
 

  

2021 

YHTEENVETOMUISTIO, DELFOI-

TUTKIMUS, PILOTTIHAASTATTELUT 

Yrjö Myllylä     RD Aluekehitys  Oy 

16.12.2021 

VAIKUTTAVUUSKARTOITUS 

TOIMIALAKARTOITUSTEN 

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI  

Tilaaja: 
 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

Yhteistyössä: 
 

Irina Kujanpää, Xamk, ETUKENO-hanke 



2 
 

VAIKUTTAVUUSKARTOITUS 

- Toimialakartoitusten vaikutusten arviointi 
 

Pilottihaastattelun  yhteenvetomuistio 
 

 

Alkusanat  

 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tilannut pienimuotoisen  vaikuttavuuskartoituksen 

toimialakohtaisesta ennakoinnista. Työ on tilattu RD Aluekehitys Oy:stä, jossa työstä 

vastaa YTT Yrjö Myllylä. Työ toteutetaan yhteistyössä Xamkin ETUKENO – Nopea 

työllistyminen Kymenlaakson osaajapula-aloille -hankkeen kanssa, jossa yhteistyöstä 

vastaa hankkeen projektipäällikkö Irina Kujanpää. 

 

Toimeksiannon ja tutkimuksen tavoite on arvioida Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa 

toteutettavien toimialakohtaisten ennakointikäytäntöjen vaikutuksia ja valtakunnallista 

levittämismahdollisuuksia. 

 

Toimialakartoitus tehdään kaksivaiheisena haastattelukierroksena Delfoi-menetelmää 

soveltaen. Tähän muistioon on kerätty tietoja hankkeen taustasta ja etenkin 

ensimmäisen haastattelukierroksen yhteenveto, vastaukset. Haastattelukierros oli 

teemahaastattelun tyyppinen pääosin avoimilla kysymyksillä toteutettu. 

Haastattelukierrokselle osallistui 15 henkilöä. Haastatteluissa Kujanpää vastasi 

Kymenlaakson haastatteluista ja Myllylä Etelä-Karjalan. Osa haastateltavista edustivat 

molempia alueita, mutta sijoitettiin Etelä-Karjalan ryhmään yhteenvetomuistion 

aineiston käsittelyssä. 

 

Tämän kierroksen ja muistion päätavoite on antaa ainekset seuraavalla 

haastattelukierrokselle varmistamalla, että mukaan tulevat tarpeelliset näkökulmat, 

teemat, testattavat asiat ja aihepiirit. 
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8. Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet 

 
Pilottihaastattelukierros antoi runsaasti erilaisia vastausvaihtoehtoja 

tutkimustoimeksiannon kysymyksiin. Tekstianalyysin perusteella voitaisiin jo tehdä 

johtopäätösluontoisia päätelmiä esimerkiksi eniten toistuvien mainintojen perusteella. 

Luotettavampi tulos saadaan, kun vastausaineiston perusteella saadut ideat jäsennellään 

ja listataan ja muodostetaan Delfoi-paneelin 2. kierrokselle arvioitavaksi tarkemmiksi 

vastausvaihtoehdoiksi, niin että jokainen voi ottaa kantaa esille nostettuihin seikkoihin. 

Samalla on syytä kasvattaa vastaajajoukon lukumäärää luotettavamman tuloksen 

saamiseksi. 

 

Pilottihaastattelun eli 1. Delfoi-haastattelukierroksen perusteella voidaan todeta, että 

prosessia pidetään hyvänä ja vaikuttavana.  Seuraavassa on joitakin nostoja yksittäisiin 

tutkimuskysymyksiin liittyen. Nostot eivät ole systemaattisen aineiston analyysin 

pohjalta, vaan vaikuttavuusarvioinnin tekijöiden valitsemia painotuksia. 

 

1) Miten kartoituksesta saatavaa tietoa käsitellään? 

 

Tietojen käsittelyyn vaikuttaa mm. organisaation koko. Joissakin organisaatioissa (mm. 

joissakin oppilaitoksissa) tuotetut toimialakohtaiset dokumentit (Inkilä 2020, 2021) oli 

jaettu suhteellisen laajasti. Pienemmissä organisaatioissa ne luettiin avainhenkilöiden 

toimesta tai tieto omaksuttiin esimerkiksi maakunnallisessa ennakointiryhmän 

esittelyssä ja ne tulivat siten tärkeäksi vaikuttavaksi tausta-aineistoksi.  

 

2) Mitä tiedolla tehdään oppilaitoksissa ja muiden toimijoiden piirissä? 

 

Välittömästi koetut hyödyt tulevat eri toimijoille eri osasta prosessia. Esimerkiksi 

oppilaitosten edustajat saattoivat korostaa haastattelijoiden keräämää kokemustietoa ja 

sen jakamista oppilaitoksissa, mikä ei näy varsinaisesti tärkeissä yhteisissä 

dokumenteissa, jotka puolestaan olivat monilla tärkein tiedon lähde etenkin niihin 

kytketyn ELY-keskuksen Edla Inkilän esittelyn kera. Esimerkiksi Etelä-Karjalassa 

hyvin tärkeä kokemus ja hyöty oli oppilaitoksien edustajilla opinnäytetöiden aiheet, 

harjoittelupaikat, joita käytäntö on selvästi tukenut. Haastattelutiedon kokemusten 

pohjalta oppilaitosten henkilöstö on voinut ohjata opiskelijoita jopa hakeutumaan 

työpaikkaan, jossa ovat tienneet olevan tarvetta. 

 

3) Millaisia ovat kartoituksen hyvät elementit ja käytänteet? 

 

Tämäkin riippui toimijasta. Mutta ylipäätään, että suoritetaan työnantajahaastatteluita ja 

tietoa jaetaan, pidetään erittäin hyvänä. Se antaa yleistä kuvaa alan tilanteesta ja suuntaa 

erilaista organisaatioiden toimintaa, kuten oppisisältöjä, hanke-esityksiä, mutta myös 

välittömämpiä reagointeja ja ratkaisuja.  Erityisen usein toistuvana mainintana todettiin 

myös ELY-keskuksen edustajien esittelyt, etenkin Edla Inkilän tulosesittelyt. Monelle 

nämä olivat keskeisiä hetkiä saada tietoa. Jotkut eri toimialoja säännöllisesti seuraavat 

oppilaitosten tai yrityspalveluiden edustajat puolestaan lukivat Inkilän tuottamia 

raportteja säännöllisesti. Haastattelut ovat prosessin ydin, jotka tukevat verkottumista, 

oppimista ja vuorovaikutusta. Tämän prosessin onnistumisen tukeminen on ratkaisevaa. 

Mutta samalla tuloksista viestintä laajemmin. 
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4) Millaisia parannusehdotuksia on? 
 

Parannusehdotuksia nousi useita. Mutta keskeistä oli varmistaa työnantajien ja yritysten 

motivaatio haastatteluihin. Haastattelupyyntöjen ja saatujen haastatteluiden suhdetta 

tulisi parantaa suunnittelemalla yrityslistaukset etukäteen huolellisemmin.  
 

Etenkin yrittäjille ja muille työnantajille toimitettavaan palautteeseen on kiinnitettävä 

huomiota (haastattelu- ja toimialatyöpajaraporttien toimittaminen). Muutenkin erittäin 

tärkeänä haasteena on yritysten motivointi haastatteluun ja siinä vastaava palaute heille 

kuin muillekin haastattelun tuloksista on ensiarvoisen tärkeää. Tietoa pitää levittää 

mieluummin liikaa kuin liian vähän, totesi pilottihaastatteluun osallistunut yrittäjä. 

Parannusehdotuksia mietittäessä pitäisi myös muistaa konseptin ennakoinnin 

luonteisuus lyhyen aikavälin 1-3 vuoden ja osin keskipitkän 4-5 vuoden päähän sekä 

ennakoinnin vaiheet, jotka ovat mm. konseptin taustalla (ennakointitieto, toimenpiteiksi 

tulkinta ja toimeenpanon edistäminen, ks. esim. Myllylä & Vänttinen 2021, s. 28, 56 

https://www.theseus.fi/handle/10024/345104).  Seuraavassa on poimittu aineistoista 

joitakin parannusehdotuksiin liittyviä kommentteja: 
 

- Akuutin asiakastarpeen hoitaminen 

- Alojen valinta – pitäisikö näiden valintaperustaa miettiä tarkemmin? 

- Digipohjaisen tiedon käsittelyalusta 

- Eri raporttien yhteenvetäminen  

- Esim. tiedote voisi olla mahdollisuus, blogitekstit 

- Haastateltavien organisaatioiden valinta 

- Kysytään jo haastattelussa jatkotoimenpiteitä  

- Muutaman kysymyksen kohta, onko yritys kokenut saavansa hyötyä  

- Onko olemassa palauteprosessi?   

- Prosessikuvaus 

- Tiedon jatkotyöstäminen raportista eteenpäin 

- Toimenpide-ehdotusten syventäminen?   

- Toimenpidekysely verkostolta (mitä tehty, mihin tartuttu) 

- Toimialajärjestöt – ovatko olleet mukana?  

- Toimialatyöpajoissa lähes samat ihmiset riippumatta toimialasta – voisiko 

kohdistaa niin, että on enemmän alaa tuntevia henkilöitä paikalla 

- Työnantajien mukaansaaminen toimialatyöpajaan  

- Viestinnän laatu – otsikoinnit ja muut  

- Voisi olla ehkä vapaasti haastattelijoiden muokattava osio, esim. 

kansainvälistymiseen  

- Voisi tallentaa haastatteluaikana luonnoksen, että olisi 

välitallennusmahdollisuus. 

- Voisiko yritys saada haastattelusta lyhyen yhteenvedon ja palvelutarjouksen?  

- Vuorovaikutusta toimialatyöpajassa voisi yrittää lisätä jollakin tapaa.  

- yrityksetkin pitäisi saada jatkotyöstämiseen mukaan.  

- Yritysten valikointi oppilaitosnäkökulmasta. 
 

5) Vaikuttavuus alueellisesti? 
 

Esimerkkeinä voidaan mainita mm. seuraavat jo kysymyslomakkeessa mainitut  hyödyt, 

jotka laajasti hyväksyttiin: 1) yhteistyön lisääntyminen eri toimijoiden välillä, 2) 

jatkuvan oppimisen periaatteiden edistäminen, 3) yhteinen näkemys toimialan 

kehityksestä, 4) koulutuksen sisällölliset näkemykset, 5) työvoiman saanti, 6) tietoisuus 

julkisista- ja yksityisistä yrityspalveluista, 7) ELY:n, TE-toimiston ja muiden 

toimijoiden roolin näkyvyys ennakoinnissa, 8) alueellisten hanke-esitysten luominen ja 

toteutuksen edistäminen.  
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6) Monistettavuus valtakunnallisesti? 

 

Kukaan kommentoijista ei kieltänyt  tarpeen olemassaoloa konseptiin tai sen 

skaalautumismahdollisuutta. Isojen organisaatioiden, kuten oppilaitosten, ELY:jen ja 

liittojen roolia korostettiin. Konsepti nähtiin monistettavana, skaalautuvana ja siihen 

nähtiin tarvetta. Tietojärjestelmäkysymystä kommentoitiin niukasti, nykyinen nähtiin 

toimivana, mutta myös parannusehdotuksia esitettiin mm. lomakkeen välitallennusta ja 

raportoinnin automatisoinnissa ja yhteisen tietokannan ja tulosten vertailun eri alueiden 

välillä nähtiin olevan mahdollisuus. 

 

Jatkotoimenpiteet 

Tärkein johtopäätös on, että pilottihaastattelukierros antoi riittävän hyvän 

aineistopohjan luoda seuraavan laajemman haastattelukierroksen kysymyslomakkeiston 

ja suunnitella paneelia tarkemmin. Aineiston pohjalta on laadittava 

kysymyslomakkeisto, joka viedään myös eDelphi-ympäristöön. Samalla on kartoitettava 

potentiaalisia panelisteja ns. intressi-kompetenssi -matriisia hyödyntäen. Tavoitteena on 

saada haastattelulomakeluonnos 15.1.2022 ja haastatteluiden käynnistys tammi-

helmikuun vaihteessa 2022. Samassa yhteydessä viimeistään ensimmäisen kierroksen 

haastateltaville toimitetaan kierroksen palauteyhteenvetona tämän Yhteenvetokohdan 

teksti. 

 

Haasteeksi tulee kysymyslomakkeiston laajuus niin, että sen täyttäminen olisi 

mahdollista kohtuullisessa ajassa (maks n. 1,5 h). Tämä voi edellyttää, että joitakin 

pilottihaastattelun vastauksia ei enää tarkenneta enää 2. haastattelukierrokselle uusiksi 

tarkemmiksi kysymyksiksi. Esimerkiksi SWOT-analyysissä voisi tyytyä yhden 

kierroksen tulokseen eniten toistuvat maininnat nostaen tai sitten luoda 

kysymysteknisesti nopeasti vastattavan kysymystyypin, kuten ”valitse listasta 5 

tärkeintä” sen sijaan, että pohditaan jokaisen listan tekijän painoarvoa Likert-asteikolla 

1-5 (ks. Liite 2). 

  


