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Tiivistelmä
Vaara-Karjalan Leaderin väliarviointiraportissa tarkastellaan Pohjois-Karjalassa viiden kunnan alueella 

toimivan Vaara-Karjalan Leader ry:n toimintaa aikavälillä 1.3.2015–30.6.2017. 

Väliarviointiraportti perustuu arviointiaineistoon, jossa keskeisessä asemassa olivat keväällä 2017 

toteutettu sähköinen Webropol-kysely alueen Leader-toimijoille (100 vastausta), 45 yksilöhaastattelua 

ja 2 ryhmähaastattelua (hallitus & toimistohenkilökunta). Analyysiaineistoa täydensivät runsas tilasto- 

ja muu kirjallinen oheismateriaali.

Väliarvioinnin kaksi keskeistä arviointikysymystä olivat: 1) Mitä konkreettisia tuloksia Vaara-Kar-

jalan Leader ry:n kehittämistoiminnalla on sen toiminta-alueella saatu aikaan ja, 2) Mikä on ollut 

toiminnan vaikuttavuus Vaara-Karjalan Leaderin alueella erityisesti suhteessa kehittämisstrategian 

eri painopisteissä asetettuihin tavoitteisiin nähden?

Arviointiraportin alussa käydään läpi Vaara-Karjalan Leaderin toimintaympäristön ehtoja ja esitetään 

arviointikysymykset sekä -menetelmät. Varsinaisessa arvioinnissa tarkastellaan ensin Vaara-Karjalan 

Leaderin toimintaa määrällisten tilastojen valossa, jota täydennetään laadullisella haastatteluaineis-

tolla kehittämistoiminnan nykytilasta ja vaikuttavuudesta. Raportin johtopäätösluvussa haetaan 

kokonaisnäkemystä kahteen keskeiseen arviointikysymykseen ja lopuksi luodataan Vaara-Karjalan 

Leaderin toiminnan tulevaisuuteen.

Vaara-Karjalan Leader ry:n kehittämistoiminta on väliarvioinnin perusteella ollut laaja kokonaisuus 

erilaisia kehittämistoimenpiteitä. Ohjelmakauden alkupuolella toteutettu aktivointi- ja tiedotusko-

konaisuus loi tukevan peruspohjan hanketoiminnan rahoitukselle ja muulle kehittämistoiminnalle. 

Alkuvaiheen onnistuneisuutta kuvaa se, että Leaderin hallitus teki väliarviointiraportin tarkastelu-

jakson päättymiseen mennessä kaikkiaan 137 myönteistä rahoituspäätöstä, joihin sisältyvät myös 

kuuden teemahankkeen alatoimenpiteet. Uusia hankehakijoita oli arviointijaksolla keskimäärin 50 % 

kaikista hakijoista, joka on erinomainen tulos.

Paikallisen kehittämistoiminnan tärkeitä välineitä olivat teemahankkeiden lisäksi Leaderin omat 

hankkeet. Arviointikyselyssä toimintastrategian vaikuttavuutta selvittäneiden kysymysten keskiar-

voksi tuli 7,6, joka on hyvä tulos. Hanketoimijoiden ja yhteistyökumppaneiden vastauksista korostui se 

kuinka monipuolisesti Leaderin toiminta vaikuttaa toiminta-alueen elinvoimaan ja hyvinvointiin, etenkin 

rakenteita kehittävän toiminnan osalta. Ainoat osa-alueet, jossa kehitys oli odotettua heikompaa, koski 

yritysrahoitusta ja yritystoiminnan kehitystä sekä ympäristöasioita.

Vaara-Karjalan Leaderin toiminta koettiin hyvin merkitykselliseksi paikallisten toimijoiden keskuu-

dessa. Ohjelmakaudella 2014–2020 Vaara-Karjalan Leaderin rooli on muuttunut entistä vahvemmin 

yhteisöllisen perustoiminnan rahoittajasta maaseudun aktiivi- ja monitoimikehittäjän rooliksi. Kuten 

väliraportin otsikko kertoo, Vaara-Karjalan Leader on uusiutumisen ja uutta etsivän toiminnan tiellä, 

joka johtanee sen toiminnassa aiempaa syvempään maaseudun kehittämistoimintaan yhteistyössä 

toiminta-alueen ja alueen ulkopuolisten kumppaneiden kanssa.
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1    Johdanto
Vaara-Karjalan Leader ry - Uuden aikakauden kynnyksellä -väliarviointiraportissa tarkastellaan EU:n 

ohjelmakaudella 2014–2020 aikavälillä 1.3.2015–30.6.2017 toteutunutta Vaara-Karjalan Leaderin 

kehittämistoimintaa. Vaara-Karjalan Leader ry:n (jatkossa Vaara-Karjalan Leader) toimintaa on aiemmin 

arvioitu useissa eri raporteissa sekä Vaara-Karjalan Leaderin omana toimeksiantona että aluehallintovi-

ranomaisten toimesta. Keskeisiä arviointiraportteja ovat olleet:

 » Heikkinen Voitto (2000). ”Vaara-Karjalan Leader II – ohjelman onnistumisen arviointi”

 » Maaseutuvirasto (2011). ”Väliraportti toimintaryhmien ohjaus- ja tarkastuskäynneistä”

 » Lehto, Esko (2009). ”Arviointiraportti – Vaara-Karjalan Leader ry:n toiminta v. 2001–2006”.

 » Eskelinen, Aini (2013). ”Aktiivisten, osaavien ja ahkerien ihmisten Vaara-

Karjala. Vaara-Karjalan kehittämisohjelman 2007–2013 arviointi”.

Näiden erillisten raporttien lisäksi Vaara-Karjalan Leader on toimittanut Maaseutuvirastolle tarvittavia 

selvityksiä omasta toiminnastaan mm. kehystarkistusten yhteydessä. Vaara-Karjalan Leader käy myös 

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa vuosittain erillisen kehityskeskustelun, joka kirjataan. Vaara-Kar-

jalan Leader on lisäksi itsearvioinut omaa toimintaansa mm. koulutus-, asiakas- ja hallituskyselyillä sekä 

toimiston kehityskeskusteluin. Eri raporttien perusteella toiminta on ollut aktiivista ja tuloksellista 

koko ohjelmakauden ajan, mutta yhtenäistä arviointiraporttia asiasta ei vielä ole olemassa.

Vaara-Karjalan Leaderin väliarvioinnin tavoitteena on antaa luotettava ja kattava katsaus Vaara-Kar-

jalan Leader ry:n kehittämistoiminnasta aikaväliltä 1.3.2015–30.6.2017. Katsaukseen on sisällytetty 

taustoituksen vuoksi osin vuoden 2014 toimintaa. Raportissa tarkastellaan ko. aikavälillä Vaara-Kar-

jalan Leaderin maaseudun kehittämistoiminnan perusprosesseja, toiminnalle asetettujen tavoitteiden 
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konkreettisia tuloksia ja arvioidaan toteutettujen toimenpiteiden ja saatujen tulosten vaikuttavuutta 

Vaara-Karjalan Leaderin viiden Suomen itäisen kunnan (Ilomantsi, Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo) 

kattavalla toiminta-alueella. Kunnat luokitellaan kaupunki–maaseutu-jatkumolla pääasiassa joko 

harvaan asutun tai ydinmaaseudun alueisiin ja kaksi kunnista on maaseudun paikalliskeskuksia (Lieksa, 

Nurmes).

Nyt toteutettu väliarviointi oli samalla osa Vaara-Karjalan Leaderin itsearviointia ja sisäistä laatutyötä, 

joka pohjusti osaltaan toimintaryhmän strategiatyötä tulevan uuden ohjelmakauden suunnittelua 

varten. Samalla väliarviointi tuotti uusia eväitä Vaara-Karjalan Leaderin laatukäsikirjaan. Väliarvioinnilla 

oli myös sen prosessin aikana sparraava vaikutus Vaara-Karjalan Leaderin toimintaan.

Nyt laadittu väliarviointiraportti perustuu erilliseen 6 kk:n henkilöresursointiin. Väliarviointiin lähei-

sesti kytkeytyvänä tehtävänantona siihen kuului lisäksi maakuntauudistukseen liittyvien palvelu-

kokonaisuuksien työstäminen. Sen tavoitteena oli, että Vaara-Karjalan Leader ry kykenee jatkossa 

vastaamaan entistä paremmin maakunta- ja sote-uudistuksen asettamiin haasteisiin sekä toiminnan 

uusiutumistarpeisiin.

2    Vaara-Karjalan Leader ry ja 
toiminta-alueen toimijuus

Vaara-Karjalan Leader ry perustettiin vuonna 1995 paikalliseksi toimintaryhmäksi EU:n LEADER II -yhtei-

söaloitteen toteuttamista varten. Yhdistys on toiminut nyt 22 vuotta ja vaikuttaa alueellaan vahvasti 

maaseudun kehittämiseen. Vuodesta 1995 alkaen vuoteen 2013 mennessä ennen uuden ohjelma-

kauden 2014–2020 alkua Vaara-Karjalan Leader oli rahoittanut kaikkiaan 556 yksittäistä hanketta.

Vaara-Karjalan Leaderissa henkilöjäseniä oli 30.6.2017 kirjauksen mukaan kaikkiaan 175 ja yhdistys-

jäseniä 43 eli yhteensä 218 jäsentä.  Vuoteen 2012 verrattuna yhdistyksen jäsenistö on kasvanut 25 

jäsenellä. Kuntajäseniä ovat kaikki viisi toiminta-alueen kuntaa.  Vaara-Karjalan Leaderin toimistossa 

työskentelee normaalisti 4 henkilöä, mutta henkilöstötilanne vaihtelee kulloinkin käytettävissä olevan 

toiminta- ja hankerahan sekä oman hanketoiminnan puitteissa.  Vaara-Karjalan Leaderin toimisto 

sijaitsee Lieksan kaupungin keskustassa. Vaara-Karjalan Leaderin itse toiminnan osalta tarkemmat 

numeeriset ja toiminnalliset tiedot löytyvät luvuista 5 ja 6.

Vaara-Karjalan Leaderin toiminta-alueella kehityksen käynnistäjiä ovat yksittäiset ihmiset tai aktiiviset 

yhteisöt. Kehityksen pyörä pyörähtää liikkeelle vasta kun alueen toimijat havaitsevat uusia tyydytet-

täviä tarpeita tai korjattavia asioita, keksivät hyviä kehittämisideoita sekä innostuvat toimimaan tavoit-

teellisesti, myös riskejä ottaen, niiden eteen.  Myönteinen toiminta-alueen kehitys ei ilmesty tyhjästä, 

vaan se on aina paikallisten toimijoiden tietoista ja tavoitteellista toimintaa. 
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Toiminta-alueen maaseudun myönteisen kehityksen edellytys on, että alueella on käytettävissä riittä-

västi mahdollistavia toimija-, talous- ja organisaatioresursseja, jotka tukevat alueen toimijoiden pyrki-

myksiä parantaa omia elinolosuhteita. Vaara-Karjalan Leader on toiminta-alueellaan yksi kehityksen 

mahdollistaja, joka tarjoaa toimijoille tueksi lähinnä kehittämishanke- ja yritystukia, mutta myös muita 

kehittämisvälineitä kuten esimerkiksi koulutusta tai verkostoitumisväyliä. Vaara-Karjalan Leaderin 

toiminta-alueen keskeisimpiä kehittämisorganisaatioita ja yhteistyökumppaneita toiminta-alueella 

ovat kuntien ylläpitämät kehitysyhtiöt. Vuoteen 2016 saakka kehittämisyhtiöitä oli kaksi, mutta 

vuoden 2017 aikana Lieksan kaupunki irtautui Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus PIKES Oy:n toimin-

nasta perustaen oman kehittämisyhtiönsä. Nyt toiminta-alueella vaikuttaa kolme eri kehittämisyh-

tiötä; Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy / jatkossa Joensuu Business Oy (Ilomantsi ja Juuka), 

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus PIKES Oy (Nurmes ja Valtimo) ja Lieksan kaupungin Lieksan Kehitys 

Oy (LieKe Oy).

Vaara-Karjalan Leaderin toiminta-alueella on julkisten kehittämisyksiköiden lisäksi runsaasti muita 

aktiivisia toimijoita. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan Kylät ry:n tietojen perusteella Vaara-Karjalan Leaderin 

alueella on 85 enemmän tai vähemmän aktiivista kyläkuntaa, joista useat ovat hakeneet kuluneiden 

vuosien mittaa Leader -rahoitusta, myös ohjelmakaudella 2014–2020.  Leader-rahoitusta hakeneet 

toimijat ovat usein olleetkin Vaara-Karjalan Leaderin alueella muita aktiivisempia kyläyhteisöjä (ks. 

https://kylat.fi/kylat).

Paikallisen kylätoiminnan lisäksi Vaara-Karjalan Leaderin alueella toimii lukuisa määrä muita yhdistys- ja 

seuratoimijoita, kuten esimerkiksi liikunta-, kalastus- metsästys-, luonto-, maamieseuroja tai kulttuuri-, 

perinne-, Martta- tai yrittäjäyhdistyksiä. Toiminta-alueelle sijoittuu lisäksi useampia maaseudun kehit-

tämisorganisaatioiden, mm. 4H ja Maaseudun Sivistysliitto, toimipisteitä.  Pielisen Karjalan alueen 

viiteen kuntaan oli rekisteröity vuonna 2017 kaikkiaan 961 yhdistystä (Ilomantsi 184, Juuka 157, Lieksa 

334, Nurmes 215, Valtimo 71), joka osoittaa vahvan yhdistystoiminnallisen kehittämispohjan alueen 

toiminnoissa.

Jokaisessa Vaara-Karjalan alueen kunnassa toimii yrittäjäyhdistys. Lisäksi yrittäjien itsenäisesti perus-

tamia yritysryhmiä Leader-alueella toimi vuonna 2015 Spatian (Ryhänen & Saukkonen 2015) tekemän 

selvityksen mukaan kaikkiaan 46 kpl (Ilomantsi 16, Juuka 7, Lieksa 10, Nurmes 11 ja Valtimo 2). Toimi-

alajaottelun mukaan suurin osa yritysryhmistä toimi palvelualalla ja niistä suurin osa matkailualalla. 

Jalostuksen yritysryhmät painottuivat Ilomantsiin ja Nurmekseen ja alkutuotannon voimakkaimmin 

Valtimolle.

Vaara-Karjalan Leaderin maaseudun kehittämistoimintaa ohjaa ohjelmakautta 2014–2020 varten 

laadittu kehittämisstrategia ”Vasiten vastavirtaan!”. Sen johdannossa tiivistyvät hyvin keskeiset asiat 

Vaara-Karjalan Leaderin toimijuudesta, toiminnan tavoitteista ja kehittämispyrkimyksistä.
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3    Vaara-Karjalan Leader toimintaympäristönä

3.1 Toiminta-alue ja väestö

Vaara-Karjalan Leaderin toiminta-alue sijoittuu itäiseen Suomeen Pohjois-Karjalan maakuntaan viiden 

kunnan (Ilomantsi, Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo) alueelle. Vaara-Karjalan Leaderin alueen viidestä 

kunnasta kolme (Nurmes, Lieksa, Ilomantsi) rajoittuu Suomen Venäjän vastaiseen itärajaan. Toimin-

ta-alue on kokonaisuutena maantieteellisesti laaja (11 780 km2) ja välimatkat pitkähköjä alueen sisällä. 

Toiminta-alue on pinta-alaltaan noin puolet koko Pohjois-Karjalan maakunnan pinta-alasta.

Kaupunki-maaseutu luokittelussa alue on valtaosaltaan harvaan asuttua maaseutua (Kartta 1). Toimin-

ta-alueella sijaitsee kaksi paikalliskeskusta (Nurmes ja Lieksa), jotka molemmat ovat samalla oman 

talousalueensa pikkukaupunkeja sekä toiminta-alueen vahvimpia kuntakeskuksia. Näiden kahden 

keskeisen kaupunkitaajaman ympäristöön sijoittuvat ydinmaaseuduksi luokitellut alueet.

”Vaara-Karjalan Leader ry:n rooli on ollut koko historiansa ajan vahvasti paikallisia toimijoita tuke-

va, ja sitä voi luonnehtia lähimahdollistajaksi”.

 ”Tilastojen valossa aluettamme voisi luonnehtia jopa kurjistuneeksi. Tilastoista huolimatta, 

tai juuri niiden takia, asukkaitamme luonnehtii iloisuus sekä tietynlainen sitkeys. Käännämme ne-

gatiiviset asiat positiivisiksi. Uimme vastavirtaan. Emme luovuta. Alueemme asukkaat ovat olleet 

erittäin aktiivisia elinympäristönsä ja hyvinvointinsa kehittämisessä, jos sitä mitataan eri ohjelma-

kausina toteutettujen hankkeiden määrällä”.

 ”Vaara-Karjalan Leader ry:n rooli alueensa kehittämisessä on kasvanut ohjelmakaudelta 

toiselle, samoin leader-ryhmän tekemä työ on saanut niin alueen asukkailta, viranomaisilta kuin 

muiltakin yhteistyökumppaneilta tunnustusta. Leader-ryhmä on panostanut verkostoitumiseen ja 

verkostojen kautta vaikuttamiseen”.

 ”Uudella ohjelmakaudella tullaan panostamaan entisiä ohjelmakausia näkyvämmin alueen 

toimijoiden aktivointiin. Aktivointityöhön haetaan uuden ohjelmakauden kynnyksellä uusia, 

innostavia muotoja. Näkyvyyden kautta saadaan toiminnasta kiinnostuneita entistä enemmän 

mukaan leader-ryhmän toimintaan”.

 ”Uusi ohjelmakausi tuo tullessaan paljon muutoksia. Uusi ohjelmakausi edellyttää Lea-

der-ryhmältä uusia toimintatapoja ja ”vanhasta” irtaantumista. Byrokratian toivottaessa keven-

tyessä, leader-ryhmällä jää enemmän aikaa aktivointiin ja neuvontaan. Päästään siis itse asiaan. 

Työhön, mitä osaamme parhaiten ja mitä meiltä odotetaan. Vaara-Karjalan Leader tulee panosta-

maan erityisesti näihin toiminnan osa-alueisiin”.

 ”Strategian toteuttamisessa avainasemassa ovat alueen asukkaat. Leader-ryhmä on kump-

pani, rohkaisija ja mahdollistaja. Leader-ryhmänä pidämme yllä alueemme vireyttä ja kuljemme 

vierellä kumppaneidemme matkassa”.
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Kartta 1. Vaara-Karjalan Leaderin toiminta-alue ja alueen kunnat (Ilomantsi, Juuka, Lieksa, Nurmes, 

Valtimo) maaseutu-kaupunki luokittelussa (Suomen ympäristökeskus 2017a).

Kolmen muun kunnan (Ilomantsi, Juuka ja Valtimo) kuntataajamat ovat paikallisia maaseudun palvelu- 

ja hallintotaajamia eli pieniä kirkonkyliä, joiden lähialueille myös kuntien muu asutus on pääasiassa 

painottunut. Muuten näiden kolmen kunnan alueet ovat pääosin harvaan asuttua maaseutua, jossa 

sijaitsee kuitenkin pieniä paikallisia asutus- ja osin palvelukeskittymiä, joita voidaan kutsua joko kyliksi 

tai pienkyliksi yhdyskuntarakenteen luokituksen perusteella (Suomen Ympäristökeskus 2017b).



VAARA-KARJALAN LEADER RY VÄLIARVIOINTIRAPORTTI 1.3.2015 – 30.6.2017  SIVU 9 / 82

Sen lisäksi, että Vaara-Karjalan Leaderin toiminta-alue on alueellisesti katsoen pääosin harvaan asuttua 

maaseutua, väestörakenteellisesti sen väestömäärä on suhteellisen kapea. Vuonna 2016 Vaara-Kar-

jalan Leaderin alueella asui yhteensä 31 885 asukasta (Taulukko 1). Koko väestöstä kahdessa paikallis-

keskuksessa (Lieksa ja Nurmes) asui v. 2016 yhteensä 12 400 asukasta, ydinmaaseudulla 5 676 asukasta 

ja harvaan asutulla maaseutualueella yhteensä 13  265 asukasta.  Harvaan asuttua maaseutua ovat 

kokonaan Ilomantsin ja Juuan kunnat, mutta merkittävä osa väestöstä myös muissa toiminta-alueen 

kunnissa sijoittuu (vaihteluväli 14,7–22,1 %) edelleen harvaan asutulle maaseudulle.

Asukasmäärän kehitystrendi kaikilla maaseututyypeillä Vaara-Karjalan Leaderin toiminta-alueen 

kaikissa kunnissa on ollut jo pitkään voimakkaasti laskeva. Toiminta-aluetta voikin luonnehtia 

Suomen mittakaavassa syrjäiseksi maaseuduksi ja siten kehityksellisesti monella tapaa haasteelliseksi 

toiminta-alueeksi.

Toiminnallisesti Vaara-Karjalan Leaderin alue on vuosien mittaan osoittautunut luontevaksi ja toimi-

vaksi aluekokonaisuudeksi, joka on täysin omalaatuisensa sen itäisestä rajasijainnista ja pinnanmuo-

dostuksesta johtuen. Suomen maisema-aluejaossa alue luetaan vaara-alueeseen, joka ilmenee noin 

50–200 m korkeina havumetsien peittäminä mäkinä ja korkeampina vaaroina. Muita hallitsevia maise-

maelementtejä ovat Pielisen ja Koitereen järvet sekä lukuisat paikalliset järvi- ja jokikohteet kuten 

Lieksanjoki, Koitajoki tai Valtimon kunnan alueelle pääosin sijoittuva pitkä jokiketju, joka laskee 

Pieliseen.

Vaara-Karjalan Leaderin toimintaympäristön erityispiirteisiin ja siten sen toiminnallisiin ratkaisuihin 

vaikuttavat vahvasti alueen itäinen sijainti ja Venäjän vastainen valtakunnanraja, joka on jättänyt laajat 

metsäiset erämaa-alueet rajan pinnassa pääosin asumattomiksi. Maanviljelyyn parhaiten soveltuvat 

alueet keskittyvät pääasiassa Pielisen järvialtaan lähiympäristöön, sinne laskevien jokiuomien varteen 

tai korkeiden vaarojen rinteille, joilla sadot ovat säilyneet paremmin hallalta suojassa ja maaperä on 

suotuisampi viljelyyn. Näillä alueilla sijaitsevat myös alueen vahvimmat paikalliset kylä- ja pienkyläyh-

teisöt. Pääasiassa nämä alueet kuuluvat ydinmaaseudun alueisiin.

Vaara-Karjalan Leaderin toiminta-alueella persoonallinen pohjoiskarjalainen asutus- ja tapakulttuuri 

elää vahvana, jossa sekoittuvat luontevasti toisiinsa itäinen kulttuurivaikutus, mm. ortodoksinen 

uskonto, läntisempiin ajattelu- ja toimintatapoihin. Vaara-Karjalan Leaderin toimintaympäristön sijainti 

näiden kahden kulttuuripiirin rajapinnalla ilmenee eri tavoilla muun muassa alueen asukkaiden menta-

liteetissa, tapa-, ruoka- ja rakennuskulttuurissa tai hyvässä valmiudessa yhteisölliseen toimintaan. 

Elämiseen kahden kulttuurin rajapinnalla on sopeuduttu toiminta-alueella hyvin ja hyödynnetty myös 

sen mahdollistamia vuorovaikutus- ja kehitysmahdollisuuksia.



VAARA-KARJALAN LEADER RY VÄLIARVIOINTIRAPORTTI 1.3.2015 – 30.6.2017  SIVU 10 / 82

Kunta Vuosi Koko 
väestö

Maaseudun 
paikalliskeskus, 
asukkaita / %

Ydinmaaseutu, 
asukkaita / %

Harvaan asuttu 
maaseutu, 
asukkaita / %

Koordinaatti-
tieto puuttuu

Ilomantsi 1990 8054 0 0 7946 / 98,7 % 108

2010 5883 0 0 5836 / 99,2 % 47

2016 5237 0 0 5189 / 99,1 % 48

Juuka 1990 7317 0 316 / 4,3 % 6916 / 94,5 % 85

2010 5589 0 160 / 2,9 % 5360 / 95,9 % 69

2016 4938 0 161 / 3,3 % 4705 / 95,3 % 72

Lieksa 1990 17527 10159 / 58,0 % 3594 / 20,5 % 3481 / 19,9 % 293

2010 12687 7889 / 62,2 % 2619 / 20,6 % 2101 / 16,6 % 78

2016 11580 7283 /62,9 % 2382 / 20,6 % 1791 / 15,5 % 124

Nurmes 1990 10944 6694 / 61,2 % 2162 / 19,8 % 1877 / 17,2 % 211

2010 8508 5 449 / 64,0 % 1711 / 20,1 % 1289 / 15,2 % 59

2016 7885 5117 / 64,9 % 1549 / 19,6 % 1160 / 14,7 % 59

Valtimo 1990 3637 0 2786 / 76,6 % 805 / 22,1 % 46

2010 2458 0 2011 / 81,8 % 432 / 17,6 % 15

2016 2245 0 1804 / 80,4 % 420 / 18,7 % 21

Väestö 
yht. 

2016 31885 12400 / 38,9 % 5896 / 18,5 % 13265 / 41,6 % 324 / 1 %

Taulukko 1. Vaara-Karjalan Leader toiminta-alueen väestön jakautuminen paikalliskeskuksiin ja erilai-

sille maaseutualueille vuodesta 1990 (SVT 2017a). (Prosenttilukujen ja absoluuttisten lukuarvojen 

pienet epätarkkuudet johtuvat koordinaattitietojen puutteista Tilastokeskuksen tilastoinnissa).

Vaara-Karjalan Leaderin toiminta-alueen väestö on vähentynyt muutaman viimeisen vuosikymmenen 

aikana tasaisesti jokaisessa kunnassa. Voimakkainta väestökato on ollut vuoteen 1987 verrattuna Valti-

molla, mutta voimakasta myös Ilomantsissa, Juuassa ja Lieksassa. Nurmeksessa väestön on vähentynyt 

suhteessa muihin jonkun verran hieman hitaammin (Taulukko 2).

Kunta 1987 1997 2007 2016 Muutos v. 1987–2016

Ilomantsi 8271 7633 6203 5237 - 3034 / - 36.7 %

Juuka 7503 6913 5832 4938 - 2565 / - 34.2 % 

Lieksa 18166 16158 13181 11580 - 6586 / - 36.25 %

Nurmes 11227 10276 8816 7885 - 3342 / - 29.7 %

Valtimo 3789 3195 2541 2245 - 1544 / - 40.7 % 

Yhteensä 48956 44175 36573 31885 - 17071/ - 34.9% (ka.)

Taulukko 2.  Väestönkehitys Vaara-Karjalan Leaderin kunnissa 1987–2016 (SVT 2017b).
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Väestöllinen huoltosuhde (Taulukko 3) eli lasten ja eläkeikäisten suhde työikäiseen aktiiviväestöön on 

heikentynyt huolestuttavan nopeasti Vaara-Karjalan Leaderin alueella, mikä tuottaa alueen kunnissa 

suuria haasteita viimeistään vuoteen 2025 mennessä, Ilomantsissa jo muita kuntia hieman aikaisemmin.

Kunta 2014 2017 2020 2025 2030

Ilomantsi 78,4 89,1 100,9 124,5 134,7

Juuka 74,6 83,2 92,1 112,3 132,4

Lieksa 73,3 85 97,2 115,3 122

Nurmes 74,6 83,9 93,2 107,6 116,3

Valtimo 77,2 86,6 99,5 114,6 119,4

Keskiarvo 
kunnat

75,62 85.56 96.58 114.86 124.96

Taulukko 3. Väestöllisen huoltosuhteen kehitys Vaara-Karjalan Leader alueen kunnissa 2014–2030 (alle 

15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrän suhde 15–64 -vuotiaiden määrään). (SVT 2017c).

Jos tarkastellaan Vaara-Karjalan Leaderin väestönkehitystä myös muiden keskeisten tunnuslukujen 

valossa (Taulukko 4), niin kaikki ne ovat kehittyneet huolestuttavaan suuntaan viimeisen kymmenen 

vuoden aikana verrattaessa lukuja väestöllisesti maakunnan vahvimpaan kuntaan Joensuuhun.  

Väestökehitys on ollut yhtäläisesti taantuvaa jokaisessa toiminta-alueen kunnassa. Pieni poikkeus on 

ollut ainoastaan Valtimon kunnan kohdalla vuonna 2010, jolloin kunta sai hiukan muuttovoittoa.
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Väestön tunnusluku Vuosi Ilomantsi Juuka Lieksa Nurmes Valtimo Joensuu

Perheiden lukumäärä 2005 1760 1639 3740 2458 700 19474

2010 1629 1532 3409 2302 644 19673

2015 1471 1368 3195 2163 620 19811

Syntyneiden enemmyys, 
hlöä (syntyneiden ja 
kuolleiden erotus)

2005 -53 -39 -136 -20 -16 139

2010 -99 -51 -151 -51 -26 104

2015 -64 -66 -125 -50 -35 -5

Kuntien välinen 
muuttovoitto/-
tappio, hlöä

2005 -65 -113 -226 -24 -78 62

2010 -57 -65 -62 -37 3 353

2015 -117 -37 -244 -44 -4 343

15–64 -vuotiaiden 
osuus väestöstä, %

2005 61 62,2 63,1 62,1 63,5 68,7

2010 60,1 60,7 62,4 61,5 60,8 68,1

2015 55,1 56,5 56,7 56,1 55,6 65,9

Eläkeläisten osuus 
väestöstä, %

2005 37,4 33,9 34,2 33,3 35,2 22

2010 40,6 37,2 38,1 35,8 38,2 23,5

2015 44,5 41,1 41,4 38,7 40,4 24,6

Taulukko 4. Vaara-Karjalan Leader alueen kuntien väestöllisiä tunnuslukuja vertailupohjana Joensuu 

(SVT 2016d).

Viimeisen viiden vuoden aikana Vaara-Karjalan Leader-alueen työllisyyskehityskään ei ole juuri osoit-

tanut paranemisen merkkejä. Työttömien osuus työllisestä työvoimasta on pysytellyt varsin korkealla 

lähes kaikissa toiminta-alueen kunnissa, jos sitä vertaa vaikka koko Suomen keskiarvoon työttömien 

osuudesta työvoimasta, joka 30.6.2017 oli 12,1 % (Taulukko 5). Ainoastaan Nurmeksessa ja Valtimolla 

työttömien osuus työvoimasta oli lähellä koko maan keskiarvoa. Näiden kuntien työllisyys oli myös 

samaan aikaan merkittävästi parempi kuin koko Pohjois-Karjalan maakunnan työttömien työnhaki-

joiden keskimääräinen 17,4 %:n osuus työvoimasta.
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Työttömyysaste  % / työttömät 1/2014 1 / 2015 1/2016 30.6.2017

Ilomantsi 17 % / 403 18,4 % / 410 20,9 % / 449 17,9 % / 376

Juuka 20 % / 414 21,6 % / 442 19,4 % / 394 18,4 % / 356

Lieksa 21,2 % / 1052 19,7 % / 957 20,4 % / 963 20,5 % / 937

Nurmes 17,7 % / 614 18,1 % / 621 19,7 % / 663 14,4 % / 477

Valtimo 17,7 % / 173 17,7 % / 168 16,8 % / 155 12,9 % / 120

Keskiarvo kaikki kunnat 18,72 % / 531 19,1 % / 520 19,4 % / 525 16.82 % / 453

Taulukko 5. Vaara-Karjalan alueen työllisyyskehitys 1/2014 – 30.6.2017 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus 

2017).

3.2 Yrittäjyys ja elinkeinot

Vaara-Karjalan alue- ja paikallistalouden myönteisen kehityksen avaintoimijoita ovat alueen itsenäiset 

yrittäjät ja yritykset. Yrittäjiksi lasketaan tässä tarkastelussa myös alueen maa- ja metsätaloutta harjoit-

tavat tai maatalouden erilaisia sivuelinkeinoja harjoittavat alkutuottajat.

Työpaikkojen osalta alkutuotanto on vahvinta Nurmeksen ja Valtimon kuntien alueella, jossa sijait-

sevat myös alueen parhaimmat viljelysmaat Pielisen rantamailla ja Pieliseen laskevien jokien varrella 

(Taulukko 6). Jalostuksessa Juuka ja Lieksa ovat selkeästi alueen vahvimmat kunnat vahvan teollisen 

tuotantotoiminnan takia. Vaara-Karjalan Leaderin toiminta-alueen kunnat ovat hyvin palveluvaltaisia, 

joista Ilomantsi on muita kuntia paremmin onnistunut säilyttämään palveluvarustuksensa. Juuassa 

palvelut sen sijaan ovat hieman muita alemmalla tasolla. Valtimolla alkutuotanto on muita kuntia 

vahvemmassa asemassa yhdessä Nurmeksen kanssa.

Työpaikkojen osuus % 2015 Ilomantsi Juuka Lieksa Nurmes Valtimo

Alkutuotanto 11,4 12,8 8,9 15,1 24,2

Jalostus 14,4 27,1 22,8 20,4 9,3

Palvelut 72,6 58,6 67,2 63,6 64,5

Taulukko 6. Työpaikkojen osuus % eri toimialojen kolmijaolla eri kunnissa (SVT 2017e).

Vaara-Karjalan alueella oli vuonna 2016 yhteensä 1823 yritystoimipaikkaa, joista 610 oli maatalous- 

ja puutarhayrityksiä (kuvio 1). Kasvua yritystoimipaikkojen osalta on viimeisen tilastovuoden aikana 

tapahtunut Nurmeksessa. Lieksassa myönteinen kasvusuunta jatkui aina vuoteen 2015 saakka. Muuten 

yrityskanta on pysynyt viime vuosina jotakuinkin samalla tasolla jokaisessa Vaara-Karjalan Leader-

alueen kunnassa.
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Kuvio 1. Vaara-Karjalan Leader-alueen kuntien yrityskannan kehitys vuosina 2013–2016 (SVT 2017f).

Jos katsotaan tarkemmin eri toimialojen yrityspaikkajakaumaa Vaara-Karjalan Leader-alueella, niin 

keskeisiä toimialoja ovat teollisuus, rakentaminen, moottoriajoneuvoihin liittyvä korjaus- ja huolto-

toiminta sekä niiden vähittäiskauppa, tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus ja varastointi, maaliikenne ja 

putkijohtokuljetus sekä majoitus- että ravitsemustoiminta (matkailu). Tilastoinnissa on tosin mukana 

myös tietyn toimialan yksittäisiä yrityksiä, jotka työllistävät hyvin ja ovat kunnan verotuloille tärkeitä, 

kuten esimerkiksi Lieksaan sijoittuva Pankaboardin kartonkitehdas (Taulukko 7).

Yritysten lukumäärä keskeisillä toimialoilla Ilomantsi Juuka Lieksa Nurmes Valtimo

Maa- metsä- ja kalatalous 31 40 74 57 23

Kasvinviljely ja kotieläntalous, riistatalous 13 16 29 29 17

Metsätalous ja puunkorjuu 37 23 41 24 6

Kalastus ja vesiviljely 1 1 4 4 0

Metallimalmien louhinta ja muu kaivostoiminta 1 4 1 0 0

Teollisuus 25 33 58 50 14

Elintarvikkeiden valmistus 5 4 3 5 1

Vaatteiden valmistus 0 2 6 3 3

Saha- ja puutavaran valmistus 5 6 17 11 4

Paperin ja kartonkituotteiden valmistus 0 0 1 0 0

Kumi- ja muovituotteiden valmistus 1 0 2 0 0

Ei metallisten mineraalituotteiden valmistus 2 8 3 1 0

Metallituotteiden valmistus 
(pl. koneet ja laitteet)

1 9 5 11 0

Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 1 1 3 1 1
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Huonekalujen valmistus 1 1 2 0 0

Koneiden ja laitteiden korjaus, 
huolto ja asennus

3 2 9 6 1

Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 0 1 1 2 0

Vesi-, viemäri- ja jätehuolto, muu 
ympärist. puhtaanapito

1 4 10 7 2

Veden otto, puhdistus ja jakelu 0 3 8 6 0

Jätteen keruu, käsittely, 
loppusijoitus ja kierrätys

1 1 1 1 0

Rakentaminen 42 42 47 32 0

Talonrakentaminen 12 11 19 15 4

Maa- ja vesirakentaminen 4 0 1 1 2

Erikoistunut rakennustoiminta 26 31 27 36 14

Moottoriajoneuvojen ja 
moottoripyörien korjaus

50 52 85 91 19

Moottoriajoneuv.ja moottoripyör. 
väh. kauppa & korjaus

13 19 19 29 4

Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot) 10 7 15 14 5

Vähittäiskauppa (p. moottoriajoneuvot) 27 26 51 48 10

Kuljetus ja varastointi 30 32 53 46 18

Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 30 32 49 39 18

Vesiliikenne 0 0 2 2 0

Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 0 0 1 4 0

Majoitus- ja ravitsemistoiminta 11 12 33 14 4

Informaatio ja viestintä 3 1 10 8 1

Yhteensä 387 424 690 597 171

Taulukko 7. Vaara-Karjalan Leader alueen eri toimialojen yrityskannan lukumäärä 2016 (SVT 2017g). 

(Toimialoista poistettu ne, joissa on ollut hyvin vähän yrityksiä tai sitten on yhdistetty lähellä toisiaan 

oleviin toimialoihin. Mukaan on jätetty toimialoja, joissa on vähän toimipaikkoja, mutta jotka tiedetään 

työpaikoiltaan tärkeiksi kunnille).

Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä on Pielisen Karjalan alueella ollut jatkuvasti laskusuun-

nassa, joka on myös ollut koko Pohjois-Karjalan kehitystrendi (Kuvio 2). Laskeva kehitys on ollut saman-

suuntainen kaikissa kunnissa viimeisten vuosien aikana.
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Kuvio 2. Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärän kehitys Vaara-Karjalan Leaderin alueella vuosina 

2014-2016 (Luonnonvarakeskus 2017).

3.3. KOULUTUS- JA INNOVAATIOYMPÄRISTÖ

Vaara-Karjalan alueen kaikissa viidessä kunnassa ovat ala- ja yläasteet ja lukio neljässä kunnassa 

(Ilomantsi, Juuka, Lieksa ja Nurmes, jossa opiskelevat myös Valtimon lukiolaiset). Keskiasteen oppilai-

toksista lukioiden lisäksi ammattiopistot sijaitsevat Lieksassa, Nurmeksessa ja Valtimolla, joista jälkim-

mäinen on erikoistunut metsä- ja metsäkonealan koulutuksiin.

Lisäksi Vaara-Karjalan alueella toimii toimi vuoden 2018 kevääseen saakka Karelia Ammattikorkea- 

koulun alla Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulu, joka laatii aina kolmeksi vuodeksi (viimeksi 

2015–2018) koulutus-, kehittämis- ja innovaatiosuunnitelmat. Suunnitelmat laaditaan sekä Pielisen 

Karjalan seudulle (Lieksa, Nurmes ja Valtimo) että Joensuun seudulle (Ilomantsi ja Juuka).

Vaara-Karjalan Leaderin toiminta-alueella järjestetään alimman korkea-asteen koulutusta, mutta 

alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen lähin koulutusyksikkö sijaitsee Joensuussa (Karelia 

Ammattikorkeakoulu) tai Kuopiossa. Ylemmän korkeakouluasteen koulutusta ja tutkijakoulutusta 

alueella ei järjestetä, vaan lähimmät yksiköt ovat Itä-Suomen Yliopiston oppilaitokset Joensuussa tai 

Kuopiossa.

Vaara-Karjalan Leaderin alueella väestö on kouluttautunut pääasiallisesti keskiasteella ja alimmalla 

korkea-asteella, mutta koulutettujen määrä vähenee merkittävästi jo alemmalla korkeakouluasteella. 

Suhteessa kuntien väkilukuun väestön koulutus jakaantuu varsin tasaisesti eri koulutusasteiden välillä 

Leaderin toiminta-alueen kunnissa (kuvio 3).

Innovaatioympäristön osalta Vaara-Karjalan Leaderin toiminta-alue on varsin ohut, vaikka alueella 

toimii eri toimialoilla lukuisia innovatiivisia yrityksiä ja yhteisöllisiä toimijoita. Toiminta-alueen syrjäinen 

maaseutusijainti ei sinänsä ole este menestykselliselle innovaatiotoiminnalle, mutta sen edellytys on, 

että paikallisen tai alueellisen verkostoitumisen lisäksi tulisi pyrkiä muodostamaan yhteyksiä alueen 

ulkopuolella toimiviin osaamiskeskuksiin ja tietoresursseihin (Sarkkinen 2011).
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Toisaalta innovaatiotoiminnalle olennaisia paikallisia verkostoja usein myös helpompi rakentaa syrjäisen 

maaseudun lyhyiden henkisten etäisyyksien ja epämuodollisten suhteiden täyttämässä ilmapiirissä 

(Ryhänen 2011). Syrjäinen maaseutusijainti tuottaa sellaista ”niukkuuden ekonomiaa”, joka ruokkii 

alueen ihmisten selviytymisen tahtoa ja siinä tarvittavia perustaitoja, josta asetelmasta kumpuavat 

myös paikalliseen arkeen istuvat ja käytännönläheiset innovaatioratkaisut (emt.).

Kuvio 3. Vaara-Karjalan alueen koulutusaste kunnittain vuonna 2015 (SVT 2017i). 

Vaara-Karjalan Leader-alueen kuntien innovaatioympäristöstä kertoo jotain se, että kuinka paljon 

alueella panostetaan opetus- ja kulttuuritoimeen euroa/asukas. Kunnista Ilomantsi ja etenkin Nurmes 

näyttävät panostaneen opetus- ja kulttuuritoimeen jo pidempään ja jossain määrin myös Juuka, mutta 

muuten muissa kunnissa panostuksen taso on joko pysynyt pidempään samana tai jopa laskenut (Kuvio 

4).

Kuvio 4. Vaara-Karjalan Leader-alueen kuntien opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannukset 

euroa/asukas (SVT 2017j).
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4    Arviointitehtävä

4.1 Arvioinnin lähtökohtia

Lähtökohtaisesti kehitykselle asetettujen tavoitteiden toteutumista ja vaikuttavuutta arvioidaan 

tapahtuneina määrällisinä ja laadullisina muutoksina lähtötilan ja lopputilan välillä, Vaara-Karjala 

Leaderin tapauksessa aikavälillä 1.3.2015–30.6.2017.  Pelkkä määrällinen muutos, kuten esimerkiksi 

Vaara-Karjalan Leaderin järjestettyihin koulutuksiin osallistuneiden tai rahoitettujen hankkeiden 

määrä, ei sinällään osoita myönteistä kehitystä, vaan vasta eri kehittämistoimenpiteiden tuloksena 

syntyvä muutos, joka parantaa paikallisten ihmisten elämänlaatua (hyvinvointia), ja joka on arvioita-

vissa vasta suhteuttamalla se kehitykselle annettuihin arvolatauksiin. Esimerkiksi määrällinen talous-

kasvu, joka tekee taloudesta isomman, ei siten ole sama asia kuin kehitys, joka tekee taloudesta laadul-

lisesti paremman.

Vaara-Karjalan Leaderin kehittämisstrategiassa on mainittu mm. sellaisia tavoittelemisen arvoisia 

paikallisen kehityksen arvolatauksia kuin esimerkiksi miellyttävä asuinympäristö, ihmisten lisääntynyt 

ympäristötietoisuus, alueen positiivinen yrityshenki, vanhusten hyvinvoinnin lisääminen, osallistu-

misen lisääminen tietoverkkojen avulla tai alueen asukkaiden aktiivisuuden kasvu. Jos Vaara-Karjalan 

Leaderin maaseutualueilla ihmiset kokevat esimerkiksi yhteisöllisyyden kehittyneen, se viittaa siihen, 

että Vaara-Karjala Leaderin toiminta-alueella on käynnistynyt sellaisia kehitysprosesseja ja toteutettu 

konkreettisia toimenpiteitä, joiden kehityksellisenä yhteisvaikutuksena kokemukset yhteisöllisyydestä 

(mm. osallisuus, yhdessäolo, ryhmähenki) ovat määrällisesti sekä laadullisesti jossain kunnassa tai 

kyläyhteisössä muuttuneet myönteiseen suuntaan. Vaara-Karjalan Leader on voinut rahoittaa esimer-

kiksi paikallisen kylätalon kunnostusta tai yhteisen näkötornin ja luontopolun rakentamista, joka on 

sitonut paikallisia ihmisiä yhteiseen tavoitteeseen ja toimintaan sekä siten kenties tiivistänyt yhtei-

söllisyyttä. Arviointikyselyssä ja etenkin haastatteluissa tämä myönteinen muutos ilmenee erilaisina 

laadullisina ja myönteisinä tai mahdollisesti kielteisinä merkityssisältöinä, joita yhteisön jäsenet 

antavat tapahtuneelle kehitykselle. Viime kädessä arviointitulkinta edellyttää erilaisten määrällisten, 

kirjallisten ja suullisten aineistojen sisällönanalyysia, että toiminnan vaikuttavuus tunnistetaan ja sitä 

voidaan arvioida.

Yhtälailla on toki mahdollista, että kehitys ei etene myönteiseen suuntaan, toisin sanoen se ei edisty, 

vaan toivotun edistyksen sijasta se etenee huonoon suuntaan eli aiheuttaa taantumista tai jopa 

pysyvää rappiota. Tavoiteltu ja hyväksi uskottu kehitys voi yllättää kehittäjänsä ja johtaa odotettujen 

myönteisten tulosten sijasta kielteisiin kehityskulkuihin, jotka eivät olleet alun perin olleet edes 

kehittämistoiminnan tavoitteena. Esimerkiksi kyläyhteisön avainhenkilöt ovat saattaneet riitaantua 

yhteisessä kehittämishankkeessa niin, että siinä mukana olleet toimijat eivät enää edes halua puhua 

toisilleen, joka vastaavasti heikentää yhteisöllisyyden kokemusta ja toimijoiden kykyä yhteistyöhön.
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Miten sitten arvioida Vaara-Karjalan Leaderin toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta? ”Mahdol-

listavaa maaseudun kehittämistä. Selvitys alueellisten ja paikallisten maaseudun kehittämissuunnitelmien 

vaikuttavuudesta sekä ehdotus vaikuttavuuden mittarien kehittämisestä”  (Maa- ja metsätalousministeriö 

2015) raportissa on hyviä suosituksia Leader toiminnan arvioimiseksi, joista muutamia keskeisimpiä 

ovat:

 » Tuotoksia ja tuloksia kuvaaviin indikaattoreihin tarvitaan harkittuja lisäyksiä 

koskien esimerkiksi innovaatioiden ja kansainvälisten hankkeiden seurantaa.

 » Kehittämisen pääpainon tulisi olla toimintaryhmien kokonaisvaltaisemman 

tieto- ja strategiajohtamisen ja siihen liittyvän osaamisen alueella. Se korostaa 

vuosiraportoinnin ja siihen kytkeytyvien strategiakohtaisten teemallisten 

vaikuttavuustarkastelujen ja tapausesimerkkien korostumista toteutumisen 

astetta kuvaavien numeeristen indikaattoritietojen analysoinnin lisäksi.

 » Laadullisen, toiminnan sisältöön liittyvän, arviointitiedon merkitys 

korostuu tulevaisuudessa, joka tuottaa syvää tietoa toimintaryhmän 

toiminnan vaikutuksista toiminta-alueella.

 » Itse- ja vertaisarvioinnin työkaluja tulee kehittää. Etenkin toiminnan 

jatkuvaa arviointia on kehitettävä sparraavampaan suuntaan eli arvioijien 

on oltava sparraavasti mukana toiminnan kehittämisessä.

 » Analyysien ja toimijanäkemysten perustella on suositeltavaa kehittää barometrisia 

lähestymistapoja vakioimaan kokemustiedon mittaamista Leader-toiminnan arviointiin.  

Esimerkiksi on mahdollista mitata Leaderin nauttimaa sidosryhmäluottamusta barometrillä, 

mutta myös muita paikallisen kehittämistoiminnan onnistumiselle tärkeitä asioita.

Vaara-Karjalan Leaderin aiemmin toteutetuissa arvioinneissa vuosina 2000 ja 2013 on suhteellisen 

mekaanisesti haettu arviointivastauksia kyselyin joiltakin keskeisiltä toimijoilta ja analysoitu yhdis-

tyksen numeerisen perusaineiston avulla toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Vuoden 2009 

tarkastelussa arvioitiin monipuolisemmin menetelmin sitä miten Leader-toimijat ja yhteistyökump-

panit kokivat Vaara-Karjalan Leader ry:n onnistuneen paikallisessa kehittämisessä. Tämän perusteella 

nostettiin esiin kolme arvioitavaa alateemaa; 1) paikallisten hanketoimijoiden arviointi yhdistyksen 

edelliskauden toiminnasta, 2) yhdistyksen muun kuin hankerahoitustoiminnan tila ja siihen liittyvät 

odotukset sekä 3) millainen oli paikallisen kehittämistoiminnan julkisuuskuva kokonaisuudessaan. 

Yhdistyksen perusaineiston ja hallitusjäsenille suunnatun kyselyn lisäksi hyödynnettiin ryhmäkeskuste-

luista tehtyjä muistiinpanoja, ohjattuja päiväkirjamuistiinpanoja ja haastatteluja.

Nyt tehdyssä arvioinnissa pyrkimyksenä on ollut syventää aiemmin käytettyjä menetelmiä ja tuomaan 

samalla uutta arviointinäkökulmaa koko arviointiprosessiin. Lähtökohdaksi on otettu, että käytettävä 

aineisto on riittävän monipuolinen ja luotettava sekä määrällisesti että laadullisesti. Etenkin on pyritty 

kehittämään sparraavaa ja itsearvioivaa arviointityötä toteuttamalla mm. johdettuja ryhmähaastat-

teluja, joihin on yhdistynyt strategista kehittämiskeskustelua ja pohdintaa Vaara-Karjalan Leaderin 
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tulevaisuuden kehittämissuunnista. Lisäsi on haettu Webropol-ohjelmalla barometrista arviointia 

siten, että se on systemaattisesti käytettävissä myös jatkoarvioinneissa, etenkin strategian toteutu-

misarvioinnin osalta.

Koko arviointiprosessi on pyritty rakentamaan siten, että siitä jäisi jäljelle pysyvämpi ”arviointimanuaali” 

Vaara-Karjalan Leader-toimintaryhmän käyttöön. Näin arviointiprosessi olisi jatkuvasti ”rullaavaa” 

Leader-toiminnan arviointia sen sijaan, että se tuottaisi vain ennalta määrätyin vuosivälein toiminnan 

arvioinnin. Rullaava arviointiohjeistus rakennetaan pp-pohjalle ja siinä osoitetaan menetelmät miten 

aineistoja on syytä kerätä, ylläpitää ajantasaisena sekä analysoida määräajoin. Näin arviointityö olisi 

osa Vaara-Karjalan Leader -yhdistyksen jatkuvasti uusiutuvaa laatukäsikirjaa ja sisäistä kehittämistyötä, 

jonka työstämisessä Leader yhdistyksen jäsenistöllä ja yhdistyksen hallituksella olisi myös keskeinen 

rooli. Arviointityö olisi laatukäsikirjan lisäksi luonteva osa yhdistyksen arkista kehittämistyötä ja se 

toimisi siten kehys- ja tarvittavien strategiatarkistusten tukena.

4.2 Arviointikysymykset

Vaara-Karjalan Leaderin arviointityön kaksi keskeistä peruskysymystä ovat:

1) Mitä konkreettisia tuloksia Vaara-Karjalan Leader ry:n kehittämistoiminnalla on sen 

toiminta-alueella saatu aikaan? Tulokset voivat olla mm. fyysisiä rakenteita, koulutuksia, uusia 

kehitysprosesseja ja muutoksen mekanismeja tai yritysten innovaatioita tai perustamisia.

 

2) Mikä on ollut toiminnan konkreettisten tulosten vaikuttavuus Vaara-Karjalan 

Leaderin alueella erityisesti suhteessa kehittämisstrategian eri painopisteissä 

asetettuihin tavoitteisiin nähden (mihin on pystytty vaikuttamaan ja mihin ei 

ja mitkä tekijät ovat mahdollisesti vaikuttavuuden toteutumiseen?).

Tuloksellinen ja vaikuttava toiminta Vaara-Karjalan Leader-alueen kohdalla tarkoittaa yhtäaikaisesti 

seuraavien osatekijöiden onnistunutta ja sujuvan tuloksellista yhteennivoutumista ja siten niitä 

koskevien konkreettisten tavoitteiden, toimenpiteiden ja kehitysprosessien arviointia. Kahta kehittä-

misen ja kehityksen arvioinnin peruskysymystä täydentäviä kysymyksiä ovat keskeisesti:

 » Kuinka Vaara-Karjalan Leader on toteuttanut alueellaan tiedotus- 

ja aktivointitoimintaa sekä miten hyvin se on saanut toimijoita 

innostettua mukaan Leader alueen kehittämistyöhön?

 » Miten laaja on Vaara-Karjalan Leader ry:n jäsenistö ja miten sitä on 

pyritty laajentamaan sekä miten itse yhdistyksen toimintaa on pyritty 

kehittämään sen jäsenistöä entistä paremmin palvelevaksi?

 » Kuinka onnistuneesti/tehokkaasti sekä Leader-toimiston että 

hallituksen toiminta on organisoitunut sekä miten toimintaa on 

pyritty kehittämään mm. osaamisessa ja päätöksenteossa?
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 » Millaisia uusia yhteistyöverkostoja (toiminnalle tärkeitä sidosryhmäsuhteita) on onnistuttu 

kutomaan ja vanhoja säilyttämään Vaara-Karjalan Leader-toiminnan vahvistamiseksi?

 » Millaisiin hanketukikohteisiin rahoitusta on ensisijaisesti suunnattu ja 

kuinka paljon sekä ovatko nämä tuetut kohteet olleet lopulta sellaisia, 

että ne synnyttävät alueella tavoiteltua vaikuttavuutta?

 » Millainen yritystoiminta ja miksi on aktivoitunut hakemaan Leaderin 

yritystukia ja mitä yritystukia sekä millaisiin kohteisiin on myönnetty?

 » Miten yleensä erilaiset rahoitusvälinevaihtoehdot ovat toimineet Vaara-Karjalan 

Leaderin käytössä ja mitä kehitettävää niiden tehokkaassa käytössä edelleen olisi?

 » Kuinka oikeaan osunut Vaara-Karjalan Leaderin valittu kehittämisstrategia 

on ollut sen toimintaympäristössä kehittämisratkaisuja ohjaavana 

viitekehyksenä ja onko sen muutoksiin tarvetta?

 » Miten innovatiivisena ja uusiutuvana Vaara-Karjalan Leaderin toiminta 

on saatu pidettyä kehittämisprosessien aikana ja millä keinoin?

 » Mitkä toteutetut kehittämistoimenpiteet ovat lopulta olleet väliarvioinnin perusteella 

parhaimpia tuloksellisesti/vaikuttavuudeltaan ja miksi ne ovat olleet sitä?

 » Mikä on ollut toiminnan katto-organisaatioiden, ensisijaisesti MAVIn ja Pohjois-

Karjalan ELY-keskuksen, rooli Vaara-Karjalan Leader toiminnan onnistumisessa?

 » Millaisia mahdollisia muutoksia ja uudistuksia Vaara-Karjalan Leader 

yhdistyksen ja toimiston toiminta edellyttää, että toiminta on jatkossakin 

tuloksellista ja sillä saavutetaan vaikuttavuutta kehitettäessä alueen 

ihmisten hyvinvointia, elämänlaatua ja alueen kuntien elinvoimaa?

 » Millaisia toiminnan kehittämissuosituksia voidaan antaa Vaara-Karjalan Leaderin toiminnan 

organisoitumiselle ja keittämistoimenpiteille tulevaisuutta varten etenkin osana maakunta- 

ja sote-uudistuksia? 

4.3 Arviointimenetelmät ja aineistot

Vaara-Karjalan Leaderin väliarvioinnin kysymyksenasetteluihin haettiin vastauksia sekä määrällisestä 

että laadullisesta aineistosta uskottavan ja luotettavan kokonaisarvion tuottamiseksi. 

Monipuolista määrällistä aineistoa on täydennetty laadullisilla menetelmillä kuten puhelin- ja ryhmä-

haastatteluilla sekä sähköpostitse toteutetun Webropol-kyselyn avoimilla kysymyksillä. Webropol- 

aineistoa on ollut myös käytettävissä erillisistä Vaara-Karjalan Leaderin palautekyselyistä. 

Kevään 2017 barometrityyppisessä Webropol-arviointikyselyssä (”Vaara-Karjalan Leaderin toiminnan 

kevättodistus”) arvioitiin Vaara-Karjalan Leaderin strategian onnistuneisuutta ja toiminnan vaikutta-

vuutta yksinkertaisiin väittämiin annettavilla kouluarvosanoilla.  Sitä täydensi kolme avointa kysymystä, 

joilla saatiin astetta syvempää tietoa siitä, kuinka vaikuttavaa Leaderin toiminta on ollut tai mitä paran-

nettavaa paikalliset toimijat siinä näkivät.
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Webropol-kysely lähetettiin 628:lle Leaderin toiminta-alueen toimijalle, joiden joukossa olivat kaikki 

ohjelmakauden Leader-hallituksissa istuneet jäsenet, entisen valtuuston jäsenet (uudet valtuustot 

eivät olleet kyselyn aikaan vielä aloittaneet toimintaansa) ja kuntien avainvirkamiehet, keskeiset 

järjestö- ja yhdistystoimijat, Leader-yhdistyksen jäsenet ja toimistohenkilöstö, kaikkien ohjelmakau-

della rahoitettujen hankkeiden vastuuhenkilöt, paikalliset kylätoimijat ja eri koulutuksiin osallistuneet 

henkilöt. Yhteensä vastauksia saatiin 100 kpl.

Laadullisen aineiston kokoamisessa on myös hyödynnetty sekä Leader-hallituksen että toimiston 

virikkeellisiä ryhmähaastatteluja. Nämä arviointitilaisuudet olivat luonteeltaan samalla Vaara-Karjalan 

Leaderin toimintaa sparraavia ja kehittäviä. Sparraavaa aineistoa ovat olleet myös aiemmin hallituksen 

jäsenille toteutetut hallituksen itsearviointikyselyt (2 kpl) ja niihin liittyneiden kehittämispäivien 

materiaalit.

Innovaatio- ja kansainvälisen toiminnan arviointiin ei ole ollut käytössä erillisiä menetelmiä, mutta 

niiden arviointia on pyritty tekemään eri haastattelujen yhteydessä.  Kaikkiaan toteutettiin 48 puhelin-

haastattelua. Haastatellut olivat ELY-keskuksen virkamiehiä, yritys- ja kehittämishanketoimijoita, 

elinkeinoyhtiöiden sekä paikallisten yritysyhdistysten toimijoita.

Puhelinhaastatteluissa kootulle aineistolle tehtiin kevytmuotoinen sisällönanalyysi teemoittamalla 

aineistosta pääasiassa esiin nousseet kehittämistoiminnan osatekijät, etenkin tuloksellisuuteen ja 

vaikuttavuuteen liittyvät. Vaara-Karjalan Leaderin sidosryhmäluottamusta ei erikseen testattu esimer-

kiksi barometrilla, mutta laadullisempi kerätty materiaali antoi myös aineksia tämän osa-alueen 

arviointiin. 

KESKEISET ARVIOINTIAINEISTOT

Yhdistyksen tuottama oma perusaineisto tarjosi lähinnä erilaista numeerista tilastoaineistoa, mutta 

myös laadullisempaa hanke- ja koulutuspalautetta. Lähteinä:

 » Vuosiraportit

 » Erilaiset rahoituksen ja toiminnan seurantaan laaditut Excel – taulukkokoonnit

 » Leaderin vuosikertomukset 2014, 2015, 2016

 » Lisäkehysarvioinnin tiedot

 » Hallituksen pöytäkirjat

 » Hyrrä – Vaara-Karjalan Leaderin hanketiedot

 » Toimintaryhmän Access-tietokanta, jonne koottu olennainen tilastotieto

 » Hallituksen kehittämispäivän muistiot ja hallituksen itsearviointikysely

 » Webropol-koulutuskyselyt ja muut täydentävät kyselyt
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Arviointikysely toimijoille

 » Kysely yhteensä 628 eri paikalliselle toimijalle

 » Hanke- ja koulutuspalautekyselyt, joita on tehty lähes kaikista koulutuksista- ja erillisistä 

hankkeista webropolilla. Etenkin teemahankkeista on saatu hyvää analyysiaineistoa.

 

Haastattelut

 » Avoimet kysymykset eri toimijoille, osin yhtenäisin ja osin 

kysyjän mukaan räätälöidyin kysymyksin

 » ELY-keskus 7 kpl

 » Kehittämishankkeet 19 kpl

 » Yrityshankkeet 9 kpl

 » Yhteistyökumppanit 10 kpl (maaseudun kehittämisorganisaatiot ja yritysorganisaatiot)

 » Yhteensä 45 kpl

 

Ryhmähaastattelut 

 » Leader-hallitus (uusi) ja Leader-toimiston työntekijät

 

Muu aineisto

 » Kahdenväliset kehittämiskeskustelut ELY-keskuksen kanssa v. 2015 ja 2016

 » Lehtileikkeet

 » Oma kokemus hallitustyöskentelystä 2015–2016 

 

5    Vaara-Karjalan Leaderin 
kehittämistoiminta numeroina

Ohjelmakauden 2014–2020 aikana Vaara-Karjalan Leaderin toiminnasta on kerätty runsaasti erilaista 

numeerista tilastotietoa tavoitteena seurata toiminnan kehittymistä ja arvioida sen tuloksellisuutta. 

Tässä luvussa tavoitteena on ensisijaisesti analysoida Vaara-Karjalan Leaderin jo toteutuneen toiminnan 

tuloksellisuutta sen toiminnan keskeisistä osa-alueista kerättyjen lukuarvojen valossa. Tilastoana-

lyyseja täydennetään tarpeen mukaan laadullisempien aineistojen kommenteilla, jotka on suorissa 

kommenttilainauksissa merkitty kursiivilla lainausmerkkien sisään.
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5.1 Toimijat ja toimisto

Vaara-Karjalan Leader ry:n jäsenistö on viiden viimeisen vuoden aikana säilynyt noin 200 henkilö- ja 

yhteisöjäsenen suuruisena (Taulukko 8). Vaara-Karjalan Leaderin vuoden 2016 vuosikokouksessa 

tehtiin jäsenistöä koskeva muutos siten, että yhdistyksen jäsen katsotaan eronneeksi silloin kun jäsen 

on jättänyt maksamatta kaksi perättäistä jäsenmaksua. Tulevat vuodet näyttävät että onko tällä 

muutoksella vaikutusta jäsenmäärään ja miten aktiivinen jäsenhankinta toiminta-alueella onnistuu.

Leader -toimiston henkilökunnan määrä on säilynyt yhdistyksen jäsenistön tapaan samankaltaisena.  

Yhdistyksessä työskenteli v. 2012 kolme henkilöä ja 2016 neljä henkilöä. Suurin sisäinen muutos viime 

vuosina oli toiminnanjohtajan vaihdos, jolloin Leader-toiminnan alusta saakka mukana ollut toiminnan-

johtaja Jouni Korhonen jäi eläkkeelle 1.7.2012 ja tilalle tuli nuorempaa sukupolvea edustava Hannele 

Pyykkö.

2012 2013 2014 1.3.2015 2016 30.6.2017

Jäsenistön kokonaismäärä 193 201 203 207 203 218

Jäsenmaksun maksaneet jäsenet tietoa ei 
saatavilla

tietoa ei 
saatavilla

tietoa ei 
saatavilla

65 90 40 (*****)

Jäsenistä naisia 78 78 78 81 84 87

Jäsenistä miehiä 81 81 81 82 81 88

Jäsenistä yhteisöjäseniä 41 42 44 44 38 43

Vuosikokoukseen osallistuneet 12 22 21 22 18 27

Naisia 3 10 11 10 7 13

Miehiä 9 12 10 12 11 14

Yhteisöjäseniä (valtakirjalla 
mukana joko osallistuneista 
miehistä tai naisista)

10 7 7 7 6 7

Toimistohenkilökunnan kehitys 3 3 +1 (*) 3 4+1(**) 4 (***) 4 + 2 (****)

Leader -yhdistyksen 
omat hankkeet

5 2 0 6 6 9

Taulukko 8. Vaara-Karjalan Leaderin jäsenistön, toimistohenkilökunnan ja omien hankkeiden kehitys 

2012–2016  (*opiskelija/harjoittelija, ** vs. toiminnanjohtaja helmikuun 2015 loppuun saakka. *** 

määräaikainen henkilö töissä vuodenvaihteeseen saakka, **** kaksi määräaikaista henkilöä töissä osan 

vuotta, *****Jäsenmaksatus vasta käynnistynyt ja sen takia lukema pieni).

Toimiston henkilökunta on ollut arviointijakson alusta saakka kovan työpaineen alla, jota ovat omalta 

osaltaan lisänneet henkilöstö- ja taloushallinnossa ilmaantuneet ennakoimattomat muutokset sekä 
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ongelmat. Toiminnan haastavuutta etenkin ohjelmakauden alussa kuvaa erään haastatellun kommentti 

toimiston toiminnasta: ”Vaara-Karjalan Leader on mennyt yli maksimitehojen siinä mikä on tekijöiden 

määrä, resurssien ja tehtävien määrä. Konetta on käytetty punaisen tehoilla”.

Yhdistyksen hallitus kokoontui arviointijaksolla kaikkiaan 41 kertaa. Hallituksen varsinainen jäsenistö 

on ollut hienoisesti koko ajan miesvoittoinen. Toiminta-alueen nuoria ei hallituksessa ole ollut jäseninä. 

Hallitus on pitänyt erillisiä kehittämispäiviä arvioitijaksolla kaikkiaan 3 kertaa ja arvioinut omaa toimin-

taansa erillisellä kyselyllä, joka on toteutettu arviointijaksolla kaksi kertaa.

2012 2013 2014 1.3.2015 2016 30.6.2017

Hallituksen varsinaisten jäsenten lkm, joista 9 9 9 (8*) 9 9 9

Naisia (varajäsenet) 2 (6) 5 (4) 5 (3) 3 (4) 4 (3) 5 (2)

Miehiä (varajäsenet) 7 (3) 4 (5) 3 (5) 6 (5) 5 (6) 4 (6)

Nuoria (varajäsenet) - - - - - - 

Hallituksen kokoontumisten lukumäärä 9 7 7 14 13 7

Hallituksen kehittämispäivät - - - - 1 2

Hallituksen itsearviointikysely - - -  - 1 1

Taulukko 9. Hallituksen jäsenistön muutokset 2012–30.6.2017 ja toiminnan kehittäminen. (* 26.9.2014 

alkaen 8 jäsentä).

Vaara-Karjalan Leaderin uuden ohjelmakauden 2014–2020 toiminta pääsi kunnolla käyntiin vasta 

toukokuussa 2015, jolloin otettiin ensimmäiset uudet hankehakemukset sisään käsittelyprosessiin. 

Vaara-Karjalan Leaderin hallitus käsitteli ensimmäisen kerran hankehakemuksia elokuun 2015 kokouk-

sessaan. Yhtenä keskeisenä syynä päätöksenteon viiveeseen oli Hyrrä-ohjelman keskeneräisyys, 

jonka käyttöä toimistohenkilökunta ja hankehakijat joutuivat ensi alkuun opettelemaan ”yrityksen ja 

erehdyksen kautta”. Vaara-Karjalan vuoden 2015 vuosiraporttiin oli kirjattu silloinen tilannekuva rehel-

lisen osuvasti.

”Uusi ohjelmakausi on tuonut mukanaan paljon haasteita ja uuden oppimisen tarvetta. Erityisesti 

henkilöstö on ollut ”kovilla” uuden, sähköisen hakujärjestelmän kanssa. Hyrrä-järjestelmän tekni-

set ongelmat ovat tuoneet mukanaan paljon haasteita! Ohjelmiston toiminta on ollut epävarmaa 

ja saatu koulutus heikkoa. Henkilökunta on yrityksen ja erehdyn kautta yrittänyt sopeutua ja 

oppia ohjelmiston toimintaperiaatteet. Lisäksi ohjeistuksen puute, päätöksen teon viivästyminen 

ja aikataulujen venyttäminen, maksatusprosessin ”seisokkitila” ja ylipäänsä tiedonpuute maksa-

tusprosessien käynnistymisestä on koettu turhauttaviksi! Ryhmän toiminnan kannalta on kuiten-

kin ollut positiivista se, että hanketoimijat ovat hyvin ymmärtäneet sen, ettei leader-ryhmällä 

itsellään ole osuutta ei arpaa järjestelmän toimimattomuuden kanssa”.
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Ohjelmakauden alkuvaiheen teknisestä haastavuudesta huolimatta toimiston toiminta pääsi lopulta 

hyvään vauhtiin ja hanketoimijoiden määrä kasvoi alusta alkaen aiempaan verrattuna. Toiminnan 

käynnistymisen tuloksellisuutta kuvaa sekin, että kaikista hankehakijoista uusia hankehakijoita oli 75 % 

vuonna 2015.

5.2 Aktivointi- ja tiedotustoiminta

Vaara-Karjalan Leaderin aktivointi- ja tiedotustoiminnan pohjustus tehtiin jo vuoden 2014 aikana, 

jolloin järjestettiin laaja kyläkierros eri kuntien kyläyhteisöissä ja kuntataajamissa. Kaikkiaan aktivointi- 

ja tiedotustilaisuuksia järjestettiin 34 kpl, joihin osallistui yhteensä 660 henkilöä eri puolilla Vaara-Kar-

jalan aluetta (Taulukko 10). Kuntia osarahoittajina tiedotettiin Leader-toiminnasta tiedotettiin kahdesti 

vuodessa lähetetyllä koonnilla rahoitetuista hankkeista. 

Vaara-Karjalan Leaderin yleistä tiedottamistoiminta hoidettiin maakunnan yhteisen Maakaista-tie-

dotushankkeen ja nettisivuston välityksellä, jonne tehtiin juttuja sekä videoita toiminta-alueen 

hankkeista. Yhdistyksen nettisivuja katseltiin arviointijaksolla vuonna 2014 yhteensä 7 485 kertaa ja 

yksittäisiä istuntoja nettisivuilla oli kaikkiaan 5 284.

Vuonna 2015 Vaara-Karjalan Leaderin tiedottaminen uudistettiin kokonaisvaltaisesti, jonka seurauksena 

yhdistys siirtyi kokonaisuudessaan sähköisen tiedottamisen käyttöön jäsenkirjeistä alkaen.  Yhdis-

tyksen Facebook sivut avattiin myös vuoden 2015 aikana.

Vuona 2015 aktivointi- ja tiedotustoiminta käynnistyi ”Kuntapäivillä”, joita pidettiin kaikissa toimin-

ta-alueen kunnissa. Kuntapäivien tavoitteena oli erityisesti tiedottaa Vaara-Karjalan Leaderin kehittä-

misstrategiasta ja uuden ohjelmakauden hankerahoitusmahdollisuuksista.  Lisäksi järjestettiin paikal-

lisia sidosryhmätilaisuuksia vierailemalla mm. joidenkin yhdistysten kokouksissa. Kaikkiaan vuoden 

2015 aikana Vaara-Karjalan Leader järjesti yhteensä 15 aktivointi- ja tiedotustilaisuutta, joihin osallistui 

eri kunnissa yhteensä 257 ihmistä. Vaara-Karjalan Leader vieraili myös 12 eri yhteistyökumppaneiden 

järjestämässä tilaisuudessa esittelemässä Leader-rahoituksen mahdollisuuksia. Näihin tilaisuuksiin 

osallistui yhteensä 793 henkilöä. Osa tapahtumista oli toritapahtumia. 

Vuoden 2016 aikana toimintaryhmä järjesti yhteensä 24 erilaista aktivointi- ja tiedotustilaisuutta 

toiminta-alueen kyläkunnissa. Lisäksi järjestettiin erillisiä yritysrahoitusinfoja (4 kpl) ja innovaatiotoi-

mintaan liittyviä tapaamisia (2 kpl). Kaikkiaan tilaisuuksiin osallistui 707 henkilöä kun mukaan vielä 

lasketaan Leaderin oman ”Woman the Hunter”  -hankkeen tilaisuudet.   Merkittävässä asemassa olivat 

”Vakka”-hankkeen puitteissa järjestetyt tiedotustilaisuudet.  Muuten vuoden 2016 aikana tiedotta-

minen keskittyi enemmän sähköiseen tiedottamiseen, jossa hyödynnettiin etenkin Yhdistysavain- 

palvelua. Vaara-Karjalan Leader oli mukana myös yhteistyökumppaneiden järjestämissä 8 tilaisuudessa 

tekemässä aktivointi- ja tiedotustoimintaa, joihin osallistui kaikkiaan 687 henkilöä.
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Vuoden 2017 aikana 30.6. mennessä järjestettiin kaikkiaan 18 erilistä aktivointi-ja tiedotustilaisuutta, 

joihin osallistui yhteensä 315 henkilöä.  Yhteistyökumppaneiden järjestämissä tilaisuuksissa oltiin koko 

vuoden 2017 aikana mukana kaikkiaan 10 tilaisuudessa, joihin osallistui kaikkiaan 1 259 henkilöä.

Aktivointi- ja tiedotustilaisuudet kylissä/
kuntataajamissa (sis. Vakka –hanke ja 
toimintarahan tiedottamisen)

Tilaisuudet 
yhteensä

Osallistujat 
yhteensä

Ilomantsi 2014 8 174

Ilomantsi 2015 2 30

Ilomantsi 2016 10 150

Ilomantsi 30.6.2017 0 0

Yhteensä 23 354

Juuka 2014 7 123

Juuka 2015 2 32

Juuka 2016 8 182

Juuka 2017 30.6.2017 2 49

Yhteensä 19 386

Lieksa 2014 9 186

Lieksa 2015 7 124

Lieksa 2016 9 104

Lieksa 2017 30.6.2017 11 191

Yhteensä 39 605

Nurmes 2014 5 63

Nurmes 2015 2 37

Nurmes 2016 2 41

Nurmes 30.6.2017 5 75

Yhteensä 14 216

Valtimo 2014 5 114

Valtimo 2015 3 34

Valtimo 2016 5 68

Valtimo 30.6.2017 0 0

Yhteensä 13 216

KUNNITTAISET YHTEENSÄ 108 1777

Woman the Hunter aktivointi- ja tiedottaminen

2016 6 81

30.6.2017 saakka 4 120

Yhteensä 10 201
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Muiden järjestämissä tilaisuuksissa 
tiedottaminen ja aktivointi

2015 12 793

2016 8 687

2017 10 1 259

VUOSITTAIN KAIKKI YHTEENSÄ 30 2 739

OSALLISTUJA KAIKKI TILAISUUDET YHTEENSÄ

2014 34 549

2015 28 1 050

2016 48 1 313

2017 32 1 694

KAIKKI YHTEENSÄ 142 tilaisuutta 4 606 osallistujaa

Taulukko 10. Vaara-Karjalan Leaderin toiminta-alueen tiedotus- ja aktivointitilaisuudet kunnittain/

kylittäin 2014–30.6.2017 (Tilastoihin on sisällytetty myös toimintarahalla toteutettu aktivointitoi-

minta vuosien 2016 ja 2017 aikana, ”Woman the Hunter” esiselvitystyön tiedotus- ja aktivointitoiminta 

vuosien 2016–2017 aikana sekä osallistuminen muiden järjestämiin tiedotus- ja aktivointitapahtumiin).

Kaiken kaikkiaan arviointijaksolla 1.1.2014–30.6.2017 4 606 paikallista ihmistä on ollut suoraan 

kosketuksissa Vaara-Karjalan Leaderin tiedotus- ja aktivointitoimenpiteisiin. Tulosta voidaan pitää 

erinomaisena toimintaryhmän pääosin harvaan asutulla maaseutualueella.

Vaara-Karjalan Leaderin aktivointi- ja tiedotustoiminnassa hyödynnettiin tehokkaasti yhdistyksen 

nettisivu- ja Facebook-tiedottamista. Lisäksi erilaiset julkaisut sosiaalisessa mediassa keräsivät 

runsaasti katsojia (ks. Taulukko 11). Rahoittajakuntia informoitiin kahdesti vuodessa kirjeitse ja 

lisäksi yhdistyksen jäsentiedotteet menivät tiedoksi kuntajohtajille.  Tiedottamista on täydennetty 

tarpeen mukaan sähköisillä uutiskirjeillä, jolloin yhdistysavaimen kautta on lähetetty jäsenille tiedot-

teita (mm. vuositiedotteet) ja sähköpostilla erikseen hanketoimijoille.  Tiedottamisen tehostuminen 

näkyi osittain mm. siinä, että vuonna 2016 yhdistyksen jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä 

lähti hienoiseen kasvuun. Vuoden 2017 aktivointi- ja tiedotustoiminta hoidettiin 30.6.2017 saakka jo 

pääasiassa sähköisin menetelmin, mutta Leader-tiedottaminen kytkeytyi hyvin vahvasti myös vuoden 

2017 alkupuolella toteutettuihin moniin koulutustilaisuuksiin (Taulukko 12).

Paikallisen tiedotustoiminnan ja sosiaalisen median lisäksi tiedottamista Vaara-Karjalan Leaderissa 

tehtiin perinteisesti ilmoittamalla paikallislehdissä eri tilaisuuksista ja koulutuksista ja lähettämällä 

toimituksiin juttuaiheeksi lehdistötiedotteita. Vaara-Karjalan Leader -toiminta saikin hyvin näkyvyyttä 

paikallislehdissä, sillä esimerkiksi yhdistyksen leikekirjaan kirjattiin vuonna 2015 peräti 277 Leader-hank-

keita tai Leader-yhdistyksen toimintaa käsitellyttä juttua. Ajanjaksolla 1.1.2015–30.6. 2017 Vaara-Kar-



VAARA-KARJALAN LEADER RY VÄLIARVIOINTIRAPORTTI 1.3.2015 – 30.6.2017  SIVU 29 / 82

jalan Leaderista ilmestyi kaikkiaan 508 juttua paikallislehdissä ja maakuntalehti Karjalaisessa 117 juttua 

(Taulukko 11).  

Keskeisessä roolissa tiedotus- ja aktivointitoiminnan tehostamisessa vuosina 2016 ja 2017 oli ”Vakka-

hanke”, jonka tuella toteutettiin mm. koko toiminta-alueen kaikki kyläkierrokset, aktivoitiin yritystoi-

mintaa yhdessä kehittämisyhtiöiden kanssa ja otettiin käyttöön Webropol Leader-toiminnan hankepa-

lautteen keruussa, jolloin samassa yhteydessä tiedotettiin myös ajankohtaisista asioista. Webropolilla 

on erillisiä palautteita mm. koulutuksista kerätty kaikkiaan 18 kertaa vuosien 2015–2017 aikana. Lisäksi 

hankkeen puitteissa toteutettiin opintomatka Brysseliin paikallisten toimijoiden kanssa keväällä 

2017 ja tehtiin myös yhdistyksen sisäistä laatutyötä. Vakka-hankkeen rahoituksella toteutettiin myös 

erillinen maakuntauudistukseen liittyvä selvitystyö.

Aktivointi- ja tiedotustoiminnassa on toteutettu aiempien vuosien tapaan vuoden 2017 aikana 

Pohjois-Karjalan kolmen Leader-alueen yhteistoimintaa yhdessä ELY-keskuksen maaseutupalvelujen 

kanssa. Työvälineenä on toiminut maakaista.fi-sivusto. Sivustoa uudistettiin 2016 ja samalla uudis-

tettiin Vaara-Karjalan sivusto rakenteellisesti ja sisällöllisesti. Päivittämällä vuoden 2017 aikana selkey-

tettiin Vaara-Karjalan Leaderin Maakaistan nettisivujen toimivuutta. 

  TIEDONVÄLITYS 2015 2016 31.12.2017

Vaara-Karjalan nettisivut /maakaista.fi

 

Istuntojen määrä / keskimäärin kuukaudessa 5842 / 45 8976 / 748 9326 / 777

Kaikkien sivujen katseluita yhteensä 
/ keskimäärin kuukaudessa

7485 / 624 11915 / 993 13626 / 1130

*30.6.2017

Vaara-Karjalan Facebook /seuraajat 161 169 228

Paikallislehtiartikkelit 

Pogostan Sanomat /Ilomantsi 48 43 29

Vaarojen Sanomat / Juuka 29 62 55

Lieksan Lehti / Lieksa 28 77 50

Ylä-Karjala / Nurmes & Valtimo 23 46 47

Maakuntalehti Karjalainen artikkelit 29 49 42

Muut lehdet 4 15 21

Yhteensä artikkelit 161 292 244

Taulukko 11. Vaara-Karjalan Leaderin tiedonvälitys 2015–30.6.2017.
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Vaara-Karjalan Leaderin nettisivujen statistiikkaa osoittaa (Kuvio 5), että nettisivujen istuntojen määrä ja 

kaikkien sivujen katselumäärät ovat olleet jatkuvasti pienessä kasvussa aikavälillä 1.1.2014–30.6.2017. 

Kaikkiaan istuntoja ko. aikavälillä on ollut 11 346 (keskimäärin 270 kuukaudessa ja yhdeksän päivässä 

ja kaikkien sivujen katseluja 52 464 (keskimäärin 1 240 kuukaudessa ja 41 päivässä). Keskimääräinen 

sivuilla vietetty aika on ollut 55 sekuntia. Pisimmillään yhdellä netin sivulla vietetty aika on ollut 2 min. 

51 sekuntia ja keskimääräinen käynti koko sivustolla 2 min 39 sekuntia.  Uusia käyttäjiä Vaara-Karjalan 

Leaderin nettisivustolla tarkastelujaksolla on ollut 53,38  %, joka osoittaa, että nettisivujen kehittä-

minen ja myös sen markkinointi asiakkaille on onnistunut erittäin hyvin. (Maakaista 2017).

Kuvio 5 osoittaa, että Vaara-Karjalan nettisivujen istuntojen määrä on jatkuvasti lisääntynyt ja kuten 

myös kaikkien erillisten sivujen katselu yhteensä. Sen sijaan keskimäärin yhdellä sivulla käytetty aika on 

hieman laskenut, joka osoittanee, että sivusto on tullut jo tutuksi sen vakituisille käyttäjille.

Kuvio 5.  Vaara-Karjalan nettisivujen statistiikka vuosien 2014–30.6.2017 osalta (Voutilainen 2017).

Vaara-Karjalan Leaderin tiedotustoiminnalle ja nettisivustolle on kuluvalla ohjelmakaudella haettu 

tietoisesti omaa imagoa. Tavoitteena on ollut tehdä tiedottamista modernilla tavalla ilman hanke-

jargonia ja tiedottaa säännönmukaisen tehokkaasti paikallisille toimijoille. Printtitiedottamisessa 

Leader-toiminnan ilme on pidetty raikkaana mm. tekstivalinnoilla ja kuvituksella.

Vaara-Karjalan Leaderin hallinnointiin liittyvää aktivointia toteutettiin pitkin ohjelmakautta hyvin 

monipuolisesti. Aktivointitoimet koskivat Leaderin hallinnon sisäistä kehittämistä, toiminnan kehittä-
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mistä ja sidosryhmäsuhteita sekä koti- että ulkomailla. Yksittäisiä onnistuneita aktivointitapahtumia 

ovat olleet esimerkiksi ”Innotyöpajat ja -klinikat”, virolaisen Voru-Leaderin tutustumisvierailut Vaara-Kar-

jalan alueelle, Leader hallituksen kehittämispäivät, Brysselin tutustumismatka keväällä 2017, messuille 

osallistumiset ja niissä tehty Leaderin oma tiedotus- ja myyntitoiminta. Vaara-Karjalan Leader on 

osallistunut myös Lieksassa ”Hämärän kaupan ilta” -tapahtumaan. Kokonaisuutena Vaara-Karjalan 

Leaderin tiedotus- ja aktivointitoiminta on ollut arviointijaksolla kaiken kaikkiaan hyvin monipuolista 

ja tuloksekasta joko toimintaryhmän tai yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettuna. Se on ollut yksi 

toiminnan vahvimpia osa-alueita.

5.3 Koulutustoiminta

Koulutustoimenpiteet uuden ohjelmakauden tarpeisiin pyörähtivät varsinaisesti käyntiin vuoden 

2016 aikana, jolloin Vaara-Karjalan Leader ry järjesti yhteensä 4 koulutustilaisuutta hankehallinnointiin 

liittyen (Taulukko 12). Hankesuunnittelu-, hankehallinto- ja -maksatuskoulutuksilla tavoitteena oli 

saada hanke- sekä maksatusprosessit hakijoiden kannalta heti ohjelmakauden alusta alkaen mahdol-

lisimman sujuviksi ja laadukkaiksi niin, että hankehakijoilla olisi ollut mahdollisuus niiden itsenäiseen 

hoitamiseen. Tarpeen vaatiessa annettiin ja annetaan edelleen ”kädestä pitäen” -neuvontaa Leader- 

toimistolla hankehakijoille hankehakemuksen teossa.

KOULUTUSTILAISUUDET 2014 2015 2016 2017

Venäjä seminaari 26

Uuden hallituksen koulutus 13

Hankehallinnointikoulutus (sis. teemahankekoulutus) 4 kpl 85

Hankesuunnittelu ja -hallinnointikoulutukset 4 kpl 47

Järjestysmies- ja järjestyksenvalvojakoulutukset 
15 kpl (Juuka, Ilomantsi, Nurmes, Valtimo)

190

Puhtia Porukkaan koulutus 3 kpl (Ilomantsi ja Nurmes) 28

Terästä tapahtumaasi koulutus 2 kpl (Ilomantsi, Juuka) 18

Älä Someta Sokkona koulutus 4 kpl (Ilomantsi, Juuka, Lieksa, Nurmes) 38

Terästä tapahtumaasi koulutus 2 kpl (Juuka, Nurmes) 16

Villiruokakoulutus 3 kpl (Ilomantsi, Lieksa, Valtimo) 96

Teemahankekoulutus 2 kpl (Lieksa) 28

Koulutustilaisuuksia yhteensä 2014–30.6.2017 41 kpl

Tilaisuuksiin osallistuneet eri vuosina 26 13 85 423

Osallistujia koulutuksiin yhteensä 2014–30.6.2017 547

Taulukko 12. Vaara-Karjalan Leaderin järjestämät tai muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä järjes-

tämät koulutustilaisuudet 2014–30.6.2017.
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Koulutusten lähtökohtana on ollut tunnistettu paikallinen tarve, joihin ideoita saatiin paljon etenkin 

vuoden 2014 kyläkierroksilta. Koulutuksissa yksi avainstrategia on ollut järjestää lyhytkursseja, ts. 

nopeasti asiakaskysyntään reagoivia hinnaltaan houkuttelevia kursseja, joista tiedotetaan tehokkaasti 

potentiaalisille kohderyhmille. Näitä kursseja ovat olleet esimerkiksi ”Älä Someta Sokkona” -kurssi ja 

”Villiruokakurssi”. Ajankohtaista koulutustoimintaa pyrittiin laajentamaan tarpeen mukaan yhteistyössä 

muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Hyviä yhteistyökumppaneita ovat olleet esimerkiksi paikalliset 

Martta- ja 4H-yhdistykset, Maaseudun Sivistysliitto ja kuntien kansalaisopistot.

Vaara-Karjalan Leaderin toiminnalle koulutukset ovat olleet tärkeitä, sillä niillä on saavutettu toimin-

nallista jalansijaa ja kehityksellistä uskottavuutta paikallisväestön parissa. Järjestetyt koulutustilaisuus 

ovat olleet samalla tehokasta Vaara-Karjalan Leaderin toiminnan aktivointi- ja tiedotustoimintaa. 

Koulutusyhteistyön tuloksena onkin syntynyt hyviä uusia kontaktiverkostoja ja avauksia uuteen 

kehittämistoimintaan. 

5.4 Hanketoiminta 1.3.2015–30.6.2017

Uusi ohjelmakausi 214–2015 käynnistyi Vaara-Karjalan Leaderin hallituksen hankepäätösten osalta 

käytännössä vasta vuoden 2015 alkusyksystä. Ohjelmakauden aloitusta viivästyttivät etenkin uuden 

sähköisen tukihaun, Hyrrän, monet ongelmat, jotka näkyivät sekä Leaderin että myös ELY-keskuksen 

toiminnassa. Ensimmäiset päätökset Leaderin rahoittamista hankkeista tehtiin hallituksessa 31.8.2015.

Erinomaista hankealoituksessa oli, että kaikkien uusien hankehakijoiden määrän kohosi vuoden 

2015 aikana peräti 75 % saakka, joka osoitti, että Vaara-Karjalan Leaderin toimisto oli alusta alkaen 

aktivointi- ja tiedotustoiminnalla onnistunut hankerahoituksen markkinoinnissa potentiaalisille uusille 

hakijoille. Erityisesti teemahankkeiden alatoimenpiteet vetivät puoleensa uusia hankehakijoita. Hanke-

toiminnan onnistunutta aloitusta edisti jo vuonna 2014 tehty laaja pohjatyö paikallisten hanketoimi-

joiden aktivointi- ja tiedotustoiminnassa, vaikka hankerahoitusten kirjoittamiseen ja päätöksentekoon 

tähtäävä työ käynnistyi käytännössä vasta maaliskuussa 2015.

Hankekäsittelyprosessien alkuvaiheessa Leader-toimintaryhmän keväällä 2105 valitulle uudelle halli-

tukselle syntyi suorastaan hanketungosta syksystä 2015 alkaen. Rahoituspäätöksiä tehtiin kiivaaseen 

tahtiin kunhan hallitus oli ensin opetellut käyttämään uusia hankearviointikriteerejä ja -pisteytystä sekä 

löysi sellaisen sisäisen hankekeskustelukulttuurin, joka vei päätöksentekoa tehokkaasti eteenpäin.

Hankeruuhkassa asiatarkastuksen tekeminen ja lopullinen hanketukipäätös saattoivat viipyä pitkäänkin, 

pahimmillaan yli puoli vuotta koska uuden ohjelmakauden opettelun lisäksi päätöksenteko oli aluksi 

hidasta ELY-keskuksessa mm. juuri Hyrrän toimimattomuuden takia. Kun rutiinit vähitellen löytyivät 

kaikilla osapuolilla ja Hyrrä-järjestelmä toimi edes kohtuullisesti ja hallituksen päätöksenteko sujui, niin 

myös haettuja hankkeita saatiin nopeasti päätöksentekoon ja asiatarkistukseen ELY-keskukseen.



VAARA-KARJALAN LEADER RY VÄLIARVIOINTIRAPORTTI 1.3.2015 – 30.6.2017  SIVU 33 / 82

Vaara-Karjalan Leader -yhdistyksen hallituksen käsiteltäväksi tuli arviointijaksolla 1.2.2015–30.6.2017 

kaikkiaan 168 hakemusta, joista itsenäisten hakijoiden hankkeita oli kaikkiaan 79 kpl ja teemahankkeita 

6 kpl ja niiden alatoimenpiteitä kaikkiaan 89 kpl. Itsenäisten hakijoiden hankkeista tehtiin myönteisiä 

rahoitusesityksiä kaikkiaan 79 hankkeesta ja kokonaisuutena myönteisiä rahoitusesityksiä tehtiin 

kaikkiaan 137 kpl kun mukaan luetaan myös teemahankkeiden myönteiset alatoimenpiteet (88 kpl). 

Hankelistaus kaikista hyväksytyistä hankkeista löytyy Vaara-Karjalan Leaderin nettisivuilta, joskin siellä 

ei ole esitelty yksittäisiä teemahankkeita vaan ainoastaan kattoteema.

Kaikista 168 hallituksen käsittelyyn tulleista hakijoista myönteisen rahoituksen sai 137 kpl kaikista 

hankehakijoista kun mukaan lasketaan sekä yritys, yhteisö ja teemahankkeet alatoimenpiteineen eli 

81.5 % rahoitusta hakeneista sai rahoitusta.  Vastaavasti kielteisiä rahoitusesityksiä hallitus teki arvioin-

tijaksolla kaiken kaikkiaan 31 kpl eli 18.5 % kaikista hankehakijoista jäi vaille rahoitusta.

Leaderin hallituksen käsittelemät hankkeet lkm. 1.3.2015 2016 30.6.2017 Yhteensä

Hallituksen käsittelemät kaikki hankkeet 
(sisältää myös teemahankkeiden alatoimenpiteet)

37 80* 51 168

joista itsenäisen hakijan hankkeita kaikkiaan 21 38 20 79

joista teemahankkeita ja teemojen alatoimenpiteitä 2  / 16 2 / 42 2/31 6 / 89

joista yhteensä hallituksen myönteisiä rahoitusesityksiä 

(sisältää myös kaikki teemahankkeiden alatoimenpiteet)

28 68 41 137

joista myönteisiä itsenäisen hakijan rahoitusesityksiä 13 26 10 49

joista myönteisiä teemahankkeiden 
rahoitusesityksiä / myönteisiä alatoimenpiteitä

2/15 2/42 2/31 6/88

joista hallituksen kielteisiä rahoitusesityksiä 9 12 10 31

joista uusien hakijoiden myönteisiä hankerahoituksia 

lkm 

19 33 14**  66

joista uusien hakijoiden määrä kaikista 
vastaanotetuista hakemuksista

63,3% 49,4% 31% 47,9%

Taulukko 13. Yleiskatsaus Vaara-Karjalan Leaderin hallituksen 1.3.2015 -30.6.2017 käsittelyyn tulleista 

hankkeista.  Teemahankkeet v. 2015 ”Tuunaa kyläsi” ja ”Vesakot Veks”. * Yksi hanke peruttu v. 2016 

myöhemmin vaikka se hyväksyttiin hallituksessa ja sitä ei ole huomioitu tässä laskelmassa. ** Vuoden 

2016 aikana hyväksyttiin neljä eri teemahanketta rahoitukseen, joista ovat olemassa kattavat tilasto-

tiedot v. 2016 ”Raitin Remontit” ja ”Koneet kohilleen” -teemahankkeista.  ”Viritetyt Vempaimet” ja ”Kestä-
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västi kehittyvät kylät” -teemahankkeet hyväksyttiin jo vuoden 2016 puolella 15.12.2016, mutta niitä 

koskevat alatoimenpiteet hallituksessa vasta 30.5.2017.

Uusien hakijoiden myönteisiä rahoituspäätöksiä tehtiin vuosina 2015 ja 2016 suhteellisen runsaasti, 

jota voidaan pitää hyvänä saavutuksena ja myös osoituksena Vaara-Karjalan Leaderin tiedotus- ja 

aktivointitoiminnan kyvystä tavoittaa myös potentiaaliset uudet asiakkaat. Uudet hakijat ovat 

olennaisia Leader-toiminnalle koska monista heistä tulee usein jatkohakijoita.

Hankepäätöksenteon ensimmäisenä vuonna 2015 hankkeiden hyväksymisprosentti oli noin 75  %, 

vuonna 2016 80 % ja vuoden 2017 osalta myös 80 % eli keskimäärin noin 78 % hallituksen käsittelyyn 

tulevista hankkeista hyväksyttiin ja vastaavasti 22 % eli noin viidennes hylättiin.

Vaara-Karjalan Leaderin hallituksen hankepäätöksentekoa ohjasivat yleensä hankehakemuksen sisällön 

laatu ja tarkoituksenmukaisuus suhteessa toimintaryhmän kehittämisstrategiaan, hankepisteytyksen 

kriteerit ja hankehaussa hakijalta vaadittavat täydentävät perustiedot. Hallituksen jäsenet kävivät 

hyvinkin perusteellisesti ja monipuolisesti keskustellen läpi yksittäisten hankkeiden arviointia, joiden 

perusteella lopulta annettiin jokaiselle hankkeelle ennakolta laadittujen kriteerien mukaiset pisteet 

eri osa-alueille. Hankkeen hyväksymisen perusteena oli kokonaispisteytykselle määritelty raja, jonka 

hankkeen tuli saavuttaa, että se hyväksyttiin rahoitettavaksi. Kaikki Vaara-Karjalan Leaderin arvioiti-

jakson hallituksen hankepäätökset tehtiin ilman äänestystä ja tarpeen mukaan joissain vaikeammin 

hahmotettavissa hanketapauksissa hankehakijan edustaja kutsuttiin paikalle kertomaan yksityiskohtai-

sesti haetun hankkeen toiminnan sisällöstä.

Hallituksen rahoituspäätösten hylkäämisen syyt vaihtelivat. Yrityshankkeissa hylkäyksen syynä oli 

esimerkiksi kilpailutilanteen vääristäminen. Vastaavasti yhteisöllisissä keittämishankkeissa hylkäyspe-

rusteina saattoi esimerkiksi olla se, että pyydettyjä lisäselvitystietoja ei ollut toimitettu tai hankkeen 

kokonaisbudjetti oli suhteettoman suuri suhteessa käytettävissä olevaan rahoituskehykseen nähden. 

Kaikkien hankkeiden keskimääräinen hyväksymisprosentti oli 81,5  %, joka kertoo omalta osaltaan 

toimiston hyvästä hankevalmistelusta ja toisaalta siitä, että hallitus teki myös tarpeen mukaan kielteisiä 

päätöksiä silloin kun hanke ei ollut sen mielestä rahoituskelpoinen. 

Itsenäisten hankehakijoiden 79 hankkeen ja 6 teemahankkeen sekä niiden 89 alatoimenpiteen käsit-

telyprosessia kokonaisuutena voidaan pitää erinomaisen hyvänä määränä noin 2,5 vuoden intensii-

viselle hankepäätösrupeamalle suhteessa käytettävissä olevan rahoituksen määrään ja niihin hidas-

teisiin, joita etenkin Hyrrän ongelmat aiheuttivat hanketoiminnan käynnistymisessä. Lukumääräisesti 

teemahankkeiden määrä oli suuri, joka osaltaan kertoo myös sen onnistuneista teemallisista valin-

noista, hankemuodon tehokkaasta markkinoinnista ja toimijoiden näkökulmasta rahoitusmuodon 

käyttökelpoisuudesta 

Tarkasteltaessa lähemmin rahoitettuja hankkeita (Taulukko 14), eniten määrällisesti rahoitettiin yleis-

hyödyllisiä investointi- että kehittämishankkeita, jos teemahankkeita ei lasketa mukaan. Yrityshankkeita 

rahoitettiin vähän, myös uusia yrityshakijoita. Sen sijaan uusia yhteisöllisiä hakijoita oli huomattavan 
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paljon, joka voitaneen osittain laskea teemahankkeiden ansioksi, mutta myös onnistuneen tiedotus- ja 

aktivointitoiminnan tulokseksi. Hankkeiden toiminnallisen luonteen mukaan painopiste näyttää olleen 

lähinnä kulttuuri- ja perinnehankkeissa, erilaisia yhteistyöverkostoja rakentavissa hankkeissa, palvelu-

mallien uudistamisessa sekä nuorisohankkeissa. Moniin hankkeisiin on sisältynyt myös ympäristöön 

liittyviä toimenpiteitä. 

Rahoitetut hankkeet hanketyypeittäin / lkm 1.3.2015 2016 30.6.2017 Kaikki 
yhteensä

Yrityksen investointitukihanke 2 5 0 7

Yrityksen perustamistuki 0 1 0 1

Yritysryhmähanke 0 1 0 1

Yleishyödyllinen investointihanke 6 9 7 22

Yleishyödyllinen kehittämishanke 5 10 3 18

Teemahanke (alatoimenpiteet/lkm) 2 (15) 2 (42) 2 (31) 6 (88)

Kaikki hankkeet yhteensä 28 68 41 137

Rahoitetut uudet hakijat / lkm

Uusi yritys (rahoitetut) 1 1 0 2

Uusi yrityshakija (ei välttämättä rahoitettu) 4 6 0 10

Uusi yhteisöllinen hakija (sis. 
teemahankkeiden alatoimenpiteet)

23 30 5 58

Rahoitetut hankkeet toiminnallisen 
luonteen mukaan / lkm

Yritystoiminnan monipuolistaminen 2 5 0

Yrittäjien yhteistyöverkostoja kehittävä 1 5 1

Kulttuuri- ja perinnehanke 2 9 2

Nuorisohanke 4 2 1

Yhdistysten yhteistyöverkostoja rakentava 4 7 1

Alueiden välinen hanketoiminta 1 2 0

Palvelumallien uudistamiseen liittyvä pilotti 0 4 3

Ympäristön kunnostuskohde 4 3 2

Luonnon monimuotoisuutta edistävä/hyödyntävä 1 3 0

Tietoverkkoja hyödyntävä 0 3 1

Uusiutuvia energiamuotoja tukeva 4 1 0

Kansainvälinen kontaktointi hankkeen 
valmisteluvaiheessa (kpl)

5 2 0

Kansainväliseen hankkeeseen osallistuminen (kpl) 3 1 1

Taulukko 14. Vaara-Karjalan Leaderin rahoittamat hankkeet 1.3.2015 - 30.6.2017 

hanketyyppien ja niiden toiminnallisen luonteen mukaan. 

Näitä lukuarvoja 

ei ole laskettu 

yhteen koska 

yksittäinen hanke 

voi sijaita useam-

massa luokassa.
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5.5 Vaara-Karjalan Leaderin rahoituksen kokonaiskuva

Vaara-Karjalan Leaderin suunniteltu kokonaisrahoituskehys ohjelmakaudelle 2017–2020 oli EU:n, 

valtion ja viiden kunnan yhteisrahoituksena yhteensä 5  633  000 euroa.  Rahoituskehys jakautuu 

karkeasti hankerahoitukseen ja toimintarahaan, joiden kummankin rahoitukseen Vaara-Karjalan 

Leaderin kunnat osallistuvat. Hankerahalla rahoitetaan nimensä mukaisesti hanketoimintaa ja toimin-

tarahalla toteutetaan Vaara-Karjalan Leaderin perustoimintaa kaikkine toimisto-, tiedotus-, aktivointi- 

ym. toimintoineen.

Kokonaisrahoitus koostuu julkisesta rahoituksesta (EU 42 %, Suomen valtio 38 % ja kuntarahoitus 20 %) 

ja yksityisestä rahoituksesta (suora rahoitus tai vastikkeeton työ), jonka osuus kokonaiskustannuksista 

on yleensä oltava 20 %. Suunnitellun rahoituskehyksen osuudet ja arviointijaksolla 1.3.2015–30.6.2017 

toteutunut rahoituskokonaisuus julkisen rahoituksen osalta ilmenee taulukosta 15.

Koko rahoituskehys (% osuus kehyksestä) EU (42 %) Valtio (38 %) Kunnat (20 %) Yhteensä

Hankerahoituskehys 2014 – 2020 1 845 060 1 669 340 878 600 4 393 000

Toimintarahakehys 2014 - 2020 520 800 471 200 248 000 1 240 00

Yhteensä rahoitus 2 365 860 2 140 540 1 126 600 5 633 000

Toteutunut hankerahoitus 30.6.2017 mennessä

Hankerahoituksen toteuma 30.6.2017 € 1 234 389 1 100 810 551 805 2 887 004

Taulukko 15. Vaara-Karjalan Leaderin käytettävissä oleva rahoituskehys ja hankerahoituspäätösten 

mukainen julkisen rahoituksen toteutuminen 1.3.2015 - 30.6.2017.

Taulukko 15 osoittaa sen, että julkista hankerahaa oli tehokkaasti käytetty jo hyvissä ajoin ennen 

lisäkehyksen myöntämistä. Arviointijaksolla koko julkisen rahan toteuma (EU, valtio ja kunnat) hanke-

rahoituksessa oli 2  887  004 euroa. Sen sijaan tarkastelujaksolta ei ollut arvioinnin aikaan päättynyt 

kokonaan kuin 7 hanketta, jonka vuoksi ei ollut mahdollista esittää sen laajempaa kuvaa siitä, että mikä 

olisi ollut kaikkien tarkastelussa mukana olleiden hankkeiden yksityisen omarahoituksen (vastikkeeton 

talkootyö tai suora rahallinen panostus) toteuma. Yksityistä omarahoitusta oli kokonaisrahoituksesta 

kertynyt 30.6.2017 mennessä 223 199 euroa vasta seitsemän hankkeen osalta.

Haasteeksi vuoden 2017 alkupuoliskolla muodostuivat Vaara-Karjalan Leaderin toimintarahan ja 

hankerahoituksen maksatukset. Maksatukset viivästyivät MAVIn päätöksenteon hitauden takia merkit-

tävästi kaikilla Suomen Leader-alueilla. Myös teemahankkeiden maksatuksen viivästyminen vaikeutti 

Vaara-Karjalan Leaderin taloudellista tilannetta. Vaara-Karjalan Leaderin rahoituskehys oli arviointijak-
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solla kesäkuussa 2017 jo hyvin pitkälle sidottu, jonka vuoksi Vaara-Karjalan Leader joutui sekä oman 

toimintarahan että hankerahoituksen rahoitusvajeessa sopeuttamaan toimintansa vallitsevaan kassa-

tilanteeseen ja turvautumaan säästötoimenpiteisiin oman hanketoiminnan sekä henkilöstön osalta.

Vuoden 2017 loppua kohti mennessä Vaara-Karjalan Leader -yhdistyksen taloudellinen tilanne koheni 

ja uusi hallitus voi tehdä jälleen uusia päätöksiä hankerahoituksesta ja suunnitella Vaara-Karjalan 

Leaderin strategian toteuttamista tukevia omia hankkeita. Taloustilannetta helpotti merkittävästi 

myös se, että Vaara-Karjalan Leader haki maan 54 muun Leaderin kanssa itselleen lisärahoituske-

hystä vuoden 2017 kesäkuun loppuun mennessä ja sai yhtenä 24 Leader toimintaryhmästä itselleen 

lisäkehysrahoitusta syksyllä 2017. Rahoitusta haettiin lisää 468 000 euroa ja sitä myönnettiin 241 875 

euroa. Raha meni suoraan hanketoimijoille ja se ei sisältänyt toimintarahaa. Myöhemmässä vaiheessa 

kävi kuitenkin ilmi, että lisäkehyksen jakamiseen liittyvästä prosessista tehtiin yhden Leader-ryhmän 

toimesta valitus ja lisäkehyksen myönnön prosessi keskeytettiin. 

Taulukossa 16 on kuvattu hyväksyttyjen hankehakemusten ja rahoituksen määrän suora jakautuminen 

eri kuntien kesken. Taulukosta on jätetty pois sellaisten hankkeiden lukumäärä- ja rahoitustiedot, jotka 

kohdistuvat useamman kunnan alueelle, vaikka hakijana olisikin ollut tietty toimija yhdestä kunnasta. 

Vaara-Karjalan Leaderin toiminta-alueen kunnista aktiivisinta hanketoiminta vuonna 2015 oli Lieksassa 

(Kuvio 6). Myös Nurmeksessa ja Ilomantsissa hanketoiminta oli hiljaisempaa ensimmäisenä rahoitus-

vuonna. Juuan kunnan alueelta ei tullut vuoden 2015 aikana vireille yhtään varsinaisen Leader-hanke-

hakemusta, mutta kuntaan rahoitettiin kuitenkin teemahankkeiden kautta eri alatoimenpiteitä.

Kunta-
kohtaiset 
hankkeet

Hankkeet 1.3.2015- 
30.6.2017 yhteensä 
(Yritystuki- ja 
kehittämis-
hankkeet)

Julkinen rahoitus 
yhteensä (EU, 
Valtio, kunta, 
muu julkinen 
rahoitus)

Yksityinen rahoitus 
yhteensä 
(vastikkeeton työ & 
yksityinen rahoitus sikäli 
kuin se oli tiedossa)

Hankkeiden 
kokonais-
kustannusarviot 
yhteensä

Ilomantsi 9 kpl 221158,25 173 164 362 579,45

Juuka 3 kpl 253012,5 14 187,5 43 4750

Lieksa 13 kpl 677522,32 17460 1 177 872,50

Nurmes 7 kpl 177939,95 ---- 449 501,73

Valtimo 5 kpl 247471,5 52673,6 343 724,74

Yhteensä 37 kpl 1 577 105 257 485 2 768 428,42

Taulukko 16. Vaara-Karjalan Leaderin yksittäisten kuntien alueelle kohdistunut hankerahoitus 1.3.2015 

- 30.6.2017. (Kokonaiskustannusarviossa on mukaan luettu myös yksityinen rahoitus siltä osin kuin 

tietoja oli saatavissa).
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Vaara-Karjalan Leader ry:n toiminta-alueen kunnista aktiivisinta hanketoiminta vuonna 2016 oli 

edelleen Lieksassa. Vuoteen 2015 verrattuna piristymistä tapahtui Juuan hakemusmäärissä. Kokonai-

suudessaan voidaan vuoden 2016 osalta todeta, että Leader-rahoitukselle oli alueella edelleen kova 

kysyntä, johon vaikutti etenkin runsas uusien hankehakijoiden määrä. Vuoden 2017 osalta Lieksan 

kunnan alueella Leader-rahoituksen tarve väheni merkittävästi, mutta muut kunnat etenivät arviointi-

jaksolla rahoituksen osalta suhteellisen tasaisesti, joskin Juuan kunnan alueella kirittiin merkittävästi 

hanketoiminnassa.

Kuvio 6. Vaara-Karjalan Leader alueen kunnittainen hankerahoitus vuosina 1.3.2015–30.6.2017.

Useamman kunnan alueille kohdistuneita hankkeita toteutettiin tai käynnistyi Leaderin arviointijak-

solla kaikkiaan 20 kpl (2015/5 kpl, 2016/14 kpl ja 2017/1 kpl). Mukaan hankkeisiin on laskettu mm. 

yritystuki-, teema-, Leaderin omia ja ylialueellisia hankkeita. Kaikkien näiden hankkeiden kokonais-

kustannusarviot olivat yhteensä 1  882 703 euroa, joista julkisen tuen osuus oli arviointiajankohdan 

lopussa noin 64 %. Mukana oli yksi useamman kunnan alueelle ulottuva yrityshanke, neljä Leaderin 

omaa hanketta ja 6 Leaderin teemahanketta paikallisine alatoimenpiteineen. Loput hankkeet olivat 

pääasiassa kehittämishankkeita lukuun ottamatta yhteen kehittämishankkeeseen kytkeytyvää inves-

tointiosiota (Megametso-hanke).

Teemahankkeet olivat arviointijaksolla ja myös sen jälkeen erittäin merkittävässä roolissa Vaara-Kar-

jalan Leaderin toiminnassa (Taulukko 17).  Teemahankkeilla tavoitteena oli tukea sellaisia kylien 

kehittämistoimenpiteitä ja -hankkeita, joissa julkisen tuen määrä jää alle normaalin Leader-hankkeen. 

Teemahankkeiden etu on siinä, että ne ovat mahdollistaneet paikallisten toimijoiden pientä rahoi-

tusta tarvitsevien hankkeiden toteuttamisen. Teemahankkeet ovatkin olleet Vaara-Karjalan Leaderin 

alueella paikallisten toimijoiden parissa suosittu rahoitusmuoto, tosin osin riippuen kehittämistee-
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masta ja myönnettävän rahoituksen tukiprosentista.  Teemahankkeista ”Raitin Remontit”  -teemahanke 

päättyi jo vuoden 2017 puolella hieman suunniteltua aikaisemmin. 

Suosituin teemahanke alatoimenpiteiden lukumäärän osalta oli ”Koneet Kohilleen” -teemahanke, josta 

tuettiin yhdistysten ja yhteisöjen pieniä kone- ja laitehankintoja, jotka jollain tapaa edistivät yhdistyksen/

yhteisön toimintaa, mm. paransivat tiedonvälitystä, yleistä turvallisuutta tai viihtyvyyttä. Toteutuneilta 

kustannuksiltaan suurin oli ”Raitin Remontit” -teemahanke, jossa kunnostettiin kylätaloja, pienimuo-

toisia kokoontumispaikkoja ja retkeilykohteita (Taulukko 18). Hieman vastaava teemahanke oli ensim-

mäinen teemahanke ”Tuunaa Kyläsi”, jossa oli mahdollisuus hakea rahoitusta mm. yleensä paikallisyh-

teisön viihtyisyyttä parantaviin rakennuskohteisiin ja niihin liittyviin kone-, laite- ja kalustohankintoihin. 

”Viritetyt Vempaimet” -teemahankkeessa tarjoutui mahdollisuus pieniin kone- ja laitehankintoihin, 

jotka etenkin synnyttivät uutta toimintaa, edistivät tiedonvälitystä ja digitaalisuutta tai paransivat 

turvallisuutta tai harrastusmahdollisuuksia. ”Vesakot Veks” -teemahankkeessa kunnostettiin lähinnä 

maisema- ja luontokohteita sekä kulkuväyliä. ”Kestävästi kehittyvät kylät” -teemahankkeessa kannus-

tettiin kohdennetusti kehittämään tärkeiksi koettuja luonto- ja ympäristökohteita tai investoimaan 

esimerkiksi uusiin kestäviin energiaratkaisuihin.

Vaikka teemahankkeiden toteutuneet kustannukset eivät olleet hankelukumäärään ja toteutuneisiin 

yksittäisiin toimenpiteisiin nähden suuria, niin toiminnallisesti teemahankkeiden rahoituksella oli 

hyvin myönteinen vireyttävä vaikutus alueen paikallisyhteisöjen toimintaan. Erityisen myönteistä oli, 

että teemahankkeiden myötä hankehakijoina oli runsaasti uusia hakijoita. Esimerkiksi ”Tuunaa kyläsi” 

-teemahankkeessa uusia hakijoita oli 62 % tai ”Vesakot Veks”  -hankkeessa peräti 67 %. 
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Teemahanke Suunniteltu 
toteutusaika

Alatoimen-
piteiden lkm 
(toteutuneet)

Julkinen 
tuki (EU, 
MMM, 
kunta) €

Yksityinen 
rahoitus 
(talkoot, 
rahallinen 
osuus) €

Toteutuneet 
kustannukset €

Tuunaa kyläsi 19.8.2015–

28.2.2017

11 70 939,94 70 939,94 141 879,88 

(tuki 50 %)

Vesakot Veks 24.8.2015–

28.2.2017

3 26 367,48 26 367,48 52 734,96 

(tuki 50 %)

Raitin 
remontit

1.3.2016–

28.2.2018

11 76 193,80 76 193,80 152 387,60

(tuki 50 %)

Koneet 
kohilleen

1.3.2016–

31.5.2017

31 84 878,96 36 376, 68 121 255,64

(tuki 70 %)

Viritetyt 
Vempaimet

1.3.2017–

31.5.2018

24 84 499,74 36 214,17 120 713,91

(tuki 70 %)

Kestävästi 
kehittyvät 
kylät

1.3.2017–

31.1.2019

6 73 839,96 50 386,64 124 226,60

(tuki 60 %)

Yhteensä 57  416 719,88 296 478,71 713 198,59

Taulukko 17. Teemahankkeiden rahoituskokonaisuus 13.12.2017 mennessä. (Rahoituksellisesti kesken 

arviointijaksolla olivat vielä ”Kestävästi kehittyvät kylät” ja ”Viritetyt Vempaimet” -teemahankkeet). 

Vaara-Karjalan Leaderin oma hanketoiminta arviointijaksolla oli suhteellisen vilkasta. Yhdistys rahoitti 

kaikkiaan 4 omaa hanketta, joilla pyrittiin joko edistämään yhdistyksen tiedotus- ja aktivointitoimintaa 

tai sitten käynnistämään toimintastrategian mukaisia kehittämistoimenpiteitä (Taulukko 18). 
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Leaderin oma hanketoiminta Hankkeen kokonais- 
kustannusarvio €

Toimenpiteen sisältö

Woman the Hunter –esiselvitys

Woman the Hunter – Pohjois-Karjala

65 500,00 ja 

51 000,00

Naismetsästysharrastuksen 

edistämiseen eri tavoin 

painottunut hanke

Vakka-hanke 2016–2017 68 555,00 Toteutettiin toiminta-alueella 

erilaisia aktivointi-, tiedotus- 

ja koulutustilaisuuksia

Pure Power – the waves 
of the wild food

66 530,00 Villiruokafestivaalien toteutus 

Ilomantsissa 26.8.2017 sekä 

villiruoan hyödyntämiseen 

liittyvät koulutukset

Säpinää seuduille -hanke 105 800,00 Erilaisten pienkoulutusten 

järjestäminen toiminta-alueella

Taulukko 18. Vaara-Karjalan Leaderin omat kehittämishankkeet 1.3. 2015–30.6.2017.

Vaara-Karjalan Leader haki myös ulkopuolista lisärahoitusta tukemaan omaa kehittämishanketoi-

mintaa. Esimerkiksi Vaara-Karjalan Leader sai rahoituksen Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Suomi 100 

vuotta -aluetuesta. Rahoitusta käytettiin myöhemmin elokuussa 2017 järjestetyn ”Maailman suurimmat 

villiruokafestarit” -tapahtuman markkinointiin ja sen järjestelyihin.

Vaara-Karjalan Leader haki myös ”Virkku – virkeät kylät” -hankkeeseen rahoitusta RAY:ltä vuonna 2016. 

Hankkeen tarkoituksena oli kehittää kylien kylätaloista monipalvelupisteitä, joissa olisi tarjottu kylän 

asukkaille mm. erilaista virike- ja kerhotoimintaa sekä erilaisia palveluita (mm. terveydenhoito, kampaa-

mopalvelut, hierontapalvelut jne.). Hankkeesta saatiin kuitenkin kielteinen rahoituspäätös.

Jäsenistön ja hanketoimijoiden aktivoimiseksi mukaan yhdistyksen toimijoille tarjoutui tehdä vuoden 

2017 keväällä opintoretki Brysseliin, joka lopulta toteutettiin Vakka-hankkeen toimesta.  Vaara-Karjalan 

Leaderin toiminta-alueella toteutettiin omana hankkeena ”Säpinää Seudulle” -hanke. Sen tavoitteena 

oli lisätä etenkin yhdistystoimijoiden osaamista mm. tapahtumien suunnittelussa ja markkinoinnissa, 

sosiaalisen median käytössä, talkootyössä sekä aktivoida toimijoita kansainväliseen yhteistyöhön.

Vaara-Karjalan Leader yhdistyksen oma hanketoiminta kasvoi merkittävästi ohjelmakauteen 2007–2013 

verrattuna. Yhdistyksen hallitus ja toimisto ottivat aktiivisen otteen oman hanketoiminnan kehittämi-

sessä ja laajentamisessa, jota tosin rajoitti jossain määrin jatkuvasti kasvanut hallintotyö. Uuden ohjel-

makauden oletettiin vähentävän hallinnoinnin määrää, mutta käytännössä kävi toisin.
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Etenkin tekniset ongelmat hankkeiden hakuvaiheessa ja maksatuksissa työllistivät Vaara-Karjalan 

toimiston työntekijöitä arvioitua enemmän, sillä sähköinen järjestelmä oli ennalta-arvaamaton; joskus 

tekniikka toimi, toisena päivänä perusasiat jumittivat, joka tuotti lisätyötä. Vaara-Karjalan Leaderin 

omaa hanketoimintaa ollaan jälleen vireyttämässä uusilla hankkeilla vuoden 2018 aikana.

Vaara-Karjalan Leaderissa merkittävässä roolissa olivat usean toimijan yhteistyönä toteutetut kunta-, 

maakunta- tai valtioiden rajojen yli menevät hankkeet. Kansainvälinen hanketyö lähti vauhdikkaasti 

käyntiin vuoden 2015 aikana ja mieluisa avaus oli yhteistyö Venäjän suuntaan. Lieksan Naisyrit-

täjien ”Naisenergiaa ilman rajoja” -hanke oli toimintaryhmän ensimmäinen Venäjälle suuntautuva 

yhteistyöhanke.

Vastaavasti Vaara-Karjalan Leader- toimintaryhmä hallinnoi itse käynnistettyä kansainvälisen naismet-

sästäjien verkostoitumiseen siihen liittyvien toimintojen kehittämiseen tähtäävää ”Woman the Hunter” - 

esiselvityshanketta. Hankkeen tuloksena löytyi yhteistyöpartnereita mm. Slovakiasta, Virosta ja Hollan-

nissa ja Elävä Kainuu Leader -toimintaryhmästä.  Konkreettinen kehittämistyö käynnistyi ”Woman the 

Hunter Pohjois-Karjala” -jatkohankkeessa.

Kaikkiaan kuntien välisenä toteutuneita hankkeita oli 10 kpl ja ylialueellisia (sis. maakuntien ylime-

nevät ja kansainväliset hankkeet) toteutui kaikkiaan 10 kpl. Julkinen rahoitus näillä hankkeilla oli 

yhteensä 614 316 euroa ja kokonaiskustannusarviot yhteensä 1 000 777 euroa. Mukaan ei ole laskettu 

teemahankkeita.

6    Vaara-Karjalan Leaderin 
kehittämisstrategian toteutuminen

Vaara-Karjalan Leaderin toimintaa viitoittava kehittämisstrategia vuosille 2014–2020 (Vaara-Kar-

jalan Leader 2017a) jakautuu neljään painopistealueeseen: ”Hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt” (PP1), 

”Elinvoimainen yritystoiminta” (PP2), ”Luonnonvarat ja kestävä kehitys” (PP3) sekä ”Alueidenvä-

linen ja kansainvälinen yhteistyö” (PP4). Rahoitus jakautuu eri painopistealueiden kesken suhteessa 

PP1 40 % - PP2 30 % - PP3 15 % - PP4 15 %.

Arviointijaksolla 1.3.2015–30.6.2017 toteutuneesta hankerahoituksesta (Taulukko 19) nähdään, että 

”Hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt” -painopiste on ollut toistaiseksi rahoituksellisesti hyvin vahva kun sitä 

verrataan ”Elinvoimaisen yritystoiminnan”- ja ”Luonnonvarojen ja kestävän kehityksen” -painopisteiden 

toteumaan. Sen sijaan ”Alueidenvälinen ja kansainvälinen yhteistyö” on toteutunut painotukseltaan 

lähes tavoitteiden mukaisesti.
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Painopiste

Tavoite 
%

Tavoite € Toteuma 
30.6.2017 
%

Toteutuma

30.6.2017 €

Hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt 40 % 1 757 200 € 68,58 % 3 205 374,6

Elinvoimainen yritystoiminta 30 % 1 317 900 € 12,32 % 575 727,73

Luonnonvarat ja kestävä kehitys 15 % 658 950 € 4,92 % 229 981,45

Alueidenvälinen ja kansainvälinen yhteistyö 15 % 658 950 € 14,18 % 662 947

 Yhteensä  100 %  4 393 000 €  100 % 4 674 030,8 €

Taulukko 19. Rahoituksen toteuma painopisteittäin 1.3.2015–30.6.2017.

”Hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt” -painopisteen korostumiseen ei ole yhtä ainoaa syytä. Kenties yksi tekijä 

PP1:n korostumiseen on ollut se, että toimintaryhmän alueelle oli kertynyt patoutunutta tarvetta 

yhteisöllisiin, kuten kylätalojen, investointeihin. Monet rahoitetuista investointihankkeista olivat lisäksi 

kokonaisrahoitukseltaan mittavia ja tätä samaa painopistettä ovat myös korostaneet investointipai-

notteiset teemahankkeet.

Kuviossa 7 on esitetty rahoituksen jakautuminen eri painopisteisiin, joka osoittaa hyvin PP1:n merkit-

tävyyden, mutta yhtälailla alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö (PP 4) pääsivät arviointijak-

solla hyvään vauhtiin. Sen sijaan elinvoimaisen yritystoiminnan (PP2) ja luonnonvarojen sekä kestävän 

kehityksen (PP3) painopistealueissa on runsaasti kirittävää ohjelmakauden loppupuolella.

Painopistealueiden lisäksi toimintastrategia hyödyntää elinvoimaluokittelua. Elinvoimaluokat 

ovat rakenteita 1) ”Rakenteita kehittävä hanketoiminta”, 2) ”Kohdennettu hanketoiminta” sekä  

3) ”Kokeileva hanketoiminta”. Rahoitus jakautuu elinvoimaluokkien kesken suhteessa 50 % - 30 % - 20 %. 

Elinvoimaluokkajaottelun mukaisesti eniten hankkeita kohdistui juuri erilaisia rakenteita kehittävän 

hanketoiminnan elinvoimaluokkaan, joka on siten yhtäläinen PP1:n korostuneen roolin kanssa (Kuvio 

8). Se oli myönteistä, että kohdennettuun hanketoiminnan elinvoimaluokkaan löytyi myös varsin 

runsaasti hankkeita (mm. selvitystyöt), jossa pyrkimyksenä oli pohjustaa tulevaa laajempaa kehit-

tämistoimintaa tai hankkeet veivät jollain tapaa osaamiseltaan tai tuotekehitykseltään eteenpäin 

alueen toimijoiden perustoimintaedellytyksiä.  Kokeilevan toiminnan elinvoimaluokka jäi pienem-

mälle osuudelle elinvoiman kolmijaossa, mutta etenkin vuoden 2016 aikana käynnistyi monia sellaisia 

hankkeita, joilla haettiin uusia toimintatapoja, tehtiin kokeilija, tuettiin uudenlaista aktivointitoimintaa 

ja avattiin uusia kehittämisväyliä etenkin kansainvälisesti. Tämä on elinvoimaluokka, johon olisi syytä 

kohdentaa jatkossa entistä enemmän tiedotus- ja aktivointitoimenpiteitä koska se edistää nimen-

omaan Vaara-Karjalan Leaderin alueen innovaatiotoimintaa.



VAARA-KARJALAN LEADER RY VÄLIARVIOINTIRAPORTTI 1.3.2015 – 30.6.2017  SIVU 44 / 82

Kuvio 7. Rahoituksen jakautuminen painopisteittäin 1.3.2015–30.6.2017.

Kuvio 8. Rahoituksen jakautuminen elinvoimaluokittain 1.3.2015–30.6.2017.

Vuoden 2015 aikana Leader-ryhmän hallitus teki useita myönteisiä rahoitusesityksiä hankkeista, joissa 

hankkeen toimenpiteiden toteuttamiseen osallistuu usean yhdistyksen yhteistyöverkostoja. Tavoit-

teena oli tukea hankkeita, joiden hyöty kohdentuu mahdollisimman laajalle joukolle toimijoita.

Vuoden 2016 aikana PP3:n ei saatu hakemuksia toivotulla tavalla, jonka vuoksi yhdistyksen hallitus reagoi 

tilanteeseen ja päätti, että painopisteeseen avataan erillinen teemahankehaku.  Oman haasteensa 

strategian toteuttamiseen liittyi PP2:n. Rahoituskelpoisia yrityshankkeita oli alueella arviointiajanjak-
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solla varsin vähän, jonka edistämiseksi tiivistettiin yhteistyötä mm. yrittäjäjärjestöjen kanssa. Yritys-

hankkeiden vähäisestä lukumäärästä on tehty analyysia mm. alueen yritysneuvojien kanssa. Havainto 

oli, että yrityshankkeet ovat ohjelmakaudella olleet Vaara-Karjalan Leaderin toimialueella sen verran 

kookkaita, että suurin osa niistä ohjautui automaattisesti ELY-keskuksen rahoitukseen.

Vaara-Karjalan Leaderin kehittämisstrategian toteutumiselle asetettiin myös määrällisiä tavoitteita 

sekä yleisesti koko toiminnalle että myös paikallisesti, jotka on tiivistetty kahteen taulukkoon (Taulukot 

20 ja 21).

STRATEGIAN MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET

Toteuma  
2015

Toteuma  
2016

Toteuma 
31.12.2017

  Kaikki 
hankkeet

Kaikki 
hankkeet

Kaikki 
hankkeet

Hankehakijoista uusia 63.3 % 49,4% 31 %

Aktivointi- ja tiedotustilaisuuksien (toimintaraha) 
lkm., joissa 1500 osallistujaa

208 241 49

                                 * 825 osallistunutta miestä 87 105 19

                                 * 675 osallistunutta naista 106 120 27

                                 * 225 alle 35 -vuotiasta 15 16 3

Järjestettyjä koulutustilaisuuksia  lkm 1 4 35

Koulutustilaisuuksiin osallistuneiden lkm 13 85 423

85 aktivointi-, tiedotustilaisuutta 14 14 3 

10 palvelumallien uudistamiseen liittyvää pilottia/ kokeilua 2 4 1

30 yritystoiminnan monipuolistamiseen liittyvää hanketta 2 8 0

30 uutta yritystä 1 1 0

30 ympäristön kunnostuskohdetta 4 2 1

Säilyneet työpaikat 40 kpl 5 22 3

Uudet työpaikat 40 kpl  6 6  3

Taulukko 20. Vaara-Karjaan Leaderin kehittämisstrategian määrällisten tavoitteiden toteutuminen 

arviointijaksolla 1.3.2015–30.6.2017. 
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Arvioitaessa strategian määrällisiä tavoitteita, erinomaista oli uusien hankehakijoiden suuri määrä, 

johon vaikutti onnistunut aktivointi- ja tiedotustoiminta ohjelmakauden alkupuolella. Myös palve-

lumallien uudistamiseen liittyvä hanketoiminta lähti hyvin liikkeelle. Yritystoiminnan edistämisessä 

on edelleen kehitettävää sekä tiedottamisen, aktivoinnin että hanketoiminnan osalta. Säilyneitä 

työpaikkoja ja uusia työpaikkoja on näin lyhyellä arviointiperiodilla vaikea arvioida, mutta tähän tavoit-

teeseen on nykyisellä työpaikkalisäystahdilla vaikea päästä.  

STRATEGIAN PAIKALLISET TAVOITTEET Toteuma 2015 Toteuma 2016 Toteuma 2017

  Kaikki hankkeet Kaikki hankkeet Kaikki hankkeet

140 järjestettyä tapahtumaa 40

10 yrittäjien yhteistyöverkostoa 1 5 1

10 yhdistysten yhteistyöverkostoa 4 7 2

15 tietoverkkoa hyödyntävää hanketta 0 2 0

10 uusiutuvaa energiahuoltoa tukevaa hanketta 4 1 0

30 kulttuurihanketta 2 5 1

20 laadittua kylien kehittämissuunnitelmaa 0 0 0

10 kv-hankkeisiin osallistunutta yhdistystä  
ja yritystä

3 1 1

10 nuorisohanketta 4 1 1

45000 talkootyötuntia (sisältää sekä hankkeille 
hyväksytyt että ylimenneet talkootyötunnit). 

3 259

Taulukko 21. Vaara-Karjalan Leaderin kehittämisstrategian paikallisten määrällisten tavoitteiden 

toteutuminen arviointijaksolla 1.3.2015–30.6.2017. 

Vaara-Karjalan Leaderin kehittämisstrategiassa asetettiin myös laadullisempia tavoitteita, joista 

voidaan arviointijakson perusteella todeta seuraavaa (Taulukko 22).

Laadullinen tavoite Analyysi tilasto- ym. tietoja vasten arviointi

Alueen asukkaiden (erityisesti 

nuorten) aktivointi

Onnistuttu toimijayhteisöjen (alueen asukkaiden) 

ja myös osin nuorten aktivoinnissa erittäin hyvin 

keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Alueen elinvoimaisuuden 

turvaaminen

Kyetty turvaamaan parhaiten perusrakenteita, mutta 

samalla tuettu elinvoimaa kehittäviä uusia avauksia 

etenkin palvelu-, koulutus- ja tapahtumatoiminnassa.
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Kylien kehittämistyön vahvistaminen Tuettu kylien investointihankkeita ja onnistuttu erittäin 

hyvin myös teemahankkeilla tukemaan kehittämistyötä. 

Yrittäjien tukeminen Toistaiseksi osa-alue, jossa on tuettu muutamia hyviä 

yrityshankkeita, mutta enemmän voitaisiin tukea etenkin 

aloittavaa yrittäjyyttä ja uusilla keinoilla sivutoimiyrittäjyyttä. 

Organisaatioiden välinen yhteistyö Tiivistä ja hyvää toiminta-alueen useiden eri 

organisaatioiden kanssa, mutta elinkeinojen 

kehittämisyhteistyössä on edelleen parantamisen varaa.

Tietoverkkojen hyödyntäminen 

hanketoiminnassa

Leader-toimisto on tehokkaasti hyödyntänyt tietoverkkoja 

ja osin myös yksittäiset hanketoimijat. Myös koulutusta 

järjestetty tietoverkkojen hyödyntämisessä, mutta tätä 

osa-aluetta voidaan edelleen kehittää merkittävästi.

Kestävän kehityksen ja 

vähähiilisyyden edistäminen

Tässä asiassa teemahankkeissa edistetty eniten, mutta 

muuten vielä asiassa on edelleen paljon kehittämistä.

Taulukko 22. Toiminnalle asetettujen laadullisten tavoitteiden toteutuminen arviointijaksolla 

1.3.2015–30.6.2017.

7    Vaara-Karjalan Leaderin 
kehittämistoiminnan arviointi

7.1 Tunnettuus ja tiedotustoiminta

Vaara-Karjalan Leaderin aktivointi- ja tiedotustoiminta sekä sitä kautta sen tunnettuus toiminta-alueella 

ovat olleet väliarvioinnin tarkastelujaksolla Vaara-Karjalan Leaderin vahvimpia osa-alueita. Arviointiky-

selyssä toiminnan tunnettuuden ja tiedotustoiminnan eri osa-alueiden keskiarvoksi tuli 7,8. 

Kuviosta 9 ilmenevät annetut arvot toiminnan tunnettuuden ja tiedostustoiminnan osalta. Myönteisinä 

painottuvat tunnettuus maaseututoimijoiden parissa, helppous löytää yhdistyksen perustiedot 

nettisivuilta, Vaara-Karjalan oma uutiskirjetiedottaminen ja tiedottamisaktiivisuus ajankohtaisista 

hankeasioista.
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Kokonaismielikuva Vaara-Karjalan Leaderista alueensa maaseutukehittäjänä on kyselyn perusteella 

myönteisen vahva. Annettujen arvosanojen perusteella jonkun verran kehittämistä löytyy vielä etenkin 

yhdistyksen ja toimiston sosiaalisen median käytössä, toiminnan tuloksista tiedottamisessa julkisesti ja 

maakunnallisen näkyvyyden saavuttamisessa etenkin maakuntalehdessä. Tiedottamista alueen paikal-

lislehdissä voidaan parantaa, vaikka toisaalta tiedottaminen niissä on ollut varsin vahvaa ja lehdissä on 

ollut paljon myös toimituksellisia juttuja Vaara-Karjalan Leaderista (ks. Taulukko 11). 

Kuvio 9. Vaara-Karjalan Leaderin tunnettuus ja tiedotustoiminta 2015–2017/5. (Vaara-Karjalan Leader 

2017b).

Vaara-Karjalan Leaderin toiminta kehittämistoiminnan aktivoijana ja yhteistyökumppanina on tunnus-

tettu vahvaksi alueen toimijoiden keskuudessa, jota kuvaa hyvin saatu hyvä keskiarvo 8,2 arviointikyse-

lyssä (Kuvio 10). Myönteiset arvioinnit toiminnan aktivoinnissa painottuvat nimenomaan toimistohen-

kilökunnan asiakaspalvelutoimintaan, asiantuntemukseen ja ohjaukseen hankeasioissa.

Jos irrottaa arvioinnista neljä keskeistä asiakaspalvelun osa-aluetta erikseen arvioitavaksi (toimistohen-

kilökunnan tavoitettavuus, palvelualttius, vastausnopeus tiedusteluihin ja hanketoiminnan asiantun-

temus sekä ohjaus), niin yhteiseksi keskiarvoksi tulee 8,8, jota voidaan pitää erinomaisena tuloksena. 

Myös Vaara-Karjalan Leaderin luotettavuus yhteistyökumppanina sai erinomaiset pisteet (8,9) ja se 

nähdään myös idearikkaana yhteistyökumppanina (8,3).

Kehittämistoiminnan aktivoinnissa Vaara-Karjalan Leader koetaan erityisesti paikallisen yhteisöllisen 

toiminnan aktivoijana, maaseudun kehittämisen yhteistyösuhteiden rakentajana, paikallisen koulu-
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tustoiminnan järjestäjänä ja uusien palvelukokeilujen ja – ratkaisujen tukijana.  Kehittämistä näyttäisi 

löytyvän maaseutuasumisen markkinoinnissa ja paikallisen harrastus- toiminnan tukemisessa, joista 

jälkimmäinen on toisaalta ollut varsin merkittävässä asemassa Vaara-Karjalan Leaderin hanketoi-

minnan rahoituksessa.

Kuvio 10. Vaara-Karjalan Leader kehittämistoiminnan aktivoijana ja yhteistyökumppanina (Vaara-Kar-

jalan Leader 2017b).

Kyselyssä saatuja tuloksia tukevat myös haastatteluista useilta toimijoilta saadut myönteiset lausunnot 

toiminnan tunnettuudesta, tiedotustoiminnasta ja aktivoinnista Sellaiset kommentit kuin, että ”Tiedotus 

ja aktivointi ovat onnistuneet”, ”Tiedotus on toiminut hyvin”, ”Hankeaktivointi ollut hyvää”, ”Kierretään 

paljon kyliä”, ”Ihmiset toimivat ja saadaan toimimaan” tai ”Henkilöstö osaavaa ja palvelualtista”.

Vastapainoksi haastatellut ovat jossain määrin esittäneet hieman kriittisempiä kommentteja kuten, 

että ”Tiedon kulku, kyläyhteisöt eivät tiedä mitä mahdollisuuksia Leader mahdollistaa”, ”Todella näkymätön 

tavalliselle kuntalaiselle. Ilmeisesti ei heille, jotka tarvitsevat palvelujanne”, ”Lisää paikallista tiedotta-

mista”, ”Tiedotusta lisää yrittäjien suuntaan” tai ”Jotenkin Leader saisi jalkautua enemmän yrityksiin”.  Kriit-

tisempiä kommentteja tuli haastatelluilta myös siitä, että ”Tietävätkö alueen ihmiset vielä yleisemmin 

miten Leader itseasiassa toimii ja miten sen toimintaa voi hyödyntää”, jota täydensi toinen kommentti 

siitä, että tarvitaan ”Lisää tietoa maaseutualueella toimiville yhdistyksille ja yrittäjille mahdollisuudesta 

kehittää oman alueensa palveluita”.

Kokonaisuutena voidaan pienestä kritiikistä huolimatta todeta, että Vaara-Karjalan Leaderin tiedo-

tustoiminta yhdessä toiminnan aktivoinnin ja siitä seuraavan tunnettuuden osalta ollut sen vahvimpia 

toiminnan osa-alueita.  Vaara-Karjalan Leader jo hyvin tunnettu maaseututoimija toiminta-alueellaan, 

joka ei suinkaan tarkoita, että tiedotus- ja aktivointitoimintaa ei ole enää tarvetta kehittää. Kehittämis-

kohtia tunnettuudessa näyttää löytyvän vielä etenkin sosiaalisen median tiedottamisessa (muitakin 

somekanavia käyttöön kuin Facebook?), yritystiedottamisessa ja tiedottamisessa juuri tavallisille 

kuntalaisille mukaan lukien erityisesti paikallispoliitikot.  Etenkin uudistuvassa maakuntahallinnossa 

on tärkeää kirkastaa alueen toimijoille Vaara-Karjalan Leaderin pitkäjänteistä roolia maaseudun kehit-

täjänä ja kehittämistoiminnan luontevana paikallisena rahoittajana sekä tukijana. 
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7.2 Kumppanuudet ja yhteistyöverkostot

Vaara-Karjalan Leaderin menestyksellinen toiminta tarvitsee tuekseen useita kumppanuuksia ja yhteis-

työverkostoja. Vaara-Karjalan Leaderin kehittämisstrategiassa 2014–2020 todetaan seuraavasti:  

”Analysoitaessa Vaara-Karjalan vahvuuksia ja mahdollisuuksia keskiöön nousee alueen eri toimijoiden 

välinen yhteistyö. Maaseudun Sivistysliitto, paikalliset kehittämisyhtiöt, kunnat, Pohjois-Karjalan kylät, 

kylätoimikunnat ja muut yhdistykset työskentelevät tiiviissä yhteistyössä niin kylien kuin koko alueen kehit-

tämiseksi. Vahva toimijaverkosto, jolla on yhteinen halu kehittää aluettamme, luo hyvät puitteet maaseudun 

kehittämiselle myös ohjelmakaudella 2014–2020. Vahva toimijaverkosto, jolla on yhteinen halu kehittää 

aluettamme, luo hyvät puitteet maaseudun kehittämiselle myös ohjelmakaudella 2014–2020. Kumppa-

nianalyysin avulla olemme kuvanneet kaikkia niitä toimijoita, jotka osallistuvat omalla tahollaan kehittä-

misstrategiamme toteuttamiseen.”. (Vaara-Karjalan kehittämisstrategia 2012–2020, 8).

Tässä väliarviointitarkastelussa ei analysoida yksityiskohtaisesti erilaisten solmittujen kumppanuuksien 

sisältöä ja laatua, vaan katsotaan Leader–toiminta-alueen näkökulmasta millaista yhteistyöverkostoa 

Vaara-Karjalan Leader on kutonut toistaiseksi ympärilleen ohjelmakaudella 2014–2020; miten toimivat 

vanhat kumppanuudet ja etenkin millaisia uusia kumppanuuksia mahdollisesti on löytynyt toiminnan 

tueksi vanhojen rinnalle, myös alueiden välisesti ja kansainvälisesti ja mihin toimintaan ne ovat 

johtaneet.

Erinomaisen lähtökohdan tarkastelulle antaa arviointikyselyn perusteella se, että Vaara-Karjalan 

luotettavuus yhteistyökumppanina koetaan vahvaksi (Kuvio 11). Kyselyyn vastaajat antoivat sille 

arvoksi 8,9, jota voi pitää erinomaisena. Asiaa edistää se, että Vaara-Karjalan Leaderilla on olemassa 

toiminta-alueellaan jo vanhastaan tietty tunnettuus ja yhteistyön perusverkosto. Arviointikyselyn 

vapaassa sanassa tuli mm. sellaisia myönteisiä kommentteja yhteistyöstä kuin, että ”Kiitos hyvästä 

yhteistyöstä! Olette hyvin tärkeä yhteistyökumppani ja rahoittaja alueen maaseudun kehittämistoimin-

nassa” tai ”Verkostoitumista ja sen myötä uusien elinkeinotoimintojen tavoitteellista kehittämistä tämän 

alueen vahvuuksia hyödyntäen”. 

Moitteen sanaa ei yhteistyöstä juuri tullut ellei sellaiseksi lasketa, että ”Ahkera yhteydenpito aktivoi 

varmaan kylätoimijoitakin omissa asioissa. Kannattaa muistutella”. Toisaalta Vaara-Karjalan Leader 

toimistossa tunnistetaan toimiston ryhmähaastattelun perusteella se, että ”Sidosryhmätyö on ollut 

hyvin vähäistä” koska arkisen Leader puurtamisen keskellä ei ole ollut aina tarpeeksi aikaa yhteistyösuh-

teiden hoitamiseen.  Olennaista olisi tässä suhteessa keventää etenkin toiminnanjohtajan työtaakkaa.

Vanhoista kumppanuuksista ja yhteistyöverkostoista merkittävimmät ovat luonnollisesti julkisista 

toimijoista ELY-keskus ja yhdistystoimijoista Pohjois-Karjalan muiden Leader-alueiden toimijat. ELY-yh-

teistyön kohdalla ei ole mitään mainittavampia muutoksia ja kuten eräs ELY:n viranhaltija totesi; 

”ELY-yhteistyö mallillaan”. Yhteydenpito on tiivistä, joko muodollista tai epämuodollista.
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Virallista kumppanuutta edustaa kerran vuodessa ELY-keskuksen kanssa pidettävä palaveri, jolloin 

isompi joukko ELY-keskuksen viranhaltijoita ja Leaderin toimisto ruotivat yhdessä kuluneen vuoden 

toimintaa. Väliarviointiraporttiin mennessä palavereja oli pidetty kaksi vuosina 2015 ja 2016. Ensisi-

jaisesti niissä on käsitelty hanketilannetta, Hyrrän teknisiä ongelmia, tukipäätöksien ja maksatuksien 

nopeuttamista eli rahoitusprosesseihin liittyviä haasteita, tulevan toiminnan suunnittelua ja toiminnan 

mahdollisia ongelmakohtia sekä haasteita. Mitään suuria ongelmia ei ole ilmennyt ja lähinnä kehittä-

miskohteet ovat koskeneet vuonna 2015 yritysrahoituksen hiljaisuutta, Hyrrän teknisiä ongelmia ja sen 

aiheuttamia ongelmia mm. maksatuksissa, toiminnan tukikelpoisuusvaatimuksia, toimintaympäristön 

asettamia haasteita hanketoiminnalle tai yksittäisten hankkeiden onnistuneisuutta sekä toimiston 

toiminnan sisäiseen organisointiin liittyviä kysymyksiä.

Vaara-Karjalan Leader on säilyttänyt arviointijaksolla vanhoja ja kutonut aktiivisesti uusia yhteistyö-

kumppanuuksia. Toimintavuonna 2015 Leader-toimintaryhmä oli mukana useissa maakunnallisissa 

maaseudun kehittäjien verkostoissa ja kehitti aktiivisesti ryhmän roolia hanketoimijana alueiden 

välisissä hankkeissa mm. Maaseudun Sivistysliiton ja Runonlaulu-Akatemian kannatusyhdistys ry:n 

kanssa. Etenkin Maaseudun Sivistysliiton Itä-Suomen toimiston kanssa yhteistyö on ollut tiivistä sekä 

hankeaktivoinnissa että koulutuksessa.

Vaara-Karjalan Leader ry:llä on edustaja mukana mm. Pohjois-Karjalan Kylät ry:n hallituksessa, 

Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton Järjestöasiainneuvottelukunnassa, Lieksan kaupungin Maaseutustra-

tegian seurantaryhmässä, Joensuun seudun maaseutuohjelman seurantaryhmässä, Pohjois-Karjalan 

Maaseutusuunnitelman ohjausryhmässä sekä Itä-Suomen kalatalousryhmän seurantaryhmässä. 

Vuoden 2016 aikana sovittiin myös yhteistyöstä Pohjois-Karjalan ammattiopiston, Karelia Ammattikor-

keakoulun sekä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Lisäksi Leader-ryhmä tekee koko ajan tiivistä yhteistyötä alueellaan toimivien kehittämisyhtiöiden 

kanssa. Toiminta-alueen kuntien kanssa on tiivistetty yhteistyötä vuonna 2016 mm. kyläkierrosten 

merkeissä. Yhdistyksen toiminnanjohtaja on varajäsenenä kansallisen Maaseutuverkoston ohjausryh-

mässä. Paikallisista toimijoista kyläyhdistykset ovat tärkeitä kumppaneita esimerkiksi tiedotustoimin-

nassa tai tapahtumajärjestelyissä.

Alueita ylittävistä verkostoista merkittäviä ovat olleet arviointijaksolla erityisesti solmitut kumppa-

nuudet oman tai yhteisen hanketoiminnan kautta eri toimijatahoihin. Näitä ovat olleet esimerkiksi 

Suomen Metsästäjäliitto ”Nuorisotoiminnan kehittämishankkeen” tuloksena tai paikallinen 4H-järjestö 

Juuassa tai Lieksan Naisyrittäjät ry rajan ylittävässä Venäjä-yhteistyössä.

Vaara-Karjalan Leader onkin saanut uusia kumppanuuksia sekä maakunnan sisältä että sen ulkopuo-

lelta. Vaara-Karjalan Leaderin vaikuttavuutta yhteistyöverkostojen kutojana osoittaa hyvin se, että 

arviointijaksolla syntyi hanketoiminnan tuloksena 7 yrittäjien yhteistyöverkostoa ja 13 yhdistysten 

yhteistyöverkostoa.
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Esimerkki. Paikallinen kumppanuustoiminta ja yhteistyöverkosto, Villiruokafestivaalit 

”Maailman suurimmat villiruokafestarit” järjestettiin Ilomantsissa 26.8.2017. Yksit-

täinen päivätapahtuma toteutettiin yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton kanssa, jonka 

vastuulla Ilomantsissa oli samaan aikaan pidettävät Karhunveiston MM-kisat pääteemana 

karhu ja Karhufestarit. Villiruokafestarit järjestettiin ensimmäistä kertaa ja tapahtuma-

paikkana oli Ilomantsin kunnan keskustan aukio. Tapahtuman yhteistyökumppanina toimi 

Elo-Säätiön hallinnoima Syödään yhdessä -hanke. Tapahtuma oli osa Suomi 100 -juhlavuotta.  

 Yhtäaikaisesti järjestetyn Karhufestivaalin ja Villiruokafestarin vaikutus oli enemmän kuin 

osiensa summa, sillä Villiruokafestarit linkittyivät hyvin moniin muihin samaan aikaan paikallisesti 

tapahtuviin asioihin. Tapahtuman hyvä vaikuttavuus syntyi juuri useiden eri toimijoiden yhteisvai-

kutuksesta, jonka ansiosta Ilomantsin näkyvyys paikkakuntana kasvoi, viihtyisyys lisääntyi kylällä, 

tapahtumatuotanto sai potkua ja myös villiruokafestivaalit hyvien kokemusten perusteella järjes-

tetään samassa paikassa elokuussa 2018. Myös paikalliset yritykset saivat uutta pontta kehitykseen 

ja paikkakunnan vireys tuli hyvin esille. Merkittävää myös oli, että Nurmeksesta saakka saapunut 

höyryveturi toi porukkaa paikalle Joensuun kaupungista ja se olisi tuskin saapunut paikalle ilman 

villiruokafestivaalin hyvää paikallista ja alueellista yhteistyöverkostoa.

Villiruokafestareiden kautta avautui myös kansainvälisen yhteistyön mahdollisuus.

Vaara-Karjalan Leader on päässyt em. yhteistyökumppanien kanssa hyvään konkreettiseen yhteis-

työhön, mutta kysely- ja haastattelupalautetta analysoidessa Vaara-Karjalan Leaderin yksi haasteista 

liittyy yhteistyöhön yritystoiminnan ja kehittämisyhtiöiden kanssa. Vaikka Vaara-Karjalan Leader ei 

varsinaisesti ole yritystoimija ja on haasteellista toimia nykyisessä kolmen erillisen elinkeinoyhtiön 

vaikutusalueella, niin pientä kitkaa on havaittavissa yhteistyössä yrityskehittäjien kanssa, joka kuultaa 

läpi myös saaduista haastattelukommenteista: ”Onko liian varovainen linja ettei yrityshankkeita ole 

tullut”, ”PIKESillä omia haasteita ollut kuntapuolella ja on hajonnut kahtia. Vaikuttanut yrityshakemuksiin”, 

”Leaderia ei nähdä tärkeänä yrityspuolella”, ”Leader on enemmän yhdistys- ja järjestötoimija”, ”Asioimme 

mieluummin yritysrahoituksessa suoraan ELY:n kanssa koska sieltä saamme tarvittaessa asiantuntevia 

neuvoja, hyvää palvelua ja voimme luottaa yritysten neutraaliin käsittelyyn” tai ”Yksipuolista, on tarjottu 

lounaita, mutta ei ole saatu kutsua Leaderin hallitukseen”. 

Kommentteja on myös saatu siitä, että yrittäjille olisi muodostunut Vaara-Karjalan Leaderin oman 

viestinnän kautta kuva Leaderista yritystoiminnan kehittäjänä, joka ei ole yhtäpitävä sen kanssa, että 

seudullisesti kehitysyhtiö on yritysten liiketoiminnan kehittäjä ja Leader vain tukineuvoja sekä yritys-

rahoittaja. Kehitystilanne ei toisaalta ole täysin mustavalkoinen, koska monet Leaderin omat ja hanke-

toimenpiteet, mm. koulutukset ja kehittämishankkeet, tukevat usealla tavalla myös yrittäjien liike-

toimintaratkaisuja. Muutamissa haastattelukommenteissa pohditaan sitä, että tarvitseeko yrittäjällä 

olla monta luukkua, josta rahoitusta haetaan, sillä Leader tuo yhden luukun lisää yritysrahoitukseen. 

Selkeämpää yrittäjille olisi, jos käytössä olisi vain yksi luukku, elinkeinojen kehittämisyhtiö. Toisaalta on 

tullut myönteisiä kommentteja esimerkiksi yrityskehittäjiltä siitä, että ”Naisyrittäjät tykkäävät asioida 
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Leaderin naisten kanssa” tai Leader on ”Hyvä lisä, sillä muuten kaikkein pienimmät hankkeet jäisivät ilman 

rahoitusta ilman Leaderia”.

Haastattelukommenteista ilmenee se, että Vaara-Karjalan Leaderillä on tarvetta jatkossa tiivistää 

yhteistyötä elinkeinoyhtiöiden kanssa ja hakea etenkin sellaisia yhteistyöratkaisuja, että niistä hyötyvät 

molemmat osapuolet. Tähän on erityisesti kaivattu parannusta toivomalla mm. entistä tiiviimpää 

keskustelua yhteisesti ELY-keskuksen, Leaderin ja kehittämisyhtiöiden kesken sekä ”Systemaattista 

yhteistyön mallia”, jolloin istuttaisiin esimerkiksi 2-3 kertaa vuodessa elinkeinoyhtiön ja Leaderin välillä 

samaan pöytään. Kun tulee puhetta elinkeinoyhtiöiden osaamisesta ja Leaderin osaamisesta, niin siinä 

välissä on ”harmaa vyöhyke”, josta pitäisi löytää yhteinen näkemys ja myös parempi luottamus siitä, 

miten Vaara-Karjalan Leader voi omalta osaltaan tukea alueen yritystoiminnan kehittämistä. Se ei 

synny ilman yhteisiä tapaamisia, avoimia keskusteluja ja sopimista keskinäisestä työnjaosta. Hyvä on 

myös huomioida, että jokaisessa kunnassa vaikuttaa paikallinen yrittäjäyhdistys, jotka ovat yritystoi-

minnan edistämisessä luontevia kumppaneita Leaderille.

Vaara-Karjalan Leader-ryhmä on kokonaisuutena vakiinnuttanut paikkansa maaseudun kehittäjänä 

maakunnallisissa maaseudun kehittäjäverkostoissa. Leader-ryhmän rooli ohjelmakauden 2014–2020 

maaseudun kehittämistyön rahoittajana on vahvistunut myös sen aiempaa suuremman rahoituske-

hyksen myötä. Lisäksi ryhmä on aktiivisesti lähtenyt kehittämään ryhmän roolia hanketoimijana sekä 

kouluttajana.

Arviointiaineiston perusteella voidaan todeta, että Vaara-Karjalan Leaderin perusyhteistyöverkostot 

ja kumppanuudet ovat kunnossa sekä maakunnan sisällä että maakunnasta ulospäin. Se on paikalli-

sesti erittäin merkittävä asia, että Vaara-Karjalan Leaderilla on myös epävirallinen paikallisten ”hanke-

agenttien” verkosto. Näillä henkilöillä tarkoitetaan paikallisia aktiivisia kehittäjiä ja osaavia henkilöitä, 

jotka vapaaehtoisesti tai työnsä velvoittamina auttavat paikallisia toimijoita eri tavoin ideoimaan 

hankkeita ja auttamaan hankehakemusten valmistelussa. He ovat muutenkin paikallisesti sellaisia 

toimijoita, jotka pitävät yllä alueensa kehittämishenkeä ja kutovat ympärilleen erilaisia kehittämisver-

kostoja. Tämä ”hankeagenttien taustaverkosto” on osoittautunut merkittäväksi toimijaksi hankkeiden 

työstämisessä ja on todennäköisesti jatkossa entistä tärkeämpi yhteistyöverkosto yleensä hanketoi-

minnan virittämisessä vaikka tällä hetkellä he eivät toimikaan virallisella statuksella osana Vaara-Kar-

jalan Leaderin toimintaa.

7.3 Innovaatiotoiminta

Vaara-Karjalan Leaderin kehittämisstrategiassa innovatiivisuudelle on annettu oma erityinen sijansa. 

Innovatiivisuuteen kannustaminen on läpileikkaava teema Vaara-Karjalan Leaderissa, joka painok-

kaimmin tulee esille kehittämisstrategian elinvoimaluokituksen kokeilevan hanketoiminnan vaati-

muksena (20 % kokonaisrahoituksesta). Kokeilevan hanketoiminnan rahoituskategoriassa tarkoituksena 

on hakea nimenomaisesti uudenlaisia innovatiivisia ratkaisumalleja ja aloitteita, jopa kehittämisen 
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”villejä kortteja”, Leader-alueen maaseutualueiden elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Myös 

kohdennetulta hanketoiminnalta odotetaan uusien toimintamuotojen hakemista, jotka voivat sisältää 

yhtälailla innovatiivisia ratkaisumalleja.

Arviointikyselyssä Vaara-Karjalan Leader-toiminta sai väittämään ”Idearikkaus (innovatiivisuus) yhteis-

työkumppanina” hyvän pistemäärän 8,3. Se ei kerro kuin pienen osan toiminnan innovatiivisuudesta, 

mutta osoittaa, että 100 vastaajan joukko oli nähnyt Leader-toiminnan tältä osin innovatiivisena. 

Esimerkiksi vastaavasti kun kysyttiin yritystoiminnan kehittymisessä väittämällä ”Yritysten kyky ideoida 

ja tuottaa uusia kaupallisia sovelluksia (innovaatioita)” pistemääräksi tuli tyydyttävä 7,1.

Astetta tarkemmin toiminnan innovatiivisuudesta kysyttiin Vaara-Karjalan Leaderin toiminnan 

parhaiten tuntevilta yhteistyökumppaneilta kysymyksellä; ”Mitä uusia ja innostavia (innovatiivisia 

toimintatapoja) Vaara-Karjalan Leader on tuonut paikalliseen ja alueensa kehittämiseen, jota siellä ei 

kenties muuten olisi ollut?”

Yhteistyökumppaneiden kommenteissa korostui painokkaasti Vaara-Karjalan Leaderin kehittämisstra-

tegiaan johtanut ohjelmaprosessi, joka loi hyvän pohjan yhdistyksen toiminnalle. ”Koko ohjelmaprosessi 

oli hyvä…ollut innovatiivinen” tai ”Osallistava isolla joukolla”. Samoin hyväksi ja innovatiiviseksi koettiin 

hallinnon käyttöön ottamat sähköiset järjestelmät ja se, että sosiaalinen media on tullut vahvaksi 

osaksi yhdistyksen toimintaa.

Innovatiiviseksi toiminnaksi on luettu yhteistyökumppaneiden kommenteissa myös ”Vakka-hanke”, 

jossa on järjestetty erityyppisiä koulutuksia kuten. mm. hygieniapassi, järjestysmieskoulutus, ja jollaisia 

toiminta-alueella ei ole aiemmin laajamittaisesti järjestetty. Myös metsästykseen liittyvät avaukset 

nähtiin uutena ja innovatiivisena asiana. Sekin koettiin innovatiivisuutta edistävänä asiana, että 

Vaara-Karjalan Leaderin henkilövaihdokset toivat sen toimintaan uutta potkua. Toisaalta kritiikkiä tuli 

siitä, että periaatteessa samat asiat on voitu jo lukea vuoden 1992 toimintasuunnitelmasta ja toiminta 

on ollut aika samanlaista kaiken aikaa. Toiminnan kehittämisessä ja uusiutumisessa nähtiin iso mahdol-

lisuus etenkin osana maakuntauudistusta.

Leaderin hallituksen ja toimiston ryhmähaastatteluissa kysyttiin innovatiivisuuteen liittyvästä toimin-

nasta erillisellä kysymyksellä, että ”Leaderin yksi keskeinen strateginen ja alueen elinvoimaa edistävä 

osa-alue on kokeellinen (innovatiivinen/uudistava) hanketoiminta, jonka merkitys korostuu toimin-

taympäristömuutoksissa. Kuinka tätä kehittämisen osa-aluetta tulisi Leaderissa viedä eteenpäin entistä 

aktiivisemmin?” 

Hallituksen jäsenten vastauksissa ja yhteisissä pohdinnoissa innovatiivisuus itsessään ei ollut se 

ydinasia koska nähtiin, että ”Kokeellinen hanketoiminta on haaste koska sillä ei saavuteta vaikuttavuutta, 

jota ministeriö vaatii”.  Toisaalta odotusarvona keskusteluissa oli, että löydettäisiin hyviä innovatiivisia 

tyyppejä tukemaan toimintaa; ”Headhunttaus hyvin innovatiivisiin tyyppeihin”. 
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Se koettiin hallituksessa innovatiiviseksi, että esimerkiksi Ilomantsin kunnan tulevaisuusverstaissa 

nousi esiin ”hulluja asioita” ja toisaalta pitäisi olla mahdollisuus siihen, että aktiivinen paikallinen 

toimija voisi tulla hallitukseen kertomaan uudesta ideasta ja siten sen hallituksen testattavaksi. Tämä 

on erinomainen idea, koska avoimen innovaatiotoiminnan luonteeseen kuuluu, että innovaatioiden 

ideointi, kokeilu ja kehitys laajenevat potentiaaliseen asiakas- ja toimijakenttään.  Avainasemassa 

innovaatioissa ovat ihan tavallista arkielämää elävät ihmiset kuluttajina ja heille tärkeiden arjen valin-

tojen sekä käytäntöjen merkityksellistäjinä. Avoimuus ja kohtaaminen lisäävät vuorovaikutusta ja siten 

uusien ideoiden sekä pidemmälle vietyjen innovaatioiden mahdollisuuksia.

Toimiston ryhmähaastattelussa nousi alussa esiin innovaatiotoiminnan ongelma, että ”Siihen pitäisi 

olla sitä aikaa….jotenkin tää keskustelu kiertää kehää, että aina palataan siihen, että pitäisi olla aikaa”. 

Tässä mielessä tuli myös esille tarve lisärahoituksesta hanketyökalun kautta, että voitaisiin ostaa lisää 

tekijöitä, myös innovaatiotoimintaan. Yleensä todettiin, että yritystoiminta ja innovaatioympäristö 

liittyvät läheisesti toisiinsa ja kulkevat käsi kädessä. se myös koroistu keskusteluissa, että Leaderin 

toiminta-alueella on ”Tämmöstä paikallista keksijäpotentiaalia ihan näissä yhteisö- ja muissa toimijoissa…

ne keksivät itestään yhteisöllistä toimintaa koko ajan uudestaan…en rajaisi innovaatiotoimintaan pelkkään 

innovaatiotoimintaan…kaikki se toiminta mikä on uutta ja uudistavaa, sitä Leader voisi tulevaisuudessa 

työntää eteenpäin….se rooli istuisi sille luontevasti”. 

Ryhmähaastattelun keskusteluissa siirryttiin innovaatiotoiminnan pohdinnoista laajemminkin Leaderin 

toiminta-alueen yritys- ja yhteisöllisen innovaatiotoiminnan tukemiseen tähtäävän erillisen hankkeen 

ideointiin. Joillakin Leader-alueilla on esimerkiksi hyödynnetty ylijääneitä kuntarahoitusosuuksia ja 

tuettu sillä pienellä tukirahoituksella innovatiivisia ratkaisumalleja tai edistetty riskillä normaalia kokei-

levampaan toimintaan. Innovaatiotoiminta onkin Vaara-Karjalan Leaderissa vielä iso mahdollisuus, 

jonka vaikuttavuutta voitaisiin merkittävästi kehittää nykytilanteesta.

7.4 Toiminnan vaikuttavuus

Kehityksen käsite sisältää oletuksen ihmisyhteisöjen itselleen asettamista tavoitteista, joihin ihmiset 

toiminnassaan pyrkivät ja joiden saavuttamisen astetta, niiden hyvyyttä tai huonoutta, ts. vaikutta-

vuutta, on mahdollista arvioida. Ongelmana on, että vaikuttavuuden todentaminen on vaikeaa asioissa, 

jotka ovat monien syy-seuraussuhteiden alaisia ja ulottuvat monelle toiminnan osa-alueelle, ja jollaista 

juuri Vaara-Karjalan Leaderin toiminta. Miten esimerkiksi voidaan osoittaa vaikuttavuuden osatekijät ja 

niiden erilainen vaikutus sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä?

Koska Vaara-Karjalan kehittämisstrategia on jo tavoitteiltaan moninainen ja monivaikutteisuuteen 

pyrkiviä, hajauttaa se jo lähtökohdiltaan suhteellisen niukkoja resursseja laajaan toimintakenttään siten, 

että yksiselitteisen vaikuttavuuden todentaminen muuttuu haasteelliseksi. Hyvä esimerkki tästä ovat 

Vaara-Karjalan Leaderissa vuosien mittaan ja myös kuluvalla ohjelmakaudella rahoitettujen yhteisöl-

listen kokoontumispaikkojen, vaikkapa kylätalon kunnostushankkeen, vaikuttavuuden todentaminen.
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Esimerkiksi kylätalon kunnostuksen suora vaikutus on, että paikallisyhteisöön on ilmestynyt korjattu 

ja monipuolisen käyttökelpoinen kylätalo. Mutta mikä on kylätalon todellinen vaikuttavuus paikallis-

yhteisön elämään, mahdollisesti sosiaalisiin suhteisiin, yhteisön talouteen tai kulttuurielämään? Hyvä 

ja toimiva kylätalo voi olla vaikutukseltaan em. asioita kaikkia yhtä aikaa ja toisaalta se voi olla pahim-

massa tapauksessa taloudellinen rasite ja riitojen kohde, jonka alkuperäinen hyväksi tarkoitettu tavoite 

on kääntynyt toimijoitaan vastaan.

Huomionarvoista on, että esimerkiksi Valtimon kunnan Karhunpään kylätalon korjaukseen Vaara-Kar-

jalan Leaderilta hankerahoitusta saanut toimija painotti haastattelussa juuri monivaikutteisuutta ja 

pitkää aikajännettä. Hän pystyi osoittamaan selkeästi useampia vaikutuksia paikallisyhteisöön. Näitä 

vaikutuksia olivat hänen omien sanojensa mukaan seuraavat heille tärkeät asiat (infolaatikko).

Karhunpään kylätalon korjaus on hyvä esimerkki siitä, että mahdollisia vastauksia Vaara-Karjalaan 

kehittämistrategian tavoitteiden asettelun pohjalta syntyvään paikalliseen vaikuttavuuteen on yhtä 

monta kuin on ollut erillistä hankettakin. Esimerkiksi eräs yrittäjä totesi haastattelussa, että hän on 

kylmän yritystilan Leader rahoituksella lämpimäksi korjattuaan voinut pitää normaalisti talviajaksi 

irtisanomansa kaksi miestä töissä.

 

Käytännössä ainoa tie päästä Vaara-Karjalan strategian todelliseen paikalliseen vaikuttavuuteen käsiksi, 

on kysyä sitä suoraan paikallisilta ihmisiltä, että miten he ovat kokeneet Vaara-Karjalan Leaderin vaikut-

tavuuden; miten Leaderin oma kehittämistoiminta ja paikallisen toiminnan taloudellinen tukeminen 

ovat mahdollisesti vaikuttaneet heidän elämänsä hyvinvointiin? Ovatko arkielämän asiat menneet 

parempaan suuntaan tai mahdollisesti huonompaan suuntaan?

Esimerkki. Karhunpään kylätalon kunnostuksen vaikuttavuus

Konkreettisin tulos oli, että 20 vuotta käyttämättömänä ollut talo saatiin vihdoin kuntoon. Talossa 

pidetään jatkuvasti lämpöä päällä ja siten se on nopeasti otettavissa käyttöön. Talo yhdistää 

useamman kylän kylätoiminnan, seurojen ja paikallisten yhdistysten toiminnan saman katon alle. 

Se aktivoi monenlaista toimintaa kuten jo ensi alkuun vuoden 2017 aikana tanssikurssin. Kesällä 

siellä pidetään avoimet ovet ja syyskaudella paikassa pidetään eri yhdistysten kokouksia, kuten 

mm. tiekokouksia tai yhdistysten vuosikokouksia.  Ja jos kylätalon korjannut metsästysseura luopuu 

siitä, niin se siirtyy korvauksetta kyläläisten käyttöön. Siten sen jatkuvuus ja toiminta ovat myös 

turvattu pidemmällä aikavälillä. Kuten haastateltu sanoi, että ”Talo on kaikille hyötynä”, joten se 

vaikuttavuus on laaja-alaista ja pitkäjänteistä. Vaikuttavaa oli myös se, että miten halukkaita paikal-

liset olivat tekemään tunnistamalleen tarpeelle ja haasteelle jotakin hyvässä yhteistyössä. Kuten 

haastateltava totesi; ”Talo tehdään vaikka haudasta käsin”, joka osoittaa yhteisöllistä sitoutumista 

ja sosiaalista pääomaa hankkeen takana.
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Tässä raportissa Vaara-Karjalan Leaderin strategian vaikuttavuutta tarkastellaan lähinnä kahden eri 

menetelmän lopputuloksena; arviointikyselyllä, joka perustuu perinteiseen kouluarvosana-asteikkoon 

ja toisaalta haastatteluista saatuihin kommentteihin eri toimijaryhmiltä. Kysymyksenasettelu kyselyssä 

on kohdistunut lähes suoraan strategian mukaisten vaikutusten arviointiin ja toisaalta haastatelluilla 

toimijaryhmillä yksinkertainen kysymys on ollut sama eli ”Miten arvioisit Vaara-Karjalan Leaderin vaikut-

tavuutta toiminta-alueellaan/omassa toiminnassasi?”

Haastattelujen ja kyselyjen perusteella kävi hyvin selväksi se, että Vaara-Karjalan Leaderin toiminta on 

hyvin merkittävää ja vaikuttavaa paikallistasolla. Toiminnalla on monella tavalla vaikuttavuutta sekä 

kehittämisstrategian valintojen, konkreettisten kehittämistoimenpiteiden että toiminnan tulokselli-

suuden kautta Leaderin toiminta-alueen ihmisten hyvinvointiin ja elinvoimaan. Tätä eivät haastatellut 

toimijat kiistäneet, korkeintaan sen, että mihin kohteisiin Leader-rahoitusta olisi järkevää suunnata, 

esim. yritystoiminta vs. yhteisöllinen toiminta, sen vaikuttavuuden tehostamiseksi.

Arviointikyselyssä kartoitettiin kehittämisstrategian keskeisten osa-alueiden vaikuttavuutta kuten 

Vaara-Karjalan Leader alueen asukkaiden kehittämisaktiivisuuden ja yhteisöllisyyden kehittymistä. Keski-

arvoksi tuli hyvä 7,5 kyselyssä ja etenkin kylätoiminnan kehittämisaktivisuuden kehittyminen (7,9), 

maaseututoimijoiden kyky yhteistyöhön Leader-alueella (7,8) ja järjestötoiminnan paikallinen kehit-

tämisaktiivisuus (7,6) saivat hyviä pisteitä. Yleensä maaseututoimijoiden paikallinen kehittämisaktii-

visuus sai arvosanan 7,8, jossa oletettavasti Leader toiminnan yhteisöllisellä aktivoinnissa on toimin-

ta-alueella ollut vuosien mittaan oma merkittävä roolinsa (Kuvio 11).

Vaikka Vaara-Karjalan Leaderin vaikuttavuutta on arvioitu varsin kriittisesti joissakin elinkeinoelämää 

edustavissa haastattelukommenteissa, toisaalta Vaara-Karjalan Leader on onnistuneesti rahoittanut 

yksittäisten yritysten lisäksi mm. paikallisten yrittäjäyhdistysten toimintaa. Haastattelujen pohjalta 

muodostui näkemys siitä, että Vaara-Karjalan Leaderin toiminta-alueella on suhteellisen vakaa, 

edelleen kehittyvä ja myös innovatiivinen yrityskenttä, jota osoittaa jo yksin arviointikyselyssä kaikista 

yritystoiminnan kehittämisen osa-alueista saatu keskiarvo 7,3.
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Kuvio 11. Vaara-Karjalan Leader toiminta-alueen asukkaiden kehittämisaktiivisuuden ja yhteisölli-

syyden kehittyminen (Vaara-Karjalan Leader 2017b).

Se miten paljon Vaara-Karjalan Leaderilla on ollut myönteistä vaikutusta yritystoiminnan kehittymiseen 

toiminta-alueellaan, voidaan olla montaa mieltä, mutta yksittäisten yrityshankkeiden rahoituksen 

(7 kpl) ja koulutustoiminnan kautta (mm. Some-koulutukset) kautta arviointijaksolla Leaderilla on 

varmasti ollut vaikutusta ainakin jossain määrin yritystoiminnan kehittymiseen. Haastatellut yrittäjät 

myös kokivat Leader-rahoituksen hyvänä mahdollistajana ja oman yritystoiminnan edistäjänä.

Merkittävää yritystoimintaa koskevassa kyselykysymyksessä (Kuvio 12) oli, että yleensä paikallisen 

yritystoiminnan vireys ja innokkuus kehittämistoimintaan nähtiin 7,5:n arvoisena asiana kuten samoin 

yrityspalveluiden tarjonnan kehittyminen (7,5). Lisäksi alueella yritysten yhteistyö on suhteellisen 

vahvaa (7,4) ja etenkin tietoverkkojen hyödyntämisessä on tapahtunut kehitystä (7,8).  Vähiten kehitty-

mistä on tapahtunut paikallisten yritysten kansainvälistymisessä, tuotannollisen yritystoiminnan kehit-

tymisessä, maa- sekä metsätalouteen kytköksissä olevassa jatkojalostus- tai palveluyritystoiminnassa ja 

luovien alojen yritystoiminnan kehittymisessä.
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Kuvio 12. Vaara-Karjalan Leader toiminta-alueen yritystoiminnan kehittyminen (Vaara-Karjalan Leader 

2017b).

Vaara-Karjalan Leaderin toimintastrategiassa paikallisten palvelujen ja kulttuuritoiminnan kehittymi-

sellä on iso merkitys. Toiminta-alue on laaja ja harvaan asuttua, jonne palveluja on hankala tuottaa 

ja maksavia asiakkaita vähemmän kuin isommilla kaupunkiseuduilla. Toisaalta Vaara-Karjalan Leaderin 

toiminta-alueen kulttuuritoiminta, etenkin paikallinen tapahtumatuotanto, on suhteessa alueen 

asukasmäärään erittäin monipuolista ja vahvaa, joka tuli esille haastatteluissa ja on ollut myös kohteena 

useissa hankerahoituksissa (rahoitettu 11 kulttuuripainotteista hanketta).
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Palveluiden osalta etenkin tietoverkkojen kehitys nähdään hyvin kehittyneenä asiana samoin kuin kylien 

kokoontumispaikkojen kunnostuksien edistyminen sekä paikallisten kulttuurikohteiden kunnosta-

minen. Näihin on Leaderin rahoituksesta myönnetty kohtuullisen paljon rahoitusta, joka näkyy etenkin 

rakenteita kehittävän elinvoimaluokituksen painostuksessa. Heikommin ovat kehittyneet toimivien 

palveluratkaisujen edistyminen maaseutukylissä (6,8) ja kansainvälinen kulttuurinen vuorovaikutus 

(7,2), mutta keskiarvoa 7,6 ei voi pitää lainkaan huonona tällä kehittämistoiminnan osa-alueella ja siten 

myöskään toiminnan vaikuttavuutta (Kuvio 13).

Kuvio 13. Vaara-Karjalan Leader toiminta-alueen palvelujen ja kulttuuritoimintojen kehittyminen 

(Vaara-Karjalan Leader 2017b).

Vaara-Karjalan Leaderin toimintaympäristössä luonnonvarat ja ympäristönhoito (Kuvio 14) ovat 

hyvin keskeisessä asemassa osana kehittämisstrategiaa, elinkeinotoimintaa (etenkin matkailua) sekä 

ihmisten vapaa-aikaa. Arviointikyselyssä Vaara-Karjalan Leaderin alueen luonnonvara- ja ympäristön-

hoitotoiminnan kehittymiseen saatiin keskiarvoksi 7,2, joka sekin on varsin kelpo tulos vaikka toisaalta 

se on ristiriidassa sen kanssa, että kehittämistrategian painopisteessä 3 ”Luonnonvarat ja kestävä 

kehitys” on ollut hyvin vähän hankkeita.

Parhaiten olivat kehittyneet luonnontuotteiden hyödyntämisen kehitys (7,5), luontokohteiden kunnos-

taminen (7,5), retkeilyreitistöjen kunnostuksen ja markkinoinnin edistyminen (7,4) ja paikallisten toimi-

joiden luonnonvaraosaamisen kehitys (7,3) Heikoiten kehittyneeksi katsottiin edistyminen vesistöjen 

hyödyntämisessä (6,9) ja edistyminen paikallisen omavaraistalouden ratkaisuissa (7,0).
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Kuvio 14. Vaara-Karjalan Leader toiminta-alueen luonnonvara- ja ympäristöhoitotoiminnan kehitty-

minen (Vaara-Karjalan Leader 2017b).

7.4.1 Toimijanäkemykset Vaara-Karjalan Leaderin kehittämistoiminnan 
vaikuttavuudesta

Vaara-Karjalan Leaderin hankeprosessien toimivuudesta, toiminnan konkreettisista tuloksista ja 

etenkin paikallisen kehittämistoiminnan vaikuttavuudesta kyseltiin puhelinhaastatteluin useilta eri 

toimijaryhmiltä, tosin hieman eri painotuksin. Kysyttiin esimerkiksi sitä, että ”Mitä jää elämään hankkeen 

jälkeen” tai ”Mitä on saatu konkreettisemmin ja pysyvämmin aikaan toiminta-alueella”. Haastateltuja 

toimijaryhmiä olivat rahoitetut yhteisölliset kehittämishanketoimijat, yrityshanketoimijat, yritysyhteis-

työkumppanit (ELY-Keskus ja elinkeinoyhtiöt) ja muut ELY-keskus toimijat kuin yritystoimijat.

Webropol -arviointikyselyssä oli myös erikseen avoin kysymys siitä, että ”Mitä myönteisiä tai mahdolli-

sesti kielteisiä asioita haluaisit nostaa esille Vaara-Karjalan Leaderin toiminnasta tai toiminnan tulokselli-

suudesta ja vaikuttavuudesta parina viime vuonna?”. 

Lisäksi toteutettiin virikkeellinen ryhmähaastattelu sekä uudelle hallitukselle että Leader-toimiston 

työntekijöille, jossa oli mukana myös hallituksen entinen puheenjohtaja ja heiltä myös kysyttiin sitä, 

että ”Miten Vaara-Karjalan Leaderin toiminnan vaikuttavuus (mitä on saatu aikaan) näkyy parhaiten sen 

toiminta-alueella?”.
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Seuraavassa kootusti toimijaryhmittäin saatuja kommentteja siitä mitä on konkreettisesti saavutettu 

Vaara-Karjalan Leaderin toiminnalla, kuinka toimijat erityisesti näkevät Vaara-Karjalan Leaderin vaikut-

tavuuden alueella ja mahdollisesti mitä tekijät ovat estäneet sitä, että vaikuttavuutta ei ole kenties 

saavutettu odotetusti.

YHTEISÖLLISET KEHITTÄMISHANKETOIMIJAT (RAHOITETUT KEHITTÄMISHANKETOIMIJAT)
(Toimistolle hankeprosessien hoitamisesta haastateltujen antaman arvosanan ka. 7,4)

Tässä toimijaryhmässä kehittämistoiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus ovat hyvin tapauskohtaisia 

asioita, jolloin vastaus on sidoksissa siihen paikalliseen yhteyteen ja kehittämiskohteeseen, jossa 

toiminta tapahtuu, jonne se tarkasti kohdentuu sekä mitkä sen vaikutukset siinä yhteydessä lopulta 

ovat. Sellaisia asioita nousi esille kuten esimerkiksi, että on pystytty perustamaan paikallinen lapsilau-

luryhmä, saatu sille näkyvyyttä ja heille ennustetaan myös jatkuvuutta eteenpäin. Toisaalta on saatu 

luotua pysyvä toimintakonsepteja jossakin erityisessä asiassa (esimerkiksi nuoriso- tai hoiva- ja hoito-

toiminta) tai sitten rakennettu sellaisia tilaratkaisuja (esimerkiksi liikuntahalli tai kylätalo), joilla on 

hyvinkin pitkäikäistä paikallista vaikuttavuutta, ja joiden kohtaamista tai harrastuksia edistävä vaikutus 

on alueellisesti laajempaa kuin vain rakennuskohteen lähiympäristöön kohdentuvaa. Toiminta voi sitoa 

rakennuskohteissa vaikkapa useampia kyläkuntia saman ”katon alle”.

Toiminnan vaikuttavuus voi olla myös ”näkymätöntä” siinä mielessä, että se lisää yleistä viihtyisyyttä 

ja aloitteellisuutta jatkokehittämiseen. Yhteistyön lisääntyminen on melkein kaikissa hankkeissa 

syntyvä vaikuttavuus. Joissain tapauksissa vaikuttavuus on saanut aikaan kokonaan uusia innovatiivisia 

ratkaisuja (esimerkiksi paikallisen omavaraisopiston suunnittelu harvaan asutulle maaseutukylälle). 

Yleensä yhteisöllisyyden vahvistuminen ja eri toimijaryhmien saaminen yhteisen tavoitteen taakse 

on ollut Vaara-Karjalan maaseutualueilla merkittävä asia. Ja ei voi myöskään väheksyä toimijoiden 

eri kehittämishankkeissa saavuttamaa laajempaa toiminnan näkyvyyttä ja siten tunnettavuutta mm. 

tiedotusvälineiden kautta.

Kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että usein hyvin pienistäkin kehittämishanketoimista voi kasvaa suuria 

vaikuttavia asioita kun ne vain saadaan toteutettua Leader-rahoituksella. Pieni voi kasvaa isoksi kun 

sille vain annetaan taloudellinen ja siten myös toiminnallinen mahdollisuus. Seuraavassa eräitä toimi-

joiden kommentteja ja yksi vaikuttavuuden este, joita ylipäätään tunnistettiin tässä toimijaryhmässä 

todella vähän.

 » ”2015 vision jälkeen uskomatonta mihin tämä kaikki johti. Näkyvyys….

Lapset vievät asiaa eteenpäin monta kymmentä vuotta”

 » ”Nuorisotoiminnan konsepti….Suurleirikonsepti”

 » ”Uusi urheiluhalli ja Seurayhtymä ottaisi vastuuta (auki pitäminen 

+ kahvio)…seurojen välisen yhteistyön kehittäminen”

 » ”Värikkäämmäksi mennyt yhdistyksen toiminta….Tullut 

ystävyyssuhteita…..Jatkuu yhteistyö hankkeen jälkeenkin”
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 » ”Ollut mahtavaa palautetta hoitolaitoksista….Esiintyjät koulutettiin 

hoitolaitoselämään….Olivat kiinnostuneita esiintymisten jälkeenkin”

 » ”Esiselvityshanke johti omavaraisopiston jatkoon”

 » ”Siun Soten ja kunnan kanssa neuvottelut menossa….jatkuvuus löytyy, tarvetta 

on….. Laajempi hanke jatkossa Leaderille…koko alueen kattava”

 » ”Otollinen ympäristö kylän keskellä…helppo paikka lähestyä, kohtaamispaikka”

 » ”Ne kylät, jotka ovat aktiiveja, niin aktiivisuus säilyy pidempään Leaderin ansiosta”

 » ”Ei ole työpaikkoja suoraan luovaa, mutta aktivoi ihmisiä ja tuottaa viihtyisyyttä”

 » ”Näitä rahoja voitaisiin käyttää avoimemmin ja ymmärrettävämmin”

RAHOITETUT YRITYSHANKETOIMIJAT 
(Toimistolle hankeprosessien hoitamisesta haastateltujen antaman arvosanan ka. 8,6)

Yrityshanketoimijoita haastateltiin suhteellisen vähän, mutta heillä korostuivat tuloksellisuudessa 

ja vaikuttavuudessa luonnollisesti suoraan liiketoimintaan vaikuttavat asiat. Toiminnan vaikuttavuus 

näkyi konkreettisesti esimerkiksi työntekijöiden palkkauksena, uusien asiakasryhmien löytymisenä, 

konkreettisen tuotteen rakentamisena tai yleensä yritysten toimintaedellytysten paranemisena. 

Vaikuttavuus ilmenee myös siinä, että Leader-rahoitus mataloittaa kynnystä yritystoiminnan aloit-

tamiseen ja etenkin Leader-yritysrahoitus aktivoi juuri mikroyrityksiä tai vielä pienempiä 1-3 hengen 

yrityksiä (”pienistä pienimpiä”) kehittämistoimintaan. Leader tuo myös yleensä positiivista virettä 

alueelle, joka voi johtaa myös yritystoiminnan aloitteisiin, sillä kun Leader-toiminta kehittää paikallisyh-

teisöjä, avaa se myös samalla kenties mahdollisuuksia pienelle yritystoiminnalle.

Vaikuttavuuden esteisiin yrittäjät eivät oikein osanneet ottaa kantaa ja enemmälti tuli kielteisiä 

kommentteja hankeprosessien hankaluudesta kuin varsinaisesti siitä, että mikä estäisi Leaderin vaikut-

tavuutta alueella. Seuraavassa muutamia saatuja kommentteja vaikuttavuudesta ja sen mahdollista 

esteistä yritystoiminnassa, joita oli tosin vähän.

 » ”Parannetaan paikallispalvelujen saatavuutta”

 » ”Enolaiset ja juukalaiset tekemässä samantyyppistä ratkaisua”

 » ”Ei ole tarvinnut lomauttaa työntekijöitä”

 » ”Tavoitteena on pysyvästi saada kiinalaisia ja saksalaisia asiakkaita”

 » ”Yritysten toimintaedellytykset paranevat”

 » ”Erittäin hyvä, mataloittaa kynnystä yrittäjyyteen”

 » ”Leader tuki ollut tärkeää myös omalle yritykselle”

 » ”Leaderin yleinen tunnettuus hyvä yrittäjien parissa ja 

elinkeinoyhtiöt osaavat hyödyntää Leaderia”

 » ”Ei ole pienelle yritykselle muuta rahoitusfoorumia ja tärkeää, että alueellisuus säilyy”
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 » ”Tarvitaanko Leaderia yrityshankkeisiin? Ei tehdä päätöksiä kaukana, vaan paikallisesti”

 » ”Mikä on Leaderin yritysrahoituksen tuntemus? Eivät ole asiantuntijoita tässä asiassa”

 » ”Rahoitusprosessi…..ei ole kovin montaa yritysrahoituksesta tietävää henkilöä Leaderissa”

 » ”Jotenkin Leader saisi jalkautua enemmän yrityksiin”

YRITYSYHTEISTYÖKUMPPANIT (ELY-KESKUS JA ELINKEINOYHTIÖT) 
(Toimistolle hankeprosessien hoitamisesta haastateltujen antama arvosana 7,4 ka.)

Haastatellut yritysyhteistyökumppanit olivat yritystoiminnan kehittämisen asiantuntijoita elinkeinoyh-

tiöistä ja ELY-keskuksesta. Näkökulma heillä oli puhtaasti yritystoimintalähtöinen, joka oli osin kriitti-

sempi Vaara-Karjalan Leaderin toimintaa ja vaikuttavuutta kohtaan.  Eräät haastatellut eivät nähneet 

Leaderin roolia yritystoiminnassa kehittämisessä merkittävänä, vaikka toisaalta Leader-toiminnalle 

nähtiin myönteisessä mielessä selkeästi esimerkiksi yhteisöllisempi näkökulma yritystoiminnan edelly-

tysten edistämisessä. Leaderin rooli nähtiin nimenomaan kaikkein pienimmän yritystoiminnan edistä-

misessä ja tarkemmin sellaisen yritystoiminnan edistämisessä, joka ei mahdu suoraan muihin yritys-

rahoituskriteereihin. Se koettiin eräällä tavalla aukkopaikkoja täydentävänä ja kriteereiltään hieman 

muita rahoittajia väljempänä yritysrahoittajana, johon ei kohdistu niin kovia rahoituskriteereitä kuin 

”kovaan liiketoimintaan”. Vaikuttavuutta ei niin suoraan osattu juuri nimetä, mutta tärkeäksi koettiin 

juuri se, että kaikkein pienimmät jäisivät ilman Leaderia vaille yritysrahoitusta ja toisaalta Leaderiin 

kohdistui jossain määrin odotuksia siitä, että olisi jatkossa hyvä olla jossain muodossa sivutoimisen 

yrittäjyyden rahoitusta esimerkiksi kuntarahoituksen ylijäämiä hyväksikäyttämällä. Seuraavassa 

muutamia kommentteja Leaderin tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta yritystoiminnan edistämi-

sestä toiminta-alueellaan.

 » ”Vaara-Karjalan Leader toiminut tosi hyvin”

 » ”ELY-kokous katsoo yritysjuttuja, mutta Leader katsoo 

myös yhteisöllisyyttä yritystoiminnassa”

 » ”Hyvä lisä, sillä muuten kaikkein pienimmät jäisivät ilman rahoitusta vaille ilman Leaderia”

 » ”Vaikuttavuus marginaalista, mutta Leaderilla on silti paikkansa”

 » ”Ei voi ohittaa ja on iso merkitys vireyden tuojana ja elinvoiman lisääjänä”

 » ”Monipuolisuus, sillä voidaan rahoittaa isoja ja pieniä hankkeita”

 » ”Pienellä rahalla paljon näkyvää aikaiseksi”

 » ”Onko liian varovainen linja ettei yrityshankkeita ole tullut”

 »  ”Yhteydenotot jäävät helposti pinnallisiksi. Vaatii aikaa ja paneutumista yrittäjän asiaan”

 » ”Emme pidä Vaara-Karjalan Leaderin roolia yritystoiminnan kehittämisessä 

merkittävänä. Leaderin rooli on enemmän yhdistys- ja järjestötoiminnassa”

 » ”Yhdessä voisi tuumata, yhteisiä tilaisuuksia ja 

systemaattista otetta enemmän toimintaan”
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ELY-KESKUSTOIMIJAT (MUUT KUIN YRITYSTOIMIJAT) 
(Haastatelluilta kokonaisarvosana 9 Leaderille kehittäjänä)

Haastatellut ELY-keskustoimijat tarkastelivat Vaara-Karjalan Leaderin toiminnan tuloksellisuutta ja 

vaikuttavuutta lähinnä hallinnoivasta viranomaisnäkökulmasta, mutta kuitenkin Leader-toiminnan 

hyvin tuntevina. Heillä oli varsin realistisen positiivinen näkemys toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikut-

tavuudesta, vaikka he myös tunnistivat niitä esteitä, jotka vaikuttavat toiminnalle asetettujen tavoit-

teiden saavuttamiseen ja ylipäätään siihen vaikuttavuuteen, joka Leader-toiminnalla voi olla. Haastat-

teluissa korostuivat toiminnan vaikuttavuus pidemmällä aikajänteellä ja myös se kokonaisuus, jonka 

tuloksena vaikuttavuus lopulta syntyy.

Esille tuli monia asioita, joissa Leader toiminta kokonaisuutena vaikuttaa, kuten esimerkiksi siinä, että 

se luo kylille positiivista pöhinää ja siirtää kokemuspääomaa kylille. Se seikka nostettiin esiin, että 

Leaderissa annetaan ”Kaikkien kukkien kukkia, josta sitten akanat seuloutuvat pois”, mutta se edellyttää 

myös, että tästä pitäisi olla luonteva jatkumo eteenpäin. Yleensä osallistuminen ja yhteistyöllä 

suorittaminen on yksi Leaderin johtotähdistä, johon suuntaan Leader voisi jatkossa kehittyä ja siten 

saavuttaa parempaa vaikuttavuutta. Myös sosiaalisten uudistusten saralla Leaderilla voi olla annet-

tavaa, jota asiaa Vaara-Karjalan Leaderissa onkin vaalittu hankerahoittamisessa. Leader nähtiin myös 

joissain kommenteissa innovaatioalustana uusille kokeiluille ja toisaalta toivottiin systemaattisempaa 

kehittämisotetta toimintaan.

 » ”Leader on paikallisille tärkeä asia. Indikaattorina se, että 

on tullut paljon rahoitettavia hankkeita”

 » ”Yleinen aktiivisuus. Ihmiset toimivat ja saadaan toimimaan”

 » ”Kylien investoinnit/teemahankkeet ovat olleet hyvällä 

tasolla. Tulee uusia hakijoita ja toimijoita”

 » ”Saatu rakennuksia kunnostettua ja säilytettyä tuleville sukupolville”

 » ”Monenlaisia tapahtumia, myös uusia luotu”

 » ”Uudenlaiset koulutukset mitä ei ole ollut aiemmin”

 » ”Metsästyspuoli uusi avaus”

 » ”Toimintaryhmän kautta kokonaisuus luo vaikuttavuuden, 

ruohonjuuritasosta lähdetään liikkeelle”

 » ”Hyvin tavallisia Leader – hankkeita…vaikuttavuus näkyy toivottavasti myöhemmin”

 » ”Monet hankkeet olleet sellaisia, että eivät maailmaa heti ratkaise tai 

rakenna. Enemmän yleistä kehittämistä (pienet investoinnit)”

 » ”Aika lailla vähän vaikuttavuutta, ei ole ollut sykähdyttävää 

yritystoimintaa. Onko näpertelyä?”

 » ”Ollut aika samanlaista kaiken aikaa. Enemmän toivoisi kv-toimintaa. 

Sitä on kyllä ollut, mutta se on ajettu alas”

 » ”Toiminta voi olla haasteellista tulevaisuudessa” 
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YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN HAASTATTELUT (MUUT KUIN ELINKEINOJEN KEHITTÄJÄT)
(muut kuin elinkeinojen kehittäjät, eivät arvioineet toimintaa erillisin arvosanoin)

Muiden yhteistyökumppaneiden näkemys Vaara-Karjalan Leaderin vaikuttavuuteen oli myönteinen. 

Aika pitkälle katsottiin, että vaikuttavuus toiminta-alueella lähtee yhdistys-, järjestö- ja kylätoiminnan 

puolelta, jossa sen eräs haastateltu katsoi vaikuttavan jopa jäsenhankintaan ja toinen haastateltu näki, 

että se vaikuttavuus näkyy juuri piristyneenä yhdistystoimintana. Parasta konkretiaa ja vaikuttavuutta 

yhden kommentin mukaan olivat rakennukset, kalusto jne., ts. se mikä on näkyvää, on se mitä on ja joka 

säilyy. Paikallinen toiminta tarvitseekin aina jonkin ”kohtaamispaikan”, joka on toiminnan keskipiste 

ja ihmisten yhdistäjä. Myös koulutuspuolella ja jopa työllisyyden edistämisessä nähtiin Vaara-Karjalan 

Leaderilla olevan paljon hyvää vaikuttavuutta.

Kriittisempi kommentti koski sitä, että mikä on panos–tuotos-suhde vaikuttavuudessa, jos laitetaan 

muutama tonni johonkin paikkaan. Millainen ”jalanjälki” hankkeesta silloin jää? Kommentti koski 

lähinnä teemahankkeita, vaikka se onkin siemenrahana hyvää.

Vaikuttavuus syntyy yhden kommentin mukaan paikallisuudesta ja pienten projektien summasta 

sekä tekemisen kautta, jolloin syntyvä yhteisöllisyys tuottaa laadullista hyvinvointia. Se on ”näkymä-

töntä vaikuttavuutta”. Kommenteissa korostui myös se, että kaikkea vaikuttavuutta ei voi pisteyttää 

numeroiksi, vaan usein syntyy sellaista, joka ei ole esimerkiksi mitattavissa pelkästään taloudellisesti. 

Sitä pitäisi myös kartoittaa vaikuttavuudessa tarkemmin, että miksi jokin asia on syntynyt (mikä on 

mekanismi sen takana) ja miksi se on hyvä. Näin päästäisiin vaikuttavuuden ”alkulähteille” Vaara-Kar-

jalan Leaderissa. Haasteena on juuri vaikuttavuudessa todistaa oman työn tärkeys.  Vaikuttavuus oli 

yhteistyökumppaneiden kommenttien perusteella ”monenlaisuutta” eli Leader vaikuttaa toiminta- 

alueellaan hyvin moniin paikallisiin asioihin, mutta sen kokonaisuuden todentaminen onkin jo sitten 

vaikeampaa.

 » ”Leaderilla vahva rooli kehittämisverkostoissa”

 » ”Toimii hyvin Leader yhteistyö, yhteen hiileen puhaltaminen”

 » ”Leaderin vahvuus on paikallisuus ja monipuolisuus”

 » ”Mielikuva on, että on tehty paikallisesti paljon ja ei ole lähdetty maakuntaan toimimaan” 

 » ”Hyvä meininki ja kehittynyt Leader”

 » ”Teemahankkeet hyvä juttu, monipuolinen rahoittaja, ennakkoluuloton”

 » ”Äärettömän tärkeä ja ollut hyvä draivi maaseudun kehittämisessä”

 » ”Pystytään tukemaan laajasti eri toimijoita, monialaisuus” 

 » ”Toiminnanjohtajalla on iso rooli yhdessä hyvän puheenjohtajan ja toimistoväen kanssa”

 » ”Asenteessa voi olla dynaamisempaa vuorovaikutusta. Aktiivinen 

kumppanuus ja löydettäisiin sille yhteinen teema”

 » ”Avointa keskustelua. Ei kannata jättäytyä eristyksiin ja 

tultava yhteisiin pöytiin keskustelemaan”
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 » ”Fyysinen etäisyys Vaara-Karjalasta estää kehitystä, matka blokkaa vuorovaikutusta”

 » ”Teemahankkeet koulutuksiin. Olisi voinut tehdä koulutusyhteistyötä”

 » ”Muitakin kuin menestyjien hankkeita voisi olla”

VAARA-KARJALAN LEADERIN HALLITUKSEN JA TOIMISTON RYHMÄHAASTATTELU 
(Hallitus ja toimisto eivät arvioineet toimintaa erillisin arvosanoin)

Vaara-Karjalan Leaderin hallitus ja toimisto antoivat oman panoksensa toiminnan arviointiin virik-

keellisissä ryhmähaastatteluissa, joihin sisältyi myös kysymys toiminnan vaikuttavuudesta: ”Miten se 

näkyy parhaiten toiminta-alueella ja millä keinoin toiminnan paikallisen kehityksen vaikuttavuutta 

voitaisiin edelleen vahvistaa”? Hallituksen näkökulmasta katsottuna vaikuttavuus on monesta asiasta 

kiinni ja katsottiin, että vaikutusta voi olla toiminnasta riippuen joko paljon tai vähän. Se todettiin, 

että seiniä on rakennettu aika paljon, mutta sen etu on, että silloin syntyy sen ohessa yhteisöllistä 

vaikuttavuutta ja toiminta jää elämään. Esimerkiksi kylätalot ovat hyvin monikäyttöisiä ja kaiken aikaa 

aktiivisessa käytössä. Keskustelu pitäytyi hallituksen osalta kylätalojen vaikuttavuudessa, mutta ajatus 

niiden vaikuttavuudesta laajeni monitoimitalokeskusteluun ja kylätalojen ketjuun, joihin voisi yhdistää 

vaikkapa Siun Soten sosiaalipalveluja. Kovin paljon hallituksen keskustelussa ei tullut esille myöntei-

sessä tai kielteisessä mielessä toiminnan tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen vaikuttavia tekijöitä. 

Keskustelun tältä osin voisi tiivistää erään hallituksen jäsenen kommenttiin siitä, että ”Näillä resurs-

seillahan aika hyvinhän me toimitaan” tai toinen täydentävä kommentti, että ”Näkyvyys ei ole sinällään 

itseisarvo….Ne pienet teot, joista syntyy suuria asioita”.

Toimiston ryhmähaastattelussa näkökulma vaikuttavuuteen oli monitahoinen ja ”Kaikki kysyvät, että 

mitä on saatu aikaan ja miten näkyy alueella sekä miten vaikuttavuutta voidaan vahvistaa”.  Vaikutta-

vuudesta on paljon erilaisia mielipiteitä eri toimijoilla ja toiset sanovat, että seiniä ei pitäisi missään 

nimessä rahoittaa ja rakentaa, mutta toisaalta jos seiniä ei ole, niin ei ole toimintaa tai paikkaa yleensä 

yhteiselle toiminnalle. Vaikuttavuus voi kylätalossa olla vasta 10 vuoden kuluttua ja vaikka investoin-

tihankkeista sanotaan usein, että ne ovat vaikutukseltaan heikkoja, mutta toimistolla oli tästä asiasta 

toisenlainen käsitys. Tosiasia on, että monelta kylältä toiminta olisi lopahtanut, ellei siellä olisi korjattu 

jotain taloa kylätaloksi tai ylipäätään yhteiseksi kokoontumistilaksi tai muuksi yhteisen toiminnan 

tilaksi. Kehittämishankkeiden vaikuttavuudesta oltiin skeptisempiä sikäli, että niistä ”jää monesti luu 

käteen”, sillä toiminnasta voi olla vaikea saada pysyvää.

Katsontakanta oli, että monet vaikutukset ovat välillisiä ja kauaskantoisia, mutta hyvää Vaara-Karjalan 

Leaderin rahoittamissa hankkeissa on juuri se, että ne ovat olleet monipuolisia ja innovatiivisia. Kenties 

juuri tätä kautta niistä syntyy jatkossa uutta toimintaa. Leader-toiminnassa keskeiseksi katsottiin 

toiminta ja toiminnan luominen sekä sen ylläpitäminen niin, että syntyy jatkuvaa muutosvaikutusta.  

Leaderilla on tähän työkaluja ja niitä on mahdollisuus käyttää tehokkaasti.
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Ihmisten motivoinnin ja tsemppaamisen toimintaan katsottiin olevan myös tärkeää vaikuttavuuden 

tuottamisessa, jota tukea verkostoituminen. Vaikuttavuus syntyy juuri yhteistyöstä ja eri rahoituksien 

yhdistämisestä, jota on edistetty Vaara-Karjalan Leaderissa. Yhteistyössä saadaan aina paljon enemmän 

aikaan kuin yksin. Näistä vaikuttavuusajatuksista ryhmähaastattelu päätyi siihen, että Vaara-Karjalan 

Leaderin vaikuttavuutta on kirkastettava jatkossa eri toimijaryhmille – etenkin kuntien päättäjätahoille 

– uusin tiedottamiskeinoin ja nostaa Leader-toiminnan vaikuttavuudesta kertomaan eri tilaisuuksiin 

niitä ihmisiä, joita Leaderin toiminta konkreettisesti koskee.

ARVIOINTIKYSELYYN VASTANNEET TOIMIJAT 
(Ei ollut vapaissa vastauksissa pyydetty erillistä arvosanaa toiminnasta)

Arviointikyselyssä oli kaksi avointa kysymystä, joilla haettiin vaikuttavuutta. Ensin kysyttiin, että ”Mitä 

myönteisiä tai mahdollisesti kielteisiä asioita haluaisit nostaa esille Vaara-Karjalan Leaderin 

toiminnasta ja toiminnan tuloksellisuudesta sekä vaikuttavuudesta parina viime vuonna” ja 

toisessa kysyttiin, että ”Mihin Vaara-Karjalan Leaderin toiminta-alueen kehittämistä vaativiin 

asioihin haluaisit jatkossa kiinnitettävän enemmän huomiota”. Lopussa kyselyssä oli myös vapaa 

sanaa Vaara-Karjalan kehittämistoimintaan liittyen. 

Vastaukset Vaara-Karjalan toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta olivat kirjavia ja niistä 

on vaikea erottaa mitään yhtenäistä linjaa. Esille nousseita asioita olivat toiminnan monipuolisuus, 

teemahankkeiden onnistuminen, Leader-rahoituksella hyvän saaminen aikaan kustannustehokkaasti, 

Leaderin merkittävyys maaseudun kehittämisen rahoittajana, jota rahaa ei muuten olisi käytettä-

vissä, hyvät ja tarpeelliset koulutukset ja jopa niin ankara väittämä, että ”Maaseutu olisi rappiolla 

ilman Leader-toimintaa” tai kehut siitä, että ”Olette hyvin tärkeä yhteistyökumppani ja rahoittaja alueen 

maaseudun kehittämistoiminnassa”.  

Kylähankkeiden avuksi katsottiin, että on saatu kylien harrastustoiminta elpymään ja rakennushank-

keilla edistetty kulttuurikohteiden nousua. Yleensä katsottiin hankkeiden edistäneen monella muotoa 

kylien omatoimisuutta ja elinvoimaisuuttaa, jolloin pienellä rahalla voi saada näkyvää edistystä. Yhtei-

söllisen kehittämisen merkityksellisyys korostui monissa kommenteissa kuten esimerkiksi, että ”Kylien 

ja yhdistysten toimintaedellytysten tukeminen on elinehto haja-asutusalueiden pysyminen asuttuna”. 

Koulutus koettiin myös hyvänä ja tarpeellisena. Hyvänä myönteisenä kysymyksenä oli, että ”Mitä meillä 

olisi, jos ei olisi Leaderia?”. Tähän voi kommentoida, että paljon vähemmän, sillä vastausten perusteella 

Vaara-Karjalan Leader vaikuttaa monella tavalla ja monissa asioissa, joka vahvistaa myös edellä käsitel-

lyissä haastattelukoosteissa korostuneita asioita. Joukossa oli myös kriittisiä kommentteja, joista 

muutamia keskeisiä onko koottu seuraaviin suoriin lainauksiin. 

 » ”Leader-toiminta on edistänyt maaseudun toimintaa monipuolisesti ja 

toivottavasti jatkatte toimintaa entisellä mallilla tulevaisuudessakin”

 » ”Kylähankkeiden avulla saatu kylien harrastustoiminta elpymään. Rakennushankkeilla 
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edistetty kulttuurikohteiden nousua Yrityspuolella paras esimerkki on Arskan Kone, 

joka nousi Liiterin avulla kymmeniä ammattiosaajia työllistäväksi yritykseksi”

 » ”Hankkeet ovat edistäneet monella muotoa kylien omatoimisuutta ja 

elinvoimaisuuttaa. Pienellä rahalla voi saada näkyvää edistystä”

 » ”Leader-rahoituksella on saatu paljon hyvää ja mielestäni kustannustehokkaasti”

 » ”Leader tarjoaa mahdollisuuden pienille toimijoille tarvittavan rahoituksen järjestämiseen 

ja aktivoi sen kautta paikallisia toimijoita, etenkin teemahankkeet olleet hyvä väline siihen”

 » ”Toiminta näyttää keskittyvän vaikuttavuudeltaan heikkoihin hankkeisiin kuten kylätaloihin, 

kota-rakennuksiin tms. Kylähankkeissa osallistujamäärät ovat pieniä ja alueen elinvoiman 

kannalta hankkeet ovat pieniä ja lähes 0-vaikutus. Raportissa on nähtävissä yritystoiminnan 

hankkeiden heikko osuus ja tavoitteistakin jääty kauas. Tavoite on ollut matala, ja silti 

siihen ei ole päästy. Toiminnassakin on selvästi aistittavissa halukkuus juuri kylätalo-

hankkeisiin, kun painopiste tulisi siirtää elinkeino-hankkeisiin, joilla voisi olla vetovoima- 

elinvoimavaikuttavuutta. Toiminta pitäisi kääntää nurinpäin. Kärjeksi yrityshankkeet ja 

liikuntahankkeet (koska vaikuttavuus) ja ainoastaan jos varoja jää, kylätalo tms. pienet 

hankkeet. Lieksan ampumarata ja Ahmovaaran monitoimitalo (ilmeisesti ei valmis) ovat 

vaikuttavia hankkeita (ehkä). Mutta kokonaisuutena Leaderin pitäisi katsoa vakavasti 

toimintaa, kun lähes kaikissa vaikuttavissa tavoitteissa on jääty kauaksi asetetusta”

 » ”Yrityshankkeiden vähyys”

 » ”Painopiste olisi voinut olla enemmän ihmisissä ja vähemmän seinissä”

 » ”Uusia aloitteita voisi olla Leaderilla vielä enemmän 

(paikallisen kehittämisen innovaattori)”

 » ”Toivon yhdistyksen uudelta hallitukselta edeltäjäänsä huolellisempaa hakemusten 

käsittelyä ja päätösten uskottavampaa perustelemista. Näin toimien yhdistys 

lunastaisi alueen asukkaiden silmissä paikkansa arvostettuna toimijana”

Toimijanäkemykset Vaara-Karjalan Leaderin toiminnan vaikuttavuudesta olivat em. tarkastelun perus-

teella moninaisia ja yhteenvetona voitaneen todeta, että Vaara-Karjalan Leader on luonteeltaan 

hyvin monipuolinen paikallinen maaseudun kehittäjä. Vaara-Karjalan Leader toimii aktiivisesti ja 

usealla sektorilla pyrkii vaikuttamaan siten kokonaisvaltaisesti toiminta-alueensa maaseudun kehittä-

miseen. Toiminta painottuu selkeästi paikallisyhteisöllisen vaikuttavuuden tavoitteluun unohtamatta 

kuitenkaan yritystoimintaa siltä osin kuin Vaara-Karjalan Leaderilla on siihen mahdollisuus vaikuttaa 

muiden yritystoimijoiden rinnalla.

Vaara-Karjalan Leaderin toiminta on ollut sikäli tehokasta ja tuloksellista, että sen vaikutukset ovat 

olleet kaikkien haastateltujen ja kyselyyn vastanneiden tunnistettavissa. Ei aivan yksityiskohtaisesti ja 

tilastollisen täsmällisesti ilmaistuna, mutta sikäli, että Vaara-Karjalan Leader näkyy toiminta-alueella, 

se tunnetaan alueella suhteellisen hyvin ja se kykenee vaikuttamaan omilla kehittämistyökaluillaan 

varsin tehokkaasti sekä suurempiin että pienempiin paikallisiin kehittämistarpeisiin. Voi hyvin sanoa, 



VAARA-KARJALAN LEADER RY VÄLIARVIOINTIRAPORTTI 1.3.2015 – 30.6.2017  SIVU 70 / 82

että Vaara-Karjalan Leader yhdistyksen, hallituksen ja toimiston tekemä työ tuottaa koko ajan sen 

toiminta-alueella tulosta ja on monipuolista vaikuttavuudeltaan. 

Se on myönteinen asia, että kovan työpaineen ja monien yllättävien muutostenkin alaisena Vaara-Kar-

jalan Leaderin toimisto on huomattavan tehokkaasti ollut mukana erilaisissa yhteistyöverkostoissa ja 

toiminut laaja-alaisesti koko toiminta-alueensa maaseudun kehittämisen eteen. Työn on ollut pitkä-

jänteistä ja usealla tapaa innovatiivista. Ja vaikka Vaara-Karjalan Leaderin toiminta on myös saanut 

kritiikkiä, on se asia, jota toiminta tarvitsee kehittyäkseen edelleen entistä paremmaksi.

Kehittämistyötä ovat tukeneet paitsi hallitus, niin myös sisäinen laatutyö. Vuonna 2015 uudistettiin 

laatukäsikirja ja otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa Vaara-Karjalan Leaderin hallituksen kehittä-

mispäivät, jossa ruoditaan toiminnan kehittämistarpeita ja itsearvioidaan kriittisesti oman toiminnan 

vahvuuksia ja heikkouksia.

8    Vaara-Karjalan Leaderin 
väliarvioinnin johtopäätökset

Väliarvioinnin aluksi esitettiin kaksi peruskysymystä ja joukko täydentäviä kysymyksiä. Ensimmäinen 

peruskysymys koski toiminnan konkreettisia tuloksia ja toinen vaikuttavuutta. Tässä luvussa haetaan 

tiivistetysti kokonaiskuvaa ja sisältöä sille, että mikä on vastaus näihin kahteen peruskysymykseen 

Vaara-Karjalan Leaderissa arviointijaksolla 1.3.2015–30.6.2017.

1) Mitä konkreettisia tuloksia Vaara-Karjalan Leader ry:n kehittämistoiminnalla on sen toimin-

ta-alueella saatu aikaan? Tulokset voivat olla mm. fyysisiä rakenteita, koulutuksia, uusia kehityspro-

sesseja ja muutoksen mekanismeja tai yritysten innovaatioita tai perustamisia.

Vaara-Karjalan Leaderin keskeiset numeeriset tulokset löytyvät luvusta 5.  Lähtökohta on, että kaikki 

arviointijaksolla rahoitetut hankkeet (137 kpl) ja hanketoimintaan paikallisille toimijoille suunnattu 

kokonaisrahoitus 4 674 030,80 euroa ovat yhdessä toimintarahan, Leader-toimiston taustatyön ja halli-

tustyöskentelyn ohella muodostaneet toiminnan keskeisen tuloksentekovälineen.

Hallituksen jäsenet ovat toimillaan päättäneet toimiston valmistelemista hankeratkaisuista ja osallis-

tuneet yhdistyksen toimintaan hallitus- ja osin vapaaehtoistyön kautta keskimäärin kerran kuukau-

dessa kesälomataukoa lukuun ottamatta. Strategiaryhmä on työskennellyt toimiston ja hallituksen 

toiminnan tukena myös kerran kuukaudessa. Vaara-Karjalan Leader ry:n jäsenistö on hyväksynyt 

vuosikokouksissa toimintaa sekä rahoitusta koskevat raportit ja kehittämisen perusratkaisut. Leaderin 

hallinto ja päätöksenteko ovat tältä osin olleet tuloksellisia arviointijakson aikana.
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Konkreettisista tuloksista yksi näkyvimpiä ja laajavaikutteisimpia on ollut ohjelmakauden alussa toteu-

tettu laaja paikallinen aktivointi- ja tiedottamistoiminta toiminta-alueen eri kunnissa ja kyläkunnissa jo 

vuodesta 2014 alkaen. Toimintaa jatkettiin vielä vuosina 2015 ja 2016. Tämä perusteellinen pohjatyö 

onnistui erittäin hyvin ja sen johdosta hallituksen päätettäväksi tuli runsaasti hankehakemuksia. Hyvää 

oli, että hankehakijoiden joukossa oli runsaasti uusia hakijoita.

Aktivointi- ja tiedotustyön yksi konkreettinen ja hyvä tulos oli, että Hyrrä-järjestelmän vaikeuksista 

huolimatta Vaara-Karjalan Leader-toimisto kykeni neuvomaan erittäin hyvin hankehakijoita Hyrrän 

käytössä ja hakemusten kirjoittamisessa, tarpeen mukaan jopa konkreettisesti ”kädestä pitäen”.  

Samalla hanketoimijoita ohjattiin ja opastettiin sähköisen hankejärjestelmän tehokkaaseen käyttöön. 

Ja vaikka hanketoimijoilta haastatteluissa tuli suhteellisen paljon kritiikkiä Hyrrän toiminnasta, ymmär-

rettiin, että ongelmat ja sen ratkaisut eivät olleet riippuvaisia Vaara-Karjalan Leaderin toiminnasta.

Onnistunutta aktivointi-, tiedotus- ja hankeneuvontatyötä korostaa kyselyssä saatu tulos Vaara-Kar-

jalan Leaderista kehittämistoiminnan aktivoijana ja yhteistyökumppanina, josta eri tekijöiden 

keskiarvo oli 8,2. Merkittävää on, että toimistohenkilökunnan tavoitettavuus (8,6), palvelualttius (9,0), 

vastausnopeus tiedusteluihin (8,7) ja hanketoiminnan asiantuntemus sekä ohjaus (8,8) ja myös luotet-

tavuus yhteistyökumppanina (8,9) saivat erittäin hyviä arvosanoja. Myös puhelinhaastatteluissa hanke-

hakijoilta saadut kommentit tukevat tätä havaintoa eli erinomainen pohjatyö onnistuneelle hanke-

toiminnalle on kirjattava yhdeksi tärkeäksi tulokseksi Vaara-Karjalan Leaderin väliarviointijaksolta. Se 

kantaa pitkälle koko uuden ohjelmakauden muuhun kehittämistoimintaan.

Hanketoimijoiden haastatteluja ja kyselyn laadullisia vastauksia analysoitaessa tulee selvästi esiin 

se, että Vaara-Karjalan Leader on alueellaan varsin hyvin tunnettu ja luotettu toimija, josta osataan 

hakea rahoitusta paikallisiin kehittämistarpeisiin. Tätä osoittanee sekin, että Vaara-Karjalan Leader 

ry:n jäsenistö on ollut viimeisen vuoden aikana hienoisessa kasvusuunnassa. Silti esimerkiksi tiedotus-

toiminnassa on edelleen parantamisen varaa saadun palautteen perusteella, jos halutaan kasvattaa 

jäsenistön määrää ja sidosta Leader-toimintaan. Tämä on osa-alue, joka on hoidettava mahdollisimman 

hyvin.

Yksittäisistä Vaara-Karjalan Leaderin tuloksista on syytä nostaa esiin teemahankkeiden menestykseksi 

katsottava rahoitusmekanismi ja varsin oikeaan osuneet hanketeemat. Leaderin rahoitus- ja muuta 

kehittämistoimintaa ajatellen tällä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia uusina hankehakijoina ja kehit-

tämistoiminnan ituina, jotka kasvavat laajemmaksi toiminnaksi. Teemahankkeet olivat ylipäätään 

myönteistä PR:ää paikallisten hanketoimijoiden keskuudessa. Etenkin teemahankkeet vahvistivat kylä- 

ja muiden pienyhteisöjen paikallista kehittämistyötä.

Hanketoiminnan puolella rahoitettiin paljon rakenteita tukevia investointihankkeita (ks. Vaara-Kar-

jalan nettisivulla Hanketoimijoille-välilehti > Rahoitetut hankkeet, josta löytyy Vaara-Karjalan hanke-

listaus 2014–2020). Rakenteita tukevat hankkeet ovat olleet sikäli hyvä asia, että ”seinissä” myönnetyt 
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hanketuet ovat pitkäaikaisesti sijoitettuna ja siten myös niiden vaikutus pitkäjänteistä. Näin on raken-

nettu paikallisesti pidempää toiminnallista jatkuvuutta maaseutualueiden elinvoiman turvaksi. Yksi syy 

runsaisiin investointeihin lienee se, että niihin oli jo syntynyt patoutunutta paikallista tarvetta alueen 

toimijoilla, joka purkautui nopeasti Leaderin käynnistyessä uusina investointipainotteisina hankehake-

muksina. Eräs haastateltava totesi, että vaikka investointihankkeet eivät tuota suoraan työpaikkoja, 

lisäävät ne monella tapaa viihtyisyyttä ja ihmisten aktiivisuutta. Toinen haastateltava painotti kohtaa-

mispaikan merkitystä investointihankkeiden tuloksena. Näiden investointien tuloksena syntyy paitsi 

seiniä, niin ne tuottavat myös uutta sosiaalista vuorovaikutusta, paikallista sosiaalista pääomaa ja 

lopulta uutta toimintaa.

Kohdennettu hanketoiminta oli mielenkiintoinen rahoituskokonaisuus, jonka alla rahoitettiin hyvin 

erilaisia hankkeita (teemahankkeet menivät myös kohdennettuun luokkaan), mutta jokainen niistä 

puolsi paikkaansa. Näiden hankkeiden joukossa oli myös samalla uutta toimintaa avaavia ja erilaisia 

uusia konsepteja luovia hankkeita. Kokeilevaan hankeluokkaan löytyi erinomaisia hankkeita yllättävän 

paljon ja tätä hankejoukkoa voi pitää hyvin innovatiivisena kokonaisuutena, joka osoitti hyvin sen 

kuinka Vaara-Karjalan Leaderin toiminta-alueen monilla toimijoilla on luovan edistyksellisestä ajattelua 

ja kehittämishalua. Jatkossa näitä innovatiivisempia kohdennettuja ja kokeilevia hankkeita olisi hyvä 

saada entistä enemmän ja myös aktivoida toimijoita eri tavoin niiden työstämiseen. Sikäli näiden 

kahden elinvoimaluokan hanketoiminnassa on vielä kehitettävää. 

Heikoiten tuloksellisesti eteni Vaara-Karjalan Leaderin yritysrahoitus vaikka sen aktivoinnin eteen 

tehtiin varsin paljon kenttätöitä. Siihen oli jo aiemmin esille tuodut syynsä, mutta se on osa-alue, jolla 

on syytä miettiä spesifimpiä kohdennettuja yritysten kehittämistoimenpiteitä ja tiivistää paikallisesti 

sekä alueellisesti yritystoiminnan yhteistyötä muiden toiminta-alueen yrityskehittämisorganisaati-

oiden kanssa. Toisaalta myönteistä oli, että rahoitetuista yrityshankkeista yrittäjät antoivat pääsään-

töisesti hyvää palautetta ja rahoitukset laajensivat tai uudistivat merkittävästi nykyistä yritystoimintaa. 

Etenkin ”pienimmistä pienimmille yrittäjille” ja muiden järeämpien rahoituskanavien ulkopuolelle margi-

naaliin jääville yrittäjille se tarjosi paikallisesti toimivan rahoituskanavan. Heikommin eteni myös kehit-

tämisstrategian painopisteen 3 alla ympäristönhoitoon liittyvät toimenpiteet, johon on tarpeen löytää 

uusia aktivointitapoja.

Mitä sitten ovat lopulta konkreettiset tulokset alueella arviointijakson ajalta kun paikallisia toimijoita 

on aktivoitu laajalti useilla eri tavoilla ja rahoitettu lukuisia hankkeita?  Konkreettiset tulokset ilmenevät 

pääosin luvuista 6 ja 7, mutta suoria tuloksia on vaikea arvioida koska loppuraportteja ei juuri ollut 

vielä saatavilla eri hankkeista arviointijaksolta.  Teemahankkeissa ja toiminnan alkupäässä vuoden 2015 

aikana rahoitetuissa investointihankkeissa investoinnit on jo pääosin toteutettu. Ne ovat toistaiseksi 

konkreettisin ja näkyvin osa tulosta. Lisäksi muutamia esiselvityshankkeita on viety loppuun ja käynnis-

tetty niiden jatkoksi erillisiä kehittämishankkeita kuten esimerkiksi Juuan kyläavustajatoiminnassa tai 

Valtimon omavaraisopiston kehittämisessä. Uusi yrityksiä ei ole juuri perustettu yritysten investointi- ja 

kehittämishankkeilla, mutta entisiä on kehitetty ja saatu useilla yrityksillä toimintaa laajennettua tai 

turvattu olemassa oleva toiminta.
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Leaderin omassa toiminnassa on avattu useita kansainvälisiä kontakteja ja vierailtu myös Brysselissä 

solmimassa uusia kontakteja. Villiruokateemassa on tulossa jatkoa hyvin menneelle Ilomantsin ”Villi-

ruokafestivaalille”. ”Vakka-hanke” on ollut ohjelmakauden alussa Leaderin omana toimintana keskeinen 

työkalu paikallisten toimijoiden paikallisessa aktivoinnissa ja ”Säpinää seuduille” -hanke vastaavasti 

koulutustoiminnassa. Molempien hankkeiden tuloksena toimintaan on saatu runsaasti mukaan uusia 

paikallisia toimijoita. Takapakkia on otettu naisten metsästyshankkeessa (Woman the Hunter) ja siihen 

kytkeytyvien toimintojen kehittämisessä.

Yhteistyöverkostot ovat Leaderin toiminnassa laajentuneet myös lähialueille, josta myönteisenä 

seikkana Lieksan naisyrittäjien yhteydet Venäjän suuntaan. Kenties yhtenä pienenä tuloksena voidaan 

kirjata se, että Vaara-Karjalan Leader tuli hyvin esille kansallisissa kehittämistapaamisissa (2 kpl) syksyn 

2017 aikana ja sillä saattaa olla tulevaisuutta ajatellen myös yhteistyöllistä merkitystä.

Kehittämisstrategian paikallisten tavoitteiden (ks. Taulukko 21, s. 46-47) osalta tulokset ovat etene-

mässä hyvin kohti tavoitetta etenkin yrittäjien ja yhdistysten yhteistyöverkostojen, uusiutuvien 

energiahuollon hankkeiden ja nuorisohankkeiden osalta. Yhteistyöverkostojen kutominen Leaderin ja 

eri toimijoiden välillä on keskimäärin ollut hyvää läpi arviointijakson ja niiden tuloksena on käynnistynyt 

tai käynnistymässä monia kuntarajoja ylittäviä tai ylialueellisia hankkeita.

Toistaiseksi on vielä hankala sanoa, että millaisia laajempivaikutteisia kehitysmekanismeja tai suppe-

ampia paikallisia kehitysprosesseja Vaara-Karjalan Leader alueella on käynnistynyt sen toiminnan 

tuloksena. Hyväksi toiminnalliseksi tulokseksi voidaan kirjata, että on tuettu monia pieniä paikallisia 

esim. palvelu-, koulutus- tai yritysituja, joista voi hyvinkin kasvaa isompia kehitysprosesseja koko alueen 

elinvoiman kehittämiseksi tai ylialueellisesti. Kenties villiruokateeman edistäminen, omavaraisopisto 

Valtimolla tai Juuan vanhusten palveluratkaisut ovat sellaisia asioita, joista aukeaa myöhemmin 

suurempia toiminta-alueen elinvoimaa ja palveluita edistäviä kehittämispolkuja.

Käytännössä Vaara-Karjalan Leader toiminnan tulokset näkyvät arviointihankkeen suhteellisen lyhyttä 

arviointijaksoa pidemmällä aikavälillä. Taulukko 21 kertoo sen mille osa-alueille tuloksia on odotet-

tavissa eri hankkeille. Kulttuuri- ja perinnetoimintaan eri tavoin kytkeytyviä hankkeita on rahoitettu 

varsin runsaasti kuten myös nuorten toimintaa ja yhdistysten/yritysten yhteistyöverkostojen kehittä-

mistä sisältäviä hankkeita. Myös ympäristötoimet ovat korostuneet useissa hankkeissa. Palvelumallien 

uudistaminen on sekin osa-alue, jolta on saatu jo konkreettisia tuloksia ja joista kenties kertyvien 

kokemusten perusteella syntyy myöhemmin myös laajempaa vaikuttavuutta.

2) Mikä on ollut toiminnan konkreettisten tulosten vaikuttavuus Vaara-Karjalan Leaderin alueella 

erityisesti suhteessa kehittämisstrategian eri painopisteissä asetettuihin tavoitteisiin nähden 

(mihin on pystytty vaikuttamaan ja mihin ei ja mitkä tekijät ovat mahdollistaneet vaikuttavuuden 

toteutumiseen?)
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Vaara-Karjalan Leaderin vaikuttavuutta on arvioitu laajalti numeerisesti ja laadullisesti jo luvussa 7, jota 

tässä täydennetään muutamilla keskeiseksi katsotulla nostolla.

Vaikka eräs haastateltu totesi kriittisesti, että ”Vaikuttavuus on marginaalista, mutta Leaderilla on silti 

paikkansa”, niin marginaaliseksi mielletystä toiminnasta huolimatta Vaara-Karjalan Leader edistää 

omalla toiminta-alueellaan elinvoimaa hyvin usealla tavalla. Vaara-Karjalan etu on, että sen keinovali-

koima ei ole sidottu muutamaan tapaan vaikuttaa, vaan se voi suhteellisen vapaasti valita ne menetelmät 

ja konkreettiset toimenpiteet, joilla se pystyy luomaan uskottavaa vaikuttavuutta toiminta-alueellaan.

Vaara-Karjalan Leaderin toiminta onkin ollut joustavaa ja tehokasta suhteessa henkilökunnan pieneen 

määrään ja rahoituskehyksen kokoon nähden. Toiminta on usein myös ollut hyvin luovan innovatiivista 

ideoiltaan ja kohdennettu tarkasti tunnistettuihin tarpeisiin sekä siten saatu aikaan vaikuttavuutta 

kaikkien viiden kunnan alueella. Tätä ketterää toimintatapaa on käytetty hyväksi mm. käynnistämällä 

sellaisia teemahankkeita, joiden tarpeesta saatiin vuosien 2014 ja 2015 aktivointi- sekä tiedotuskier-

roksilla vinkkiä tai toteutettu omia tarkasti kohdennettuja hankkeita kuten ”Vakka”-hankkeessa mm. 

hankesuunnittelukoulutusta tai yritystoiminnan aktivointi  tai monimuotoisesti pienkoulutusta alueen 

kunnissa ”Säpinää seudulla” -hankkeessa, jossa paikallisia toimijoita koulutettiin mm. tapahtuman 

tuottamiseen, sosiaalisen median käyttöön, järjestysmiehiksi tai kansainväliseen toimintaan. 

Aktivoinnin, tiedotuksen ja erilaisen pienkoulutustoiminnan yhteinen vaikuttavuus onkin ollut merkit-

tävää Vaara-Karjalan Leaderin alueella. Vaikuttavuus ei ole toteutunut yksin eri tilaisuuksiin osallistu-

neiden lukumäärän perusteella,  vaan sen johdosta, että yksi asia on aina johtanut toiseen uuteen 

asiaan. Kaiken taustalla on vaikuttanut Leader-periaatteiden mukaisesti vahva alhaalta ylöspäin johtava 

ruohonjuuritason työ, jolla on pystytty vaikuttamaan ihmisten aktiivisuuden lisäämiseen (innosta-

miseen) sekä osaamisen kehittämiseen.

Tässä perusteellisessa alhaalta ylöspäin -tavassa luoda vaikuttavuutta toiminta-alueellaan on Vaara-Kar-

jalan Leader ollut erittäin hyvä koko sen arviointijaksolla. Käytännössä tätä perustyötä ei mikään muu 

alueellinen kehittämisorganisaatio tee samassa mittakaavassa toiminta-alueen kuntien maaseutualu-

eilla, vaikka monet Vaara-Karjalan yhteistyökumppanit ovat tässä asiassa yhtälailla päteviä. Vaara-Kar-

jalan Leaderilla onkin erittäin iso merkitys alueen paikallisyhteisöjen ja kuntien kehittämisessä, erilaisten 

paikallisten kehittämisitujen kaivamisessa, innostamisessa ihmisiä toimintaan tai heidän kehittämistoi-

minnan osaamistasonsa nostamisessa.  Tämä toiminta johtaa taas paikalliseen hanketoimintaan, joka 

on näkynyt arviointijaksolla runsaina uusien hankehakijoiden joukkona ja hyvinä, myös innovatiivisina, 

hanke-esityksinä sekä entistä laajempana verkostoitumisena.

Tätä tukevia kommentteja on saatu myös arviointikyselyn avoimessa kysymyksessä, jossa kysyttiin, että 

”Mitä myönteisiä tai mahdollisesti kielteisiä asioita haluaisit nostaa esille Vaara-Karjalan Leaderin 

toiminnasta tai toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta parina viime vuonna”? Jo edellä 

mainitusti vastaajat ovat painottaneet Leader toiminnan monipuolisuutta, sen vaikutusta harrastustoi-
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minnan elpymisen edistämiseen, aktivoivaa vaikutusta ja luonnollisesti rahoituksen merkitystä. Lisäksi 

muissa vastauksissa kysymykseen liittyen painotettiin mm. seuraavia asioita:

 » ”Leader-toiminta on edistänyt maaseudun toimintaa monipuolisesti”

 » ”Maaseutu olisi rappiolla ilman leader toimintaa”

 » ”Leader toiminta yhdistää maaseudun kehittäjiä toimimaan yhdessä laaja-

alaisesti ja luotettavasti. Antaa kehittymismahdollisuuksia ja velvoittaa 

suunnitelmalliseen kehitys toimintaan erilaisille vapaa-ajan toimijoille”

 » ”Pitempiaikaisia projekteja ylläpidettäessä apua tarvitaan matkan varrella kaiken 

aikaa ja kanssakulkijoina Vaara-Karjalan Leader on ollut hyvänä apuna”

 » ”Lopuksi totean että teette mahtavaa työtä ja panoksenne varsinkin 

haja-asutusalueiden kehittämisessä on kullan arvoista. Kiitos”

 » ”Leader-toiminta on lisännyt hyvinvointia myös täällä Lieksassa ja toivottavasti 

tähän toimintaan saadaan resursseja rahoittajatahoilta myös jatkossa”

 » ”Tärkeä toimija eri yhteisöjen välillä, antaa paljon jo sillä että on 

olemassa ....toivoa siitä ettei nämä rajapitäjät autioidu täysin”

 » ”Vaara-Karjalan Leader on edistänyt yritykseni kehittymistä sekä kansainvälistymistä”

 » ”Verkostoitumista ja sen myötä uusien elinkeinotoimintojen tavoitteellista 

kehittämistä tämän alueen vahvuuksia hyödyntäen”

 » Maaseuturahasto ja Leader tuovat paljon hyvää/rahaa alueelle

 » Ne kylät, jotka ovat aktiiveja, niin aktiivisuus säilyy pidempään Leaderin ansiosta

Toinen keskeinen iso vaikuttavuus syntyy ruohonjuuritason tiedotus- ja aktivointityön lisäksi hanke-

toiminnan välityksellä. Se on ollut suhteessa käytettävissä olevaan rahoituskehykseen ja alueen 

toimintaympäristön harvan asutuksen luonteeseen nähden lukumäärältään merkittävä kokonaisuus, 

sisällöllisesti monipuolista ja monilla ihmiselämän osa-alueilla vaikuttavaa. Hanketoiminnan ansiosta 

toiminta-alueelle on syntynyt lukuisia paikallisia/alueellisia yhteistyöverkostoja sekä sellaista toimintaa 

jota siellä tuskin muuten olisi ollut olemassa. Tässä suhteessa Vaara-Karjalan Leaderin rahoitusvaihto-

ehdot ovat olleet tehokkaassa käytössä lukuun ottamatta yritysrahoituksen kaikkia eri vaihtoehtoja. 

Se, mitkä yksittäiset hankkeet ovat olleet vaikuttavuudeltaan merkittävämpiä ja mitkä vähäisempiä, 

on vaikea sanoa. Jokainen tuettu hanke on ollut omassa toimintaympäristössään kohdejoukolle tärkeä 

hanke, sillä muuten rahoitusta sille tuskin olisi edes haettu. Kokonaisuutena Vaara-Karjalan Leaderin 

toimintastrategia on ollut luonteeltaan enemmän mahdollistava kuin poissulkeva, ts. laaja-alainen, ei 

niinkään ehdottoman tarkasti kohdentava. Tämän vuoksi hanketoiminta on tuottanut varsin kirjavan 

joukon rahoitettuja hankkeita, jossa on sekä hyvät että huonot puolensa.

Kirjavuus hanketoiminnassa on sikäli hyvä asia, että Vaara-Karjalan Leaderin kaltaisessa harvaan 

asutussa pinta-alaltaan laajassa toimintaympäristössä jokainen hankehakija ja -toimija on tärkeä 
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toimija. Ja vaikka rahoitetut hankkeet ovat olleet luonteeltaan kirjava kokonaisuus, on niistä jokaisen 

vaikuttavuus ollut omalla tavallaan paikallisesti merkittävää. Ne ovat syntyneet paikallisten ihmisten/

yhteisöjen aloitteellisuudesta ja niiden takana seisoo mittava joukko innokkaita maaseututoimijoita. 

Rahoitettujen hankkeiden kirjavuus on ollut sikäli huono asia, että laaja-alainen toiminta tuottaa 

vähemmän kohdennettua vaikuttavuutta. Laaja-alaisessa hankerahoituksessa sen vaikuttavuus ei ole 

kenties niin näkyvää kuin tarkemmin kohdennetussa strategisessa toiminnassa, jossa panostus ohjataan 

valikoidusti harvoihin kehittämiskohteisiin. Kenties Vaara-Karjala Leader ei tässä mielessä ole ollut 

strategisesti terävästi vaikuttavaa toimintaa, että se kohdentaisi mittavan osan resursseiltaan harvaan 

kohteeseen selvän tuloksen ja vaikuttavuuden maksimoimiseksi. Lähtökohta kuitenkin on, että paikal-

liset toimijat ratkaisevat lopulta sen mihin tarpeisiin ja ongelmiin he hankerahoitusta hakevat. Siksi 

tiukka hankerahoituksen kohdentaminen ja rajaaminen ei ole välttämättä oikea strategia Leaderin 

kaltaisessa toiminnassa, etenkään Vaara-Karjalan tapaisella alueella, jossa resurssien niukkuus leimaa 

kaikkea paikallista tekemistä. Yleensä se ei johda kovin hyvään tulokseen, jos hanketoiminta pyritään 

kahlitsemaan etukäteen tiettyyn kapeaan teemaan. Paikallisilla toimijoilla Vaara-Karjalan Leaderin 

alueella on selvästi ollut moninaisia tarpeita, joita on pyritty myös rahoittamaan. Tältä pohjalta 

arvioiden Vaara-Karjalan Leaderin vaikuttavuus on ollut laaja-alaista ja siksi ei kenties niin näkyvää.

Se lienee kuitenkin jatkossa tarpeen Vaara-Karjalan Leaderissa, että rahoitettujen hankkeiden 

lukumäärää ja kokonaisrahoituksen määrää suhteessa strategian painopisteisiin ja elinvoimaluokkiin 

tarkastellaan hieman eri tavalla eli jatkossa painotetaan ja rahoitetaan niitä asioita, jotka ovat jääneet 

toistaiseksi vähemmälle rahoitukselle sekä kehittämistoimenpiteille. Rakenteita on rahoitettu jo 

runsaasti, joten jatkossa lienee syytä painottaa enemmän kohdennettua ja kokeilevaa hanketoimintaa, 

etenkin yritystoiminnan kehittämisessä, tietoverkkojen hyödyntämisessä ja ympäristöasioissa.  Sinänsä 

joustavat rahoitusvälinevaihtoehdot mahdollistavat sen, että rahoitusta voidaan suunnatta enemmän 

johonkin erityisempään kehittämiskohteeseen tai tehdään kokeilija, jota kautta haetaan toimin-

ta-alueelle uudenlaisia (esim. osuuskunnallisia) yritysratkaisuja. Nyt yritysinvestoinnitkin ovat olleet 

lähinnä investoivia luonteeltaan, mutta loppuohjelmakaudesta voisi esimerkiksi panostaa maaseudun 

sivutoimiyrittäjyyden edistämiseen yhteistyössä elinkeinoyhtiöiden ja kuntien kanssa uusilla rahoitus-

keinoilla. Joillakin Leader-alueilla on esimerkiksi panostettu innovatiivisten aloitteiden tukemiseen 

hyödyntämällä kuntarahan ylijäämiä.

Rakenteellisen toiminnan tukeminen on painottunut yhteisöllisiin ”seiniin” kohdistuvan toiminnan 

tukemiseen, mutta sen rinnalla on ollut monia hyviä yksittäisiä, yksityisiä tai yhteisöllisiä, aloitteita ja 

hankkeita, joissa on spesifisti haettua ratkaisua johonkin todelliseen ongelmaan tai tarpeeseen. Monet 

näistä hankkeista ovat olleet hyvin luovia ja edistyksellisiä sekä siten paikallisesti uusia kehittämis-

väyliä avaavia, hyvässä mielessä innovatiivisia. Näitä hankkeita ovat esimerkiksi olleet omavaraisopisto 

Valtimolla, kyläpalvelutoiminta Juuassa, pienten koululaisten karjalankielinen lauluryhmä Valtimolla, 

hoiva- ja hoitotoiminnan vireyttäminen Paletti-hankkeessa Nurmeksessa, Lieksan nuorisotoiminnan 

kehittämishanke, Ilomantsin tapahtumakarttahanke tai Leaderin oma ”Villiruokafestivaali”. Vaara-Kar-
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jalan Leaderin etu on ollut oikeastaan koko sen toiminnan ajan, että sen toiminta-alueella on yllättävän 

runsaasti luovan innovatiivista arkikäytännöistä nousevaa kehittämispotentiaalia useilla eri toiminnan 

osa-alueilla ja hyviä toimijoita niitä toteuttamaan. 

Se, että mitkä toteutetut yksittäiset kehittämistoimenpiteet ovat olleet väliarvioinnin perusteella 

parhaimpia tuloksellisesti/vaikuttavuudeltaan ja miksi ne ovat olleet sitä, on varsin vaikea arvioida. 

Kaikki vaikuttaa kaikkeen ja ruohonjuuritason hyvä pohjatyö aktivoinnissa ja tiedottamisessa johtaa 

toisiin hyviin asioihin käytännössä.  Tässä suhteessa Vaara-Karjalan strategia on ollut varsin laajasti 

salliva ja sitä kautta juuri vaikuttavuutta sekä uusia kehittämisideoita alueelta hakeva. Vaikuttavuus 

on vahvistunut varsin tiiviiden paikallisten, kunta- ja maakuntarajoja ylittävien yhteistyöverkostojen 

ansiosta. Vaara-Karjalan Leaderia voisi siten vaikuttavuudeltaan luonnehtia em. pohjautuen ”Hyvin 

tiedottavaksi ja aktivoivaksi yhteisölliseksi yleiskehittäjäksi ja -vaikuttajaksi sekä paikallisten verkostojen 

kutojaksi, jolla on myös muutamia pistemäisiä kohdennettuja kehittämisvaikutuksia”. 

Osa Leaderin vaikuttavuudesta syntyy Vaara-Karjalan Leader ry:n jäsenistöstä, joita arviointijaksolla 

oli yhdistyksessä yhteensä 218 henkilö- tai yhteisöjäsenenä. Jäsenistö on perustiedottamisen pohja-

joukko, mutta myös joukko ihmisiä joiden kautta toteutuu paikallista aktivointia sekä hanketyötä. 

Toisaalta tämä joukko voisi olla lukumäärältään merkittävästi suurempikin ja mukana Leaderin toimin-

nassa vielä nykyistä huomattavasti aktiivisemmin konkreettisten tulosten saavuttamiseksi. Tässä on 

edelleen lisätyön paikka, että Leader tunnettaisiin alueella vielä paremmin ja sen toimintaan halut-

taisiin osallistua hanketoiminnan lisäksi yhdistystoiminnan kautta. Myös jäsenistön palveluja olisi 

mahdollista kehittää perustiedottamisen lisäksi enemmän osallistavaksi osana ”Vaara-Karjalan Leader 

-yhteisön” toimintakokonaisuutta. Mitä laajempi jäsenistö ja paremmin palveltu, sitä laajempi on myös 

Leader toiminnan vaikuttavuus alueellaan.

Jos arvioidaan vielä Vaara-Karjalan Leaderin vaikuttavuutta alueella, niin toiminnallisesti haastavassa, 

pääosin harvaan asutussa toimintaympäristössä, sen toiminnan monipuolista vaikuttavuutta voisi pitää 

jopa erinomaisena. Kenties hyvä tapa luonnehtia Vaara-Karjalan Leaderin vaikuttavuutta aiempiin 

ohjelmakausiin verrattuna voisi olla se, että Vaara-Karjalan Leaderin rooli on muuttunut vähitellen vakiin-

tuneesta perustoiminnan (rakenteiden) rahoittajasta maaseudun aktiivi- ja monitoimikehittäjän rooliin.

Jos edelleen arvioidaan vaikuttavuuden kehittymistä jatkossa, niin Vaara-Karjalan Leaderille erilaisia 

toimintoja ja aktiviteetteja on tullut koko ajan lisää. Tästä herää kysymys, mihin suhteellisen pienet 

taloudelliset nykyresurssit lopulta riittävät ja miten toimistohenkilökunta venyy uusiin suorituksiin 

kasvavassa kehittämispaineessa. Toimisto on jo nyt ollut koko ajan hyvin kiireinen pienellä henkilöstö-

resurssilla toimiessaan. Kehittyvä toiminta edellyttää myös sidosryhmätyön lisäämistä, mutta jo tällä 

hetkellä toiminnanjohtajan ja koko muu henkilökunta on ollut ”kädet syvällä savessa” kehittämistoi-

minnassa ja iso kysymys on, että miten toimintaa ehditään kehittämään jatkossa entistä paremmaksi. 

Tavoite on, että pitäisi päästä siitä eroon ”toimisto sammuttaa tulipaloja” -tilanteesta, kuten toimiston 

ryhmähaastattelussa todettiin. Tekemisen fokus hajoaa kun toiminnassa on revettävä moneen kehittä-
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misasiaan yhtä aikaa pienellä henkilöstöllä. Maakuntauudistus ja lisääntyvä kuntayhteistyön tarve eivät 

suinkaan jatkossa hellitä tätä painetta. Kuten maakuntauudistusta koskevassa haastattelussa eräs 

pienen toiminta-alueen toiminnanjohtaja osuvasti sanoi, että ”Mielellään pelastaisi maailman toimis-

tosta käsin, mutta ei repeä joka asiaan”.

Todellista vaikuttavuutta syntyy vasta kun ehditään aktivoimaan sekä tiedottamaan toimijoille ruohon-

juuritasolla ja menemällä itse mukaan paikallisen toiminnan ytimeen. Tämä on Leaderin perustyötä, 

jota on pidettävä jatkuvasti yllä. Tuloksen ja vaikuttavuuden maksimoiseksi Vaara-Karjalan Leader on 

kuitenkin uudessa vaiheessa ja muutosprosessissa. Sen vuoksi hallituksen ja toimiston on hyvä pohtia 

tarkkaan, että mihin suuntaan rahoitus- ja kehitystoimintaa halutaan ohjata ja miten toimintaa on 

mahdollista jatkossa kehittää entistä paremmin resursoimalla sitä nykyistä monirahoitteisemmin.

9    Vaara-Karjalan Leaderin toiminnan 
uusiutuminen ja tulevaisuus

Leaderin alueellisessa toimintaympäristössä tapahtuu Siun soten- ja Meijän maakunta -uudistusten 

myötä, ennemmin tai myöhemmin, merkittäviä muutoksia, jotka on syytä huomioida jatkossa. Myös 

globaali toimintaympäristö ja megatrendit, kuten esimerkiksi ilmastonmuutos tai digitalisoituminen, 

ovat tekijöitä jotka vaikuttavat jo nyt hyvin voimakkaasti paikallisesti tehtävin ratkaisuihin vaikkapa 

vähähiilisyyden ja kestävän kehityksen vaatimusten tai aika- ja paikkariippumattomasti kaikkeen 

mukaan sulautetun tietoteknologian takia.

Sote- ja maakuntauudistus ovat todennäköisimmin toteutuvia konkreettisia uudistuksia lyhyellä aikavä-

lillä, sillä maakuntauudistukseen pitäisi täysipainoisesti astua voimaan jo voimaan vuoden 2019 alusta, 

jota ennen on suunniteltu pidettäväksi maakuntavaalit lokakuussa 2018. Vaara-Karjalan Leaderissa 

on tehty erillinen selvitys rinnan tämän väliarviointityön kanssa maakuntauudistuksen vaikutuksista 

Leaderin toimintaan.

Maakuntauudistus ei juuri suoraan vaikuta Leaderiin, mutta välillisesti se vaikuttaa siten, että yhteis-

työtarpeen etenkin kuntien kanssa oletetaan kasvavan. Syynä on kuntien muuttuva tehtäväkuva, jossa 

niille soteuudistuksessa jäävät ensisijaisesti seuraavat tehtävät:

”Kunnat ovat paikallisen osallistumisen, demokratian, sivistyksen ja elinvoiman yhteisöjä, jotka hoitavat 

asukkaiden päättämiä itsehallintotehtäviä (yleinen toimiala) ja laissa säädettyjä paikallisia tehtäviä. 

Kunnat vastaavat jatkossakin nykyisen lainsäädännön periaatteiden mukaisesti työllisyyden hoidosta ja 

edistämisestä. Kunnalla on edelleen vastuu seuraavista: osaamisen ja sivistyksen edistäminen, terveyden 

ja hyvinvoinnin edistäminen, liikunta, kulttuuri - ja muut vapaa-ajan palvelut, nuorisotoimi, paikallinen 

elinkeinopolitiikka, maankäyttö, rakentaminen ja kaupunkisuunnittelu” (Valtioneuvosto 2016).
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Kuntien haasteet kasvavat etenkin elinvoimatehtävän, osallisuuden ja paikallisdemokratian kehittä-

misessä. Kuntien tehtävämuutos näkyy tällä hetkellä siinä, että ne haluavat ottaa elinkeinotoimen 

aiempaa vahvemmin omiin käsiinsä ja siinä tehtävässä ne tarvitsevat kaiken sen toiminnallisen ja talou-

dellisen tuen jonka ne voivat saada, myös Leader-toiminnalta. Etenkin osallisuuden ja paikallisdemo-

kratian kehittäminen vaatii kunnilta lisäpanostusta, josta pisin sekä paras kokemus on juuri paikallisella 

Leader-toiminnalla.

Näissä asioissa Vaara-Karjalan Leader voi toimia paitsi paikallisena yhteistyökumppanina eri kunnille, 

niin myös toiminnan aktivoijana, tiedottajana, ideoijana ja rahoittajana. Vaara-Karjalan Leaderin yksi 

perusperiaate on edistää kokonaisvaltaisesti kuntien elinvoimaa ja se on ollut paikallisen osallisuuden 

asiantuntija sekä sen keskeinen toimija alueen kunnissa jo viimeiset 20 vuotta. Kuten eräs Leader- 

toiminnanjohtaja totesi; ”Leader-toiminnalle on kysyntää kunnissa”.

Leaderille em. muutostekijät asettavat uusia haasteita ja oletettavaa on, että myös Vaara-Karjalan 

Leaderin on syytä uusiutua toiminnoiltaan, etenkin kun on vielä auki se, että miten maakuntauudis-

tuksessa koko maaseutuhallinto järjestäytyy ja mikä rooli uudistuksessa jää toiminta-alueen kunnille 

maaseudun kehittämisessä. Ottavatko elinkeinoyhtiöt jatkossa enemmän vastuuta maaseudun 

yleisestä kehittämisestä vai mikä organisaatio on se paikallinen toimija (mahdollisesti Vaara-Karjalan 

Leader?), jolle ohjataan entistä enemmän maaseudun kehittämistehtäviä kunnissa vai säilyttävätkö 

kunnat edelleen osan maaseudun kehittämistehtävistä itsellään.

Tässä muutostilanteessa Vaara-Karjalan Leaderin on nyt hyvä hetki arvioida omaa toimintaansa ja 

uusiutua tarpeelliseksi katsotulla tavalla tai kuten pari Leader-toiminnanjohtaja ympäri Suomen totesi: 

”Nyt on Leaderilla tilaisuus siihen minkä roolin Leader haluaa itselleen ottaa maakuntauudistuksessa” 

tai ”Nyt on hyvä paikka uusiutumiseen”. Se lienee selvää, että Vaara-Karjalan Leaderilla on nyt erittäin 

hyvä hetki toiminnan uusiutumiseen, mutta se ei tule itsekseen, vaan haluttu tulevaisuus on hyvin 

määrätietoisesti tehtävä ja valittava se suunta millaiseksi toimintaa halutaan kehittää. Mihin suuntaan 

Vaara-Karjalan Leaderin tulisi sitten strategisesti ja toiminnallisesti mahdollisesti uusiutua lähitulevai-

suutta silmällä pitäen? Vaihtoehtoja on useampia ja Leader-hallituksen ja toimiston tehtävä päätös 

mihin suuntaan toimintaa katsotaan viisaaksi kehittää.

Lähtökohta uusiutumiselle on, että Leader on paikallinen palveluorganisaatio. Siksi Leaderin on 

kyettävä luomaan välttämättömät edellytykset paikallisten ihmisten hyvän ja tuloksellisen palve-

lukokemuksen sekä -tapahtuman syntymiselle.  Tähän tavoitteeseen päästään kun palvelukonsepti 

(tapa jolla Leaderin palveluja tuotetaan) on toimiva ja tuloksekas, ja jossa sen arvoytimen muodostaa 

paikallisten ihmisten (asiakkaiden) ja aktiivitoimijoiden tarpeisiin perustuva idea siitä, että millaista 

arvoa (erilaisia hyötyjä) Leader tuottaa sekä miten ne Leaderin toiminnalla tuotetaan. Leaderin palve-

luprosessin (asiakkaalle näkyvä palvelu ja palvelun taustatoiminnot) ja palvelujärjestelmän (Leaderin 

sisäiset ja ulkoiset resurssit sekä toiminnalliset ratkaisut) toimivuus ratkaisevat lopulta sen, miten hyvin 

se pystyy jatkossa asiakkailleen sille kuuluvia palveluja käytännössä tuottamaan.
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Leader-toiminnan arvontuottamisen lähtökohdat on jo kirjattu Leader-toiminnan perusperiaat-

teisiin (mm. alhaalta ylöspäin suuntautuva lähestymistapa, innovatiivisten lähestymistapojen täytän-

töönpano, paikallisten kumppanuuksien verkottaminen, monialainen strategian suunnittelu ja täytän-

töönpano). Paikallisesti arvot on kirjattu Vaara-Karjalan Leaderin laatukäsikirjaan, joita keskeisesti 

ovat; viestinnän tavoitteena on, että toiminta on avointa ja läpinäkyvää, asiakaslähtöisyys, aktiivisuus, 

elinvoimaisuus, kansainvälisyys ja toiminnan itsearviointi vuosittain.

Kysymys haluttavista tulevaisuuden hyödyistä (tavoitelluista asiakasarvioista) on oikeastaan esitettävä 

Leader alueen toimijoille ja myös toimintaa keskeisesti rahoittaville kunnille. Leader arviointikyselyssä 

ja -haastatteluissa tuli esille joitakin kommentteja niistä hyödyistä ja niistä tavoista, joilla palveluhyötyjä 

halutaan tuotettavan alueen toimijoille, joita on kirjattu liitteeseen 1.

Maakuntauudistuksen haastattelussa kysyttiin myös alueen kuntien johtohenkilöiltä ja elinkeinoelämän 

edustajilta mitä he odottavat Vaara-Karjalan Leaderilta ja sieltä erottui muutama muista keskeisempi 

kehittämisteema. Seuraavassa maakuntahaastatteluissa esiinnousseita toiminnallisia teemoja/rooleja 

siitä millaisena Leader-toimintarooli halutaan lähitulevaisuudessa kunnissa nähdä maaseudun kehit-

täjänä ja kuntien elinvoiman ylläpitäjänä. Toiminnallisia Leader-rooleja olivat odotusarvoisesti:

 » Nykyinen rooli säilyy muuttumattomana

 » Leader jalkautuva yhteisökehittäjä (keskittyminen puhtaasti yhteisölliseen 

toimintaan ja/tai 3. ja 4. sektorin yhteisökehittäjä)

 » Rahoittaja (yksi kunnan kehittämissalkun rahoittaja, monirahoitteisuus)

 » Yrityskehittäjä (pienen elinkeinoelämän kehittäjä ja pienten yritysten 

starteissa auttaminen, tiivis elinkeinoyhtiöyhteistyö)

 » Teemallisten kehittämishankkeiden kokoonjuoksija

 » Yhteiskunnallinen vaikuttaja (”Syrjäseudun ikkuna ulospäin” ja ”Positiivisen uhon edistäjä”)

 » Testausalusta uusille asioille ja samalla aktivoija & kouluttaja (uusien asioiden eteenpäinvienti)

 » Osa maakunnallista Leader-hallintomallia

 » Reuna-alueen puolustaja valtavirran ulkopuolella

 » Elinvoiman edistäjä kunnissa (hyvinvoinnin tuottaja)

 » Eritysosaamisen toimija (omilla osaamisen vahvuusalueilla 

toimiminen, lähinnä yhteisöllinen rooli)

 » Kuntakeskusten kehittäjä

 

Vaara-Karjalan Leaderin uusiutuminen ei koske pelkästään sen toiminnallista roolia, mutta yhtälailla 

nykyisten palveluprosessien ja -järjestelmien uudelleenarviointia.  Samalla joudutaan miettimään 

nykyisen kehittämisstrategian osuvuutta toiminta-alueen asukkaiden/toimijoiden tarpeisiin ja sen 

mahdollisia muutostarpeita.  Vaara-Karjalan Leaderin näkökulmasta ”Vain se on varmaa mitä itse 

tehdään, kaikki muu on epävarmaa” (sit. kylätoimija Pentti Seutu), joten tältä osin ratkaisut ovat aina 

Leaderin omissa käsissä. Vaara-Karjalan Leader on tämän väliraportin otsikon mukaisesti siirtymässä 

uuden aikakauden kynnykselle. Ratkaisun avaimet ovat Vaara-Karjalan Leader -yhdistyksellä itsellään 

yhdessä toiminta-alueen rahoittajakuntien ja muiden keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
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Liite 1. 
VAARA-KARJALAN LEADERIN TOIMINNAN KEHITTÄMISEHDOTUKSIA JA - TOIVEITA

Seuraavaan on koottu kehittämisehdotuksia ja -ajatuksia Leaderin toiminnan kehittämiseksi. Esitykset 

ovat tulleet pääosin arviointi- ja myös maakuntauudistushaastatteluista, mutta myös muista käydyistä 

palaute- ja kehittämiskeskusteluista. Suurin osa kehittämisehdotuksista on suoria lainoja.

Leader-yhdistyksen toiminnan kehittäminen yleensä

 » Leaderin hallituksen uusiutumisen myötä toivomme että tulee myös uusia toimintatapoja 

ja kokoontumisia eri puolille maaseutua. 

 » Ihan vain jatkuva yksinkertainen asiakastyytyväisyyden mittaaminen hanketoiminnan 

tuloksista laadullisesti haastatteluin. jos ihmiset ovat tyytyväisiä tuloksiin, silloin myös 

toiminta on tuloksellista.

 » Miten ottaa käyttöön pysyvästi hieman systemaattisempi toiminnan arviointijärjestelmä ja 

millainen se voisi olla? 

 » Innovaatiotoiminta; Leader voisi profiloitua erilaiseksi rahoittajaksi. Keksinnöt ovat 

hunningolla. Keksintöasiamies jää ELY:stä eläkkeellä ja vain Keksintöyhdistys Pohjois-

Karjalassa, joka auttaa keksijöitä.

 » Luotaisiin mallia, jolla keksijät/toimijat voisivat kokeilla Leader rahaa.

 » Olisi keinoja kokeilla keksintöä.

 » Kenties juuri uusien asioiden esille nostamiseen > Leader alueensa uudistajana, 

edelläkävijänä ja innovaattorina. 

 » Henkilöresursseja ei ole koskaan liikaa jalkautumiseen paikan päälle.

 » Näitä rahoja voitaisiin käyttää avoimemmin ja ymmärrettävämmin.

Hallituksen ja toimiston toiminnan kehittäminen

Tähän ei tullut suoria vastauksia haastatteluissa, mutta kehittämispäivän järjestäminen on tarpeen 

vuoden 2018 alkupuolella, jossa pohditaan yhteisesti Vaara-Karjalan Leaderin nykytilaa, uusiutumisen 

haasteita ja niitä valintoja, joita on tehtävä toiminnan edelleen kehittämiseksi

Aktivointi- ja tiedotustoiminta

 » Tietävätkö alueen ihmiset vielä yleisemmin miten Leader tosiasiassa toimii ja miten sen 

toimintaa voi hyödyntää?

 » Jos ymmärrän tällä kokemuksella Leaderin tarkoituksen, niin tiedottaminen paikallisille 

hyvä asia, mutta tehtävä yksinkertaisesti.



 » Tiedon kulku, kyläyhteisöt eivät tiedä mitä mahdollisuuksia Leader mahdollistaa.

 » Lisää tietoa maaseutualueella toimiville yhdistyksille ja yrittäjille mahdollisuudesta kehittää 

oman alueensa palveluita.

 » Tiedottaminen monista eri toiminta-alueista tulisi olla laajempaa, monipuolisempaa ja 

kaikkia asukkaita koskevaa.

 » Kenties Leader voisi näkyä vielä paremmin paikallisissa tiedotusvälineissä.

 » Tiedotusta on ollut, mutta jostain syystä ei ole mennyt perille (todella näkymätön 

tavalliselle kuntalaiselle).

 » Leaderin näkyvyyteen paikallisessa mediassa ja sosiaalisten välineiden entistä laajempi 

käyttö (muutakin kuin Facebook).

 » Pitää vaan jaksaa tiedottaa entistä enemmän Vaara-Karjalan Leaderin merkityksestä alueen 

mahdollisuudesta hyödyntää rahoituksen kautta saatu hyöty tälle alueelle.

 » Toivomuksena kuntapäiviä ja tilaisuuksia > viestintää enemmän paikallisesti ja JOSEKiin 

päin ja yrittäjille.

 » Aloittavien tavoittaminen tiedotuksella, lisää paikallista tiedottamista. 

 » Hanketoiminnan aktivisuuden nostaminen erityisesti kylillä.

 » Kyläkierrokset olisivat jälleen tarpeellisia, ainakin Ilomantsissa.

 » Uudet kyläkierroskampanjat ja uudet tiedotusvälineet.

 » Yhteydenpito tärkeää, voi välillä hellällä kädellä ”kovistellakin” 

ja muistutella uusista hankkeista.

 » Yrittäjäyhdistykset hyvä väylä (tiedottamiseen). 

 » Pitempiaikaisia projekteja ylläpidettäessä apua tarvitaan matkan varrella kaiken 

aikaa ja kanssakulkijoina Vaara-Karjalan Leader on ollut hyvänä apuna. Jotain 

porkkanaa vielä voisi esim. kyläkilpailujen muodossa ajatella aktiivisuuden 

lisäämiseksi. Ehkä ideapankin keskittäminen olisi myös yksi vaihtoehto.

Hanke- ja muu kehittämistoiminta

 » Tietoverkkojen parantaminen syrjäseuduille.

 » Sosiaalisen maailman uusien teknisten välineiden hyödyntämisen edistäminen.

 » Vanhuksille nettipalveluiden käyttökursseja.

 » Digitalisaation kehittyessä uudet palvelut ja mahdollisuudet pitää osata käyttäjien 

tehokkaammin hyödyntää. Uusien sähköisten palvelujen käyttökoulutukset ja uusien 

mallien etsiminen.

 » Ympäristöasiat on aina ykkösenä - kestävä kehitys, toimiva jätehuolto (mm. SER-kierrätys) ja 

yleiseen asenneilmapiiriin vaikuttaminen. 

 » Kylätalot! monet kylätalot kärsivät ja riutuvat rahan puutteessa. Esim. lämmityskulut on 

raskas taakka. Uudenlaisiin, energiaa säästäviin lämmitysratkaisuihin (esim. lämpöpumput) 

toivoisin lisää panostusta. 



 » Matkailun omaleimaiseen kehittämiseen. Panostusta esimerkiksi villiruokakursseihin. 

Saataisiin lisää paikallisia tuotteita käyttöön sekä ravintoloissa että kodeissa!

 » Luontoon, kulttuuriin ja sotahistoriaan perustuva matkailubisnes olisi mahdollisuus.

 » Matkailun ja polkuverkostojen edistäminen.

 » Kulttuurikohteiden kunnostukseen. 

 » Työhyvinvoinnin ja ikäihmisten palvelujen kehittämiseen.

 » Maatalouden uusien toimintamuotojen voimakas kehittäminen.

 » Pielisen kehittäminen, josta hyötyisivät kaikki ympäristökunnat.

 » Kyläverkoston kehittäminen. 

 » Ensin esiselvitysvaihe ja sen jälkeen varsinainen hanke. Esiselvitys on hyvä tapa aloittaa 

hanke.

 » Ilman esiselvitystä ei olisi voinut tehdä hanketta.

 » Sudenkuopat hyvä tuoda esille koulutuksissa. 

 » Ensikertalaisella haku aina vaikeampaa.

 » Kompastellut jossain vaiheessa.

 » Ollaan ensikertalaisia, vaikeaa ollut.

 » Kyselty paljon neuvoja.

 » Eka hakemus ymmärrettiin väärin, oltava ostokuitteja ja talkootyötä saman verran!!?

 » 1. maksuhakemus saatu lähetettyä, mutta ei saatu niin paljon kuin tiedotettiin.

 » Pitäisi olla paremmat ohjeistukset ensikertalaiselle.

 » Parempi ennakkotieto.

 » Tietokonetaitojen merkittävyys hakuprosesseissa merkittävä, löydettävä henkilö, jolla 

tietokone ja sen käyttötaidot sekä kyky omaksua hakemusmuodollisuudet ”Kylmiltään 

tuleva kaveri ei pysty hakemaan” Oltava tietokoneen hallitseva henkilö. 

 » Maksatukset, selkeät maksatusohjeet.

 » Prosesseissa kehitettävää.

 » Perusprosessit > eri tasot niissä, esim. kevyt hanke, jolloin ”kevythakemus”.

 » Yhteistyötä ja neuvoa saatava enemmän.

 » Maitolaiturihankkeille eri hakemus kuin miljoonahankkeille.

 » Loppuraportoinnissa turhaa päällekkäisyyttä, esim. pääkirja ja tiliote, miksei pääkirja riitä, 

koska se on kuitenkin kirjanpitoa vastaava dokumentti. 

 » Olisiko mitenkään mahdollista saada eri tasoja lomakehakemuksiin?

 » Kunnon laskupohjat. 

 » Ajankohtaista hankkeista tietoiskut, esim. muista maksatusasiat.

 » Vuosikalenteriin muistutukset…tietty paketti uusille hakijoille….olette toimineet 3 kk ja 

muistathan nämä asiat maksatuksista ja muista asioista.

 » Hankeprosessin aikana muistuttaminen.

 » Leader ei ole ollut kovin paljoa yhteyksissä alun jälkeen.



 » Ennakkoluulottomuutta rahoituksiin. Käytännönläheisiä tutustumisia erilaisiin 

toteutuneisiin kehittämiskohteisiin. 

 » Allekirjoitukset talkoista. Nyt kerättiin nimiä jälkikäteen. 

 » Kunnalta 50000 euron laina (kuntien takaukset…saisiko yhteisen sopimuksen 

Leaderin kanssa kaikkien kuntien kanssa…takausmenettelyn yhdenmukaisuus….vrt.  

maakuntauudistus).

 » Eri tavoilla kunnat toimivat lainoituksessa, mutta kunnat tukevat leader perusrahoituksen 

lisäksi merkittävästi lainoilla toimintaa…eri kunnat toimivat kuitenkin eri tavoilla 

lainojan kanssa (osa pyytää korkoa ja takauksia ja osa lainaa ilman mitään ehtoja > 

yhtenäistäminen?). 

 » Pohjois-Karjalan alueelta puuttuu esim. Marttojen järjestämät sienikurssit, hortailua ym. 

luonnon hyötykäyttöön liittyvää toimintaa ja kurssitusta.

 » Luonnonvaraosaamisen ja luonnontuotteiden hyödyntämisen ja siihen liittyvän 

yritystoiminnan kehittämiseen esim. koulutukset, demot ja hyvien käytäntöjen esittely 

koko toiminta-alueella.

 » Leaderin tulisi paneutua luonnonvarojen/luonnontuotteiden uudenlaiseen 

hyödyntämiseen.

 » Luonnonvarojen hyödyntäminen. 

 » Koulutus on aina paikallaan.

 » Pienille yrityksille suuntautuvaa täsmäkoulutusta.

 » Annetaanko rahaa koulutukseen vai annetaanko rahaa sisältöasiantuntijoille.

 » Syrjäisten maaseutualueiden palvelut ja harrastusmahdollisuudet, lapset ja nuoret. 

 » Koska täällä haja-asutusalueella toimivat asukkaat eivät ole tottuneet kovin 

monimutkaiseen byrokratiaan, voisiko olla mahdollista että kovin pienten hankkeiden 

hakuprosessi olisi kevyempi. Jos jollakin kylällä olisi tarve korjata esim. yksi maitolaituri, 

voisiko hakuprosessi tällaiseen olla mahdollisimman kevyt (tietenkin laiillisuusvaatimukset 

täyttävä). Uskoisin että erilaisia hakemuksia tulisi näin paljon enemmän, ja seasta voisi 

löytyä kaikille osapuolille aivan uusiakin näkökulmia.

 » Tarkoitan tällä sitä, jos hanke koskee elävää elämää ja ihmisiä, voisiko maksatus olla 

nopeampi kuin sellaisiin hankkeisiin jossa aikajanalla ei ole niin ratkaisevaa merkitystä.

 » Rahan vähäisyydestä johtuen lienee paikallaan rajata hankkeet alle 80.000 euron 

suuruisiksi.

 » Erinomaista on ollut mm. alle 10 000 euron laitteistohankkeet.

 » Ilomantsi voisi toimia pilotti-kohteena esim. 10 000 euron/ kylä, kylähankkeille.Saataisiin 

vähällä rahalla kylien keskeisimmät asiat kuntoon (esim: kylätalon kunnostus, maisemointi, 

uimaranta jne. ).

 » Vaara-Karjalan Leaderin avustuksiin enemmän rahaa, jotta hyviä hankkeita voitaisiin entistä 

paremmin rahoittaa.



Yritystoiminnan kehittäminen ja hanketoiminta

 » Jotenkin Leader saisi jalkautua enemmän yrityksiin.

 » Leaderin rooli: tuumailtaisiin yhdessä…siemenrahoitus, yrityskoulutus, ideariihitoiminta 

pysyväksi toiminnaksi….Leaderilla kokeilujen kenttä, riskirahoitus.

 » Keskustelua kaivataan ennen hankkeita runsaasti.

 » Oikea todellinen yhteistyö elinkeinojen kehittämisessä….”ollaan käsi kädessä”.

 » Oltava systemaattinen yhteistyön malli.

 » 2-3 x vuodessa yhteinen istuminen elinkeinoyhtiö ja Leader.

 » Elinkeino vs. Elinvoima .l. Elinkeinoyhtiöiden osaaminen vs. Leaderin osaaminen, nyt välissä 

”harmaa vyöhyke”.

 » Tiedotusta lisää yrittäjien suuntaan.

 » Leaderia ei nähdä tärkeänä yrityspuolella (Kommentti: viitaten edellisiin kommentteihin). 

 » Kaikki keskittyy siihen, että olisi yrityksiä, mutta ei ole pohjaa kuitenkaan kokeiluille….

uudet ideat haltuun kanava……luotaisiin hyvä pohja ihmisten ideoinnille. Pakko saada 

lisättyä ideoiden määrää, koska oltava paljon ideoita, sillä vain promille niistä iskee tulta. 

Ideoiden kokeilu, Leader alusta kokeiluille, joka ihmiselle kanava kokeilla ja testata.

 » Hyppy ideasta eteenpäin tulokselliseen yritystoimintaan.

 » Miten luodaan mallia ideat > yritykset > kasvu > elinvoima/hyvinvointi.

 » Kokeiluraha ollut niin hyvä, että ei juuri tarvita innovaatioseteliä. 

 » Toiminta pitäisi kääntää nurinpäin. Kärjeksi yrityshankkeet ja liikuntahankkeet (koska 

vaikuttavuus) ja ainoastaan jos varoja jää, kylätalo tms. pienet hankkeet. 

 » Monimutkainen asia (pelkkä opas jo pitkä ja vaikea selkoinen), esim. jos yrityksessä on kaksi 

hallinnoijaa, niin katso valtuutuksen saaminen on ongelmallista.

 » Pientä väliaikaistiedotusta yrittäjälle, että miten hanke etenee käsittelyssä.

 » Pitäisi kehittää yrityspisteytys, jolloin voisi etukäteen nähdä pisteytyksen. Se olisi 

strateginen, jolla yrityshankkeet määräytyvät ja sen voisi mainita nettisivustolla.

 » Hyrrään ja sähköpostiin kommentit hankkeesta, jotka ovat ristiriitaisia ja ei ole luettu 

kunnolla.

 » Prosessit yrityshankkeissa paremmiksi, mm. keskustelu ja yleensä ”yritysneuvonnan” 

terästäminen.

 » Työjaoston oltava yhteydessä yrittäjiin/hakijoihin.

 » Kokoluokka erilainen Leaderin yrityshankkeissa.

 » Pitäisi kehittää yrityspisteytys…voisi etukäteen nähdä pisteytyksen…olisi strateginen, jolla 

yrityshankkeet määräytyvät ja sen voisi mainita nettisivustolla.

 » Parantamisen paikka > asiakkaaseen päin saisi olla sujuvampaa…esim. strategian 

lukeminen…voisiko sitä jotenkin tiivistää…yksinkertainen A4 ja yleensä ei mennä strategia 

edellä, vaan asiakasnäkökulma ensin.

 » Maaseuturahaston puolella oli selkeät yrityskriteerit esim. yrityksen tunnuslukujen 

perusteella

 » Toivottaisiin, että olisi yksi kanava yritysrahoitukseen.



 » Leader enemmän yhdistys/järjestötoimija…hyvin yleinen näkemys Leaderista.

 » Olisi helpompaa kun olisi yksi taho, jonka kanssa yrittäjät keskustelisivat.

 » Yksi paikka yritysrahoitukselle..asiakkaan vinkkelistä olisi yksi linjaus ja paikka mistä hakea 

rahoitusta.

 » Käyttäjän näkökulmasta haun pitäisi olla helpompi. 

 » Sivutoimeentulon yritystoiminnan rahoittaminen ongelma….2 vuotta oltava kokopäiväinen 

työpaikka vähintään yrittäjällä.

 » Olisi hyvä olla jossain muodossa sivutoimeentulon mahdollistava rahoitus.

 » Sivutoimisuus usein välttämätön ennen kuin siirrytään varsinaiseen yritystoimintaan.

 » On tehty ELYyn sivutoimisia, mutta oltava jossain vaiheessa kokopäivätoiminen yrittäjä. 

 » Pienille yrityksille suuntautuvaa täsmäkoulutusta.

Yhteistyö ja kumppanuudet

 » Verkostoitumista ja sen myötä uusien elinkeinotoimintojen tavoitteellista kehittämistä 

tämän alueen vahvuuksia hyödyntäen.

 » Aitoa yhteistyötä ja yhteistyöhalua.

Kansainvälinen toiminta

 » Vaara-Karjalan Leader on edistänyt yritykseni kehittymistä sekä kansainvälistymistä.

 » Tästä teemasta ei tullut juurikaan kommentteja, mutta kehittämispäivässä hyvä myös 

pohtia mikä on kansainvälisen toiminnan merkitys jatkossa osana Vaara-Karjalan Leaderin 

toimintaa.


