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Tausta

• Tässä aineistoliitteessä esitetään Kaakkois-Suomen 
ja Hämeen maaseutusuunnitelmien 2014-2020 
väliarvioinnin tuloksiin liittyviä aineistoja raportissa 
esitettyjä tietoja tarkemmin. 

• Aineistoliite kattaa seuraavat kokonaisuudet:
‒ Työpaikkamuutoksen osatekijöitä kuvaava shift-share-

analyysi maakunnittain

‒ Maaseudun kehittämisen työpajat

‒ Kehittämishankkeiden vaikuttavuus: esimerkkinä 
GreenCareLab-hankkeen kohderyhmäkysely



Shift-share-analyysi 
työpaikkakehityksestä:

Kanta-Häme



KANTA-HÄME 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 YHT.

Valtakunnallinen vaikutus 242 -2 568 1 057 844 -425 -1 114 -801 -509 547 -2 727

+ Toimialavaikutus -129 -172 -113 -84 -69 -120 -66 -83 -108 -945

+ Paikallinen vaikutus -680 551 -497 -152 -34 -485 -73 -921 -808 -3 100

= Työpaikkamuutos -568 -2 189 448 607 -527 -1 720 -940 -1 513 -370 -6 772

Paikallinen vaikutus toimialoittain:

A Maatalous, metsätalous ja kalatalous34 110 -71 -68 23 -23 27 -55 -3 -26 A

B Kaivostoiminta ja louhinta -25 1 -4 8 -3 -7 -4 -4 0 -37 B

C Teollisuus -146 296 -214 408 342 28 -55 -143 187 703 C

D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta-24 -6 -21 -18 -5 -20 0 -3 3 -94 D

E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito-28 -13 19 -13 -5 48 -4 7 -8 3 E

F Rakentaminen -17 53 -22 6 50 -243 10 -27 -151 -340 F

G Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus-157 125 -74 -60 -29 -171 209 119 -89 -126 G

H Kuljetus ja varastointi -144 4 54 6 -23 109 -48 -55 5 -92 H

I Majoitus- ja ravitsemistoiminta -72 -95 -28 30 5 -42 -31 -13 -170 -416 I

J Informaatio ja viestintä -67 26 -102 -57 30 -28 -76 -139 -78 -491 J

K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 2 6 -21 27 -29 12 28 0 -76 -50 K

L Kiinteistöalan toiminta 5 -7 -3 4 -1 -15 15 -12 -35 -49 L

M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta124 63 80 -268 -178 -28 17 -125 -147 -461 M

N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta -47 8 -24 77 148 -77 -99 -329 129 -213 N

O Julkinen hallinto ja maanpuolustus: pakollinen sosiaalivakuutus60 -19 -70 -206 -69 269 -27 -315 28 -348 O

P Koulutus 45 96 -49 -169 -54 -50 46 44 -115 -206 P

Q Terveys- ja sosiaalipalvelut -192 -80 81 135 -257 -159 -112 94 -384 -876 Q

R Taiteet, viihde ja virkistys 16 0 -34 59 -30 6 -36 30 27 38 R

S Muu palvelutoiminta -25 -3 -9 -100 38 -10 48 35 81 56 S

Muu tai tuntematon toimiala -23 -15 14 48 13 -83 19 -29 -14 -70 Muu
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C Teollisuus, 703 E Vesi- ja …

R Taiteet, viihde 
ja virkistys, 38

S Muu 
palvelutoiminta

, 56

Kanta-Häme: alat, joilla paikallinen vaikutus on positiivinen 2008-2016 (799 työpaikkaa)



A Maa-, 
metsä-…

B 
Kaivostoim

inta ja …

D Sähkö-, kaasu- ja 
lämpöhuolto, 94F Rakentaminen, 340

G Tukku- ja 
vähittäiskauppa, 126

H Kuljetus ja 
varastointi, 92

I Majoitus- ja ravitsemistoiminta, 416

J Informaatio ja viestintä, 491

K 
Rahoitu

s- ja 
vakuutu
stoimint

a, 50

L 
Kiinteist
öalan 

toimint
a, 49

M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen 
toiminta, 461

N Hallinto- ja 
tukipalvelutoiminta, 213

O Julkinen hallinto ja maanpuolustus, 
348

P Koulutus, 206Q Terveys- ja sosiaalipalvelut, 876

Muu tai 
tuntematon 
toimiala, 70

Kanta-Häme: alat, joilla paikallinen vaikutus on negatiivinen 2008-2016 (3.898 työpaikkaa)



Shift-share-analyysi 
työpaikkakehityksestä:

Päijät-Häme



PÄIJÄT-HÄME 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 YHT.

Valtakunnallinen vaikutus 285 -3 022 1 214 974 -491 -1 285 -924 -578 629 -3 199

+ Toimialavaikutus -276 -560 24 -50 -129 -169 -44 9 20 -1 173

+ Paikallinen vaikutus -751 -922 -291 -79 -237 -504 -1 256 -256 400 -3 897

= Työpaikkamuutos -742 -4 504 947 845 -857 -1 958 -2 224 -825 1 049 -8 269

Paikallinen vaikutus toimialoittain:

A Maatalous, metsätalous ja kalatalous-11 -85 -26 -43 -9 41 -10 -27 -22 -193 A

B Kaivostoiminta ja louhinta -12 6 1 3 -18 0 -20 5 -1 -36 B

C Teollisuus -621 -930 277 -328 233 -252 -259 38 513 -1 329 C

D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta0 25 18 22 7 11 -31 7 -29 29 D

E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito48 -28 39 20 -1 -43 16 -21 9 39 E

F Rakentaminen -62 -286 305 -322 -4 -36 -101 25 -24 -504 F

G Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus138 378 -414 71 -249 -39 -192 -47 193 -160 G

H Kuljetus ja varastointi -73 115 27 63 85 -157 67 -32 61 157 H

I Majoitus- ja ravitsemistoiminta -124 -93 -158 161 -72 59 -119 -39 -6 -391 I

J Informaatio ja viestintä -113 -56 -21 -22 -61 -46 52 -31 19 -280 J

K Rahoitus- ja vakuutustoiminta -15 -33 -38 80 -51 4 11 6 -52 -88 K

L Kiinteistöalan toiminta 9 41 -39 -21 -16 -3 -15 -53 -24 -122 L

M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta-57 -142 -81 -76 93 14 89 -37 7 -190 M

N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 82 201 99 -242 -104 -129 128 41 92 168 N

O Julkinen hallinto ja maanpuolustus: pakollinen sosiaalivakuutus-27 -4 21 397 -217 -59 -267 -368 -77 -602 O

P Koulutus 68 11 -93 -55 157 -183 -109 -104 -157 -465 P

Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 111 -43 -206 187 53 214 -378 391 -108 221 Q

R Taiteet, viihde ja virkistys -31 0 -27 81 -38 98 -51 -84 31 -20 R

S Muu palvelutoiminta 2 -12 -11 -72 34 27 -8 2 -39 -76 S

Muu tai tuntematon toimiala -62 10 38 16 -60 -26 -57 72 13 -55 Muu
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D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, 
jäähdytysliiketoiminta, 29

E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja 
muu ympäristön puhtaanapito, 39

H Kuljetus ja varastointi, 157N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta, 168

Q Terveys- ja sosiaalipalvelut, 221

Päijät-Häme: alat, joilla paikallinen vaikutus on positiivinen 2008-2016 (613 työpaikkaa)



A Maatalous, 
metsätalous ja 
kalatalous, 193

B 
Kaivo
stoim
inta 
ja …

C Teollisuus, 1329

F Rakentaminen, 504

G Tukku- ja 
vähittäiskauppa: 

moottoriajoneuvojen ja 
moottoripyörien korjaus, 

160I Majoitus- ja ravitsemistoiminta, 391

J Informaatio ja viestintä, 280

K Rahoitus-
ja 

vakuutustoi
minta, 88

L Kiinteistöalan 
toiminta, 122

M Ammatillinen, 
tieteellinen ja tekninen 

toiminta, 190

O Julkinen hallinto ja maanpuolustus: pakollinen 
sosiaalivakuutus, 602

P Koulutus, 465

R Taiteet, …

S Muu 
palvelutoi
minta, 76

Muu tai 
tuntemat

on 
toimiala, 

55

Päijät-Häme: alat, joilla paikallinen vaikutus on negatiivinen 2008-2016 (4.510 työpaikkaa)



Shift-share-analyysi 
työpaikkakehityksestä:

Etelä-Karjala



ETELÄ-KARJALA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 YHT.

Valtakunnallinen vaikutus 184 -1 953 789 634 -323 -846 -616 -388 416 -2 102

+ Toimialavaikutus -132 -130 -50 -52 -61 -106 -45 -31 -54 -662

+ Paikallinen vaikutus -455 -548 -11 461 -135 320 -539 -735 -821 -2 464

= Työpaikkamuutos -404 -2 631 728 1 043 -519 -632 -1 200 -1 153 -459 -5 227

Paikallinen vaikutus toimialoittain:

A Maatalous, metsätalous ja kalatalous38 -66 -20 -10 -53 -15 7 7 -19 -130 A

B Kaivostoiminta ja louhinta -19 -23 -9 -8 6 16 -14 -22 -36 -110 B

C Teollisuus -257 -173 192 -16 302 221 -380 32 -17 -97 C

D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta-17 -17 -3 26 8 -16 -6 4 -19 -41 D

E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito17 12 -2 -35 4 -12 -4 8 8 -4 E

F Rakentaminen -73 -124 6 145 -35 -62 140 -358 13 -347 F

G Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus-114 70 24 23 166 215 89 -303 -94 77 G

H Kuljetus ja varastointi 66 -88 -121 27 -82 2 -284 -2 -29 -511 H

I Majoitus- ja ravitsemistoiminta -128 190 -121 -39 -53 8 71 28 -113 -159 I

J Informaatio ja viestintä -29 -37 26 -42 -68 -34 6 32 -80 -226 J

K Rahoitus- ja vakuutustoiminta -6 -12 -41 5 33 -15 3 -4 -33 -69 K

L Kiinteistöalan toiminta 17 11 -17 -1 15 -9 16 -7 2 26 L

M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta31 76 -20 52 -300 -23 197 -139 -138 -264 M

N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta -41 13 407 346 142 15 -104 -208 -51 518 N

O Julkinen hallinto ja maanpuolustus: pakollinen sosiaalivakuutus151 -321 -7 164 -56 -44 61 279 -18 208 O

P Koulutus -62 -77 -24 42 -5 84 32 -68 -45 -122 P

Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 20 303 -255 -325 6 -137 -314 32 -17 -689 Q

R Taiteet, viihde ja virkistys -36 -13 10 -39 0 -15 16 -58 29 -107 R

S Muu palvelutoiminta -15 -184 -17 67 -67 7 -1 12 -89 -286 S

Muu tai tuntematon toimiala 2 -89 -17 79 -96 133 -71 3 -73 -129 Muu
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G Tukku- ja vähittäiskauppa: 
moottoriajoneuvojen ja 

moottoripyörien korjaus, 77

L 
Kiinteistöala
n toiminta, 

26N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta, 518

O Julkinen hallinto ja maanpuolustus: pakollinen 
sosiaalivakuutus, 208

Etelä-Karjala: alat, joilla paikallinen vaikutus on positiivinen 2008-2016 (829 työpaikkaa)



A Maatalous, metsätalous 
ja kalatalous, 130

B Kaivostoiminta 
ja louhinta, 110

C Teollisuus, 97

D Sähkö-, kaasu-
ja …

E
V

F Rakentaminen, 347

H Kuljetus ja varastointi, 511

I Majoitus- ja ravitsemistoiminta, 
159

J Informaatio ja viestintä, 226

K Rahoitus- ja 
vakuutustoiminta, 

69

M Ammatillinen, tieteellinen 
ja tekninen toiminta, 264

P Koulutus, 122

Q Terveys- ja sosiaalipalvelut, 689

R Taiteet, viihde 
ja virkistys, 107

S Muu palvelutoiminta, 286

Muu tai tuntematon 
toimiala, 129

Etelä-Karjala: alat, joilla paikallinen vaikutus on negatiivinen 2008-2016 (3.293 työpaikkaa)



Shift-share-analyysi 
työpaikkakehityksestä:

Kymenlaakso



KYMENLAAKSO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 YHT.

Valtakunnallinen vaikutus 254 -2 686 1 086 867 -430 -1 116 -804 -507 541 -2 796

+ Toimialavaikutus -138 -216 -44 -77 0 -28 -3 -51 -59 -617

+ Paikallinen vaikutus -1 008 -668 -529 -1 206 -875 -465 -522 -1 457 -783 -7 512

= Työpaikkamuutos -892 -3 570 513 -416 -1 305 -1 609 -1 329 -2 016 -301 -10 925

Paikallinen vaikutus toimialoittain:

A Maatalous, metsätalous ja kalatalous-84 13 -52 -17 -106 -33 -5 34 20 -231 A

B Kaivostoiminta ja louhinta 4 -4 1 -12 0 -21 -26 -7 -21 -85 B

C Teollisuus -727 -55 -319 -292 -566 92 259 -39 -33 -1 679 C

D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta7 59 -45 27 -56 8 -29 9 -25 -45 D

E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito-16 26 41 18 -6 -3 8 -14 -7 46 E

F Rakentaminen 144 -214 -112 -298 -457 33 -74 -241 -185 -1 404 F

G Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus-133 15 -48 -82 126 33 -192 -164 -135 -581 G

H Kuljetus ja varastointi -140 -581 30 -163 76 -126 -698 -275 -50 -1 927 H

I Majoitus- ja ravitsemistoiminta -117 111 -93 -129 82 -122 -29 17 -27 -306 I

J Informaatio ja viestintä -44 39 -45 -66 -2 21 20 -29 -46 -151 J

K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 10 18 -47 -62 -12 6 -40 7 -50 -169 K

L Kiinteistöalan toiminta -94 28 -30 -6 53 -63 24 -48 -1 -135 L

M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta56 -182 1 6 -66 -58 15 -19 -34 -281 M

N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta572 307 26 -200 -88 -113 44 -398 -11 139 N

O Julkinen hallinto ja maanpuolustus: pakollinen sosiaalivakuutus-132 76 190 -42 -121 151 161 -43 -130 111 O

P Koulutus -4 -196 5 -33 53 -5 37 -94 -50 -286 P

Q Terveys- ja sosiaalipalvelut -268 -280 62 204 181 -140 -75 -156 -94 -566 Q

R Taiteet, viihde ja virkistys -34 102 -31 -28 -10 -3 8 -37 -29 -62 R

S Muu palvelutoiminta 1 25 -16 -47 -52 -62 54 41 74 17 S

Muu tai tuntematon toimiala -12 24 -48 14 97 -59 15 0 51 82 Muu



-3 000

-2 500

-2 000

-1 500

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kymenlaakso: työpaikkamuutoksen osatekijät

Valtakunnallinen vaikutus

Toimialavaikutus

Paikallinen vaikutus



E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön 
puhtaanapito, 46N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta, 139

O Julkinen hallinto ja maanpuolustus: pakollinen 
sosiaalivakuutus, 111

S Muu palvelutoiminta, 
17

Muu tai tuntematon toimiala, 82

Kymenlaakso: alat, joilla paikallinen vaikutus on positiivinen 2008-2016 (395 työpaikkaa)



A Maatalous, 
metsätalous ja 
kalatalous, 231

B 
Kaivostoi
minta ja 
louhint…C Teollisuus, 1679

D 
Säh
kö-, 
ka…

F Rakentaminen, 1404

G Tukku- ja 
vähittäiskauppa: 

moottoriajoneuvojen 
ja moottoripyörien 

korjaus, 581

H Kuljetus ja varastointi, 1927

I Majoitus- ja 
ravitsemistoiminta, 306

J 
Informaatio 
ja viestintä, 

151

K Rahoitus- ja 
vakuutustoiminta, 

169

L 
Kiinteistöal

an 
toiminta, 

135

M Ammatillinen, 
tieteellinen ja tekninen 

toiminta, 281P Koulutus, 286

Q Terveys- ja 
sosiaalipalvelut, 566

R 
Taiteet

, 
viihd…

Kymenlaakso: alat, joilla paikallinen vaikutus on negatiivinen 2008-2016 (7.907 työpaikkaa)



Maaseudun kehittämisen 
onnistumiset ja 

epäonnistumiset: 
työpajatyöskentely



Työpajat

• Työpajat pidettiin Lammilla 26.9.2018 (Häme) ja 
Kouvolassa 14.9.2018 (Kaakko)

• Työpajoihin kutsuttiin ohjelman sidosryhmiä (ks. 
raportti)

• Ryhmät tunnistivat ohjelman onnistumisia ja 
epäonnistumisia ja tekijöitä niiden taustalla

• Neljä sektoria: maaseutu (asuminen, palvelut, 
yhteydet), maatalous, pienyritykset, ympäristö

• Analyysit: sisältötekijöiden yhteenveto, PESTE, 
tekijöiden systeemiset ominaisuudet



Häme: onnistumiset















Häme: epäonnistumiset















Kaakko: onnistumiset











Kaakko: epäonnistumiset











Onnistumisten ja haasteiden sisällöt











GreenCareLab-hanke: 
kohderyhmäkysely



GreenCareLab: kohderyhmäkysely

• GreenCareLab-hankkeen kohderyhmälle toteutettiin kysely 
vuoden 2019 alussa yhteistyössä hankevastaavan kanssa

• Perustiedot hankkeesta on esitetty arviointiraportissa
• Kysely toteutettiin hankkeen postituslistan kautta, ja siihen 

saatiin 35 vastausta
• Vastaajista 32 (91 %) edusti GreenCare-palveluita tuottavia 

tahoja ja 3 (9 %) palveluita ostavia tahoja
• Kysely kattoi seuraavat teemat:

‒ Vastaajan taustatiedot
‒ Mihin ja millä alueella järjestettyyn toimintaan vastaaja oli 

osallistunut
‒ Hankkeen vaikutukset
‒ Avoimet kysymykset hankkeen hyödyistä ja toteutuksesta (erikseen 

tuottajille ja ostajille)



Vastaajat

• 28 vastaajaa vastasi organisaatiomuotoa koskevaan 
kysymykseen (88 %)

• Vastaajista 19:llä (68 %) oli taustallaan yritys, 8:lla 
(29 %) maatila ja 1:llä (4 %) yritys

• Taustaorganisaatiot olivat olleet toiminnassa 
keskimäärin 11 vuotta (vaihteluväli 0-60 vuotta)

• Taustaorganisaatiot olivat tuottaneet greencare-
palveluita keskimäärin 4,7 vuotta (vaihteluväli 0-17
vuotta)



Alueet

Vastaaja 

edustama alue Lkm %
Uusimaa 10 29 %
Kanta-Häme 4 11 %
Päijät-Häme 6 17 %
Kymenlaakso 4 11 %
Etelä-Karjala 5 14 %
Pirkanmaa 6 17 %
Kaikki yhteensä 35 100 %

Tilaisuudet eri alueilla Osallistujia %
Uusimaa 19 54 %
Kanta-Häme 10 29 %
Päijät-Häme 9 26 %
Kymenlaakso 7 20 %
Etelä-Karjala 9 26 %
Pirkanmaa 7 20 %

• Suurin osa vastaajista edusti Uuttamaata

• Vastaajat olivat osallistuneet tilaisuuksiin keskimäärin 1,7 eri 
alueella (suurin osa vastaajista oli osallistunut ainakin 2 eri 
alueen tilaisuuksiin) (vaihteluväli 1-4)

• Uudenmaan tilaisuuksiin oli osallistunut yli puolet 
vastaajista



Toimintamuodot

Toimintamuodot johon 

osallistunut Lkm %
Livinglab 1 3 %
Teemaryhmät 16 46 %
Retket 13 37 %
Yritysvierailut 18 51 %
Kumppanuustreffit 4 11 %
Messut 7 20 %
Muut 19 54 %

Toimintamuotojen 

määrä Lkm %
Ei vastannut 1 3 %

1 13 37 %
2 8 23 %
3 5 14 %
4 7 20 %
6 1 3 %

Kaikki yhteensä 35 100 %

• Yleisin toimintamuoto oli ”muut”, käytännössä luennot ym. 
koulutukset. Myös teemaryhmät, yritysvierailut ja retket olivat 
suosittuja toimintamuotoja.

• Yksi vastaaja oli osallistunut keskimäärin 2,2 hankkeen eri 
toimintamuotoon. 60 % oli osallistunut useampaan kuin yhteen 
toimintamuotoon ja 37 % vain yhteen (1 ei vastannut)



Hankkeesta saatu hyöty

• Avoin kysymys: millaista informaatiota, neuvontaa ja tukea olet saanut 
hankkeelta?

• 28 vastausta: sisällönanalyysi ja tyypittely

• Suurin osa (51 %) sai hankkeesta paljon ja laadukasta tietoa

• 10 vastaajaa (29 %) sai hankkeesta ideoita, inspiraatiota ja 
malliesimerkkejä oman toiminnan kehittämiseen

• 6 vastaajaa (17 %) sai neuvontaa, opastusta ja käytännöllistä apua 
liittyen messuihin, palvelukuvausten rakentamiseen ja hinnoitteluun

• 6 vastaajaa (17 %) mainitsi verkostoitumisen ja vertaistuen

• 4 (11 %) vastaajaa mainitsi hankkeesta saadun kannustuksen tärkeäksi

• 2 (6 %) vastaajaa mainitsi markkinoinnin

• 1 vastaaja (3 %) mainitsi ostajakontaktit

• 1 vastaaja (3 %) pääsi yritysryhmähankkeeseen



Hankkeen vaikutukset

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Opin hankkeen aikana uutta alasta

Hanke auttoi minua muotoilemaan ja markkinoimaan
tuottamiani palveluita

Hanke auttoi minua löytämään yhteistyökumppaneita

Hanke auttoi minua löytämään asiakkaita

Hanke rohkaisi minua perustamaan yrityksen

Hankkeen vaikutukset

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä En samaa enkä eri mieltä

Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä



Hankkeen vaikutusten kohdentuminen

• Positiivisia vaikutuksia raportoivat erityisesti Etelä-
Karjalassa ja Pirkanmaalla toimivat vastaajat

• Toimintamuodot ja vaikutukset:
‒ Teemaryhmiin osallistuneet oppivat uutta ja edistivät

palvelukuvauksien muotoilua
‒ Retkillä edistyi palvelukuvausten muotoilu, markkinointi, 

yhteistyökumppaneiden ja asiakkuuksien löytyminen 
‒ Yritysvierailuilla opittiin uutta ja löydettiin

yhteistyökumppaneita sekä rohkaistuttiin perustamaan
yrityksiä

‒ Kumppanuustreffeillä edistettiin palvelumuotoilua ja 
yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden löytymistä

‒ Messuilla edistettiin palvelumuotoilua, 
yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden löytymistä

‒ Muut toimintamuodot liittyivät erityisesti yrityksen 
perustamiseen



Asiakkaita löytäneet vastaajat

• Asiakkaiden löytämisen edistäminen on 
elinkeinohankkeiden haastavin tehtävä

• 8 vastaajaa löysi hankkeen avulla asiakkaita – millaisia nämä
vastaajat olivat?

• Taustalla jo jonkin aikaa toiminut yritys, maatila tai yhdistys, 
joka oli miltei koko olemassaoloaikansa tarjonnut GC-
palveluita → keskittyminen ydintoimintaan

• Asiakkuuksia löytäneet yrittäjät olivat tarjonneet GC-
palveluja keskimäärin 5,9 vuotta (muut vastaajat: 2,7 vuotta) 
→ kokemus

• Toimintamuodot joihin osallistunut: asiakkuuksia löytäneet 
2,6 vs. muut 2,2 → aktiivinen osallistuminen hankkeen 
toimintaan

• Arviot hankkeen vaikuttavuudesta muiden osa-alueiden
osalta: positiivisempia kuin muilla vastaajilla → hyötyneet 
hankkeen toiminnasta kokonaisvaltaisesti



Hankkeen vaikutukset: palveluiden 
ostajat

• Kaikki vastaajat Etelä-Karjalasta

• Kysytyt vaikutukset:
‒ Ymmärryksen lisääntyminen GC-palveluista

‒ Halu hankkia palveluita

‒ Hanke auttoi löytämään palveluntarjoajia

• 1 vastaaja ei raportoinut positiivisia vaikutuksia; 2 koki 
ymmärryksen aiheesta lisääntyneen, 1 koki haluavansa 
hankkia palveluita, 1 ei osannut sanoa, 2 löysi hankkeen 
avulla palveluntarjoajia



Avoin palaute: otteita
• Vastaajat olivat keskimäärin hyvin tyytyväisiä hankkeeseen.

• Hyvä hanke!
‒ ”Messutuki on ollut korvaamatonta ja hankkeen asiantuntijat helposti lähestyttäviä ja kannustavia.”
‒ ”Kiitos! Voi kun tällainen voisi jollakin tapaa jatkua.”
‒ ”Kaikissa tapahtumissa oli todella rento ja ystävällinen tunnelma! Aina tunsi olevansa tervetullut.”
‒ ”Aivan loistavaa, että seminaareihin on voinut osallistua etänä ja niihin on vielä voinut palata 

hankesivuston kautta jälkeenpäinkin.”

• Asiakkuuksien löytäminen on pullonkaula
‒ ”Miten asiakkaat ja palveluntuottajat löytäisivät toisensa?”
‒ ”Alue on muutosvastarintainen ja asiakkuuksien löytäminen on todella hankalaa. Pienellä paikkakunnalla 

on vaikeaa toteuttaa Lab-toimintaa, koska kouluttaisin siinä kilpailijan yritykselleni.”
‒ ”Yrittäjänä olisin kaivannut erityisesti apua/ neuvoja siihen, mitkä tahot ovat kiinnostuneita ostamaan 

pienen yrityksen osaamista. Koin, että tilaisuuksissa, joissa olin mukana, kerrottiin pääosin siitä, mitä 
hyötyä Green Care toiminnasta on esim. vanhuksille, eli tilaisuuden kohderyhmä oli pääasiassa laitokset, 
sosiaali- ja terveydenhuolto jne. Koetin olla aktiivinen ja tarjota paikallisille toimijoille palveluitani ja 
olivatkin hyvin kiinnostuneita, mutta rahaa ei sitten ollutkaan, eli olisi pitänyt kyetä tekemään työt 
ilmaiseksi.”

‒ ”Green Care edustaa hyvää ajatusta, mutta osa rahoittajista on kielteisiä sen suhteen.”

• Yrittäjyys kiinnostaa
‒ ”On paljon tietoa ja taitoa, mutta kynnys yrittäjyyteen on erittäin korkea. Tilaisuuksissa olen ollut 

kuulostelemassa alan kehitystä. Kevytyrittäjyys kiinnostaa.”
‒ ”GC-hanketapaamisten ansiosta olen saanut vahvistusta suunnitelmaani - Start Up -kurssi yrittäjäksi 

suoritettuna, toimilupahakemus vireille piakkoin..”
‒ ”Green care perusteet -kurssi oli hyvä ja antoi hyvän pohjan jatkaa oman yrityksen ideointia.”


