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Mitä on tehty?

TUOTOS: 
• M01 Koulutus ja tiedonvälitys: yli 390 hanketta

• M07 Maaseudun palvelut ja kylien kehittäminen: yli 3800 hanketta
• M16 Yhteistyö: yli 820 hanketta

TULOS: montako koulutettua, montako investointia, montako asukasta…

VAIKUTTAVUUS
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Vaikuttavuutta kaivetaan esiin…
• Mm. arvioinneilla ja selvityksillä: 
Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät

• Selvitys neuvontatoimenpiteen toteutuksesta, tuloksista ja alustavista vaikutuksista. Valmis. MDI ja Avaintaito.

• Arviointi koulutus- ja yhteistyötoimenpiteiden tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta sekä innovoinnin edistymisestä 
maaseutuohjelmassa. MAINIO. Valmis. Itä-Suomen yliopisto Spatia, MDI ja TK-Eval.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen hillintä tehostuvat / Luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja 
maatalouskäytössä olevan maaperän tila paranevat

• Ympäristötoimien tuloksellisuuden arviointi. Valmis. Luke.

• Maaseutuohjelman maatalousluonnon monimuotoisuutta ja maisemaa edistävien toimenpiteiden arviointi. Valmis. SYKE ja Luke.

• Kasvihuonekaasu- ja ammoniakkipäästöjen, hiilensidonnan sekä vesien ja maaperän tilaa edistävien toimenpiteiden arviointi 
maaseutuohjelmassa. Valmis. Luke.

• Maaseutuohjelman energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä edistävien toimenpiteiden arviointi. Valmis. Motiva Oy.

Maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat
Selvitys maaseudun kehittämisohjelmien työllisyysvaikutuksista ja aluetaloudellisista vaikutuksista. Vuodet 2007-2013.Valmis. Luke ja 
Levón-instituutti.

• Selvitys maaseudun kehittämisohjelman työllisyysvaikutuksista ja aluetaloudellisista vaikutuksista. Vuodet 2014-2020. Valmis. Luke.

Maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu / Maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään ja arvostuksiin tuottamalla 
laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia
Selvitys tuloksista ja vaikutuksista maatalousalan kilpailukykyyn. Valmis. PTT ja MDI.

Hallinnollinen tehokkuus, Leader-toimintatapa ja tasa-arvo sekä yhdenvertaisuus
Valtakunnallisten hankkeiden vaikuttavuuden arviointi. Valmis. MDI ja TK-Eval.

• jNE

https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/vaikutukset/arviointi/arviointi-neuvonta/
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-366-010-6
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/vaikutukset/arviointi/ymparistotoimien-tuloksellisuusarviointi/
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/vaikutukset/arviointi/arviointi-manner-suomen-maaseutuohjelman-20142020-merkityksesta-luonnon-monimuotoisuudelle-ja-maisemalle/
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/vaikutukset/arviointi/maaseutuohjelman-20142020-ymparistoarviointi/
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/vaikutukset/arviointi/energiavaikutusten-arviointi/
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/vaikutukset/arviointi/manner-suomen-maaseudun-kehittamisohjelmien-aluetalous--ja-tyollisyysvaikutuksetvaikuttavuusanalyysi-kaudelta-2007-2013/
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/vaikutukset/arviointi/maaseutuohjelma-20142020--aluetalouteen-ja-tyollisyyteen-liittyvien-toimenpiteiden-arviointi/
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/vaikutukset/arviointi/kilpailukukyvaikutusten-arviointi/
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/vaikutukset/arviointi/valtakunnallisten-ja-koordinaatiohankkeiden-arviointi/
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Poimintoja arvioinneista:
Yhteistyö ja vaikuttavuus

• ELY-keskusten rahoittamien yhteistyöhankkeiden valinnassa käytetään Manner-Suomen 
ohjelmatason valintakriteerejä. Yhteistyöhankkeiden arviointiin käytetään neljää 
valintakriteeriä, joista painavimmat (30 % kumpikin) ovat maaseutuohjelman ja 
alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman strategian ja tavoitteiden tukeminen 
sekä hankkeiden elinkeinojen kehityspotentiaali, laatu ja vaikuttavuus. Muita kriteerejä 
ovat hankkeen kustannustehokkuus sekä kumppanuuden ja sitoutumisen edistäminen 
(20 % kumpikin). Leader-ryhmät noudattavat oman strategiansa mukaisia 
valintakriteerejä. Valtakunnallisille hankkeille on erilliset valintakriteerit. 

• Yhteistyötoimenpiteen toimenpiteiden kuvaukset ja hakuohjeet kannustavat 
toimijoiden verkottumiseen. Se on myönteistä, koska oppiminen ja varsinkin 
uudistumiskyky edellyttävät vuorovaikutusta ja verkostoja, joissa osaaminen jalostuu ja 
siirtyy maaseudun asukkaiden ja yritysten käyttöön. Vaikuttavuus paranee verkostojen 
pysyvyyden ja jatkuvan uudistumisen myötä. Siksi verkostojen ylläpitoon ja 
hyödyntämiseen hankkeen jälkeen on kohdistettava huomiota jo hankkeen 
suunnittelun ja sen toteutuksen aikana. 
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Viestintä ja vaikuttavuus

Ei ehkä ihan näin: 
• Hanketoimijat arvostavat erilaista näkyvyyttä hankkeelle ja kokevat viestintävälineiden 

valitsemisen tärkeiksi tekijöiksi. Eräässä hankkeessa viestintää yritettiin parantaa ja 
kehittää vähäisten osallistujamäärien vuoksi. Hankkeessa alettiin käyttämään 
monipuolisemmin erilaisia tapoja viestiä, luotiin sisällöille selkeät kärjet ja tuotiin esiin 
osallistujien saama konkreettinen hyöty. Toimijoita saatiin sitoutettua laajemmin 
kehittämisteemojen taakse, minkä myötä tiedonkulku ja tiedonvälitys tehostuivat ja 
tulosten vaikuttavuus laajentui. 

• Osaaminen, tarve, ennakointi, joustavuus



27.11.2019Esityksen nimi6

Case Metsäkeskus ja vaikuttavuus
• Hankkeiden onnistumista mitataan organisaatiotasolla seuraamalla rahoitusta, osallistujamääriä, 

toiminnan laatua ja viestintää. Asiantuntijaohjelmittain näille on asetettu myös tavoitteet. Rahoituksen 
osalta tarkastelussa ovat rahamäärien lisäksi rahoituksen alueellinen jakautuminen. Osallistujamäärissä 
tavoitellaan sitä, että mukaan saataisiin mahdollisimman monta hyödynsaajaa. Laadun mittaamisessa 
kerätään osallistujilta palautetta kahdella tavalla: pyytämällä arvio toiminnasta asteikolla 1–5 ja 
mittaamalla osallistujien tyytyväisyyttä NPS-suosittelumittauksella. Osallistujien antamat arviot ovat 
olleet hyviä: metsänomistajilta keskimäärin 4,2–4,3, yrityksiltä noin 4,1 ja NPS:n suosittelumittari on 
ollut 60–70 prosentin luokkaa. Viestinnän osalta seurataan julkaistujen artikkelien määrää sekä 
media- ja some-esiintymisiä. 

• Varsinaista hankkeiden vaikuttavuuden mittaamista Metsäkeskus ei ole ottanut käyttöön aihepiirin 
vaativuuden vuoksi. 

• Hanketoteuttajille ja hankkeisiin osallistuneille suunnattujen kyselyjen perusteella Metsäkeskuksen 
hanketoiminta näyttää olleen tuloksellista suhteessa muihin Maaseutuohjelman koulutus-, 
tiedonvälitys- ja yhteistyöhankkeisiin. Myös Metsäkeskuksen itse keräämän osallistujapalautteen 
tulokset ovat hyviä. Erityisesti toimenpiteet metsätilarakenteen kehittämiseksi keräävät kiitosta. 
Metsäkeskuksen mittavan hankesalkun vuoksi olisi tärkeää, että se panostaisi nykyistä enemmän 
hankkeiden vaikuttavuuden arviointiin ja vaikuttavuuden mittareiden kehittämiseen. Esimerkki hyvästä 
Metsäkeskuksen käyttämästä mittarista on hankkeissa koulutettujen metsänomistajien tekemien 
metsänkäyttöilmoitusten määrä vertailuryhmän tekemiin ilmoituksiin suhteutettuna. 
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Osaamisen lisääminen vaikuttavuuden keskiössä

Maaseutuohjelma on asemoinut toimenpiteensä t&k-prosessin kehittämisvaiheeseen. Tässä 
kehittämisvaiheessa koulutus- ja tiedonvälityshankkeet, neuvonta ja yhteistyöhankkeet kohdistuvat 
eniten tiedon ja osaamisen siirtoon. Maaseutuohjelman innovaatioiden edistämisen toteutustapojen 
viitekehyksessä nämä toimet viittaavat toteutustapaan, jolla kehitetään valmiuksia innovoida. 
Käytännössä toimenpiteillä on kehitetty esimerkiksi yritysten liiketoimintavalmiuksia ja 
markkinointiosaamista sekä pidetty yllä ja parannettu alkutuottajien ammattitaitoa. 

Näiden toimenpiteiden vaikutuslogiikka perustuu perinteiseen käsitykseen innovaatioiden leviämisestä 
ja tämän diffuusion nopeuttamisesta: toimenpiteet muodostavat prosessin, jossa uusi teknologia, 
toimintatapa tai muu uutuus kommunikoidaan kohderyhmän tietoisuuteen ja käyttöön. Tämän 
arvioinnin kyselyaineistot osoittavat kiistatta em. maaseutuohjelman toimenpiteiden nostaneen 
osallistuneiden osaamistasoa. Sen sijaan arviointitulokset eivät anna yksikäsitteistä kuvaa siitä 
mekanismista tai vaikutusketjusta, joka johtaa osaamistason noususta innovaatioihin eli uuden 
tuottamiseen ja uudistumiseen ja niiden välityksellä löytyviin ratkaisuihin maaseutualueita koskeviin 
kehittämiskysymyksiin. Tämä havainto ei poissulje tämän vaikutuksen olemassaoloa, mutta luo haasteen 
ja antaa virikkeitä maaseutuohjelman seuranta- ja arviointitietojen kehittämiseen. 
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Koulutus ja vaikuttavuus

• Koulutustoimenpiteiden vaikuttavuuden selvittäminen on tärkeää ja se edellyttää 
hankkeiden kohderyhmään kohdistuvaa seurantaa ja tiedonkeruuta. EU:n tietosuoja-
asetusta on sovellettava siten, että koulutushankkeisiin osallistuneiden nimet ja 
yhteystiedot saadaan aihepiiriä koskevien arviointien ja selvitysten käyttöön.

• Koulutus- ja tiedonvälityshankkeiden osalta arvioinnin kehittämissuositukset 
käsittelevät hankkeiden kohderyhmien tunnistamista, hankkeiden kytkemistä jo 
käynnissä oleviin kehittämisprosesseihin ja fokusoituneisiin kehittämistoimiin sekä 
onnistumisia ja hyviä tuloksia koskevaa markkinointia ja tiedottamista. 

• Koulutuksen yritysryhmähankkeita koskevissa suosituksissa korostetaan osallistujien 
samankaltaisten lähtökohtien merkitystä, rahoituspäätösten nopeutta, osallistuvien 
yritysten verkottumisen tukemista sekä ulkoisen viestinnän toteuttamista yhdessä 
osallistujien kanssa. 
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Innovatiivisuus koulutushankkeissa
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Koulutushankkeiden tulokset ja vaikutukset



27.11.2019Esityksen nimi11

Koulutushankkeiden osallistuneiden näkemyksiä
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https://www.youtube.com/watch?v=9G1wYEagXKA

https://www.youtube.com/watch?v=9G1wYEagXKA
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Tuleva kausi

• Enemmän vähemmällä
• Tiukempaa valintaa (valintakriteerit)

• Tukitasot
• Tulosperusteisuus 
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CAP-valmistelun tilannekatsaus 11/2019

Ratkaisu EU:n 
rahoitus-

kehyksistä 
(MFF)

Keskeiset 
CAP-linjaukset 

EU-tasolla

Kansalliset pää-
linjaukset ja 

Suomen CAP-
suunnitelma 
komissiolle

Kansalliset 
säädökset ja 

toimeenpanon 
viimeistely
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Valmistelu EU:ssa

• Komission tiedonanto uudistuksesta 29.11.2017. Keskustelu ja käsittely etenee 
vaiheittain EU-parlamentissa ja maatalousneuvostossa

• EU:n monivuotinen rahoituskehys MFF:
rahoituksen reunaehdot ja painotukset myös CAP:lle

• Komissiosta rahoituskehysesitys 2.5.2018
• Komissiosta ehdotus CAP-lainsäädännöksi 1.6.2018
• EU-tason päätökset v. 2020? => yksityiskohtien kansallinen valmistelu 

=> uudistetut CAP-toimet käyttöön 2021/2022?
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Uudistettavan CAP:n tavoitteet

1. varmistaa maataloustuottajille kohtuulliset tulot
2. parantaa kilpailukykyä
3. muuttaa elintarvikeketjun voimasuhteita
4. tukea ilmastotoimia
5. suojella ympäristöä
6. säilyttää maisemat ja biodiversiteetti
7. tukea sukupolvenvaihdosta
8. säilyttää maaseutualueet elinvoimaisina
9. varmistaa elintarvikkeiden laatu ja täyttää terveysvaatimukset
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CAP-tuen leikkaukset Suomelle 
komission esityksen mukaan

1
7

EU-rahoitus, milj. € (nimellisin
hinnoin)

2014-2020 2021-2027 muutos

Suorat tuet 3 663 3 578 -85 -2,3 %

Maaseudun kehittäminen 2 380 2 044 -336 -14,1 %

Yhteensä 6 043 5 622 -421 -7,0 %
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Mikä muuttuu maaseudun 
kehittämisessä?

2014-2020

• I ja II pilarin toimenpiteet erikseen
• 18 kohdealaa, 19 toimenpidettä yli 30 

alatoimenpidettä
• N+3
• Komissio valvoo koko ketjussa
• Kiinteät tukitasot
• Maaseutuverkosto

• Yksi  CAP-suunnitelma  I ja II pilareille
• 8 toimenpidekokonaisuutta
• N+2
• Keskeistä tulokset
• Uusi toimeenpanomalli: komissio valvoo 

jäsenmaata, jäsenmaa tuensaajiaan
• Tukitason enimmäismäärä: 75 %, 100 %
• CAP-verkosto
• Maaseuturahaston rahoitus – 14 %

2021-2027

1
8
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Maaseudun kehittämistoimenpiteitä valmisteleva 
työryhmä

Maaseudun ihmisten kokema hyvinvointi lisääntyy ja elinkeinot vahvistuvat
• Analysoitu työpajojen antia, ELY-keskusten palautteita, valmisteltu tarveanalyysiä (erit. 2.8), tavoitteita. 

• Aloitettu toimenpideluonnoksien valmistelua: maaseutuyritysten investoinnit, yleishyödylliset investoinnit ja 
digitaalinen infrastruktuuri, maaseudun yritystoiminnan perustamistuki. Seuraavaksi: yhteistyö, osaaminen, 
tiedonvälitys (sis. ARKIS), Leader.

• Yhteensovitus käynnissä rakennerahastojen valmisteluun: saavutettavuus, digitalisaatio, yrittäjyyden edistäminen, 
osaaminen ja innovaatiot, biotalouden edistäminen, yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

• Ohjeistus alkuvuonna 2020 ELY-keskuksille alueellisen maaseudun kehittämisen painopisteiden ja 
resurssitarpeiden kokoamisesta sekä paikallisten strategioiden ja Leader-ryhmien hausta. Valmistelun avuksi 
Älykkäät maaseudut (3-6/2020) –kiertue yhdessä Manen ja SANK:n kanssa

• Myöhemmin linjattavaksi tulevia asioita: 
- Maaseudun määrittely
- Rahoituksen mahdolliset painotukset: harvaan asuttu maaseutu, ydinmaaseutu, kaupunkien läheinen 

maaseutu. 
- Varojen jakokriteerit
- Rahoituksen sisällön ja määrän yhteensovitus eri puolilla Suomea: maaseuturahasto - rakennerahastot
- Koko maan maaseutualueiden kattaminen Leader-ryhmillä? 



https://mmm.fi/cap27

#

https://mmm.fi/cap27
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