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1. Tausta ja tavoitteet 
 

Maaseudun kehittämistä toteutetaan Euroopan Unionin osarahoittaman Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelman mukaisesti. Paikallista maaseudun kehittämistä toteutetaan ohjelman määrittelemän 
Leader-toimintatavan kautta. Leader-toiminta perustuu paikallisen osaamisen ja asiantuntemuksen 
hyödyntämiseen maaseudun kehittämisessä. Ohjelmakaudella 2014-2020 Suomessa toimii 54 paikallista 
kehittämisyhdistystä eli Leader-toimintaryhmää, jotka kukin toteuttavat omaa paikallista 
kehittämisstrategiaansa ja myöntävät rahoitusta maaseudun toimijoiden hankkeille. (Maa- ja 
metsätalousministeriö 2020; Leader-Suomi 2020; Maaseutuverkosto 2020). Leader-toimintatapa on ollut 
Suomessa käytössä vuodesta 1996 lähtien. 

Pohjois-Savossa toimii kolme Leader-ryhmää: 
Kehittämisyhdistys Kalakukko ry, 
Kehittämisyhdistys Mansikka ry ja 
Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi ry (jatkossa 
Kalakukko ry, Mansikka ry ja Ylä-Savon Veturi ry). 
Ryhmät rahoittavat paikallisten yleishyödyllisten 
toimijoiden kehittämis- ja investointihankkeita, 
mikro- ja pk-yritysten perustamis-, kokeilu- ja 
investointitukia sekä toteuttavat omia 
kehittämishankkeita toimialueillaan. Lisäksi ryhmät 
toteuttavat teemahankkeita, joissa kootaan 
samaan teemaan liittyviä pieniä kehittämis- ja 
investointitoimenpiteitä. Teemahankkeissa 
Leader-ryhmä toimii hankkeen hallinnoijana ja 
hankkeeseen mukaan hakevat yleishyödylliset 
toimijat toimivat toteuttajina. Kuluneella 
ohjelmakaudella Pohjois-Savon Leader-ryhmät 
ovat tukeneet muun muassa erilaisia 
pieninvestointeja, kylä- ja harrastustoimintaa sekä 
luonnon virkistyskäyttöä edistäviä hankkeita.  
(Kalakukko ry 2020; Mansikka ry 2020; Ylä-Savon 
Veturi ry 2020) 

 
Pohjois-Savon Leader-ryhmät (Lähde: HighwaySavo 2020). 

 

Osana ohjelmakauden arviointia ja laatutyöprosessia Pohjois-Savon Leader-ryhmät päättivät toteuttaa 
toistamiseen yhteisen asiakastyytyväisyysselvityksen keväällä 2020. Edellinen selvitys toteutettiin 2018, 
jolloin tavoitteena oli saada tietoa Leader-ryhmien asiakaspalvelun laadun lisäksi muun muassa kokemuksia 
hankkeiden hakemisen ja maksatuksien sujuvuudesta sekä kerätä palautetta ja ideoita tulevaa 
kehittämistyötä varten. Tietoa haluttiin saada myös ryhmien viestinnästä sekä Leader-toiminnan 
vaikutuksista. Keväällä 2020 tavoitteena oli edellisten lisäksi saada tietoa ryhmien toiminnan kehityksestä 
edelliseen kyselyyn verrattuna ja selvittää asiakkaiden näkemyksiä tulevien hankkeiden kohdentamiseksi 
alueellisiin tarpeisiin.  
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Kevään 2020 kyselyn vastausinnokkuudessa tulee huomioida maaliskuussa erityisesti yritysten toimintaan 
vaikuttanut korona -pandemia ja siitä aiheutuneet toiminnan muutokset ja mukautukset. Muita 
vastausaktiivisuuteen vaikuttaneita tekijöitä voivat olla myös kyselyn toteuttamisen aikaan ajoittuneet 
kevättyöt maatiloilla sekä erilaiset lomat ja lomautukset. 

 

2. Aineisto ja kyselyn toteutus 
 

Asiakastyytyväisyysselvityksen kohderyhmänä olivat Pohjois-Savon Leader-ryhmiltä vuosina 2018-2019 
tukipäätöksen saaneet yhteisöt ja yritykset. Mahdollisimman laajan kattavuuden varmistamiseksi selvityksen 
käytännön tiedonkeruu toteutettiin edellisen kyselyn tapaan kahtena kyselynä. Yleishyödyllisten hankkeiden 
ja yritystukien osalta selvitys oli tarkoitus toteuttaa sähköisen kyselyn ja haastattelujen yhdistelmänä (nk. 
hybridimalli). Teemahankkeiden osalta kysely toteutettiin kokonaisuudessaan sähköisenä lomakekyselynä. 
Kyselyt toteutettiin huhti-toukokuussa 2020.  
 
Kukin toimintaryhmä valitsi enintään 40 hanketta, joista noin puolet olivat yritystukia (investointi-, 
perustamis- tai kokeilutuki) ja puolet yleishyödyllisiä hankkeita (yleishyödyllinen kehittämishanke, -
investointi tai koulutus- ja tiedonvälityshanke). Ryhmäkohtaista vaihtelua oli eniten yleishyödyllisten ja 
teemahankkeiden määrässä, johtuen hanketukipäätösten määrästä ja tukimuodosta. Valinnoissa pyrittiin 
alueelliseen kattavuuteen, eli siihen, että mahdollisimman monesta kunnasta olisi mukana vähintään 1 – 2 
hanketta. Otantaan valittiin mukaan myös kielteisen tukipäätöksen saaneita toimijoita. Kielteisen 
tukipäätöksen saaneita hankkeita oli selvityksessä mukana enintään kaksi kultakin toimintaryhmältä. 
Teemahankkeiden osalta kysely lähetettiin kaikille toimenpiteiden toteuttajille. Kyselyn kohderyhmien 
vastaajamäärät alueen ja hanketyypin mukaan näkyvät tarkemmin taulukossa 1. Jos samalla hakijalla on ollut 
eri hanketyypin hankkeita, vain yksi on laskettu mukaan.  

 

 

Taulukko 1. Lähetetyt kyselyt ryhmittäin ja saadut vastaukset Leader-ryhmittäin (kpl). 

 

Hybridimallissa valituille 93 toimijalle lähetettiin vuoden 2018 selvitystä varten Google Forms -työkalulla 
tehty sähköinen kysely huhtikuussa 2020, johon annettiin kaksi viikkoa vastausaikaa. Vastausajan puolivälissä 
kohderyhmälle lähetettiin muistutusviesti vastauslinkkeineen. Määräajan jälkeen vastaamatta jättäneitä 
tavoiteltiin puhelimitse ja edelleen tavoittamattomia uudelleen puhelimitse ja tekstiviestillä. Puhelujen 
tavoitteena oli vuoden 2018 toteutetun kyselyn tapaan sopia puhelinhaastatteluaika tai vaihtoehtoisesti 
kyselylinkin uudelleenlähettämisestä. Keväällä 2020 suurin osa esitti vastaavansa kyselyyn mieluummin 
sähköisesti, puheluhaastatteluna kyselyyn vastasi vain yksi toimija. Puhelinhaastattelussa vastattiin niin ikään 
kyselylomakkeeseen.  

Teemahankkeiden osalta kaikille vuosien 2018 ja 2019 aikana tukipäätöksen saaneille teemahankkeen 
toteuttajille (n = 111) lähetettiin sähköpostilla vuonna 2018 laadittu sähköinen kyselylomake, johon 
vastaamiseen annettiin aikaa kaksi viikkoa. Teemahanketoimijoita muistutettiin kyselystä vastausajan 
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puolivälissä ja määräajan jälkeen kyselyn vastausaikaa jatkettiin vielä viikolla. Koonti kyselyn toimenpiteistä 
ja aikataulusta näkyy taulukossa 2.  

 

Vuonna 2020 kysely toteutettiin samoilla 
kyselylomakepohjilla kuin vuoden 2018 toteutettu 
selvitys tulosten mahdollisimman tarkan 
vertailtavuuden takia. Kyselyt olivat sisällöiltään osittain 
identtisiä, osa kysymyksistä laadittiin jo vuoden 2018 
kyselyyn hanketyyppien erot huomioiden (LIITE 1 ja 2). 
Molemmissa kyselyissä oli mukana myös vain kyseiselle 
hanketyypille suunnattuja kysymyksiä. Esimerkiksi 
teemahankekyselystä puuttuivat Hyrrä-palveluun 
liittyvät kysymykset, sillä kyseinen palvelu ei ole ollut 
käytössä teemahankehauissa.  

  

Taulukko 2. Kyselyn toteutus ja aikataulut. 

 

3. Tulokset 
 

Asiakastyytyväisyysselvityksessä kahden kyselyn identtisiä kysymyksiä käytiin läpi pitkälti yhtenä 
kokonaisuutena ja toisistaan poikkeavat kysymykset käsiteltiin erikseen. Lisäksi tehtiin jonkin verran eri 
tekijöiden välisiä vertailuja. Niitä käytettiin lähinnä, kun se hanketyyppien erityispiirteiden osalta oli 
olennaista ja kun niiden välillä voitiin olettaa olevan havaittavia eroja. Kyselyjen kohderyhmä oli tilastollisesti 
suhteellisen pieni, minkä takia vertailuja on tulkittava sillä varauksella, että vastausten jaottelu ryhmiin voi 
korostaa jotakin tekijää suhteettoman paljon. Tämä seikka tulee huomioida myös vertailtaessa tuloksia 
vuosien 2018 ja 2020 toteutettujen kyselyjen välillä. Kyselyn kokonaisvastausprosentti oli 54% (v. 2018, 58%). 

Hybridimallin kyselyn ja puhelinyhteydenottojen jälkeen vastauksia saatiin kaikkiaan 63kpl (vastausprosentti 
68%), joka on hieman edelliskyselyä alhaisempi tulos. Kuuden vastaajan kohdalla sähköposti tai 
puhelinnumero ei toiminut. Yksi henkilö vastasi hankkeen olevan vasta alussa, eikä osaltaan kokenut voivansa 
vastata kyselyyn. Kokonaan vastaamaan haluttomia tavoitettiin puhelimitse kolme toimijaa. 
Ryhmäkohtainen vastausprosentti (vrt. v. 2018 kyselyyn) oli Kalakukolla 74% (60%), Mansikalla 50% (79%) ja 
Veturilla 69% (75%).  

Kuvioista 1 ja 2 (s. 8) voi todeta, että lähetettyihin kyselyihin verrattuna kyselyyn vastasi suhteessa hieman 
enemmän yleishyödyllisten hankkeitten toteuttajia, kun taas yritystoimijoiden vastauksia saatiin suhteessa 
vähemmän. Tulos noudattelee pitkälti vuoden 2018 vastausten jakaumaa. Erona edellisen kyselyn 
tarkempaan hanketyyppikohtaiseen jaotteluun liittyen on mainittava, että kohderyhmästä toimitetun 
aineiston perusteella jaottelu oli selkeintä tehdä kuviossa 1 kuvatusti. Leader-ryhmien välillä oli 
asiakasryhmistä toimitetussa aineistossa hieman toisistaan poikkeavia merkitsemistapoja, mutta oheinen 
jaottelu hanketyypeistä voitiin silti helposti tehdä. 

TEHTÄVÄT JA AIKATAULU 2020
kyselyn lähetys 20.4.
kyselyjen karhu 1 27.4.
teema karhu 2, hybridi päättyy 4.5.
yhteydenotot puhelimitse ja 
haastattelu vk 20
teema vastausaika päättyy 11.5. 
viimeiset kyselyvastaukset, 
tulosten käsittelyä vk 21-22
raportin laatiminen, tulosten 
esittely ryhmien hallituksissa 23-25
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Kuvio 1. Hybridimalli lähetetyt kyselyt.    Kuvio 2. Hybridimalli vastatut kyselyt. 

 

Teemahankekyselyn vastauksia palautui 48 (vastausprosentti 43%), joka niin ikään on hieman edelliskyselyä 
alhaisempi (47% v. 2018). Kahdeksan vastaajan kohdalla sähköposti ei toiminut ja yksi vastaaja ilmoitti, ettei 
ole asianosainen. Ryhmäkohtainen vastausprosentti (verrattuna v. 2018 kyselyyn) oli Kalakukolla 42% (44%), 
Mansikalla 50% (42%) ja Veturilla 41% (47%).  

Teemahankkeiden toteuttajat ovat selvästi aiempaa kokeneempia (kuvio 3). Viimeisimmässä kyselyssä lähes 
70%:lla vastaajista oli kokemusta kahdesta tai useammasta teemahankehausta, kun edellisessä kyselyssä 
näin vastasi hieman yli puolet (53%). Toteuttajat ovat voineet hakea toimenpidettä saman yhdistyksen 
edustajana tai toimiessaan useassa eri yhdistyksessä.  

 

 

Kuvio 3. Kokemus teemahankkeista.  
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3.1 Tietoa ja apua 
 

Tietoa Leader-rahoituksesta saatiin aiempaa enemmän ja edelleen yleisimmin Leader-ryhmältä. Myös 
internetistä ja alueellisilta tai kunnallisilta kehittämisyhtiöiltä tai kunnan elinkeinopalveluilta tiedon saanti tai 
haku on hieman lisääntynyt (kuvio 4). Teemahankkeiden toteuttajista 60% oli saanut tietoa Leader-ryhmältä, 
kun edellisen kyselyn vastaajista tiedon ryhmältä oli saanut 62%. Hybridimallin vastaajista Leader-ryhmiltä 
tietoa oli saanut 52% vastaajista edellisen kyselyn 43% sijaan.   

Kahden kyselyn vastauksia vertailtaessa voi edelleen havaita, että suhteessa useampi teemahankkeen 
toteuttaja oli saanut tietoa rahoitusta koskevista tiedotteista, esitteistä ja lehtijutuista (40%) tai 
koulutustilaisuuksista (33%). Aiempaan kyselyyn vertailtaessa koulutustilaisuuksista saatu tieto on 
vähentynyt ja tiedotteista tai esitteistä vastaavasti lisääntynyt.  

Lähes puolet hybridimallin vastaajista oli saanut tai hakenut tietoa alueellisilta tai kunnallisilta 
kehittämisyhtiöiltä tai kunnan elinkeinopalveluilta, mikä johtunee hybridimallissa mukana olevista 
yritystoimijoista. Kehittämisyhtiöiltä tai elinkeinopalveluilta haettu tai saatu tieto on edelliseen kyselyyn 
verrattuna myös selkeästi kasvanut. Muiksi tietolähteiksi vastaajat nimesivät muun muassa ProAgrian, 
Business Finlandin, Uusyrityskeskuksen sekä kyläparlamentin ja muut kylätoimijat. Yhdelle vastaajista aihe 
oli entuudestaan tuttu. Kokonaisuutena jonkin verran aiempaa vähemmän tietoa saatiin 
koulutustilaisuuksista, ystäviltä tai tuttavilta sekä ELY-keskuksesta.  

 

 

Kuvio 4. Tietoa Leader-rahoituksesta. 
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Vastaajilta kysyttiin, miltä tahoilta he kokivat saaneensa apua (ja toisaalta käyttivät apua) hankkeen eri 
vaiheissa (kuviot 5 ja 6). Apua hankehakemuksiin ja maksatuksiin saatiin yleisimmin Leader-ryhmältä. 
Hybridimallin kohdalla apua hankehakemuksiin haettiin hieman aiempaa useammin alueelliselta tai 
kunnalliselta kehittämisyhtiöltä tai kunnan elinkeinopalveluilta. Hybridimallissa maksatushakemuksiin saatu 
tai käytetty apu on Leader-ryhmien, ELY-keskuksen ja neuvontajärjestöjen osalta pysynyt edelliseen kyselyyn 
verrattuna ennallaan ja kasvanut selvästi (+8%-yksikköä) kehittämisyhtiön tai elinkeinopalvelujen osalta. 
Hankehakemuksiin hieman aiempaa enemmän on saatu apua myös neuvontajärjestöiltä, kun taas ELY-
keskukselta ja koulutustilaisuuksista saatavaa tietoa ja apua on hyödynnetty aiempaa vähemmän ja 
koulutustilaisuuksiin on myös osallistuttu aiempaa vähemmän. 
 
Teemahankkeiden toteuttajien kohdalla koulutustilaisuuksien merkitys on selvästi hybridimallia tärkeämpi, 
vaikka vuoden 2018 kyselyyn verrattuna yhä harvempi vastaaja on hyödyntänyt tilaisuuksista saatavaa tietoa 
ja apua. Viimeisimmän kyselyn osalta tätä voi selittää toimijoiden aiempi kokemus hankeprosessista. 
Aiempaan kyselyyn verrattuna suuria muutoksia avun käytöstä ei teemahankkeissa ole havaittavissa.  
Kehittämisyhtiöltä tai elinkeinopalveluilta apua hankehakemukseen saatiin hieman aiempaa enemmän ja 
maksatukseen aiempaa vähemmän.  Teemahankkeiden toimenpiteiden maksua haetaan aina Leader-ryhmän 
kautta, joten teemahankkeiden toteuttajilta ei kysytty ELY-keskuksen avun käytöstä. 
 

 

Kuvio 5. Neuvonnan tarve ja käyttö (hybridimalli). 
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Kuvio 6. Neuvonnan tarve ja käyttö (teemahankkeet).  

 

 

3.2 Asiakaskokemus 
 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan Leader-ryhmän henkilöstön toimintaa tavoitettavuuden, palvelualttiuden, 
jaettavan tiedon ja sen ymmärrettävyyden osalta. Vastausten perusteella asiakaskokemus on erittäin hyvä 
(kuvio 7, s. 12). Tuloksissa positiivista kehitystä on tapahtunut kaikilla kysytyillä osa-alueilla. Eniten kehitystä 
vuoden 2018 kyselyyn on tapahtunut ajantasaisen ja tarpeeseen sopivan tiedon jakamisessa (+ 6 
prosenttiyksikköä). Avoimissa kommenteissa nousi edelleen vahvasti esiin kiitollisuus ja arvostus Leader-
ryhmien työtä ja henkilöstöä kohtaan. Yhteistyö Leader-ryhmien kanssa koettiin pääosin toimivana ja asiointi 
sujuvana. Hyvän asiakaspalvelun tason ylläpito ja mahdollisten epäkohtien parantaminen on edelleen tärkeää 
ja hankeneuvonnan selkeyteen tulee jatkossakin kiinnittää huomiota.  

n = 48 
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Kuvio 7. Arvio Leader-ryhmän henkilöstön toiminnasta.  

 

 

Hanketyön eri vaiheiden vaikeutta tai helppoutta arvioitaessa (kuviot 8 ja 9, s. 13) yleishyödyllisten ja yritys-
hankkeiden osalta vaativimpana koettiin maksatuksen hakeminen, dokumentointi sekä Hyrrä-palvelun käyttö. 
Edellisen kyselyn tuloksiin verrattuna Hyrrän käyttö on kuitenkin sujuvoitunut merkittävästi; aiemmin Hyrrän 
käytön vaikeaksi arvioi lähes 40% vastaajista, mutta uusimmassa kyselyssä tätä mieltä oli enää noin viidennes 
(21%). Helpoksi Hyrrän käytön arvioi peräti 37% vastaajista vuoden 2018 kyselyn 25% sijaan. Edelliseen 
kyselyyn verrattuna myös maksatuksen hakeminen on sujuvoitunut, mutta dokumentointi koetaan aiempaa 
haasteellisempana. Käytännön toteutus on edelleen molemmille vastaajaryhmille helpointa. Hybridimallin 
vastaajista käytännön toteutuksen helpoksi arvioi yli puolet (52%), kun aiemmin toteutuksen helpoksi koki 
45% vastaajista.  
 
Teemahankkeiden toteuttajat pitivät väliaikaisrahoituksen järjestämistä huomattavasti aiempaa helpompana, 
vaikka osa-alue koetaan edelleen vaikeimmaksi asiaksi hankeprosessissa. Aiempaa helpommaksi koetaan 
sekä hankehakemuksen laatiminen, että maksatuksen hakeminen. Samalla hankehakemuksen laatiminen 
liitteineen arvioitiin hieman useammin kuitenkin edellistä kyselyä vaikeammaksi. Ihmisten sitouttamisen 
hankkeiden talkootyöhön arvioitiin jonkin verran helpottuneen.   
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Kuvio 8. Hanketyön vaativuus yleishyödyllisissä- ja yrityshankkeissa (hybridi). 

 

 

 

Kuvio 9. Hanketyön vaativuus teemahankkeissa. 

 
Vastaajia pyydettiin arvioimaan hankeprosessin sujuvuutta (kuviot 10 ja 11, s. 14-15). Kahden kyselyn 
vaihtoehdot poikkesivat hieman toisistaan ja lisäksi niiden käsittely erikseen on perusteltua siinä mielessä, 
että teemahankkeissa Leader-ryhmä hoitaa kokonaan toimenpiteiden hakuprosessin ja maksatuksen, joten 
Leader-ryhmällä on enemmän vaikutusta hankkeen toteutumiseen ja toteuttamisen aikatauluihin.  
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Vuoden 2018 molemmissa kyselyissä lähes puolet vastaajista koki, että maksatuspäätös tai tuen maksu ei 
tullut riittävän nopeasti hankkeen toteuttamisen kannalta. Tukipäätöksen nopeuteen oltiin tuolloin selvästi 
nykyistä tyytymättömämpiä.  Kevään 2020 kyselyn tulokset osoittavat huomattavaa prosessin sujuvoitumista 
molempien vastaajaryhmien osalta. Merkittävin kehitys hybridimallissa on tapahtunut juuri 
maksatuspäätöksen kohdalla; riittävän nopeaksi maksatuspäätöksen koki peräti 73% vastaajista aiemman 
44% sijaan. Teemahankkeissa tyytyväisyys maksatukseen on kohonnut vain hieman.  
 

 
Kuvio 10. Hankeprosessin sujuvuus (hybridimalli) 

 
Hybridimallin osalta edellisessä kyselyssä vielä yli puolet (54 %) vastaajista oli sitä mieltä, ettei Hyrrän käyttö 
sujunut ongelmitta, kun uusimmissa tuloksissa Hyrrän käytön ongelmalliseksi arvioi enää 33% vastaajista ja 
38% koki palvelun käytön jopa helpoksi (21% v. 2018). Molemmissa kyselyissä yli 80 % vastaajista koki, että 
sai Leader-ryhmältä helposti selkeää ja riittävää tietoa, ja riittävästi apua tuen hakuvaiheessa. Vähintään 75 
% vastaajista oli tyytyväisiä myös tukeen ja apuun maksatuksen laatimisessa ja hakemisessa.  
 
Lisääntyneestä tyytyväisyydestä hankeprosessiin viestii myös se, että hankkeesta saatava hyöty koettiin vaivaa 
suuremmaksi molempien vastaajaryhmien osalta. Hybridimallissa positiivinen kehitys on ollut hieman 
maltillisempaa (+7 %-yksikköä) teemahankkeista koetun hyödyn lisääntymiseen (+ 16%-yksikköä) verrattuna. 
Yhä useampi toimija ilmoitti tarpeen tullen hakevansa uutta tukea ja suosittelisi tuen hakemista myös toisille. 
Osa-alueiden tulos on molemmissa kyselyissä noussut noin 10%-yksikköä vuoden 2018 kyselystä. 
Teemahanketoimijoista kaikki vastaajat kokivat voivansa suositella tuen hakemista myös muille. 
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Kuvio 11. Hankeprosessin sujuvuus (teemahankkeet). 

 
Avoimissa palautteissa kritisoitiin hieman hankkeiden hallinnon hitautta, vaikka asia ei merkittävästi 
erottunut palautteista kokonaisuutena. Päätöksentekoon toivottiin rohkeutta etenkin kehittämiseen ja 
innovaatioihin liittyvissä hankkeissa. Kokonaisuutena toivottiin nopeampaa maksatusta sekä selkeämpää ja 
edelleen ymmärrettävämpää viestintää tai tiedottamista.  
    
” Vähän nopeampi päätöksen teko ja enemmän rohkeutta uskoon, että maaseudulla voi olla hyviä 
innovaatioideoita. Olisi hyvä, jos te itse käytätte palveluja, johon hyväksytte apua, sitten tiedätte paremmin, 
miten se toimii ja onko tästä hyötyä. :) .” 

 
” Jos en olisi tutustunut entiseen elinkeinoasianaiseen, en olisi kuuna päivänä tiennyt mistään hankkeista, 
joita yksinyrittäjä voisi hakea. Koen, että hankkeet menevät isoille yrityksille, joilla on varaa ostaa osaamista 
tehdä erilaisia hakemuksia. Ja hankkeiden "byrokratia", kapulakieli ym. todella haasteellisia. Koin ahdistusta 
ja stressiä hankkeesta. Toki nyt kun sen on saanut, hyvä niin, mutta työtä se teetti todella paljon. Ja kuluja.” 
 
” Hankkeista tiedottamisen sekä tukien hakemisen osalta viestintä voisi olla selkeämpää, ytimekkäämpää ja 
vieläkin ymmärrettävämpää… ” 
 
”Vaalikaa ketteryyttä, kumppanuusajattelua ja toiminnan läpinäkyvyyttä kehittämisorganisaationne 
toiminnan ydinperiaatteina.” 
 
”Kumppanuuden arvo ja sisällöt pitäisi nostaa nykyistä enemmän esiin hankkeissa tärkeänä ja läpileikkaavana 
teemana hanketyypistä ja hakijasta riippumatta.” 
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Pääasiassa palautteista välittyi tyytyväisyys ja kiitollisuus Leader-ryhmien toimintaan ja olemassaoloon. 
Tukimuotojen koetaan mahdollistavan etenkin kyläyhteisöjen ja haja-asutusalueiden yhteisöllisen 
kehittämisen. Myös yrittäjät ovat kokeneet hyötyneensä Leader-toiminnasta, joskin toiveita ja odotuksia 
yrittäjien toiminnan tukemisesta nousi palautteissa edelleen esille. 
 

 

 

Kuvio 12. Kokemus Leader-ryhmien viestinnästä eri osa-alueilla. 

 

Leader-ryhmien viestinnän eri osa-alueita tarkasteltaessa havaitaan, että tyytyväisimpiä oltiin päätöksestä 
tiedottamiseen, henkilökohtaiseen viestintään sekä sähköisesti tai postitse lähetettäviin tiedotteisiin (kuvio 
12). Kotisivuihin ja sosiaalisen median kanaviin (lähinnä Facebook) oltiin suhteessa vähiten tyytyväisiä. Vain 
noin puolet vastaajista oli tutustunut ryhmänsä some-kanaviin, kotisivuihin selvästi enemmän - noin neljä 
viidesosaa.  Vuoden 2018 kyselyyn verrattuna kotisivujen ja sosiaalisen median käyttö viestintäkanavina on 
lisääntynyt vain hieman. Samalla kuitenkin tyytyväisyys etenkin sosiaaliseen mediaan on aiempaa heikompaa. 
Kaikki eivät tietenkään käytä sosiaalista mediaa tai etsi tietoa ensisijaisesti verkkosivuilta, mutta ryhmien 
kotisivujen ja some-kanavien laadussa ja tunnettuudessa on silti edelleen kehitettävää. Muiden 
viestintäkanavien osalta tulokset ovat huomattavasti parempia. Tyytyväisyys tiedotteisiin sekä info- ja 
koulutustilaisuuksiin on lähes vuoden 2018 tasolla, selvästi tyytyväisempiä ollaan päätöksestä tiedottamiseen 
(79% v. 2018) sekä hieman tyytyväisempiä henkilökohtaiseen viestintään (76% v. 2018). Myös viestintään 
keskittyneessä kysymyksessä tulee esille info- ja koulutustilaisuuksiin aiempaa vähäisempi osallistuminen. 
Vuoden 2018 kyselyyn vastaajista 24%:llä ei ollut kokemusta tilaisuuksista.  
 
 
 

n = 111 
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3.3 Leader-toiminnan vaikutukset ja kehitysideat 
 

Vastaajat kokevat Leader-rahoituksen edelleen hyvin merkittävänä tukena: hankkeista kokonaan 
toteutumatta olisi ilman tukea jäänyt kolme viidestä (kuvio 13).  Ilman tukea hankkeiden pienimuotoisemmin 
tai hitaammin toteutuminen arvioitiin hieman aiempaa todennäköisemmäksi. 
 

 

Kuvio 13. Leader-tuen merkitys. 

 

Kyselyyn vastanneet yritystoimijat kokivat, että Leader-rahoitus on edelleen auttanut uusien tuotteiden tai 
tuotantomenetelmien kehittämisessä ja vaikuttanut positiivisesti aiempaa enemmän myös kasvuun tai 
kannattavuuteen (kuvio 14, s. 18). Vuoden 2018 kyselyyn verrattuna tuen merkitys näkyy myös toiminnan 
jatkumisen mahdollistumisena ja vähäisenä henkilöstömäärän kasvuna. Yrityksen yhteistyöverkostojen 
laajentumisessa ja toiminnan aloittamiseen rohkaisussa on tapahtunut tasaantumista edellisen kyselyn 
tuloksiin nähden. Muita mainittuja vaikutuksia olivat muun muassa digiloikan edistäminen ja 
työssäjaksamisen sekä työhyvinvoinnin paraneminen. Yksi vastaaja ilmoitti hankkeen olevan vielä kesken ja 
yksi vastaaja koki saaneensa tärkeän rahoitusmahdollisuuden yrityksen aloitusvaiheeseen. Kaksi vastaajaa 
ilmoitti, että oli saanut kielteisen tukipäätöksen. Kyselyyn vastanneiden yritystoimijoiden määrä on pienehkö, 
mutta vastaukset voivat silti antaa suuntaa Leader-tuen merkityksestä tälle ryhmälle. 
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Kuvio 14. Leader-rahoituksen hyödyt yritystoimijoille. 

 

Asiakkailta kysyttiin näkemystä Leader-ryhmän toiminnan vaikutuksista alueellaan joko omakohtaisesti tai 
yleisesti (kuvio 15, s. 19). Leader-ryhmien toiminnan vaikutukset näyttäytyvät kevään 2020 tuloksissa 
merkittävänä yritysten tuotteiden ja/tai palvelujen kehittymisenä, parempina ja lisääntyneinä palveluina sekä 
yritysten toiminnan mahdollistumisena joko perustamisena tai ylläpitona ja työpaikkojen lisääntymisenä tai 
säilymisenä. Selvästi aiempaa enemmän vaikutuksia on havaittu myös luonnon virkistyskäytön 
lisääntymisenä. Vuosien 2018 ja 2020 kyselyiden välinen huomattava ero aktiivisuuden ja yhteistyön sekä 
asukasviihtyvyyden kohdalla ei tullut esille avopalautteissa ja osa-alueiden merkittävää pudotusta on siten 
vaikea tulkita aukottomasti. Vaikutusten havaittavuus ei näillä osa-alueilla välttämättä ole laskenut siinä 
määrin kuin kuviosta voisi päätellä. Oletettavasti poikkeuksellinen pandemiakevät on osaltaan vaikuttanut 
lähiyhteisöjen toimintaan, aktiivisuuteen sekä viihtyvyyteen.  
 
Leader-toiminnalla on edelleen koettu voitavan tuottaa lapsille ja nuorille uutta toimintaa ja osa-alue koetaan 
tärkeäksi, vaikka lievää pudotusta vuoden 2018 arvioon voidaankin havaita. Muu -vastausvaihtoehdon 
valinneissa osa ei vielä osannut arvioida vaikutuksia kesken olevan hankkeen osalta. Vielä 7 % vastaajista ei 
ollut havainnut Leader-toiminnalla olevan mitään vaikutusta. Kyselyn tuloksista ei kuitenkaan käy ilmi, kuinka 
hyvin Leader-tuella toteutetuista hankkeista tiedotetaan ja siten tiedettäisi mitkä toimenpiteet tai hankkeet 
ovat toteutuneet kyseisen rahoituksen avulla.  

n = 32 
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Kuvio 15. Arvio vaikutuksista. 

 

 

Tärkeimmäksi tulevien hankkeiden teemaksi kevään 2020 kyselyssä nousi kirkkaasti kylätoiminta ja sen 
kehittäminen (kuvio 16, s. 20). Myös muu- vastausvaihtoehdoissa tuotiin esille muun muassa kylätalojen 
kunnostamisen ja kehittämisen tarve. Vaikka lasten ja nuorten asiat koetaan edelleen tärkeäksi, toimenpiteitä 
toivotaan enenevässä määrin myös vanhusten tilanteen ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Selvästi aiempaa 
enemmän toivotaan hankkeita myös tapahtumien järjestämiseen tai niiden lisäämiseen.   
 
Hieman aiempaa enemmän koettiin tarvetta luonnon virkistyskäyttöön, lähipalveluihin ja kansainvälisyyteen 
liittyville hankkeille. Yhteistyö ja verkostoituminen sekä yritystoiminnan tukeminen koetaan edelleen 
tarpeellisiksi, vaikka vähäistä pudotusta edellisen kyselyn tuloksiin onkin havaittavissa. Hieman edelliskyselyä 
vähemmän tuotiin esille tarve osaamisen kehittämiseen, työllisyyteen ja innovaatioihin liittyville hankkeille. 
Muita mainittuja hankeideoita olivat vammaisryhmien elämänmahdollisuuksien parantaminen sekä 
maaseutuasumisen ja infran kehittäminen. 

n = 111 
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Kuvio 16. Näkemys tulevista Leader-rahoituksen painopisteistä. 

 

Yleishyödyllisten ja yrityshankkeiden toteuttajilta kysyttiin, tarvitaanko Hyrrä-palveluun käyttökoulutusta ja 
jos vastaus oli myönteinen, kuinka usein. Noin kolmasosa vastaajista oli sitä mieltä, että eivät 
henkilökohtaisesti tarvitse koulutusta. Vain viidesosa oli ehdottomasti Hyrrän käyttökoulutuksen kannalla. 
Kolmasosa vastaajista toivoi, että koulutusta voisi olla tarvittaessa saatavilla hankkeen eri vaiheissa, kuten 
ennen hakemuksen lähettämistä ja ensimmäisen maksatushakemuksen yhteydessä tai ainakin kerran: 
etenkin hankkeen alussa tai silloin, kun toimija hakee hanketta ensimmäistä kertaa. Koulutusta voisi olla myös 
palvelun suurempien päivitysten jälkeen. Tuloksista voi päätellä, että Hyrrän käytettävyys on parantunut 
edelliseen kyselyyn verrattuna. Yksittäisille vastaajille hankaluutta olivat aiheuttaneet esimerkiksi palvelun 
”jumittaminen”, laskelmien tekeminen, maksuhakemuksen ohjeistuksen löytäminen sekä käyttöoikeudet. 
Vastaajien kehitysehdotuksissa esitettiin edelleen panostusta käytettävyyteen, mutta ehdotettiin myös 
verkkokoulutustallennetta, chat-palvelua ongelmatilanteissa sekä UKK:n (usein kysytyt kysymykset) 
kokoamista. Vastausten perusteella osalle hanketoimijoista tai ainakin ensikertalaisille käyttökoulutus voisi 
olla tarpeellinen.  
 
Hybridikyselyssä kysyttiin, mistä hankkeen hallinnointiin liittyvästä palvelusta vastaajat olisivat valmiita 
maksamaan korvausta Leader-ryhmälle, jos palvelu olisi tarjolla (kuvio 17, s. 21). Enemmistö ei maksaisi 
mistään palvelusta, mutta vajaa kolmasosa ottaisi kaikki juridisesti mahdolliset vaiheet sisältävän avaimet 
käteen -paketin. Aiemmasta kyselystä poiketen, vastauksissa ei tuotu esille palvelun hinnan määrittelevän 
palvelun käyttöaktiivisuutta. Muissa vastauksissa valmiita maksamaan oltaisi esimerkiksi kirjanpitopalveluista 
ja lakineuvonnasta. Pakettiratkaisua arvioitiin hyvänä vaihtoehtona kokemattomammille hanketoimijoille 
sekä yrityshankkeissa helpottamaan aikataulullisia haasteita ja varmistamaan tarvittavien tietojen ja liitteiden 
koonti hankeprosessia nopeuttamaan. Yhdistystoiminnassa asiaa tarkasteltiin eräänlaisena sitoutumisen 
mittaamisena; voisiko valmiiksi toteutettu avaimet käteen -ratkaisu jopa heikentää hanketoimijoiden 
sitoutumista myöhempään käytännön toteuttamiseen. 
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Kuvio 17. Asiakkaiden maksuvalmius hallinnollisista palveluista. 

 
Teemahankkeet haetaan paperilomakkeella. Hankkeiden toteuttajilta kysyttiin, hakisivatko he tuen 
mieluummin sähköisenä. Vastaajista 52% hakisi tuen mieluummin sähköisenä, 29% hakisi edelleen 
mieluummin paperisena ja 19% ei osannut sanoa. Vuoden 2018 kyselyyn verrattuna sähköisesti haun suosio 
on kasvanut vain hieman (+2 %-yksikköä) ja paperilomakehaun kannalla on lähes kolmannes aiemman 
viidenneksen sijaan. Teemahankkeiden haku sähköisesti yleishyödyllisten hankkeiden ja yritystukien tapaan 
vaatisi sähköisen tunnistautumispalvelun käyttöönoton. Teemahankkeiden hakemuslomakkeen on kuitenkin 
jo usean vuoden ajan voinut täyttää joko paperi- tai verkkolomakkeena ja skannata hakemuksen liitteineen 
Leader-ryhmän käsiteltäväksi. Ryhmien välillä käytännöissä saattaa olla hienoisia eroavaisuuksia. 
 

 

4. Yhteenveto, havaintoja ja kehitysehdotuksia  
 

Pohjois-Savon Leader-ryhmien asiakastyytyväisyysselvitys toteutettiin osana ryhmien laatutyötä ja 
ohjelmakauden päätöstarkastelua. Tavoitteena oli selvittää kokemuksia Leader-ryhmien asiakaspalvelusta, 
viestinnästä ja alueellisista vaikutuksista, hankkeiden hakemisen ja maksatusten sujuvuudesta sekä saada 
tietoa asiakastyytyväisyyden kehityksestä vuoden 2018 kyselyn tuloksiin verrattuna. Tarkoituksena oli myös 
selvittää asiakkaiden näkemyksiä tulevien hankkeiden painopisteistä, jotta hankkeita voidaan edelleen 
kohdentaa alueellisiin tarpeisiin. Lisäksi kyselyllä kerättiin palautetta ja kehittämisideoita. Selvityksen 
kohderyhmänä olivat ohjelmakauden loppupuolella tukipäätöksen saaneet hanke- ja yritystoimijat. 
Yleishyödyllisten hankkeiden ja yritystukien osalta selvitys oli tarkoitus toteuttaa sähköisen kyselyn ja 
haastattelujen yhdistelmänä (ns. hybridimalli) ja teemahankkeiden toimenpiteiden osalta sähköisenä 
kokonaiskyselynä. Puhelinhaastatteluja toteutettiin kuitenkin vain yksi. Muut puhelimitse tavoitetut toimijat 
ilmaisivat mieluummin vastaavansa kyselyyn sähköisellä lomakkeella. Hybridimallin kohderyhmä valittiin 
pyrkien mahdollisimman laajaan kattavuuteen alueellisesti ja hanketyypin mukaan.  
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Kyselyiden kohderyhmät olivat kohtalaisen pieniä (hybridi n = 93, teema n = 111), mutta niissä oli mukana 
valtaosa tällä ohjelmakaudella tukipäätöksen saaneista toimijoista. Vastauksia saatiin kattavasti: 
hybridikyselyn lopullinen vastausprosentti oli 68 %, teemahankekyselyn 43 %. Myös ryhmäkohtaiset 
vastausprosentit olivat kohtalaisella tasolla (41−74 %). Hybridikyselyyn vastasi yleishyödyllisten hankkeiden 
toteuttajia suhteessa hieman enemmän: 42 % lähetetyistä kyselyistä oli suunnattu yleishyödyllisten 
hankkeiden toteuttajille, kun taas heidän osuutensa vastaajissa oli 50 %. Kaikki edellä mainitut seikat 
huomioiden voidaan todeta, että kyselyyn vastanneet edustivat kohtalaisen hyvin koko selvityksen 
kohderyhmää: Pohjois-Savon Leader-ryhmien hanketukipäätöksen saaneita asiakkaita.       
 
 

4.1 Asiakastyytyväisyyden osa-alueiden tarkastelu ja niihin vaikuttaminen 
 

Asiakastyytyväisyyden voi kyselyn teemojen mukaan jakaa karkeasti kuuteen osa-alueeseen, jotka ovat 
viestintä, avun käyttö, kokemus henkilöstöstä, hanketyön helppous tai vaikeus, hankeprosessin sujuvuus 
sekä Leader-tuen vaikutukset. Näitä osa-alueita tarkastelemalla voidaan havaita asiakaskokemuksen ja -
tyytyväisyyden eri osa-alueiden keskinäisiä vaikutussuhteita.   

 

Viestintä 

Tässä tarkastelussa viestintä käsittää sekä asiakkaalle Leader-toiminnasta ja -rahoituksesta välitettävän 
tiedon jakamisen eri tahojen toiminnan tuloksena että Leader-ryhmien oman viestinnän eri kanavissa. 
Viestinnän merkitys asiakastyytyväisyyteen on olennaista siltä osin, että tieto Leader-rahoituksesta ja -
toiminnasta tavoittaa mahdollisimman laajasti potentiaaliset hakijat. Kyselyn tulosten mukaan Leader-
ryhmät tiedottavat toiminnastaan kattavasti kotisivuillaan, sosiaalisessa mediassa, erilaisin tiedottein ja 
esittein sekä info- ja koulutustilaisuuksien kautta. Koska Leader-toiminta on jossain määrin edelleen suurelle 
osalle väestöstä tuntematonta toimintaa, erilaisten yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien jakama tieto on 
tärkeää toiminnan tunnettuuden edistämiseksi. Tätä tukee edellisestä kyselystä lisääntynyt saatu tai haettu 
tieto esimerkiksi kehittämisyhtiöiltä tai kuntien elinkeinopalveluilta. Suuri merkitys on myös jokaisella 
rahoituksen tai tuen avulla erilaisia kehityshankkeita toteuttaneiden toimijoiden henkilökohtaisella 
suosittelulla.  

Leader-ryhmien oman viestinnän osalta hyvällä tasolla voi tulosten mukaan tulkita olevan niin päätöksestä 
tiedottamisen, henkilökohtaisen viestinnän kuin tiedotteetkin. Koulutustilaisuuksista saatu tai haettu tieto 
on kevään 2020 kyselyssä ollut hieman aiempaa vähäisempää, mitä saattaa selittää muun muassa 
teemahankehakijoiden ajan myötä karttunut osaamien ja kokemus. Tulosten mukaan jopa 67%:lla 
teemahankekyselyyn vastanneista oli kokemusta vähintään kahdesta hankkeesta. Info- ja 
koulutustilaisuuksia järjestettäessä on perusteltua pohtia niiden tarpeellisuutta toimijoiden ollessa yhä 
kokeneempia ja/tai järjestää tilaisuuksia kokonaan uusille hakijoille ja toimijoille. Tilaisuuksia voisi kokeilla 
järjestettävän esimerkiksi etäyhteyksillä ja/tai Leader-ryhmien yhteistyönä kuitenkin alueelliset 
erityispiirteet ja hanketyypit huomioiden. 

Viestintäkanavista vähiten käytettyjä olivat sosiaalinen media ja ryhmien verkkosivut. Sosiaalista mediaa ei 
välttämättä mielletä tiedonhaun kanavana, mutta se palvellee hyvin nopeassa tiedottamisessa sekä 
toiminnan ja toimijoiden tunnetuksi tekemisessä. Sosiaalisen median (lähinnä Facebook) etuja ovat myös 
ajankohtaisten asioiden, yhteistyökumppanuuksien ja tapahtumien julkaisujen jakamismahdollisuus eri 
sidosryhmien Facebook-sivuilla. Facebookin suosion kohottamiseksi ryhmien sivujen seuraajille voisi teettää 
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”pollin” eli kyselyn sen omalla kyselynluonti-sovelluksella, jossa kartoitettaisiin millaista tietoa Facebookin 
käyttäjät Leader-ryhmien sivustolta toivovat saavansa. Sosiaalisen median osalta kokonaisuutena voi 
tulevaisuudessa olla aiheellista tarkkailla eri kanavien suosion kehitystä erityisesti nuorille suunnatussa 
tiedottamisessa. Näissä kanavissa näkyvyyttä voisi lisätä myös erilaisten hastagien käyttö. Leader-ryhmien 
kotisivuille on koottu paljon tietoa, ja vastaajat olivat niihin myös kohtalaisen tyytyväisiä. Kotisivujen 
kehittämiseksi tulisi kuitenkin niin ikään saada käyttäjiltä palautetta siitä millaista tietoa sivuilta etsitään ja 
miten hyvin tieto on löydettävissä. Kotisivujen osalta mitään erityistä kehittämiskohdetta ei kyselyn 
avopalautteissa mainittu, eikä asia sinänsä ole hälyttävä. Asiakastyytyväisyyden osa-alueena sillä voi joissain 
tapauksissa silti olla suurtakin merkitystä.  

 

Avun käyttö 

Avun käytön osa-alue osoittaa selvästi, mistä Leader-ryhmien toiminta pääasiallisesti koostuu. 
Hankehakemuksen laatimiseen Leader-ryhmien apua oli käyttänyt 73% hybridimallin vastaajista ja 75% 
teemahankekyselyyn vastanneista. Maksatukseen ryhmien apua oli vastaavasti käyttänyt hybridimallissa 
54% ja teemahankkeissa 52% vastaajista. Hybridimallissa kunnallisilta elinkeinopalveluilta tai 
kehittämisyhtiöiltä saatu apu on lisääntynyt etenkin maksatushakemuksissa. Asiakastyytyväisyyden kannalta 
tärkeintä asiakkaan kannalta kuitenkin on, että miltä tahansa sidosryhmän toimijalta apua hakeekaan, saa 
siltä tarvittavaa, ajankohtaista ja oikeaa tietoa hakuprosessinsa eri vaiheissa. Leader-rahoituksesta 
tiedottamisella eri tahoille ja toimijoiden yhteistyöllä on siten vaikutusta myös asiakastyytyväisyyteen. 
Parhaassa tapauksessa prosessi koetaan asiakkaiden puolelta kaikin puolin sujuvana. 

 

Kokemus henkilöstöstä 

Asiakaskokemus henkilöstöstä kuvaa asiakkaan kokemaa kohtaamisen laadukkuutta. Osa-alueen 
erinomainen tulos osoittaa, että henkilöstö toteuttaa neuvonnan perustehtävää asiantuntevasti ja 
asiakaslähtöisesti. Neuvontatyön luonteen syvemmän ymmärryksen varmistamiseksi ryhmien 
toiminnanjohtajien haastattelussa tuli esille asiakkaiden ja hankkeiden monimuotoisuus ja yksilöllisyys. 
Laadukas asiakastyö edellyttää henkilöstöltä kykyä esittää asiat ymmärrettävästi ja selkeästi kunkin asiakkaan 
tilanteen mukaan. Jokaisen hakijan, hankkeen ja toimenpiteen ollessa yksilöllisiä, myös kyky jakaa olennaista 
ja ajantasaista tietoa kertoo henkilöstön vahvasta ammattitaidosta. Asiakaskohtaamiseksi voidaan lukea 
viestintä tai neuvonta puhelimitse ja sähköpostitse sekä ennen kaikkea kohtaaminen kasvotusten. Vaikka 
suuri osa asiakastyöstä tapahtuu sähköisten viestintävälineiden kautta, myös fyysinen kohtaaminen tai 
toimijoiden luo ”jalkautuminen” ovat käytettyjä tapoja. Viimeksi mainittujen etuna on esimerkiksi hahmottaa 
ja ymmärtää paremmin erilaisten hankkeiden tai toimenpiteiden vaikutuksia ja sijoittumista toiminta- ja 
toteutusympäristöön. Toimivin tapa asiakkaan kohtaamiseksi on sekin hyvin yksilöllinen.  Tulevaisuudessa 
Leader-neuvonnassa tullaan oletettavasti lisäämään myös kevään 2020 pandemian aikana yleistyneiden 
etäyhteyksien hyödyntämistä.  

 

Hanketyön helppous ja vaikeus 

Hanketyössä helpoiksi ja vaikeiksi koettavat asiat voivat vaikuttaa muun muassa siihen kuinka helposti eri 
toimijat hakisivat rahoitusta tuleviin hankkeisiin ja kuinka innokkaasti he suosittelisivat tuen hakemista myös 
muille. Käytännön toteutus koetaan molemmissa vastaajaryhmissä helpoimmaksi osuudeksi hanketyössä. 
Vastaavasti vaikeuksia hakijoille yleisesti aiheuttavat monet hallinnolliset käytännöt. Hybridimallissa 
hankalimmiksi hanketyössä koettiin maksatuksen hakeminen, dokumentointi sekä Hyrrän käyttö, vaikka 
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viimeksi mainittu koettiin myös usean vastaajan mielestä jopa helpoksi. Teemahankkeissa vaikeimmiksi 
koettiin hankehakemuksen laatiminen liitteineen ja väliaikaisrahoituksen järjestäminen, vaikka rahoituksen 
järjestäminen oli helppoa lähes puolelle teemahankekyselyyn vastanneista.  

Jo aiemmin mainitun hakijoiden ja toimijoiden moninaisuuden takia on vaikeaa tehdä yksiselitteisiä 
päätelmiä siitä, miksi sama osa-alue koetaan täysin eri tavoin. Käytännönläheisissä tehtävissä toimijoiden on 
oletettavasti helppoa toteuttaa konkreettisia asioita, mutta samalla haasteelliseksi voidaan kokea 
suunnitelmien tai toimintojen auki kirjoittaminen tai sanoittaminen. Talousasioiden hallinta saattaa 
useimmin olla helpompaa yritystoimijoille kuin esimerkiksi yhdistystoimijoille. Väliaikaisrahoituksen 
järjestämisen vaikeutta ei tulosten perusteella voi selittää uusien toimijoiden kokemattomuudella; vastaajat, 
joilla oli kokemusta vain yhdestä hankkeesta arvioivat välirahoituksen järjestämisen lähes yhtä usein helpoksi 
ja vaikeaksi kuin useammassa hankkeessa mukana olleet vastaajat. Ratkaisuna tähän voisi olla tiedon 
jakaminen välirahoitusta tarjoavista tahoista, mutta pohtia ennen kaikkea kenen kyseistä tietoa on 
mahdollista tai aiheellista jakaa.  

 

Hankeprosessin sujuvuus 

Sujuvuutta tarkasteltaessa kysymyksen osa-alue käsittää erilaisia tukimuotoja ja niiden käyttöä 
hankeprosessin eri vaiheissa, mutta myös kokemusta prosessista kokonaisuutena. Molempien kyselyiden 
osalta vastaajat kokivat saavansa selkeää ja riittävää tietoa, apua hakuvaiheessa sekä tukea maksatusasioihin 
hyvin tai erinomaisesti. Aloituspalaveri koettiin teemahankkeiden osalta hieman yleishyödyllisiä ja 
yritystoimijoita tarpeellisemmaksi ja/tai ymmärrettävämmäksi. Tuloksista voi tulkita sen, että Leader-
ryhmiltä tai muilta toimijoilta saatava tuki on hankeprosessissa ollut kokonaisuutena hyvällä tasolla.  

Päätösten osalta tukipäätöksen nopeuteen oltiin tyytyväisempiä teemahankekyselyyn vastanneiden 
keskuudessa, hybridimallissa vastaavasti maksatuspäätöksen nopeuteen. Tuen maksun hankkeen 
toteuttamisen kannalta riittävän nopeaksi koki vain vajaa puolet teemahanketoimijoista (46%). 
Teemahankkeiden osalta tyytyväisyyttä maksunopeuteen saattaisi lisätä välirahoituksen laajempi käyttö. 
Hankkeen toteutumista edellyttävän rahoituksen järjestyminen väliaikaisesti muulta taholta voisi 
mahdollisesti vähentää kiireellisyyden tunnetta hanketoimijoiden keskuudessa ja siten lisätä tyytyväisyyttä 
ja sujuvuuden tunnetta koko prosessista. 

Vaikka apua, tietoa ja tukea onkin koettu saatavan riittävästi ja sujuvasti, hanketyössä vaikeiksi koettuihin 
osa-alueisiin kuten dokumentointiin tai hakemuksen laatimiseen liitteineen on hakijoiden perehdyttävä 
kuitenkin melko itsenäisesti. Hanke- tai rahoitushaun prosessit edellyttävät lopulta hakijalta aikaa ja 
keskittymistä asioihin, jotka voivat olla uusia ja hankalia. Haasteita voivat aiheuttaa esimerkiksi kielen 
virallisuus tai tarpeiden, tavoitteiden, toimenpiteiden ja tulosten sanallistaminen. Yhä enemmän käytetään 
myös sähköisiä työvälineitä, mikä edellyttää hakijalta digitaitojen perusteiden hallintaa. Myös mielekkyys tai 
merkityksellisyys vaikuttavat kokemukseen hankeprosessin eri vaiheiden sujuvuudesta, jotka 
kokonaisuutena vaikuttavat koettuun hyötyyn suhteessa hankkeen eteen nähtyyn vaivaan, tuen tai 
rahoituksen uudelleen hakemiseen ja haun toisille suositteluun. Hankeprosessin sujuvoituminen vuosien 
2018 ja 2020 kyselyiden välillä voi olla seurausta myös hakijoiden osaamisen karttumisesta. 

 

Vaikutukset 

Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan Leader-tuen vaikutuksia eri tavoin. Leader-toiminta on havaittu 
alueilla muiden muassa parempina ja lisääntyneinä palveluina, yritysten toimintamahdollisuuksien 
parantumisena ja kehittymisenä, työpaikkoina sekä luonnon virkistyskäytön lisääntymisenä ja aktiivisuutena. 
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Tulokset viestivät Leader-ryhmien paikallisten kehittämisstrategioiden johdonmukaisesta toteuttamisesta 
alueen elinkeinojen, elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Toteutetuista toimenpiteistä jopa 
60% olisi ilman Leader-tukia jäänyt toteutumatta, mikä tarkoittaa lähes 70:ää hanketta tai investointia. Myös 
alueen yritystoimijat ovat kokeneet monin tavoin hyötyneensä Leader-rahoituksesta ja tuista.  

Jatkossa erilaisia hankkeita ja tukia toivottiin kohdennettavan erityisesti kylätoimintaan, lapsiin ja nuoriin, 
vanhuksiin, tapahtumiin sekä yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. Vastauksissa näkyy selvästi lähiyhteisöjen 
ja lähipalveluiden merkitys.  

Yhteisöllisyyden ja yhteistyön kehittämiseksi hanketoiminnassa voisi olla aiheellista kokeilla eri toimijoiden 
yhteistyöhankkeita siten, että niissä edellytettäisi usean erilaisen ja eri toiminnanalojen toimijoiden (esim. 
yhdistyksen) yhteistyötä ja vastuuroolien nimeämistä. Alueen väestön ikääntyessä ja vähentyessä yhteistyöllä 
ja kohtalaisia vastuita jakamalla ylläpidetään toimijoiden aktiivisuutta, mutta vältetään myös turhaa 
kuormittumista. Yhteisöllisyys ja yhteistyö edellyttävät kaikkien osallisuutta, jotta oman alueen kehitykseen 
voidaan vaikuttaa sekä monipuolisesti että demokraattisesti.  
 
 

4.2 Pohdittavaksi 
 

Leader- ja hanketoimintaan perehtymättömän on vaikea tunnistaa kaikkia toimintaan ja tuloksiin 
vaikuttaneita asioita. Tässä esitettäviä ehdotuksia voi tarkastella jalostettavina ideoina tai toimintaa 
ulkopuolelta tarkastelevan näkemyksinä. Leader-toiminnan syvempi ymmärrys edellyttäisi pitkäkestoisempaa 
tutustumista eri hanketyyppien erityispiirteisiin, toteuttamismuotoihin ja toimijoihin.  
 
Vaikka Leaderistä on puhuttu jo vuosia ja suuri osa väestöstä on ainakin kuullut Leader-ryhmistä tai -
rahoituksesta monikaan ei välttämättä tiedä, mitä kaikkea ryhmät tekevät tai kuka rahoitusta voi hakea.  
Mikäli Leaderin tunnettuutta halutaan edelleen lisätä ja nostaa esille rahoituksella aikaansaatua 
kehittämistoimintaa, sekä Leader- että sidosryhmien rooleja tulisi tuoda näkyvämmin esille esitteissä, 
tiedotteissa ja esimerkiksi hankeprosessia kuvaavissa kaavioissa. Pohjois-Savon Leader-ryhmien tarkoituksena 
onkin välittää asiakastyytyväisyysselvityksen tuloksista saatua tietoa alueensa tärkeille sidosryhmille kuten 
kunnille ja ELY-keskukselle sekä valtakunnallisille sidosryhmille kuten Ruokavirastolle ja Maa- ja 
metsätalousministeriölle.  
 
Leaderin tunnettuuden lisäämiseen on jo vastattu Pohjois-Savon Leader-ryhmien yhteisellä 
viestintähankkeella. HighwaySavo-viestintähankkeen tarkoituksena on lisätä Leader-toiminnan tunnettuutta, 
välittää tietoa Euroopan maaseuturahaston tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista ja tehdä tutuksi 
maaseuturahoituksen tuella toteutuneita pohjoissavolaisia menestystarinoita. (HighwaySavo 2020.)    
Alueella vaikuttavuuden kannalta tärkeintä tietenkin on, että erilaiset hanke- ja yritystoimijat saavat 
toimenpiteensä toteutettua. Leader-toiminnan merkityksellisyyttä ja vaikutuksia arvioitaessa 
maakunnallisella tai yhteiskunnallisella tasolla alueellisen kehittämisen mahdollistajan profiilia tulee 
kuitenkin edelleen nostaa esille. Tämä voisi edistää myös uusien hanke- ja yritystoimijoiden löytävän Leader-
toiminnan moninaiset tukimuodot. 
 
Ne asiat, joihin Leader-ryhmät voivat toiminnallaan vaikuttaa ovat tulosten mukaan hyvällä tai erinomaisella 
tasolla. Hyrrä-palvelun maine hakuprosessissa hankalana ja vaikeana järjestelmänä alkaa hiipua ja 
sujuvoitumista on tapahtunut muun muassa päivitysten myötä. Ruokaviraston ylläpitämään Hyrrä-palveluun 
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tullaan tulevaisuudessa kirjautumaan Suomi.fi-tunnistautumisella, mikä voi helpottaa käyttöä entisestään. 
Usein hakijat ovat kokeneet hankaluutta jo kirjautumisvaiheessa Katso-tunnistuksella, joka osaltaan on voinut 
vaikuttaa Hyrränkin käyttömukavuuteen. Ryhmien arvioitavaksi jää tarvitaanko Hyrrää varten erillistä 
käyttökoulutusta vai riittääkö asiakkaille henkilöstön henkilökohtainen tuki ja neuvonta, jotka ovat olennainen 
ja tärkein osa Leader-ryhmien perustehtävää. Asiakkaita ohjataan ja rohkaistaan jatkossakin ottamaan 
yhteyttä ja pyytämään apua. 
 
Hyrrän käyttökokemuksista ja koulutuksen järjestämisen tarpeesta kysyttäessä, kehitysehdotuksina asiakkaat 
esittivät muun muassa chat-palvelua Hyrrän käytön tueksi sekä UKK:n (usein kysytyt kysymykset) koontia 
kotisivuille. Chatin osalta on pohdittava sen tarpeellisuutta ja toimivuutta Hyrrän toimintojen neuvonnassa 
sekä ryhmien ajankäytöllisiä resursseja palvelun ylläpidossa. Chat-toiminnot palvelevat harvoin 
neuvontatyössä, jossa jokainen asiakas ja avun tarpeeseen vastaaminen edellyttää yksilöllistä kohtaamista.   
UKK:n osalta Leader-ryhmien verkkosivuille voisi lisätä linkin Hyrrän ylläpitäjän (Ruokavirasto) jo kokoamaan 
tiedostoon usein kysytyistä kysymyksistä. Palvelun kehitysehdotuksia voisi myös enemmän ohjata esitettävän 
Leader-ryhmien sijaan Hyrrä-palvelun ylläpitäjälle. 
 
Vaikeimpia asioita hankeprosessin läpiviennissä vaikuttaisi olevan ne asiat, jotka asiakkaan tulee osaltaan 
voida itsenäisesti toteuttaa. Hankalaksi ja jopa tarpeettomiksi voidaan kokea suunnitelmien laatiminen, 
tarvittavien liitteiden kokoaminen, dokumentointi ja raportointi. Näiden hyötyjä asiakkaalle voi perustella 
prosessin selkeytymisellä, toteutettavan toiminnan helpommalla organisoinnilla sekä 
havainnollistettavuutena yhteistyökumppaneille. Erilaiset dokumentit ja raportit voivat toimia myös 
toiminnan onnistumisen ja itsearvioinnin välineinä. Suunnitelmat auttavat toimijoita hahmottamaan työn 
määrää ja mahdollistavat vastuiden jakautumisen tasapuolisesti toteuttajien kesken.  
 
Leader-ryhmien omia asiakkaita saattaisi hyödyttää mahdollisuus jatkuvan palautteen antamiselle. 
Tietämättä mitä palautteenkeruukeinoja ryhmillä on käytössä, anonyymin palautteen antamista voisi palvella 
kotisivuilta löytyvä lomakekenttä. Facebookin ja sähköpostin kautta palautteen antaja voidaan tunnistaa, 
jolloin esimerkiksi kehitysehdotuksia tai kritiikkiä annetaan yleisesti ottaen vähemmän. Kehittämiskohteista 
saatava tieto on ensisijaisen tärkeää ryhmien oman toiminnan ja asiakaspalvelun kehittämisessä. Asiakastyön 
laadukkuus ja toiminnan kehittäminen edellyttävät henkilöstöltä kuitenkin aikaresursseja tämän Leader-
toiminnan osa-alueen arviointiin ja toimenpiteisiin. Ajan puute ja kiire vaikuttavat yleensä suoraan 
asiakastyön laatuun. 
 
Vuosina 2018 ja 2020 kyselyt toteutettiin samalla lomakepohjalla. Jatkoa varten ryhmien kesken voisi olla 
aiheellista pohtia, antaako kysely nykyisessä muodossaan vastauksia ja tietoa niistä osa-alueista, jotka Leader-
ryhmät kokevat olennaisiksi asiakastyytyväisyyden selvittämisen kannalta. Parin vuoden kuluttua 
mahdollisesti uusittavaan kyselyyn olisi mahdollista tehdä jo alustavia muokkauksia. Asiakkaiden vastauksista 
kehitysehdotuksena esitettiin jo lisäkysymystä, jossa valitaan arvioitava Leader-ryhmä kyselyn alussa. Osion 
lisääminen kyselyyn helpottaa myös tulosten ryhmäkohtaista käsittelyä. Toisena kehitysehdotuksena 
kysymyslomakkeeseen voisi eräiden kysymysten kohdalle lisätä kentän vastauksen tarkennusta varten. 
Tarkennuksen tarpeellisuus tuli esille esimerkiksi koti- ja Facebook-sivujen selvästi parannettavaa -
vastausvaihtoehtojen yhteydessä. 
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HighwaySavo 2020. Saatavissa: https://highwaysavo.fi/leader-toiminta/ 
 
Kalakukko ry 2020. Saatavissa: http://www.kalakukkory.fi/fi/  
 
Leader-Suomi 2020. Saatavissa: https://www.leadersuomi.fi/fi/  
 
Maa- ja metsätalousministeriö 2020. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. 
Saatavissa: https://mmm.fi/maaseutu/manner-suomen-maaseudun-kehittamisohjelma-2014-2020 
 
Maaseutuverkosto 2020. Saatavissa: https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/maaseutuohjelma/  
 
Mansikka ry 2020. Saatavissa: http://www.mansikkary.fi/fi/  
 
Ylä-Savon Veturi ry 2020. Saatavissa http://www.ylasavonveturi.fi/fi/  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://highwaysavo.fi/leader-toiminta/
http://www.kalakukkory.fi/fi/
https://www.leadersuomi.fi/fi/
https://mmm.fi/maaseutu/manner-suomen-maaseudun-kehittamisohjelma-2014-2020
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/maaseutuohjelma/
http://www.mansikkary.fi/fi/
http://www.ylasavonveturi.fi/fi/


28 
 

        

Liitteet 
 

Liite 1.  Asiakastyytyväisyyskyselylomake (yleishyödylliset ja yritystoimijat)  

Liite 2.  Asiakastyytyväisyyskyselylomake (teemahankkeet)   
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