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Tiivistelmä 

 

Tämän väliarvioinnin tavoitteena oli selvittää Leader Ykkösakselin päättyneiden hankkeiden toteu-
tusta, tuloksia ja vaikutuksia ohjelmakaudella 2014–2020 hankehakijoiden näkökulmasta. Ykkösakseli 
ry on paikallinen maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä, joka ohjelmakaudella 2014–2020 
on toteuttanut laatimaansa Lisää kierroksia! -paikallista maaseudun kehittämisstrategiaa rahoitta-
malla sen mukaisia yleishyödyllisiä hankkeita ja yritystukihankkeita. Ykkösakselissa käsiteltiin 
1.1.2014–14.3.2019 välisenä aikana yhteensä 173 hanketta ja myönteisiä rahoituspäätöksiä tehtiin 140. 

Leader Ykkösakselin hanke- ja yritystukien vaikuttavuusarviointi toteutettiin sähköisenä kyselytutki-
muksena 1.1.2014–14.3.2019 välisenä aikana hankkeensa valmiiksi saaneille hanketoteuttajille. Arvioin-
tiin soveltuvia hankkeita, joille voitiin lähettää kysely, oli hankerekisterissä yhteensä 107 kappaletta. 
Kyselyyn vastasi 67 hankehakijaa.  

Ykkösakselin myöntämällä tuella on ollut positiivisia vaikutuksia niin hakijatahoon kuin kehittämis-
strategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Ykkösakselista rahoitusta hakeneet tahot ovat 
tyytyväisiä Ykkösakselin toimintaan ja toimistolta saamaansa palveluun. Ykkösakselilta saatu palvelu 
arvioidaan asiantuntevaksi ja nopeaksi.  

Hankkeen suunnittelu, aikataulu sekä tavoitteet ja tulokset ovat toteutuneet hankkeissa hyvin, ja Yk-
kösakselin neuvonnalla ja rahoituksella on ollut merkittävä rooli hankkeiden toteutumisessa. Tämän 
tutkimuksen mukaan tukea saaneet tahot kokevat kokonaistilanteensa olevan saadun tuen ansiosta 
parempi. Ykkösakselin myöntämällä tuella on saavutettu kestäviä vaikutuksia. Yritystuilla on ollut po-
sitiivinen vaikutus erityisesti yrittäjän motivaatioon sekä yrityksen yhteistyön lisääntymiseen ja yri-
tyksen tuotteiden laatuun tai arvoon. Yleishyödyllisten hanketukien myönteisimmät vaikutukset koh-
distuvat harrastus- ja virkistysmahdollisuuksiin ja viihtymiseen, yhteistyöhön ja osallistumiseen sekä 
uskoon kylän/alueen tulevaisuudesta. 

Hankkeiden toteuttamisessa haastavaa on ollut erityisesti lomakkeet ja paperityöt.  Haastavaksi koet-
tiin usein myös tukipäätöksen odottaminen ja oman työajan riittävyys. Leader-rahoitus ja hankkeiden 
toteuttaminen kiinnostavat hakijoita tulevaisuudessa. Myös tuen hakemista uudelleen pidetään to-
dennäköisenä. Hankehakijat toivovat, että jatkossakin Ykkösakseli tiedottaa toiminnastaan ja rahoi-
tusmahdollisuuksistaan aktiivisesti. Etenkin sähköpostiviestinnän ja uutiskirjeiden merkitys painot-
tuu. Lisäksi toivotaan byrokratian ja lomakkeiden selkeyttämistä. 

Tämän väliarvioinnin mukaan kokonaisuutena Leader Ykkösakselin toiminta on ollut hankehakijoita 
ja -toteuttajia hyvin palvelevaa. Leader Ykkösakselin toiminnalla on ollut huomattavaa merkitystä 
hankehakijoiden ja -toteuttajien tukemisessa. Hankehakijat ovat kokeneet, että myönnetyllä tuella on 
ollut positiivisia ja kestäviä vaikutuksia sekä heidän kokonaistilanteensa on saadun tuen ansiosta pa-
rempi. Toiminnallaan Leader Ykkösakseli on tukenut Lisää kierroksia! -paikallisen kehittämisstrate-
gian tavoitteiden saavuttamista tällä ohjelmakaudella ja ollut näin kehittämässä oman toiminta-alu-
eensa maaseutua. 

 

Salossa 14.9.2019 

Säde Lassila 
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1. JOHDANTO  

1.1. Tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimuskysymykset  

Tämän väliarvioinnin tavoitteena oli selvittää Leader Ykkösakselin ohjelmakauden 2014–
2020 päättyneiden hankkeiden toteutusta, tuloksia ja vaikutuksia 1.1.2014–14.3.2019 väliseltä 
ajalta.  

Ykkösakseli ry on paikallinen maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä, joita Man-
ner-Suomessa on ohjelmakaudella 2014–2020 ollut 54 kappaletta. Leader-ryhmä on rekiste-
röity yhdistys, joka kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään kotiseutuaan, lisäämään 
sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Käytännössä Leader-ryh-
mät kehittävät oman alueensa maaseutua laatimalla kehittämisstrategian. Strategiaa toteu-
tetaan rahoittamalla sen mukaisia yleishyödyllisiä hankkeita ja yrityshankkeita. Lisäksi Lea-
der-ryhmä kouluttaa, tiedottaa, aktivoi ja auttaa avustuksen hakijoita ja hankkeiden toteut-
tajia hankkeiden valmistelussa, toteuttamisessa ja asioinnissa viranomaisten kanssa. Käy-
tännön toiminnasta vastaa yhdistyksen hallitus ja yhdistyksen palveluksessa oleva henkilö-
kunta. (Leader Suomi 2019) 

Tutkimuskysymykset olivat osittain samat kuin ohjelmakaudella 2007–2013: 

 

• Miten onnistuneena hakijat ovat kokeneet Ykkösakselin Leader-tukiprosessin? 

• Millainen on ollut Leader-tukien vaikuttavuus ja merkitys tukea saaneille? 

Tutkimuksen tavoitteena on ollut arvioida ohjelmakauden onnistumisia ja kehityskohtia 
rahoitusta hakeneiden tahojen näkökulmasta sekä tuottaa tietoa kehittämistarpeista Lea-
der Ykkösakselin tulevaa toimintaa silmällä pitäen. 

1.2 Tutkimusmenetelmät   

Tämä raportti perustuu sähköisellä kyselylomakkeella hankehakijoilta kerättyyn aineistoon. 
Tutkimustulokset, jotka esitetään teemoittain, koostuvat survey-menetelmällä 67 hank-
keesta saaduista vastauksista. Internet-kyselyitä voidaan käyttää kyselyihin, joissa kaikilla 
perusjoukon jäsenillä on mahdollisuus internetin käyttöön. Tämä mahdollistaa edustavan 
aineiston saamisen. Internet-pohjaiset tutkimus- ja tiedonkeruuohjelmat, kuten esimer-
kiksi tässä kyselyssä käytetty SurveyMonkey -sovellus, keräävät tietoa muun muassa verk-
kolomakkeiden avulla. Tällaiset ohjelmistot soveltuvat erinomaisesti tiedonkeruuseen, ke-
rätyn tiedon analysointiin ja raportointiin. (Heikkilä 2014) 

Survey-tutkimuksen tavoitteena on koota kysely- tai haastattelumenetelmillä tietoa eli ai-
neisto. Tutkimusta voidaan toteuttaa erilaisten analyysimenetelmien avulla. Survey-tutki-
muksen lähtökohdat ovat määrällisessä tutkimuksessa. Käytetyn kyselymenetelmän takia 
kyselyaineistoja analysoidaan määrällisesti tässä tutkimuksessa. (Jyväskylän yliopisto 2019) 

Tämän raportin aineisto koottiin kyselymenetelmällä, sekä suljettuja eli strukturoituja että 
avoimia kysymyksiä sisältävää, kyselylomaketta (Liite 2) hyödyntäen. Hankehakijoiden ko-
kemuksia tukiprosessista ja tuen vaikuttavuudesta selvitettiin toteuttamalla sähköinen ky-
sely Ykkösakselista Leader-tukea 14.3.2019 mennessä hakeneille tahoille. 
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Sähköisellä lomakekyselyllä totutetussa tutkimuksessa tiedon laatu riippuu tutkittavien 
osallistumishalukkuudesta sekä lomakkeen sisällön ja rakenteen onnistuneesta suunnitte-
lusta. Lomakkeen käytöllä yksinkertaistetaan ja tehostetaan tiedon keräämistä. Sillä pysty-
tään myös tarkentamaan tietojen tallentamista ja tulosten käsittely on vaivattomampaa. 
Lomake mahdollistaa sen, että kaikilla vastaajilla on käytettävissään täysin samat kysymyk-
set. (Web Center for Social Research Methods 2019) 

Tutkimuksessa haluttiin selvittää hankekohtaisia kokemuksia tukiprosessista ja tukien vai-
kuttavuudesta. Ykkösakselin hankerekisterin 14.3.2019 mukaan 12 hakijaa oli hakenut use-
ammalle kuin yhdelle hankkeelle rahoitusta. Monessa tapauksessa sama henkilö toimi yh-
teyshenkilönä hakijatahon kaikissa hakemuksissa. Lähettämällä kyselyn kutsukirje hanke-
kohtaisesti osoitettuna varmistettiin samalla, että tuloksia saadaan hankekohtaisesti eritel-
tyinä. Toisaalta osa vastaanottajista sai näin menettelemällä usean sähköpostin muistutuk-
sineen, mikä saattoi osaltaan vaikuttaa vähentävästi vastaushalukkuuteen.  

Ykkösakselin henkilökunta osallistui kyselylomakkeen suunnitteluun ja kehittämiseen. Ky-
selylomaketta testattiin myös ennen käyttöön ottoa Ykkösakselin toimistolla. Lisäksi tes-
tattiin vastausten keräämistä ja raportointia ennen kyselylomakkeen lähettämistä. Näin toi-
mimalla haluttiin varmistaa lomakkeen toimivuus kaikilta osin ennen kyselyn julkaise-
mista. (Web Center for Social Research Methods 2019; Heikkilä 2014) 

Edellisellä ohjelmakaudella 2007–2013 toteutettu tutkimus hanke- ja yritystukien vaikutta-
vuudesta toimi runkona tätä kyselytutkimusta suunniteltaessa ja laadittaessa, jotta voidaan 
tehdä vertailututkimus myös eri ohjelmakausien välillä.  

1.3. Tutkimusaineisto 

Ykkösakseli ry on ylläpitänyt haetuista hanketuista ja niiden toteumasta hankerekisteriä 
läpi ohjelmakauden 2014–2020. Survey-tutkimuksen lähtökohtana ja yhteystietorekisterinä 
on ollut tämän hankerekisterin 14.3.2019 päivätty versio, jossa hankkeita oli 173 kappaletta.  
Mikäli mukaan lasketaan teemahankkeiden toimenpiteet, hankkeiden lukumäärä nousee 
259 kappaleeseen.  

Sähköinen kysely edellyttää onnistuakseen potentiaalisten vastaajien yhteystietoja. Yk-
kösakselin hankerekisterissä kaikilla hakijoilla oli merkittynä yhteystiedot, mutta satapro-
senttisella varmuudella ei voitu olettaa kaikkien yhteystietojen olevan enää ajan tasalla. Ha-
kijan yhteystiedot olivat esimerkiksi ehtineet muuttua hakuhetkestä, yhdistyksen vastuu-
henkilöt olivat vaihtuneet eikä tietoja ollut päivitetty Ykkösakselille. Yhdistysten ajantasai-
sia yhteystietoja tarkistettiin internetistä yhdistysten omilta sivuilta sekä muistutuspuhelu-
jen yhteydessä, jotta kaikille potentiaalisille vastaajille saatiin lähetettyä sähköinen kysely.  

Sähköisen kyselytutkimuksen aineistoksi rajattiin hankerekisteristä ne hankkeet, jotka ky-
selyn toteutushetkeen mennessä olivat kirjattu valmiiksi, keskeytyneiksi, päättyneiksi tai 
peruuntuneiksi. Käynnissä olleet hankkeet rajattiin siis kyselyn ulkopuolelle. Arviointiin 
soveltuvia hankkeita, joille voitiin lähettää kysely, oli hankerekisterissä yhteensä 107 kap-
paletta. Jatkossa termi ”hanke” viittaa sekä hankkeeseen että teemahankkeen toimenpitee-
seen. 

Kutsu (Liite 1) vastata kyselyyn lähetettiin sähköpostitse 100 sähköpostiosoitteeseen, yh-
teensä 107 hankkeelle 4.4.–5.4.2019. Osalla hankkeista oli siis sama hakija ja yhteyshenkilö. 
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Muistutusviestejä lähetettiin vastaamattomille hakijoille kerran. Toukokuussa viikoilla 18–
20 otettiin yhteyttä vastaamattomiin hakijoihin puhelimitse ja muistutettiin kyselyyn vas-
taamisesta. Samalla päivitettiin sähköpostiosoitteita ja lähetettiin kyselykutsu uusiin yh-
teysosoitteisiin. Alkuperäistä vastausaikaa jatkettiin siten, että vastausaika päättyi 27.5.2019. 
Kyselyyn saatiin 67 vastausta, eli vastausprosentti oli 63 %. Tulokset esitellään hankekoh-
taisesti (N =67). Jatkossa termi ”vastaaja” viittaa siis tekstissä hankkeeseen. 

Sähköinen kysely toteutettiin ja vastaukset koottiin SurveyMonkey -kyselysovelluksella. 
Kysely sisälsi kaikille hanketoteuttajille yhteisiä kysymyksiä sekä tukimuodosta ja hankkeen 
toteumasta riippuen eri vastaajaryhmille eriteltyjä kysymyksiä. Aineisto käsiteltiin Sur-
veyMonkey -sovelluksessa kysymyksittäin ja ristiintaulukoimalla haettiin osajoukkojen (eri 
tukimuodot) vastaukset. 

SurveyMonkey -kyselyn tulokset kuvataan tässä raportissa kaikkien vastaajien yhteenve-
tona sekä soveltuvin osin kolmeen vastaajaryhmään jaoteltuina: 1) yritystuet (yrityksen in-
vestointituki, yrityksen perustamistuki, kokeilutuki), 2) yleishyödylliset hankkeet (yleis-
hyödyllinen kehittämishanke, yleishyödyllinen investointihanke, koulutus- ja tiedonväli-
tyshanke, kansainvälinen hanke, alueiden välinen hanke, yhteistyö & tiedonhankinta-
hanke) sekä 3) teemahankkeet (LIVE -, LIVE 2 -, Pihat ja polut - ja Pikkuisen parempi kylä 
-hankkeiden toimenpiteet).  

2. TUTKIMUSKOHTEEN KUVAUS  

2.1. Ykkösakseli ry 

Ykkösakseli ry on paikallinen maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistyk-
sen toiminta-alue on Länsi-Uusimaa ja Salon seutu. Paikallista kehittämistoimintaa teh-
dään Karkkilan, Lohjan, Salon ja Vihdin alueilla. Ohjelmakaudella 2014-2020 Salon Kuusjoki 
ja Särkisalo, jotka aiemmin kuuluivat naapuri-Leader-ryhmiin, ovat Ykkösakselin toiminta-
aluetta. Salon ja Lohjan kaupunkialueiden keskustat ovat rajattu pois maaseuturahaston 
tuesta. Ykkösakseli ry toteuttaa ohjelmakaudeksi 2014-2020 laatimaansa paikallista maaseu-
dun kehittämisstrategiaa ”Lisää kierroksia!” (Ykkösakseli toimintakertomus ja vuosiraportti 
2014) 

Yhdistyksen tehtävänä on kehittää paikallista, seutukuntien välistä ja kansainvälistä yhteis-
työtä sekä yrittäjyyden edellytyksiä alueellaan; vahvistaa paikallista ja seudullista, alueiden 
välistä ja kansainvälistä aloitteellisuutta ja yhteistyöhön perustuvaa kehittämistyötä sekä 
edistää kylien ja alueen asukkaiden omatoimisuutta. (Ykkösakseli toimintakertomus ja vuo-
siraportti 2016) 

Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toiminta-alueensa asukkaita, yrityksiä, yhteisöjä 
ja säätiöitä yhteistyöhön alueen kehittämiseksi ja maaseudun elinvoimaisuuden paranta-
miseksi sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemustenvaihtoa eri 
maaseutualueiden välillä kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien. (Ykkösakseli vuosira-
portti 2015) 

Ykkösakselin toimeenpanevana elimenä toimii ja yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, jo-
hon kuuluu 12 varsinaista jäsentä ja 12 henkilökohtaista varajäsentä. Sekä varsinaiset että 
varajäsenet voivat osallistua kaikkiin kokouksiin ja koulutuksiin. Hallitus noudattaa 
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kolmikantaperiaatetta: 1/3-osa on maaseudun asukkaita, 1/3-osa yhdistysten ja pienten yri-
tysten edustajia ja 1/3-osa on paikallisen julkisen sektorin edustajia. (Ykkösakseli vuosira-
portti 2018) 

Leader-ryhmät saavat vuosittain käyttöönsä tietyn summan julkista rahaa, jolla ne rahoit-
tavat valitsemansa hankkeet omalla toiminta-alueellaan. Maaseuturahoitus koostuu Euroo-
pan Unionin maaseuturahaston rahoituksesta 42 %, Suomen valtion kansallisesta rahoituk-
sesta 38 %, alueen kuntien/kaupunkien rahoituksesta 20 % sekä hakijoiden yksityisestä ra-
hoituksesta ja talkootyöstä. (Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014–2020) 

Ykkösakseli on saanut kehittämisstrategian toteuttamiseen Maaseuturahaston kautta oh-
jelmakaudella 2014-2020 julkista rahoitusta 5 572 000 euroa, josta toimintarahaa on 
1 226 000 euroa. Yksityistä rahoitusta ohjelman toteuttamiseen tullee sitoutumaan vähin-
tään 35 % ohjelman kokonaisrahoituksesta. 

2.2. ”Lisää kierroksia!” -paikallinen maaseudun kehittämisstrategia 

Ykkösakselin visiossa kuvataan Ykkösakselin toiminta-alueen olevan vuonna 2020 ve-

tovoimainen, viihtyisä, aktiivinen sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti tasapainoinen. 

 

 

Ykkösakselin vision toteuttamiseksi ”Lisää kierroksia!” -kehittämisstrategiaan valitut pai-
nopisteet ovat kaudella 2014–2020 olleet 1) Vahvistuva paikallisuus, 2) Toimivat yhdyskun-
nat ja huolenpito ympäristöstä sekä 3) Alueen elinkeinoelämä ja paikallinen yritystoiminta. 
(Ykkösakseli toimintakertomus ja vuosiraportti 2014).   

Painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet on valittu Ykkösakselin järjestämien tilaisuuksien 
annin, kyselyn tulosten, yhteistyökumppanien kanssa käytyjen keskustelujen sekä hallituk-
sen useiden strategiaa valmistelevien kokousten pohjalta. Ykkösakselin strategian valmis-
telusta on vastannut Ykkösakselin hallitus. (Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrate-
gia 2014-2020)  

 

 

Visio: toiminta-alue vuonna 2020 

Toiminta-alue on vetovoimainen, viihtyisä, aktiivinen sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti 

tasapainoinen. Palveluita tuotetaan paikallisesti monin eri tavoin. Yhteistyötä tehdään 

sekä alueen sisällä että sen ulkopuolelle. Alueella on runsaasti uusia yrittäjiä onnistunei-

den sukupolvenvaihdosten sekä uusien ja kannattavien pienyritysten myötä. Ympäristön 

merkitys on tiedostettu ja luonnon tarjoamia mahdollisuuksia alueen kehittämisessä on 

opittu hyödyntämään. Paikallisidentiteettiä hyödyntävät ja vahvistavat kylät, taajamat 

ja kaupunginosat ovat elinvoimaisia ja toimivat aktiivisesti oman alueensa kehittä-

miseksi. Kansalaistoiminnan ja kunnan yhteistyö on järjestetty tulokselliseksi suoraan 

demokratiaan tukeutuen. Vapaa-ajan asukkaat ja nuoret ovat mukana oman alueensa 

kehittämistyössä. 

Lähde: Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020.  
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Painopiste HANKKEIDEN HANKKEIDEN OSUUS  KESKENERÄISIÄ 

  LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ RAHOITUKSESTA  HANKKEITA 

  Tavoite    Tavoite ARVIOINTI- 

  
(Toteutuma 

31.12.2018) 

Toteutuma 

/Tavoite 

(Toteutuma 

31.12.2018) 
HETKELLÄ, kpl 

Vahvistuva paikalli-

suus 
110 (57) 

 
52 % 

40 % (56 %) 20 

    
 

   

Toimivat yhdyskunnat  70 (23)             33 % 25 % (29 %) 10 

ja huolenpito ympäris-

töstä  
  

 

   

Alueen elinkeinoelämä  90 (24)            27 % 35 % (15 %) 3 

ja paikallinen yritystoi-

minta 
  

 

   

Taulukko 1. Leader Ykkösakselin hallituksen myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden hankkeiden jakautu-
minen ohjelman painopisteille sekä toteutuma vuoden 2018 lopussa (Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämis-

strategia 2014–2020, Ykkösakselin vuosiraportti 2018) 

 

Leader-ryhmä on määritellyt hankkeiden arvioinnissa käytettävät kriteerit erikseen yleis-
hyödyllisille hankkeille, yrityshankkeille ja kansainvälisille hankkeille. Valintakriteerejä 
määriteltäessä on otettu huomioon edellisen ohjelmakauden kokemukset valintakriteerien 
käytöstä. (Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020) 

Seuraavassa esitetään kaikille hankemuodoille pakolliset kriteerit sekä yleishyödyllisten 

hankkeiden ja yrityshankkeiden arvioinnissa käytettävät lisäkriteerit (päivitetty 15.11.2017). 

Hankkeiden valinnasta ja Ykkösakselin strategian mukaisuudesta päättää valintakriteerejä 

apuna käyttäen Ykkösakselin hallitus. Hankkeiden valintaa tehtäessä hallitus arvioi valin-

takriteerien toteutumisen sekä pisteyttää hankkeen strategian mukaisuuden. Arviointi ta-

pahtuu pääasiassa hankesuunnitelman ja hankkeen muiden dokumenttien pohjalta. Rahoi-

tettavan hankkeen on täytettävä kaikki pakolliset kriteerit. Lisäksi hankkeen on saatava 

strategianmukaisuudesta vähintään kaksi pistettä. Hankkeen on myös täytettävä hanketyy-

peittäin määritellyistä lisäkriteereistä vähintään kaksi. (Lisää kierroksia! Paikallinen kehit-

tämisstrategia 2014-2020) 

 

 

 

 

 

 

 



Sivu 6  
 

Pakolliset kriteerit 

Hankkeen on toteutettava kaikki seuraavat kriteerit: 

Hanke perustuu paikallisiin tarpeisiin. 

Hankkeen hyödynsaajina ovat paikalliset toimijat, yritykset tai asukkaat. 

Hanketta ei voida toteuttaa ilman tukea. 

Hanke on toteutuskelpoinen ja realistinen. 

Hankkeen toiminta ei ole hakijan vakiintunutta toimintaa. 

Hanke noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. 

Hakijalla on edellytykset hankkeen toteuttamiseen  

(osaaminen, ammattitaito, talous, yrityksillä kannattavuus jne.). 

Hakijalla on suunnitelma hankkeella aikaansaadun toiminnan jatkamisesta 

hankkeen päättymisen jälkeen, ellei se hankkeen luonteen vuoksi ole tarpeetonta. 

 

Yleishyödyllisten hankkeiden arvioinnissa käytettävät lisäkriteerit:  

Hankkeen on täytettävä ainakin kaksi seuraavista kriteereistä:  

Hanke on uutta luova, uutta toimintatapaa kehittävä tai vanhaa toimintatapaa täydentävä. 

Hanke osallistaa tai lisää toimijoiden välistä yhteistyötä. 

Hanke on ympäristön tilaa parantava. 

Hanke luo kehittämismahdollisuuksia yritystoimintaan. 

Hanke on erityisryhmät huomioiva (esim. syrjäytyneet, nuoret, ikääntyneet). 

Hanke on maaseudun ja kaupungin välistä vuorovaikutusta lisäävä. 

Hankkeella on kansainvälinen ulottuvuus. 

  

Yrityshankkeiden arvioinnissa käytettävät lisäkriteerit:  

Hankkeen on täytettävä ainakin kaksi seuraavista kriteereistä:  

Hanke on työllistävä. 

Hanke on paikallista olemassa olevaa tarjontaa täydentävä. 

Hanke luo uusia työpaikkoja.  

Hanke luo uutta yritystoimintaa. 

Hanke on uutta tuotetta, palvelua tai toimintatapaa synnyttävää/edistävä  

tai olemassa olevaa kehittävää. 

Hanke perustuu paikalliseen perinteeseen, kulttuuriin, osaamiseen tai raaka-aineisiin. 

Hanke edesauttaa yrityksen kansainvälistymistä. 
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Kansainvälisten hankkeiden arvioinnissa käytettävät lisäkriteerit:  

Hankkeen on täytettävä ainakin kaksi seuraavista kriteereistä:  

Hanke kehittää mukana olevien toimijoiden kansainvälisiä yhteistyövalmiuksia. 

Hanke tuo alueelle uusia ideoita, tietotaitoa/osaamista tai hyödyntää alueen tietotai-

toa/osaamista muualla. 

Hanke lisää toimijoiden, etenkin nuorten, kiinnostusta ja innostusta oman kotiseutunsa ke-

hittämiseen. 

Hanke luo kehittämismahdollisuuksia yritystoimintaan. 

Hanke edistää alueelle tulevien ulkomaisten matkailijoiden tai työntekijöiden viihtyisyyttä 

tai sopeutumista. 

Hanke edistää alueen tuotteiden ja palveluiden menekkiä ja tunnettuutta maailmalla.  

Hanke lisää alueen oman kulttuurin arvostusta, tunnettuutta ja hyödyntämismahdollisuuk-

sia esim. kulttuurivaihdon avulla. 
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”Lisää kierroksia” -kehittämisstrategian mukaiset määrälliset tavoitteet kaudelle 2014-2020 
olivat seuraavat: 

Tulosindikaattori 
Painopiste Yhteensä 

toteutunut/tavoite A. B. C. 

Rahoitettujen hankkeiden lukumäärä (hallituksen myön-
teinen päätös) 

57/110 23/70 24/90 104/270 

Rahoitettujen hankkeiden lukumäärä (ELYN päätös) 54/110 22/70 22/90 98/270 

Päättyneet hankkeet 37 13 21 71 

Teemahankkeiden lukumäärä(käynnissä/toteutettu) 4/3 1/3 0/0 5/6 

Alueiden välisten hankkeiden lukumäärä  7/8 6/7 3/3 16/18 

Kansainvälisten hankkeiden lukumäärä 0/4 1/2 0/2 1/8 

Aktivointitilaisuuksiin osallistuneiden määrä 

* * * 

  

-       Ykkösakselin tilaisuudet 648/450 

-       hankkeiden tilaisuudet 11781/10000 

Uusista tai parannetuista palveluista/ infrastruktuurista 
hyötyvien maaseudun asukkaiden määrä 

* *   486 530/ 380 000 

Uusien palvelujen lukumäärä, kpl **) * * * 11/90 

Hankkeessa tehty talkootyö (tuntia) * * * 29 199/25 000 

Edellisen lisäksi talkootyö (tuntia), joka ylittää hankkeen 
kustannukset 

* * * 3 726 /6 000 

Syntyneiden työpaikkojen lukumäärä – naiset   * * * */25 

Syntyneiden työpaikkojen lukumäärä – miehet * * * */25 

Säilytetyt työpaikat/hankkeen vaikutuspiirissä olevat 
työpaikat 

* * * */250 

Uusien yritysten lukumäärä, miehet ja naiset yht. * * * */20 

Hankkeen aikana työllistyneet, miehet, naiset yht. * * * 19/35 

Koulutettujen määrä, miehet ja naiset yht. * * * 125/450 

Järjestetyt tilaisuudet ja tapahtumat, kpl **) * * * */500 

Ympäristöä parantavat toimenpiteet, kpl * * * 101/40 

Uudet harrastusmahdollisuudet, kpl **) * * * */55 

Rakennetut/kunnostetut/varustetut rakennukset ja ra-
kennelmat, kpl 

* * * 30/50 

Laaditut ja päivitetyt suunnitelmat (kylä-, maiseman-
hoito-, hyvinvointi-, kyläkaava jne.), kpl 

* * * 94/60 

Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot, kpl 
* * * 

628/420 

 - joista yrityksiä **) */150 

 

Taulukko 2. Tulosindikaattorit, ohjelmakauden toteuma vuoden 2018 lopussa sekä tavoitetasot strate-

gianpainopisteittäin (toteuma/tavoite). Seurantatiedot laskettu pääosin vuoden 2018 loppuun mennessä 

päättyneistä hankkeista. (Ykkösakselin vuosiraportti 2018) 

 

**) Tätä tietoa ei ole kaikista hankkeista. *) Tätä tietoa ei ole käytössä tällä hetkellä. 
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2.3. Tukimuodot ja tuen hakeminen 

Leader-rahoitusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, alle 10 henkilötyövuotta työllistävät 
yritykset, kunnat, oppilaitokset ja säätiöt. 

Maaseudun mikroyritykset, eli alle 10 henkilötyövuotta työllistävät yritykset, ovat ohjelma-
kaudella 2014–2020 voineet hakea Ykkösakselin kautta yritystukia. Ykkösakselista tukea 
myönnetään yritysten kehittämiseen investointituen ja aineellisten investointien toteutet-
tavuustutkimuksen muodossa. Elinkeinotoimintaa voidaan tukea myös yhteistyöhankkeen 
avulla. Edellä mainittujen lisäksi käytettävissä on yrityksen perustamistuki ja yrityksen ko-
keilutuki. 

Hanketukea taas on myönnetty julkisoikeudelliselle tai yksityisoikeudelliselle yhteisölle tai 
säätiölle 1) yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen, 2) yleishyödylliseen investointihank-
keeseen, 3) koulutus- ja tiedonvälityshankkeeseen, 4) alueiden väliseen hankkeeseen ja 5) 
kansainväliseen hankkeeseen. Ykkösakselin hallitus on päättänyt ohjeelliset tukiprosentit 
hanketyypeittäin, joista on hallituksen harkinnan mukaan voitu poiketa tapauskohtaisesti 
kunkin puolletun hankkeen kohdalla. 

Lisäksi hankemuotona on ollut pieniä investointeja ja kehittämistä mahdollistavia teema-
hankkeita. Teemahanke on Leader-ryhmän hanke, jossa kootaan useiden yhteisöjen toi-
mintoja tai tapahtumia aiheittain kokonaisuudeksi yhteen hankkeeseen ja tuetaan niiden 
toteuttamista. Teemahanke helpottaa pieniä toimijoita, koska Leader-ryhmä hoitaa hank-
keen hallinnoinnin ollen teemahankkeen tuen hakija. Leader-ryhmä toteuttaa teemahan-
ketta yhdessä hankkeeseen osallistuvien toimenpiteiden toteuttajien kanssa. Teemahank-
keen tavoitteena on lisäksi houkutella uusia yhdistyksiä hanketoimintaan. (Ykkösakselin 
vuosiraportti 2015). 

Ykkösakselin ”Pikkuisen parempi kylä” -teemahanke sisältää monipuolista kehittämistä, 
joka tähtää elinvoimaisiin, aktiivisiin ja turvallisiin kyliin. Kehittämistoimet säilyttävät, ke-
hittävät ja hyödyntävät kylien kulttuuria, identiteettiä ja perinteitä. Teemahankkeen toi-
menpiteiden kustannukset ovat 500 – 10 000 euroa ja tuki 80 %. (Ykkösakseli 2019).  

”Pihat ja polut – pieniä investointeja ympäristöön” -teemahanke kehittää kylätalojen ympä-
ristöjä ja kylien luontokohteita. Hanke motivoi asukkaita kylien luontoarvojen ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseen. Toimenpiteet luovat mahdollisuuksia virkistäytymi-
seen, liikuntaan tai luonnossa liikkumiseen. Teemahankkeen toimenpiteiden kustannukset 
ovat 1000 – 12 500 euroa ja tuki 50 %. (Ykkösakseli 2019) 

”Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla”, ”Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla 
2” (LIVE 2) sekä ”Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla 3” (LIVE 3) -teemahankkeissa 
kehitetään monipuolisesti kylien yhteisiä tiloja, niiden käyttöä ja viihtyvyyttä. LIVE-hank-
keissa parannetaan kylien ja maaseudun asukkaiden virkistysmahdollisuuksia ja vapaa-ajan 
toiminnan edellytyksiä. Hankkeissa korjataan yhteisiä tiloja ja kehitetään harrastustoimin-
taa. Paikalliset toimijat voivat kehittää luontokohteita tai edistää paikallisen kulttuurin 
hyödyntämistä. LIVE-teemahankkeen toimenpiteiden kustannukset ovat 1000 – 15 000 eu-
roa, LIVE 2 -teemahankkeen toimenpiteiden kustannukset ovat 1000 – 12 500 euroa sekä 
LIVE 3 -teemahankkeen toimenpiteiden kustannukset ovat 1000 – 10 000 euroa. Tuki on 
kaikissa hankkeissa 50 %. (Ykkösakseli 2019) 
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Ykkösmassi on Nuoriso-Leaderin tyyppinen tukimuoto, jota maksetaan 11-25 -vuotiaiden 
nuorten omille ideoille. Ykkösmassi tukee nuorten omaa uutta toimintaa ja tutustuttaa 
nuoret kehittämistyöhön ja hankkeisiin. Ykkösmassia myönnetään hankkeelle, jossa nuoret 
ovat pääroolissa. Nuoret itse suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat hankkeensa. Hankkeen 
aihe on vapaa: tapahtuman järjestäminen, yhteisten harrastusvälineiden hankkiminen ym. 
Ykkösmassia saa 100 – 500 euroa yhteen hankkeeseen (Ykkösakseli vuosiraportti 2018). Ky-
seisen tukimuodon hanketoteuttajille ei lähetetty tämän väliarvioinnin kyselyä, koska tuki-
muoto eroaa prosessiltaan muista Ykkösakselin tukimuodoista.  

Ykkösakselin rahoittamat hankkeet jakaantuvat hanketyypeittäin seuraavasti (Ykkösakse-
lin hankerekisteri 14.3.2019): 

  

Taulukko 3. Ykkösakselin hankerekisterissä 14.3.2019 olleet hankkeet hanketyypeittäin (kpl) 
(N = 259). 

Taulukossa 3 on esitetty Ykkösakselin rahoittamat hankkeet hanketyypeittäin (Ykkösakse-
lin hankerekisteri 14.3.2019). Ykkösakselissa käsiteltiin 1.1.2014–14.3.2019 välisenä aikana yh-
teensä 173 hanketta ja myönteisiä rahoituspäätöksiä tehtiin 140. Näille hankkeille myönne-
tystä tuesta 85 % kohdistui yleishyödyllisille ja 15 % elinkeinollisille hankkeille. (Ykkösakseli 
vuosiraportit 2014-2018) 

Ykkösakselin henkilökunta opastaa hakijoita hankeidean jalostamisessa sekä toteutuskel-
poisen hankesuunnitelman ja realistisen kustannusarvion laatimisessa.  Etenkin uusille ha-
kijoille kerrotaan aikaisessa vaiheessa hankkeiden toteutukseen ja rahoitukseen liittyvistä 
asioista, jotta hankkeen toteutuksen aikana vältyttäisiin ongelmilta. Ykkösakseli on järjes-
tänyt hakijoiden kanssa aloituspalavereja, kun hanke on saanut virallisen päätöksen ELY-
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keskuksesta. Omalla riskillä hankkeensa aloittaneiden hakijoiden kanssa käydään hankkei-
den toteuttamiseen liittyviä asioita tarvittaessa läpi jo ennen päätöstä. (Ykkösakseli vuosi-
raportit 2014-2018) 

Ohjelmakauden 2014–2020 yleishyödyllisten hankkeiden ja yritystukihankkeiden tukipro-
sessin kulku: Hakijalla on ollut idea ja hän on ottanut yhteyttä Leader Ykkösakseliin. Haki-
jan kanssa on keskusteltu idean rahoituskelpoisuudesta ja neuvottu hakemuksen laatimi-
sessa. Hankesuunnitelman täsmennyttyä hakija on täyttänyt tukihakemukseen tarvittavat 
lomakkeet liitteineen ja hakenut tukea tekemällä sähköisen hankehakemuksen Hyrrä-jär-
jestelmässä tai toimittamalla tukihakemuksensa Ykkösakselille. Hanke on tullut vireille, 
jonka jälkeen hankkeen toteuttamisen on voinut aloittaa hakijan omalla riskillä. Tarvitta-
essa hakija on täydentänyt hakemusta. Tämän jälkeen Leader-ryhmän hallitus on käsitellyt 
hakemuksen, tehnyt päätöksen ja antanut siitä lausuntonsa. Hallitus on valinnut rahoitet-
tavat hankkeet sen perusteella, mitkä toteuttavat parhaiten ryhmän laatimaa paikallista 
maaseudun kehittämissuunnitelmaa eli Lisää kierroksia! -kehittämisstrategiaa, Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa sekä Leader-periaatteita. (Ykkösakseli 2019) 

Hallituksen käsittelyn jälkeen Leader-ryhmä on toimittanut hakemuksen lausuntoineen 
Uudenmaan ELY-keskukseen, joka tekee laillisuustarkastuksen ja lähettää virallisen pää-
töksen hakijalle. Hakijan on suositeltu aloittaa hankkeen toteuttaminen vasta, kun ELY-
keskus on antanut virallisen päätöksen hankkeen rahoittamisesta. Omalla riskillä hankkeen 
on kuitenkin voinut aloittaa jo hakemuksen tultua vireille Leader-ryhmässä. Virallisen pää-
töksen saatuaan hakija on viimeistään voinut lähteä toteuttamaan hanketta hyväksytyn 
hankesuunnitelman ja tukipäätöksen mukaisesti. Maksuhakemus liitteineen on jätetty 
Hyrrä-järjestelmässä. Tämän jälkeen Uudenmaan ELY-keskus on käsitellyt sen ja tehnyt 
maksatuspäätöksen. Myönteisen maksupäätöksen jälkeen rahat on siirretty hakijan tilille. 
Hankkeen valmistuttua on ollut loppuraportin ja loppumaksatuksen aika. Ykkösakseli on 
kerännyt vuosittaiset seurantatiedot kaikilta hanketoteuttajilta. (Ykkösakseli 2019) 

3. VASTAAJAT 

3.1. Vastaajien taustatiedot 

Kyselyn aluksi selvitettiin, millaista tahoa vastaajat edustavat. Vastaajista 57 kappaletta 
(85 %) oli yhdistyksiä, seuroja tai järjestöjä, yrityksiä 7 kappaletta (10 %) ja kuntia yksi (2 %). 
Lisäksi yksi vastaaja oli säätiö ja yksi osuuskunta. 

Vastanneiden tukimuotoa selvitettiin valintakysymyksellä, jossa vastausvaihtoehtoina oli-
vat Ykkösakselin rahoittamat tukimuodot. Kaikkien vastaajien ei arvioitu muistavan tuki-
muotoaan, joten vastausvaihtoehdoksi tarjottiin myös ”En osaa sanoa”. Tukimuodon perus-
teella vastaajat ohjattiin jatkossa omaa tukimuotoaan koskeviin kysymyksiin. 

Kyselytutkimuksen vastaajat jakaantuivat tukimuodoittain siten, että yleishyödyllisiä hank-
keita oli 60 kappaletta (36 kappaletta yleishyödyllisiä hankkeita ja 24 kappaletta teema-
hankkeiden toimenpiteitä) ja yritystukia hakeneita 7 kappaletta.  
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Taulukko 4. Hankkeet tukimuodoittain (kpl). (SurveyMonkey-kysely, N=67) 

Sähköisen kyselyn tuloksia käsitellään jatkossa kaikkien vastaajien osalta sekä soveltuvin 
osin ryhmiteltynä 1) yritystukia (investointituki, kehittämistuki, perustamistuki), 2) yleis-
hyödyllisiä hankkeita (kehittämishanke, investointihanke, koulutus- ja tiedonvälitys-
hanke, kansainvälinen hanke, alueiden välinen hanke) sekä 3) teemahankkeita (LIVE -, 
LIVE 2 -, LIVE 3 -, Pikkuisen parempi kylä - ja Pihat ja polut -hankkeiden toimenpiteet) 
hakeneisiin. 

Vastanneiden hankkeista 25 kappaletta oli tullut vireille vuonna 2017. Toiseksi eniten vas-
tanneiden hankkeita oli tullut vireille vuonna 2016, yhteensä 23 kappaletta. Muiden ohjel-
makauden vuosien osalta vastanneiden hankkeista seitsemän oli tullut vireille vuonna 2015, 
11 oli tullut vireille vuonna 2018 ja yksi hanke vuonna 2019. Määrällisesti eniten vastauksia 
saatiin hankkeilta, jotka olivat tulleet vireille Ykkösakseliin vuosina 2016 ja 2017.  
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Taulukko 5. Kyselyyn vastanneet hankkeet ja hankerekisterissä olleet hankkeet vuosittain (kpl). (Ykkösakse-
lin hankerekisteri 14.3.2019) 

 

Suurin osa vastaajista (64 %) haki ensimmäistä kertaa Leader-tukea ja kolmasosalla vastaa-
jista (34 %) oli aiempaa kokemusta Leader-rahoituksesta. 

 

 

Taulukko 6. Ohjelmakautena 2014-2020 ensimmäistä kertaa tukea hakeneet ja aiempaa kokemusta Leader-
rahoituksesta omaavat (%). (SurveyMonkey -kysely, N=67). 

 

 

0 0

48

65

43

28

00 0

33

48

26

0 00

7

23 25

11

1 0
0

10

20

30

40

50

60

70

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sähköiseen kyselyyn vastanneiden määrä 
vuosittaisesta hankekannasta (kpl)

Vireilletulleet (N=184) Kyselyn näyte (N=107) Kyselyyn vastanneita (N=67)

64%

34%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Kyseessä oli ensimmäinen kerta,
kun haimme Leader-rahoitusta

Meillä oli aiempaa kokemusta
Leader-rahoituksesta

En osaa sanoa

Ohjelmakausi 2014-2020



Sivu 14  
 

3.2. Vastaajien tietolähteet 

Kaikilta kyselyyn vastanneilta selvitettiin myös, mistä he olivat saaneet tietoa Leader-rahoi-
tuksesta. Monivalintakysymyksessä annettiin valmiita vastausvaihtoehtoja, joista vastaaja 
voi valita haluamansa määrän vastausvaihtoehtoja. Lisäksi oli mahdollista vastata ”Muualta. 

Mistä?” ja täydentää tekstikenttään vastausta tämän osalta.  

Keskeisimpinä tietolähteinä vastauksissa korostuivat Ykkösakselin henkilökunta ja Yk-
kösakselin kotisivut, jotka kumpikin mainitsee tietolähteekseen 64 % vastaajista. Kolman-
neksi tyypillisin tietolähde hakijoille on ollut tapahtumat tai infotilaisuudet, joissa tietoa on 
saanut viidesosa vastaajista.  

Noin kymmenesosa vastaajista oli saanut tietoa tuttavilta, muualta internetistä, muilta han-
ketoteuttajilta tai sosiaalisesta mediasta. Muutama vastaaja oli saanut tietoa ELY-keskuk-
sesta tai yritysneuvonnasta. ”Muualta. Mistä?” –vaihtoehdon valinneista yksi kertoi saa-
neensa tietoa paikallislehdestä ja toinen nimesi tietolähteekseen Salon Seudun Sanomien 
artikkelin. 

Muita tietolähteitä olivat Lohjan kylät ry, toinen palokunta, Salon kyläasiamies Henrik 
Hausen sekä Ojakkalan kylätoimikunnan jäsen. Yksi henkilö oli ollut Ykkösakselin hallin-
nossa. 

 

Taulukko 7. Hakijoiden tietolähteet yritystukien, yleishyödyllisten hankkeiden ja teemahankkeiden osalta 
(kpl). (SurveyMonkey -kysely, N=67).  

Hakijatyypeittäin vastauksia tarkasteltiin yritystukien, yleishyödyllisten hankkeiden sekä 
teemahankkeiden osalta omina ryhminään.  

Yrityshankkeista kolme vastaajaa oli saanut tietoa Ykkösakselin henkilökunnalta. Tietoa 
oli kahden vastaajan osalta saatu Ykkösakselin kotisivuilta tai yritysneuvonnasta.  Yhden 
maininnan saivat tapahtumat tai infotilaisuudet, muualta internetistä sekä muilta hanke-
toteuttajilta. 
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Yleishyödyllisten hankkeiden hakijoista kaksi kolmasosaa oli saanut tietoa Ykkösakselin 
kotisivuilta. Toiseksi yleisin tietolähde oli Ykkösakselin henkilökunta. Kolmanneksi tär-
keimmäksi tietolähteeksi vastaajat nimesivät tapahtumat tai infotilaisuudet.   

Teemahankkeiden hakijat olivat saaneet tietoa rahoituksesta useimmiten Ykkösakselin 
henkilökunnalta, Ykkösakselin kotisivuilta sekä tapahtumasta tai infotilaisuudesta. 

4. HANKKEIDEN TOTEUTUMINEN 

4.1. Tukiprosessin onnistuminen 

Vastaajilta tiedusteltiin, olisiko hanketta toteutettu ilman Leader-rahoitusta, jotta saatiin 
selville, kuinka tarpeellinen Leader-rahoitus oli. Vastaajista 67 % oli sitä mieltä, että han-
ketta ei olisi toteutettu lainkaan ja 19 % vastasi, että hanke olisi toteutettu erilaisena. Hank-
keen olisi toteuttanut myöhemmin 14 % vastaajista. 

Kaikilta vastaajilta selvitettiin kyselyssä myös sitä, miten hanke oli toteutunut.  Vastannei-
den hankkeista suurin osa (96 %) oli toteutunut kokonaan.  Osittain toteutuneita hankkeita 
vastaajista oli 3 %:lla ja toteuttamatta jääneitä hankkeita prosentin verran. Toteutuneista 
hankkeista enemmistö oli yleishyödyllisiä yhteisöjen hankkeita ja kymmenesosa yritystukia. 
Osittain toteutuneista hankkeista kaikki olivat yleishyödyllisiä hankkeita. ”Toteutumaton 
hanke” oli yleishyödyllinen. *Tosiasiassa kaikkien vastaajien hankkeet olivat joko kokonaan 
toteutuneita tai osittain toteutuneita, sillä useamman hankkeen toteuttajataho oli tehnyt 
vastatessaan inhimillisen virheen ja vastannut vielä toteutumattoman hankkeen osalta ky-
symyksiin. Tutkimuksen virhemarginaaliin eli siihen, miten hyvin kyselytutkimustulosten 
voidaan odottaa vastaavan koko populaation näkemyksiä, tämän yhden vastauksen vaiku-
tus on hyvin vähäinen, joten näin ollen tutkimuksessa kerättyjä tietoja voidaan pitää luo-
tettavina. 

 

Taulukko 8. Hankkeen toteutuminen (kpl). (SurveyMonkey-kysely, N=67) 

 

Kaikkia 67 kyselyyn vastannutta hanketta pyydettiin erilaisin väittämin arvioimaan tuki-
prosessin onnistumista.  Vastaajat arvioivat asteikolla 1–5 tyytyväisyyttään Ykkösakselin 
palveluun sekä Ykkösakselin toimistolta saadun palvelun asiantuntevuutta ja nopeutta. 
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Lisäksi kaikkia vastaajia pyydettiin arvioimaan, miten helppo oli hahmottaa Ykkösakselin 
ja ELY-keskuksen työnjako, miten helppoa oli täyttää hakemuksia sekä hakea tukea. Ne 66 
vastaajaa, joiden hankkeet olivat toteutuneet joko kokonaan tai osittain, arvioivat myös sitä, 
miten helppoa tuen hakeminen maksuun oli ollut. 

Tyytyväisimpiä vastaajat olivat Ykkösakselilta saamaansa palveluun. Keskiarvoina tarkas-
teltuina parhaiten pisteytyivät väittämät, jotka koskivat Ykkösakselin toimistolta saatua 
palvelua. Omana ryhmänään, selkeästi alhaisemmilla keskiarvoilla, olivat muut itse tuki-
prosessiin liittyvät väittämät. Kumpaankin ryhmään, sekä Ykkösakselin palveluun että tu-
kiprosessiin, liittyvät väittämät sijoittuivat keskiarvoltaan reilusti yli asteikon puolenvälin. 

 

Taulukko 9. Tukiprosessia koskevien väittämien saamat keskiarvot (SurveyMonkey -kysely, N=67). 5=täysin 
samaa mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 3=ei samaa eikä eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 1=täysin eri 

mieltä, 0=en osaa sanoa (ei mukana ka:ssa). *N=66 (vain kokonaan tai osittain toteutuneet arvioivat ko. väittä-
miä). 

Lähes kaikki vastaajat (97 %) olivat väittämän perusteella tyytyväisiä Ykkösakselilta saa-
maansa palveluun. Asiantuntevana Ykkösakselin palvelua piti 99 % vastaajista eli olivat 
väittämän kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Suurin osa vastaajista (94 %) piti Yk-
kösakselilta saamaansa palvelua myös nopeana. 

Kaksi kolmasosaa vastaajista (67 %) oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että tuen 
hakeminen oli helppoa. Lähes yhtä moni (64 %) piti hakemusten tekemistä helppona. Rei-
lusti yli puolet vastaajista (64 %) oli väittämän perusteella sitä mieltä, että Ykkösakselin ja 
ELY-keskuksen työnjako oli helppo hahmottaa. 

Tuen hakemista maksuun piti helppona yli puolet (58 %) vastaajista. 69 % vastaajista piti 
tukiprosessia kokonaisuutena selkeänä. 
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Ykkösakselin toiminta (Ykkösakselilta saatu palvelu, palvelun nopeus, palvelun asiantunte-
vuus) koettiin siis tähän kysymykseen saatujen vastausten perusteella huomattavasti onnis-
tuneemmaksi kuin itse tukiprosessiin liittyvät toiminnan osa-alueet (tuen hakeminen, tuen 
hakeminen maksuun, hakemusten tekeminen, Ykkösakselin ja ELY-keskuksen työnjako 
sekä tukiprosessi kokonaisuutena). 

 

Taulukko 10. Vastaajien arviot tukiprosessin eri osa-alueista (kpl).  
(SurveyMonkey-kysely, N=67) *N=66 (vain kokonaan tai osittain toteutuneet arvioivat ko. väittämiä). 

Yritystukien osalta yksi vastaajista oli täysin samaa mieltä siitä, että tuen hakeminen oli 
ollut helppoa ja siitä, että hakemusten tekeminen oli helppoa. Kaksi vastaajaa oli sitä mieltä, 
että Ykkösakselin ja ELY-keskuksen työnjako oli ollut helppo hahmottaa, että tuen hakemi-
nen maksuun oli ollut helppoa tai että tukiprosessi oli ollut kokonaisuutena selkeä. 

Jokseenkin tai täysin eri mieltä näistä väittämistä oli noin puolet yritystukia hakeneista vas-
taajista. Myös ei samaa eikä eri mieltä -vaihtoehtoa oli valittu seuraavien väittämien koh-
dalla: tuen hakeminen oli ollut helppoa, tuen hakeminen maksuun oli ollut helppoa ja tu-
kiprosessi oli ollut kokonaisuutena selkeä. Ykkösakselin toimintaa koskevista väittämistä 
lähes kaikki yritystukia hakeneet vastaajat olivat täysin tai jokseenkin samaa mieltä. 
Vain ”Olen tyytyväinen Ykkösakselilta saamaani palveluun” -väittämän kohdalla oli valittu 
ei samaa eikä eri mieltä. 
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Yleishyödyllisistä hankkeista yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikki vastanneet olivat 
täysin tai jokseenkin samaa mieltä kaikista Ykkösakselia koskeneista väittämistä. Reilusti 
yli puolet vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä kaikkien tukiprosessien eri osa-
alueita koskevien väittämien kanssa. 

Teemahankkeiden hakijoista lähes kaikki olivat muiden vastaajaryhmien tapaan täysin 
tai jokseenkin samaa mieltä Ykkösakselin toimintaa koskevista väittämistä. Tukiprosessin 
eri osa-alueita koskevista väittämistä teemahankkeiden vastaajista suurin osa oli täysin tai 
jokseenkin samaa mieltä kaikkien tukiprosessien eri osa-alueita koskevien väittämien 
kanssa. 

4.2. Hankkeiden muutostarpeet  

Tukiprosessin etenemistä selvitettiin ensin hankkeiden muutostarpeilla. Vastanneista 66 
hankkeesta kaksi kolmasosaa (65 %) edustivat hanketta, johon ei toteutusaikana tehty 
muutoksia. Hankkeisiin oli tehty muutoksia seuraavasti: kustannusarviota muutettiin 7 
hankkeessa, toteutusaikaa 12 ja sisältöä 11 hankkeessa. Tukimuodoittain vertailtuna prosen-
tuaalisesti vastauksissa ei ollut merkittäviä eroja. 

4.3. Hankkeiden onnistumiset 

Hankkeensa kokonaan tai osittain toteuttaneet arvioivat myös hankkeen eri osa-alueiden 
toteutumista koskevia väittämiä asteikolla 1–4. Kaikilla kysymyksen osa-alueilla lähes sata 
prosenttia vastaajista koki hankkeen onnistuneen erinomaisesti tai hyvin. Keskiarvoina 
väittämät pisteytyivät keskenään melko tasaisesti välille 3,4–3,9. Korkeimman keskiarvon 
sai väittämä ”Ykkösakselin myöntämä rahoitus auttoi hanketta”. 

 

Taulukko 11. Hankkeen eri osa-alueiden toteutuminen keskiarvoina  
(SurveyMonkey-kysely, N=66).  4= erinomaisesti, 3=hyvin, 2=kohtalaisesti, 1=huonosti, 0=en osaa sanoa (ei 

mukana ka:ssa). 

Vastaajista suurin osa eli 58 vastaajaa (88 %) oli täysin samaa mieltä ”Ykkösakselin myön-
tämä rahoitus auttoi hanketta” -väittämän kanssa. Kokonaisuutena hanke onnistui 
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erinomaisesti 53 vastaajan eli 80 %:n mielestä. Vastaajista 74 % eli 49 vastaajaa koki, että 
hanke oli vaikuttanut erinomaisen positiivisesti yritykseen tai yhteisöön.  

Ykkösakselin neuvonta oli auttanut hanketta erinomaisesti 45 vastaajan eli 68 %:n mielestä. 
Samoin 45 vastaajan eli 68 %:n mielestä hankkeen tavoitteet ja suunnitellut tulokset toteu-
tuivat erinomaisesti. Puolet vastaajista (50 %) oli sitä mieltä, että sekä hankkeen suunnit-
telu onnistui että hankkeen aikataulu toteutui erinomaisesti. Vain yhdessä hankkeessa ra-
portoitiin, etteivät tietyt osa-alueet (hankkeen aikataulu) toteutuneet lainkaan.  

 

Taulukko 12. Hankkeen eri osa-alueiden toteutuminen (kpl). (SurveyMonkey-kysely, N=66). Eos-vastaukset 
ei mukana. 

Yritystukia saaneista vastaajista kaikki arvioivat, että hankkeen suunnittelu oli onnistunut 
erinomaisesti tai hyvin, Ykkösakselin myöntämällä rahoituksella oli erinomainen tai hyvä 
vaikutus, Ykkösakselin neuvonta oli auttanut hanketta myönteisesti sekä hankkeet ovat 
usein vaikuttaneet yritykseen tai yhteisöön myönteisesti. Kokonaisuutena yritystukihank-
keista suurin osa oli onnistunut erinomaisesti tai hyvin.  Suurin osa yritystukia saaneista 
vastaajista arvioi, että hankkeen tavoitteet ja suunnitellut tulokset toteutuivat erinomaisesti 
tai hyvin. Eniten hajontaa oli hankkeen aikataulun toteutumisen suhteen. Kahden vastaajan 
mielestä hankkeen aikataulu oli toteutunut huonosti. 

Yleishyödyllisten hankkeiden osalta lähes kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että kaikki 
kysymyksessä esiintyneet hankkeen osa-alueet toteutuivat erinomaisesti tai hyvin. Ainoas-
taan yksittäisen vastaajan mielestä hankkeen suunnittelu onnistui huonosti. 

Teemahankkeiden toteuttajat katsoivat, että hankkeen suunnittelu oli onnistunut erin-
omaisesti tai hyvin. Hankkeen aikataulu sekä tavoitteet ja tulokset olivat toteutuneet erin-
omaisesti tai hyvin kaikissa hankkeissa. Samoin kaikki vastaajat arvioivat positiiviset vaiku-
tukset yhteisöön erinomaisiksi tai hyviksi. Myös Ykkösakselin neuvonnasta hankkeelle saa-
dun avun merkitys arvioitiin erinomaiseksi tai hyväksi suuressa osassa hankkeista. 
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Ykkösakselista saadun rahoituksen merkitys oli erinomainen tai hyvä kaikille tämän ryh-
män vastaajille. Kokonaisuutena kaikki hankkeet onnistuivat erinomaisesti tai hyvin. Tee-
mahankkeiden toteuttajista kukaan ei ollut sitä mieltä, että jokin kysytyistä osa-alueista ei 
olisi toteutunut lainkaan.  

4.4. Hankkeiden haasteet 

Hankkeen toteuttamisessa haastavaksi koettuja asioita selvitettiin sähköisessä kyselyssä 
monivalintakysymyksenä. Useimmiten haastavaksi koettiin lomakkeet ja paperityöt (44 %). 
Toiseksi yleisimmin haastavaksi koettiin tukipäätöksen odottaminen (33 %).  Oman työajan 
riittävyys mainittiin kolmantena (32 %). 

Kysymyksessä oli myös mahdollista valita vaihtoehto ”Muu. Mikä?” ja tarkentaa vastaustaan. 
Hyrrän käyttämiseen liittyviä asioita nostettiin esiin kahdessa vastauksessa. ”Hyrrä oli juuri 

tullut käyttöön, eikä vielä toiminut kunnolla, mikä viivytti tukipäätösten käsittelyä” ja ”Hyrrä 

oli todella keskeneräinen alkuvaiheessaan” olivat kommentit Hyrrän käyttämisestä. 

Muissa vastauksissa kuvattiin hankeprosessia: ”Tuntuu, että useamman hankkeen tekijäta-

holta vaaditaan enemmän kuin muilta (onko tasa-arvoista?). Lisäksi jäi askarruttamaan, että 

onkohan mahdollisesti alueellista eriarvoisuutta olemassa....”. Toista vastaajaa askar-
rutti ”perehtyminen hankeprosessiin”. Kolmas vastaaja suhtautui hyvin myönteisesti hank-
keen sujumiseen: ”Koin että hanke eteni ilman suurempia haasteita, koska Ykkösakselilta sai 

aina asiantuntevaa apua”. Lisäksi kerrottiin, että ”maksatuksen pitkä aika” oli haastavaa.   

 

Taulukko 13. Hankkeen aikana haastavaksi koetut asiat (kpl).  
(SurveyMonkey-kysely, N=66) 

 

Yritystukia hakeneet nimesivät haasteeksi useimmiten oman työaikansa riittävyyden. Yri-
tystukia hakeneet olivat kuitenkin melkein yhtä usein sitä mieltä, että myös Hyrrän 
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käyttäminen, tukipäätöksen odottaminen, kustannusarvion riittävyys sekä maksatusten ha-
keminen olivat haastavia.  

Yleishyödyllisten hankkeiden hakijoille useimmiten haastavaa oli ollut lomakkeet ja pa-

perityöt.  Toiseksi yleisimmin haastavaa oli ollut tukipäätöksen odottaminen, maksatusten 

hakeminen ja Hyrrän käyttäminen. Kolmanneksi haastavinta oli omarahoitusosuuden ker-

ryttäminen ja oman työajan riittävyys. 

Teemahankkeiden hakijat olivat kokeneet haastavimmaksi lomakkeet ja paperityöt, 

oman työajan riittävyyden, talkooväen löytämisen sekä tukipäätöksen odottamisen. 

Toiseksi yleisimmin haastavaa oli heille ollut kustannusarvion riittävyys. Kolmanneksi ylei-

simmin mainittiin väliaikaisrahoituksen järjestäminen.  

5. TUEN VAIKUTTAVUUS  

5.1. Hakijan kokonaistilanteeseen 

Kokonaan tai osittain toteutuneiden hankkeiden vaikuttavuutta ja vaikutuksia arvioitiin 
sähköisessä kyselyssä kysymyksillä, jotka selvittivät vastaajan tilannetta tuen jälkeen.  Vas-
taajista lähes kaikki (97 %) katsoivat, että tukea hakeneen tahon kokonaistilanne on saadun 
tuen ansiosta parempi.  

Tuella ei ollut vaikutusta -vastausvaihtoehdon oli valinnut yksi yritystukea hakenut taho ja 
yksi yleishyödyllisiä hanketta hakenut taho. 

 

Taulukko 14. Vastaajien kokonaistilanne saadun tuen ansiosta (kpl). (SurveyMonkey-kysely, N=66) 

Vastaajilta, jotka kertoivat tuen vaikuttaneen tavalla tai toisella kokonaistilanteeseensa, ky-
syttiin myös arviota vaikutusten kestosta. Näistä vastaajista 52 % katsoi vaikutusten olevan 
pysyviä. Loput 48 % vastaajista olivat sitä mieltä, että tuen vaikutukset ovat kestoltaan pit-
käaikaisia (yli 2 vuotta).  
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Taulukko 15. Vastaajien, jotka kertoivat tuella olleen vaikutusta kokonaistilanteeseensa, arviot vaikutusten 
kestosta (kpl). (SurveyMonkey-kysely, N=64) 

5.2. Kehittämisstrategiassa asetettuihin tavoitteisiin 

Kyselyssä pyydettiin vastaajia arvioimaan toteutuneen hankkeen vaikutuksia Lisää kierrok-
sia! -kehittämisstrategiassa asetettuihin tavoitteisiin. Yritystuet ja hanketuet arvioivat erik-
seen omia tukimuotojaan koskevien tavoitteiden toteutumista asteikolla 1–5. Kysymyksessä 
oli myös mahdollista valita vaihtoehto ”Muuhun, mihin?” ja tarkentaa vastaustaan. 

Väittämien keskiarvoina tarkasteltuna yritystukea saaneet seitsemän vastaajaa arvioivat 
tuella olleen positiivisin vaikutus yrittäjän motivaatioon (ka 4,9) sekä yrityksen yhteistyön 
lisääntymiseen ja yrityksen tuotteiden laatuun tai arvoon (ka 4,7).  Kolmantena (ka. 4,6) 
nousi esille vaikutus yrityksen ja sen tuotteiden tunnettuuteen. ”Muuhun. Mihin?” -kysy-
mykseen vastanneista yksi vastaajista kertoi, että ”Erittäin suuri merkitys uudelle tukimuo-

don kehittämiselle!” ja toinen oli yleispätevästi sitä mieltä, että ”Positiivinen”. Keskiarvoilla 
mitattuna yritystuet vaikuttivat vähiten yrityksen työpaikkojen lisääntymiseen keskiarvon 
ollessa hyvä 3,9. 
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Taulukko 16. Yritystuen vaikutuksia koskevien väittämien keskiarvot (SurveyMonkey- kysely, N=7). 5=erittäin 
positiivinen, 4=positiivinen, 3=neutraali, 2=negatiivinen, 1=erittäin negatiivinen, 0= en osaa sanoa (ei mu-

kana). 

Yleishyödyllisten hanketukien osalta (yhteensä 60 vastaajaa, ml. teemahankkeet) kes-
kiarvoina tarkasteltuna myönteisimmät vaikutukset tuilla saavutettiin harrastus- ja virkis-
tysmahdollisuuksiin ja viihtymiseen (ka. 4,7). Toiseksi eniten painotettiin tukien vaikutusta 
uskoon kylän/alueen tulevaisuudesta sekä yhteistyöhön ja osallistumiseen (ka. 4,3). 
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Taulukko 17. Yleishyödyllisen hanketuen vaikutuksia koskevien väittämien keskiarvot (SurveyMonkey- ky-
sely, N=60). 5=erittäin positiivinen, 4=positiivinen, 3=neutraali, 2=negatiivinen, 1=erittäin negatiivinen, 0= en 

osaa sanoa (ei mukana). 

Yleishyödyllisten hanketukien osalta (yhteensä 60 vastaajaa, ml. teemahankkeet) saadulla 
tuella oli lähes aina erittäin positiivinen tai positiivinen vaikutus harrastus- ja virkistysmah-
dollisuuksiin ja viihtymiseen (58 vastaajaa) sekä yhteistyöhön ja osallistumiseen (54 vastaa-
jaa) ja uskoon kylän/alueen tulevaisuudesta (53 vastaajaa). 

Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että saatu hanketuki oli vaikuttanut myönteisesti kaik-
keen muuhun paitsi kansainvälisen yhteistyön lisääntymiseen sekä työ- ja ansiomahdolli-
suuksien paranemiseen. 

”Muuhun. Mihin?” -kysymykseen vastanneet arvioivat, että saadulla tuella on ollut erittäin 
positiivinen vaikutus vesiensuojeluhyötyyn, luonnon monimuotoisuuden parantamiseen, 
harrastusmahdollisuuksien parantumiseen, seuratalotoiminnan ylläpitämiseen sekä kyläta-
lon käytettävyyden parantamiseen ja sydäniskurin hankintaan.   

Positiivinen vaikutus tuella kerrottiin olleen kylän viestintään ja yhdistyksen tilojen käyt-
töön sekä alueen asukkaiden avunsaannin turvaamiseen. Hanketuella mainittiin olevan 
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kokonaisvaltaisesti positiivista vaikutusta. Hanketuella oli vaikutusta kotiseutuarkiston pe-
rustamismahdollisuuden parantamiseen myös digitaalisin toimintatavoin. Hanketuki oli li-
sännyt myös uskottavuutta siihen, että asioita voi suunnitella ja niitä pystytään toteutta-
maan ja kustannuksiin on mahdollista saada avustus. 

Keskiarvoilla mitattuna yleishyödylliset hanketuet vaikuttivat vähiten työ- ja ansiomahdol-
lisuuksien paranemiseen ja kansainvälisen yhteistyön lisääntymiseen. 

Muutama vastaaja koki, että saadulla tuella oli ollut negatiivisia vaikutuksia asumiseen, 
elinoloihin tai palveluihin, maisemaan tai rakennuksiin, paikalliskulttuurin säilyttämiseen 
tai kehittymiseen, paikallisidentiteetin syventymiseen ja kansainvälisen yhteistyön lisään-
tymiseen. 

 

Taulukko 18. Yleishyödyllisiä hanketukia saaneiden arviot tuen vaikutuksista (kpl). (SurveyMonkey-kysely, 
N=60). Eos -vastaukset ei mukana. 
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6. HANKKEIDEN PERUUNTUMINEN 

6.1. Peruuntuneet ja osittain toteutuneet hankkeet 

Kyselyn perusteella kukaan yritystukia saaneista vastaajilla ei ilmoittanut peruuntuneesta 
tai osittain toteutuneesta hankkeesta. Samoin vastasivat yleishyödyllisiä tukia saaneet vas-
taajat. Teemahankkeiden vastaajista kaksi kertoi hankkeen toteutetun osittain. Kysyttäessä 
syytä, miksi hanke toteutettiin vain osittain, he vastasivat, että ”omarahoituksen hankkimi-

nen riittävän suureksi oli haastava” ja ”omarahoitusosuus ei riittänyt hankkeen alkuperäiseen 

suunnitelmaan”. 

6.2. Ykkösakselin rooli 

Kyselyssä selvitettiin myös, olisiko Ykkösakseli voinut edesauttaa peruuntuneiden tai osit-
tain toteutuneiden hankkeiden jatkumista. Tähän kysymykseen vastanneista yksi vastaaja 
oli sitä mieltä, että Ykkösakseli ei olisi voinut auttaa osittain toteutuneen hankkeen koh-
dalla ja toinen vastaaja ei osannut sanoa olisiko Ykkösakseli voinut tehdä jotakin, jotta 
hanke olisi toteutunut kokonaan. 

7. TULEVAISUUS 

7.1. Osallistuminen Leader-toimintaan 

Kyselyn lopuksi selvitettiin kaikkien vastanneiden näkemyksiä tulevaisuudesta. Sähköi-
sessä kyselyssä hankkeiden toteuttajia pyydettiin arvioimaan kolmea tulevaisuutta käsitte-
levää väittämää. Vastaajia pyydettiin asteikolla 1–5 arvioimaan, kuinka todennäköisesti he 
toteuttaisivat uuden Leader-hankkeen tai suosittelisivat Leader-hanketta muille. Lisäksi 
selvitettiin vastaajien kiinnostusta osallistua Ykkösakselin hallitustyöskentelyyn. 

Keskiarvoina tarkasteltuna vastaajat todennäköisimmin suosittelisivat Leader-hanketta 
muille (ka 4,6). Lähes yhtä todennäköisesti toteutettaisiin itse uusi hanke (ka 4,4).  

 

Taulukko 19. Tulevaisuutta koskevien väittämien todennäköisyys keskiarvoin (SurveyMonkey -kysely, N=67). 
5= erittäin todennäköisesti, 4= melko todennäköisesti, 3=ehkä, 2=melko epätodennäköisesti, 1=en varmasti, 

0=en osaa sanoa (ei mukana ka:ssa). 
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Kyselyyn vastanneista uuden Leader-hankkeen toteuttaisi erittäin tai melko todennäköi-
sesti suurin osa (91 %). Yksi vastaaja oli varma siitä, ettei toteuttaisi uutta hanketta. Tyypil-
lisintä myönteinen suhtautuminen uuteen Leader-hankkeeseen oli teemahankkeiden haki-
joilla; heistä lähes kaikki (96 %) pitivät uutta hankehakemusta erittäin tai melko todennä-
köisenä. Yleishyödyllisiin hankkeisiin tukea hakeneista (92 %) piti uutta hankehakemusta 
erittäin tai melko todennäköisenä. Yritystukia hakeneista yli puolet (71 %) piti uutta han-
kehakemusta erittäin tai melko todennäköisenä. Vaihtoehdon ”en varmasti”- valinnut vas-
taaja oli yritystukien hakija.  

Vastanneista 96 % suosittelisi muille Leader-hankkeen toteuttamista. Yritystukia ja yleis-
hyödyllisiä hanketukia hakeneet suosittelisivat rahoitusta muille todennäköisemmin kuin 
hakisivat itse uutta hanketta.  

 

Taulukko 20. Tulevaisuutta koskevien väittämien todennäköisyys (kpl). (SurveyMonkey-kysely, N=67) 5= 
erittäin todennäköisesti, 4=melko todennäköisesti, 3=ehkä, 2=aika epätodennäköisesti, 1=en varmasti.  

7.2. Tiedotuskanavat 

Kyselyn vastaajille annettiin mahdollisuus kertoa, miten he haluaisivat jatkossa kuulla Yk-
kösakselin toiminnasta ja rahoitusmahdollisuuksista. Toiveitaan kertoi sähköisessä kyse-
lyssä 52 vastaajaa.  

Vastauksissa korostuu sähköpostiviestinnän merkitys. Sähköpostitse, joko sähköpostivies-
tinä tai sähköisinä uutiskirjeinä, tapahtuvaa tiedottamista toivoi 33 vastaajaa (63 %).  

Internetin (kotisivut, Facebook, some) mainitsi toivottavana tiedotuskanavana 14 vastaajaa 
(27 %). Henkilökohtaiset käynnit tai yhteydenotot mainitsi yksi vastaaja. Lehtiä toivoi puo-
lestaan yksi vastaaja, samoin esittelylehtisiä kyläyhdistyksille ja luennoitsijoita. 
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Taulukko 21. Tiedotuskanavat (%). (SurveyMonkey-kysely, N=52).  

Ykkösakselin tiedottaminen saa vastaajilta kautta linjan positiivisia arvioita kuten esimer-
kiksi: ”Tiedottaminen on hyvällä tasolla” sekä ”Erittäin hyvin toimii, jalkautumiset parasta!” 
Yksi vastaaja toivoo kotisivuille enemmän esimerkkejä erilaisista mahdollisuuksista. Moni 
vastaaja kehui sähköpostiin tulevaa tiedottamista, joka nykyisin on suurelta osin uutiskir-
jetyyppistä tiedottamista. Mainittiin, että ”uutiskirje sähköpostiin on hyväksi havaittu”. 

7.3. Kehittämisehdotuksia 

Kyselyn lopuksi vastaajilla oli vielä mahdollisuus vapaasti kertoa kehittämisehdotuksia Yk-
kösakselin tulevaan toimintaan. Ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi saatiin 32 vastaajalta.  

Byrokratian ja lomakkeiden selkeyttämistä toivottiin kahdeksassa vastauksessa, joista kah-
dessa mainittiin Hyrrän käytön hankaluus. Vastauksissa toivottiin hakuprosessia helpom-
maksi ja lomakkeiden selkeyttämistä. Esimerkiksi yksi vastaajista oli sitä mieltä, että: ”Ano-

muksen tekeminen oli haastavaa, kun hanketta ei päässyt esittelemään käsittelyyn. Olisi ollut 

paljon luottavaisempi mieli, kun olisi voinut vastata heränneisiin kysymyksiin.” Toinen vas-
taaja ehdotti, että tulevia rahoituksia myönnettäessä otettaisiin paremmin huomioon se, 
että hankkeiden hakijatahot ja hankkeet ovat erilaisia. 

Lisäksi ehdotettiin myös, että Ykkösakselilta jalkauduttaisiin kylille ja tapahtumiin sekä or-
ganisoitaisiin eri toimijoiden verkostoitumistilaisuuksia. ”Teemahankkeen tyyppisiä help-
poja pieniä tukia kannattaa jatkaa. Ideoiden ja esimerkkien esille tuomista enemmän, rohkai-
sua ehkä tarvitaan.” 
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Taulukko 22. Kehittämisehdotukset. (SurveyMonkey-kysely, N=32).  

Ykkösakselin toimintaa kommentoitiin 20 vastauksessa, joissa kaikissa kiitettiin Ykkösak-
selin palvelua. Eräs vastaaja kertoi, että ”Kiitos hyvin menee ja tunnutte kehittyvän aina vaan 

parempaan suuntaan tässä viidakossa! <3” ja kiteytti samalla muiden vastaajien tuntemuk-
set tähän lauseeseen. 
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Taulukko 23. Sanapilvi kehittämisehdotuksista. (SurveyMonkey-kysely, N=32). 
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8. YHTEENVETO 

8.1. Strategian tavoitteiden toteumatilanne 

Ykkösakseli ry:n rahoittamien hankkeiden määrälliset tavoitteet eivät ole toteutuneet alku-
peräisten tavoitteiden mukaisesti vuoden 2018 loppuun mennessä. Painopistealueen A, 
Vahvistuva paikallisuus, hankkeista on toteutunut noin puolet. Painopistealueen B, Toimi-
vat yhdyskunnat ja huolenpito ympäristöstä, hankkeista on toteutunut kolmasosa ja paino-
pistealueen C, Alueen elinkeinoelämä ja paikallinen yrittäjyys, hankkeista on toteutunut 
vasta alle kolmasosa tavoitteesta. (Ykkösakseli vuosiraportti 2018) 

Rahoitus eri painopisteille ei ole jakautunut alkuperäisen suunnitelman mukaan vuoden 
2018 loppuun mennessä. Painopiste A, Vahvistuva paikallisuus, on tällä hetkellä selkeästi 
yliedustettuna. Painopiste B, Toimivat yhdyskunnat ja huolenpito ympäristöstä, on lähellä 
tavoitetasoa, mutta painopiste C, Alueen elinkeinoelämä ja paikallinen yrittäjyys, on selke-
ästi alle tavoitetason. Rahoituskausi on vielä kesken, joten uusille hankkeille on mahdollista 
hakea Leader-rahoitusta tämän ja seuraavan vuoden aikana. (Ykkösakseli vuosiraportti 
2018) 

8.2. Tuloksia 

Tämän väliarvioinnin tarkoituksena oli selvittää Leader Ykkösakselin ohjelmakauden 2014–
2020 päättyneiden hankkeiden toteutusta, tuloksia ja vaikutuksia 1.1.2014–14.3.2019 väliseltä 
ajalta hankkeiden toteuttajilta itseltään.  

Tämän selvityksen perusteella Ykkösakselista tukea hakeneet ja saaneet kokevat tukipro-
sessin onnistuneena. Saadulla tuella on ollut positiivinen vaikutus hakijaan ja hakijan toi-
mintaympäristöön. Hankkeet ovat saavuttaneet Lisää kierroksia! -paikallisen kehittämis-
strategian laadullisia tavoitteita pääosin hyvin.  

Ykkösakselista rahoitusta hakeneet tahot ovat tyytyväisiä Ykkösakselin toimintaan ja toi-
mistolta saamaansa palveluun. Ykkösakselilta saatu palvelu arvioidaan asiantuntevaksi ja 
nopeaksi. 

Keskeisiä tietolähteitä, joista hakijat ovat saaneet tietoa Leader -rahoituksesta, ovat olleet 
Ykkösakselin henkilökunta sekä Ykkösakselin kotisivut. Infotilaisuudet tai tapahtumat ovat 
myös tärkeässä roolissa tietolähteenä. 

Leader-rahoitus koettiin hyvin tarpeelliseksi hankkeen toteutumista silmällä pitäen. Haki-
jat kokivat, että hanke olisi jäänyt toteutumatta kokonaan, jolleivat he olisi saaneet Leader-
rahoitusta. Lähes kaikki hankkeet olivat toteutuneet kokonaan suunnitellun mukaisesti. 
Osittain toteutuneet hankkeet olivat kohdanneet vaikeuksia omarahoitukseen liittyen. 

Hakijan ei ole aivan vaivatonta hahmottaa tukiprosessia ja sen eri osa-alueita (tuen ja mak-
sun hakeminen, käytetyt asiakirjat, ELY-keskuksen ja Leader-ryhmän työnjako). Vain kes-
kimäärin kymmenesosa tämän kyselyn vastaajista koki tukiprosessin ja sen osa-alueet erit-
täin selkeiksi.  

Hankkeiden toteutuksen eri osa-alueet sekä hankkeet kokonaisuutena ovat onnistuneet ky-
selytulosten mukaan erinomaisesti. Hankkeen suunnittelu, aikataulu sekä tavoitteet ja tu-
lokset ovat toteutuneet hankkeissa hyvin, ja Ykkösakselin neuvonnalla ja rahoituksella on 
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ollut merkittävä rooli hankkeiden toteutumisessa. Selvä enemmistö kaikkien tukimuotojen 
hakijoista oli erittäin tyytyväisiä hankkeidensa onnistumiseen. Ykkösakselin tuella on siis 
useimmissa hankkeissa ollut toteutumisen kannalta ratkaiseva rooli. 

Ykkösakselin myöntämällä tuella on saavutettu kestäviä vaikutuksia. Tämän tutkimuksen 
mukaan tukea saaneet tahot kokevat kokonaistilanteensa olevan saadun tuen ansioista pa-
rempi. Saadun tuen arvioidaan vaikuttavan yhtä usein sekä pysyvästi että pitkällä aikavälillä. 

Lisää kierroksia! -paikallisen kehittämisstrategian laadulliset tavoitteet ovat toteutuneet 
suurelta osalta hyvin. Yritystukea saaneet katsovat tuella olleen positiivinen vaikutus erityi-
sesti yrittäjän motivaatioon sekä yrityksen yhteistyön lisääntymiseen ja yrityksen tuottei-
den laatuun tai arvoon. Yleishyödyllisten hanketukien osalta myönteisimmät vaikutukset 
tuilla on saavutettu harrastus- ja virkistysmahdollisuuksiin ja viihtymiseen sekä yhteistyö-
hön ja osallistumiseen sekä myös uskoon kylän/alueen tulevaisuudesta. Vähiten yleis-
hyödyllisillä tuilla on ollut vaikutusta työ- ja ansiomahdollisuuksien paranemiseen sekä 
kansainvälisen yhteistyön lisääntymiseen. 

Hankkeiden toteuttamisessa haastavaa on ollut erityisesti lomakkeet ja paperityöt. Haasta-
vaksi koettiin usein myös tukipäätöksen odottaminen ja oman työajan riittävyys. Maaseu-
dun tukien sähköinen hakupalvelu ”Hyrrä” otettiin käyttöön ohjelmakautena 2014-2020 ja 
sen käyttäminen on koettu haastavaksi yritystukien ja yleishyödyllisten hanketukien saajien 
keskuudessa. Teemahankkeita ja niiden toimenpiteitä hallinnoivat Ykkösakselin hankeneu-
vojat, jolloin he käyttivät Hyrrää hanketoteuttajien puolesta. Pienenä detaljina voi mainita, 
että vain yksi hanketoteuttaja mainitsi haastavaksi tavoitteiden saavuttamisen.  

Tähän kyselyyn vastanneiden hankkeita ei ole peruuntunut tällä ohjelmakaudella. Osittain 
toteutuneita hankkeita oli pari kappaletta. Syyt osittaiseen toteutumiseen liittyivät omara-
hoitusosuuteen. Ykkösakseli ei hakijoiden mukaan olisi voinut tehdä mitään toisin. 

Leader-rahoitus ja hankkeiden toteuttaminen kiinnostavat hakijoita tulevaisuudessa ja 
tuen hakemista pidetään todennäköisenä. Tulevaisuudessa hankehakijat suosittelisivat to-
dennäköisimmin Leader-hanketta muille, mutta lähes yhtä todennäköisesti toteutettaisiin 
itse uusi Leader-hanke. Jatkossa toivotaan, että Ykkösakseli tiedottaa toiminnastaan ja ra-
hoitusmahdollisuuksistaan erityisesti sähköpostitse. Myös Internet erilaisine mahdolli-
suuksineen tulee mainituksi tiedottamisen välineenä.  Hankehakijat toivovat byrokratian ja 
lomakkeiden selkeyttämistä.  

8.3. Kehittämisehdotuksia 

Tiedottamisen ja viestinnän merkitystä ei voi olla korostamatta. Aktiivinen tiedottaminen 
hankkeiden rahoitusmahdollisuuksista ja yleensä Leader-toiminnasta auttaa saamaan uusia 
hankehakijoita ja tuomaan Leader Ykkösakselin toimintaa laajemman yleisön tietoisuuteen. 
Näkyvyys toiminta-alueen paikallislehdissä ja some-kanavilla on tärkeässä roolissa mietit-
täessä Ykkösakselin toiminnan tunnettavuuden kasvattamista. Asioita pitää tuoda kiinnos-
tavasti lähelle ihmistä ja olla tavoitettavissa. Esimerkiksi kotisivuilla on hyvä olla esimerk-
kejä erilaisista mahdollisuuksista. Tällä ohjelmakaudella toteutettu uutiskirje sähköpostiin 
on saanut hyvän vastaanoton ja uutiskirjeen vastaanottajat pitävät sitä hyvänä tiedonläh-
teenä. Uutiskirjettä tulee markkinoida edelleen aktiivisesti ja vakiinnuttaa sen paikka yh-
tenä tiedottamiskanavana. 
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Matalan kynnyksen tukia, kuten esimerkiksi teemahankkeiden ja nuorisolle suunnatun Yk-
kösmassin kaltaisia pieniä tukia, kannattaa pitää tukivalikoimassa jatkossakin. Tämän kal-
taisten tukien kautta erilaisten toimijoiden on vaivatonta tulla mukaan hanketoimintaan. 
Parhaassa tapauksessa ne voivat rohkaista hanketoimijoita toteuttamaan tulevaisuudessa 
suurempiakin hankkeita. Entäpä eri toimijoiden väliset yhteishankkeet, voisiko Ykkösakseli 
olla mukana luomassa uusia, jännittäviäkin yhteistoimintamalleja esimerkiksi jonkin tietyn 
alueen toimijoiden välillä, naapurien välisiä, urheiluseurojen välisiä? 

Hankeneuvonnassa kannattaa jatkaa jo hyväksi havaittuja menetelmiä kehittäen niitä edel-
leen sekä luoda uusia tapoja. On tärkeää auttaa hankehakijoita verkostoitumaan, monistaa 
hyviä toimintatapoja sekä tuoda esiin positiivisia ja innostavia esimerkkejä. Hyvä toiminta-
esimerkki tästä on eri toimijoiden verkostoitumistilaisuuksien järjestäminen. Myös Leader-
ryhmille vertaistuki ja verkostoituminen sekä kotimaan että muiden maiden Leader-ryh-
mien kanssa tuo parhaimmillaan uusia ideoita omaankin työhön.  

Ykkösakselin henkilökunta saa paljon kiitosta hyvästä tuesta ja palvelusta hanketoteutta-
jilta. Henkilökohtainen apu ja rohkaisu hanketukien haussa koetaan tärkeäksi. Henkilö-
kunnan jalkautuminen kylille ja tapahtumiin kertomaan hankerahoitusmahdollisuuksista 
toimii hyvänä tiedonvälitys- ja kontaktienluomistapana. Ideoiden ja esimerkkien esille-
tuomisella pystytään rohkaisemaan potentiaalisia hakijaryhmiä ottamaan yhteyttä ja kerto-
maan omista hankeideoistaan.  

Vastauksissa oli kiinnitetty huomiota Hyrrään liittyviin ongelmiin. Hyrrää on päivitetty ja 
paranneltu ohjelmakauden alkupuoleen verrattuna, mutta käyttöopastuksen järjestäminen 
voi tulla tarpeeseen. Koska hakuprosessi koetaan muutenkin joiltakin osin hankalaksi ja 
hakijoiden tietotekniset valmiudet ovat eritasoisia, niin erilaiset opastukset ja koulutukset 
voivat vähentää yhteydenottotarvetta muun muassa teknisiin ongelmiin liittyen.  

Hankkeen toteuttamisessa vastaajat olivat kokeneet haastavimmaksi lomakkeet ja paperi-
työt. Tällä ohjelmakaudella hakija on voinut jättää sähköisen hankehakemuksen Hyrrä-jär-
jestelmässä, minkä on toivottu vähentävän paperirumbaa. Kuitenkin vastaajat edelleen ko-
kevat ongelmia lomakkeisiin ja paperityöhön liittyen. Sähköisen Hyrrän käytöstä huoli-
matta hanketoteuttajien pitää jättää hanke- tai maksuhakemuksen kera useita liitteitä, 
jotka skannataan. Paperilomakkeiden (ts. liitteiden) määrä riippuu osittain siitä, millaisesta 
hankkeesta on kysymys. Jokaiseen hankkeeseen liittyy silti useita pakollisia asiakirjoja, 
jotka skannataan mukaan. Hyrrä-järjestelmän käyttöönotto ei ole vähentänyt huomatta-
vissa määrin tai muuten helpottanut erilaisten lomakkeiden täyttöä joko käsin tai sähköi-
sesti ja skannaamista hakemusten liitteiksi, koska 44 % vastaajista pitää tätä haastavimpana 
osa-alueena.  

Yksi vaihtoehto paperilomakkeiden vähentämiseksi voisi olla standardoidut sähköiset lo-
makkeet, jotka hanketoteuttaja täyttäisi suoraan Hyrrä-järjestelmässä. Hanketoteuttajalta 
vaaditaan jonkinasteista perehtymistä lomakkeisiin ja tietoteknisiä valmiuksia riippumatta 
siitä ovatko asiapaperit paperisina tai sähköisinä. Olisi toivottavaa, etteivät nämä seikat 
muodostuisi esteeksi tai rajoitteeksi hankkeiden hakemista tai toteutumista silmällä pitäen. 
Eri viranomaisten järjestelmät eivät vielä välttämättä tue sitä, että tietoja voisi jatkossa 
saada suoraan myös niiden järjestelmistä (esim. yhdistyssäännöt ja rekisteriote PRH:sta). 
Toinen pohdinnan paikka on maksatukseen ja loppuraportointiin liittyvät asiapaperit (mm. 
kuitit, tositteet, tiliotteet, talkootyölomakkeet), voidaanko ottaa käyttöön esimerkiksi uusia 
rahoitusmuotoja, jotka yksinkertaistavat prosessia. 
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Tarkasteltaessa nykyistä ohjelmakautta huomio kiinnittyy erityisesti siihen seikkaan, että 
Lisää kierroksia! -paikallisen kehittämisstrategian mukaisen painopistealueen C, Alueen 
elinkeinoelämä ja paikallinen yrittäjyys, hankkeista on toteutunut vasta alle kolmasosa ta-
voitteesta. Tätä seikkaa selittää osin yritystukimuodoissa tapahtuneet muutokset edelliseen 
kauteen verrattuna. Leader-ryhmät määrittelivät painopistealueet tavoitearvoineen ennen 
kuin tiedettiin mitkä tukimuodot ovat käytettävissä uudella ohjelmakaudella. Vaikutusta 
yritystukien hakemiseen voi olla myös sillä seikalla, että alueella ei tunnisteta riittävästi 
Leader-rahoituksen tuomia mahdollisuuksia. Käytännössä Ykkösakselin henkilökuntaan 
on vaivatonta olla yhteydessä ja tiedustella oman ideansa Leader-rahoituskelpoisuutta, 
mutta tiedetäänkö tästä mahdollisuudesta? Jatkossa tulee kehittää tiedotusta etenkin yrit-
täjien kohdalla ja löytää uusia kanavia yrittäjille suunnatussa viestinnässä. 

Kysyttäessä tietolähteitä vastauksissa korostuivat Ykkösakselin henkilökunta ja kotisivut, 
mutta myös infotilaisuudet ja tapahtumat koettiin tärkeiksi. Vuosittaisissa tapahtumissa 
tavataan paitsi Ykkösakselin henkilökuntaa mahdollisesti myös jo hankkeita toteuttaneita 
tai vasta ideointivaiheessa olevia tahoja. Ykkösakseli pyrkii monin eri tavoin tiedottamaan 
omasta toiminnastaan erilaisia viestintäkanavia hyödyntäen, järjestämään tapahtumia ja 
olemaan mukana alueen tilaisuuksissa. Leader-toiminnan näkyvyys omalla alueella on mer-
kittävässä roolissa, kun sitä vakiinnutetaan ja tuodaan tutuksi paikalliselle väestölle. Lea-
der-toiminta ja sen rahoituksen suomat mahdollisuudet eivät ole tavoittaneet alueen koko 
väestöä, vaikka Leader Ykkösakseli on toiminut jo 12 vuotta seudulla ja ollut hyvin esillä 
Leader-rahoitusmahdollisuuksineen. Tiedottaminen on kattavaa. Silti potentiaalisia hanke-
hakijoita on mitä todennäköisimmin tavoittamatta, koska joka alueelta ei ole ollut hanke-
hakijoita. Rohkaisemista ja hyvien esimerkkien esilletuomista on syytä jatkaa. Löytyykö 
vielä uusia toimintamalleja uusien hanketoteuttajien esille saamiseksi? Käytössä on jo pe-
rinteiset viestinnän kanavat ja alustat: netti, mobiili, printti sekä sosiaalinen media.  Vies-
tintä painottuu nykyisin digitaalisiin kanaviin. Erilaisten hanketoimijoiden välittämä tieto 
ja mielipiteet on hyödynnettävä viestinnässä. Oikean kanavan löytäminen, jolla tavoitetaan 
potentiaalista hanketoteuttajatahoa, on haasteellista. Viestinnässä voidaan miettiä kouk-
kua: mitä ja miten kannattaa nostaa esille?  

Yhteystietorekisterin säännöllinen päivittäminen ja käytettävyyden edistäminen luo pohjaa 
toimiville ja häiriöttömille yhteydenottomahdollisuuksille, joita tarvitaan muun muassa 
hankehakijoille suunnatussa sähköisessä tiedottamisessa ja erilaisten kyselyiden lähettämi-
sissä eri kohderyhmille. Jatkossa tulee kerätä palautetta hankehakijoilta, hallitukselta ja 
muilta sidosryhmiltä säännöllisesti ohjelmakauden aikana, jotta saadaan reaaliaikaista tie-
toa ja voidaan reagoida nopeammin palautteesta saatuun kehittämistä vaativiin seikkoihin. 
Palautetta voidaan kerätä jo hankkeiden loppuraportoinnin tai loppumaksatuksen yhtey-
dessä. Ohjelmakauden päätteeksi toteutettavassa arvioinnissa tutkimuksen kohteena on 
useankin vuoden takaisia hankkeita, ja hanketoteuttajien voi olla hankalaa muistaa hanke-
kohtaista tietoa ja yksityiskohtia varsinkin, jos hanketoteuttajilla on ollut useita hankkeita 
ohjelmakauden aikana. Kyselyt halutaan kohdistaa hankekohtaisesti, jotta saadaan katta-
vasti tietoa nimenomaan hankkeiden prosesseista ja tuloksista eikä vain hakijakohtaisia ko-
kemuksia. Pitkän aikavälin tuloksia tullaan jatkossakin arvioimaan ohjelmakausittain sekä 
valtakunnallisella että alueellisella tasolla.  

Hankkeen toteutusaikana oli tehty jonkin verran muutoksia toteutusaikaan, kustannusar-
vioon sekä sisältöön. Tämä vaatii joka kerta muutoksenhakuprosessin, joka toisaalta voi 
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pitkittää hanketta, mutta toisaalta tuo mahdollisuuden viedä hanke onnistuneesti perille. 
Tätä näkemystä tukee myös se tässä tutkimuksessa esiin tullut seikka, ettei myönteisen pää-
töksen saaneita hankkeita peruttu, jätetty toteuttamatta tai keskeytetty. Kuitenkin hank-
keen huolellinen suunnittelu ennen hankehakemuksen jättämistä on ensiarvoisen tärkeää. 
On syytä arvioida realistisesti hankkeen toimenpiteet, kustannukset, työmäärä ja suhteut-
taa ne hakijatahon omiin mahdollisuuksiin toteuttaa hanke. 

Kyselyn perusteella hankkeiden peruuntuminen tai osittainen toteutuminen ei ole on-
gelma. Vaikuttaa siltä, että hankehakijat ovat muun muassa perehtyneet huolellisesti vaa-
timuksiin ja olleet yhteydessä aikaisessa ideointivaiheessa Ykkösakselin henkilökuntaan, 
joten suurimmat sudenkuopat on vältetty onnistuneesti. Ykkösakselin henkilökunta voi 
tarvittaessa esimerkiksi selvittää ELYltä jo ennen hakemuksen jättämistä onko hanke to-
teuttamiskelpoinen. Tämä mahdollistaa omalta osaltaan sen, että hankehakemus jätetään 
sellaisesta hankkeesta, jolle ELY-keskus tulee antamaan puoltavan päätöksen. Vastaajista 
vain yhdellä kolmasosalla oli aikaisempaa kokemusta Leader-rahoituksesta, joten onnistu-
neet hankkeet eivät selity pelkästään hakijoiden aikaisemmalla kokemuksella. Osa vastaa-
jista on käyttänyt muutoksenhakumahdollisuutta, joten myös tämä on vaikuttanut toteu-
tuneiden hankkeiden erinomaiseen lukumäärään.  

Hankehakijat ovat todennäköisesti myös valveutuneempia ja hankkeisiin liittyvät riskit pys-
tytään tunnistamaan jo aikaisemmassa vaiheessa.  Hakijoille annettava etukäteisinformaa-
tio karsii mahdollisesti jo ennen hakuvaihetta pois ne hakijat, joilla hankkeen toteutus voi 
olla riskialtista. Ykkösakselin henkilökunta on panostanut henkilökohtaiseen neuvontaan 
heti hakijan ensimmäisestä yhteydenotosta lähtien, jotta itse hankeprosessi sujuisi mahdol-
lisimman kivuttomasti ja peruuntumisilta tai keskeytyksiltä vältyttäisiin. Hankkeen aikana 
Ykkösakselin roolina on tarjota neuvontaa ja tukea hanketoteuttajille. Ongelmien ilmaan-
tuessa mahdollisimman aikainen yhteydenotto Ykkösakselin henkilökuntaan helpottaa on-
gelmakohtaan tarttumista ja voi ehkäistä suuremmat vahingot. Hakijat osaavat ottaa hyvin 
yhteyttä Ykkösakselin toimistoon.  

8.4. Johtopäätös 

Tämän väliarvioinnin mukaan kokonaisuutena Leader Ykkösakselin toiminta on ollut han-
kehakijoita ja -toteuttajia hyvin palvelevaa. Leader Ykkösakselin toiminnalla on ollut huo-
mattavaa merkitystä hankehakijoiden ja -toteuttajien tukemisessa. Hankehakijat ovat ko-
keneet, että myönnetyllä tuella on ollut positiivisia ja kestäviä vaikutuksia sekä heidän ko-
konaistilanteensa on saadun tuen ansiosta parempi. Toiminnallaan Leader Ykkösakseli on 
tukenut Lisää kierroksia! -paikallisen kehittämisstrategian tavoitteiden saavuttamista tällä 
ohjelmakaudella ja ollut näin kehittämässä oman toiminta-alueensa maaseutua. 
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Liitteet 

Liite 1. SurveyMonkey-kyselyn saatekirje 

OTSIKKO: Vastaa ja vaikuta Leader Ykkösakselin toiminnan arviointiin! 
 
Hyvä vastaanottaja, 
 
[Organisaatio] on hakenut Leader Ykkösakseli ry:ltä Leader-rahoitusta ”[Testi-

hanke]” ohjelmakaudella 2014 – 2020.  

Tällä kyselyllä selvitämme kokemuksianne tukiprosessista. Kysely lähetetään kaikille tu-
kiprosessinsa päätökseen saaneille hankkeille.  

Mikäli organisaationne on saanut useita tukia, saatte kyselyn erikseen jokaisesta hank-

keesta.  

Kysely on osa Leader Ykkösakseli ry:n hanke- ja yritystukitoiminnan arviointia. Vastaus-
ten avulla saamme arvokasta tietoa toiminnan kehittämiseen ja voimme arvioida hankkei-
den vaikutuksia. Arvioinnin tuloksia käytetään myös tulevan ohjelmakauden (2021 - 
2027) suunnittelussa. 

Toivomme Sinun vastaavaan kyselyymme. Antamasi vastaukset käsitellään nimettöminä 
ja ehdottoman luottamuksellisesti. Yksittäisen vastaajan tiedot eivät paljastu tuloksissa.  

Vastausaikaa on 18.4.2019 saakka. 

500 euron tuki yhdistykselle tai 150 euron lahjakortti yritykselle 

Kiitokseksi arvokkaista vastauksistanne arvomme yhdistysvastaajien kesken 500 euron 
tuen yhdistykselle. Yritysvastaajien kesken arvomme 150 euron arvoisen Tallink Siljan 
arvolahjakortin. Arvonta suoritetaan viikolla 22. Otamme henkilökohtaisesti yhteyttä 
voittajiin. 

Vastaaminen vie vain 10 minuuttia – ohjeita vastaamiseen: 

Vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Vastaukset tallentuvat automaattisesti, joten voit ha-
lutessasi palata aikaisemmille välilehdille. Jos vastaaminen keskeytyy, voit jatkaa kyse-
lyn täyttämistä sähköpostikutsussa saamastasi linkistä.  

Jos Sinulla on kysyttävää kyselytutkimuksesta, ota yhteyttä Leader Ykkösakselin hanke-
työntekijä Säde Lassilaan puhelimitse 050 4750 558 tai sähköpostitse sade.lassila@ykko-
sakseli.fi. Kyselyssä kysytään hakemaanne tukimuotoa ja muita hankkeeseenne liittyviä 
tietoja. Säde Lassila voi auttaa niidenkin valitsemisessa. 

Pääset vastaamaan kyselyyn napsauttamalla alla olevaa painiketta. Kiitos avusta ja onnea 
arvontaan! 
                                                                                                                           
Ystävällisin terveisin 
Leader Ykkösakseli ry 
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Liite 2. SurveyMonkey -kyselylomake 

YKKÖSAKSELI RY:N HANKEARVIOINTI 2014–2020 

*=pakollinen kysymys 

Suluissa ( ) ne vastaajaryhmät, joille ko. kysymys näytetään 

Taustatietoja 

Hankehakemus 

Lähetimme hankehakemuksemme Ykkösakseliin vuonna * (kaikki vastaavat) 

o 2014 

o 2015 

o 2016 

o 2017 

o 2018 

o 2019 

o 2020 

 

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun haimme Leader-rahoitusta * (kaikki vastaavat) 

o Kyllä 

o Ei 

o En osaa sanoa 

Ykkösakselin Leader-rahoitusta hakenut organisaatio 

Tukea hakenut tahomme on * (kaikki vastaavat) 

o Yhdistys, seura tai järjestö 

o Yritys 

o Kunta 

o Muu. Mikä?________________________________ 

 

Tietolähteet 

Saimme Leader-rahoituksesta tietoa seuraavista lähteistä * (kaikki vastaavat) 

Voitte valita useita vaihtoehtoja. 

 Ykkösakselin henkilökunnalta 
 Ykkösakselin kotisivuilta 

Muualta internetistä 
 Tapahtumasta tai infotilaisuudesta 
 ELY-keskuksesta 
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Yritysneuvonnasta 
 Muilta hanketoteuttajilta 
 Tuttavilta 

Sosiaalisesta mediasta 
 Muualta, mistä?________________________________ 

 

Organisaation tukimuoto 

Tukimuotomme oli * 
(yleishyödylliset hakijatahot vastaavat) 

o Yleishyödyllinen kehittämishanke 

o Yleishyödyllinen investointihanke 

o Koulutus- ja tiedonvälityshanke 

o Pikkuisen parempi kylä -teemahanke 

o Pihat ja polut – Pieniä investointeja ympäristöön - teemahanke 

o LIVE – Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla -teemahanke 

o LIVE 2 – Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla -teemahanke 

o LIVE 3 – Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla -teemahanke 

o LIVE 4 – Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla -teemahanke 

o En osaa sanoa 

Tukimuotomme oli * (yritykset vastaavat) 

o Yrityksen investointituki 

o Yrityksen kehittämistuki 

o Yrityksen perustamistuki 

o Yrityksen kokeilutuki 

o Investoinnin toteutettavuustutkimus 

o Yritysryhmä- tai yhteistyöhanke 

o En osaa sanoa 

Tuen vaikutus 

Miten arvioisitte saamanne hanketuen vaikutusta seuraaviin? 

(5=erittäin positiivinen, 4=positiivinen, 3=neutraali, 2=negatiivinen, 1=erittäin negatii-

vinen, eos=en osaa sanoa) 

(yleishyödyllisiin hankkeisiin tukea saaneet vastaavat) 

          5   4    3    2    1   eos 

Asumiseen, elinoloihin tai palveluihin *                   
Maisemaan tai rakennuksiin *                    
Ympäristön tilaan *                      
Harrastus- ja virkistysmahdollisuuksiin ja viihtymiseen *                 
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Paikalliskulttuurin säilyttämiseen tai kehittymiseen *                 
Paikallisidentiteetin syventymiseen *                    
Työ- ja ansiomahdollisuuksien paranemiseen *                                
Tietotaidon ylläpitoon ja lisäämiseen *                   
Yhteistyöhön ja osallistumiseen *                    
Kansainvälisen yhteistyön lisääntymiseen *                   
Erityisryhmiin (esim. nuoret, ikääntyneet, liikuntarajoitteiset)*                       

Uskoon omista vaikutusmahdollisuuksista *                    

Uskoon kylän/alueen tulevaisuudesta *                                               
  
Muuhun, mihin?  ____________________________                 
Arvioikaa myös tämä vastaus asteikolla erittäin positiivinen – erittäin negatiivinen. 

Miten arvioisitte saamanne yritystuen vaikutusta seuraaviin? 

(5=erittäin positiivinen, 4=positiivinen, 3=neutraali, 2=negatiivinen, 1=erittäin negatii-

vinen, eos=en osaa sanoa) 

(yritystukia saaneet vastaavat) 

         5    4   3   2   1   eos 

Yrittäjän motivaatioon *                 
Uusien toimintatapojen käyttöönottoon yrityksessä *             
Uusien tuotteiden syntymiseen yrityksessä *               
Yrityksen liikevaihdon kasvuun *                
Yrityksen kannattavuuteen *                 
Yrityksen yhteistyön lisääntymiseen *               
Yrityksen työpaikkojen lisääntymiseen *                             
Yrityksen työpaikkojen säilymiseen *               
Yrityksen tuotteiden laatuun tai arvoon *               
Yrityksen ja sen tuotteiden tunnettuuteen *               
Yrityksen henkilöstön tai yrittäjän osaamiseen *              
Muuhun, mihin?  ____________________________             
Arvioikaa myös tämä vastaus asteikolla erittäin positiivinen – erittäin negatiivinen. 

Leader-rahoituksen merkitys 

Ilman Leader-rahoitusta * (kaikki vastaavat) 

o Hanketta ei olisi toteutettu lainkaan 

o Hanke olisi toteutettu erilaisena 

o Hanke olisi toteutettu myöhemmin 

o Hanke olisi toteutettu samanlaisena 
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Hankkeen toteutuminen 

Hankkeemme toteutui seuraavasti * (kaikki vastaavat) 

o Hanke toteutettiin kokonaan 

o Hanke toteutettiin osittain 

o Hanketta ei toteutettu 

Hankkeen toteutuminen 

Tukiprosessin onnistuminen 

Miten arvioisitte seuraavien väittämien toteutumista kohdallanne? *  

(5=täysin samaa mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 3=ei samaa eikä eri mieltä, 2=jok-

seenkin eri mieltä, 1=täysin eri mieltä, 0= en osaa sanoa) 

                    5  4  3  2  1  eos 

Tuen hakeminen oli helppoa (kaikki vastaavat)                            
Hakemusten tekeminen oli helppoa (kaikki)                                  
Ykkösakselin ja ELY-keskuksen työnjako oli helppo hahmottaa (kaikki)          
Tuen hakeminen maksuun oli helppoa(toteuttamattomat eivät vastaa)               
Tukiprosessi oli kokonaisuutena selkeä (toteuttamattomat eivät vastaa)            
Ykkösakselin toimistolta saamamme palvelu oli nopeaa (kaikki)                      
Ykkösakselin toimistolta saamamme palvelu oli asiantuntevaa (kaikki)            
Olen tyytyväinen Ykkösakselilta saamaani palveluun (kaikki)                  

Hankkeen eri osa-alueiden toteutuminen 

Miten arvioisitte hankkeen eri osa-alueiden toteutumista* 
(4=erinomaisesti, 3=hyvin, 2=huonosti, 1=ei lainkaan, eos=en osaa sanoa) 

(kokonaan ja osittain toteutuneet vastaavat)      

         4     3     2    1   eos 

Hankkeen suunnittelu onnistui                   
Hankkeen aikataulu toteutui                             
Hankkeen tavoitteet ja suunnitellut tulokset toteutuivat                           
Hanke vaikutti yritykseen tai yhteisöön positiivisesti                
Ykkösakselin neuvonta auttoi hanketta                  
Ykkösakselin myöntämä rahoitus auttoi hanketta                
Kokonaisuutena hanke onnistui                  
 

Hankkeen haasteet 

Hankkeen toteuttamisessa haastavaa oli * 
(kokonaan tai osittain toteutuneet vastaavat) 
Voitte valita useita vaihtoehtoja. 
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 Hankkeen suunnittelu 
 Tukipäätöksen odottaminen 
 Hankkeen hallinnoijan tai vetäjän löytäminen 
 Talkooväen löytäminen 
 Hankkeen toteuttaminen käytännössä 
 Tavoitteiden saavuttaminen 
 Kustannusarvion riittävyys 
 Oman työajan riittävyys 
 Lomakkeet ja paperityöt 
 Hankkeen raportointi 
 Omarahoitusosuuden kerryttäminen 
 Väliaikaisrahoituksen järjestäminen 
 Maksatusten hakeminen 

Hyrrän käyttäminen 
 Muu. Mikä:________________________________ 

Hankkeen muutokset 

Tehtiinkö hankkeeseen toteutusaikana muutoksia? * 
(kokonaan ja osittain toteutuneet vastaavat) 

Voitte valita useita vaihtoehtoja. 

 Kyllä, hankkeen kustannusarvioon 
 Kyllä, hankkeen toteutusaikaan 
 Kyllä, hankkeen sisältöön 
 Ei tehty muutoksia 
 En osaa sanoa 

Tuen vaikuttavuus 

Kokonaistilanteemme on saamamme tuen vaikutuksesta * 
(kokonaan tai osittain toteutuneet vastaavat) 

o Parempi 

o Tuella ei ollut vaikutusta 

o Huonompi 

o En osaa sanoa 

Tuen vaikutuksen kesto 

Arvioimme, että hankkeen vaikutukset ovat kestoltaan * 
(edellisessä kysymyksessä vaikutuksia kertoneet vastaavat) 

o Lyhytaikaisia (alle 2 vuotta) 

o Pitkäaikaisia (yli 2 vuotta) 

o Pysyviä 

o En osaa sanoa 
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Hankkeen peruuntuminen 

Missä vaiheessa hankkeenne peruuntui, jäi toteuttamatta tai keskeytettiin? * 
(osittain toteutuneet ja toteuttamatta jääneet vastaavat) 

Valitkaa itsellenne sopivin vaihtoehto ja vastatkaa lyhyesti. 

o Peruimme hankkeen ennen rahoituspäätöstä. 

Miksi?________________________________ 

o Peruimme hankkeen rahoituspäätöksen jälkeen. 

Miksi?_______________________________ 

o Hanke toteutettiin vain osittain, koska:________________________________ 

o Hanketta ei hyväksytty (saimme kielteisen rahoituspäätöksen) 

o En osaa sanoa:________________________________ 

 

Olisiko Ykkösakseli voinut edesauttaa peruuntuneen tai osittain toteutuneen hank-

keen jatkumista? * 
(osittain toteutuneet ja toteuttamatta jääneet vastaavat) 

o Kyllä. Miten?________________________________ 

o Ei 

o En osaa sanoa 

Toteutitteko suunnitellut toimenpiteet jollakin muulla tavalla? * 
(toteuttamatta jääneet vastaavat) 

o Kyllä. Miten?________________________________ 

o Ei 

Terveiset Ykkösakselille! 

Osallistuminen Leader-toimintaan 

Kuinka todennäköisinä pidätte seuraavia asioita? * 

(5=erittäin todennäköisesti, 4=melko todennäköisesti, 3=ehkä, 2=aika epätodennäköi-

sesti, 1=en varmasti, eos=en osaa sanoa) (kaikki vastaavat) 

            5    4   3   2   1   eos 

Toteuttaisin uuden Leader-hankkeen                     
Suosittelisin Leader-hankkeen toteuttamista muille                           
Haluaisin osallistua Ykkösakselin toimintaan hallituksen jäsenenä               
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Tiedotuskanavat 

 

Miten haluaisitte jatkossa kuulla Ykkösakselin toiminnasta ja rahoitusmahdolli-

suuksista? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________ 

Kehittämisehdotuksia 

 

Kehittämisehdotuksianne Ykkösakselin tulevaan toimintaan tai muita terveisiä Yk-

kösakselille: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________ 

Arvonta 

Tähän voitte halutessanne jättää yhteystietonne arvontaa varten. Arvonta suorite-

taan viikolla 22. Otamme henkilökohtaisesti yhteyttä voittajiin. 

 

Nimi___________________________________________ 

Puhelinnumero__________________________________ 

Sähköposti______________________________________ 
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