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Esipuhe

Maaseudun kehittämisyhdistysten eli paikallisten toimintaryhmien tukemaan hankeperus-

teiseen kehittämiseen liittyy omaehtoisen toiminnan aktivoinnin ohella vahvasti ajatus tuet-

tavan toiminnan pilottiluonteisuudesta ja innovatiivisuudesta. Toimintaryhmätyön kantava-

na ideana siis on, että sen avulla voidaan kokeilla ja synnyttää jotakin uutta. Tarve kiinnittää 

huomiota toiminnan pilottiluonteisuuden ja innovatiivisuuden tukemiseen on tunnistettu 

myös Etelä-Pohjanmaan toimintaryhmissä. Erityisesti innovatiivisuus on käsitteenä korostu-

nut viimeaikaisissa keskusteluissa jopa siinä määrin, että toimintaryhmien keskuudessa on 

ollut havaittavissa jonkinasteista ”innovatiivisuusahdistusta” ja toivetta käsitteen saamises-

ta paremmin haltuun.  

Käsillä oleva raportti on syntynyt osana ESR-rahoitteista Innovatiivisuus yhteisöjen paikal-

lisessa kehittämisessä -hanketta, jossa teemaa on tarkasteltu kahden Etelä-Pohjanmaalla 

toimivan toimintaryhmän, Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry:n sekä Suupohjan 

Kehittämisyhdistys ry:n kautta. Hankkeen yleistavoitteena on ollut toimintaryhmien yhtei-

sö- ja yrityshankkeiden innovatiivisuuden ja pilottiluonteisuuden tunnistaminen sekä tuke-

minen. Hankkeella on pyritty edistämään hanketoimijoiden asenteiden muuttumista siten, 

että toimijat voisivat hyväksyä nykyistä suuremman riskinoton paikallisissa toimintaryhmä-

hankkeissa sekä parantamaan innovatiivisuuteen liittyvän tiedon yhteyttä käytännön han-

ketyöhön. Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet alueen toimintaryhmien edustajat, hank-

keiden toteuttajat sekä TE-keskuksen maaseutu- ja yritysosaston edustajat, joita kaikkia 

on kuultu tiedonkeruuvaiheessa. Hankkeen tuloksia on myös levitetty maakunnan muille 

toimintaryhmille.

 

Hankkeessa on koottu tietoa siitä, mitä innovatiivisuus eri hanketoimijoiden näkökulmasta 

tarkoittaa sekä mitkä tekijät voivat estää tai edistää innovatiivisuuden toteutumista toimin-

taryhmähankkeissa. Hanke on syntynyt yhteistyössä paikallisten toimintaryhmien kanssa. 

Hankkeen suunnitteluun sekä toteutumiseen on vaikuttanut suuri joukko ihmisiä, joille 

esitämme kiitokset. Erityiskiitoksen ansaitsee Telle Lemetyinen Helsingin yliopiston Ruralia-

instituutista, joka on tehnyt merkittävää taustatyötä hankkeen suunnitteluvaiheessa. Esi-

tämme kiitokset myös Nina Harjunpäälle ja Torsti Hyyryläiselle asiantuntevista kommenteis-

ta työn eri vaiheissa. Toivomme, että raporttiin koottuja tuloksia toimintaryhmät, TE-kes-

kuksen edustajat sekä muut aluekehittäjät voivat hyödyntää kehittäessään omaa työtään 

innovatiivisten hankkeiden edistämiseksi.

Seinäjoella joulukuussa 2007

Sami Kurki

Johtaja, professori 
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1.  Johdanto

1.1  Tutkimuksen tausta ja tavoitteet

Maaseudun kehittämisyhdistykset eli paikalliset toimintaryhmät ovat osa ohjelma- ja hankeperusteis-

ta aluekehittämistä. Toimintaryhmien tehtävänä on täydentää muuta ohjelmatyötä pienillä ja paikal-

lislähtöisillä kehittämishankkeilla sekä monipuolisella osallistujajoukolla. Paikallinen toimintaryhmä 

on rekisteröity yhdistys, joka kannustaa alueensa asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan sekä 

synnyttämään uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Toimintaryhmät tarjoavat alueensa asukkaille vaikutta-

miskanavan omiin elinoloihinsa ja maaseudun kehittämiseen. Yhdistysten tavoitteena on kokoavasti 

sanottuna aktivoida alueella kehittämistoimintaa oman kehittämisohjelman pohjalta sekä päättää 

alueen kehittämisrahoituksesta. 

Vaikka paikalliset toimintaryhmät ovat edellisellä ohjelmakaudella toimineet useamman eri ohjelman 

alla, niitä kaikkia on leimannut ja leimaa jatkossakin LEADER-toimintatatapa ja LEADER-periaatteet. 

Toimintaryhmien työ sisältää erityisesti vaatimuksen toiminnan pilottiluonteisuudesta ja innovatiivi-

suudesta, mikä tarkoittaa sitä, että kehittämisohjelmasta rahoitetut hankkeet ovat kokeiluluonteisia 

ja sisältävät kyseiselle alueelle jollain tavalla uutta toimintaa. Pilottiluonteisuusvaatimus varmistaa 

toimintaryhmätyön tuovan lisäarvoa alueensa maaseudun paikalliseen kehittämiseen. Pilottiluontei-

suusvaatimus onkin vahvasti kirjoitettuna toimintaryhmien ohjelmiin, ja se on yksi toimintaryhmien 

olemassaolon tärkeimmistä perusteluista ja yksi toiminnan keskeinen arviointikriteeri. 

Käsillä oleva raportti pohjautuu Innovatiivisuus yhteisöjen paikallisessa kehittämisessä -hankkeeseen, 

jossa yleistavoitteena on ollut tarkastella ja tukea paikallisten toimintaryhmähankkeiden pilottiluon-

teisuutta ja innovatiivisuutta. Raportissa on kiinnostuksen kohteena se, miten eri toimijat tunnista-

vat pilottiluonteisuuden ja innovatiivisuuden sekä miten eri toimijat pystyvät parhaiten tukemaan 

niiden esiinnousua hankeprosesseissa. Erityisesti on pyritty paikantamaan innovatiivisuutta karsivia 

ja ehkäiseviä tekijöitä eri toimijatasoilla. Teemaa on tarkasteltu kahden Etelä-Pohjanmaalla toimivan 

toimintaryhmän, Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry:n sekä Suupohjan Kehittämisyhdistys 

ry:n kautta. Tutkimusaineistona on käytetty muun muassa innovatiivisuutta koskevaa tutkimuskirjal-

lisuutta, Liiverin ja Suupohjan Kehittämisyhdistyksen ohjelma-asiakirjoja ja LEADER+ -väliarviointeja. 

Tiedonkeruuvaiheessa alueen toimintaryhmillä on ollut keskeinen sija, ja osallistavan tiedonkeruun 

avulla on koottu yhteen eri toimijoiden näkemyksiä muun muassa seuraavista kysymyksistä:

■ Mitä pilottiluonteisuus ja innovatiivisuus tarkoittavat yhteisöllisessä hanketoiminnassa, 

 miten nämä käsitteet eri toimijatahoilla ymmärretään?

■ Miten innovatiivisuus näkyy ja tunnistetaan hankeprosessien eri vaiheissa?

■ Millaiset tekijät edistävät tai ehkäisevät innovatiivisten hankkeiden syntymistä, 

 onko olemassa joitain kriittisiä vaiheita, jotka erityisesti tulisi tunnistaa? 

■ Voiko innovatiivisuus olla jopa rahoituksen saamista estävä tekijä?  
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2.  Pilottiluonteisuus ja innovatiivisuus      
 toimintaryhmätyössä

2.1  Pilottiluonteisuus LEADER -periaatteena

LEADER+ -ohjelma sisältää pilottiluonteisuusvaatimuksen, joka on yksi LEADER-erityispiirteistä muun 

muassa alueperustaisuuden ja alhaalta ylös -periaatteen lisäksi. Vuosina 2003 ja 2005 tehdyissä väli-

arvioinneissa on selvitetty pilottiluonteisuuden toteutumista ja tulkintaa toimintaryhmissä. Toiminta-

ryhmät ovat tulkinneet pilottiluonteisuuden alueelle, vaikkapa vain kylälle, uudenlaiseksi hankehaki-

jan normaalitoimintaan kuulumattomaksi toimintatavaksi, tuotteeksi tai palveluksi. Pilottiluonteisuus 

toteutuu osassa hankkeita erinomaisesti, mutta osassa vain jotenkuten. Toimintaryhmät pitävät pilot-

tiluonteisuutta ylipäänsä vaikeimmin toteutettavana LEADER-periaatteena. Sen toteuttamisessa näyt-

täisikin olevan alueellista vaihtelua: joillakin alueilla hyvin suurta osaa toiminnasta voidaan pitää pi-

lottiluonteisena, kun taas jossain toisaalla uutta luovaa toimintaa on vain pienessä osassa hankkeita. 

Samoin pilottiluonteisten hankkeiden osuus näyttäisi yhtäältä lisääntyneen ohjelmakauden edetessä, 

kun taas toisaalta tiettyä ideoiden ehtymistä on ollut havaittavissa, ja on ollut entistä vaikeampi löytää 

enää kokonaan uutta toimintaa. Kaikki toimintaryhmät eivät pidä pilottiluonteisuuden toteutumista 

yksittäisissä hankkeissa edes välttämättömänä. Kokonaisuudessaan rahoitetuista hankkeista löytyy 

kuitenkin runsaasti yksittäisiä esimerkkejä niin toteutuneista teknisistä kuin sosiaalisistakin innovaa-

tioista. 

Pilottiluonteisuuden tulkinnan osalta tilanne ei ole muuttunut vuoden 2003 jälkeen. Toimintaryhmät 

itsessään ovat tukeneet pilottiluonteisuutta luomalla alueillaan uudenlaisia toimintatapoja ja toimin-

takulttuuria. Suurimpana oivalluksena monet toimintaryhmät näkivät arvioinnin mukaan paikallis-

lähtöisyyden, ihmisten sitoutumisen ja yhteistyön merkityksen kehittämistyössä. Ideat ja kokemukset 

ovat jonkin verran myös liikkuneet toimintaryhmiltä toisille, mutta niiden siirtymisessä ja aktiivisessa 

siirtämisessä on vielä paljon parantamismahdollisuuksia, mitä kautta voidaan edistää koko ohjelma-

tasolla jatkuvaa oppimista ja laadun parantamista. Joka tapauksessa väliarvioinnin pohjalta voidaan 

todeta, että toimintaryhmät pitävät pilottiluonteisuutta yleensä ottaen vaikeimmin toteutettavana 

LEADER-periaatteena. Sen on todettu myös olevan epäkonkreettisin ja vaikeimmin mitattavissa oleva 

erityispiirre. (LEADER+ -väliarviointi 2005: 10–11.) 

Pilottiluonteisuus on kuvattu LEADER+ -ohjelmassa ylimalkaisesti, joten ei ole ihme, että se koetaan 

toimintaryhmissä epämääräiseksi tavoitteeksi. LEADER+ -ohjelmassa (2001: 73) pilottiluonteisuudes-

ta todetaan, että: ”paikallisten toimintaryhmien kehittämissuunnitelmassa ja hankkeissa kehitetään 

ja kokeillaan uudenlaista toimintaa tai uusia toimintatapoja, esimerkiksi uudentyyppistä yhteistyötä. 

Toiminnan ei tarvitse välttämättä olla täysin ennen kokeilematonta, vaan se voi olla uutta ryhmän 

toiminta-alueella. Pilottiluonteisuudeksi ei kuitenkaan katsota pelkästään paikallisiin toimintaryhmiin 

perustuvaa kehittämistyötä, vaan kehittämissuunnitelmalta ja sen hankkeilta odotetaan muullakin ta-

valla uudenlaista toimintaa.”. Kahdestakymmenestäviidestä LEADER+ -toimintaryhmästä neljätoista 

näki arvioinneissa pilottiluonteisuuden tarkoittavan alueelle uutta toimintatapaa, seitsemän ryhmää 

koki sen tarkoittavan toimijalle uutta toimintatapaa, kuusi uuden kokeilua sekä viisi ei-normaalia 

toimintaa hankehakijalle (Mäntylä & Lemetyinen 2004: 112). Pilottiluonteisuus-käsitteen venyvyyden 

takia on hankala arvioida, kuinka moni hankkeista on pilottiluonteisia. Lisäksi on hyväksyttävä, ett-

eivät kaikki ruohonjuuritason hanketarpeet ole sellaisia, että niihin vastaamiseksi tarvittaisiin pilotti-

luonteista toimintaa (emt.: 115–116).
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LEADER+ -ohjelman väliarvioinnin päätelmissä pilottiluonteisuudesta sanotaan muun muassa seu-

raavaa: ”se, että pilottiluonteisuus on yhtenä valintakriteerinä LEADER+ -hankkeille, on tärkeää, sillä 

näin ainakin pohditaan riskialttiimpienkin hankkeiden rahoitusta. LEADER+ -varoilla on periaatteessa 

mahdollista kokeilla ja kehittää uusia aloitteita, jolloin ehkä syntyy kokonaan ennakoimattomiakin 

innovaatioita” (emt.: 115–116). Saman väliarvioinnin loppuhavainnoissa pohditaan pilottiluonteisuu-

den lunastamista (Pylkkänen 2004: 218–225) ja kiinnitetään huomiota siihen, että pilottiluonteista 

toimintaa ohjataan samoin säännöin kuin muuta ohjelmatoimintaa, mikä voi johtaa tällaisen toimin-

nan karsiutumiseen. Lisäksi todetaan, että varmuudella LEADER+ -ohjelmassa voidaan puhua vain 

pilottiuden retoriikasta. Pilottiluonteisuudelle ja innovatiivisuudelle on likipitäen yhtä monta määri-

telmää kuin määrittelijääkin, joten toiminnan pilottiluonteisuus on pitkälti kiinni määrittelijästä. Näin 

syntyy tilanne, jossa yhdelle määrittelijälle kaikki on pilottiluonteista kun taas toiselle ei mikään ole 

sitä. LEADER+ -väliarvioinnissa suositellaankin keskustelua, joka osaltaan selventäisi pilottiluonteisuut-

ta ja sen arvioimista. Lisäksi väliarvioinnissa suositellaan säädösten muuttamista. Eli ei voida olettaa 

joidenkin toimivan toisia innovatiivisemmin tilanteessa, jossa samat säännöt ohjaavat kaikkia. Tähän 

muutokseen sisältyy se, että on hyväksyttävä toimintaryhmähankkeille suurempi epäonnistumisriski 

kuin muille hankkeille. (emt.: 220–222.) 

Toimintaryhmätyö voidaan nähdä maaseudun kehittämisen riskirahoituksena. Sen tarkoituksena on 

täydentää sitä isompia ja byrokraattisempia kehittämisohjelmia. Koska toimintaryhmätyössä on kui-

tenkin kyse julkisen rahan jakamisesta, on sillä oltava tarkat säädökset ja viranomaisohjeet. Toiminta-

ryhmätyölle on asetettu toiminnan arvioimiseksi erilaisia indikaattoreita ja ohjeita niistä tavallisimpina 

esimerkiksi syntyvät työpaikat ja yritykset. Aiheellista on silti pohtia, mahdollistaako toimintaryhmä-

työ aidosti riskirahoituksen vai karsiutuvatko ”riskihankkeet” tuloksellisuuspaineiden ja lainsäädän-

nön takia pois. Vaatimus ryhmien hankkeiden piloittiluonteisuudesta on joka tapauksessa toiminta-

ryhmätyön olemassaolon yksi peruskysymyksistä. Mikäli toimintaryhmät eivät tue tai niiden ei sallita 

tukea pilottiluonteista, epäonnistumisen riskin sisältävää hanketoimintaa, voidaan jopa niiden koko 

tarpeellisuus kyseenalaistaa. Tällöin rahoitus voitaisiin siirtää muille viranomaistahoille, eikä siihen 

tarvittaisi paikallisia toimijoita.

Tämä pohdinta johtaa kysymykseen, mistä viime kädessä kumpuaa LEADER-toiminnan ainutlaatui-

suus ja oikeutus verrattuna muuhun ohjelmaperusteiseen aluekehittämistoimintaan. Toimintaryhmä-

työn perusideaa on alusta alkaen luonnehtinut joustavuus ja erilaisiin ruohonjuuritasolta esiin nouse-

viin paikallisiin ja alueellisiin tarpeisiin vastaaminen.  Silti voi aiheellisesti kysyä, miten innovatiivisuus 

tähän liittyy. Kyse onkin ennen kaikkea itse toimintaryhmätyön ”konseptin” innovatiivisuudesta eli 

siitä, miten se tukee edellä kuvattua tavoitetta ja paikallisia hankkeita, ei niinkään siitä, miten synny-

tetään itsessään innovatiivisia hankkeita. Oleellista onkin erottaa yksittäisten hankkeiden innovatiivi-

suus toimintaryhmätyön toimintakonseptin innovatiivisuudesta. 

Kuitenkin silloin tällöin nousee esiin keskustelu siitä, ovatko toimintaryhmien hankkeet riittävän pi-

lottiluonteisia ja innovatiivisia. Jos nähdään, etteivät hankkeet ole riittävän innovatiivisia, niin mistä 

tämä johtuu: karsiutuvatko innovatiiviset ideat ja hankeaihiot pois toteutettavien hankkeiden listalta 

jossain tietyssä hankeprosessin vaiheessa? ”Innovatiivisuussuodattimille” on monta mahdollisuutta, 

kun hankeideaa jalostetaan hankkeeksi. Karsiutuvatko jo hankehakijoiden ajatuksissa kaikkein hul-

luimmat ja riskialttiimmat hankkeet? Suodattavatko toimintaryhmien työntekijät ne pois keskustel-

lessaan mahdollisen hankehakijan kanssa? Entä onko toimintaryhmien hallitusten jäsenillä riittävästi 

rohkeutta esittää epävarmoja hankkeita rahoitettaviksi? Vai hylkäävätkö TE-keskusten maaseutuosas-

ton ja yritysosaston viranhaltijat mahdollisesti innovatiiviset hankkeet vedoten laillisuustarkastukseen 

ja/tai ohjelmanmukaisuuteen?
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Olennaisena osana pilottiluonteisuuden ja innovatiivisuuden tukemista on tunnistaa sen erilaisia tul-

kintatapoja eri toimijatasoilla. Toimijatasoja ovat hankehakijat, toimintaryhmän työntekijät ja hallitus 

sekä viranomaiset alueellisesti (TE-keskus), kansallisesti (maa- ja metsätalousministeriö) ja Euroopan 

tasolla (EU) (Kuvio 1.). Jotta pilottiluonteista toimintaa voi syntyä, näiden kaikkien edellä mainittujen 

toimijoiden tulee olla tietoisia pilottiluonteisuusvaatimuksesta. Toimijoiden tulee tunnistaa ja tukea 

innovatiivisuutta sekä sietää pilottiluonteisuuteen liittyvää riskiä eli sitä, että uutta luovissa hankkeissa 

on suurempi mahdollisuus epäonnistua kuin jo kokeiltua toistavissa hankkeissa.

Kuvio 1.  Innovatiivisuusketjut toimintaryhmätyössä

Toimintaryhmätyön tukemiseksi ei kuitenkaan vielä riitä se, että asiasta puhutaan ja että toimijaryh-

mät tiedostavat asian. Tiivistetysti sanottuna, jotta toimintaryhmät pääsisivät ohjelmissa esiintyvästä 

retoriikasta todellisen pilottiluonteisen ja innovatiivisen toiminnan tukemiseen, tarvitaan tietoa siitä, 

mitä pilottiluonteisuudella ja innovatiivisuudella tarkoitetaan sekä ennen kaikkea tietoa siitä, missä 

ennakkoluulottomia hankkeita mahdollisesti karsitaan. Tämän vuoksi on olennaista tunnistaa toi-

mintaryhmätyöstä kohtia, joissa toiminnan pilottiluonteisuus voi muodostua mahdolliseksi toiminnan 

esteeksi. Tällaisia kohtia voivat olla esimerkiksi toimintaryhmässä tilanteet, joissa työntekijöiden ja/tai 

hallituksen jäsenten näköalat eivät riitä tunnistamaan uutta toimintaa tai esimerkiksi se, että viran-

omaistoimintaa ohjaavat säädökset eivät salli toimintaryhmältä sen pilottiluonteisempia hankkeita 

kuin muiltakaan hankehakijoilta. LEADER+ -väliarvioinnin näkemyksiä mukaillen voikin todeta, että 

pilottiluonteisuuden ja siihen liittyvien epävarmuustekijöiden huomioiminen tulisi sisällyttää toiminta-

ryhmätyötä ohjaavaan viranomaistoimintaan ja lakeihin.

2.2  Pilottiluonteisuuden suhde innovatiivisuuteen 

LEADER-periaatteiden sekä etenkin toimintaryhmien ohjelmien yhteydessä puhutaan sekä pilottiluon-

teisuudesta että innovatiivisuudesta. Pilottiluonteisuus voidaan suomentaa sanoilla ”kokeiluluontei-

suus” ja ”kokeilevuus”. Siis kyseessä on, että jotain toimintaa kokeillaan, josko siitä olisi varsinaiseksi 

toiminnaksi. Esimerkiksi englannin kielessä pilot-sanalla on kokeilun tai testaamisen ohella myös mer-

kitys jotain ohjaavana tai luotsaavana. Kyseessä on jotakin varsinaista toimintaa edeltävä kokeileva tai 

testaava toiminta, kuten esimerkiksi arkikielessä usein käytetty ilmaus TV-ohjelman pilottijakso antaa 

ymmärtää. Itse termi pilottiluonteisuus ei juuri esiinny LEADER-periaatteiden ulkopuolella. Kyseessä 

onkin LEADER-ohjelman erityispiirre, jonka mukaan hankkeiden on sisällettävä toimintaa, joka on 
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jollain tavalla uutta kyseiselle alueelle ja joka on toimintatapana muualle siirrettävää. Pilottiluontei-

suuteen kiteytyy siis LEADER:in ajatus uusien ideoiden ”kokeilulaboratoriona”.

Sanan innovaatio pohjana on latinan kielen nova, uusi. Sanan synonyymina on joskus käytetty keksin-

töä, mutta keksintö ja innovaatio ovat kuitenkin nykykäsityksen mukaan kaksi eri asiaa. Keksiminen on 

uuden tiedon luomisen vaihe, kun taas innovaatiosta on kyse silloin kun tietoa ensimmäistä kertaa myös 

sovelletaan ja levitetään. Innovaation voisi siis kankeasti kääntää suomeksi sanalla uudenne. Innovoimi-

nen näin ollen on uuden tuottamista ja uudistamista. Innovaation käsitteen kohdalla onkin tapahtunut 

merkittävä muutos, sillä aiemmin innovaatiot on mielletty melko kapeasti kaupallistetuiksi teknologisiksi 

keksinnöiksi. Nykyinen innovaationäkemys korostaa kuitenkin tuotteiden ohella uudenlaisia ansainta-

logiikoita tai organisointimuotoja. Laajassa merkityksessä ymmärrettynä innovaatioita ei enää liitetä 

radikaaleihin muutoksiin, vaan jatkuvaan uudistumis- ja oppimiskykyyn, jolloin voidaan puhua ennem-

min innovaatioprosesseista kuin yksittäisistä innovaatioista. (vrt. Ståhle & Sotarauta 2002: 33 ja 2003: 

47–48; Sotarauta, Linnamaa & Suvinen 2003: 28; Nevanlinna & Relander 2006: 40.) 

Innovaatioiden synnyttämistä voidaan kuvata siten, että kyse on luovuudesta kumpuavista yhdistä-

misprosesseista, joissa ideoita, tietolähteitä, kokemuksia ja toimijoita saatetaan yhteen (esim. Wile-

nius 2004). Luovuus siis on innovatiivisuuden ja innovaatioiden edellytys. Luovuudessa on kyse eri-

laisten tietoainesten yhdistelyyn pohjautuvista uusista ideoista ja erilaisista yllättävistä yhdistelmistä. 

Luovuus ideoiden synnyttämisenä on pikemminkin yksilön kuin yhteisön ominaisuus, mutta kuitenkin 

aina tarvitaan jokin luova teko ja jonkin yhteisön ”hyväksyntä” luovalle tuotokselle. Yksilöpsykologi-

sen luovuustutkimuksen sanoma on tiivistetysti se, että luovuus syntyy sisäsyntyisestä motivaatiosta, 

ei ulkoisesta paineesta. Sisäsyntyinen motivaatio nähdään yhtenä keskeisimmistä luovuuden osateki-

jöistä. Organisaatiopsykologiassa luovuuden edellytyksenä nähdään puolestaan toimintakulttuurien 

sallivuus ja tietynlainen epämuodollisuus. 

Luovuus uusien ideoiden synnyttämisenä ja yksittäiset innovaatiot uusina tuotteina, palveluina tai 

toimintamalleina voidaan käsitteellisesti erottaa (mm. West & Farr 1990, Shalley, Zhou & Oldham 

2004). Innovaatio on siis uusista ideoista seuranneen yllättävän yhdistelmän tuomista käytäntöön 

ja/tai toteutuksen kaupallistamista. Innovaation käsite näin ollen viittaa toiminnan lopputulokseen, 

syntyvään ja leviävään innovaatioon. 

Innovaatioita leimaa niiden kontekstisidonnaisuus. Radikaali innovaatio on kyseessä silloin kun jon-

kin toiminnan koko kehityspolku muuttuu. Vaiheittainen tai vähittäinen innovaatio puolestaan on 

kyseessä silloin, kun jatketaan samalla polulla eteenpäin, mutta tuodaan siihen jokin parannus tai uu-

distus. Kyse on myös siitä, että innovaatiot itsessään eivät ole radikaaleja tai vähittäisiä, vaan aina suh-

teessa siihen ympäristöön, jossa ne ilmaantuvat ja syntyvät. Jossain toisessa yhteydessä jokin uudistus 

on radikaali innovaatio, kun taas toisaalla se ei tuo paljoakaan uutta. (Menzel 2006.) Innovaatio on 

näin ollen jotain sellaista, joka saa arvonsa vasta jossain tietyssä yhteisössä, joka tulkitsee innovaation 

tapahtuneeksi. Tällaista innovaationäkemystä voi kutsua konstruktionistiseksi. 

Innovaation käsite jopa kahlitsee ajattelua liikaa lopputuotokseen, joten tässä yhteydessä kenties 

olennaisempaa onkin miettiä käsitteen innovatiivisuus sisältöä. Innovatiivisuus voidaan määritellä si-

ten, että se on kykyä luoda innovaatioita ja se pohjautuu jatkuvaan oppimiseen ja uudistumiseen. 

(vrt. Ståhle, Sotarauta & Pöyhönen 2004). Se on kykyä ideoiden tuotantoon mutta myös kykyä viedä 

ideoita eteenpäin. Pelkkä idea ei siis vielä riitä, vaan se on saatettava sellaiseen muotoon, että sen voi 

esittää toisille esimerkiksi prototyypin muodossa (vrt. Himanen 2007). Innovatiivisuus on siis liikkeelle 

panevaa voimaa. 
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Vaikka pilottiluonteisuuden ja innovatiivisuuden käsitteet kietoutuvat toisiinsa ja ovat ikään kuin tois-

tensa synonyymeja, näin ei kuitenkaan ole asian laita. Määrittelimme edellä innovatiivisuuden kyvyksi 

oppia ja uudistua sekä tuottaa innovaatioita. Voimmekin todeta, että innovatiivisuus on pilottiluontei-

suuden edellytys ja innovaatiot puolestaan ovat näiden kahden seurausta. Jotta pääsisimme kokeile-

maan ja testaamaan jotakin, täytyy sen olla innovatiivista eli uudistavaa. Muutoinhan teemme jotain 

sellaista, jonka tuloksen jo tiedämme ennakolta. 

Voidaan tietyssä mielessä väittää, että toimintaryhmätyön ja LEADER-metodin keskiössä ollut pilotti-

luonteisuus on sulanut sisään kaikkiin muihinkin LEADER-periaatteisiin siten, että kokeiluluonteisuus, 

rohkeus ja tietty riskinotto ovat muodostuneet koko toimintatavan hyveiksi. Vaikka tässä yhteydessä 

ei keskitytä käsitteiden historialliseen analyysiin, vaikuttaa lisäksi siltä, että innovatiivisuuden käsite on 

tullut osin pilottiluonteisuuden päälle tai jopa korvaamaan sitä.

Käsitteenä etenkin innovatiivisuus on kokenut nykyisessä kehittämiskielessä jo jonkinasteisen inflaa-

tion. Käsitteen runsaasta käytöstä huolimatta sen sisältö on kuitenkin usein jäänyt määrittelemättä 

erilaisissa käyttöyhteyksissä, jolloin siitä on muodostunut vain hoenta muiden joukossa. Tämän vuoksi 

käsite vaikuttaa epäselvältä ja aiheuttaa monille toimijoille jopa ”innovaatioahdistusta” ja ajatuksia 

luopua koko termin käyttämisestä. Osaltaan tätä tilannetta helpottamaan ehdotamme termien ”pi-

lottiluonteisuus” ja ”innovatiivisuus” rinnalla ja sijaan käytettäväksi toimintaryhmien sisäisessä kie-

lenkäytössä sanoja kokeilevuus ja uudistavuus. Eli toisin sanoen tällaisen hanketoiminnan tavoitteena 

on kokeilla jotain ja uudistaa jotain.  

2.3  Pilottiluonteisuus ja innovatiivisuus hanketoiminnassa

Suomen Leader+ -ohjelma-asiakirjan mukaan pilottiluonteisuuden toteutumista arvioidaan seuraa-

malla innovaatioiden lukumäärää ja tyyppiä. Leader+ -ohjelman väliarvioinnissa selvitettiin, miten 

pilottiluonteisuutta on toimintaryhmissä tulkittu ja toteutettu. Arvioinnissa todettiin ohjelmien yleis-

piirteinen toimintasisältö sinänsä varsin tavanomaiseksi. Tämä ei tarkoita sitä, ettei pilottiluontei-

suutta olisi lainkaan tai ettei se voisi toteutua toimeenpanovaiheessa. Pilottiluonteisuushan voi liittyä 

toiminnan sisällön lisäksi myös menetelmiin ja toteuttamisjärjestelyihin, esimerkiksi toteuttajina ovat 

tahot, jotka eivät ole aikaisemmin tehneet yhteistyötä. Useat ryhmät ovatkin suhtautuneet pilotti-

luonteisuuteen toimintaa ohjaavana periaatteena ja sisällyttäneet sen hankkeiden valintakriteeriksi. 

(vrt. Mäntylä 2005.)

Vuonna 2003 noin 60 % toimintaryhmien hallitusten jäsenistä piti hanke-esityksiä uutta luovina, ja 

noin 40 % heistä näki, että uusien toimintamallien tai innovaatioiden kehittäminen oli toteutunut 

merkittävästi. Kehittämishankkeiden vetäjistä puolestaan 75 % oli sitä mieltä, että alueelle on syn-

tynyt toimintaryhmätyön ansiosta uudenlaista toimintaa. Uusien toimintamallien tai innovaatioiden 

kehittäminen oli sitä vastoin toteutunut merkittävästi 36 %:n mielestä.

Kuntien edustajista lähes 70 % näki, että LEADER+:n ansiosta alueelle on syntynyt uudentyyppistä 

toimintaa, kun taas 50 % vastaajista oli sitä mieltä, että hankkeet ovat auttaneet kehittämään uusia 

toimintamalleja ja innovaatioita. Samansuuntaisia tuloksia saatiin myös alueviranomaisten kohdal-

la (TE-keskukset, maakuntien liitot, ympäristökeskukset) sillä niiden edustajista yli 60 % näki, että 

LEADER+:n ansiosta alueelle on syntynyt uudentyyppistä toimintaa. 40 % näki, että hankkeet ovat 

auttaneet kehittämään uusia toimintamalleja ja innovaatioita.  
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Kokoavasti väliarvioinnin pohjalta näyttää siltä, että LEADER+ -ohjelman ansiosta on syntynyt uu-

dentyyppistä toimintaa, mutta uusia toimintamalleja ja innovaatioita on syntynyt selvästi vähemmän. 

Ristiriitaiselta näyttävää tulosta voi yrittää tulkita käyttäen apuna rakennerahastovaroin toteutettujen 

kulttuurihankkeiden arviointeja. Eteläpohjalaisten kulttuurihankkeiden arvioinneissa todettiin, että 

innovatiivisuus liittyy lähinnä uusien yhteistyöverkostojen luomiseen. Tätä ei kuitenkaan pidetty riit-

tävänä saavutuksena, vaan hankkeiden tulisi myös pyrkiä synnyttämään uusia kulttuurisia sisältöjä 

ja tuotteita, jotka jäisivät elämään hankkeen jälkeenkin. Kulttuurihankkeissa oli tosin kokeiltu uusia 

toimintamalleja kulttuurisektorille kuten esimerkiksi seudullisen kulttuuriyhteistyön malleja ja raken-

nettu yritysten ja kulttuuritoimijoiden yhteistyökuvioita. Niin edellä kuvattujen kulttuurihankkeiden 

kuin LEADER-hankkeiden kohdalla arviointitulokset voidaan tulkita siten, että vaikka hankkeissa on 

syntynytkin muun muassa uudenlaisia yhteistyöverkostoja, tulisi hankkeiden myös pyrkiä synnyttä-

mään uusia toimintamalleja tai tuotteita, jotka jäisivät elämään hankkeiden jälkeen. Innovatiivisuus 

siis on ilmennyt edellisellä ohjelmakaudella lähinnä projektien organisoinnin yhteydessä. Myös oh-

jelmakauden 2007–2013 paikallisissa kehittämisohjelmissa innovaatioihin suhtautuminen vaihtelee 

suuresti toimintaryhmittäin. Osa toimintaryhmistä näkee innovaatioiden ja innovaatiopalveluiden 

siirrossa paikalliselle tasolle uusia mahdollisuuksia, kun taas osa toimintaryhmistä ei ole lainkaan in-

novaatio-orientoituneita. (Mäntylä 2005: 106–108 vrt. Hirvonen & Kainulainen 2002, Suutari 2003; 

Niskavirta 2006: 26.)

Erilaisten hankearviointien yhteydessä innovatiivisuutta tarkastellaan usein juuri hankkeissa syntyvien 

uusien toimintamallien kautta. Uudet toimintamallit hankkeiden yhteydessä voivat ilmetä projektin 

organisoinnin, tavoitteenasettelun, käytettyjen menetelmien tai tulosten yhteydessä. Kyse ei kuiten-

kaan ole yksinomaan hankkeiden ominaisuuksista, vaan tarkastelu tulee ulottaa koko hankesykliin ja 

-prosessiin. Tiivistetysti uudistavuus voi esiintyä eri hankesyklin vaiheissa seuraavasti: 

■ Hankkeiden toteuttajien toiminnan innovatiivisuus (yhdistysten, organisaatioiden toimintata-
pa ja toimintakulttuuri)

■ Hankkeiden sisällöllinen innovatiivisuus (hankeideoiden uudistavuus, hankeideat ja hankeha-
kemukset ”prototyyppeinä”)

■ Toimintaryhmätyön innovatiivisuus (ohjelmatyö, hankkeiden valintaprosessi, ohjaus, opastus 
jne.) 

■ TE-keskuksen riskinsietokyky ja hankkeiden käsittelytavat (mahdolliset uudet tavat käsitellä 
hankkeita)

�  Tuloksena hankeprosessin innovatiivisuus.

Mitä siis innovatiivisuus hankeprosessissa oikein on ja eroaako se jotenkin ”yleisistä” innovatiivisen 

toiminnan piirteistä? Innovaatiotoiminta nähdään nykyään useiden eri tahojen ja toimialojen välisinä 

vuorovaikutteisina prosesseina, jotka perustuvat monipuolisiin organisaatio- ja henkilötasoisiin infor-

maatio- ja tietovirtoihin. Innovaatioprosessit tapahtuvat toimijaverkostoissa ja toimijoita yhdistävässä 

vuorovaikutuksessa. Viimeaikaisen innovaatiotutkimuksen mukaan vaikuttaa siltä, ettei uuden tiedon 

kehittämisessä ja soveltamisessa ole kyse niinkään yksilöiden oivalluksista (keksimisestä) vaan kehittä-

jien, valmistajien ja käyttäjien vuorovaikutteisesta oppimisesta ja oppimisen mahdollistavista toimin-

taympäristöistä. Tämän vuoksi innovaatiot ovat harvoin yhden ihmisen tai yrityksen aikaansaannok-

sia, vaan pikemminkin laajan yhteistyön tuloksia. Innovaatioiden syntymisen nähdään edellyttävän 

usean eri alan asiantuntijan yhteistyötä, monipuolista luovuutta sekä niin sanottua hiljaista tietoa. 

Hiljainen tieto on sitoutunut pääasiassa yksilöihin, ja se koostuu ihmisten kokemuksista, ideoista 
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ja arvoista. Hiljainen tieto on luonteeltaan usein vaikeasti dokumentoitavissa tai siirrettävissä, joten 

parhaiten se välittyy henkilökohtaisen vuorovaikutuksen kautta. Lisäksi ajattelutapojen ja tietopohjien 

erilaisuus sopivassa määrin on innovaatioiden syntymisen edellytys. Tästä ilmiöstä käytetään nimeä 

optimaalinen kognitiivinen etäisyys, joka yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että innovaatioprosesseihin 

osallistuu eri taustoja ja toimialoja edustavia ihmisiä, jotka kuitenkin ymmärtävät toisiaan siinä mää-

rin, että pystyvät kommunikoimaan keskenään ja rikastamaan toistensa näkemyksiä. (mm. Ståhle & 

Sotarauta 2002 ja 2003; Kolehmainen 2004; Boschma 2004.) 

Erilaiset tavat saattaa eri aloja edustavia toimijoita ja toimialoja yhteen sekä kyky oppia jatkuvasti 

uutta ja liittää ulkopuolisia vaikutteita osaksi toimintaa nähdään innovatiivisen toiminnan ytimenä. 

Kokoavasti voi todeta, että varsinkin ideointi- ja suunnitteluvaiheessa pitäisi tuoda yhteen eri alojen 

tietopohjia ja eri alojen ihmisiä ja näin siis mahdollistaa erilaisten vaikutteiden ”törmäämistä”. Ideoi-

den synnyttäminen ei kuitenkaan ole vielä riittävää, sillä kuten Himanen (2007: 24–25) toteaa, ideat 

eivät yksistään riitä, eikä ideoiden tuottaminen oikeastaan edes ole innovaatioprosessin vaikein vaihe, 

sillä niistä harvoin on pulaa. Suurin haaste onkin idean muuntaminen käytännöiksi. Tämän vuoksi 

esimerkiksi hakukoneyhtiö Googlessa ei ideoita tavallisesti oteta edes arvioitavaksi ennen kuin niitä 

on kehitetty jo pidemmälle, useimmiten prototyypin asteelle. Kun monissa muissa yrityksissä ideat 

kilpailevat keskenään, niin Googlessa prototyypit kilpailevat keskenään, eivät pelkät ideat. Näin me-

netellen nähdään paremmin, olisiko idea käytännössä asiakasta palveleva ja onko sen takana riittävä 

intohimo ja sitoutuneisuus. 

Mikäli Himasen esimerkkiä soveltaa hankeprosesseihin, voidaan hankehakemusta tavallaan pitää 

prototyyppinä, ja kun hankehakemukset kilpailevat keskenään rahoituksen saamisesta, niin kyse on 

periaatteessa samasta ilmiöstä kuin Googlella. Pelkkä idea ei siis riitä, vaan se on tuotava sellaiseen 

muotoon, että sen voi esittää toisille. Vasta tämän jälkeen siihen voidaan ottaa kantaa ja arvioida sen 

innovaatiopotentiaalia. 



15

3.  Innovatiivisuusketjut kahden toimintaryhmän   
 toiminnassa

3.1   Tutkimuksen menetelmät ja aineistot 

Tutkimuksen aineisto kerättiin kahden mukana olevan toimintaryhmän, Liiverin ja Suupohjan ke-

hittämisyhdistyksen työntekijöiden, hallituksen jäsenten sekä toimintaryhmien hanketoimijoiden 

haastatteluilla. Toimintaryhmien lisäksi haastateltiin TE-keskuksen maaseutuosaston ja yritysosaston 

viranhaltijoita, joiden toimenkuvaan toimintaryhmähankkeet kuuluvat. Yhteensä teemahaastatteluja 

tehtiin 16 kappaletta, siten että toimintaryhmähaastatteluja tehtiin neljä, TE-keskuksen viranhaltijoi-

den haastatteluja kolme ja hanketoimijoiden haastatteluja yhteensä yhdeksän.

Toimintaryhmien työntekijöiden haastattelurunko perustui hankkeiden käsittelyprosessiin. Haastatte-

lussa käytiin prosessia läpi ideointivaiheesta hankkeen rahoituspäätökseen, jotta mahdolliset tarpeet 

ja ongelmakohdat löytyisivät. Hallitusten edustajien kanssa käsiteltiin lähinnä hallitustyöskentelyä ja 

sen toimivuutta, mutta sivuttiin muitakin prosessin vaiheita. TE-keskuksen viranhaltijahaastattelut 

puolestaan keskittyivät toimintaryhmäjaoston toimintaan ja TE-keskuksen päätöksentekoon ja kritee-

reihin toimintaryhmähankkeita käsiteltäessä.

Hanketoimijoiden haastatteluissa kysymykset liittyivät muun muassa hankkeen suunnitteluvaiheisiin, 

hankeprosessin etenemiseen, hankkeen toteutukseen ja vaikuttavuuteen. Haastatteluilla selvitettiin 

esimerkiksi sitä, onko alkuperäisiä suunnitelmia jouduttu muuttamaan suunnittelun aikana, miten 

hankevetäjät ovat kokeneet mahdolliset muutokset, millaisia toimijoita hankkeissa on saatu yhteen, 

miten hankevetäjät mieltävät ja tunnistavat hankkeittensa innovatiivisuuden. Heidän näkemyksensä 

ja kokemuksensa työskentelystä toimintaryhmän kanssa ovat myös tärkeitä innovatiivisuuden synnyt-

tämisen ja tukemisen kannalta.

Puolesta tunnista kahteen tuntiin kestäneet haastattelut litteroitiin ja aineistosta rakennettiin koko-

naiskuva hankeprosessin vaiheista eri toimijoiden näkemysten mukaisesti. Prosessia tarkasteltiin eri-

tyisesti sen toimivuuden, pilottiluonteisuuden ja innovatiivisuuden synnyttämisen ja tukemisen sekä 

mahdollisten ongelmakohtien osalta. Samalla hahmoteltiin toimintaryhmien roolia hanketoimijoiden 

ja heidän hankkeidensa innovatiivisuuden luojana ja tukijana.

3.2  Toimintaryhmien kuvaus 

Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry on toiminut ohjelmakauden 2000–2006 ALMA-ohjel-

man rahoittamana. Hankeideoita vastaanotettiin kaudella noin 250, hallituskäsittelyyn pääsi 143 han-

ketta, joista rahoitettiin 114 kappaletta. Hankkeisiin sidottu rahoitus oli 4,66 miljoonaa euroa. Näin 

ollen kielteisen päätöksen sai 18 hanketta, 10 perui hakemuksensa ja yhteen hankkeeseen TE-keskus 

teki kielteisen päätöksen. Hankkeiden kirjo oli hyvin moninainen, samoin niiden toteuttajien. Kehit-

tämisyhdistyksen rahoitetut hankkeet jaetaan yhteisöllisiin ja elinkeinollisiin kehittämishankkeisiin, 

koulutushankkeisiin, yhteisöllisiin investointeihin, yritysryhmähankkeisiin sekä esiselvityksiin. Suoria 

yritystukia ei Liiveristä myönnetty, vaan niiden hakijat ohjattiin TE-keskukseen. Kaudella 2007–2013 

myös suorat yritystuet tulevat Liiverin myönnettäviksi. (Liiverin kovetut värkit uudelle vuosituhannelle 

2006: 1, 8–9.)
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Hankkeiden tulosten mittaaminen koetaan toimintaryhmässä hankalaksi, sillä läheskään kaikkia uu-

sia innovaatioita ja toimintatapoja eikä määrällisiä tuloksia nähdä vielä loppuraportointivaiheessa. 

Siksi hankkeiden päättymisen jälkeen tarvittaisiin jonkinlainen seurantamenetelmä. Itsearvioinnissaan 

ALMA-kauden jälkeen liiveriläiset nostavat innovatiivisuuden säilyttämisen esille. Pelkona on byrokra-

tian lisääntyminen kehittämisen kustannuksella sekä riskinottokyvyn madaltuminen. Epätietoisuutta 

on aiheuttanut muun muassa TE-keskuksen tulkintojen muuttuminen säädösten osalta ohjelmakau-

den loppupuolella. Luovuuden ja innovatiivisuuden pelätään vähentyvän tiukentuneiden tulkintojen 

myötä. (emt.: 10–13.) 

Ohjelman loppuraportissa arvioidaan, että toimintaryhmän kautta on pystytty rahoittamaan innova-

tiivisia ja pilottiluonteisia hankkeita, jotka muutoin olisivat jääneet toteuttamatta. Positiivista on myös 

se, että runsaasti uusia toimijoita on saatu mukaan ja samalla uudenlaisia verkostoja syntymään. 

Toimintaryhmän rooli rahoittajan ja hankehakijoiden välissä on tarpeellinen monen hanketoimijan 

näkökulmasta, sillä se helpottaa hankebyrokratiaa. Toimintaryhmää ei kuitenkaan nähdä pelkkänä 

välittäjänä, vaan todellisena apuna ja tukena hankkeen kaikissa vaiheissa. (emt.: 13.)

Uudessa kehittämisohjelmassa vuosille 2007–2013 on luovuuden ja uuden oppimisen merkitys ko-

rostetusti esillä. Ohjelmassa painotetaan, että vanhasta irtautuminen ja uuden luominen on myös 

ympäristön hyväksyttävä riskeistä huolimatta. Luovuus tarvitsee tukea ja yhteistyötä kehittyäkseen 

ja jalostuakseen. Toimintaryhmän päätehtävän nähdään olevan innovoija, joka tuo uusia asioita esil-

le ja antaa uusille toimintamalleilla kokeilumahdollisuuden. (Liiverin seudullinen kehittämisohjelma 

2007–2013: 15–16.)

Suupohjan kehittämisyhdistys ry on Suupohjan seutukunnan alueella toimiva riippumaton maaseudun 

kehittämisorganisaatio. Vuonna 2006 jatkettiin Suupohjassa LEADER+-ohjelman toteutusta. Vuoden 

aikana Suupohjan kehittämisyhdistys ry vastaanotti 60 uutta hankehakemusta ja lukuisia hankea-

ihioita. Hallitus käsitteli niistä 46, joista rahoituspäätöksen saman vuoden aikana sai 34 hanketta. 

TE-keskus teki myönteisen rahoituspäätöksen yhteensä 36 hankkeelle. Hankkeet jaoteltiin toimialo-

jen suhteen neljään osaan: sosiaalinen pääoma ja osaaminen, yrittäjyys, asuminen ja palvelut sekä 

kulttuuri. Teemana suurimmassa osassa hankkeita oli uuden tietotaidon ja teknologian hyväksikäyttö 

alueen tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Kaikkiaan Suupohjan kehittämisyhdistys on vuosina 

2001–2006 rahoittanut 190 LEADER+ -kehittämishanketta. Suupohjan kehittämisyhdistyksen vuosi-

raporttiin on koottu toimintaryhmän toiminnan innovatiivisuutta kuvaava lista asioista, joiden synty-

miseen ja kehittymiseen kehittämisyhdistyksen toimistolla on ollut ratkaiseva vaikutus. Esimerkkeinä 

mainittakoon osaamiskeskusverkoston ja matkailuverkoston rakentaminen sekä ”yhden luukun” 

asiakaslähtöisen toimintamallin luominen. (Vuosiraportti 2006: 11–12, 21–22.)

Suupohjan kehittämisyhdistyksen laatiman uuden ohjelman painotukset liittyvät 1) uusiin toiminta-

malleihin, osaamiseen ja innovaatiotoimintaan, 2) tietoyhteiskunnan edistämiseen, 3) yhteisöllisyyteen 

ja sosiaaliseen pääomaan, 4) verkottumiseen, alueiden väliseen yhteistyöhön ja kansainvälisyyteen 

sekä 5) paikallisidentiteetin ja alueen markkinoinnin vahvistamiseen. Suupohjan kehittämisyhdistyk-

sen uudessa maaseutuohjelmassa vuosille 2007–2013 linjataan myös yhdistyksen roolia, joka voidaan 

jakaa heidän mukaansa neljään osaan. Ensinnäkin kehittämisyhdistys on oman alueensa aktivoija, 

innovoija ja kansainvälistäjä, jolla on laajalti yhteydet eri toimijoihin. Suupohjassa on muun muassa 

käynnistetty erilaisia innovointi- ja kehitystiimejä. Toiseksi LEADER mahdollistaa paikallisten yhteisöjen 

esimerkiksi kylien pienet hankkeet. Ne muodostavat 30 prosenttia Suupohjan LEADER-hankkeista. 

Pienten yritysten rahoittajana toimiminen on kehittämisyhdistyksen kolmas rooli. Kehittämisyhdistys 

on tuttu ja helposti lähestyttävä toimija, joka voi myöntää yritystoiminnan investointi-, kehittämis- ja 
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käynnistyshankkeisiin rahoitusta.  Neljäs rooli on toimia seutustrategisena täsmäkehittäjänä, jolloin 

hyödynnetään LEADER-rahoitusta kehittämisprosesseihin, joihin muutoin ei olisi ollut mahdollisuutta 

saada rahoitusta. (Tulevaisuuden maisema 2006: 6, 24–25.)

3.3  Hankeprosessin kulku eri toimijoiden näkökulmista

3.3.1  Ideavaihe ja hankesuunnitelman laatiminen 

Hankeprosessin kulku lähtee hankehakijan näkökulmasta liikkeelle yksittäisistä ideoista ja havaituis-

ta kehittämistarpeista. Toimintaryhmä on etenkin ensikertalaisten hanketoteuttajien kanssa mukana 

hankkeen synnyttämisessä usein jo ideointivaiheesta alkaen. Saattaa olla, että idea on esitetty toimin-

taryhmän järjestämässä tilaisuudessa, jossa rahoitusmahdollisuutta esitellään tai etenkin ohjelmakau-

den alussa järjestetyissä ideointi-illoissa. Karkeasti hankeideointi voidaan jaotella ideoiden kypsyys-

asteen mukaan kolmeen ryhmään. Osassa tapauksista toimintaryhmän rooli on rohkaista jatkamaan 

ideointia ja kertoa rahoitusmallin mahdollisuuksista ja rajoitteista sekä tukea idean kehittelemistä 

hankesuunnitelmaksi. Toinen erottuva hanketoteuttajien ryhmä tulee melko valmiin idean kanssa ja 

tuntee rahoitusmuodon jo pääpiirteittäin. Myös heidän kanssaan ideaa voidaan vielä yhdessä jalos-

taa. Kolmas ryhmä puolestaan muodostuu hankehakijoista, jotka tulevat enemmän tai vähemmän 

valmiin hankesuunnitelman kanssa.

Itse ideoiden sisältö ja taso vaihtelevat hyvin paljon. Osa hankkeista on ohjelmaan suoraan suunnitel-

tuja ja pitkälle vietyjä, osa taas alkutekijöissään eikä ohjelmaa välttämättä ole edes luettu. Yleensä en-

simmäinen kontakti otetaan puhelimitse tai sähköpostitse, mutta usein sovitaan tapaaminen ja pyy-

detään hakijaa valmistelemaan paperi, jossa idea on kirjoitettu auki. Ideasta riippuen voidaan myös 

pyytää hakijaa ottamaan yhteyttä johonkin sopivaan asiantuntijaan, joka osaisi viedä suunnitelmaa 

eteenpäin tai kommentoida sitä. Molempien toimintaryhmien mukaan uusia ideoita tulee kentältä 

vielä runsaasti. Osa ideoista on toki ”uusiokäytettyjä”, mutta mikäli ne ovat kyseiselle toimijalle täysin 

uusia, ne voivat olla myös innovatiivisia. Tulevaisuudessa toivotaan yhä enemmän ideoiden siirrettä-

vyyttä eli pitäisi kyetä hyödyntämään paremmin sitä, mitä muiden toimintaryhmien alueella on tehty. 

Tätä mahdollisuutta ei ole toimintaryhmien mukaan vielä riittävästi käytetty. 

 

Hankkeiden toteuttajatahojen mukaan toimintaryhmän tuki jo ideointivaiheessa on tärkeää, jotta 

uskalletaan jatkaa eteenpäin. Toimintaryhmät koetaan myös helposti lähestyttäviksi, mitä edesauttaa 

se, että niissä otetaan kaikki ajatukset innokkaasti vastaan sen sijaan että jokin idea heti tyrmättäisiin. 

Mikäli idea ei toimintaryhmärahoitukseen sovellu, voidaan ehdottaa jotakin muuta rahoituskanavaa. 

Toimintaryhmätyö onkin pitkälti ideoiden tukemista ja jalostamista. Ideat pyritään säilyttämään mah-

dollisimman pitkälti alkuperäisinä, mutta joskus on nähty, että hieman suuntaa muuttamalla tulokset 

voisivat olla paremmat, tai että toinen alue tai kohderyhmä voisi olla hedelmällisempi. Toimintaryh-

män tehtävä on muokata ideoita paremmiksi ja toteuttamiskelpoisemmiksi, tietyllä lailla siis pyrkiä 

rakentamaan hakijan kanssa hankkeen prototyyppiä.

Ideoiden prosessointi on vuoropuhelua toimintaryhmän työntekijöiden ja hankkeen suunnittelijan vä-

lillä. Yleensä idea kehittyy prosessin edetessä, ja joskus alkuperäinen idea voi muokkautua paljonkin. 

Erityisesti tärkeänä nähtiin, että on pidettävä huolta siitä, että toimintaryhmän ilmapiiri on innostava, 

luottamuksellinen ja keskusteleva. Haastavana kuitenkin koettiin, että työssä on tasapainoiltava rutii-

nien ja innostuneen ilmapiirin säilyttämisen kanssa.
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Toimintaryhmän työntekijät tekevät ensi vaiheessa päätöksen siitä, onko hanke ohjelman mukainen 

tai muuten sopiva toimintaryhmä hankkeeksi. Myös hankkeen uutuusarvoa mietitään heti alusta 

alkaen. Tässä vaiheessa ideoita peilataan myös ohjelmaan. Ohjelmaan huonosti sopivat tapaukset 

voidaan heti hylätä tai niitä voidaan yrittää hioa ohjelmaan sopiviksi. Joissakin harvoissa tapauksissa 

hakija ei enää halua jatkaa hankkeen jalostamista, esimerkiksi silloin, jos alkuperäinen idea uhkaa ka-

dota kokonaan eikä hanketta enää tunneta omaksi. Toimintaryhmän työntekijät kokevat, että on tär-

keää puntaroida hankeaihioita yhdessä jonkun toisen, esimerkiksi toimintaryhmän työntekijän mutta 

joskus myös TE-keskuksen edustajan kanssa.

Varsinaisen hankesuunnitelman tekee hakija pääosin itse ja työstää hakemusta oman ideointiryh-

män tai muun vastaavan tahon kanssa omilla menetelmillään. Toimintaryhmä ei tässä vaiheessa juuri 

yleensä puutu työstämiseen, vaikka lopullinen hankesuunnitelma vaatii tosin usein toimintaryhmän 

asiantuntemusta jalostuakseen rahoitus- ja ohjelmakehykseen sopivaksi. Ideointivaiheessa hakija saa 

myös hankesuunnitteluoppaan, jossa on selvät ohjeet hakemuksen teosta ja hakemukseen vaadit-

tavasta sisällöstä. Joillekin hakijatahoille hankehakemuksen ja -suunnitelman kirjoittaminen voi olla 

vaikeaa, vaikka hyvä idea olisi olemassa. Tässä tarvitaan jonkin verran toimintaryhmän apua, joskaan 

toimintaryhmissä ei hakemusta kirjoiteta. Pikemminkin tehdään ehdotuksia ja sitä kautta pyritään 

auttamaan hakijaa löytämään vaihtoehtoja ja jalostamaan ideaansa. Hanketoimijat eivät ole kui-

tenkaan kokeneet, että heidän ideansa muuttuisivat alkuperäisestä liian paljon hankesuunnitelmaa 

tehtäessä. Päinvastoin; on koettu, että niistä hiotaan toimivampia ilman, että varsinainen sisältö ja 

innovatiivisuus katoaisivat. Joskus hankesuunnitelma voidaan vetää pois, jos toimija itse toteaa sen 

esimerkiksi liian työlääksi. Mutta peruutuksia ei juuri tapahdu sen vuoksi, että idea olisi muuttunut 

liiaksi alkuperäisestä. Hanketoimijat kokevatkin toimintaryhmän avun varsinaisen hankehakemuksen 

teossa erityisen tärkeäksi.

Hankeideoiden ja -aihioiden innovatiivisuuden tunnistamisen ja arvioinnin kohdalla pohdittiin mah-

dollisen arviointityökalun tarpeellisuutta ja sen muotoa. Tässä voitiin kuitenkin havaita jonkin verran 

eroja Suupohjan Kehittämisyhdistyksen ja Liiverin välillä. Erityisesti Liiverissä nähdään jo ideointivai-

heessa tarpeelliseksi jonkinlainen kysymyslista, jolla toimintaryhmän työntekijät voisivat alustavasti 

arvioida hankkeiden innovatiivisuutta. Hakija itse ei välttämättä tunnista hankkeensa innovatiivisuut-

ta eikä häneltä ole sitä tarkoituksenmukaista tässä vaiheessa vielä vaatiakaan. Toki pilottiluonteisuus-

vaatimus koskee kaikkia hankkeita, ja sitä tulisi myös hakijoille korostaa.

Suupohjan Kehittämisyhdistyksellä hankeidean arvioimisessa ja ”testaamisessa” on keskeisimpänä 

työvälineenä arvioiva ote. Hankesuunnitelman eteenpäin viemistä kuvataankin eräänlaisena kehitys-

keskusteluna hakijatahon kanssa. Olennaisena pidetään sitä, että hankesuunnittelijan on saatava 

välitöntä palautetta ideoistaan. Toimintaryhmän työntekijöiden kesken tiimipohdinta on niin ikään 

tärkeä työskentelytapa. Suupohjassa koetaan, että alkuvaiheessa on säilytettävä herkkä intuitiivisuus 

ja avoimuus ideoille, eikä ideointivaiheeseen haluta valmista kriteeristöä, josta voisi tulla toiminnan 

kahle ja hankebyrokratiaa lisäävää menetelmää. Suupohjassa todettiin myös, että tarvittaisiin mene-

telmiä, joilla pystyttäisiin ruokkimaan uuden synnyttämisen ”hinkua” myös itse toimintaryhmätyössä. 

Koska toimintaryhmät ovat tehneet työtään jo suhteellisen pitkään, on uuden innostuksen löytämi-

nen myös omaan työhön innovatiivisen hanketoiminnan tukemisen lähtökohta.

Hyvien hankkeiden kriteerit ovat olemassa tietyllä tavalla toimintaryhmien työntekijöiden päässä, sillä 

työtä on tehty pitkään ja kokemuksen kautta on syntynyt hyvä tuntuma hankeaihioihin. Kokoavasti 

sanottuna tietty intuitiivisuus leimaa toimintaryhmän toimiston työtä hyvän hankeidean tunnistami-

sessa tyyliin: ”hyvän idean kyllä tunnistaa”.
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3.3.2  Hankkeen käsittely toimintaryhmän hallituksessa

Toimintaryhmän työntekijät esittelevät hankkeet hallitukselle, mutta eivät tee niistä kielteistä tai 

myönteistä esitystä. He voivat kertoa, mikä hankkeessa on hyvää tai mikä hankkeessa arveluttaa 

ja myös mielipiteensä hankkeesta, jos hallitus sitä kysyy. Muussa tapauksessa hankkeista keskustel-

laan. Hakemus voidaan jättää tässä vaiheessa pöydälle ja siihen voidaan vaatia esimerkiksi jonkin 

ulkopuolisen asiantuntijan lausunto. Hallituksen jäsenet, siinä tapauksessa kun hanke jollakin tapaa 

koskettaa heidän aluettaan tai osaamisalaansa, voivat selvitellä taustoja tai kysyä esimerkiksi hank-

keen kohderyhmän näkemystä. Joissakin tapauksissa hankevetäjä voi itse olla kertomassa hallituksel-

le hankkeesta, jotta idea paremmin avautuisi. Joskus hallitukselle esitellään myös hankeaihioita, joista 

toimiston työntekijät eivät ole saaneet kunnolla otetta, ja tällöin hanketta käsitellään jo ideavaiheessa 

hallituksen voimin. 

Liiverissä hallitukselle annettiin aikaisemmin hanke-esittelyn yhteydessä kriteerilista, johon he merkit-

sivät, täyttääkö hanke ohjelmassa vaaditut kriteerit. Tästä kuitenkin on luovuttu, sillä yleensä hank-

keet täyttivät ohjelmassa esitetyt kriteerit, koska niitä oli jo suunnitteluvaiheessa painotettu. Liiverin 

hallituksessa kuitenkin koetaan tarvetta jonkinlaiselle ”listalle”, joka toimisi heidän apuvälineenään 

päätöstä tehtäessä, koska tämä tukisi hallituksen jäsenten pääsemistä nopeammin kiinni asiaan. Kes-

keisenä haasteena ja hankaluutena on hankesuunnitelmien vertaaminen ja kilpailuttaminen yksinker-

taisesti siitä syystä, että esimerkiksi samaa alaa tai teemaa koskevat hankehakemukset eivät saavu 

yhtä aikaa hallituksen vertailtavaksi. Tähän on haettu ratkaisua Härmänmaan ja Järviseudun Kehit-

tämisyhdistys Aisapari ry:ssä suunnittelemalla ohjelmakaudelle 2007–2013 ajallisesti kohdennettuja 

teemahakuja.  

Molempien toimintaryhmien osalta päätökset saadaan aikaan hallituksessa suhteellisen yksimielises-

ti. On kuitenkin tapauksia, joissa toimintaryhmän työntekijät ovat uskoneet hankkeeseen ja hallitus 

puolestaan ei, tai päinvastoin. Joskus hakija vetää hakemuksensa pois, eikä halua jatkotyöstää sitä. 

Näin voi esimerkiksi käydä, kun hallitus asettaa liian tiukkoja vaatimuksia ja lisää yksityisen rahan 

osuutta. Poisvedetyt hankkeet saattavat silti löytää rahoitusväylän vielä muualta. On myös tilanteita, 

joissa hakemus on teknisesti hyvä, mutta idea sitä vastoin ei vaikuta riittävän hyvältä. Yleensä näissä 

tapauksissa raha on ollut hakemisen tärkein motiivi, jolloin lähtökohdat LEADER-hankkeen toteutta-

miselle ovat väärät. Haastateltavat hallitusten edustajat totesivat, että hallitus näkee tällaisessa tilan-

teessa hyvin laaditun suunnitelmankin läpi. 

Kielteiseen rahoituspäätökseen vaikuttaa se, uskooko ennen kaikkea hakija itse mutta myös uskovat-

ko toimintaryhmän työntekijät sekä hallitus asiaan. Vaikka kyse on riskirahoituksesta, kaikkea toimin-

taa ei rahoiteta siitä huolimatta. Alkuvaiheessa toimittiin niin, että hankkeelle annettiin vähemmän 

rahaa, jos siihen ei täysin uskottu. Tämä menettely ei useinkaan toiminut, eikä tällaisesta hankkees-

ta syntynyt toivottuja tuloksia. Tämän vuoksi menettelystä on luovuttu ja hanketta on vaadittu ja-

lostettavaksi tai se on yksinkertaisesti hylätty. Myös hakijataholla on rahoituspäätöksen saamisessa 

merkitystä. Jos voidaan katsoa, että hakija ei pysty suoriutumaan hankkeesta tai hanke ei ole sopiva 

hakijataholle, rahoitusta ei myönnetä.

Hallitukselle ei tuoda valmiita esityksiä, vaan periaatteena on se, että hankkeet käsitellään puhtaalta 

pöydältä keskustellen. Keskustelu on monipuolista, ja tämä periaate koetaan kokonaisuudessaan 

toimivaksi. Hallituksen jäsenet edustavat niin sanottua kolmikantaperiaatetta ja eri alueita, ammat-

tiryhmiä, ikäryhmiä ja sukupuolta, joten näkemykset ovat monipuolisia. Aikaisemmin kuntasekto-
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rin esityksiin tottuneet ovat toivoneet vastaavanlaista käsittelyä myös toimintaryhmissä, mutta viime 

kaudella ei tästä enää keskustelua syntynyt, vaan toimintatapaa on pidetty hyvänä. Hallitus pitää 

viime kädessä huolen, että hanke toteuttaa ohjelmaa, mutta hallitukseen asti ei yleensä tulekaan 

hankkeita, jotka eivät täyttäisi peruskriteerejä. Tätä kuvastaa hyvin hallituskäsittelyssä läpimenneiden 

hankkeiden lukumäärä suhteessa esiteltyihin hankkeisiin. 

Puheenjohtajalla on suuri rooli hallitustyöskentelyssä, sillä hänen tehtävänään on tuoda esille hanket-

ta eri näkökulmista ja keskusteluttaa hallitusten jäseniä. Toimintaryhmien työntekijät ovat yhtä kaikki 

ratkaisevassa asemassa hanketta esitellessään, vaikka eivät suoraan tee esitystä hankkeen rahoittami-

sesta. Hallitustyöskentelyn tueksi voidaan myös perustaa toimialaryhmiä, ja esimerkiksi Suupohjassa 

hallitus perustaa tarvittaessa toimialakohtaisia työryhmiä ja muita toimikuntia, joihin kuuluu vähintään 

yksi hallituksen jäsen. Toimialakohtaisiin ryhmiin voidaan tarvittaessa kutsua myös yhdistyksen ulko-

puolisia asiantuntijajäseniä. Esimerkiksi vuonna 2006 Suupohjan kehittämisyhdistyksessä on toiminut 

kaksi hankehakemuksia käsitellyttä jaostoa: kyläjaosto ja yritysjaosto (Vuosiraportti 2006: 3–5). 

Liiverissä hallituksen työskentelyyn on haettu erilaisia päätöksentekoa tukevia menetelmiä, mutta 

ne on todettu yleensä liian työläiksi. Koska kokousten on kuitenkin edettävä sujuvasti, mahdollisen 

menetelmän tai työkalun tulisi haastateltavien mielestä olla yksinkertainen, nopea ja kätevä käyttää, 

kuten esimerkiksi jokin pisteytysmenetelmä. Alkavalla ohjelmakaudella perustettavalle yritysjaostolle 

tällaisesta työkalusta koettiin olevan erityisesti hyötyä. Yrityshankepuolella asiantuntijoiden tarve yli-

päätään nähtiin nousevan Liiverissä ja varmasti muissakin toimintatyhmissä entistä enemmän esiin. 

Ulkopuolisia asiantuntijoita ei nykyisellään juuri käytetä apuna hallitustyöskentelyssä. Tosin lausunto-

ja voidaan tarvittaessa pyytää, ja esimerkiksi ympäristöön liittyvien hankkeiden yhteydessä on voitu 

ympäristöviranomaisia käyttää asiantuntijoina. Yleensä hankkeet ovat olleet kuitenkin pieniä ja alu-

eellisia, joten päätökset on ollut helppo tehdä ominkin voimin. Lähinnä hankkeen suunnittelija tai 

hakijaa edustava taho on voinut olla esittelemässä hanketta, jotta idea on saatu paremmin avattua ja 

esitettyä tarkentavia kysymyksiä. 

Kun tarkastellaan esitettyjen hankeideoiden ja hallituksessa läpi menneiden hankkeiden suhdetta, 

voidaan vetää sellainenkin johtopäätös, että nykyisellään pyritään välttämään tilanteita, joissa hallitus 

joutuu tekemään kielteisen päätöksen. Vaikka työnjako periaatteessa on sellainen, että hallitus tekee 

tarkoituksenmukaisuusharkinnan ja päättää hankkeiden rahoittamisesta, vaikuttaa kuitenkin siltä, 

että huonosti soveltuva idea ”tyrmätään” jo aiemmin toimintaryhmän työntekijöiden toimesta. Tämä 

on ymmärrettävää, koska alueellisissa verkostoissa toimimisen kannalta hallitukseen asti viedyn han-

keaihion kielteinen päätös saattaa olla jopa verkostojen toimintaa haittaava seikka. Toimintaryhmä 

näin ollen suojelee tietyssä mielessä omaa mainettaan paikallisena toimijana. Ihmisille halutaan antaa 

myönteinen kuva toimintaryhmien toimintatavasta, jotta toimijoiden into ja luottamus säilyy jatkos-

sakin. Tämä myös suojelee hakijaa ”turhalta työltä” ja odotuksilta hankkeen suhteen.  

Hankehakijan näkökulmasta toimintaryhmän hallituksen asiantuntemus yleensä riittää hakemuksen 

kommentointiin ja käsittelyyn. Etenkin suuremmissa yrityshankkeissa kuitenkin toivottaisiin toisinaan 

laajempaa ja poikkileikkauksellisempaa ryhmää. Toisaalta suuremman ryhmän pelätään hankaloitta-

van ja kangistavan hankkeen etenemisprosessia. Kokonaisuudessaan nähdään, että hallitustyösken-

tely takaa joka tapauksessa riittävän heterogeenisen alustan hankkeiden tarkastelulle. 
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3.3.3   Hankkeen käsittely TE-keskuksessa

Ohjelmakaudella 2000–2006 hankkeita on käyty läpi toimintaryhmäjaostossa, jossa on ollut mu-

kana edustajat TE-keskuksen osastoilta, toimintaryhmistä, Etelä-Pohjanmaan liitosta ja alueellisesta 

ympäristökeskuksesta. Toimintaryhmäjaostossa toimintaryhmien edustajat ovat esitelleet hankkeensa 

sekä niiden sisällöstä ja esimerkiksi yksityisrahoitusosuudesta on keskusteltu. Samalla on katsottu, 

täyttyykö yhteensovittamisvaatimus, jolla pyritään välttämään hankkeiden päällekkäiset rahoitukset 

samalla alueella tai samassa toimintalinjassa. Toimintaryhmäjaosto on toiminut tämän lisäksi tiedo-

tuskanavana, jossa on vaihdettu tietoa maakunnan liiton ja ympäristökeskuksen sekä TE-keskuksen 

rahoittamista muista hankkeista. 

Toimintaryhmäjaosto on voinut jättää hankkeen jatkovalmisteluun, jos hanke on ollut vielä kesken-

eräinen ja tuotu jaostoon lähinnä tiedoksi. TE-keskus voi pyytää lisäselvityksiä, mutta sisältöön ei vai-

kuteta, sillä siihen sen toimivalta ei ulotu. Aineistossa nousi esiin erityisesti yksi sellainen hanke, joka 

on toimintaryhmän hallituksessa saanut myöntävän päätöksen, mutta on TE-keskuksessa hylätty. 

Toimintaryhmän hallituksen tekemiä kielteisiä päätöksiä TE-keskus ei voi kuitenkaan muuttaa myön-

teisiksi, vaikka hakija ei olisi vetänyt hankettaan pois ja halunnut päätöksen vielä TE-keskuksesta. 

TE-keskus käyttää laillisuusharkintaa eli tarkastaa, onko hanke lakien ja asetusten mukainen. Lailli-

suusharkinnalla voidaan siis hylätä sellainen hanke, jota ei hankerahoituksella voida rahoittaa. Joskus 

kuitenkin laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusharkinnan välinen rajanveto voi olla vaikeaa päätöksiä 

tehtäessä. Sen sijaan toimintaryhmien itse hallinnoimissa hankkeissa TE-keskuksella on sekä tarkoi-

tuksenmukaisuus- että laillisuusharkinta. Tällaiset hankkeet käsitellään hankejaostossa maaseutu-

osaston esitteleminä. Näihin hankkeisiin on tehty kielteisiä päätöksiä, ja haastatteluissa nousi esiin 

esimerkiksi yksi hanke, joka toteutui toisen organisaation hallinnoimana. 

Toimintaryhmät kokevat, että jaoston toimintatapa muuttui byrokraattisemmaksi. Myös TE-keskuk-

sessa nähdään toimintaryhmäjaoston toimintatavassa tapahtunut muutos keskustelevammasta vi-

rallisemmaksi. Silti toimintaa pidettiin yleisesti ottaen sujuvana ja yhteydet toimintaryhmiin koettiin 

hyviksi. Ongelmalliseksi toimintaryhmissä koetaan tosin se, että linjauksia voidaan tehdä jälkikäteen, 

kun jokin asia on esimerkiksi tarkastuksen vuoksi tiukentunut tai muuttunut. Tällöin toimintaryhmällä 

ei ole ollut mahdollisuutta valmistautua asiaan. 

Vaikka TE-keskusta kohtaan on esitetty kritiikkiä innovatiivisten hankkeiden karsijana, valtaosa hank-

keista menee TE-keskuksessa eteenpäin. Liiverissä todetaan, että yleensä jo valmisteluvaiheessa selvi-

tetään tarvittavia asioita TE-keskuksen kanssa. Liiverin näkemyksen mukaan TE-keskus ei ole sanotta-

vassa määrin puuttunut hankkeiden sisältöihin. Enemmänkin ongelmia on voinut tulla hyväksyttävien 

kustannusten kanssa. Pääosin kuitenkin vuoropuhelu TE-keskuksen viranomaisten kanssa on ollut 

toimivaa ja hyvää.

Suupohjassa sitä vastoin koetaan, että TE-keskuksessa puututaan hankkeiden sisältöön, vaikka oi-

keutta siihen ei ole. Toimintaryhmän autonomian koetaan olevan vaarassa etenkin uuden käsittely-

prosessin myötä. Tilanteessa, jossa yrityshankkeet menevät samaan pöytään muiden TE-keskuksen 

yrityshankkeiden kanssa, TE-keskuksen valta koetaan kasvavan liian suureksi. Suupohjassa nähdään, 

että TE-keskusta on välillä muistutettava siitä, että se ei päätä hankkeista ja että on hyvä käydä välillä 

keskustelua laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusharkinnan rajanvedoista. 



22

Hanketoimijoille ei TE-keskuksen ja toimintaryhmien välinen tehtävienjako ja mahdolliset tulkinta-

erimielisyydet juuri näyttäydy, vaan he näkevät hakemuksen käsittelyn toimivana ja nopeana. Han-

ketoimijoilla onkin hyvin myönteinen kuva koko hankeprosessista. Vaikka yleensä tarvitaan joitakin 

lisäselvityksiä, toimintaryhmä osaa kääntää TE-keskuksen vaatimukset hankehakijalle ymmärrettävik-

si. Hankehakijat kokevatkin, että välikäsi hanketoteuttajan ja TE-keskuksen välillä on tarpeellinen ja 

madaltaa kynnystä uusien hanketoimijoiden mukaantuloon. 

Yritystukihankkeita tuli viime ohjelmakaudella vain LEADER+ -toimintaryhmien kautta, mutta jatkos-

sa yritystukihakemuksia tulee kaikkien Etelä-Pohjanmaan toimintaryhmien kautta. Toimintaryhmän 

sisällä toimiva yritystukijaosto käsittelee ensin yritystukihakemuksia ja antaa niistä lausuntoja, minkä 

jälkeen hanke esitellään TE-keskuksen yritystukien yhteensovituspöydässä (ns. Y-pöytä). Yhteensovi-

tuksen jälkeen toimintaryhmän hallitus tekee päätöksen hankkeen rahoittamisesta. Hallitus voi tehdä 

kielteisen päätöksen hankkeesta, joka ei sovi ohjelmaan ja toimintaryhmässä sovittuihin linjauksiin tai 

jos se on asetusten ja määräysten vastainen. Yrityshankkeissa katsotaan myös, että hakijalla on oltava 

edellytykset kannattavaan liiketaloudelliseen toimintaan. TE-keskus on alussa toimintaryhmien apuna 

ja TE-keskuksessa toivotaan, että hankehakijat olisivat enemmänkin yhteydessä yritysosastolle. TE-

keskuksen ja toimintaryhmien yrityshankkeita rahoitetaan samasta maaseuturahastosta, ja pääjako 

on, että toimintaryhmille tulee aloittavat ja pienet yritykset. 

Yritystukihankkeiden myötä viranomaisrooli tulee jatkossa entistä vahvemmin mukaan toimintaryh-

mien työhön. TE-keskuksen huolena on kentällä mahdollisesti syntyvä käsitys, että toimintaryhmien 

kautta yritystukea olisi helpommin saatavissa. Laillisuustarkastelu tehdään kuitenkin jatkossa edelleen 

TE-keskuksessa. Uudessa tilanteessa selkeiden linjausten teko on erityisen tärkeää, mutta toiminta-

ryhmät ovat kuitenkin edelleen itsenäisiä ja TE-keskusten kanssa toiminnan on perustuttava hyviin 

suhteisiin jatkossakin.

Menettelytavat etsivät tätä kirjoitettaessa muotoaan. Joka tapauksessa on selvää, että muutokset 

edellyttävät toimintaryhmien tunnettuuden nostamista ja roolin esilletuomista, ja tällöin tarvitaan 

vahvempia yhteyksiä muun muassa yrittäjäyhdistyksiin. Toimintaryhmät ovat itse toivoneet, että he 

pääsisivät mukaan laajempaan piiriin, jossa saisivat tietoa koko maakunnan hankkeista. Todennäköis-

tä on, että perustettaisiin ryhmä, jossa toimintaryhmien edustajat itse esittelisivät hankkeensa kuten 

tähänkin asti toimintaryhmäjaostossa.

3.4  Innovatiivisuus hankeprosesseissa eri tahojen tulkitsemana  

TE-keskuksen mukaan hyvä hanke on sellainen, joka on lähtenyt paikallisista tarpeista, halusta ja 

innostuksesta. Erityisesti hanketoimijoiden innostuksen nähdään johtavan siihen, että hanke myös 

toteutetaan hyvin. Hankkeiden taso vaihtelee TE-keskuksen edustajien näkemysten mukaan paljon, 

ja joissakin hankkeissa idea on hyvä, mutta toteutus ontuu. Toisinaan vastaan tulee suunnitelmia, joi-

ta ei TE-keskuksessa oikein ymmärretä, mutta joita se ei voi kaataa lakiin perustuen. TE-keskuksessa 

todetaan, että innovatiivisuus onkin kuin ”veteen piirretty viiva”. TE-keskuksessa ei ole kuitenkaan 

käyty syvällistä keskustelua hankkeiden innovatiivisuudesta, sillä sen määrittelemisen ei varsinaisesti 

koeta kuuluvan viranomaistoimintaan. 

Toimintaryhmähankkeita ei kokonaisuudessaan nähdä etenkään yritysosastolla sen innovatiivisempi-

na kuin muitakaan hankkeita. Jossain hankkeessa tosin voi olla esimerkiksi niin uusi idea, että mark-
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kinoita on vaikea selvittää. TE-keskuksen yritysosaston näkemyksen mukaan innovatiivisuus pitäisi 

joka tapauksessa löytää hankkeista jo toimintaryhmän hallituksen kokouksissa. Toimintaryhmillä näh-

däänkin olevan tärkeä rooli pyrkiä poistamaan innovatiivisten hankkeiden syntyä rajoittavia tekijöitä. 

TE-keskuksessa ei silti kyetty kuvaamaan, millä keinoin toimintaryhmä voi erityisesti tukea innovatii-

visuutta yrityshankkeissa.

Hanketoteuttajien hankeosaaminen on TE-keskuksen edustajien näkemysten mukaan kasvanut, mikä 

on vaikuttanut hankkeiden toteuttamisen tasoon. Välimenokaudella on tullut kyselyitä liittyen han-

keideoihin, joten vaikuttaa siltä, että ideat eivät ole ehtyneet. Myös uusia toimijoita on saatu mukaan, 

ja erityisesti Liiveri on kunnostautunut tässä. Kokoavasti sanottuna, TE-keskuksen mukaan toimin-

taryhmien hankkeissa kyse on riskirahoituksesta, mutta koska hankkeet ovat suhteellisen pieniä, ei 

riskiä niiden kohdalla voida pitää kovinkaan suurena.  

Toimintaryhmät ovat sitä vastoin huolissaan siitä, että innovatiivisuuden ajatus saattaa ”kadota” TE-

keskuksen käsittelyssä. On koettu, että TE-keskus ottaa kantaa hankkeiden sisältöihin ja astuu tarkoi-

tuksenmukaisuusharkinnan puolelle, mikä on johtanut jo ennalta tiettyyn varovaisuuteen. Toiminta-

ryhmät myös pelkäävät, että hakijat harvenevat, koska kokevat prosessin byrokraattiseksi.

Kaikki haastatellut hankkeiden toteuttajat edustivat hankkeita, jotka he kokivat innovatiivisiksi. Nämä 

hankkeet olivat myös toimintaryhmien näkökulmasta erityisen innovatiivisia. Hanketoimijat osasivat 

kuvailla varsin hyvin, millainen heidän mukaansa on innovatiivinen hanke ja mikä juuri heidän hank-

keessaan oli uutta ja erilaista. Hankkeiden toteuttajat myös kokivat, että heidän ideansa olivat säi-

lyneet samana, vaikka hankesuunnitelmaa olisikin työstetty toimintaryhmien ohjeistuksen mukaan. 

Ideoiden synnyttämisestä eräs haastateltava kuitenkin totesi, että ideoita kyllä löytyy, mutta ne ovat 

loppujen lopuksi melko tavanomaisia. Tämän vuoksi ideointiinkin pitäisi löytyä uutta näkökulmaa. 

Tähän mennessä hankeideoiden synnyttämisessä tai hankeaihioiden arvioinnissa ei ole käytetty ul-

kopuolisia asiantuntijoita, mutta ideoiden tuotantoa tehostamaan olisi mahdollista käyttää erilaisia 

menetelmiä, esimerkiksi niin sanotun innovaatiosession sovelluksia1. Mahdollista olisi myös käyttää 

aikaisemmin hankkeita toteuttaneita tahoja asiantuntijoina ja uusien hanketoimijoiden tutoreina. 

Hanketoimijat ovat pääosin tietoisia hankkeiden pilottiluonteisuus-vaatimuksesta. Hakuoppaassa asia 

tulee viimeistään johtoajatuksena esille, ja yleensä siitä puhutaan jo ensimmäisessä yhteydenotossa 

toimintaryhmän kanssa. Innovatiivinen hanke nähtiin siten, että se voi olla sisällöltään täysin uusi, 

mutta se voi olla myös uudenlainen näkökulma tuttuunkin asiaan, uusi tapa toimia tai uusi yhteistyö-

muoto. Kaiken kaikkiaan peräänkuulutettiin enemmän riskinottoa kaikilla toimijatahoilla. 

”Sellainen, joka todella tuo jotakin uutta ja sitten se, että se on suunnattu mahdollisim-
man laajalle alalle ihmisiä, semmonen, ei ehkä hirveän pienelle, suppealle ryhmälle, kun 
siinä aina tuntuu, että haetaan rahaa sille jotenkin omiin tarkoitusperiin, että ollaan niin 
kuin aidosti kiinnostuneita luomaan jotakin uutta.” (kehittämishankkeen vetäjä)

”Innovatiivisessa hankkeessa voi olla uudella tavalla yhdistettynä vanhojakin juttuja.” 
(yritysryhmähankkeen vetäjä)

1  Innovaatiosession alkuperäisenä ajatuksena on uudistaa yritysten liiketoimintaa. Menetelmän ydin on kehittämissessioissa, joiden avulla tarvit-
tava ulkopuolinen asiantuntemus linkitetään innovaatioprosessiin. Keskeinen osa innovaatiosessiota on niin sanotun luovan työn menetelmillä 
tapahtuva innovaatioaihioiden etsiminen ja arviointi. Menetelmällä pyritään innovaatioaihioiden tunnistamisen sekä yllättävien yhteyksien 
löytämiseen (esim. uudet teknologiat tai liiketoimintamallit) sekä epätavallisiin tieteen- ja toimialojen yhdistelmiin. Menetelmää on kehitetty 
Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksikössä ja Seinäjoen Teknologiakeskus on kehittänyt välinettä edelleen sovellettavaksi etelä-
pohjalaisessa yrityskentässä. Innovaatiosessiota on myös kokeiltu esimerkiksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun kulttuurintuottajien kanssa, ja 
periaatteessa sitä olisi mahdollista soveltaa myös yhdistyskentässä, esimerkiksi toimintaryhmätyön uudistamiseen tai jossain muodossa han-
keideoiden kehittämiseen ja testaamiseen. 
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”Leader-hankkeen pitää palvella paikallista tarvetta, asiakkailta tulevia tarpeita, palvella 
alueen yrityksiä. Riskiä on olemassa ja pitää saada kokeilla erilaisia asioita vaikka onnis-
tumisesta ei takuita olisikaan.” (yritysryhmähankkeen vetäjä)

”Tehdään jotakin, mitä ei arkipäivänä tule ajatelleeksi, jotakin positiivista. Luo jotakin 
uutta, mitä ei siinä ympäristössä ole nähty.” (kehittämishankkeen vetäjä)

Selvästi tärkein seikka hankkeen onnistumisen kannalta on toimijoiden innostuneisuus ja palo asiaan. 

Tarvitaan ainakin yksi tulisielu, joka jaksaa viedä asioita eteenpäin ja innostaa myös muita.

”Mä olin tosi innostunu ja tein hirveästi töitä sen eteen, että se olis mahdollisimman 
helppo niille meidän hallituksen jäsenille, jotka ei ollu sitte niin innostuneita…” (kehit-
tämishankkeen vetäjä)

”Tämä on innostavaa ja kiinnostavaa työtä. Ittekin on saanu valtavasti energiaa, vaikka 
työpäivät on venyny ja 12 tuntia ei oo riittäny. Riskit on hirveän suuret, että yhtään ei tie-
detä, joudutaanko lopettaa toiminta vai lähteekö tämä lentoon tästä. Riskejä pitää vaan 
ottaa, jos meinaa jotakin uutta saada aikaiseksi.”  (yrityshankkeen vastuullinen johtaja)

”Innovatiivisuus on porukasta kiinni, innostuksesta.” (yritysryhmähankkeen vetäjä)

Innovatiivisuuden syntymiseen tarvitaan näkemys jonkin asian tarpeellisuudesta. Myös laajakatseisuus 

on ehdoton edellytys uuden synnyttämiselle. Muualta saadut kokemukset ja esimerkit voivat olla in-

nostavia. Ideointitapahtumat, joissa saa myös tietoa rahoitusmahdollisuuksista voivat innostaa uuden 

kehittelyyn. Vastaajien mukaan innovatiivisuutta voisi syntyä paremmin eri toimialoja sekoittamalla ja 

kokoamalla erilaisia toimijoita tietyn teeman ympärille. Parhaiten innovatiivisuutta tukee positiivinen 

palaute ja tukiverkosto, joka todella ymmärtää, mistä on kysymys, sillä yksittäinen henkilö ei pysty 

pitämään innovatiivisuutta yllä ilman tukea. Myös asenteet ja uskalluksen puute voivat olla rajoittavia 

tekijöitä. Mahdollisuuksia ei nähdä ja vanhassa on turvallista pysyä. Byrokratia ja toimintatapojen 

muodollisuus voivat olla myös innostusta vähentävä seikka. 

Innovatiivisuus on käsite, joka vaatii kulloisessakin käyttöyhteydessä entistä parempaa määrittelyä. 

Tällä hetkellä se ymmärretään yleisesti siten, että kyseessä on alueelle uutta toimintaa, uudenlainen 

toimijoiden yhteistyöverkosto tai täysin uusi hanketoimija toteuttaa jotakin hanketta, jonka sisältö ei 

välttämättä ole varsinaisesti innovatiivinen, mutta toimijalle tai esimerkiksi kylälle se on täysin uutta. 

Yksittäiset toimijat kuvailevat innovatiivista hanketta siten, että se on jotakin ”hullua” jopa riskialtis-

takin. Joskus hankkeesta, johon kukaan ei usko, voi tulla todella innovatiivinen lopputulos, joka jää 

elämään myös hankkeen jälkeen. 

Yksiselitteistä vastausta siihen, kuinka innovatiivista toimintaryhmien hanketoiminnan tulisi olla, on 

mahdotonta antaa. Kuten edellä on kuvattu, hankesyklin eri toimijat ymmärtävät innovatiivisuuden 

varsin monella tavalla tai sitä ei edes pyritä tietoisesti määrittelemään. Olennaista jatkossa onkin, mi-

ten innovatiivisuutta eri hankesyklin vaiheissa eri tahoilla tulkitaan. Tällöin kyse on siitä, miten hakija 

viestii ideansa ensin toimintaryhmien työntekijöille ja miten laadittu hankesuunnitelma puolestaan 

viestii sen eteenpäin toimintaryhmän hallitukselle ja TE-keskukselle. 
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4.  Lähestymistapoja innovatiivisuuden arvioimiseksi

Toimintaryhmien haastatteluista nousi esiin tarve arviointivälineelle, joka helpottaisi hankkeiden va-

lintaprosessia. Erityisesti tällä viitattiin sellaisiin mahdollisiin valintatilanteisiin, joissa pilottiluonteisuus 

ja innovatiivisuus saattaisivat olla vaa’ankieliasemassa tehtäessä päätöstä kahden muuten tasavahvan 

hankkeen välillä. Käyttöä koettiin olevan ”työkalulle”, jolla sekä toimintaryhmän työntekijät että hal-

litus voisivat arvioida hankeaihioiden innovatiivisuutta. Samalla arviointi voitaisiin ulottaa muihinkin 

kriteereihin. Työkalun olisi oltava nopea ja helppokäyttöinen, eikä sen saisi lisätä byrokratiaa tai vai-

keuttaa toimintaryhmän joustavaa reagoimista ruohonjuuritason ideoihin. 

Liiverin haastatteluissa nousi tarve myös jonkinlaiselle hankevetäjien innovatiivisuustyökalulle, jota he 

tarvitsisivat lähinnä siinä vaiheessa, kun raportoivat hankkeesta. Ongelmana koettiin, että kaikkea 

hankkeessa saavutettua uutta ei nykyisellään tule loppuraportoinnissa esille, koska pelätään, että se 

ei ole ollut hankerahoilla sallittua toimintaa (kuten esimerkiksi oman organisaation uudistaminen ja 

kehittäminen). Hyvät ja uudet toimintamallit ovat kuitenkin juuri keskeisiä tuloksia, jotka olisi syytä 

tuoda vahvemmin esiin. Nykyiset loppuraportointimallit eivät tätä riittävästi tue, sillä niissä keskity-

tään liiaksi hankkeiden ennalta rajattuihin indikaattoreihin, jotka saattavat estää näkemästä hankkei-

den muita tuloksia ja vaikutuksia.

Arviointivälineen ei haluttu ohjaavan liikaa hankesuunnittelua, joten kyseeseen ei esimerkiksi voisi 

tulla hankehakijalle annettava erillinen kriteerilista, jonka pohjalta hakijat pyrkisivät laatimaan han-

kesuunnitelmansa tai ennakkoarviointilomake, jossa hakijoita pyydettäisiin yksityiskohtaisesti arvioi-

maan hankeideansa innovaatiopotentiaalia ja pilottiluonteisuutta. Hankehakijoiden näkökulmasta 

riittävänä ohjausinstrumenttina onkin toimintaryhmän ohjelma, johon hankeidean ja hankesuunnitel-

man tulee osua. Lähtökohtana mahdollisen arviointivälineen suunnittelussa täytyy siis pitää sitä, että 

se olisi lähinnä toimintaryhmän työntekijöiden ja hallituksen käytössä ja ettei hakijaa kuormitettaisi 

laajamittaisilla itse- tai ennakkoarvioinneilla. Alkuideointivaihetta ei ole syytä organisoida muodolli-

semmaksi. 

Mahdollista arviointityökalua koskee kaksi peruskysymystä eli mihin hankesyklin vaiheeseen sitä tar-

vittaisiin ja millainen se olisi luonteeltaan. Karkeasti on erotettavissa neljä mahdollista vaihetta, jossa 

tätä työkalua voitaisiin tarvita ja käyttää: 

1) ideoiden synnyttäminen ja esivalinta toimijakentällä,

2) ideoiden valinta ja testaus toimintaryhmän työntekijöiden toimesta, 

3) hankesuunnitelmien (prototyyppien) kilpailutus ja valinta toimintaryhmän hallituksessa sekä

4) hankkeiden tulosten ja vaikutusten arviointi. 

Oma kysymyksensä vielä on, tarvitsisiko hankkeiden käsittely TE-keskuksessa välinettä innovatiivisuu-

den arviointiin, kun aineiston valossa näyttää siltä, että siellä tulkinta hankkeiden innovatiivisuudesta 

on toisenlainen ja varauksellisempi kuin toimintaryhmissä. Tämä kysymys toki voidaan sivuuttaa sillä 

toteamuksella, että innovatiivisuuden arviointi ei kuulu laillisuusharkinnan piiriin, joten se ei ole TE-

keskuksen tehtävä.  

Haastateltavien kanssa keskusteltiin siitä, millainen tämä arviointiväline olisi luonteeltaan. Heiltä tie-

dusteltiin muun muassa sitä, tulisiko laatia jokin mittaristo kuvaamaan hankeideoiden ja -aihioiden 

innovatiivisuutta. ”Innovatiivisuusmittari” koettiin kuitenkin liian rajaavana käsitteenä viitaten nimen-
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omaan ideointivaiheen tiettyyn vapauteen ja intuitiivisen arviointiotteen säilyttämiseen. Erityisesti toi-

vottiin innovatiivisuuden käsitteen parempaa avaamista ja määrittelyä sekä sen valottamista, mitkä 

yleisellä tasolla ovat innovatiivisuutta mahdollistavia tai ehkäiseviä tekijöitä, ja ennen kaikkea, mitä 

innovatiivisuus tarkoittaa nimenomaan hankeprosesseissa. 

Ennemmin kuin ”kriteerilista”, ”mittaristo”2 tai ylipäätään mikään yksittäinen ”työkalu” kyseeseen 

tulisi lähinnä se, miten toimintaryhmän työntekijät ja hallitus mutta myös TE-keskuksen viranhaltijat 

saisivat nykyistä paremman otteen innovatiivisuus-teemasta. Innovatiivisuuden arviointi toteutuu ny-

kyisellään karkeasti ottaen siten, että ihmiset eri hankesyklin vaiheissa omalla hanketyötä koskevalla 

asiantuntijuudellaan ja laajimmillaan omalla elämänkokemuksellaan arvioivat, millaista toimintaa voi-

daan pitää innovatiivisena. Tätä näkemystä käytetään hyväksi, kun hankkeita arvioidaan ideavaihees-

ta aina rahoituspäätöksen syntyyn sekä hankkeiden tulosten ja vaikutusten arviointiin asti. Vaikka 

taustalla ovat ohjelmakehykset ja säännöt, jotka antavat puitteet sille, millainen toiminta on mahdol-

lista, eivät nämä anna selkeitä ohjeita siitä, millaista toimintaa voidaan pitää innovatiivisena.   

Ensimmäisenä pohdittavana kysymyksenä on, pitäisikö kaikkien ideoiden antaa tulla hallitukseen asti 

tai tuoda hallituksen jäseniä mukaan vahvemmin jo ideavaiheeseen? Tuskin on järkevää saati mahdol-

lista, että ideat tulisivat ideoina hallitukseen mutta prototyyppeinä kylläkin. Toimintaryhmien työnte-

kijät keräävät ja arvioivat ideoita ja suodattavat niitä siis jo valmiiksi. Kysyttävä silti on, tapahtuuko jo 

ideavaiheessa liikaa karsintaa ja rajaamista. Aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että toimintaryhmän 

työntekijä on viime kädessä paljon vartijana, kun kyse on ideoiden valinnasta jatkotyöstämiseen. Toi-

mintaryhmän työntekijät ”tietävät ennakolta”, millaiset hankkeet tulevat menemään läpi tai ei. 

Yhtenä esimerkkinä ideoiden testaamisesta voi käyttää ”nyrkkisääntöä”, jonka mukaan joka kah-

deskymmenes esiteltävä keksintöidea voi olla kaupallinen menestys tai vaihtoehtoisesti, jos jokai-

sen idean esittelee vähintään kahdellekymmenelle eri alan asiantuntijalle, voi jopa jokaisesta ideasta 

löytyä jollain alalla kaupallisen menestyksen siemenen. Tämä siis pätee vasta alkuideavaiheeseen. 

Eli toimintaryhmän työntekijöiden tulisi tarvittaessa, siis siinä tapauksessa, että heidän asiantunti-

juutensa tai kokemuksensa ei selvästikään riitä tunnistamaan idean potentiaalia, käyttää jonkinlaista 

arviointimenettelyä.  

Entä olisiko tarpeen tuoda prosessiin mukaan enemmän ulkopuolisia asiantuntijoita? Mikäli han-

keideat tai -aihiot kävisivät jossain vaiheessa jonkinlaisen ulkopuolisen asiantuntijaseulan läpi, tietäisi 

tämä yhtä tulkintatasoa lisää prosessiin. Toinen haastava kysymys on se, mihin vaiheeseen ulkopuo-

lisen asiantuntijan arviointi tulisi kohdentaa. Entä miten tämä resursoitaisiin ja ketkä ulkopuoliset 

asiantuntijat tähän voisivat sitoutua? Kyseeseen voisi lähinnä tulla se, että toimintaryhmän työn-

tekijöiden harkinnan mukaan joissain epäselvissä tapauksissa voitaisiin käyttää tukena ulkopuolisia 

asiantuntijoita. Nämä asiantuntijat voitaisiin koota esimerkiksi siten, että maaseutuverkosto keräisi ja 

ylläpitäisi rekisteriä henkilöistä, jotka ovat lupautuneet kommentoimaan hankeideoita ja -suunnitel-

mia omilta asiantuntemusaloiltaan. 

2 Mittari viittaa ensisijassa kvantitatiiviseen otteeseen, jossa jokin ilmiö pyritään saattamaan numeraaliseen muotoon, jotta sitä voitaisiin havain-
noida mahdollisimman objektiivisesti. Esimerkiksi psykologiassa on useita tunnettuja mittareita, jotka ovat pitkän ajan kuluessa kehitettyjä ja 
suurilla aineistoilla testattuja (mm. Beckin masennusta mittaava BDI, Kirtonin sopeutuvaa tai uudistavaa luovuutta mittaava KAI jne.). Vaikka 
innovatiivisuus kyettäisiin pilkkomaan tyhjentävästi osatekijöihinsä ja tiedettäisiin, mitkä kaikki tekijät aikaansaavat innovatiivista toimintaa ja 
vaikka nämä osatekijät kyettäisiin operationalisoimaan mitattavaan muotoon, jäisi silti ongelmaksi se, että olisi oltava tiedossa tai päätettävä 
kunkin muuttujan kohdalla raja-arvot, joiden perusteella tiedettäisiin, milloin ”riittävä” taso on saavutettu. Tällaista kaikenkattavaa, testattua 
ja yleisesti hyväksyttyä ”innovatiivisen toiminnan mittaristoa” ei ole olemassa, vaikka erilaisia organisaatioiden innovaatiotehokkuuden mit-
tareita onkin. Esimerkkinä organisaatioiden ja yritysten innovaatiotoiminnan tehokkuuden mittaamisesta on InnoSpa® -kyselytutkimus (ks. 
enemmän www.innospa.fi). Käytännössä hanketoiminnan innovatiivisuuden mittaaminen voisi koostua yhdistelemänä sekä organisaatioiden 
(hakijatahot) että hankkeessa toimivien yksilöiden ja osallisten innovatiivisuuden mittaamisesta. 
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Lähtökohtana kuitenkin on, että ideoita ei kannata kilpailuttaa ja arvioida, vaan ideoista jalostettuja 

hankeaihioita. Voidaan väittää, että ideatasolla tapahtuvan valinnan tekee hankehakija itse yhdessä 

toimintaryhmän työntekijän kanssa. Toimintaryhmien työntekijöiden tulee kaikin tavoin edistää ide-

oiden tuotantoa, jolloin pääajatuksena on se, että tuotetaan mahdollisimman paljon ideoita, joista 

karsitaan ja poimitaan parhaat. 

Suupohjan toimintaryhmässä koetaan, että pysyvien asiantuntijoiden käyttäminen hankkeiden ar-

vioinnissa voi olla jopa haitallista. Lähtökohtaisesti nähdään, että toimintaryhmällä on oltava se 

asiantuntemus, joka riittää hankkeiden arvioitiin ja että toimintaryhmän tehtävänä on käsitellä ja 

kommentoida hankeideoita. Paras asiantuntemus on alueella ja erilaisia yhteyksiä sekä hankkeiden 

yhteistyömahdollisuuksia voidaan tarkistaa, mutta sen syvemmin ei ole syytä selvittää taustoja. Tätä 

perustellaan muun muassa sillä, että hankeprosessi ei saa olla liian kankea. Yrityshankkeissa asian-

tuntemusta tarvitaan enemmän ja ulkopuolista ammattitaitoa on syytä hyödyntää. Toimialaryhmiä 

käytetään tällä hetkellä Suupohjassa asiantuntijoina, sillä ne ovat osa seudun verkostoja. Ne eivät kui-

tenkaan ole pysyviä asiantuntijafoorumeita, vaan niitä hyödynnetään tarvittaessa. Innovatiivisuuden 

pelätään karisevan, jos asiantuntijat olisivat pysyviä. Joskus myös hankkeen kohderyhmältä voidaan 

pyytää lausuntoja, joilla voidaan selvittää, ovatko hankkeessa mainitut kumppanit todella mukana 

ja sitoutuneita hankkeeseen. Toimintaryhmät painottavat, että itse hakemuksesta pitäisi tulla esiin 

toteuttajatahon asiantuntemus ja aiheen uutuusarvo. 

Tämän ulkopuolisen arvioinnin pitäisi kokoavasti sanottuna kyetä olemaan sikäli joustavaa, että jois-

sain tapauksissa sitä tarvitaan jo ensimmäisen idean koettelemiseen. Joissain tapauksissa valmis han-

kesuunnitelma puolestaan vaatisi ulkopuolisen asiantuntijan arvioinnin etenkin siinä tilanteessa, että 

joudutaan tekemään vertailua hankkeiden välillä. Näille molemmille tapauksille tulisi rakentaa omat 

menettelytapansa. 

Kyse ei ole vain siitä, tunnistetaanko hyvä hankeidea tai siitä, saako ”liian” innovatiivinen hanke ra-

hoitusta vai ei, vaan pikemminkin siitä, miten voidaan toimia tilanteessa, jossa käsillä olevaa hanketta 

ei voi verrata muihin hankkeisiin. Mikäli hanke muuten täyttää ehdot ohjelmaan sopivuudesta, tulee 

sen innovaatiopotentiaalista rahoituspäätöksen ratkaisija ja muista hakemuksista erottava tekijä. On-

gelmaan on yksi mahdollinen ratkaisu, joka tosin johtaa uusiin ongelmiin, nimittäin hankehakujen 

teemoittaminen ja niiden kohdentaminen tiettyihin ajankohtiin hieman samaan tapaan kuin monet 

tutkimus- ja kehittämisrahojen hankehaut (esimerkiksi Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, Suomen 

Akatemia jne.). Näin saadaan hakemukset yhtä aikaa vertailtavaksi, ja tietyillä ennakolta määritellyil-

lä kriteereillä ja esimerkiksi ulkopuolisten arvioitsijoiden käytöllä voidaan valita rahoitettavat hank-

keet. Tällöin hankkeista voidaan myös koota suurempia ja vaikuttavampia kokonaisuuksia sekä karsia 

päällekkäisyyksiä. Tätä mallia alkavalla ohjelmakaudella ollaankin soveltamassa toimintaryhmätyössä. 

Ainakin eteläpohjalaisista toimintaryhmistä Aisapari ryhtyy toteuttamaan alkavalla ohjelmakaudella 

teemahakuja, joissa joka vuodelle valitaan kaksi toiminnan tavoitteita tukevaa teemaa. Tällaisessa 

mallissa tosin haasteena on, että hankkeen suunnittelijan ja rahoittajan yhteys saattaa muodostua 

etäisemmäksi eli karkeasti sanottuna vastaan otetaan mieluummin valmiita hankesuunnitelmia, jotka 

kilpailevat keskenään. Näin ollen ideointi ja ideoiden testaus jätetään enemmän hakijan vastuulle. 

Hakijan kompetenssit hankesuunnitelman laatijana myös saattavat korostua entistä enemmän (kuka 

parhaimman hakemuksen tekee). Mikäli käytettäisiin yksinomaan ajoitettua hakua, se sotisi LEADER-

toiminnan joustavuutta vastaan, mutta varmaankaan tällaiseen malliin ei ole aikomusta mennä. 
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Viittasimme edellä sellaisiin innovatiivista toimintaa leimaaviin piirteisiin, joiden voi katsoa soveltuvan 

myös hankeaihioiden ja hankeprosessien arviointiin. Mitään tyhjentävää ja kaikenkattavaa listaa tai 

mittaria ei ole tarkoitus eikä mahdollistakaan laatia, mutta ohessa on kolme nähdäksemme keskeisin-

tä teemaa ja niistä nousevia avainkysymyksiä. Niitä toimintaryhmän työntekijät ja hallitus voivat pitää 

mielessään arvioidessaan ideoita ja hankesuunnitelmia, tapahtuipa tämä arviointi sitten omin voimin 

tai vaikka mukana olisi jokin ulkopuolinen taho. 

■ Onko hankkeessa tuotu riittävän/sopivan vieraita asioita, elementtejä ja toimijoita 

yhteen? (ns. optimaalinen kognitiivinen etäisyys) Nämä voivat olla toimijoita, jotka eivät ole 

ennemmin tehneet yhteistyötä, mutta olennaisempaa on se, millainen vuorovaikutus näiden 

toimijoiden välille syntyy. 

■ Onko hankkeessa mukana jokin alueen/hanketoimijan ulkopuolinen ulottuvuus, pa-

nos tai impulssi? 

 Millainen tämä ulkopuolinen impulssi on ja miten se on hankesuunnitelmassa kuvattu, entä 

mihin hankkeen vaiheisiin se erityisesti liittyy? (esimerkiksi yksittäinen ihminen, jokin uusi me-

netelmä tai teoria jne.).

■ Millainen on toteuttajatahon kompetenssi ja ennen kaikkea innostus aiheeseen? 

 Keiden sitoutuminen ja innostuminen ovat ratkaisevan tärkeää hankkeen kannalta, millaisilla 

hartioilla sitoutuminen ja innostus lepäävät suhteessa hankkeen kokoon, oletettaviin vastoin-

käymisiin ja taustaorganisaation tukeen? Riittääkö yksi tulisielu ja entä miten innostusta aio-

taan levittää? 

Kokoavasti sanottuna tärkeään rooliin nousee se, miten hakija hankesuunnitelmassa viestii sen, mitä 

hankkeella pyritään uudistamaan ja kokeilemaan, siis millainen ”prototyyppi” hankesuunnitelmasta 

on onnistuttu luomaan. Oleellista esimerkiksi on se, miten suunnitelma viestii innostuksen ja sitoutu-

misen. Täytyy myös huomauttaa, että innovatiivisuuden yleiset edellytykset eivät sinänsä vielä kerro, 

onko hanke hyvä vai ei. Esimerkiksi hankkeella ratkaistava ongelma voi olla huonosti tunnistettu 

ja keskitytään jonkin kohderyhmän kannalta väärään tai vähemmän ajankohtaiseen asiaan, vaikka 

sinänsä toiminnassa olisikin innovatiivisuutta. Hankkeen ”hyvyys” ei siis yksinomaan ole kiinni sen 

innovatiivisuudesta vaikka näiden välille usein tunnutaan vetävän yhtäläisyysmerkit.  
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5.  Loppupäätelmät
 

Hyvän hankkeen tunnistaminen ei tunnu olevan ylipääsemättömän suuri ongelma toimintaryhmien 

työntekijöille. Heille on kerääntynyt kokemusta ja muodostunut näkemys hyvistä hankeideoista ja 

hankkeiden toteuttajista. Vaikka he osaavat usein ennakolta todeta myös hankkeen ”innovatiivisuus-

potentiaalin”, toivovat he silti jotain tukea innovatiivisuuden haltuunottoon. Hallitustyöskentelyssä 

innovatiivisuus vaatisi sen sijaan tarkempaa määrittelyä. Hallitus koostuu hyvin erilaisista ihmisistä, joi-

den yhteys hanketoimintaan voi olla vaihteleva. Heidän on kokemuksensa perusteella vaikea arvioida 

hankkeen uutuusarvoa, ellei hankkeen sisältö osu juuri heidän omaan asiantuntijuusalaansa. 

Hanketoimijat pystyvät löytämään omista hankkeistaan innovatiivisuutta. Aineiston perusteella voi-

daan myös todeta, että innostus asiaan ja palo tehdä hanketta ovat ratkaisevan tärkeitä hankkeen 

onnistumisen ja toiminnan jatkuvuuden kannalta. Innostuneet toimijat pystyvät myös luomaan pa-

remmin uutta ja keksimään uusia toimintamalleja. Siksi toimijoiden innostuksen arvioiminen ja tuke-

minen voi olla tärkeämpää kuin innovatiivisuuden arvioiminen sinänsä.

TE-keskuksen viranhaltijat suhtautuvat varauksellisemmin toimintaryhmähankkeiden innovatiivisuu-

teen kuin muut hankeketjun toimijat. Innovatiivisuus ei kuitenkaan ole suoraan heidän tarkastelunsa 

kohteena hankkeissa, joissa he käyttävät laillisuusharkintaa. Toisaalta, TE-keskuksen käsittelyssä on 

runsaasti hankkeita, joista toimintaryhmähankkeet muodostavat vain osan, eivätkä ne siksi ole erityis-

asemassa. Monet suuremmat TE-keskuksen rahoittamat hankkeet voivat olla heidän näkemyksensä 

mukaan innovatiivisempia kuin toimintaryhmähankkeet, joten myös innovatiivisuusvaatimus tulisi 

suhteuttaa hankkeen volyymin mukaan. Toimintaryhmähankkeiden pilottiluonteisuudesta muistutta-

minen voisi myös olla aika ajoin tarpeen, jotta myös riskialttiimmat hankkeet hyväksyttäisiin.

Toimintaryhmän työntekijöiden roolina on toimia kentällä aktiivisesti ideoiden esiinnostajana, vies-

tittää rahoitusmahdollisuudesta sekä olla myötävaikuttamassa siihen, että ideat muokkautuvat ja 

jalostuvat hankesuunnitelmiksi ja -hakemuksiksi. Samalla he toimivat ikään kuin tulkkina toimintaryh-

män hallituksen ja TE-keskuksen sekä hankehakijoiden välissä kääntäen ohjelma- ja rahoituskehysten 

kieltä hanketoimijoiden kielelle ja toisinpäin. He siis kertovat, mikä on mahdollista ja mikä ei. Tämä 

kaksoisrooli ei kuitenkaan ole ongelmaton, sillä toimintaryhmien työntekijät joutuvat tietyllä tapaa 

ennakoimaan sekä hallituksen että TE-keskuksen päätöksiä. Hankeprosessien innovatiivisuuden kan-

nalta ongelmalliseksi tämä muodostuu siinä tapauksessa, jos hakijoita kehotetaan välttämään turhaa 

työtä ja jos hankeideoita torpedoidaan jo niiden syntysijoilla. Toisaalta hakijan kannalta on reilua, että 

ideoita ei viedä tarpeettoman pitkälle, mikäli on selvästi odotettavissa, että hallituksen tai rahoittajan 

tulkinta hankkeesta on negatiivinen. Ennakointi on järkevää oman työmääränkin rajaamisen kannal-

ta. Vaikka toimintaryhmän työntekijä tietää ja tuntee tämän ”suodatinrakenteen”, ei hänen tästä 

huolimatta saisi kuitenkaan tuoda tätä toimijoille ilmi tyyliin: ”eivät tällaiset hankkeet kuitenkaan 

mene läpi”. 

Tässä raportissa olemme ymmärtäneet hanketoiminnan innovatiivisuuden tiivistetysti sanottuna mo-

nimuotoisena prosessina, jossa innovatiivisuuden käsitteestä ja sen ehdoista neuvotellaan eri tahojen 

kesken hankesyklin edetessä yksittäisistä ideoista toiminnaksi ja aina tuloksiksi asti. Oleellista tässä 

prosessissa on se, miten LEADER-metodi kykenee hallitsemaan ja generoimaan innovaatioita ja mil-

laisen alustan toimintaryhmätyö antaa innovatiiviselle toiminnan syntymiselle (vrt. Hyyryläinen 2007). 

Toimintaryhmätyön toimintakonseptin innovatiivisuuden ja yksittäisen rahoitettavan hankkeen inno-

vatiivisuuden erottaminen toisistaan on olennaista, vaikka hankeprosessi ja hankkeen innovatiivisuus 
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kulkevat toki käsi kädessä. Käännämme ajatuksen niin päin, että hankkeiden ei välttämättä tarvitse 

olla lähtökohtaisesti innovatiivisia kunhan itse toimintakonsepti säilyy innovatiivisena. Toimintaryhmä-

hanke saattaa toisinaan myös olla osa jotain suurempaa hankekokonaisuutta tai hankkeiden ketjua, 

jolloin se muodostaa vain yhden rahoituslähteen muiden joukossa. Näin ollen yksittäisen toimin-

taryhmähankkeen innovatiivisuuden arviointi lopputulosten näkökulmasta on monessa tapauksessa 

mahdotonta ja tietyllä tavalla tarpeetontakin. 

Innovatiivisuutta tukee parhaiten innostava ja kannustava toimintaympäristö, joka antaa mahdolli-

suuden kokeilla uutta. Mahdollisimman monialaisesti tehty yhteistyö on hedelmällisintä, sillä silloin 

syntyy todennäköisemmin uusia näkökulmia. Toimintaryhmien osalta vuorovaikutuksen edistäminen 

voi tarkoittaa käytännössä sellaisten tilaisuuksien järjestämistä, joissa pyritään monialaisten verkosto-

jen rakentamiseen valittujen teemojen ympärille.

Alussa esitettyyn kysymykseen, edistääkö vai estääkö hankkeen innovatiivisuus rahoituksen saamista 

voidaan todeta, että innovatiivisuus sinänsä ei estä hankkeen rahoituksen saamista, vaan pikemmin-

kin päinvastoin. Kyse on enemmänkin siitä, miten hankkeen ”innovatiivisuuspotentiaali” kyetään 

esittämään ja avaamaan hankesuunnitelmassa. Raportin alussa kuvattiin toimintaryhmien pilottiluon-

teisuus- ja innovaatioketjut kuviona, jossa ovat mukana eri vaiheet ja toimijat. Aineisto ei myöskään 

täysin tue sitä näkemystä, että innovatiivisuusketjut katkeavat viranomaiskäsittelyssä. Kyse ei olekaan 

suoranaisesti siitä, että innovatiiviset hankkeet eivät saa rahoitusta tai niitä ei uskalleta edes esittää 

rahoitettavaksi. Enemmänkin kyse on toimintakulttuurin muutoksesta, jossa tekemisen ilo on vaaras-

sa hiipua. Yhteistyöhön ja avoimuuteen perustuva toiminta on muuttunut byrokratiapainotteisem-

maksi. Toimijat kokevat reviirinsä uhatuksi, jolloin omaa olemassaoloaan on perusteltava ja selusta 

turvattava. Tämä kaikki tapahtuu innovatiivisuuden kustannuksella. Tämä on harmillista etenkin sitä 

tosiseikkaa vasten, että innostamisen merkitys korostuu ja innostuminen ”ennustaa” hyvää ja inno-

vatiivista hanketta.

Innovatiivisuus käsitteenä on ylikorostunut vaikean arvioitavuutensa ja mitattavuutensa vuoksi ja ai-

heuttaa näin ollen toimintaryhmille päänvaivaa ja suoranaista ahdistusta, joka purkautuu komment-

teina luopua koko käsitteen käyttämisestä. Muut LEADER-erityispiirteet koetaan selkeämmiksi ja hel-

pommin todettaviksi. Kyse on pitkälti siitä, että muiden erityispiirteiden osalta eri tahojen tulkinnat 

on saatu enemmän yhdenmukaisiksi. Pilottiluonteisuus- ja innovatiivisuusahdistus kumpuaa osin siitä, 

että olisi kyettävä ”ennakkoarviointiin” kunkin hankkeen uutuusarvon kohdalla, mutta kyse on myös 

yleisemmästä huolesta koskien koko toimintaryhmätyön konseptin tulevaisuutta. Huoli LEADER-me-

todin ja toimintatavan tulevaisuudesta näyttää saaneen konkreettisen muodon ja kanavoituneen 

osaltaan innovaatioahdistukseksi. Kyse ei kuitenkaan ole yksin siitä, onko hankkeissa innovatiivisuut-

ta vai ei, vaan pikemminkin siitä, onko itse toimintatapa innovatiivinen. Vaikka tässä yhteydessä on 

keskitytty nimenomaan hankkeiden innovatiivisuuteen ja sen tunnistamiseen, on toimintaryhmien 

oman toiminnan innovatiivisuus niin selkeästi sidoksissa hanketoiminnan innovatiivisuuteen, että sitä 

tulee korostaa. Toiminnan innovatiivisuuden säilyttäminen ei ole yksinkertaista annettujen raamien 

sisällä. 

Tärkeitä joka tapauksessa on, että hankkeiden innovatiivisuudesta ja innovatiivisuuden arvioimisesta 

ei saa tulla liian suuri taakka toimintaryhmille, sillä kyse on kuitenkin suhteellisen pienistä paikallisista 

ja alueellisista hankkeista. Voidaan myös aiheellisesti kysyä, missä määrin on realistista, että jokaisessa 

hankkeessa pyritään kokeilemaan ja synnyttämään jotakin uutta. Innovatiivisuudesta ei myöskään 

saisi missään hankeketjun vaiheessa tulla ”löysää käsitettä”, jolla huonosti ohjelmaan sopiva tai joil-
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tain muilta ominaisuuksiltaan heikko hankesuunnitelma voidaan tyrmätä. Tällöin innovatiivisuuden 

käsitettä käytetään väärin. 

Toimintaryhmien omien hankkeiden kohdalla TE-keskus käyttää sekä tarkoituksenmukaisuus- että 

laillisuusharkintaa. Aineiston valossa näyttää siltä, että erityisesti toimintaryhmien omien hankkeiden 

hylkääminen TE-keskuksessa on aiheuttanut tulkintaerimielisyyksiä toimintaryhmän ja TE-keskuksen 

välille. Myös toimintaryhmäjaoston toiminnan muuttuminen byrokraattisempaan suuntaan entisen 

keskustelevamman tyylin sijaan on aikaansaanut tyytymättömyyttä. Muun muassa näistä tekijöistä 

johtuen esiintyy jonkinlaisia ennakko-oletuksia TE-keskusta kohtaan, mikä voi heijastua siten, että 

TE-keskuksen päätöksiä ”ennakoidaan” osin ehkä jopa liiankin paljon. 

Tiettyä reviirisuojelua on myös havaittavissa, mikä ilmenee siten, että ulkopuolisia asiantuntijoita ei 

haluta pysyvästi mukaan suunnitteluvaiheeseen tai hallitustyöskentelyn tueksi. Tietyllä tavalla siis ha-

lutaan pitää päätäntävalta toimintaryhmällä itsellään samalla kun halutaan suojella mainetta paikal-

lisena toimijana. Tämä on toki resurssien kannalta järkevää, mutta mikäli innovatiivisuus aiheuttaa 

ahdistusta, pitäisi olla enemmän valmiutta käyttää ulkopuolisia arvioitsijoita. 

Kaikki haastatellut hanketoteuttajat näkivät toimintaryhmien rooliin paikallisen hanketoiminnan 

kannalta tarpeellisena. Toimintaryhmät madalsivat kynnystä etenkin uusille hanketoimijoille lähteä 

mukaan, ja työntekijöiden avun ja tuen koettiin helpottavan hankebyrokratiaa. Hanketoimijat eivät 

nähneet tarpeellisena lähteä tekemään suurempia muutoksia toimintaryhmähankkeiden etenemis-

prosessiin. Monille ei ollut välttämättä edes täysin selvää, minkälainen käsittelyprosessi hankkeiden 

taustalla on. Tärkeintä oli, että apua oli aina saatu toimintaryhmien työntekijöiltä, rahoitus oli tullut 

nopeasti, eikä suurempia lisäselvityksiä ollut tarvittu. Voitaneen vetää johtopäätös, että toimintaryh-

mien rooli ”innovaattorina” ja paikallisen hanketoiminnan tukijana on tarpeellinen siinä tapauksessa, 

kun se synnyttää uusia ja erilaisia hankkeita etenkin uusien toimijoiden toteuttamana. Vanhojen han-

ketoimijoiden kannalta toimintaryhmä on enemmänkin rahoituskanava muiden joukossa.

Kokoavasti sanottuna toimintaryhmätyön tulisi olla itseään arvioiva ja uudistumiskykyinen systeemi. 

Toimintaryhmätyö on itsessään tuonut aikanaan uusia vaikutteita alueelliseen kehittämiseen ja ollut 

innovatiivinen kehittämisväline. Vaikka toimintaryhmätyön kohdalla institutionalisoituminen on jo ta-

pahtunut ja niistä on tullut vakiintuneita ja arvostettuja kehittämistoimijoita, sen ei tarvitse tarkoittaa 

toiminnan jämähtämistä paikoilleen. Uhkana on, että siinä missä järjestelmä perää entistä enemmän 

hankkeiden innovatiivisuutta, oma toimintamalli on menettänyt uutuusarvonsa eikä sitä välttämättä 

ole kehitetty tai uudistettu. Toimintaryhmien sisällä huolta aiheuttaa se, että roolin viranomaistumi-

sen myötä otteen ruohonjuuritasolle pelätään heikkenevän. Byrokratisoituminen nähdäänkin pahim-

pana, mitä toimintaryhmätyölle voisi tapahtua. Erityisen tärkeää on se, että toimintaryhmätyö kyke-

nee välttämään tilanteen, jossa enemmän kuin maaseudun kehittämistä ja paikallisten toimijoiden 

aktivoimista toimintaryhmät alkavat miettiä omaa organisaatiotaan ja rooliaan. Uudistumisen pitää 

siis palvella toiminnan tarkoitusta.  

 

Viitteitä on olemassa siihen, että toimintaryhmillä on voimakasta sisäistä halua uusiutua. Kyky uu-

distua rakentuu viime kädessä inhimillisten resurssien uusiutumisen varaan, mihin on olemassa tii-

vistetysti sanottuna kolme tietä: joko ihmisten vaihtaminen, kierrättäminen eri tehtäviin tai ihmisten 

kouluttaminen ja kouluttautuminen. Esimerkiksi erilaisilla rotaatiomalleilla ja rajatuilla hallituskausien 

määrällä on pyritty siihen, että ihmiset vaihtuisivat toimintaryhmien hallituksissa. Jatkossa voisi olla 

perusteltua kokeilla esimerkiksi innovaatiosession sovellusta toimintaryhmän toimiston tai hallituksen 

työskentelyn uudistamiseen. 
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Toimintaryhmien työntekijöiden kohdalla perushaaste kumpuaa siitä tosiseikasta, että heidän työnsä 

on vaativaa asiantuntijatyötä, jossa työntekijän yleiset ja henkilökohtaiset (kielelliset ja sosiaaliset) omi-

naisuudet korostuvat. Työssä on oltava monitaitoinen, kyettävä toimimaan teemoiltaan vaihtelevien 

asioiden kanssa, minkä lisäksi työ vaatii hanketoiminnan käsityöläisyyttä ja innostunutta asennetta. 

Työssä ei voi ”pelastautua” muodollisten normien tai yksiselitteisten kriteerilistojen taakse. Tilanteet 

ovat ainutkertaisia eikä valmiita toimintamalleja aina yksinkertaisesti ole. Tämän johdosta on kyettävä 

heijastelemaan ja pohtimaan omaa rooliaan ja toimintaansa osana kehittämiskokonaisuutta. Toimin-

taryhmien työntekijöiden työtä leimaavat aivan samat epäselvyyden hallinnan ja erilaisten tulkintojen 

yhteensovittamisen haasteet kuin kenen tahansa aluekehittäjän työtä. Toimintaryhmien työntekijät 

eivät saisi ensisijassa varmistaa rahanjakoa vaan tukea hyvien hankkeiden ja paikallisen aloitteelli-

suuden syntyä. Työssä joutuu kuitenkin sovittamaan yhteen ristiriitaisiakin vaatimuksia toisaalta suo-

jellakseen toimintaryhmän hyvää mainetta paikallisesti innostavana ja aktivoivana toimijana, mutta 

toisaalta on ennakoitava hallituksen ja TE-keskuksen tulkintoja esiin nousevista hankeideoista.  

Näkemyksemme mukaan toimintaryhmätyön ja toimintaryhmähankkeiden tavoitteena ohjelma- ja 

hankeperusteisen aluekehittämisen keinovalikoiman ja instrumenttien kokonaisuudessa ei ensisijai-

sesti ole innovaatioiden synnyttäminen vaan paikallisten ihmisten toiminnan aktivoiminen. Pilottiluon-

teisuuden retoriikka ja vahvistuva innovaatiopuhunta ovat tulleet sisään toimintaryhmien toimintaan, 

ja voi todeta, että innovatiivisuus on jopa ylikorostunut. Tämä havainto ei tietenkään poissulje sitä, et-

tei toiminnalla tavoiteltaisi ja etteikö toiminnan tuloksena syntyisi innovaatioita. Mutta kehittämisen 

kokonaisuuden kannalta lähtökohta ja tavoitteet on järkevää pitää toisaalla. Kun toimintaryhmätyön 

toimintamalli säilyy koko ajan uudistuvana, innovatiivisuus ikään kuin seuraa tästä automaattisesti.  

 



33

Lähteet

Boschma, R. (2004). Does geographical proximity favour innovation? 4th congress on Proximity Eco-
nomics, Marseilles, June 17–18, 2004.  

Himanen, P. (2007). Suomalainen unelma. Innovaatioraportti. Teknologiateollisuuden 100-vuotissää-
tiö. Artprint, Helsinki, 2007. 

Hirvonen, J. & Kainulainen, K. (2002). Etelä-Pohjanmaan kulttuurihankkeet. Arvio ohjelmakaudelta 
1995–1999. Etelä-Pohjanmaan liiton julkaisuja B:20. Seinäjoki 2002.

Hyyryläinen, T. (2007). Toimintaryhmätyö paikallisen kehittämisen ja maaseutupolitiikan metodina. 
Maaseudun uusi aika. Maaseutututkimuksen ja -politiikan aikakausilehti 3/2007, 20–36.
 
Kolehmainen, J. (2004). Instituutioista yksilöihin. Paikallisen innovaatioympäristön kolme tasoa. Teok-
sessa: Sotarauta, M. & Kosonen, K. (toim.) Yksilö, kulttuuri ja innovaatioympäristö. Avauksia alueke-
hityksen näkymättömään dynamiikkaan. Tampere University Press. 2004.

Liiverin kovetut värkit uudelle vuosituhannelle (2006). Ohjelman loppuraportti 2000–2006.

Liiverin seudullinen kehittämisohjelma (2006). Kehittämisohjelma 2007–2013.

Menzel, M. (2006). The Character of Innovative process in Geographical and Non-geographical con-
texts: Some Considerations and a Model. Saatavilla osoitteessa: http://sinus.unibe.ch/wg/Team/max-
peter_menzel/character_of_innovative_processes.pdf

Mäntylä, M. (2005). Pilottiluonteisuus. Teoksessa Pylkkänen, P. (toim.): Suomen LEADER+ 
-ohjelman väliarviointi 2005. saatavilla osoitteessa: http://www.maaseutuplus.fi/files/download/L-Ar-
viointiraportti191205_oikoluettu.pdf

Mäntylä, M. & Lemetyinen, T. (2004).  Pilottiluonteisuus. Teoksessa Pylkkänen, P. (toim.): Suomen 
LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. MMM:n julkaisuja 2/2004.

Nevanlinna, T. & Relander, J. (2006).  Työn sanat. Kustannusosakeyhtiö Teos. Helsinki. Gummerus 
Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2006.

Niskavirta, M. (2006). Kulttuuri maaseudun toimintaryhmien kehittämisohjelmissa. Maaseutupolitii-
kan yhteistyöryhmän julkaisuja 7/2006. Vammalan Kirjapaino Oy. Vammala 2006.

Pylkkänen P. (2004). Haasteita ja pohdintaa. Teoksessa Pylkkänen, P. (toim.): Suomen LEADER+ -oh-
jelman väliarviointi 2003. MMM:n julkaisuja 2/2004.

Shalley, C.E., Zhou, J. & Oldham, G.R. (2004). The Effects of Personal and Contextual Characteristics 
on Creativity: Where Should We Go from Here? Journal of Management 2004. 30 (6), 933–958.

Sotarauta, M., Linnamaa, R. & Suvinen, N. (2003). Tulkitseva kehittäminen ja luovat kaupungit. Ver-
kostot ja johtajuus Tampereen kehittämisessä. Arvio Tampereen mahdollistavasta mallista ja osaamis-
keskusohjelmasta. Tampereen yliopisto. Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö. Tekniikan Akatee-
misten Liitto TEK ry. Sente-julkaisu 16/2003. Cityoffset Oy, Tampere 2003.

Ståhle, P. & Sotarauta, M. (2002). Alueellisen innovaatiotoiminnan tila, merkitys ja kehityshaasteet 
Suomessa. Tulevaisuusvaliokunta. Teknologian arviointeja 13. Eduskunnan kanslian julkaisu 8/2002.

Ståhle, P. & Sotarauta, M. (2003). Alueellisen innovaatiotoiminnan tila, merkitys ja kehityshaasteet 
Suomessa. Tulevaisuusvaliokunta. Teknologian arviointeja 15. Eduskunnan kanslian julkaisu 3/2003.

Ståhle, P., Sotarauta, M. & Pöyhönen, A. (2004). Innovatiivisten ympäristöjen ja organisaatioiden joh-
taminen. Tulevaisuusvaliokunta. Teknologian arviointeja 19. Eduskunnan kanslian julkaisu 6/2004.



34

Suomen LEADER+ -ohjelma (2001). MMM.n julkaisuja 9/2001. 

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi (2005).  Saatavilla osoitteessa: http://www.maaseutuplus.
fi/files/download/L-Arviointiraportti191205_oikoluettu.pdf

Suutari, T. (2003). Etelä-Pohjanmaan kulttuurihankkeiden alueellinen vaikuttavuus – väliarviointi oh-
jelmakaudelta 2000–2006. Etelä-Pohjanmaan liiton julkaisuja B:23. Seinäjoki 2003.

Tulevaisuuden maisema (2006). Suupohjan maaseutuohjelma 2007–13 ja hakemus LEADER-toimin-
taryhmäksi. Suupohjan kehittämisyhdistys ry.

Vuosiraportti 2006. Suupohjan kehittämisyhdistys ry.

West, M.A. & Farr, J.L. (1990). Innovation at work. Teoksessa West, M.A. & Farr, J.L. (toim.): Innova-
tion and creativity at work. Psychological and organizational strategies. John Wiley & Sons Ltd.

Wilenius, M. (2004). Luovaan talouteen. Kulttuuriosaaminen tulevaisuuden voimavarana. Edita. Hel-
sinki.



���������	
��������


	Esipuhe
	1. 	Johdanto
	1.1 	Tutkimuksen tausta ja tavoitteet
	2.  Pilottiluonteisuus ja innovatiivisuus toimintaryhmätyössä
	2.1 	Pilottiluonteisuus LEADER -periaatteena
	2.2 	Pilottiluonteisuuden suhde innovatiivisuuteen 
	2.3 	Pilottiluonteisuus ja innovatiivisuus hanketoiminnassa
	3.  Innovatiivisuusketjut kahden toimintaryhmän toiminnassa
	3.1 		Tutkimuksen menetelmät ja aineistot 
	3.2 	Toimintaryhmien kuvaus 
	3.3 	Hankeprosessin kulku eri toimijoiden näkökulmista
	3.3.1 	Ideavaihe ja hankesuunnitelman laatiminen 
	3.3.2 	Hankkeen käsittely toimintaryhmän hallituksessa
	3.3.3 		Hankkeen käsittely TE-keskuksessa
	3.4 	Innovatiivisuus hankeprosesseissa eri tahojen tulkitsemana  
	4. 	Lähestymistapoja innovatiivisuuden arvioimiseksi
	5. 	Loppupäätelmät
	Lähteet

