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Tiivistelmä 
 
Pohjois-Savon maakuntaohjelma on majakka kehittämiselle. Se on näyttänyt maakunnalliselle kehitykselle 
suuntaa ja valintojen tekemisen lisäksi saattanut yhteen alueellisia toimijoita. Maakuntaohjelman läsnäolo 
näkyy myös muussa alueellisessa strategiatyössä. Lisäksi maakuntaohjelman fokus on parantunut 
aikaisempiin vuosiin verrattuna. Jatkossa on huolehdittava, että ohjelma on tulevaisuuteen katsova ja 
uusiutumiseen pyrkivä. 
 
Pohjois-Savon kehityskuva on hyvä. Maakunta on pärjännyt vuoden 2008 laskusuhdanteen jälkimainingit 
huomioiden jopa erittäin hyvin, mutta erityisesti reuna-alueiden väestön huoltosuhteen jyrkkä 
huonontuminen vaikuttaa negatiivisesti kehityksen indikaattoreihin. Kehittämisvire ja tahto on 
maakunnassa korkealla, positiivisin kehittämisvire on ollut Ylä-Savossa. 
 
Pohjois-Savossa on satsattu talouden uudistumiseen, ja siinä on myös onnistuttu. Talouden uudistumisessa 
onnistuminen on kiteytynyt erityisesti alueellisiin tutkimus-, koulutus- ja oppimisympäristöihin, joista 
toimijat ovat hyötyneet laaja-alaisesti. Hyvinvoinnin kehittäminen on edennyt muita toimintalinjoja 
heikommin. Hyvinvoinnin kehittämisessä haasteena on toimintaympäristön kansallisestikin vaikea tilanne 
sekä toimijoiden vastuunjaon ja toiminnan tavoitteiden epäselvyys. Hieman samalla tavoin työvoiman 
saatavuutta ja toimintakenttää ovat ravistelleet toimintaympäristön muutokset. 
 
Maakuntaohjelman tulee jatkossakin olla kehityksen suunnannäyttäjä, visioija ja innostaja. Yhteistyö- ja 
yhteiskäyttöympäristöjen tapaan ohjelmalla tulisi tuottaa kehityskaaria ja arvoketjuja, joissa erilainen 
osaaminen yhdistyy. Maakuntaohjelman kehitystä seurattaessa on tiedostettava maakuntaohjelman 
teemojen ja kohdealueiden elävyys ja loppukaudesta syntyvät erilaiset tarpeet ja toiveet rahoituksen 
suuntaamiselle. Siksi maakuntaohjelmaan sisälle tarvitaan nopeasti reagoivia mekanismeja. Lisäksi 
tuottavuus ja uusiutuminen tulisi huomioida hankehauissa vahvemmin. Hankkeiden rahoittamiseen on 
kehitettävä uusia keinoja ja toimintatapoja hankehaun joustavoittamiseksi. Ohjelman seurantaa tulisi 
kehittää suuntaamalla mittareita toiminnan sisältöä mittaavaan suuntaan. 
 
Maakuntaohjelman loppukauden aikana on tärkeää panostaa nykyisen ja tulevan kauden yhtymäkohtiin. 
Vuoden 2013 aikana tulisi käynnistää tulevaa ohjelmakautta varten oma tulevaisuustarkastelu, joka 
palvelisi ensisijaisesti tulevan kauden valmistelua. Kansainvälistymiseen panostaminen voisi parhaimmillaan 
tukea tulevan maakuntaohjelman valmistelua sekä viitoittaa tietä uusille yhteistyösuhteille. Kansallisten ja 
kansainvälisten osaamisen, opiskelijoiden houkuttelemiseksi, yhteistyöedellytysten parantamiseksi ja 
toimintaympäristön vahvistamiseksi yhteistä alueviestintää ja -markkinointia tulee jatkaa. 
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1. Pohjois-Savon maakuntaohjelma ja sen arviointi 
 
Maakuntaohjelman rooli on strategioita ja toimijoita yhteen saattava, sitouttava ja koordinoiva. Ohjelmaan 
pyritään yhdistämään kansalliset tavoitteet ja paikalliset kehittämistarpeet. Se toimii muutaman vuoden 
jänteellä kehittämisen suunnitelmana, jota konkretisoidaan vuosittain toteuttamissuunnitelmalla. 
 
Pohjois-Savon maakuntaohjelma jakautuu neljään toimintalinjaan, jotka kattavat talouden uudistumisen (tl 
1), työvoiman riittävyyden ja osaamisen (tl 2), hyvinvointipalveluiden ja hyvinvoinnin (tl 3) lisäksi toimivan 
ja taloudellisen palvelu- ja kuntarakenteen sekä saavutettavuuden (tl 4). Jokainen toimintalinja on jaettu 
useampaan toimenpidekokonaisuuteen. Toimenpidekokonaisuudet jakautuvat vielä tarkempiin 
toimenpidetavoitteisiin. Lisäksi maakuntaohjelmassa on liuta poikittaisia teemoja (kuva 1). 
 
 

 
 
Kuva 1. Pohjois-Savon maakuntaohjelman Toimintalinjat ja painopisteet1 
 
 
Tämä arviointi koskee Pohjois-Savon maakuntaohjelmaa 2011—2014. Arviointi kohdistuu käytännössä 
vuosiin 2011–2013, sillä vuosi 2013 on ohjelman viimeinen toteuttamisvuosi. Arviointi toteutettiin vuoden 
2012 loppupuoliskolla. Arviointityön taustakartoituksen ja maakunnan rahoitustietojen analyysi tehtiin 
pääasiassa kesäkuukausien aikana. Kysely maakuntaohjelman vaikuttavuudesta ja ajantasaisuudesta tehtiin 
elo-syyskuussa (liite 1). Kyselyn ja taustakartoituksen kautta esille nousseita havaintoja tarkennettiin 20 
haastattelulla lokakuussa. Marraskuun loppupuolella järjestetyllä työpajalla haettiin vahvistusta 
arviointihavaintoihin ja kerättiin kehittämisajatuksia nykyiselle ohjelmakaudelle. 
  

                                                           
1 Lähde: Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2011—2014 
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Maakuntaohjelman vaikuttavuutta kartoittavaan kyselyyn vastasi reilut 100 henkeä. Kyselyn 
vastausprosentti ylsi noin 40 %:iin, jota voidaan pitää hyvänä. Vastaajina kyselyssä olivat 
maakuntaohjelman kannalta tärkeät toteuttavat ja valmistelevat tahot (maakuntaliitto, kunnat, 
elinkeinoyhtiöt, yritykset, jne.). Kyselyn tuloksia syvennettiin haastatteluilla ja tarkemmilla analyyseillä 
kyselyaineistosta. Lisäksi käytiin läpi aluetta käsitteleviä dokumentteja alueellisten vahvuuksien 
näkökulmasta sekä analysoitiin varsin kattavasti alueellista rahoitusta. 
 
Maakuntaohjelmien arviointi on osa maakuntaohjelmatyöskentelyä. Arvioinnilla kartoitetaan senhetkisen 
ohjelmakauden onnistumista ja pohjustetaan tietä tulevalle ohjelmakaudelle. Valmisteluvastuu ohjelmassa 
säilyy maakuntaliitolla. 
 
Arviointi perustuu alueiden kehittämislain asettamaan velvoitteeseen ulkoisen arvioinnin toteuttamisesta 
vähintään kerran ohjelmakaudessa. Tämän riippumattoman arvioinnin on tehnyt MDI. 
 
Arvioinnissa on keskitytty tavoitteiden saavuttamiseen, vaikutuksiin ja toimeenpanoon, joiden kautta 
arvioinnin ytimeen ovat nousseet (1) maakuntaohjelman painopisteiden osuvuus, ajantasaisuus ja 
vaikuttavuus, (2) maakuntaohjelman ohjausvaikutus sekä (3) tavoitteiden laadullinen ja määrällinen 
toteutuminen. Maakuntaohjelman tavoitteiden varsinaisessa osassa (luku 2) esitetään vastaukset 
arviointikysymyksiin. Viimeiseen lukuun (3) on kirjattu toimenpidesuositukset vuodelle 2013. 
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2. Katsaus arvioinnin tuloksiin 
 
Maakuntaohjelman seurantaindikaattoreiden kautta saatava tieto on tarkasteltavalta ohjelmakaudelta 
tilastoviiveistä johtuen osin puutteellista. Arvioinnissa on keskitytty indikaattoritietojen temaattisen 
jäsentymisen valossa tarkastelemaan yleisemmällä tasolla maakunnan kehityksen suuntaa (kuva 2 ja 
tarkemmin liite 1). Yleisesti ottaen maakunta on pärjännyt hyvin vuoden 2008 laskusuhdanteen 
jälkimainingeissa. Positiivista kehitystä on tapahtunut lähes kaikissa seurantaindikaattoreissa. Kuvassa 
vihreä väri kuvaa vuodelle 2014 asetettujen tavoitteiden toteutumista. 
 

 
 
Kuva 2. Maakunnan kehitys maakuntaohjelman seurantaindikaattoreilla mitattuna. 
 
 
Maakuntaohjelmaan asetettuja tavoitteita ei kaikilta osin saavuteta, mutta tähän on vaikuttanut enemmän 
yleinen taloudellinen tilanne kuin maakunnan kehittämistoimenpiteet. Osa ohjelmakauden muuttujille 
asetetuista tavoitteista on vaatimattomia, mutta alueelliset haasteet huomioiden realistisia. 
Elinympäristön laatua, aluerakennetta ja hyvinvointia kuvaavien indikaattoritietojen valossa kehitys on 
negatiivisinta muihin kokonaisuuksiin nähden. Tavoitteet kuitenkin voivat vielä toteutua, mutta 
seurantatiedot osoittavat merkittävää eroa muuhun maahan nähden (esim. sairastavuus). 
 
Alueen suurimmat tulevaisuuden haasteet liittyvät ikärakenteeseen. Polarisaatio alueiden välillä kasvaa, 
erityisesti nuoren ikäluokan muuttoaktiivisuus suuntautuu maakunnan ulkopuolelle ja tämän ilmiön kautta 
taloudellinen huoltosuhde heikkenee. Etenkin maakunnan reuna-alueiden tilanne on heikko väkiluvun 
vähentyessä ja ikärakenteen vanhentuessa. Maakunnan keskusalueilla (Kuopio, Iisalmi ja Varkaus) tilanne 
on kuitenkin huomattavasti suosiollisempi. 
 
Indikaattoriseuranta on haastavaa, mutta se tarjoaa hyvää peruskuvaa alueen kehityksestä. Tulevassa 
maakuntaohjelman valmistelutyössä voi kehittää mittareiden rakennetta. Arvioinnin loppupuolella 
järjestetyssä työpajassa indikaattoreilta toivottiin aikaisempaa suurempaa herkkyyttä, yhteensopivuutta 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ta o te 
2014

Väkiluku 253 759 252 842 251 976 251 356 251 095 250 064 249 498 248 872 248 423 248 182 247 943 248 130 247 280

20-34-vuotiaiden nettomuutto -1 103 -823 -423 -320 -356 -686 -494 -477 -347 -290 -334 -238 -200
Nettomuutto -1 535 -930 -525 -354 -232 -933 -402 -219 -243 -63 -17 443 60
Luonnollinen väestönkasvu (%-osuus 
väestöstä)

-0,07 0,00 -0,14 -0,10 -0,02 -0,05 -0,07 -0,16 -0,10 -0,08 -0,09 -0,11 -0,8
Vanhushuoltosuhde (yli 65 vuotiaat 15-64 
vuotiaista, %)

25,5 25,9 26,2 26,7 27,3 27,6 28,5 28,5 28,9 29,3 30,2 31,5 36

Bkt/asukas €/asukas, käyvin hinnoin) 19 353 20 597 21 051 21 788 22 315 23 656 24 536 26 715 28 633 26 343 33 649
Liikevaihdon kasvu (%) 6,4 2,6 2,5 5,2 6,6 4,2 10,4 9,1 -16,9 6,1 8,7 8,00
Aloittaneet yritykset %:na lopetetuista 
yrityksistä 

104,9 120,3 116,3 115,6 126,7 152,8 128,1 117,1 111,7 141,5 125
Väestön tulotaso  11 280 11 694 12 274 12 989 13 757 13 916 14 697 15 671 16 143 16 291 17963

Työttömyysaste (työvoimatutkimus) 11,8 13,1 12 10,7 10,7 10 9,8 9,8 7,8 10,8 10,0 10,0 9
Työllisyysaste (työvoimatutkimus) 61,3 59,8 60,4 61,6 62,1 63,3 63,8 62,5 64,7 62,2 63,7 63,6 65,0
Työpaikat (työvoimatutkimus), indeksi 
2005=100

99,0 96,2 97,1 99,0 99,0 100,0 101,0 99,0 101,9 98,1 101,0 100,0 96,2
Tutkinnon suorittaneiden osuus 15-vuotta 
täyttäneistä (%)

58,2 58,9 59,9 60,8 61,7 62,5 63,3 64,2 65,0 65,9 66,8 69
Peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla 
olevat 25-29 vuotiaat (% osuus koko 

15,0 14,3 13,4 13,3 13,2 13,4 13,4 13,7 13,8 14,2 13,8 12,5
Kolmen suurimman toimialan osuus 
työpaikoista (%)

44,4 44,8 43,7 46
T&k-rahoitus (Pohjois-Savon osuus koko 
maasta %)

1,9 2,2 2,5 2,2 2,3 2,4 2,3 2,4 2,1 2,2 2,3 2,7
Uusiutuvan energian osuus 
energiankulutuksesta

38,3 37,9 40
Sairastavuus Pohjois-Savossa, koko 
maa=100 (vakioitu)

120,3 120,2 120,6 120,8 120,7 120,6 120,6 120,7 121,0 120,9 120,2 118

Eläkkeensaajien osuus väestöstä (%) 27,5 27,8 28,1 28,4 28,5 28,8 29,1 29,4 29,8 30,3 30,5 -

Väestön ikärakenteen keskihajonta 2,32 2,40 2,48 2,55 2,59 2,69 2,82 2,93 3,00 3,04 3,08 3,12 -

Kuntien vuosikate euroa/asukas 107,00 211,0 365 232 129 129 233 202 292 278 370 -
M aaseutuväestön 1) osuus koko väestöstä 
Pohjois-Savossa 36,9 36,6 36,3 36,0 35,8 35,6 35,4 35,2 34,9 34,6 34,4 34,1 -
Teollisuuden ja yhdyskuntien 
fosforikuormitus vesistöihin (kg/vuosi) 29 241 23 582 18 061 23 349 19 822 17 883 20 403 19 825 21 841 -
Teollisuuden ja yhdyskuntien 
typpikuormitus vesistöihin (kg/vuosi) 1 170 168 1 062 654 842 280 983 950 1 024 165 1 096 462 1 345 344 1 365 471 1 151 478 -
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muiden maakuntien seurantatietoihin nähden, kykyä maakunnan sisäisen kehityksen vertaamiseen ja 
vertailtavuutta (ajallisesti ja alueellisesti). Lisäksi mittareiden tulisi olla herkkiä ja mieluusti tulevaisuutta 
haistelevia. Yhä useammin ne voisivat olla myös laadullisia. Maakunnan kehityksen seurannan kannalta 
tulisi panostaa yksiselitteisempiin mittareihin, joiden alueellisen kehityksen selitysvoima on suuri. 
Mittareiden määrää voisi vähentää, ja niitä voisi miettiä laajemman kokonaisuuden kuvaamisen kautta. 

Talouden uudistumiseen panostettu tuntuvasti 
 
Maakuntaohjelma noudattaa linjauksiltaan luonnollisesti maakuntasuunnitelmaa, joka on pitkän aikavälin 
strateginen suunnitelma kehittämiselle. Ensimmäinen arviointihavainto on, että maakuntasuunnitelmassa 
valitut viisi toimintakenttää (metsäklusterin kehittäminen energia- ja biomateriaaliklusteriksi, 
teknologiateollisuuden kilpailukyky, hyvinvointipalveluiden uusi toimintatapa, liikenteellinen 
saavutettavuus sekä maakunnan vetovoima ja kehitysedellytykset) on huomioitu hyvin maakuntaohjelman 
linjauksissa. 
 
Pohjois-Savon kehittämiseen on maakuntaohjelman tällä kaudella vuoden 2012 (tarkasteluajanjakso 
1.8.2010–31.12.2011) alkuun mennessä myönnetty rahoitusta yhteensä noin 129 miljoonaa euroa. 
Kokonaisvolyymin toteutumisen seuranta on haastavaa hankerahoituksen jälkijättöisyyden vuoksi. Tähän 
vaikuttaa käytetyn rahoituksen kirjaamisen vaihtelevat periaatteet. Pohjois-Savon maakuntaliitossa tehty 
rahoituksen seurantatyö on toteutettu ansiokkaasti2. 
 
 

 

 
 

                                                           
2 Hyvänä esimerkkinä toimii Pohjois-Savon maakuntaliitossa tehty maakuntaohjelman 2011—2014 toteutumisen 
seuranta. (http://www.pohjois-savo.fi/fi/psl/liitetiedostot/maakuntaohjelma/Seurantaraportti1810_311211.pdf) 

22 418 885 € 7 812 986 € 73 419 212 € 
9 262 809 € 

4 471 199 € 
11 532 052 € 

Kohdentumattomat Poikittaiset teemat TL1 Yhteensä TL2 Yhteensä TL3 Yhteensä TL4 Yhteensä

A1 Biojalostus (1 868 620 €) 

A2 Energiateknologia ja biopolttoaineet (4 230 100 €) 

A3 Mekaaninen puunjalostus (7 214 459 €) 

B1 Uudet teknologiset ja tuotannolliset menetelmät (13 339 900 €) 

B2 Sovellukset yritysverkoissa (3 526 830 €) 

C1 Lääkekehitys (7 920 875 €) 

C2 Lääkevalmistus (4 192 620 €) 

C3 Viranomaisvalvonta ja yhteistyö (587 122 €) 

D1 Suomen vahvin maitotalousalue (18 075 635 €) 

D2 Mittaustekniikan sovellukset ja kehitysympäritstöt (6 992 692 €) 

D3 Akkuteknologia ja uudet sovellukset (836 700 €) 

D4 Tahkon Kuopion matkailun kasvu keskusten verkostona (4 633 660 €) 

TL 1 - Talouden uudistuminen 
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Kuva 3. Rahoituksen kohdentuminen toimintalinjoittain 

Maakuntaohjelman rahoitus on kohdistunut pääsääntöisesti talouden uudistumisen (tl 1) toimintalinjaan, 
jonka osuus kaikesta rahoituksesta on reilusti yli puolet (n. 73,4 milj. euroa ja 57 % kokonaisrahoituksesta). 
Toimintalinja 1 dominoi myös eri rahoituslähteiden rahoituksen jakautumista. 
 
Työvoiman riittävyys ja osaaminen -teemaan on kohdistettu 7 % kokonaisrahoituksesta, hyvinvointipalvelut 
ja hyvinvointi -teemaan 4 %, toimiva taloudellinen palvelu- ja kuntarakenne sekä saavutettavuus -teemaan 
9 %. Toimintalinja 2:n rahoitus on tullut valtaosin rakennerahastoista (n. 95 % rahoituksesta). Toimintalinja 

A1 Koulutuksen kysyntälähtöisyys (1 786 825 €) 

A2 Toimiva Koulutusketju (4 684 029 €) 

A3 Aikuiskoulutus (904 715 €) 

B1 Kuopion kasvu tukee koko maakuntaa (60 200 €) 

B2 Kasvun mahdollistuminen (561 500  €) 

C1 Varhainen puuttuminen (165 000 €) 

C2 Työyhteisöjen kehittäminen (314 480 €) 

D1 Kotoutumisen tukeminen (786 060 €) 

D2 Opiskelijoiden työllistyminen alueelle (0 €) 

D3 Koulutuksen vetovoiman lisääminen (0 €) 

A1 Monituottajamallien kehittäminen (0 €) 

A2 Kokonaisvaltainen palvelujen ohjaus (360 108 €) 

A3 Palveluyrittäjyys (2 398 028 €) 

A4 Asiakaskeskeisyys (0 €) 

B1 Palvelu- ja kuntarakenneuudistus (0 €) 

B2 Kuopiosta johtava hyvinvointialan osaaja (0 €) 

B3 Päätöksentekoa ja palveluita ohjaa tarve ja hintatietoisuus (131 180 €) 

B4 Henkilöstön riittävyys (0 €) 

C1 Terveyden edistämisen priorisointi (1 493 516 €) 

C2 Tutkimustiedon jalkauttaminen (0 €) 

C3 Elämäntavat, liikunta, ravinto-osaaminen ja kulttuuri (88 367 €) 

A1 Vetovoimainen ja kestävä aluerakenne (660 607 €) 

A2 Elinympäristön vetovoimaa ja matkailua edistävät ympäristöhankkeet (6 
871 444 €) 
B1 Maakunnan ulkoiset yhteydet (4 000 000 €) 

B2 Maakunnan sisäiset yhteydet (0 €) 

C1 Henkilö- ja tavaraliikenteen terminaalit (0 €) 

C2 Joukkoliikenne ja liikenneturvallisuus (0 €) 

TL 2 - Työvoiman riittävyys ja osaaminen  
 

 

  

 

TL 4 - Toimiva ja taloudellinen palvelu- ja kuntarakenne  
           sekä saavutettavuus 

  

 

TL 3 - Hyvinvointipalvelut ja hyvinvointi  
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3:n keskeiset rahoitusvälineet ovat maaseudun kehittämisen rahasto ja rakennerahastot. Toimintalinja 4 
rahoituksesta noin puolet on rakennerahastoista. Poikittaisten teemojen osuus on samaa luokkaa 
Toimintalinjojen 2–4 kanssa rahoitusosuuden ollessa n. 7,8 miljoonaa euroa ja 6 % kokonaisrahoituksesta. 
Merkittävimmät rahoituslähteet näiden osalta olivat rakennerahastot. 
 
Kohdentumatta jäi noin 17 % kokonaisrahoituksesta (22,4 miljoonaa euroa). Rahoituslähteittäin 
merkittävää eroa ei ollut. Rahoituslähteittäin katsottuna Tekesin kautta myönnetty EAKR TL2 
-rahoituksesta3 noin kolmannes oli maakuntaohjelman mukaan kohdentumatonta. Kohdentumaton 
rahoitusosuus pitää sisällään hankkeita, joiden määritteleminen painopistekohtaisesti puuttuvien tietojen 
vuoksi ollut mahdollista. 
 
Rahoitus on kohdentunut maakuntaohjelman yhteydessä tehdyn rahoitusarvion suuntaisesti4. 
Toimintalinja 1:lle on toivottu ohjelman valmistelun yhteydessä suurinta rahoitusosuutta. Toimintalinjojen 
2 ja 3 rahoitukselliset osuudet suhteellisesti tarkasteluna vastaavat kohtalaisen tarkasti maakuntaohjelman 
alustavia linjauksia. Toimintalinja 4:n rahoitus tulee pääsääntöisesti ELY:n kautta budjettirahoituksena 
liikenneinfrastruktuuriin. Maakuntaohjelman kautta tulevan rahoituksen rooli toimintalinjassa on 
marginaalinen. Mittasuhde-eroista huolimatta rahoitus on kohdistunut maakuntaohjelman linjauksien 
mukaisesti tarkasteltaessa rahoituksen kokonaisosuuksia. Rahoituksen seurantatiedot kuvaavat 
maakuntaohjelman kehitystä keskeisempien rahoituslähteiden (hankerahoitus) kautta. Kokonaisuudessaan 
rahoitussaanto saattaa olla hieman pienempi kuin mitä ohjelmaa valmistellessa on toivottu. 

Talouden uudistuminen onnistunut 
 
Talouden uudistumisen toimintalinja (tl 1) jakautuu neljään painopisteeseen. Metsäteollisuudesta 
biojalostukseen ja energiateknologiaan painopiste tähtää metsätalouden uudistumiseen. 
Teknologiateollisuuteen kilpailukykyä tuottavuutta nostamalla painopisteessä panostetaan erityisesti 
kansainvälistymiseen, osaamisen keskittymiseen ja yritysten verkottumiseen kärkiyritysten kautta. 
Lääkeklusterin vahvistaminen on maakuntaohjelmassa rakennettu pitkälti yliopiston ympärille. 
Innovaatioympäristöjen profiloituminen on laaja-alainen ja vaikeasti jäsentyvä kokonaisuus, joka pitää 
sisällään mittaus- ja sensoriteknologian, maitotalouden, matkailun sekä akkuteknologian 
innovaatioympäristöt. Kansainvälistymisen ohella painopisteitä läpäisevänä teemana toimii koulutus-, 
tutkimus- ja oppimisympäristöjen kehittäminen. 
 
Talouden uudistumisen toimintalinjassa yhtenä onnistuneena teemana on pidetty Varkauden 
bioenergiaosaamista. Varkauden kehityksen kannalta tulokset näkyvät hitaasti ja kaikki bioenergialle 
asetettu potentiaali ei ole vielä realisoitunut. Bioenergian hyödyntäminen on riippuvaista julkisesta 
rahoituksesta, eivätkä paikalliset markkinat tunnu olevan kypsiä laaja-alaiseen bioenergian hyödyntämiseen 
(ketju raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi ei vielä kanna itsessään). 
  

                                                           
3 Kansalliset tuet (yrityksen kehittämisavustus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus, energiatuki) ja 
maakunnan kehittämisraha, Pohjois-Savon kehittämisrahasto 
4 Pohjois-Savon maakuntaohjelma (s. 47),  
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Haasteena nähtiin markkinoiden sekä bioenergian hyödyntämistä tukevan infrastruktuurin ja resurssien 
puuttuminen. Alan korkeatasoista teknologiaosaamista löytyy Pohjois-Savosta, mutta paikalliset 
testiympäristöt tuntuvat puuttuvan. Tulevissa ohjelmissa tulisi huomioida vahvemmin näiden nykyisten 
puitteiden kehityksen takaaminen. 
 
Ylä-Savon teknologiateollisuus on maakuntaohjelmahaastatteluiden valossa parhaita saavutuksia. 
Teknologiateollisuudessa Ylä-Savon Kehitys Oy on ollut merkittävässä roolissa. Onnistumiset ovat toimivan 
yhteistyöverkoston ja määrätietoisen kehittämisen aikaansaannoksia. Teknologiateollisuuden kehityksen 
kannalta alueellisten toimijoiden kattava mukaan saaminen kehittämishankkeissa on tukenut koko alueen 
kehitystä. 
 
Tutkimus-, koulutus- ja oppimisympäristöillä on ollut merkittävä rooli verkostojen kehityksen kannalta. 
Innovaatioympäristöjen profiloitumisen tavoitteet näyttäytyvät erityisesti tätä kautta syntyneiden 
verkostojen kautta. Ympäristöjen kehittäminen on merkittävässä roolissa painopisteiden sisällä. 
Taloudellisesti erittäin vahvasti on edustettuna maitotalouden tukeminen. Haastatteluissa alueen 
maitotalouden tunnistettiin kansallisella tasolla saaneen merkittävän määrän rahallisia panostuksia. 
 
Toivottua heikommalle tasolle on jäänyt erityisesti yritysten kansainvälistyminen. Yritysten 
kehittämisaktiivisuuden parantaminen on haasteellista ja edellyttää vahvaa jalkautumista yritysten pariin 
(vrt. Ylä-Savo). Kansainvälistymisen teema on erityisen tärkeä lääkekehityksen ja muun korkeatasoisen 
tutkimuksen tapauksessa, jossa tarvittavat kumppanit, osaamien tai rahoitus löytyy maan rajojen 
ulkopuolelta. Alueella onkin tehtävä vielä työtä yritysten ja muiden tahojen kansainvälistymisen 
parantamiseksi. 
 
Lääkeklusterin vahvistamisessa ei ole saavutettu toivottuja isoja avauksia. Toisaalta lääkekehityksen 
aikajänteet ovat pitkiä, ja tulokset näkyvät hitaasti. Lääkeklusteriin on kuitenkin panostettu 12,5 miljoonan 
euron edestä, joista suurin osa (8 milj.) on kohdistunut lääkekehitykseen. 
 
Matkailuun kohdistettuja panostuksia on pyritty tällä ohjelmakaudella fokusoimaan merkittävimpiin 
matkailukeskittymiin. Panoksien kohdentaminen on näyttäytynyt kehittämisaktiivisuuden laskuna 
laajemman alueellisen kattavuuden laskiessa. 
 
Kokonaisuudessaan talouden uudistumisen toimintalinjaan on kohdistunut merkittävä osa rahoituksesta ja 
sen piiristä on noussut esille myös merkittävimmät onnistumiset. Toimintalinjan piirissä tehdyt linjaukset ja 
saavutukset ovat olleet tavoitteiden mukaisia. 
 
Teknillisen yliopiston puuttuminen alueella edellyttää yhteistyökumppanien hakemista (erityisesti 
yliopistot) yli maakunnallisten rajojen. Alueen korkeakoulutoimijoille on tärkeää seurata osaamisen perässä 
sinne, missä taso on kovin. Lähtöoletuksena linkittyminen kansainvälisesti mielenkiintoisiin toimijoihin 
mahdollistaa kilpailun kansainvälisestä rahoituksesta (myös väylä yrityksille). 
 
Valinnat ovat olleet oikean suuntaisia, sillä biojalostus ja energiateknologia nähdään edelleen 
potentiaalisena alana. On myös mahdollista, että alaan kohdistuneet panokset eivät ole vielä tuottaneet 
sellaista tulosta, joka olisi missään vaiheessa konkretisoitunut. Muita merkittäviä potentiaalisia aloja 
nousee teknologiateollisuudesta, lääkeklusterista ja maitotalouden innovaatioympäristöstä. Pienin 
kehityspotentiaali nähdään akkuteknologiassa ja mekaanisessa puunjalostuksessa. 
 
Ohjelman ajantasaisuus elää ohjelmakauden edetessä. Maakuntaohjelman tavoitteiden toteutuessa 
ohjelmakauden aikana teemojen relevanttius laskee. Vastakkaisesti vielä hyvin relevantteina pidetyissä 
teemoissa saattaa olla rajaton potentiaali tai ne ovat voineet jäädä toteutumiseltaan hyvin yleiselle 
asteelle, jolloin tavoitteita ei ole kyetty saavuttamaan.  
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Kuva 4. Maakuntaohjelman vaikuttavuus talouden uudistumisen toimintalinjan piirissä 
 

 
 
Kuva 5. Kyselyyn vastaajien mielipiteet rahoituksen kohdentamisesta 
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Työvoimakysymyksissä vielä uusia avauksia 2013 
 
Työvoiman riittävyys ja osaaminen (tl 2) -toimintalinja jakautuu talouden uudistumisen -toimintalinjan 
tavoin neljään painopisteeseen. Toimintalinjan tavoitteena on tukea koulutuksella työmarkkinoiden 
toimintaa, vahvistaa Kuopion kasvua työvoiman saatavuuden veturina, pidentää työuria ja edistää 
maakuntaan muuttoa. Painopisteet sisältävät toimenpiteitä imagon ja asuinpuitteiden laadun 
parantamisesta, koulutuksen ja toimipaikkojen kehittämiseen sekä työllistymismahdollisuuksien 
parantamiseen. 
 
Tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöjä voidaan pitää talouden uudistumisen -toimintalinjan lisäksi 
toimintalinjaa 2 palvelevina kokonaisuuksina. Yhteistyöpinnat koulutuksen, osaamisen ja paikallisten 
yritysten välillä vahvistavat suhdetta työllistymisen kannalta oleellisten toimijoiden välillä. 
 
Erityisinä haasteina nähtiin nuoreen ikäluokkaan panostaminen. Tämä tuli esille haastateltavien 
näkemyksenä, että syrjäytymisen ehkäiseminen on jäänyt reaktiiviselle tasolle. Myös nuorison 
houkuttelussa alueelle ei ole koettu onnistutun riittävästi. Erityisenä haasteena koettiin koulutus- ja 
työpaikkatarjonnan epäsuhta jakautuminen (esim. Ylä-Savon ja Kuopion suhde teknologiateollisuuden 
koulutuksessa). Kuitenkin osana bioenergiaosaamisen keskittymistä voidaan pitää koulutuksen lisäämistä 
Varkauden alueella. 
 
Tuoreena haasteena työvoiman saatavuuden kehittämisessä on ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen 
oppilaitosten opiskelijapaikkojen leikkaaminen. Samanaikaisesti on kuitenkin onnistuttu saamaan myös 
uusia koulutusaloja oppilaitosten opetuksen piiriin (esim. hammaslääkärikoulutus). 
 
Kuopiokeskeinen työvoiman saatavuus on onnistunut haastattelujen mukaan hyvin. Toisaalta asetelma 
koettiin osin ongelmallisena, sillä nuoren työvoiman juurruttamisessa opiskelupaikan ja työpaikan sijainti 
samalla alueella nähtiin tärkeänä. 
 
Kokonaisuudessaan toimintalinjalla on ollut relevantit ja keskeiset tavoitteet, mutta toimenpiteitä ei ole 
saatu rullaamaan odotetulla tavalla. Tähän on vaikuttanut kansallisen ja alueellisen toimintaympäristön 
muutokset ja kansallisen työvoimapolitiikan toimenpiteiden konkretisoinnin odottaminen (esim. 
nuorisotakuu). Toimijakentässä ilmenee vielä vakiintuneiden toimintamallien mukaista työnjakoa ja 
sektoroitumista, jolloin asiakaslähtöinen, holistinen ja ketjumainen osaamisen kehittäminen ei ole 
toteutunut toivotulla tavalla. Toimintalinjan toimijoilla on odotuksia, että vielä vuoden 2013 aikana voidaan 
tehdä työvoiman riittävyyteen ja osaamiseen liittyviä avauksia. 
 

Hyvinvoinnin kehittäminen ontunut 
 
Hyvinvointipalvelujen ja hyvinvoinnin -toimintalinja (tl 3) pitää sisällään kolme painopistettä, joiden kautta 
vahvistetaan kuntien, yritysten ja yhdistysten kumppanuutta palvelutuotannossa, sosiaali- ja 
terveyspalveluiden vahvoja tuotantoalueita sekä ennaltaehkäistään kansansairauksia ja parannetaan 
elämäntapoja. Painopiste liittyy läheisesti SOTE-palveluiden uudelleenorganisointiin, paikallisen 
yrittäjyyden kehittämiseen ja terveyden edistämiseen. 
 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudelleenjärjestämistä on hidastanut erityisesti kansallisen toimintakentän 
epäselvyys, toimijoiden roolijako ja hyvinvointialan yritystoiminnan haasteellisuus. 
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Toimintalinjan 3 tavoitteen saavuttaminen on ollut heikointa kaikista toimintalinjoista. Maakuntaohjelmalla 
on ollut vain vähän mahdollisuuksia vaikuttaa kehitykseen. Hyvinvointipalveluiden kehittäminen vaatii 
erityisesti toimintaympäristön selkeytymistä, mutta myös toimijoiden ”törmäyttämistä” ja yhteisten 
teemojen tunnistamista. Vuorovaikutuksen lisääminen sektorien ja kokonaisuuksien välille sekä entistä 
systeemisempi lähestymiskulma voisivat tukea yhteistyön mallin löytymistä ja toimijoiden saattamista 
yhteen. 
 

Maakuntaohjelma saavutettavuuden edunvalvontavälineenä 
 
Toimiva ja taloudellinen palvelu- ja kuntarakenne sekä saavutettavuus -toimintalinja (tl 4) muodostuu 
vetovoimaisen ja kestävän aluerakenteen, saavutettavuutta ja elinkeinoelämän kilpailukykyä tukevien 
liikenneyhteyksien sekä liikennemuotojen yhteistyön painopisteistä. Painopisteet pitävät sisällään 
maakunnan tärkeimmät sisäiset ja ulkoiset tiehankkeet, julkisen liikenteen kehittämisen ja elinympäristön 
kehittämisen teemoja. Toimintalinjan sisällöt liittyvät erityisesti edunvalvontaan. 
 
Maakuntaohjelman vaikutus toimivaan ja taloudelliseen alue- ja kuntarakenteeseen koettiin olevan hyvin 
heikkoa. Ohjelman vaikutusta saattaa heikentää se, että kyseisellä toimintalinjalla ei ole samanlaisia 
toteuttajia kuin muilla maakuntaohjelman toimintalinjoilla, jotka edistävät näiden teemojen etenemistä. 
Tavoitteiden saavuttamista on todennäköisesti tapahtunut kunnallisella tasolla maakunnallista tasoa 
enemmän. Erityisen suuri merkitys tiehankkeissa on valtakunnallisen tason edunvalvontatyössä, jonka 
kaltaiset teemat näkyvät huonosti alueellista toimintaa tarkasteltaessa. 
 
Maakuntaohjelma on kuitenkin vaikuttanut saavutettavuuden edistämiseen, vaikka 
liikenneympäristöhankkeet ovat ajallisesti pitkiä, jolloin ne istuvat muita maakuntaohjelman painopisteitä 
huonommin maakuntaohjelman aikajänteeseen. Lisäksi suurimmat rahalliset investoinnit kohdentuvat 
loppukauteen laajakaistainfrastruktuurin kehittämisen osalta. Kokonaisuudessaan toimintalinja 4:n 
tavoitteiden saavuttamista on haastava arvioida. Painopisteiden sisällöt ovat edistyneet, mutta 
maakunnallisessa mittakaavassa näiden asioiden eteen ei ole toimittu. 
 

Kansainvälistymisen kautta uutta potkua kehittämiseen 
 
Toimintalinjoja läpäiseviksi poikittaisiksi teemoiksi on nostettu Kuopion toimiminen t&k&i veturina, Itä-
Suomi-yhteistyö, elinkeinoelämän kansainvälistymisen ja toimivan kuntarakenteen painopisteet. Teemat 
on kirjoitettu toimintalinjakohtaisten toimenpiteiden sisälle. Erityisesti Kuopion aseman vahvistaminen ja 
maakunnan kansainvälistyminen tulevat esille erottamattomana osana maakuntaohjelman nimissä tehtyjä 
toimenpiteitä. Itä-Suomi-yhteistyö ja toimiva kuntarakenne eivät saavuta samantasoista laajuutta edellä 
kuvattujen teemojen kanssa. 
 
Kansainvälistymisessä ongelmana on ollut yrityskentän aktivoinnin epäonnistuminen. Siihen asetetut 
panokset eivät ole myöskään vastanneet niitä odotuksia, joita kansainvälistymisen tukemiseen olisi 
toivottu. Kansainvälistymisen teema on erityisen tärkeä lääkekehityksen ja muun korkeatasoisen 
tutkimuksen tapauksessa, jossa tarvittavat kumppanit, osaamien tai rahoitus löytyy maan rajojen 
ulkopuolelta. 
 
Itä-Suomi yhteistyö osoittautui haasteelliseksi jo maakuntaohjelman alkuvaiheissa. Maakunnat ylittävä 
yhteistyö kaatui liian monimutkaiseen hankkeiden hallinnointiin ja yhteistyön tapojen puuttumiseen. 
Yhteistyötä ei myöskään kannata rakentaa pelkästään Itä-Suomen varaan, vaan yhteistyössä olisi 
huomioitava tarkemmin vuorovaikutuksen tavoitteet ja tarpeet. Ylimaakunnallisen yhteistyön tulisi jatkossa 
keskittyä erityisesti maakuntien yhteisten tarpeiden ja toiminnan ympärille.  
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Poikittaiset teemat ovat olleet erittäin relevantteja. Vaikka teemat ovat haastavia, ovat ne myös jatkossa 
tärkeitä. 
 

Maakuntaohjelma majakkana kehittämiselle 
 
Yleispiirteeltään maakuntaohjelman rooli alueellisen kehityksen kohdentajana on suuntaa näyttävä. Se 
perustuu valintojen tekemisen lisäksi toimijoiden saattamiseen yhteen. Itsestään selvästi parhaiten 
maakuntaohjelman tuntevat sen valmisteluun ja toteuttamiseen osallistuneet ja sidotut tahot, vähäisin 
tuntemus maakuntaohjelman sisällöstä on yrityksillä. 
 
Maakuntaohjelman onnistuminen on pitkälle riippuvainen vuorovaikutuksen ja yhteistyön onnistumisesta. 
Ilman vahvaa taloudellista ohjauskykyä maakuntaohjelman roolin tulee istua yhteen muun alueellisen 
kehittämisen kanssa. Maakuntaohjelman onnistuminen on tällöin vahvasti mitattavissa sillä, miten 
rahoittajat, rahoitusta hakevat tahot ja muut toimijat ovat huomioineet maakuntaohjelman linjaukset. 
 
Maakuntaohjelman kokonaisvaltaisena seurauksena toimijoiden yhteistyö on parantunut. Tätä piirrettä on 
pidettävä merkittävänä ansiona. Edelliseen ohjelmakauteen verrattuna vuorovaikutus toimijoiden välillä on 
parantunut. Maakuntaohjelman potentiaali on erityisesti siinä, että se sitoo kasaan alueen keskeisiä 
toimijoita ja suuntaa yhteisesti katsetta kohti tulevaisuutta. 
 
Maakuntaohjelmalla on olennainen merkitys kehityspanosten ohjaamisessa: maakuntaohjelma on 
suunnannut rahoitusta hakevien tahojen toimintaa relevantteihin kohteisiin. Alueelliset toimijat ovat 
hyväksyneet ja sisäistäneet maakuntaohjelman linjaukset. Maakuntaohjelma on onnistunut luotsaamaan 
kehitystä haluttuun suuntaan. 
 
Maakuntaohjelmalla on merkittävä rooli erilaisten alueellisten kokonaisuuksien yhteensovittamisessa. 
Lisäksi maakuntaohjelman merkittävä saavutuksena voidaan pitää alueella tapahtuvan toiminnan 
kohdentamista siten, että kansalliset ja ylialueelliset strategiset linjaukset saadaan tulkattua alueelle 
sopiviksi. 
 
Strategioiden yhteen sovittamisesta syntyvä synergiaedun metsästäminen on oleellista, sillä 
maakuntaohjelmalla ei ole vahvaa omaa rahoituksellista mekanismia. Maakunnan muiden toimijoiden 
roolia maakuntaohjelman näkökulmasta tulisikin tarkentaa. Erityisesti ELY-keskuksella on suuri merkitys 
maakuntaohjelman onnistumisessa. Lupaavalta kuitenkin vaikutti se, että samoilla toimijoilla oli yhteyksiä 
useamman maakunnallisen strategian valmisteluun. 
 
Maakuntaohjelmalla on merkitystä kehityskuvan ja -potentiaalin tunnistamisessa, sillä alueiden 
ominaisuudet ja vahvuudet tunnetaan paremmin. 
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1. Maakuntaohjelmalla on ollut merkittävä rooli alueen 
kehityksen suuntaajana 

2. Maakunnan eri kehittäjätahot ovat huomioineet 
maakuntaohjelman tavoitteet ja painopisteet hyvin 
omassa toiminnassaan 

3. Maakuntaohjelmalla on ollut merkittävä vaikutus 
talouden uudistumiseen maakunnassa 

4. Maakuntaohjelmalla on ollut merkittävä vaikutus 
työvoiman riittävyyteen maakunnassa 

5. Maakuntaohjelmalla on ollut merkittävä vaikutus 
osaamisen kehittämiseen maakunnassa 

6. Maakuntaohjelmalla on ollut merkittävä vaikutus 
hyvinvointipalvelujen kehittämiseen ja hyvinvoinnin 
edistämiseen maakunnassa 

7. Maakuntaohjelmalla on ollut merkittävä vaikutus 
toimivaan ja taloudelliseen alue- ja kuntarakenteeseen 
maakunnassa 

8. Maakuntaohjelmalla on ollut merkittävä vaikutus 
saavutettavuuden edistämiseen 

  

 
Kuva 6. Maakuntaohjelman vaikuttavuus kyselyn perusteella 
 

Fokus parantunut, terävöittämiseen yhä tarvetta 
 
Maakuntaohjelmaa pidettiin edellisiä kausia fokusoituneempana. Sisällöllisiä painopistevalintoja on tehty 
painokkaammin. Siitä huolimatta haastatteluissa toivottiin edelleen vahvempaa rajaamista 
maakuntaohjelmalle. Suunta on näin ollen ollut oikeanlainen, mutta panosten kohdentamisessa on 
edelleen työstämistä. 
 
Kehitys (esimerkiksi Ylä-Savon teknologiateollisuuden tapaisessa pitkäikäisessä painopisteessä) 
ohjelmakaudelta toiselle on johtanut teeman ja osaamisalojen syvenemiseen. Myös ohjelmakauden sisällä 
nähtiin teemojen ja ohjelman sisäistä kehittämistä. 
 
Toimialojen arvioinnissa erityisen haasteellista ovat kehittämissyklien pituudet. Bioenergian asetelmaa 
selittää hyvän kehityksen ohella alan suurena pidetty potentiaali ja osittain toteutumatta jääneet 
lupaukset. Samankaltaisia mielipiteitä jakavia teemoja oli lääketeknologian painopisteen piirissä. Lähes 
kaikki muutkin onnistuneina pidetyt teemat saivat haastatteluissa soraääniä. Jos ei muuta, niin ristikkäiset 
näkemykset kertovat jonkinlaisesta kehityksestä. 
 
Liiallisten panosten kysymys kohdistuu myös siihen, ovatko maakuntaohjelman painopistevalinnat 
tapahtuneet liian yleisellä tasolla. Liian vähäisesti fokusoituneessa maakuntaohjelmassa panokset ovat 
hajautuneet. Vastaus siihen, onko ohjelma liian löyhästi fokusoitunut, ei kuitenkaan ole yhtä yksiselitteistä 
vastausta. 
 
Haastatteluissa nostettiin esille myös riskirahoituksen roolin kasvattaminen ja tätä varten sopivan 
rahoitusinstrumentin vahvistaminen. Maakuntaohjelman ollessa tulevaisuusorientoitunut tarvitaan 
joustavuutta ja rohkeutta luovia myös uusia avauksia. 
 
On olemassa huoli ohjelman kääntymisestä proaktiivisesta reaktiiviseksi siten, että hiljalleen 
maakuntaohjelman mukana kulkeva painolasti muuttaa maakuntaohjelman lähinnä vanhoja rakenteita 
ylläpitäväksi. Jatkuvan tukirahoituksen kautta tuesta itsessään tulisi tällöin yritysten toiminnan elinehto ja 
alueen kehitykseen suunnattavilla panoksilla ei kyetä tukemaan elinkeinorakenteen uudistumista. 
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Vaikka maakuntaohjelman valinnoissa on kokonaisuudessaan onnistuttu hyvin, on entistä tärkeämpää 
punnita käytettävien resurssien suhdetta maakuntaohjelman kärjen terävyyteen. Jatkossa käytettävissä 
olevien rahallisten panosten pieneneminen ja toimintaympäristössä kilpailun kasvaminen edellyttävät 
entistä voimallisempaa painopisteiden rajaamista. 
 
Ei ole yhtä ainoaa totuutta tai vain yhtä oikeaa keinoa. Rajauksen laajuus ja riittävä fokusoituminen on 
strateginen ja poliittinen valinta. 
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3. Kehittämissuositukset ja evästyksiä vuodelle 2013 
 
Vaikka Pohjois-Savon alueellinen kehitys on ollut viime vuosina hyvää, on alueellinen polarisaatio 
väestönkehityksessä vahvistunut. Tähän on kiinnitettävä huomiota myös jatkossa. Ohjelman seurannan 
mittareita tulee kehittää laadulliseen ja toiminnan sisältöä mittaavaan suuntaan. 
 
Yhteistyö- ja yhteiskäyttöympäristöjen tapaan ohjelmalla tulisi tuottaa kehityskaaria ja arvoketjuja, joissa 
eri alojen erilainen osaaminen voitaisiin sitoa suoraan toisiaan tukemaan. Samalla saavutettaisiin 
kokonaisvaltaisempi suhtautuminen maakuntaohjelmassa käsiteltäviin temaattisiin kokonaisuuksiin. 
Tällaisia aihioita on jo nousussa esim. tulevaisuuden tehtaan (laaja-alainen oppimisympäristö) ja 
hyvinvointiklusterin kautta, joiden kautta eri osaamisalojen osaaminen saadaan löytämään toinen toisensa. 
Maakuntaohjelmalla tulee olla keskeinen rooli osaamisen välittämisessä ja juurruttamisessa yrityskenttään 
ja osaamisen kääntämisessä yritystoiminnaksi. 
 
Tuottavuus ja uusiutuminen tulee huomioida hankehauissa vahvemmin. Tuloksien saavuttaminen 
edellyttää panoksien kohdentamista siten, että ne kannustavat uusiutumiseen ja tuottavuuden 
parantamiseen. Tukirahan käyttäminen pelkkään toimintaympäristön tukemiseen tuottaa pitkässä 
juoksussa raajarikkoja kilpailijoita. Tässä mielessä juoksuradan puhdistaminen ainakin osittain aikaisempien 
kausien pölystä voisi tervehdyttää jossain määrin tulevien painopisteiden valintaa. 
 
Myös hankkeiden rahoittamiseen tulee löytää uusia keinoja ja toimintatapoja hankehaun 
joustavoittamiseksi. Toiminnan tuloksellisuutta parannetaan lisäämällä toteuttajien ja rahoittajien välisiä 
suoria keskusteluyhteyksiä. Eräänlaista mallia voisi hakea Tekesin rahoitusmalleista, joissa asiantuntijaraati 
arvioi hanke-ehdotuksia. Samalla voidaan vaatia tarkennuksia ja tehdä tarvittaessa neuvottelumenettelyin 
kehittämisehdotuksia toteuttajataholle. Uutta toimintamallia voidaan kokeilla jo vuoden 2013 aikana. 
 
Maakuntaohjelman viimeisen vuoden tehtävä on kahtalainen. Vuonna 2013 on panostettava nykyisen 
ohjelmakauden saattamiseen loppuun ja ohjelman sulkemiseen sekä toisaalta tulevan ohjelmakauden 
valmisteluun. Loppukaudella on tärkeää panostaa nykyisen ja tulevan kauden yhtymäkohtiin. 
Rahoituksellisen ja toiminnallisen jatkuvuuden takaaminen edellyttää etukenon ottamista tulevalle 
ohjelmakaudelle. Yhteisten teemojen, kuten osaamisen, koulutuksen, toimintaympäristöjen ja hyvinvoinnin 
parantaminen tukevat siirtymää tulevalle kaudelle. Valmistelussa ei tietenkään mennä yksityiskohtaiselle 
tasolle, vaan tulee kartoittaa laajempia kokonaisuuksia ja toimintaympäristöä. 
 
Vuoden 2013 tulisi käynnistää tulevaa ohjelmakautta varten oma tulevaisuustarkastelu, joka vetäisi 
analyyttisesti yhteen toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja osallistavasti innostaisi eri toimijoita 
mukaan tulevan ohjelmakauden valmisteluun ja toteutukseen. 
 
Maakuntaohjelmassa on hyvä säilyttää herkkyys ja mahdollisuus nopeaankin reagointiin. Uuteen ja 
tulevaan luotsaaminen on maakuntaohjelman keskeinen tehtävä. Maakuntaohjelman tulee olla 
mahdollistavan ja joustavan kehittämisen sekä tulevaisuustyön alusta. Sen tulee huomioida erilaisten 
toimijoiden erilaiset roolit. Maakuntaohjelman sisällön tulee olla sellainen, että vähempään byrokratiaan 
tottuneet toimijat saadaan mukaan maakuntaohjelman toteutukseen. Maailman muuttuessa entistä 
nopeammaksi, tarvitaan myös nopeasti reagoivia mekanismeja maakuntaohjelman sisälle. On pohdittava 
mahdollisuutta jättää tietty osa (esim. ¼ rahoituksesta) sitomatta ja käyttää sitä sekä 
riskirahoitustyyppisesti että ohjelmakauden aikana avautuviin ajankohtaisiin teemoihin tai kohteisiin. 
Mekanismeja voidaan testata vuoden 2013 aikana. 
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Kansainvälistymiseen tulee panostaa vuoden 2013 aikana. Samalla tuetaan siirtymistä tulevaan kauteen ja 
saadaan parhaimmillaan kartoitettua teemoja, joissa on merkittävää kansainvälistä osaamista ja 
kansainvälistymispotentiaalia. Paikalliset toimijat, erityisesti yritykset, tulee ottaa mukaan kansainvälisiin 
tutkimushankkeisiin, jolloin väylä ulkomaisiin kumppanuuksiin muodostuu osana hankkeita. Käytäntö 
palvelisi erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla itsellään on hyvin rajalliset resurssit linkittyä 
ulkomaisiin verkostoihin. Yrityksien kansainvälistymisaktiivisuuden edistämisen vaatii kehittäjätahoilta 
aktiivisia ja konkreettisia toimenpiteitä. 
 
Yhteistä alueviestintää ja -markkinointia tulee edelleen vahvistaa, vaikka tämän eteen onkin vuosien 
varrella tehty työtä.5 Pohjois-Savon ulkopuolelle näkyväksi tekeminen syntyy ensisijaisesti korkeatasoisen 
osaamisen kautta, ja tätä osaamista olisi syytä markkinoida aktiivisemmin maakunnan ulkopuolelle. 
Maakunnan brändiarvon parantumisesta hyötyisivät niin oppilaitokset (opiskelijoiden ja ulkopuolisen 
rahoituksen muodossa) kuin yrityksetkin (työvoima ja investoinnit). Maakuntaohjelmaa ja maakunnallista 
brändityötä olisi hyvä sovittaa yhteen jo vuoden 2013 aikana. 
 
Kaikkiaan maakunnallisessa kehittämisessä on syytä pohtia, voidaanko maakuntasuunnitelma, -ohjelma ja 
sen vuosittaiset toimintasuunnitelmat sekä mahdollisesti jopa ELY-keskuksen strategia-asiakirja koota 
yhteiseksi vahvaksi Pohjois-Savo-ohjelmaksi. 
  

                                                           
5Pohjois-Savon markkinointiohjelma.  http://kuopio02.hosting.documenta.fi/kokous/2012202305-8-1.PDF 
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Liite 1. 
Maakuntaohjelman arviointikyselyn tulosraportti 
Johdanto 

Kysely toteutettiin maakuntaliiton valitsemalle, alueellisesti mahdollisimman kattavalle vastaajakunnalle. 
Vastaajia lähestyttiin henkilökohtaisella kutsuviestillä ja kyselyn tulokset arvioitiin anonyymisti. Kysely oli 
avoinna vastaajille elokuun kaksi viimeistä viikkoa (21.8.2012 – 31.8.2012).  Kysely on osa 
maakuntaohjelman arviointia, jonka toteuttaa MDI. 

Kuvaajissa esitetty piste (ympyrä) kuvaa vastausten keskiarvopistettä ja pistettä ympäröivä siniharmaa 
ellipsi esittää keskihajontaa. Osa vastauksista on esitetty suhteellisina tuloksina. Tarkemmin menetelmää 
kuvataan ZEF arviointikoneen kotisivuilla: ZEF-menetelmän avulla muutetaan absoluuttiset arviointitulokset 
suhteellisiksi. ZEF-kirjainyhdistelmä tulee sanoista Z-scored Electronic Feedback. Nimensä mukaisesti ZEF-
menetelmässä käytetään z-scoring-menetelmää suhteellisten vastauspisteiden laskemiseen. Suhteelliset 
vastauspisteet lasketaan siten, että kaikkien arvioijien kohdalta vastauspisteiden keskiarvo siirretään taulun 
keskelle ja vastaukset hajoitetaan koko taulun alueelle. Tällä tavalla normitetuista tuloksista häviävät ns. 
asennevääristymät ja päästään tarkastelemaan vastausten suhteita toisiinsa.6 

Vastausmenetelmä korostaa kysymysryppäistä ääripäät ja erot toisiinsa nähden. Vaikka menetelmä ei tuo 
absoluuttisia arvoja esille, niin se selkeyttää erityisesti vastaajaryhmien näkemyseroja. Suhteellisia 
vastauksia sisältävät kuvaajat on merkitty ”suhteellinen” –otsikolla ennen kuvaajaa. Muiden kuvaajien 
osalta käytetyt menetelmät on kuvattu erikseen. 

Vastaajien taustatiedot 

Kysely lähetettiin 284 yksilöidylle vastaajalle, jotka ennen kyselyn lähettämistä luokiteltiin kuuteen 
luokkaan. Luokittelun pohjana käytettiin sähköpostiosoitteita ja niitä lähtökohtia, jotka sitoivat toimijat 
maakuntaohjelman toimintaan. Näitä luokkia ei käytetä analysoinnissa muutoin kuin kuvaamaan vastaajien 
aktiivisuutta. 

Kyselyn aloitti 113 (vastausprosentti 39,8 %) vastaajaa ja jokaiseen kysymykseen vastauksen jätti 93 
henkilöä (32,7 %). Keskimäärin 7% jätti kyselyyn vastaamisen kesken. Vastausaktiivisuutta laski erityisesti 
maakunnallisten poliittisten toimijoiden vähäinen vastausinto. Yritysten ja toimilinjakohtaisten vastaajien 
osuus on erittäin hyvä, vaikka kyselyn keskenjättäneitä vastaajien keskuudessa oli eniten, joka kertonee 
omaa tarinaansa maakunnallisen ohjelmatyön vaikeasta lähestyttävyydestä yrityskentässä. 

  

                                                           
6 http://editor.zef.fi/arviointikone/docs/zef-method-fi.pdf 
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Taulukko 1, Vastaajien vastausaktiivisuudet vastaajaryhmittäin 

Nimi Kutsuttujen määrä Aloittaneet Lopettaneet 
Kehittäjäorganisaatiot (ELY, AVI, jne.) 74 38/74 (51.35%) 36/74 (48.65%) 
Kuntajohtajat 22 7/22 (31.82%) 5/22 (22.73%) 
Maakuntahallitus 25 2/25 (8%) 2/25 (8%) 
Maakuntavaltuusto 55 14/55 (25.45%) 10/55 (18.18%) 
MYR 11 6/11 (54.55%) 6/11 (54.55%) 
Yritys ja toimilinjakohtaiset vaikuttajat 97 46/97 (47.42%) 34/97 (35.05%) 

 

Suurimmat yksittäiset vastaajaryhmät olivat taustaorganisaatioksensa yritykset, oppilaitokset ja kunnan 
esittäneet. Kuva 7 mukaista luokittelua käytetään jatkossa kysymyskohtaisessa luokittelussa. 
Tutkimuslaitosten ja oppilaitosten ryhmien tiedot on yhdistetty yhteiseksi luokakseen. 

 

Kuva 1, Vastaajien taustaorganisaatiot 

 

Vastaajat edustivat tasaisesti kuvan 1 vastaajaryhmiä. Positiivisesti joukostaan erottuu yritysedustajien 
suhteellisen suuri aktiivisuus. Yli puolet vastaajista ilmoitti asemaksensa organisaatioissa olevan johtaja 
(53.2 %). 24.8 % vastaajista oli asiantuntijoita, 17,4 % edusti valtuustoja/hallituksia ja vain muutama 
vastaaja (3,7 %) edusti hallinto tai rahoitusvalmistelua. 
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Kuva 2, Valmisteluun osallistuneiden vastaajien osuudet 

 

Kuva 3, Maakuntaohjelman toteuttamiseen osallistuneiden osuudet 

 

Maakuntaohjelman valmisteluun osallistuneista vastaajista muussa roolissa toimineita olivat pääasiassa 
maakuntavaltuuston sekä maakunnan yhteistyöryhmän jäsenet, joiden osallistumispanokset liittyvät 
pääasiassa linjausten tekemiseen ja toimilinjoihin ja painopisteisiin vaikuttamiseen. 

Vastaajista 31 (28,6 %) ei ollut osallistunut maakuntaohjelman toteuttamiseen tai valmisteluun millään 
tavoilla.  Yritysvastaajien osuudesta valmistelussa olivat kyselyn huonoimmat. Vain 20 % oli osallistunut 
valmisteluun ja 28,6 % toteuttamiseen. Kunnan taustaorganisaatioksensa nimenneistä 37 % oli osallistunut 
valmisteluun ja 38,9 % toteuttamiseen. Vastaavat luvut valtion aluehallinnon toimijoiden piirissä olivat 22,2 
% ja 88,9 %. 

Taulukko 2, Luokittelussa käytetyt taustaorganisaatiot 

  Valtion aluehallinto 

  Maakuntaliitto 

  Kunta 

  Luottamushenkilö 

 Kaikki vastaajat yhteensä 

  Yliopisto, AMK tai muu oppilaitos 

  Kehittämisyhtiö tai muu kehittäjätaho 

  Yritys 

  Jokin muu, mikä? 
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Parhaiten maakuntaohjelman tuntevat sen valmisteluun ja toteuttamiseen sidotut tahot, joista valtion 
aluehallinto nousee selkeästi kärkeen. Kyselyyn vastanneiden toimijoiden tuntemusta korostaa myös 
suhteellisen pieni keskihajonta. Maakuntaliittoa vain hieman heikommin ohjelman tuntevat oppilaitokset, 
kunnat ja kehitysyhtiöt. Maakuntaohjelman onnistumisesta kertoo juuri näiden tahojen maakuntaohjelman 
tuntemus, sillä joukossa on alueellisesti tärkeimmät rahoittajat ja toteuttajat. Näin ollen ohjelman 
tuntemus myös viittaa siihen, että sillä on ollut merkitystä rahoituksen kohdentamisessa.  

Yritysten heikko maakuntaohjelmatuntemus viittaa heikompaan halukkuuteen hakea maakuntaohjelman 
teemojen mukaista rahoitusta, mutta myös saadun rahoituksen myöntöperustoiden kevyempää 
tuntemusta. Yrityksillä ei myöskään ole olemassaolonsa kannalta oleellista tuntea maakuntaohjelman 
sisältöä kattavasti. Yritysten toimeentulon perusteet ovat näillä muualla, kuin maakuntaohjelman 
seuraamisessa. 

Maakuntaohjelman valmisteluprosessi 

Kuva 4, Kokonaisarvio valmisteluprosessin onnistumisesta  

 

Maakuntaohjelman valmisteluprosessia arvioitiin kolmen kysymyksen kautta, jotka koostuivat kuvassa 5 
esitetyistä kysymyksistä.  

Negatiivisimmin maakuntaohjelman valmisteluprosessiin suhtautuivat alueella toimivat tutkimus- ja 
oppilaitokset. Negatiivisuus muodostui muita vastaajia negatiivisemmasta suhtautumisesta valmistelun 

SUHTEELLINEN 
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vaiheiden onnistumiseen. Positiivisimmin nykyisen ohjelman valmisteluun suhtautuivat valtion aluehallinto, 
maakuntaliitto ja kunnat. 

Yrityksen kokivat relevanttien tahojen olevan edustettuna huonoimmin maakuntaohjelman valmistelussa. 
Alle keskiarvon valmistelun relevanttien tahojen osalta koki onnistuneen myös luottamushenkilöt, 
oppilaitokset ja kehittäjätahot. Voimakkaimmin maakuntaohjelman puolesta liputtivat maakuntaliitto ja 
valtion aluehallinto. 

Maakuntaohjelman valintojen oikeudellisuuden erot olivat ohjelmavalmistelun kysymyspatteriston 
pienimpiä kaikkien vastaajaryhmien keskuudessa. Valtion aluehallinto näki valinnat onnistuneimpana. 
Haasteellisimmaksi sen kokivat oppilaitokset. Keskihajonta oli suurinta luottamushenkilöiden keskuudessa.  

Positiivisimmin rajauksen onnistumiseen suhtautuivat yritykset ja kunnat. Puolestaan 
luottamushenkilöiden, kehittämistahojen, oppilaitosten ja maakuntaliiton näkökulmasta rajaus on ollut 
liian tiukka tai löysä. 

 
1. Maakuntaohjelman valmistelussa oli mukana kaikki 

relevantit tahot maakunnan alueelta 
 
2. Maakuntaohjelman valmistelussa onnistuttiin tekemään 

oikeita valintoja ohjelman sisällöiksi 
 
3. Maakuntaohjelman valmistelussa onnistuttiin 

rajaamaan ohjelman sisältöjä tarpeeksi hyvin 
 

 

Kuva 5, Kysymyskohtaiset absoluuttiset arvot 

 

Maakuntaohjelman vaikuttavuus 

Maakuntaohjelman vaikuttavuutta arvioitiin kahdeksan kysymyksen kautta, jotka koostuivat kuvassa 6 
esitetyistä kysymyksistä. Kaksi ensimmäistä kysymystä käsittelee yleistä näkemystä maakuntaohjelman 
onnistumisesta. Loput kysymykset (3-8) käsittelevät toimilinjakohtaisia painotuksia. 

Oppilaitokset suhtautuivat positiivisimmin maakuntaohjelman mahdollisuuksiin vaikuttaa alueen 
kehitykseen. Yhtälailla alueen oppilaitokset näkivät, että maakuntaohjelman sisältö on huomiotu hyvin eri 
kehittäjätahon toiminnassa. Suhteellisissa tuloksissa maakuntaliitto alueellisten kehittäjätoimijoiden ohessa 
suhtautui negatiivisimmin maakunnan toimijoiden halukkuuteen huomioida maakuntaohjelman sisällöliset 
painopisteet. 

Kokonaisarvosana on kuitenkin positiivinen molemmissa kysymyksissä. Heilahtelu vastaajaryhmien välillä 
kertoo kuitenkin eriävistä näkemyksistä ja siitä, etteivät maakuntaohjelman vaikutukset ole missään 
nimessä yksiselitteisiä. 
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9. Maakuntaohjelmalla on ollut merkittävä 
rooli alueen kehityksen suuntaajana 

10. Maakunnan eri kehittäjätahot 
ovat huomioineet maakuntaohjelman 
tavoitteet ja painopisteet hyvin omassa 
toiminnassaan 

11. Maakuntaohjelmalla on ollut 
merkittävä vaikutus talouden 
uudistumiseen maakunnassa 

12. Maakuntaohjelmalla on ollut 
merkittävä vaikutus työvoiman 
riittävyyteen maakunnassa 

13. Maakuntaohjelmalla on ollut 
merkittävä vaikutus osaamisen 
kehittämiseen maakunnassa 

14. Maakuntaohjelmalla on ollut 
merkittävä vaikutus 
hyvinvointipalvelujen kehittämiseen ja 
hyvinvoinnin edistämiseen maakunnassa 

15. Maakuntaohjelmalla on ollut 
merkittävä vaikutus toimivaan ja 
taloudelliseen alue- ja kuntarakenteeseen 
maakunnassa 

16. Maakuntaohjelmalla on ollut 
merkittävä vaikutus saavutettavuuden 
edistämiseen 

 

 

Kuva 6, Maakuntaohjelman vaikuttavuus 

 

Maakuntaohjelman vaikuttavuuden jälkimmäinen kysymyspatteristo (kysymykset 3—8) muodostuu 
toimilinja / painopistekohtaisesta vaikuttavuuden arvioinnista. Suurin vaikutus maakuntaohjelmalla on ollut 
osaamisen kehittämiseen ja saavutettavuuden edistämiseen. Kutakuinkin positiivisena nähtiin 
maakuntaohjelman vaikutus talouden uudistumiseen ja hyvinvointipalveluiden kehittämiseen. Puolestaan 
vaikutus työvoiman riittävyyteen ja toimivaan ja taloudelliseen alue- ja kuntarakenteeseen nähtiin 
heikoimpana. 

Maakuntaohjelmasta nousevia osaamisen kehittämisen vaikutuksia korosti erityisesti alueella toimivat 
kehittäjätahot, luottamushenkilöt ja oppilaitokset. Valtion aluehallinnon ja yritysten näkemykset erosivat 
voimallisimmin. Saavutettavuutta suitsutti perinteisesti yritysten lähellä olevien toimijoiden (yritykset ja 
kehittäjätahot) ohella luottamushenkilöt. Kunnat kokivat saavutettavuuden kehittyneen heikoimmin. 

Hyvinvointipalveluiden kehityksessä ja hyvinvoinnin edistämisessä maakuntaohjelman vaikuttavuudelle 
eniten arvoa antoivat kehittäjätahot, luottamushenkilöt ja oppilaitokset. Hallinnolliset toimijat (valtion 
aluehallinto, maakuntaliitto ja kunnat) näkivät tilanteen haasteellisempana. 

Yllättävän negatiivisena maakuntaohjelman vaikuttavuuden talouden uudistumiseen koki kehittäjätahot 
(kehitysyhtiöt ja vastaavat). Samoissa suhteutetuissa vastauksissa maakuntaliiton ja yritystoimijoiden 
näkemykset olivat hieman negatiivisempia.  
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3. Maakuntaohjelmalla on ollut merkittävä 
vaikutus talouden uudistumiseen 
maakunnassa 

4. Maakuntaohjelmalla on ollut merkittävä 
vaikutus työvoiman riittävyyteen 
maakunnassa 

5. Maakuntaohjelmalla on ollut merkittävä 
vaikutus osaamisen kehittämiseen 
maakunnassa 

6. Maakuntaohjelmalla on ollut merkittävä 
vaikutus hyvinvointipalvelujen 
kehittämiseen ja hyvinvoinnin 
edistämiseen maakunnassa 

7. Maakuntaohjelmalla on ollut merkittävä 
vaikutus toimivaan ja taloudelliseen alue- 
ja kuntarakenteeseen maakunnassa 

8. Maakuntaohjelmalla on ollut merkittävä 
vaikutus saavutettavuuden edistämiseen 

 

 

Kuva 7, Maakuntaohjelman vaikuttavuus z-scored menetelmän mukaan 

Talouden uudistuminen TL1 

SUHTEELLINEN
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Kuva 8, Maakuntaohjelman vaikutusten jakautuminen (95) (EOS: 7) 

 

Kyselyyn vastaajia pyydettiin nostamaan esille toimilinja 1:n kautta esille nousevat tärkeimmät teemat 
(max. 3 kpl), joihin maakuntaohjelmalla on ollut merkittävin vaikutus (kuva 8). Vahvin vaikutus 
maakuntaohjelmalla on ollut biojalostuksen ja energiateknologian, teknologiateollisuuden, lääkeklusterin ja 
maitotalouden innovaatioympäristön kehittämisessä. Heikoimmin maakuntaohjelma on vaikuttanut 
mekaaniseen puunjalostukseen ja verkottuneisiin matkailukeskuksiin (kuva 8). 

Maakuntaohjelman valinnat ovat olleet oikean suuntaisia, sillä biojalostus ja energiateknologia nähdään 
edelleen potentiaalisena alana. On myös mahdollista, että alaan kohdistuneet panokset eivät ole vielä 
tuottanut sellaista tulosta, joka olisi missään vaiheessa konkretisoitunut. Muita merkittäviä potentiaalisia 
aloja nousee teknologiateollisuudesta, lääkeklusterista ja maitotalouden innovaatioympäristöstä. Vähiten 
toivoa nähdään löytyvän akkuteknologiasta ja mekaanisesta puunjalostuksesta. 
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Kuva 9, Merkittävämmät potentiaaliset alat (96) (EOS: 5) 

 

Avoimesta kysymyksestä, jossa kysyttiin maakuntaohjelman potentiaalisia uusia nostoja, nousi 
ylivoimaisesti esille hyvinvointipalveluihin, turvallisuuteen (elintarvike ja lääke), ikäosaamiseen ja 
hoivateknologiaan liittyvät teemat. Läheisesti tähän kokonaisuuteen liittyi myös alkutuotannon 
kehittäminen, jonka kautta nousi elintarviketurvallisuuden lisäksi koko elintarvikeketjun kehittäminen. 
Teemat nousivat esille myös potentiaalisia aloja kartoittaessa (kuva 9). 

Ympäristöosaaminen, puunjalostus, energiaosaaminen olivat hieman keveämmin esille nousseita teemoja. 
Näitä yhdisti vastauksistakin esiin noussut luonnonvaratalouden hallinta. Edellä esitetyn kokonaisuuden 
kylkeen linkittyi myös matkailun kehittäminen. 

Vastauksissa nostettiin esille myös näkemystä, että nykyinen ohjelma on riittävästi rajautunut, eikä uusia 
teemoja ole välttämätöntä nostaa esille. Samalla korostettiin rajauksen tärkeyttä ja palveluliiketoiminnan 
kehittämistä. 

Noin puolet vastaajista jätti näkemyksensä uusista maakuntaohjelmaan nousevista teemoista. Vaikka 
kyseessä on selkeästi tulevaisuuteen katsova kysymys, niin se kertoo mielenkiintoisella tavalla myös 
nykyisen maakuntaohjelman kohdentumisesta. 
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Kuva 10, Toimilinja 1:n potentiaali ja vaikuttavuus suhteessa rahoituksen kohdentumiseen. 

 

Paras vaikuttavuus suhteessa käytettyihin panoksiin talouden uudistumisen toimilinjan sisällä on saatu 
aikaiseksi metsäteollisuuden ja biojalostuksen painopisteessä. Vastaajien mukaan kyseisen painopisteen 
potentiaalin on suurin toimilinja 1:n sisällä, mutta siihen käytetyt panokset ovat pienempien joukossa. 
Erityisesti arvostettiin biojalostus- ja energiateknologiaosaamista erotettuna puun mekaanisesta 
hyödyntämisestä. Paras vaikuttavuus maakuntaohjelmalla on kuitenkin ollut innovaatioympäristöjen 
profiloitumisessa. 

Lääkeklusterin ja teknologiateollisuuden painopisteiden potentiaali, vaikuttavuus ja panokset ovat hyvässä 
linjassa keskenään. Ero potentiaalin ja vaikuttavuuden välillä kertoo erityisesti mahdollisuuksien 
täyttymisen tasosta.  
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Rahoituksen kohdentuminen 

 
1. Biojalostus ja energiateknologia 

 
2. Teknologiateollisuuden kilpailukyky 

 
3. Lääkeklusterin vahvistaminen 

 
4. Profiloituneet innovaatioympäristöt 

 
5. Työmarkkinoiden toimintaa tukeva 

koulutus 
 

6. Kuopion kasvu työvoiman saatavuuden 
veturina 

7. Työurien pidentäminen 
 
8. Maakuntaan muuton edistäminen 

 
9. Kuntien, yritysten ja yhdistysten 

kumppanuus palvelutuotannossa 
10. Sosiaali- ja terveyspalvelujen 

vahvat tuotantoalueet 
11. Elämäntavat ja 

kansansairauksien ennaltaehkäisy 
12. Vetovoimainen ja kestävä 

aluerakenne 
 
13. Saavutettavuutta ja 

elinkeinoelämän kilpailukykyä tukevat 
liikenneyhteydet 

 
14.  Liikennemuotojen yhteistyö 

 

Kuva 11, Miten rahoituksen kohdentumista tulisi jatkossa muuttaa 

 

Rahoituksen kohdentamisessa erot vastausten välillä olivat pieniä. Tärkeimmäksi nousivat teemat 
biojalostus ja energiateknologia, teknologiateollisuuden kilpailukyky sekä liikenneyhteydet, joiden 
rahoitusta tulisi kyselyyn vastanneiden mukaan lisätä. Toisin sanoen edellä mainitut teemat ovat niitä, 
nykyisen maakuntaohjelman piirissä joihin haluttaisiin lisäpanostuksia. 

Selkeästi vähiten rahoitusta tulisi lisätä Kuopio-keskeisyydeltä työvoiman saatavuuden veturina ja työurien 
pidentämisen teemoissa. Hieman keskiarvoa alemmaksi jäivät myös elämäntapoihin puuttuminen sekä 
sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoalueet. Ohjelmaa rajatessa nämä teemat ovat sellaisia, joiden 
läsnäoloa ei nähty niin tärkeänä. 

Samalla kysymyspatteristo kuvaa myös siitä, mitkä teemat nähdään nykyisessä maakuntaohjelmassa 
edelleen tärkeinä. Kuvan 11 kautta voidaankin tulkita ohjelman relevanttiutta ja ajantasaisuutta. 
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Poikkileikkaavat teemat 

 
 
1. Elinkeinoelämän kansainvälistyminen 
 
2. Itä-Suomi -yhteistyö 
 
3. Toimiva kuntarakenne 
 
4. Kuopio tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan 
veturina 

 

  

 

 
Kuva 12, Kysymyskohtaiset absoluuttiset arvot 

 

Elinkeinoelämän kansainvälistymistä pidettiin tärkeimpänä asiana, jonka lisärahoittamista kannattivat 
erityisesti yritykset ja kehittäjätahot.  Vastahankaan olivat erityisesti kunnat ja luottamushenkilöt. Itä-Suomi 
yhteistyötä piti tärkeimpänä oppilaitokset ja kehittäjätahot. Maakuntaliitolla oli negatiivisin näkemys 
lisärahoituksen tarpeelle. Toimivan kuntarakenteen lisärahoitusta kannattivat erityisesti kunnat ja 
luottamushenkilöt. Kuopio-vetoisuutta kannattivat erityisesti maakuntaliitto, valtion aluehallinto ja 
oppilaitokset. Yritykset ja kunnat puolestaan näkivät Kuopio-keskeisyyden vähemmän mairittelevassa 
valossa. 

Poikkileikkaavia uusia nostoja nousi avointen kysymysten kautta 39 kappaletta. Merkittävimpänä 
poikkileikkaavana uutena teema nähtiin ympäristöosaamisen, jonka kautta korostui vähähiilisyys, 
ympäristöosaaminen ja edellä mainittuun liitettävä teknologinen osaaminen. Myös biotalouden ja -
osaamisen nostamista poikkileikkaavaksi teemaksi toivottiin. 

Edellä mainittujen ohella innovaatioympäristöt nimettiin toimivaksi poikkileikkaavaksi teemaksi. Muita 
tärkeitä teemoja olivat hyvinvointi ja turvallisuus, sekä siihen etäisesti liittyvä lähiruoka ja lähituotanto, 
yhteistyö ja kansainvälistyminen sekä yrityslähtöisyys. 

Maaseudun parempaa huomioimista toivottiin niin maaseudun houkuttelevuuden, kuin monipuolisen 
kehittämisen näkökulmasta. Samalla kritisoitiin Kuopio-keskeisyyden poikkileikkaavaa teemaa. 

SUHTEELLINEN 
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Edellä kuvattujen linjauksien valossa nyt toimilinjojen sisällä esiintyviä kokonaisuuksia haluttiin nostaa 
maakuntaohjelmaa läpäiseviksi teemaksi sitomaan laajempia kokonaisuuksia yhteen. 

Potentiaalisuus 

Kuvissa 13 ja 14 käytetty hajonta perustuu jokaisen vastaajan kahteen tärkeimmäksi kokemaan 
painopisteeseen ja kahteen vähiten tärkeimmäksi kokemaan painopisteeseen. Tämän valinnan kautta on 
saatu eristettyä aineistosta akuuteimmat toimenpiteet.  

 

Kuva 13, Maakuntaohjelman painopisteiden keskiarvo sekä vastausten ääripäiden hajonta lisättävän ja vähennettävän 
rahoituksen mukaan. 

 

Selkeimmin esille nousi rahoituksen lisäämisessä talouden uudistumisen toimilinjan kautta biojalostukset ja 
energiateknologian painopiste sekä hieman myöhemmin teknologiateollisuuden kilpailukyky. Näiden ohella 
rahoituksen lisäpanoksia on toivottu erityisesti poikittaisiin teemoihin (kuva 13 ja 14) Pienimmän 
keskiarvon sai osaamisen- ja työvoiman saatavuuden toimilinjan painopisteet. Lisäksi toimilinja 4:stä 
nostettiin esille saavutettavuutta ja elinkeinoelämän kilpailukykyä tukeva painopiste. 

Rahoituksen kohdentumisen tietoja verratessa rahoituksen lisäämiseen ja vähentämiseen tulisi huomioida, 
että vastaajilla ei ole ollut käytettävissä rahoitustietojen todellista jakautumista. Vastaukset kertovat osin 
painopisteiden ja toimilinjojen välisestä arvottamisesta, mutta myös siitä onko alueelliseen potentiaaliin 
nähden tehty ylilyöntejä tai jätetty jotain huomioimatta. 

Rahoituksen tosiasialliseen kohdentumiseen peilaten toimilinjoista erottuvat muutamat kriittiset tekijät. 
Biotalouden ja teknologiateollisuuden teemat nousevat tärkeimmiksi tekijöiksi toimilinja 1:stä. Rahoitusta 
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tulisi näiden osalta lisätä enemmän kuin vähentää. Toisaalta nykyinen korkea rahoitustaso viittaa siihen, 
että näiden osalta on kyetty tekemään oikeita valintoja. Lääkeklusterin ja innovaatioympäristöjen 
kehittämiseen kohdennettuja panoksia voitaisiin kyselyn mukaan vähentää. 

Toimilinja 2 erottuu kokonaisuudessaan matalan keskiarvon lisäksi kokonaisuutena, jonka rahoitusta tulisi 
erityisesti keventää. Toimilinjan saaman negatiivisen huomion valossa, niin rahoituksen kuin kyselyiden 
osalta voisi olla oleellista pohtia toimilinjojen painopistevalintojen oikeansuuntaisuutta. 

Keskiarvotuloksissa ja toimenpiteiden rahoituksen lisäämisessä esille nousivat varsin kevyelle rahoitukselle 
jääneet poikittaiset teemat. Poikittaisia teemoja saattaa nostaa niiden helppous vastausvaihtoehtoina, sillä 
kyseessä on ikään kuin ”kaikkea hyvää” toivottavia teemoja. 

Painopisteiden keskinäinen ero rahoituksen vähentämisessä ja lisäämisessä sekä vastausten keskiarvoissa 
oli suurinta osaamisen ja työvoiman saatavuuden painopisteessä sekä poikittaisissa teemoissa. Erityisesti 
näiden osalta painotusten oikeanmukaisuutta ja painoarvoa tulisi miettiä. Vaikka tilanne on todennäköisesti 
analyysissä kärjistynyt suhteessa rahoituksen kohdentamiseen, niin on syytä muistaa, että kuvissa 13 ja 14 
korostuu maakuntaohjelman tavoiteasetannan mielekkyys. 

 

Kuva 14, Rahoituksen kohdentuminen ja vastausten ääripäiden hajonnan suhde.  
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Vapaa palaute  

Vapaassa palautteessa huomautettiin, että nykyisen maakuntaohjelman (2010—2014) valmistelu olisi 
voinut olla avoimempaa. Erityisesti vastaajien keskuudessa toivottiin yritystoimijoiden ottamista mukaan 
laaja-alaisemmin. Valmisteluprosessiin liittyen esitettiin, että ohjelmaa tulisi konkretisoida. Selkeyden 
lisäksi ohjelmalta toivottiin ketteryyttä ja joustavuutta. 

Vapaassa palautteessa korostettiin myös, että vaarana tulevilla ohjelmilla on kantaa menneiden vuosien 
painolastia.  Erityisesti resurssien pienentyessä uhka on suuri ja ohjelmakauden vaihtuessa pitäisi punnita 
asioita puhtaalta pöydältä. Panokset tulisi kohdentaa itse toimintaan hallinnon ja byrokratian pyörittämisen 
sijasta. 

Vastauksissa korostettuja puuttuvia teemoja nousi selkeästi kaksi. Maaseutu on jäänyt nykyisessä 
ohjelmassa taka-alalle. Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutukseen tulisi ohjelmassa panostaa enemmän. 
Myös matkailua on katsottu kapea-alaisesti.  

Maakunnallista yhteistyötä tulee parantaa sekä ylimaakunnalliseen yhteistyöhön panostaa. Yhtenäisempi 
alue ja maakunnan rajat ylittävä yhteistyö nähtiin hyvänä asiana. Maakunnan sisäistä yhteistyötä palvelee 
erinäisten alueellisten strategioiden yhteensovittaminen. 
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