kasvamiseen? Minkälaista pelivaraa olemassa olevien ohjelmien
piirissä on löydettävissä ja minkä tulisi välttämättä muuttua?
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Liitteet
Liite 1. Toiminnanjohtajien haastatteluteemat
Minkälainen innovaationäkemys ryhmällä on? Innovaationäkemys liittyy siihen, minkälaisia
kriteerejä innovatiiviseksi katsotulle toiminnalle annetaan ja painotetaanko esimerkiksi teknisiä vai
sosiaalisia innovaatioita, lineaarista vai avoimeen ideointiin perustuvaa uudistumista.
-

Minkälaisilla perusteilla toimintaryhmässänne käytännössä arvioidaan ideoiden tai hankehakijoiden innovatiivisuutta?
Mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää?
Minkälainen olisi ideaalitapaus (tapaukset) hankkeesta, joka saavuttaisi toimintaryhmänne
kannalta tavoiteltuja innovatiivisia tuloksia?

Minkälaiseen rooliin alueen uudistamisessa pyritään? Toimintaryhmät ovat yksi monista toimijoista, jotka vaikuttavat alueidensa innovaatioympäristöihin. On selvitettävä, minkälaisia luontevia rooleja
kuuluisi toimintaryhmien vastuulle eri alueilla ja kuinka kunnianhimoisia nämä roolit olisivat.
-

Kuinka näet toimintaryhmän nykyisen roolin osana alueen toimijaverkostoa?
Minkälaiseen rooliin mielestäsi toimintaryhmänne tulisi tulevaisuudessa pyrkiä osana alueen
toimijaverkostoa?

Minkälaisia välineitä uudistamistyössä on käytettävissä? Toimintaryhmillä on käytössään erilaisia
resursseja uudistamistyöhön, kuten rahoitusta, osaamista ja verkostoja. On todennäköistä, että kaikki
mahdollisuudet eivät ole täysin käytössä. Olennaista on, että uudistamistyön välineitä käytetään
yhdessä sovitun suuntaisesti, eli strategisesti.
-

Minkälaisia tapoja teillä on käytössänne alueenne kehittämiseen?
Minkälaisia uusia kehittämistapoja tai -välineitä aiotte tai näet mahdolliseksi kokeilla tulevaisuudessa?
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Liite 2. Haastattelukysymykset toimintaryhmien sidosryhmille
Haastateltavan nimi:
Taustataho:
Millaista yhteistyötä on tehnyt toimintaryhmän kanssa:
Odotukset tulevalle kaudelle:
1) Tuntuma päättymässä olevasta kaudesta (voit pohtia esim. onko saatu tuloksia mitä tarvitaan,
toimintatapojen toimivuus, toiminnan painotukset/suuntaaminen)?
2) Odotukset toimintaryhmätyötä kohtaan (millaista toimintaa /painotukset)?
a. Myös laajemmin eli roolit, tehtävät alueella ja maakunnassa?
b. Uudet toimijat, ketä tarvitaan mukaan toimintaan?
c. Uudet toimintatavat?
Toimintaryhmän uudistuminen ja uusien ideoiden kehittely:
1) Minkälaisilla toimintatavoilla toimintaryhmä voisi parhaimmillaan tulevaisuudessa edistää uusien
ideoiden kehittelyä? Miten vahvistetaan kokeilukulttuuria?
2) Mainitkaa konkreettinen tapa, jolla voitaisiin lisätä vuorovaikutusta ja yhteistyötä ideoiden
kehittelyssä?
3) Millainen rooli toimintaryhmällä on innovaatioiden kehittäjänä Pohjois-Pohjanmaalla? Millainen
tulisi olla jatkossa?
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