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1. ARVIOINNIN TAUSTA JA TOTEUTUS



ARVIOINNIN TAUSTA

Maakuntien liitot laativat maakuntaohjelman neljäksi vuodeksi. Maakuntaohjelmassa esitetään

• maakunnallisen kehittämistyön tavoitteet, 

• kuvaus maakunnan kehittämisen kannalta keskeisistä toimenpiteistä ja hankkeista sekä

• suunnitelma toteuttamiseen tarvittavista resursseista (mm. rahoitus, yhteistyösopimukset) 

maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuen. 

Maakuntaohjelma valmistellaan yhteistyössä kuntien, valtion viranomaisten ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja 

järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa.

Maakunnan liitto vastaa maakuntaohjelman toteutumisesta, seurannasta ja arvioinnista. Maakuntaohjelman tavoitteiden 

saavuttamisen, vaikutusten ja toimeenpanon ulkopuolinen arviointi toteutetaan vähintään kerran ohjelmakauden aikana. 

Varsinais-Suomen liitto, Uudenmaan liitto, Hämeen liitto ja Kymenlaakson liitto toteuttivat maakuntaohjelmiensa arvioinnin 

liittojen välisenä vertaisarviointina siten, että prosessiin osallistuneet neljä maakuntaa arvioivat toistensa maakuntaohjelmat. 

Vertaisarvioinprosessin fasilitoinnista vastasi Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI.

Arviointi toteutettiin syksyn 2020 aikana. Tässä raportissa on esitetty tiivistetyt tulokset ohjelmakohtaisista arvioinneista sekä 

yhteenveto arviointiprosessin keskeisistä havainnoista.
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VERTAISARVIOINTI TYÖMENETELMÄNÄ

Vertaisarviointi on monipuolinen työskentelytapa, jossa 

arviointiin osallistuvat saavat ja jakavat yhteistä ja omaa 

tietoaan. Vertaisarvioinnin tavoitteena on tyypillisesti:

• Rakentavan palautteen saaminen muilta saman 

alan toimijoilta.

• Ulkopuolisen näkökulman tarjoaminen sekä 

ulkoisen arvion saaminen.

• Itsellä jo tiedossa olevia asioiden vahvistaminen.

• Epäselvien/ piilevien asioiden ja 

kehittämiskohteiden selvittäminen.

• Parannusehdotuksien esittäminen.

• Vahvuuksien osoittaminen sekä vahvuuksien 

hyödyntämismahdollisuuksien esiin nostaminen.

• Vertaisoppiminen.

Vertaisarviointiprosessissa maakuntien liittojen asiantuntijat 

perehtyivät toisten maakuntien ohjelmiin, tekivät niistä arvion 

yhteisen arviointisabluunan mukaisesti sekä koostivat tiiviin 

kokonaisarvion ohjelmista.5

Kanta-Hämeen 
maakuntaohjelma

Pääarvioitsija: 
Uudenmaan liitto

Kymenlaakson 
maakuntaohjelma

Pääarvioitsija: 
Hämeen liitto

Uudenmaan 
maakuntaohjelma

Pääarvioitsija: 
Varsinais-Suomen 
liitto

Varsinais-Suomen 
maakuntaohjelma

Pääarvioitsija: 
Kymenlaakson liitto



Ennakkovalmistelut 
arviointisabluunaan tutustuminen, 
maakuntaohjelmiin tutustuminen

Arviointipajat 
ennakkotehtävät, maakuntaohjelmien esittely, 
arvioitsijoiden ensihavainnot, vertaiskeskustelut

Arviointihavaintojen kokoaminen 
arviointisabluunoiden täydentäminen, 
arviointiraportin luonnos

Arvioinnin viimeistely
virtuaalitulospaja, arviointiraportin viimeistely

ARVIOINNIN TOTEUTUS

ARVIOINNIN TEEMAT

Tilannekuva, jatkuvuus ja 

muutoskyvykkyys

Vaikuttavuus

Kumppanuus ja verkostot

Operationalisointi

Kytkennät alueelliseen 

ennakointi- ja 

tulevaisuustyöhön

Ohjelmatyön 

uudistaminen
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2. OHJELMAKOHTAISET ARVIOINTITULOKSET



KANTA-HÄME



KANTA-HÄME

YLEISKUVA OHJELMASTA
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Ohjelma on sisällöltään selkeä, ymmärrettävä ja yleisesti sujuva. Otteeltaan ohjelma 

on mahdollistava. 

Ohjelma sisältää melko paljon tavoitteita ja kärkiä Kanta-Hämeen kokoiselle 

maakunnalle. Ohjelmaan nostetut painopisteet sekä toimintalinjat ovat kuvattu 

hieman eri sisältöisinä maakuntasuunnitelmassa ja maakuntaohjelmassa.

Maakuntasuunnitelmassa esitetty tulevaisuuskuva näyttäytyy varsin positiivisena. 

Vaihtoehtoisia skenaarioita tulevaisuudesta ja mahdollisia uhkakuvia ei asiakirjassa 

huomioida. Ohjelman tilannekuva vaikuttaa niin ikään varsin optimistiselta.

Monipaikkaisuus ja saavutettavuus korostuvat alueen vahvuuksina.



KANTA-HÄME

EHDOTETUT KEHITTÄMISKOHTEET
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Ohjelman toimintalinjoja ja painopistealueiden fokusta tulisi terävöittää ja kirkastaa.  

Myös selkeän vision asettaminen voisi avittaa ohjelman fokusointia.

Tilannekuvassa esitettyä tulevaisuuskuvaa voisi monipuolistaa huomioimalla 

vaihtoehtoiset tulevaisuusskenaariot ja sinänsä ansiokasta megatrendien tarkastelua 

tuoda enemmän maakuntatasolle. 

Toimenpiteitä voisi täsmentää ja avata esimerkiksi hyödyntämällä erilaisia koontikuvia 

tavoitteista, toimenpiteistä ja hyödynnettävistä rahoitusinstrumenteista sekä 

tunnistamalla eri toimenpiteiden vastuutahoja.

Tilastojen ja taulukkojen käytössä huomiota kannattaa kiinnittää käytettyjen 

aineistojen selkeyttämiseen esimerkiksi selittein ja taustoituksin. Lisäksi ohjelmaan 

nostettavien tilastojen ja taulukkojen määrää voisi karsia.



KANTA-HÄME

TUNNISTETUT ONNISTUMISET JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT
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Ohjelman seutukuntakohtainen tilannekuva on tasapainoinen ja seutukuntia kuljetetaan 

hyvin läpi ohjelman. Myös seutujen heikkoudet ja vahvuudet huomioidaan hyvin.

Muutosjoustavuutta käsitellään ohjelmassa laajasti ja huolellisesti. Muutosjoustavuuteen 

liittyvät vahvuudet ja heikkoudet tunnistetaan ohjelmassa hyvin, ja muutosjoustavuuden 

parantamiseksi tunnistetaan myös toimenpiteitä.

Laajan valmisteluprosessien kautta kumppanuudet ja verkostot nousevat hyvin esille. 

Erityisesti HämePro –verkoston rooli kuvataan ansiokkaasti ohjelmassa.

Viimeaikaiset uudistukset (kuten Häme-portfolio, Power BI ja liiton strategia) tukevat 

onnistuneesti ohjelmatyötä. 



KYMENLAAKSO



KYMENLAAKSO 

YLEISKUVA OHJELMASTA
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Ohjelma on yleisilmeeltään selkeä ja se on kirjoitettu ymmärrettävästi. Ohjelman 

visuaalisuus on onnistuneesti toteutettu ja se parantaa ohjelman luettavuutta ja 

houkuttelevuutta. 

Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma muodostavat toimivan

ohjelmakokonaisuuden ja ovat selvästi yhteydessä toisiinsa.

Ohjelma on sisällöltään realistinen ja relevantti. Ohjelman toimintalinjat ja 

läpileikkaavat teemat on selvästi valittu maakunnan toimintakenttä huomioiden ja 

tulevaisuusorientoituneesti. 

Ohjelmassa on kuvattu monipuolisesti ja osuvasti maakunnan toimintaympäristö. 

Tilannekuvassa käsitellään keskeisiä trendejä ja muutostekijöitä. Skenaariokuvat on 

muodostettu rohkeasti ja



KYMENLAAKSO 

EHDOTETUT KEHITTÄMISKOHTEET
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Älykkään erikoistumisen strategia näkyy maakuntaohjelmassa hyvin suppeasti. Sen 

voisi tuoda vahvemmin mukaan myös maakuntaohjelmaan. 

Toimintalinjojen toimenpiteitä voisi konkretisoida ja terävöittää entisestään, nyt 

liikutaan melko yleisellä tasolla. Toimintalinjojen käsittelyä ohjelmassa voisi niin 

ikään tasapainottaa.

Maakuntaohjelman sekä maakunnan kehityksen seurannan toteutus jää ohjelman 

perusteella epäselväksi. Ohjelman seurantaan voisi kiinnittää enemmän huomioita.

Elinkeino- ja tki-näkökulma huomioidaan hyvin älykkään erikoistumisen strategiassa, 

mutta ne voisivat näkyä vahvemmin myös maakuntaohjelmassa. 



KYMENLAAKSO 

TUNNISTETUT ONNISTUMISET JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT
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Tilannekuva on muodostettu onnistuneesti. Tilannekuvassa on huomioitu myös 

rohkeasti ja ennakkoluulottomasti muodostetut vaihtoehtoiset skenaariot.

Alue-ja liikennesuunnittelu on kytketty ansiokkaasti ja perustellusti osaksi 

ohjelmaa. Aluesuunnittelun korostamista puoltaa myös sen huomattava vaikutus 

toimintakenttään, jolla kehittämistyötä toteutetaan. 

Ohjelmassa esitetty toimenpidematriisi on erinomainen tapa edistää yhteyksiä 

toimenpiteiden ja vaikutusten välillä. Matriisi kokoaa yhteen tietoa, jota on näin 

helpompi tulkita ja hahmottaa. 

Ohjelman visuaalinen ilme on raikas ja houkutteleva. Erityisen hyvin visualisointi on 

onnistunut TEN-T-ydinverkkokäytävän kuvauksessa.



UUSIMAA



UUSIMAA

YLEISKUVA OHJELMASTA
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Ohjelma on huolellisesti ja asiantuntevasti laadittu, rakenteeltaan sujuva sekä 

sisällöltään ymmärrettävä. Teksti on luettavaa ja sitä tukevat laadukas visualisointi ja 

koostekuvat. Ohjelma on kuitenkin pitkä ja siten paikoitellen raskas lukijalle.

Painopisteet ja niihin liittyvät muutostavoitteet on hyvin valittu ja esitelty. Linja 

painopisteistä tavoitteisiin ja edelleen toimenpiteisiin rakentuu ja esitetään lukijalle 

selkeästi.

Ohjelman alueellinen fokus painottuu vahvasti pääkaupunkiseudulle, ja sen katse 

kohdistuu Eurooppaan. Kansainvälisyys ja siihen liittyvät tavoitteet ovatkin ohjelmassa 

hyvin vahvassa roolissa. Myös kaupungistuminen on voimakas osa ohjelmaa.

Ohjelma sisältää paljon yleistä tekstiä (muun muassa muutosilmiöistä), jonka kytkentä 

Uudenmaan tilanteeseen puuttuu. 



UUSIMAA

EHDOTETUT KEHITTÄMISKOHTEET
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Lyhyt kooste skenaarioista sekä niissä tunnistettujen muutosten linkittäminen 

ohjelman sisältöihin olisi hyödyllistä. Myös mahdolliset uhkakuvat olisi hyvä huomioida. 

Maakunnan hyväksi tiedettyä resilienssiä olisi voinut avata enemmän. 

Ohjelma keskittyy voimakkaasti Helsingin alueen vahvuuksiin muun Uudenmaan jäädessä 

taka-alalle. Pääkaupunkiseudun lisäksi maakunnan reuna-alueet ja muut seutukunnat 

voisivat tulla ohjelmassa vahvemmin esille ja kuvata alueen sisäistä polarisaatiota

Kumppanuudet, verkostot ja toimijat nostetaan esille ohjelma-asiakirjaa täydentävissä 

asiakirjoissa, mutta ne voisi kuvata kattavammin myös itse ohjelmassa. Erityisesti 

korkeakoulut ja tutkimuslaitokset voisi tuoda vahvemmin esille. 

Aluerakenteen osion sisällyttämistä ohjelmaan tulisi harkita. Nykyisessä ohjelmassa 

maakuntakaavan ja maakuntaohjelman suhde jää näkymättömiin



UUSIMAA

TUNNISTETUT ONNISTUMISET JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT
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Kansainvälisyyden näkökulma on kytketty onnistuneesti ohjelmaan. Siihen liittyvät 

tavoitteet on sisällytetty ansiokkaasti sisältöön. Verrokkialueiden hakeminen Suomen 

ulkopuolelta sekä eurooppalaisten mittarien hyödyntäminen on hieno oivallus. 

Maakuntaohjelma ja toimeenpanosuunnitelma muodostavat hyvän kokonaisuuden. 

Toimeenpanosuunnitelma on selkeä, ja siitä välittyy hankeportfolioajattelu, mikä on 

toimiva tapa hahmottaa toimeenpanoa.

Ohjelman tavoitteiden kytkentä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin on toteutettu 

onnistuneesti.

Ohjelmassa on onnistuttu erityisesti toimenpiteiden ja mahdollisen rahoituksen 

yhdistämisessä ja esittämisessä. Taulukko mahdollisista rahoituslähteistä on onnistunut 

ja selkeä esitys eri rahoituksien mahdollisesta hyödynnettävyydestä. 



VARSINAIS-SUOMI



VARSINAIS-SUOMI

YLEISKUVA OHJELMASTA
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Ohjelma on hyvin ja perusteellisesti laadittu. Kokonaisvaikutelma ohjelmasta on hyvin 

positiivinen: ”Maakuntansa näköinen ohjelma”. Ohjelman viestinnällinen kuva on myös 

selkeä.

Ohjelma sisältää paljon hyviä palasia, mutta kokonaisuuden kannalta ohjelma kaipaa

vielä terävöittämistä ja fokusointia. 

Ohjelman tilannekuva realistisen tuntuinen ja kuvaa hyvin ohjelman 

laatimisajankohtana vallinnutta tilannetta. Tilannekuva näyttäytyy ohjelmassa 

kuitenkin melko varmana ja muuttumattomana. 

Älykkään erikoistumisen strategia on integroitu hyvin maakuntaohjelmaan. 



VARSINAIS-SUOMI

EHDOTETUT KEHITTÄMISKOHTEET
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Ohjelmassa voisi huomioida paremmin muutosjoustavuuden sekä eri seutukuntien 

vahvuudet. Samoin pohdittavaksi jatkoa varten, miten ennakointiakatemian 

toiminnan vaikuttavuus kytketään mukaan päätöksentekoon ja ohjelmatyöhön.

Ohjelman arvokärkiä voisi kirkastaa ja selkeyttää, sekä vahvistaa älykkään 

erikoistumisen kärkien ja arvokärkien yhteensovittamista.

Ohjelman toimeenpanoa voisi konkretisoida arvioimalla sen toteuttamiseen tarvittavan 

rahoituksen volyymia sekä hahmottamalla toimenpiteiden edistämiseen tarvittavaa 

vastuun- ja työnjakoa. 

Ohjelmaa voisi elävöittää visuaalisin keinoin kuten kuvin, faktaruuduin tai tilastoin.



VARSINAIS-SUOMI

TUNNISTETUT ONNISTUMISET JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT
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Kumppanuusfoorumi on brändätty ja systematisoitu hyvin. Se on selkeä 

varsinaissuomalainen vahvuus ja strategian päätoimenpide. 

Avoin data ja tiedolla johtaminen (esim. Lounaispaikka-tietokannan käyttö) on nivottu 

hyvin osaksi ohjelmakokonaisuutta.

Ohjelman kärjet, teemat ja toimenpiteet ovat selkeästi määritelty ja ne vaikuttavat 

loogisilta. Erityisesti älykkään erikoistumisen painopisteet ovat selkeät.

Ohjelmasta löytyy selkeät seurannan mekanismit (kumppanuusbarometri, 

asiantuntijapaneelit ja vuosikatsaukset).



3. YHTEENVETO ARVIOINTITULOKSISTA



YHTEENVETO ARVIOINTITULOKSISTA

Tilannekuvan rakentamisessa on yhä enemmän syvyyttä 

ja asiantuntemusta. Jatkossa olisi kiinnitettävä 

huomioita tilannekuvan jatkuvaan päivittämiseen ja 

ennakointityön näkyväksi tekemiseen.

Ohjelmatyön tueksi tehdään yhä realistisempaa ja ajantasaisempaa tilannekuvatyötä. 

Maakuntaohjelman valmistelun aikana rakennetun tilannekuvan rinnalle tarvitaan nopeasti ja 

säännöllisesti päivittyvää tilannekuvaa, jonka luomiseksi maakunnissa onkin otettu käyttöön nykyaikaisia 

työkaluja. Ennakointityöstä tulisi niin ikään tehdä entistä näkyvämpää ja systemaattisempaa. Yhä 

tärkeämpää on myös sitoa erilaisten muutostrendien tarkastelu ja ennakointityön tulokset oman 

maakunnan toimintaympäristöön.

Yllättäviin muutoksiin ja epäsuotuisiin tulevaisuuksiin 

varautuminen on syytä huomioida ohjelmatyössä 

aiempaa vahvemmin. Myös muutosjoustavuuden 

vahvuuksia ja heikkouksia tunnistamalla voidaan 

vahvistaa ohjelmatyötä. 

Ohjelmatyö on erinomainen tilaisuus suunnata maakunnan toimijoiden katsetta tulevaan ja tuoda 

ennakointityön tuloksia osaksi kehittämistyötä. Maakuntaohjelmalla tuetaan myös murrosten käsittelyä 

maakunnassa. Ohjelmatyötä voidaankin vahvistaa tarkastelemalla maakunnan muutosjoustavuutta ja 

kykyä toimia myös yllättäviä, jopa epämieluisiakin tapahtumia kohdattaessa. 

Maakuntaohjelmatyössä tulisi panostaa entistä 

enemmän sisällön ymmärrettävyyteen, esitystapoihin 

sekä tiiviiseen ilmaisuun ja ohjelmatyöstä viestintään. 

Ohjelman toimivuus ratkaistaan yhä vahvemmin myös viestinnällä. Maakuntaohjelmien 

ymmärrettävyyden ja visuaalisuuden kanssa on menty eteenpäin, mutta näitä on edelleen tarpeen 

vahvistaa. Ohjelma-asiakirjan rinnalla myös muut tavat, kuten verkkosivujen sisällöt ja tiivistelmät, 

viestiä ohjelman sisällöistä korostuvat edelleen esimerkiksi sidosryhmäviestinnässä.

Maakuntien verkostot ja erilaiset kumppanuudet tulee 

kytkeä yhä vahvemmin ohjelmatyöhön läpi koko ketjun 

aina valmistelusta toteutukseen.

Siirtymä kohti jatkuvan strategiaprosessin mallia ja kumppanuuden vahvistaminen maakunnan 

toimijoiden kesken korostuu entisestään. Maakunnan verkostoja tulee hyödyntää, uudistaa ja vahvistaa 

läpi ohjelmavalmistelun ja sen toteutuskaaren. Verkostoja ja kumppanuuspöytiä tulisi hyödyntää ja 

vastuuttaa myös esimerkiksi tilannekuvan muodostamisessa ja ylläpidossa sekä ennakointityössä. 

Ohjelman toteutuksen ja toimeenpanon vastuuttamisessa voitaisiin mennä vielä pidemmälle ja 

tunnistaa rohkeammin ohjelmiin nostettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden edistämiselle vastuutahoja.

Ohjelmasisältöjen rakentaminen on edelleen riittävän 

fokusoinnin ja mahdollistavuuden välissä tasapainoilua. 

Selkeitä valintoja kuitenkin tarvitaan. Ohjelmien 

tavoitteita ja toimenpiteitä on edelleen 

konkretisoitava.

Maakunnissa ohjelmien valmistelutyö on vankkaa rutiinia ja osallistavaa työtä, mutta ohjelmatyössä  

painitaan edelleen tasapainon löytämiseksi riittävän fokusoinnin ja mahdollistavuuden välillä. Ohjelman 

valmistelun yhteydessä osallistumisen mahdollisuuksia tarjoavalla prosessilla ja vuoropuhelulla luodaan 

edellytykset maakunnan eri toimijoiden kiinnittymiseksi ohjelmaan. Kaikkia tärkeitä asioita ei ole 

kuitenkaan tarpeen listata juuri maakuntaohjelmassa. Yhä tärkeämpää onkin osoittaa maakunta-

ohjelman tavoitteiden ja valintojen kytkentä myös muihin strategioihin, ohjelmiin ja prosesseihin sekä 

vahvistaa ohjelmien välistä vuoropuhelua. Myös ohjelman toimenpiteitä ja toimeenpanoa on edelleen 

konkretisoitava. 25



OPPIEN JA OIVALLUSTEN  VALITUT PALAT

Kansainvälinen 

näkökulma

Muutos-

joustavuuden 

tarkastelu

Tulevaisuus-

näkökulma 

tilannekuvassa

Tiedolla 

johtamisen 

kytkentä

Alue-

suunnittelun 

kytkentä

Rahoitus-

instrumenttien 

tarkastelu

Seutu-

kohtainen 

näkökulma

Kumppanuudet 

ja verkostot

Uusimaa-

ohjelma

Häme-

ohjelma 

Kymen-

laakso-

ohjelma

Varsinais-

Suomen 

ohjelma

Kymen-

laakso-

ohjelma

Uusimaa-

ohjelma

Häme-

ohjelma

Varsinais-

Suomen 

ohjelma

Kansainväliset 

verrokit

Kansainväliset 

tavoitteet

Eurooppalaiset 

mittarit

Vahvuudet ja 

heikkoudet

Muutos-

joustavuuden

vahvistamisen 

toimenpiteet

Realistinen ote

Skenaariotyön 

mukaan 

nivominen

Väestö- ja 

työpaikka-

suunnitteet

Selkeät 

seurannan 

mekanismit

Avoin data ja 

tiedolla 

johtamisen 

mekanismit 

Alue-

suunnittelun ja 

–kehityksen 

välinen 

vuoropuhelu

Rahoitus-

taulukko

Toimen-

piteiden 

yhdistäminen 

mahdollisiin 

rahoitus-

lähteisiin

Tasapainoinen 

tarkastelu 

tilannekuvassa

Seudullisten 

vahvuuksien ja 

heikkouksien 

tunnistaminen

Kumppanuus-

foorumi

Kumppanuus 

ohjelman 

toteutuksen

Kumppanuus-

barometri
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