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1 Johdanto 
Suomen kolmas ohjelmakausi EU:n jäsenvaltiona käynnistyi vuonna 2007 ja päättyi vuonna 2013. 
Ohjelman toteutus kuitenkin jatkuu vielä mm. hankkeiden toteuttamisen osalta ja joidenkin 
toimenpiteiden osalta päätöksentekoa on jatkettu vuoden 2014 kesäkuun loppuun, maksuja voidaan 
maksaa vuoden 2015 loppuun asti. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma kokoaa yhteen 
ensimmäistä kertaa lähes kaikki maatiloja ja osin myös muuta maaseutua koskevat kehittämistoi-
menpiteet, joita aiempina kausina on toteutettu useiden erillisten ohjelmien puitteissa. Ohjelma 
tähtää Suomen maaseudun kehittämisstrategian mukaisesti ”elinvoimaisen ja toimivan maaseudun 
säilymiseen, ympäristön tilan parantamiseen ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön”. 
Tämän pohjalta ohjelmalle on asetettu kolme painopistettä: 
 
1) maa- ja metsätalouden harjoittaminen taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä sekä eettisesti hyväksyttä-
vällä tavalla koko Suomessa, 
2) yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yrittäjien verkostoitumista suosiva ja kehittävä toiminta 
maaseudun elinkeinojen monipuolistamiseksi ja työllisyyden parantamiseksi,  
3) paikallisen omaehtoisen toiminnan vahvistaminen maaseudun elinvoiman ja elämänlaadun lisäämiseksi. 
 
Paikallisuus, yhteistyö ja tasa-arvo, osaaminen ja kestävä kehitys toimivat läpäisyperiaatteella 
kaikissa painopisteissä. Näiden rinnalla ohjelmassa on 24 eri toimenpidettä, jotka on koottu neljään 
toimintalinjaan. Toimintalinja 1 tähtää maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantamiseen, 
toimintalinja 2 ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen, toimintalinja 3 maaseutualueiden 
elämänlaatuun ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistamiseen ja toimintalinja 4 maaseudun 
paikalliseen kehittämiseen Leader-toimintatavan ja toimintaryhmien kautta. Ohjelmaan käytetään 
julkisia varoja noin 6,8 mrd. euroa, minkä lisäksi toimenpiteisiin arvioidaan sitoutuvan yksityistä 
rahoitusta noin miljardi euroa. 
 
Laaja-alaisen, monivuotisen ohjelman arviointi on haasteellinen tehtävä. Arviointityö on jäsennetty 
seitsemään teemaan, joiden kautta ohjelman vaikuttavuutta ja toimeenpanoa seurataan systemaatti-
sesti koko ohjelmakauden ajan ulkopuolisten arvioitsijoiden toimesta. Arviointiasetelman kuusi 
teemaa kuvaavat ohjelman vaikuttavuuden eri ulottuvuuksia: yritysten rakennetta ja kilpailukykyä, 
tuloja, markkinoita ja tuotantoa, ympäristöä, työllisyyttä sekä väestöä ja yhdyskuntarakennetta. 
Seitsemäntenä teemana tarkastellaan ohjelman toimeenpanoa ja teknistä toteutusta erityisesti 
vaikuttavuuden syntymisen näkökulmasta (kuva 1.).  
 
Ohjelma on nähtävä tarjouksena maaseudun toimijoille. Se sisältää laajan valikoiman vapaaehtoisia 
tukikeinoja ja kehittämisen välineitä. Tuen saamiseksi tulee sitoutua erilaisiin ehtoihin: investoin-
teihin, kouluttautumiseen, kehittämistoimenpiteisiin, ympäristön tilan parantamiseen jne. Ohjelman 
vaikuttavuus syntyy näiden ehdollisten tulonsiirtojen kautta, kun maaseudun yrittäjät ja asukkaat 
toteuttavat toimenpiteitä, joita he 1) eivät toteuttaisi lainkaan ilman tukikeinoja, 2) toteuttaisivat ne 
myöhemmin ilman tukikeinoja tai 3) toimisivat eri tavalla ilman tukikeinoja. Vaikuttavuuskanavat 
ovat maaseudun liiketoiminta ja maaseutuasuminen – maaseudun elinvoimaisuuden tukijalat. 
Ohjelman vaikuttavuus perustuu siis lopulta siihen, kuinka ja missä määrin ohjelma vaikuttaa 
ihmisten liiketoimintaa ja asumista koskeviin valintoihin. Arviointiteemat kokoavat näiden 
valintojen tulokset. Tämän ohjelmaprosessin hallinnan tulisi tapahtua politiikkatasolla jatkuvana 
säätötoimintana. 
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 Kuva 1. Arviointiasetelma. 
 
Arvioinnin tilaajana on maa- ja metsätalousministeriö, joka on asettanut työlle ohjausryhmän. 
Arviointikonsortion muodostavat Suomen Aluetutkimus FAR (koordinaattori), Jyväskylän 
yliopiston ympäristöntutkimuskeskus, Kajaanin yliopistokeskuksen aikuis- ja täydennyskoulutus-
palveluiden monitieteinen tutkimusryhmä AIKOPA (ent. Oulun yliopiston Lönnrot-instituutti) ja 
Pellervon taloustutkimus PTT.  
 
Ohjelmaa arvioidaan jatkuvan arvioinnin menetelmällä. Vuosiraporttien lisäksi tuotetaan väliarvi-
ointi- ja jälkiarviointiraportti. Vuosiraportit ovat samalla teemaraportteja: vuoden 2008 raportin 
teemana oli ohjelman toimeenpano ja ohjelmakauden vaihdos, vuoden 2010 raportin teemana 
yritys- ja hanketuet1, vuoden 2011 raportin teemana Leader-toimintaryhmätyö ja vuoden 2012 
raportin teemana ohjelman seurantajärjestelmä. Vuodelta 2009 ei laadittu erillistä vuosiraporttia. 
Tämän raportin (Arviointiraportti vuodelta 2013) teemana on ohjelman kehittämishankkeiden 
vaikutukset työllisyyteen ja talouteen.  

                                                 
1 Yritystuiksi nimitetään tukijärjestelmiä, jotka kohdentuvat joko yritysten investointien tai kehittämisen edistämiseen 
toimenpiteissä 111, 123, 124, 311 ja 312. Hanketuiksi nimitetään erilaisten kehittämishankkeiden rahoittamista 
toimenpiteissä 111, 124, 311, 312, 313, 321, 322, 323, 331, joskus myös 421 ja 431 (toimintaryhmät). Pelkästään 
maatiloille myönnettäviä investointi- ja aloittamistukia (toimenpiteet 112 ja 121) käsitellään puolestaan rakennetukina. 

Arvioinnin johto ja koordinointi (FAR)
Raportointi ja tutkimukset (FAR + PTT)

Maa- ja 
metsätalouden  
kilpailukyky  

Yritysten rakenne - ja kilpailukykyvaikutukset (PTT)

Tulovaikutukset (PTT)

Markkina - ja tuotantovaikutukset (PTT)

Ympäristövaikutukset (JY)

Väestö - ja yhdyskuntarakennevaikutukset (AIKOPA)  

Työllisyysvaikutukset (FAR)

Toimeenpano ja tekninen toteutus (FAR + AIKOPA)

Ympäristö ja
luonnonhaitat

Maaseudun
elinvoimaisuus

Leader  
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Arviointi perustuu 9.1.2014 hyväksyttyyn ohjelmaversioon. Vuonna 2013 ohjelmaan on tehty kaksi 
ohjelmamuutosta (7/2013 ja 1/2014 hyväksytty). Ensimmäinen muutos sisältää toimenpiteiden 214 
(ympäristötuet) ja 215 (eläinten hyvinvointituet) siirtymävaihejärjestelyjä sekä rahoitussuunnitel-
man muutoksia ja teknisiä tarkistuksia. Toinen ohjelmamuutos sisältää kansallisen lisärahoituksen 
muuttamisen (päätöksen tekoajan osalta), teknisen avun käytön laajentamisen ja eräiden toimenpi-
teiden rahoituksen jatkamisen vuonna 2014. 
 
Aineistot ja menetelmät  
Vuosiraporttia 2013 varten hankittiin aineistoa kyselyllä ja haastatteluilla:  

• Kysely, joka suunnattiin valittujen toimenpiteiden (tp:t 124, 311, 312, 313 ml. Leader-hankkeet) 
hankevetäjille. Kyselyssä tarkastellaan hankkeiden kohdentumista, tavoitteita, toteuttamista ja vaiku-
tuksia. Kyselyn taustatietoja liitteessä 3. 

• Hankkeisiin osallistuneiden teemahaastattelut (10 kpl)  
• Asiantuntijahaastattelut eläinten hyvinvointitukeen liittyen (4 kpl) 

 
Vuosiraporttia varten tilattiin ohjelman seurantatietoja IACS-, Rahtu ja Hanke2007 -
tietojärjestelmistä. Lisäksi hyödynnettiin myös muuta valmista aineistoa, kuten ohjelma-asiakirjaa 
ja tilastoaineistoja sekä hankkeiden nettisivustoja. Arvioinnissa hyödynnettiin myös työ- ja 
elinkeinoministeriön Toimiala Online -tietopalvelua, jonka taustalla on Tilastokeskuksen 
tiedontuotanto. 
 
Numeerisia aineistoja analysoitiin tilastollisin perusmenetelmin ja sanallista aineistoa tekstianalyy-
sin avulla mm. ryhmittelemällä ja tiivistämällä vastauksia. 
 
Raportin rakenne 
Luvussa 2 tarkastellaan ohjelman toimeenpanoa ja teknistä toteutusta. Luvussa 3 kuvataan ensin 
lyhyesti kunkin arviointiteeman osalta keskeiset ohjelmassa ja toimintaympäristössä tapahtuneet 
muutokset, minkä jälkeen tarkastellaan ohjelman toimivuutta ja vaikuttavuutta toimenpiteittäin. 
Luvussa 4 syvennytään raportin erityisteemaan eli ohjelman kehittämishankkeiden työllisyys- ja 
talousvaikutuksiin. Lopuksi esitetään johtopäätökset ja suositukset. 
 
2 Ohjelman toimeenpano ja tekninen toteutus 
Toimeenpanoa ja teknistä toteutusta on käsitelty syvällisestikin jatkuvan arvioinnin aikaisemmissa 
vuosiraporteissa ja etenkin väliarvioinnissa. Arvioinnin käytössä olevien tietojen mukaan 
toimeenpanossa ja teknisessä toteutuksessa (hallintomallissa ja toimijoiden vastuutuksissa) on 
tapahtunut vain vähäisiä muutoksia. Näin ollen tässä vuosiraportissa 2013 ei ole tarvetta tarkentaa 
tai muuttaa aikaisempia havaintoja ja johtopäätöksiä. 
 
Vuosiraporttiin 2013 tähän mennessä koottu aineisto vahvistaa aikaisemmin todettua hanketoimin-
nan, ja koko ohjelman, isoa puutetta: hankkeet tunnistavat huonosti ohjelman tavoitteet. Toisin 
sanoen ohjelman toimeenpanon yksi heikkous on siinä, että ohjelman hankeosion toteuttajat eivät 
läheskään aina pysty hahmottamaan hankkeiden tavoitteiden/vaikuttavuuden ja ohjelman 
tavoitteiden/vaikuttavuusmekanismin välistä yhteyttä. Näin ilmeisesti siksi, että ohjelman hallinto- 
ja toimeenpanokoneisto keskittyy ohjelman hyväksyttävyyteen, aluetason toimijat tekevät omaa 
tarkoituksenmukaisuustarkasteluaan osittain unohtaen ohjelman summatiiviset tavoitteet ja 
hanketoimijat pyrkivät edistämään paitsi asiakaskuntansa tavoitteita, myös lähellä olevia hallinnol-
lisia tavoitteita. Koska ohjelman seurantajärjestelmä ei kykene juoksuttamaan relevanttia tavoite- ja 
vaikuttavuustietoa ylhäältä alas, eikä alhaalta ylös, on seurauksena se, että toimeenpanon todellinen 
ohjaustieto puuttuu. 
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3 Ohjelman toimivuus ja vaikuttavuus 
Seuraava lyhyt katsaus koskee erityisesti vuotta 2013. Huomiota on kiinnitetty yleiseen kehitysku-
vaan ja seurantajärjestelmistä saataviin tietoihin (seuraava laaja vaikuttavuusanalyysi tehdään 
jälkiarvioinnissa). 
 
3.1 Rakenne- ja kilpailukykyvaikutukset 
Toimintalinjan 1 rahoituksellisesti suurimmat toimenpidekokonaisuudet ovat nuorten viljelijöiden 
aloitustuki (tp 112) ja maatalouden investointituki (tp 121). Rahoitus myönnetään pääasiassa 
investointiavustuksina. 
 
Maatalouden investointituki suunnattiin ohjelmakauden alussa pelkästään nautakarjatalouden 
investointeihin, mutta vuodesta 2010 alkaen myös kasvihuonetuotannon investoinnit ovat olleet 
EU-osarahoitteisen tuen piirissä. Vuodesta 2012 alkaen myös sika- ja siipikarjatalouden investoinnit 
tulivat EU-osarahoitteisiksi. Tukiehtoihin ei sinänsä ole tehty muutoksia ja tuen saamisen 
edellytykset ovat eri EU-osarahoitteisissa kohteissa hyvin samantyyppiset. Avustustasoissa on 
hakijan ikään, alueeseen ja tuotantosuuntaan liittyviä eroja. Aloitustukien osalta on jatkuva haku, 
mutta maatalouden muiden investointitukien osalta järjestettiin vakiintuneen käytännön mukaisesti 
neljä hakukierrosta vuonna 2013. 
 
Rakenne- ja kilpailukykyvaikutuksia on myös yritys- ja hanketuilla. Nämä kohdentuvat joko 
yritysten investointien tai kehittämisen edistämiseen tai erilaisten kehittämishankkeiden rahoittami-
seen. Tukiehtoihin ei vuonna 2013 tehty muutoksia näiden tukien osalta.  
 
3.1.1 Aloitustuet (tp 112, 113) 

Tilanpidon aloittamiseen (tp 112) myönnetään kahdentasoista tukea. Korkeampaa tukea (avustus 
35.000 € ja korkotukea enintään 35.000 €) on voinut saada, jos maatalouden yrittäjätulo ylittää 
17.000 €. Matalampaa tukea (avustus 5.000 € ja korkotukea enintään 20.000 €) myönnettäessä on 
voitu ottaa huomioon maatalouden yrittäjätulon lisäksi myös muut yrittäjätulot, jotka hakija saa 
tilalla tai tilan maatalouden tuotantovälineillä harjoitetusta muusta yritystoiminnasta sekä 
metsätaloudesta. Tällöin maataloudesta, muusta yritystoiminnasta ja metsätaloudesta saatavan 
vuotuisen yrittäjätulon on oltava vähintään 15.000 euroa, josta vuotuisen maatalouden yrittäjätulon 
on oltava vähintään 10.000 euroa. Taulukossa 1 on esitetty aloitustukien määrä vuosina 2009-2013. 
 
Taulukko 1. Myönnettyjen aloitustukien lukumäärä vuosina 2009-2013 (Tilasto laadittu hakuajan-
kohdan perusteella). 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Korkeampi tuki 422 471 477 428 528 

josta A/B 209 219 199 181 233 

Matalampi tuki 49 46 37 39 52 

Porotalous 18 19 16 15 17 

Yhteensä 489 536 531 482 597 

 
Aloitustukihakemusten määrä kasvoi vuonna 2013 merkittävästi. Hakemuksia jätettiin yli 800 
kappaletta. Pääasiallinen syy tähän lienee ollut se, että luopumistuen ehdot tiukentuivat (ikäraja 
nousi 56:sta 59:ään vuoden 2014 alusta). Suureen osaan aloitustuista liittyy luopumistuki, joten 
halutessaan varmistaa luopumistuen osa tiloista aikaisti sukupolvenvaihdosta. Myös ohjelmakauden 
vaihdokseen liittyvä epävarmuus rahoitusmahdollisuuksien säilymisestä vaikutti joillakin tiloilla 
päätöksenteon aikaistamiseen. 
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Koska tarkoitukseen varattu rahoitus ei riittänyt kaikkien aloitustukien myöntämiseen, osasta 
vuoden 2013 hakemuksista päätös tehtiin vasta vuoden 2014 alussa. Sen ja ohjelmakauden 
vaihdokseen liittyvän epävarmuuden takia on todennäköistä, että myös vuoden 2014 aloitustukien 
määrä on jonkin verran korkeampi kuin viime vuosina keskimäärin. Sen jälkeen tilanteen 
arvioidaan palautuvan normaaliksi. 
 
Tp 113 kattaa aikaisemmilta ohjelmakausilta olevat vastuut maatalouden varhaiseläkejärjestelmästä. 
 
3.1.2 Investointituet (tp 121) 

Maatalouden investointituen merkitys investointien toteuttamiselle on erittäin suuri. Suuri osa 
investoinneista jäisi tekemättä ilman tukea. Silloin kun tulevaisuuteen kohdistuu epävarmuustekijöi-
tä joko markkinoiden tai politiikan muutosten näkökulmasta investointitukien merkitys vielä 
korostuu. Vuonna 2013 saatiin varmuus EU:n maatalouspolitiikan muutoksesta vuoteen 2020 
saakka. Kotieläintaloudessa myös markkinanäkymät parantuivat jonkin verran. Kaikki tämä tuki 
myös investointien viriämistä. 
 
Suurin vaikutus tukihakemusten merkittävään lisääntymiseen vuonna 2013 oli kuitenkin epävar-
muus investointitukien jatkumisesta vuoden 2014 aikana sekä myös tulevalla ohjelmakaudella 
vuodesta 2015 alkaen. Vuosi 2013 oli ohjelmakauden viimeinen vuosi ja tukiehdot pysyivät 
samoina kuin aikaisemmin. Maatalousyrittäjien näkökulmasta oli perusteltua arvioida, että 
tukiehdot eivät varmasti parantuisi uudella ohjelmakaudella, pikemminkin päinvastoin. Koska 
vuoden 2014 investointien rahoituksesta päätettiin vasta vuoden 2013 lopussa, seurauksena oli se, 
että vuoden viimeisellä hakukierroksella hakemuksia tuli erittäin paljon. 
 
Ensimmäistä kertaa ohjelmakaudella jouduttiin siis tilanteeseen, että kaikkia tukiehdot täyttäviä 
hankkeita ei voitu rahoittaa. Tukikelpoisten hakemusten osalta suoritetaan valintamenettely, jossa 
säädösten mukaisten valintakriteerien perusteella valitaan tuettavat investoinnit. Valintakriteereitä 
ovat tuen kohteena olevan yritystoiminnan taloudellisiin edellytyksiin vaikuttavat tekijät, 
toimenpiteen vaikutukset tuen kohteena olevan yritystoiminnan talouteen ja toimenpiteen 
vaikutukset tuen kohteena olevan maatilan tuotanto-olosuhteisiin työympäristön, luonnonvarojen 
kestävän käytön tai eläinten hyvinvoinnin kannalta. 
 
Moni kielteisen päätöksen vuonna 2013 saanut tila hakee tukea vuoden 2014 aikana. Vuonna 2014 
investointeja tuetaan pelkästään kansallisin varoin, mutta tukijärjestelmä hakukierroksineen sinänsä 
säilyy suunnilleen samana.  
 
Ely-keskukset selvisivät kuitenkin vuoden lopun hakemusruuhkasta hyvin ja päätökset vuoden 2013 
hakemuksista onnistuttiin kuitenkin tekemään asetetussa määräajassa. Taulukkoon 2 on koottu 
lypsykarjatalouteen, naudanlihantuotantoon, kasvihuonetuotantoon ja sika- ja siipikarjatalouteen 
tehdyt myönteiset päätökset EU-osarahoitteisten tukien osalta vuosina 2009-2013.  
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Taulukko 2. Maaseudun kehittämisohjelman mukaiset investointitukipäätökset vuosina 2009-2013. 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Lypsykarjatalous 215 171 159 132 173 

C-alueen osuus 173 136 123 105 115 

Lihakarjatalous 81 73 57 50 56 

C-alueen osuus 52 53 36 30 35 

Kasvihuoneet  41 20 26 27 

C-alueen osuus  24 11 13 14 

Sikatalous    17 17 

Porsastuotannon osuus    13 6 

Siipikarjatalous    9 14 

 
Investointien keskikoko on selvästi kasvanut ohjelmakauden aikana. Erityisesti lypsykarjataloudes-
sa tilakoon kasvu on jossain määrin kytköksissä teknologiaan. Suuri osa investoinneista on vielä 
toistaiseksi ollut ”yhden robotin” kokoluokassa. Jatkossa entistä suurempi osa investoinneista 
kohdentuu yli 100 lehmän yksiköihin. Tämä näkyy jo nyt hankkeiden selvän suurenemisena 
edellisvuoteen verrattuna.  
 
Myös muissa tuotantosuunnissa investointituki kohdistuu selvästi keskimääräistä suuremmille 
tiloille. Siipikarjatalouden osalta keskimääräinen koko näyttää pienentyneen, mutta tämä johtuu 
siitä, että hankkeet kohdentuivat vuonna 2012 kananmunantuotantoon ja vuonna 2013 taasen 
broilerituotantoon. Taulukosta 3 ilmenee tuettujen investointien keskimääräinen koko. Tuki 
kohdentuu siten selvästi rakennekehityksen ja kilpailukyvyn parantamisen näkökulmasta oikeaan 
paikkaan. Maatalouden investointitukijärjestelmä on vakiintunut ja erittäin hyvin toimiva 
instrumentti eikä siihen kohdistu suuria muutospaineita.  
 
Taulukko 3. Hyväksyttyjen kustannusten keskiarvo (1 000 €) tuetuissa investoinneissa (kotieläinta-
loudessa ilman lantaloita ja rehuvarastoja) vuosina 2012 ja 2013. 

 2012 2013 

Lypsykarja 431 509 

Lihakarja 239 345 

Sikatalous 486 629 

Siipikarjatalous 940 712 

Kasvihuoneet 622 1024 

 
Edellisissä vuosiraporteissa arvioijat ehdottivat tulevaa ohjelmakautta ajatellen pohdittavan sitä, 
voidaanko investointien tukitasoja laskea ilman, että se vähentäisi investointeja. Tämä on edelleen 
ajankohtaista, koska päätöksiä rakennerahoituksen turvaamisesta pitkällä aikavälillä ei ole tehty 
Makeran rahoitusmahdollisuuksien pienentyessä. 
 
3.1.3 Yritystuet (tp 111, 123, 311, 312) 

Yritystuista merkittävin on yritysten perustamiseen ja kehittämiseen tarkoitettu tuki (tp 312). Siihen 
on vuoden 2013 loppuun mennessä käytetty yli 70 % yritystukiin myönnetystä rahoituksesta. Tukea 
voidaan myöntää kaikille maaseudulle toimiville yrityksille toimialaan katsomatta. Taulukkoon 4 
on koottu vuoden 2012 loppuun mennessä aloitettujen yrityshankkeiden yritystuet eriteltynä 
toimenpiteittäin ja toimintalinjoittain.  
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Taulukko 4. Yritystuet toimenpiteittäin vuoden 2013 loppuun mennessä. 
 

tp lkm EU-tuki sidottu, € 
leader-osuus 

lkm € 

Ammatillinen koulutus ja tiedotus 111 148 933 512 10 % 6 % 

Maa- ja metsätaloustuotteiden arvonlisäys 123 788 21 298 531 10 % 2 % 

TL 1 yhteensä   936 22 232 043 10 % 2 % 

           

Taloudellisen toiminnan laajentaminen 

maatalouden ulkopuolelle 
311 1 481 14 737 679 12 % 5 % 

Yritysten perustaminen ja kehittäminen 312 7 963 91 181 551 35 % 16 % 

TL 3 yhteensä   9 444 105 919 230 32 % 14 % 

           

Yritystuet yhteensä   10 380 128 151 273 30 % 12 % 

 
Leader-yritystuen rooli on ollut selvästi suurempi maatilojen ulkopuolisen yritystoiminnan 
tukemisessa (tp 312). Maatilakytkentäisessä yritystoiminnassa (tp 311) Leader-rahoitteisia 
hankkeita on noin 10 % kun muussa yritystoiminnassa niiden osuus on yli kolmannes. Leader-
hankkeet ovat olleet selvästi pienempiä kuin muut 3-linjan hankkeet. Tämä korostaa sitä monessa 
yhteydessä tehtyä havaintoa, että Leader-toimintaryhmätyö täydentää erinomaisesti muita ohjelman 
toimeenpanon instrumentteja. Leader-toimintaryhmät ovat tukeneet pienten maaseudun yritysten 
kehittämistä ja perustamista ja saaneet ohjelman toimeenpanoon mukaan uusia hyödynsaajia, joita  
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma ei olisi ilman toimintaryhmiä tavoittanut.  Yleisen 
taloustilanteen heikentyminen näkyy kuitenkin jossain määrin sekä myönnettyjen yritystukien 
määrässä että hankkeiden koossa. Myönnettyjen tukien määrä väheni jo vuonna 2011 jonkin verran. 
Vuonna 2013 talousnäkymät heikentyivät edelleen (kuva 2.).  
 

  
Kuva 2. Yritystukien lukumäärä 2007-2013. 
 
Vaikka taloudellisen tilanteen heikentyminen näkyy myös maaseudulla, eivät maaseudun yritykset 
selvästikään näytä olevan aivan yhtä herkkiä talouden muutoksille kuin monella muulla toimialalla. 
Tämä näkyy selvästi, kun verrataan työ- ja elinkeinoministeriön ToimialaOnlinen avulla tehtyä 
vertailua maaseutuohjelman mukaista tukea saaneiden yritysten ja muuta tukea (Finnvera, Tekes, 
TEM) saaneiden yritysten liikevaihdon ja henkilöstön määrän kehitystä (ks. tarkemmin liite 1.)  
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Myös hankkeiden keskimääräinen koko näyttää reagoivan taloudellisen tilanteen heikkenemiseen. 
Isoissa hankkeissa on isommat riskit ja niitä vältetään. Muutos on kuitenkin verraten pieni, joten 
kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä tästä keskimääräisen koon muutoksesta ei voi tehdä (kuva 
3.). 
 

 
Kuva 3. Yritystukien keskimääräinen (EU ja valtio yhteensä) suuruus, €.  
 
Mainitussa ToimialaOnlinen avulla tehdyssä vertailussa tarkasteltiin tukea saaneiden yritysten 
liikevaihdon ja henkilöstön määrän kehitystä tuensaantia seuraavina vuosina. Tukea saavat 
yrityksethän ovat pääsääntöisesti hyvin pieniä. Joukossa on paljon 1-2 henkilön yrityksiä, joille 
ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaus on iso kynnys. Tämä näkyi selvästi tuloksissa: 
henkilöstön määrään tuli selvä kasvupiikki välittömästi tuen saannin jälkeen, mutta sen jälkeen 
henkilöstön kasvu jäi hyvin vähäiseksi. Liikevaihdon osalta kasvu sen sijaan jatkui 2-3 vuotta muita 
yrityksiä nopeampana.  Siten tuki näyttää toimivan toivotulla tavalla. 
 
3.1.4 Hanketuet (tp 111, 124, 311-331, 411, 413, 421, 431) 

Hanketuista suurimmat toimenpiteet ovat 321 (Maaseudun elinkeinoelämän ja maaseutuväestön 
peruspalvelut), 322 (Kylien kunnostus ja kehittäminen) ja ammatilliseen koulutukseen ja tiedotta-
miseen tähtäävä toimenpide 111. Hanketukiin on yhteensä sidottu EU-rahaa jo lähes 250 milj. €. 
Taulukkoon 5 on listattu hanketuet vuoden 2013 loppuun mennessä.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Leader-hankkeet on listattu tässä taulukossa toimenpiteittäin hankkeen aloitusvuoden mukaan. Myönnettyjen tukien 
yhteismäärä on 5778 kpl eli hieman suurempi kuin tästä taulukosta ilmenevä 5766 kpl.   
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Taulukko 5. Hanketuet vuoden 2013 loppuun mennessä. 
 

tp lkm EU-tuki sidottu, € 
leader-osuus 

lkm € 

Ammatillinen koulutus ja tiedotus 111 303 35 364 826 10 % 2 % 

Yhteistyö maatalouden ja elintarviketalouden 

sekä metsätalouden uusien tuotteiden, 

menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi 

124 200 26 280 994 8 % 2 % 

TL 1 Yhteensä 
 

503 61 645 820 9 % 2 % 

      Taloudellisen toiminnan laajentaminen 

maatalouden ulkopuolelle 
311 25 1 787 437 36 % 14 % 

Yritysten perustaminen ja kehittäminen 312 156 11 935 654 41 % 14 % 

Matkailuelinkeinojen edistäminen 313 326 17 065 744 58 % 23 % 

Maaseudun elinkeinoelämän ja maaseutuväestön 

peruspalvelut 
321 1 743 81 434 797 78 % 31 % 

Kylien kunnostus ja kehittäminen 322 1 913 38 993 826 91 % 71 % 

Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen 323 748 17 904 903 89 % 55 % 

Koulutus ja tiedotus 331 228 16 708 824 45 % 14 % 

TL 3 Yhteensä 
 

5 139 185 831 184 81 % 38 % 

      Toimintaryhmät  431 124 21 509 128 
  

    
  

Kaikki yhteensä  5 766 247 477 004 75 % 29 % 

 
Hanketukien keskeinen tehtävä on lisätä maaseudun elinvoimaa edesauttamalla mahdollisuuksia 
infrastruktuurin kehitykselle mutta ennen kaikkea luomalla edellytyksiä yritystoiminnalle. Tästä 
näkökulmasta hankkeiden keskeinen tehtävä on edistää maaseudun yritysten investointeja ja luoda 
edellytyksiä myös uudelle yritystoiminnalle ja sitä kautta parantaa maaseudun työllisyyskehitystä. 
Aiemmissa arviointiraporteissa on kiinnitetty huomiota hankkeiden vaikuttavuuteen tästä 
näkökulmasta, sen takia asiaa tarkastellaan raportin erityisteemassa (luku 4) yksityiskohtaisemmin. 
 
Hanketukien seurantatiedot tuovat esille sen, miten ratkaisevan tärkeitä toimijoita Leader-ryhmät 
ovat olleet ohjelman maaseutualueiden yhteisöllisyyden, sosiaalisen kestävyyden ja sosiaalisen 
pääoman vahvistajina. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa kehitystä, jossa kehitys on väestöryhmien 
välillä oikeudenmukaista ja jossa asukkaat voivat vaikuttaa mahdollisimman laajasti ja syvällisesti 
elinympäristöään koskeviin ratkaisuihin. Vahva sosiaalinen pääoma ja yhteisöllisyys taas 
merkitsevät alueen toimijoiden välistä luottamusta, sujuvaa yhteistyötä sekä yhteenkuuluvuuden 
tunnetta. Kylien kunnostusta ja kehittämistä ovat rahoittaneet miltei yksinomaan Leader-ryhmät. 
Myös maaseutuperinnön säilyttämisessä ja edistämisessä suurin osa rahoituksesta on kanavoitunut 
Leader-ryhmien kautta (ks. taulukko 5.). Maaseutuperinnön säilyttämisessä ja edistämisessä Leader- 
rahoitus on kolmannes toimenpiteen rahoituksesta. Teemassa toteutetuista hankkeista kuitenkin 
yhdeksän kymmenestä on ollut Leader-toimintaryhmien rahoittamia hankkeita, joissa kansalaisjär-
jestöt ovat mukana ja joissa tehdään usein talkootyötä. Myös nämä hankkeet ovat vahvistaneet 
yhteisöllisyyttä, sosiaalista pääomaa ja sosiaalisesti kestävää kehitystä ohjelma-alueilla. 
 
3.2 Tulovaikutukset 
Ohjelman määrällisesti suurimmat tulonsiirrot tehdään luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen 
kautta. Näistä tulonsiirroista syntyvät myös kokonaisuuden kannalta suurimmat tulovaikutukset. 
Tulovaikutuksissa ei ollut ohjelmasta aiheutuneita muutoksia vuosien 2012 ja 2013 välillä. 
Merkittävin ohjelman toimintaympäristössä tapahtunut muutos vuonna 2013 on ollut maatalous-
markkinoiden ja etenkin viljamarkkinoiden muutokset (kuva 4.). Tuotannon kasvu ja kysynnän 
kasvun samanaikainen hidastuminen käänsivät viljan hinnat laskuun sekä maailmalla että 
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Suomessa. Hintojen lasku sulatti satovuoden 2012/13 hintapiikin. Maailmassa tuotettiin viljaa 
enemmän kuin koskaan. Suomessa korjattiin suurin sato viiteen vuoteen. 
 
Lihan ja maidon osalta markkinatilanne heilahti vuoden 2013 aikana päinvastaiseen suuntaan. 
Sianlihan tuotannon lasku käänsi lihan hinnat nousuun myös Suomessa. Maitomarkkinoilla etenkin 
vientikysynnän kasvu veti hintoja ylöspäin. 
 

 
Kuva 4. Tuottajahintoihin suhde tuotantopanoshintoihin tuotantosuunnittain. 
 
Tuotantopanoshintojen nousu hidastui vuonna 2013 aikaisempiin vuosiin verrattuna selvästi. Viljan 
hintojen lasku helpotti loppuvuodesta kotieläintilojen rehukustannuksia. Myös lannoitehintojen 
nousu oli selvästi aiempia vuosia maltillisempaa. Energian hintataso laski hieman. Toteutunut 
kehitys paransi lihantuotannon ja heikensi viljantuotannon tulokehitystä. Tästä seurasi, että vuoteen 
2012 verrattuna tuen merkitys tulonmuodostuksessa kasvoi kasvintuotannossa ja pieneni lihantuo-
tannossa. Maidontuotannossa tulokehitys pysyi vuoden 2012 tasolla.  
 
3.2.1 Luonnonhaittakorvaus (tp 211, 212) 

Luonnonhaittakorvauksessa suhteellinen merkitys maatalouden tulonmuodostuksessa nousi hieman 
vuonna 2013. Tämä on seurausta viljan hintojen laskusta. Maatalouden kokonaistuotot kasvoivat 
kotieläintuotannossa vuoteen 2012 verrattuna, mutta laskevat viljantuotannossa.  
 
3.2.2 Maatalouden ympäristötuki (tp 214) 

Markkinamuutosten seurauksena myös ympäristötuen merkitys maatalouden tulonmuodostuksessa 
kasvoi kasvinviljelyssä ja laski kotieläintuotannossa vuoteen 2012 verrattuna. Merkitys oli 
kuitenkin luonnonhaittakorvausta pienempi, koska ympäristötuki on ensisijassa korvausta eri 
toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista.  
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3.2.3 Muut toimenpiteet 

Kaikilla ohjelman toimenpiteillä on tulovaikutuksia. Vaikutukset kuitenkin vaihtelevat toimenpiteit-
täin. Vuoteen 2012 verrattuna ohjelman tulovaikutukset muiden toimenpiteiden kuin luonnonhaitta-
korvauksen ja ympäristötuen osalta ovat oletusarvoisesti samansuuntaiset vuonna 2013.  
 
3.3 Markkina- ja tuotantovaikutukset 
Ohjelman markkinavaikutukset ovat heijastuvat ohjelman tavoitteiden toteutumisen kautta. 
Luomutuotannon voimakas kasvu saattaisi vaikuttaa eri tuotteiden ja tuotantosuuntien väliseen 
asemaan, jos kuluttajien kiinnostus tuotteiden ostamiseen lähtisi voimakkaaseen kasvuun. 
Markkinoiden heilahtelut ovat jo kasvattaneet luomutuotannon suosiota ohjelmakauden aikana. 
Näin ollen ohjelmalla voidaan katsoa olevan maltillisia markkinavaikutuksia.  
 
Tuen markkinavaikutuksia voidaan tarkastella tuotannollisten, rakenteellisten sekä laajempien 
aluevaikutusten kautta. Tuella on tuotannollista vaikutusta, jos eri tuotantosuuntien, eri alueiden tai 
viljelykasvien tukitasoissa on eroja, joiden seurauksena syntyy kannustin käynnistää tai laajentaa 
tuotantoa tai siirtää sitä alueelta toiselle, tuotantokasvilta toiselle tai tuotantosuunnasta toiseen. 
Markkinoihin liittyvät rakenteelliset vaikutukset voivat olla rakennekehitystä hidastavia tai 
nopeuttavia. 
 
Ohjelman tuet ovat lähtökohtaisesti tuotannosta irrotettuja tulotukia, vastikkeellista korvausta tai 
rakenteellisia investointitukia. Tuotannosta irrotettu tuki ei ohjaa tuotantoa, joten sen aiheuttamat 
tuotantovaikutukset ovat ainoastaan minimaalisia. Tuki saattaa ylläpitää sellaista tuotantoa, joka 
ilman tukea loppuisi tai siirtyisi tehokkaampien tuottajien haltuun. Investointitukiin liittyvät 
tuotantovaikutukset ovat yleensä seurausta tuottavuuden kasvusta. Ohjelmaan sisältyvillä tuilla ei 
ole vuoden 2013 aikana merkittäviä markkinavaikutuksia, eivätkä vaikutukset eroa ohjelmakauden 
aikaisemmista vuosista. Koska ohjelman sisältöön ei ole tullut merkittäviä muutoksia eri alueiden 
välillä, ei ohjelman toimenpiteillä ole ollut vaikutusta eri alueiden tai tuotantolinjojen suhteelliseen 
asemaan. 
 
3.3.1 Luonnonhaittakorvaus (tp 211, 212) 

Luonnonhaittakorvauksen piirissä oleva peltoala ei ole muuttunut merkittävästi vuonna 2013. 
Tukitasoissa tai alueiden välisissä tukieroissa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2013 aikana. 
 
3.3.2 Maatalouden ympäristötuki (tp 214) 

Selkein yksittäinen markkinavaikutus on luonnonmukaiseen tuotantoon liittyvät erityistukisopimuk-
set, joiden kautta luomuviljelyä Suomessa edistetään. Luonnonmukainen viljely on ohjelman 
ansiosta Suomessa selvästi yleisempää verrattuna tilanteeseen, jossa luomutuotantoa ei erityisympä-
ristötukisopimusten kautta edistettäisi. 
 
Luomutilojen lukumäärä on kasvanut 33 tilalla vuoteen 2012 verrattuna. Luomu- ja siirtymävai-
heessa oleva ala kasvoi 4 % vuoteen 2012 verrattuna (Evira 2014).3 Luomutuotannon kasvu ei 
kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että ohjelman markkinavaikutukset olisivat vuonna 2013 
olleet merkittävästi edellistä vuotta suuremmat. Myös se on otettava huomioon, että n. 40 % 
luomuna tuotetusta markkinoidaan tavanomaisten tuotteiden yhteydessä. Markkinavaikutukset 
rakentuvat ennen kaikkea koko elintarvikeketjun rakenteen muutoksen kautta.  
 
                                                 
3 Kaikki Eviran rekisterissä olevat tilat eivät ole hakeneet luomutuotannolle myönnettyä ympäristötukea. Ero on 
kuitenkin marginaalinen. 
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3.3.3 Muut toimenpiteet 

Muilla ohjelman toimenpiteillä ei ollut merkittäviä markkinavaikutuksia vuonna 2013 (taulukko 6.). 
 
Taulukko 6. Toimenpiteiden tulo- ja markkinavaikutukset 2013. 
 

Tulovaikutus Markkinavaikutus Tuotantovaikutus 

Luonnonhaittakorvaus (tp 211, 212) +/- +/- +/- 

Ympäristötuki (tp 214) +/- +/- - 

Perus- ja lisätoimenpiteet +/- o - 

Erityissopimukset +/- o - 

Muut toimenpiteet + o +/- 

++ = merkittävä lisäävä vaikutus 

+ = lisäävä vaikutus 

+/- = säilyttävä vaikutus 

- = toimenpiteellä heikentävä vaikutus 

-- = toimenpiteellä merkittävä heikentävä vaikutus 

o = toimenpiteellä ei vaikutusta 

x = politiikan vaikutusta ei voida määrittää 

 
 
3.4 Ympäristö- ja hyvinvointivaikutukset 
Ohjelman merkittävimmät positiiviset ympäristövaikutukset syntyvät maatalouden ympäristötuen 
kautta. Myös luonnonhaittakorvauksella ja ei-tuotannollisten investointien tuella on ympäristövai-
kutuksia. Tuotantoeläinten hyvinvointivaikutuksia synnyttää eläinten hyvinvointituki. Vaikuttavuut-
ta on tarkasteltu toimenpiteittäin seuraavissa alaluvuissa. Ohjelmaan ei vuonna 2013 tehty sellaisia 
muutoksia, joilla olisi merkitystä ohjelman ympäristövaikuttavuuden kannalta. Luonnonhaittakor-
vauksia, ympäristötukia ja eläinten hyvinvointitukia koskevien sitoumusten jatkaminen vuodella 
ohjelmakauden vaihteen yli mahdollistettiin ohjelmamuutoksella. 
 
Ohjelman ympäristövaikuttavuuden seurantatutkimuksesta (MYTVAS 3) on valmistumassa 
loppuraportti kevään 2014 aikana. Tutkimuksen alustaviin tuloksiin on viitattu myös tässä 
vuosiraportissa.  
 
3.4.1 Maatalouden ympäristötuki (tp 214) 

Kuvissa 5. ja 6. on esitetty vuosina 2007-2013 ympäristötukea (ympäristötuki ja erityisympäristötu-
ki) saaneiden tilojen lukumäärät sekä myönnetyt tukimäärät. Ympäristötukea saaneiden tilojen 
lukumäärä pieneni 2 %:lla. Myönnetyn tuen kokonaismäärän kasvu taittui vuonna 2012 vähentyen 
edelliseen vuoteen verrattuna 0,4 %; vuonna 2013 myönnetyn tuen kokonaismäärä oli 0,2 % 
pienempi kuin vuonna 2012. Ympäristötukea saaneiden tilojen kokonaismäärän vähentyminen 
myönnetyn tuen määrää enemmän kertoo alan rakennekehityksestä, jossa maatilojen keskikoko 
kasvaa. Maatilojen lukumäärä pieneni vuodesta 2012 vuoteen 2013 55 903 tilasta 54 482 tilaan, eli 
n. 2,5 % (Tike 2014).  Myönnetyn erityisympäristötuen määrä on kasvanut koko ohjelmakauden 
ajan; vuonna 2013 erityisympäristötukia myönnettiin 4 % enemmän kuin vuonna 2012. Samalla 
erityisympäristötukia saaneiden tilojen määrä on vähentynyt. Vuonna 2013 tilamäärä vähentyi 2 
%:lla vuoteen 2012 verrattuna ja vuonna 2012 noin 13 %:lla vuoteen 2011 verrattuna.  
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Erityisympäristötuista monivaikutteisen kosteikon hoito -toimenpide on kasvattanut ohjelmakauden 
aikana jatkuvasti suosiotaan, ja myöntöjen osalta v. 2013 päästiin toimenpiteelle asetettuun 
tavoitemäärään. Pohjavesialueiden peltoviljely ja valumavesien käsittelymenetelmät -toimenpiteet 
ovat olleet ohjelmakauden ajan tasaisen suosittuja. Myöntöjen perusteella luomutuotanto on 
jatkanut suosion kasvattamista, sen sijaan tilojen lukumäärän kasvu on taittunut vuonna 2013. 
Perinnebiotoopit -toimenpiteen suosio on kasvanut myöntöjen perusteella tarkasteltuna; toimenpi-
teen valinneiden tilojen lukumäärä oli sen sijaan vähentynyt. Myös maiseman ja luonnon 
monimuotoisuus –toimenpiteen suosio on kasvanut hitaasti myöntöjen osalta, mutta ei tilamäärän. 
Alkuperäiseläinroduille myönnetty tuki on ohjelmakauden loppupuolella pysynyt tasaisena, myös 
kasvien osalta ollaan päästy lähelle tavoitetasoa. Lietelannan sijoittaminen peltoon –toimenpide on 
ollut hyvin suosittu myöntöjen perusteella, ja sen suosio on yhä kasvanut. Ravinnekuormituksen 
tehostettu vähentäminen ja turvepelto –toimenpiteet eivät ole saavuttaneet tavoitteitaan, eikä niiden 
suosiossa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.  

 
Kuva 5. Ympäristötukea saaneiden tilojen lukumäärät vuosina 2007-2013. 
 

 
Kuva 6. Myönnetyn ympäristötuen määrä vuosina 2007-2013. 
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Ympäristötuen toimenpiteiden ominaisvaikuttavuudesta on seuraavassa esitetty lyhyet toimenpi-
dekohtaiset kuvaukset perustuen MYTVAS 3 -tutkimuksen taustadokumenttiin (Grönroos ym. 
2014), tuoreimpaan MYTVAS 3 -tutkimuksen loppuraportin luonnokseen sekä ohjelman arvioinnin 
kuluessa tehtyihin havaintoihin. Toimenpiteiden ominaisvaikuttavuutta ei ole systemaattisesti 
selvitetty kontrafaktuaaliseen lähestymistapaan nojaten, vaan arvio vaikuttavuudesta perustuu 
saatavilla olevaan tutkimustietoon tai päätelmiin. 
 
Ympäristötuen perustoimenpiteet 
Ympäristötuen perustoimenpiteistä viljelyn ympäristönsuojelun suunnitteluun ja seurantaan 
kuuluva viljavuustutkimus oli toimenpide, joka olisi haastatteluaineistojen valossa todennäköisesti 
toteutettu ilmankin tukea (MYTVAS 3 2014.) Luonnonhoitopellot vaikuttavat erityisesti monivuoti-
sina positiivisesti ravinnekuormitukseen ja luonnon monimuotoisuuteen (Grönroos ym. 2014), ja 
ohjelman vuoden 2012 vuosiarviointiraporttia varten tehdyssä kyselyssä (Kytölä ym. 2013) 
vastaajat nimesivät usein luonnonhoitopellot hyväksi toimenpiteeksi. Peltokasvien lannoitus –
toimenpide on myötävaikuttanut ravinnetaseiden laskuun (Grönroos ym. 2014); kaikkiaan 
ympäristötuen ehtojen arvioitiin mallinnusten valossa vähentäneen maatalouden ympäristökuormi-
tusta (MYTVAS 3 2014). Pientareilla ja suojakaistoilla on positiivisia vaikutuksia sekä vesistö-
kuormitukseen että luonnon monimuotoisuuteen, tosin pientareiden pinta-ala on kokonaisuudessaan 
vähentynyt (kuten peltojenkin) (MYTVAS 3 2014). Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman 
ylläpito sisältävät yleisiä maiseman ylläpitoon liittyviä velvoitteita, joiden tosiasiallinen vaikutta-
vuus on kuitenkin pieni. Toimenpiteeseen liittyvällä monimuotoisuuskartoituksella ei ole juurikaan 
edes ympäristötietoisuuden lisääntymiseen liittyvää vaikuttavuutta, vaan toimenpide koetaan 
turhana ja byrokraattisena (MYTVAS 3 2014). 
 
Ympäristötuen lisätoimenpiteet 
Vähennetty lannoitus –toimenpiteen arvioidaan vähentävän ravinnekuormitusta typen osalta 10 % ja 
fosforin osalta 20 % (Grönroos ym. 2014). Väliarviointiraportin kyselyssä (Kuhmonen ym. 2010) 
toimenpide oli muita yleisempi pienillä tiloilla, viljatiloilla sekä iäkkäämpien viljelijöiden 
keskuudessa. Typpilannoituksen tarkentaminen peltokasveilla –toimenpide perustuu mittauksiin, ja 
toimenpiteellä on vaikuttavuuspotentiaalia, mutta sen todellisesta vaikuttavuudesta ei kuitenkaan 
ole selvää näyttöä (Grönroos ym. 2014). Sama näkemys koskee ravinnetaseet-toimenpidettä. 
Molempia toimenpiteitä toteutettiin useammin isoilla kuin pienillä tiloilla (Kuhmonen ym. 2010). 
Lannan levitys kasvukaudella –toimenpiteessä lanta on levitettävä kasvukauden loppuun mennessä, 
eikä lantaa saa luovuttaa ulos tilalta. Toimenpide ei sisällä vaatimusta lannan multaamisesta. 
Toimenpide voi vähentää fosforikuormitusta 0-10 % (Grönroos ym. 2014). Toimenpidettä 
toteutettiin muita useammin isoilla karjatiloilla (Kuhmonen ym. 2010). Peltojen talviaikainen 
kasvipeitteisys ja kevennetty muokkaus –toimenpiteen tavoitteena on eroosion estäminen sekä maan 
rakenteen parantaminen. Lisäksi toimenpide ehkäisee typen huuhtoutumista, mutta voi sen sijaan 
jopa lisätä liukoisen fosforin huuhtoutumista (Grönroos ym. 2014). Toimenpidettä toteuttivat 
useimmin isot tilat sekä iäkkäät viljelijät, lisäksi toimenpide yhdistyi koettuun vesistönsuojelutar-
peeseen (Kuhmonen ym. 2010). Viljelyn monipuolistaminen –toimenpiteen tavoitteena on vähentää 
monokulttuurin aiheuttamia ympäristöhaittoja Etelä-Suomessa, ja oletusten mukaan toimenpide 
vähentää eroosiota ja parantaa maan rakennetta sekä voi vähentää torjunta-ainekuormitusta 
(Grönroos ym 2014). Toimenpidettä toteutettiin muita yleisemmin isoilla viljatiloilla, minkä osalta 
toimenpide kohdistuu tarkoituksenmukaisella tavalla (Kuhmonen ym. 2010). Laajaperäinen 
nurmituotanto –toimenpide on suunnattu kotieläintiloille, ja sillä voi olla positiivisia monimuotoi-
suusvaikutuksia, minkä lisäksi se vähentää typpihuuhtoumaa (Grönroos ym. 2014). Kerääjäkasvien 
viljely –toimenpiteen tavoitteena on kerääjäkasvien tehostama ravinteiden talteenotto. Toimenpide 
vaikuttaa lähinnä typen huuhtoumaan (Grönroos ym. 2014). Puutarhatilan lisätoimenpiteiden 
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vaikuttavuuspotentiaali liittyy erityisesti typen huuhtoutumisriskin vähentämiseen sekä torjunta-
aineiden käytön vähentymiseen (Grönroos ym. 2014).  
 
Erityisympäristötuet 
Suojavyöhykkeet –toimenpide vähentää eroosiota sekä ravinnekuormitusta suojakaistan omalla 
alueella; lisäksi toimenpiteellä on positiivisia vaikutuksia monimuotoisuuteen ja maisemaan. 
Kaistan teho riippuu sen leveydestä (Grönroos ym. 2014). Suojakaistan nurmiviljely näyttää 
vähentävän tehokkaimmin liukoisen fosforin huuhtoutumista (Uusi-Kämppä 1995). Toimenpiteen 
valitsivat useimmiten viljatilat sekä tilat, jotka kokivat tilalla olevan vesistön- ja monimuotoisuu-
densuojelutarpeita; toimenpiteen valintaperusteena olivat usein ympäristösyyt (Kuhmonen ym. 
2010). Kosteikot vaikuttavat ravinnekuormitukseen kasvien ravinteidenoton ja veden viipymän 
lisääntymisen kautta. Kosteikkojen teho riippuu valuma-alueen koosta, viipymän pituudesta ja 
pellon osuudesta valuma-alueesta. Fosforin pidättäjänä kosteikkojen tehoon vaikuttaa maan fosforin 
tasapainokonsentraatio. Lisäksi kosteikoilla on positiivisia monimuotoisuusvaikutuksia (Grönroos 
ym. 2014). Kosteikkotoimenpidettä toteutettiin usein sen tuottamien ympäristöhyötyjen vuoksi (ei 
esim. taloudellisten syiden vuoksi), lisäksi toimenpide yhdistyi tilojen maisemansuojelutarpeeseen 
(Kuhmonen ym. 2010). Valumavesien käsittelymenetelmien tavoitteena on ravinteiden huuhtoutu-
misen estäminen kuivatusta säätämällä ja ojavesiä kierrättämällä. Lisäksi toimenpiteestä on hyötyä 
happamien sulfaattimaiden aiheuttamien ympäristöriskien hallitsemisessa (Grönroos ym. 2014). 
Toimenpidettä toteutettiin muita useammin isoilla tiloilla, ja usein ympäristötekijöiden vuoksi 
(Kuhmonen ym. 2010).  
 
Luonnonmukaisessa tuotannossa kuormitus on lähtökohtaisesti tavanomaista viljelyä vähäisempää 
ravinteiden tarkemman talteenoton ja hyödyntämisen takia, lisäksi luomuviljely edistää luonnon 
monimuotoisuutta (Grönroos ym. 2014). Pitkään jatkuneessa luomuviljelyssä rikkakasvit yleistyvät 
jatkuvasti, millä on vaikutusta satotasoihin (MYTVAS 3 2014). Luomuviljely-toimenpidettä 
perusteltiin usein ympäristösyillä. Pohjavesialueiden peltoviljely perustuu erillisiin sopimuksiin ja 
tapauskohtaisesti laadittaviin suunnitelmiin, jotka sisältävät aina typen käytön rajoituksen. Typen 
huuhtoutumiseen käytännössä vaikuttaa merkittävästi käytettävä viljelykasvi, toisaalta typpirajoi-
tukset voivat vaikuttaa satomääriin ja sadon laatuun (Grönroos ym. 2014). Pohjavesialueiden 
peltoviljely –toimenpidettä toteutettiin usein ympäristösyiden vuoksi (Kuhmonen ym. 2010).  
 
Perinnebiotooppien hoidon vaikutukset maatalousluonnon monimuotoisuuteen ovat hyvin 
toteutettuna merkittäviä (Grönroos ym. 2014). Toimenpide oli muita yleisempi karjatiloilla, ja sitä 
toteuttaneet tilat kokivat muita useammin tilallaan olevan vesistöjen, monimuotoisuuden ja 
maisemansuojelutarpeita; toimenpide otettiin käyttöön usein ympäristösyiden vuoksi (Kuhmonen 
ym. 2010). Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen –toimenpide on monimuotoisten 
kohteiden hoitoa ja säilyttämistä edistävä toimenpide, jonka vaikuttavuus on osin ristiriitainen eikä 
sitä ole selvästi todennettu (Grönroos ym. 2014). Toimenpidettä toteutettiin muita useammin 
pienillä tiloilla sekä iäkkäämpien viljelijöiden keskuudessa, ja toimenpiteen toteuttaminen liittyi 
sekä koettuun vesistön-, monimuotoisuuden ja maisemansuojelutarpeeseen; toimenpiteen 
toteuttamisen perusteluna olivat usein ympäristösyyt (Kuhmonen ym. 2010). Alkuperäisrodut ja –
kasvit –toimenpiteet edistävät geneettisen monimuotoisuuden säilymistä. Alkuperäisrodut-
toimenpidettä toteutettiin useimmiten pienillä tiloilla, ja siihen yhdistyi tiloilla tunnistettu 
monimuotoisuuden ja maisemansuojelutarve (Kuhmonen ym. 2010).  
 
Ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen –toimenpide on suunnattu fosforirikkaille peltoloh-
koille, ja sen vaikutukset toteutuvat ensisijaisesti fosforilannoituksesta pidättäytymisen kautta. 
Toimenpiteen toteuttaminen liittyi usein koettuun vesistön- ja maisemansuojelutarpeeseen ja sen 
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käyttöä perusteltiin usein ympäristösyillä (Kuhmonen ym. 2010). Lietelannan sijoittaminen peltoon 
–toimenpiteellä pyritään vähentämään ravinnekuormitusriskiä sekä ammoniakkipäästöjä ja tätä 
kautta hajuhaittoja. Toimenpide vähentää ammoniakkipäästöjä merkittävästi ja parantaa myös satoa 
(Grönroos ym. 2014). Toimenpide oli muita yleisempi isoilla karjatiloilla, ja sitä toteuttivat muita 
useammin nuoret viljelijät. Toimenpiteen toteuttaminen yhdistyi myös koettuun ilman- ja 
maisemansuojelutarpeeseen (Kuhmonen ym. 2010). Turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely –
toimenpiteessä eloperäisiä maapohjia viljellään heinällä tai nurmella kymmenen vuoden ajan. 
Toimenpide vähentää eroosiota ja typen huuhtoutumista sekä kasvihuonekaasupäästöjä (Grönroos 
ym. 2014). Toimenpidettä toteutettiin etupäässä karjatiloilla (Kuhmonen ym. 2010).  
 
MYTVAS-tutkimuksessa oli yhä esillä tehokkaimpien toimenpiteiden oikean kohdistumisen 
ongelma ja tilakohtaisen suunnittelun tarve. Yleisesti ympäristötukijärjestelmä näyttäisi lisäävän 
paitsi ympäristötietoisuutta myös merkittävästi lisäävän niiden toimenpiteiden käyttöönottoa, joilla 
kielteisiä ympäristövaikutuksia voidaan vähentää. Kokonaisuutena maatalouden ominaiskuormitus 
on laskusuunnassa. Maatalouden fosforikuormitus on laskenut kaikkialla, selvimmin Pohjanlahdel-
la. Typpikuormitus sen sijaan on hieman kasvanut; kasvusta 50 % selittää turvepeltojen raivaus. 
Tilastollisessa analyysissä typpikuormituksesta 60 % selittyy typpitaseilla, fosforikuormituksesta 
taas miltei 90 % selittyy maan fosforiluvulla. Tämän vuoksi fosforikuormituksen hillitsemiseksi 
fosforiluvun alentamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat tärkeitä. Fosforikuormituspotentiaalin 
kannalta talviaikaisen kasvipeitteisyyden ja kevennetyn muokkauksen vaikutuksia tulisi tutkia 
tarkemmin: toimenpiteestä on hyötyä typpikuormituksen vähentämisessä sekä eroosioherkkien 
maiden suojelussa, mutta tutkimustulosten perusteella ei niinkään fosforikuormituksen kannalta 
olennaisen liukoisen fosforin kuormituksen vähentämisessä (MYTVAS 3 2014). Osaltaan 
maatalouden aiheuttamaan ympäristökuormitukseen ja ympäristöongelmiin vaikuttavat tuotannon 
alueellinen eriytyminen ja keskittyminen, jotka aiheuttavat erityisesti lannan lannoituskäytön 
ongelmia. Keskittymisen haittoja voitaisiin merkittävästi vähentää ottamalla käyttöön sekä viljelijää 
että ympäristöä hyödyttäviä keinoja lannan jatkokäsittelemiseksi esim. kohdennettujen investointi-
tukien muodossa. Samalla voitaisiin vähentää tarvetta eloperäisten maiden pellonraivaukselle, joka 
keskittyy merkittävissä määrin Pohjanmaan karjatalouden hallitsemille alueille.  
 
3.4.2 Luonnonhaittakorvaus (tp 211, 212) 

Luonnonhaittakorvausta saaneiden tilojen määrä laski vuoteen 2012 verrattuna 2 %, mikä oli 
kuitenkin vähemmän kuin lasku vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna (5 %). Luonnonhaittakorva-
uksen myöntöjen määrä pieneni myös, mutta vähemmän kuin tilamäärä (0,2 %). Pääsääntöisesti 
luonnonhaittakorvausta saaneiden tilojen muutos heijastelee kuitenkin yleistä rakennekehitystä, sillä 
tilojen lukumäärä vähentyi 2013-2012 noin 2,5 % ja 2012-2011 noin 4 % (Tike 2014). 
 
Tukijärjestelmän vaikuttavuudessa ei tapahtunut olennaisia muutoksia edelliseen ohjelmavuoteen 
verrattuna. Luonnonhaittakorvauksen ympäristövaikuttavuus perustuu täydentävien ehtojen 
noudattamiseen, jotka sisältävät sekä lakisääteiset vaatimukset että hyvän maatalouskäytännön 
vaatimukset (ml. esim. vähintään 60 cm leveät pientareet, viljelykiertovaatimuksen, maatalousmaan 
luontoarvojen säilyttämisen sekä erilaisia lantaan ja lannoitukseen liittyviä ehtoja). Tuki on 
merkittävä peltojen maatalouskäytössä säilymisen kannalta, mikä tuottaa merkittäviä positiivisia 
ulkoisvaikutuksia (esim. avoin maisema, maatalouselinympäristöt, kulttuuriympäristöt). 
 
3.4.3 Eläinten hyvinvointituki (tp 215) 

Eläinten hyvinvointitukeen sitoutuneiden tilojen määrän kehitys ohjelmakauden vuosina 2007-2013 
sekä vuosittaiset myönnöt on esitetty kuvassa 7. Myöntöjen määrä kasvoi v. 2012 selvästi, mutta 
vähentyi vuonna 2013 vuoden 2012 tasosta 6 %. Myöntöjen määrä vähentyi 0,5 %. Tukitasossa 
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tapahtuneet muutokset lisäsivät hyvinvointituen hakumääriä merkittävästi vuonna 2012 (Kytölä ym. 
2013), mutta tukitasossa ja -ehdoissa tapahtuneet muutokset eivät näkyneet hakumäärissä enää 
vuonna 2013. Vuonna 2013 eläinten hyvinvointitukeen oli sitoutunut 16 % enemmän tiloja kuin 
vuonna 2011, ennen tuen uudistamista.  
 

 
Kuva 7. Eläinten hyvinvointitukeen sitoutuneet tilat sekä myönnöt vuosittain. 
 
Vuonna 2013 julkaistiin eläinten hyvinvointituen uudistuksen vaikutuksia lypsykarjatiloilla koskeva 
opinnäytetyö (Koistinen 2013). Uusiin sitoumusehtoihin sitoutumisen tärkein syy oli tukitason 
nousu, mutta myös eläinten terveyden ja hyvinvoinnin parantumisella oli merkitystä viljelijöille. 
Tukitason korotus myös vastasi entistä paremmin tukiehtojen aiheuttamaa työmäärää. Eläinten 
hyvinvoinnin voi katsoa parantuneen tukeen sitoutuneilla tiloilla. Suosituin lisäehto kyselyn 
kohdejoukkona olleilla hyvinvointitukeen sitoutuneilla lypsykarjatiloilla oli vähintään 6 kk:n 
ikäisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen.  
 
Vuoden 2013 eläinten hyvinvointitukien koskevat valvontatiedot eivät ole vielä valmiit. Vuonna 
2012 tarkastettiin 342 tukea saanutta tilaa (297 nautatilaa ja 45 sikatilaa). Valvotuista tiloista noin 
neljännekselle aiheutui joko eläinmääriin tai tukiehtoihin liittyviä seuraamuksia. Tämä on kuitenkin 
hieman vähemmän kuin esimerkiksi tilatuen ja ympäristötuen valvonnoissa ja samaa luokkaa kuin 
Eviran eläinsuojelulain noudattamista koskevissa tarkastuksissa. Perusehdoista ruokintaan ja 
hoitoon liittyviä puutteita oli noin 10 prosentilla valvotuista tiloista. Muista perusehdoista eniten oli 
huomautettavaa toimintahäiriöihin varautumisessa sekä terveydenhuoltoasiakirjoissa. Lisäehdoista 
eniten oli puutteita palontorjunta- ja pelastussuunnitelmissa (vuodesta 2013 alkaen nämä edellyte-
tään jo perusehdoissa).   
 
Asiantuntija-arvioiden mukaan suurimmat hyödyt eläinten hyvinvoinnin parantumisen kannalta on 
saatu yhtäältä ennaltaehkäisevästä terveydenhuoltotyöstä (suunnitelmat, sopimukset ja th-käynnit) 
sekä toisaalta eläinten liikkumis- ja virikemahdollisuuksien lisääntymisestä. Tutkittua tietoa 
vaikutuksista ei kuitenkaan ole. Tuottajien näkökulmasta ennaltaehkäisevän terveydenhuollon 
sisältyminen toimenpiteisiin on myös lisännyt tukeen sitoutumista. Tulevalla ohjelmakaudella tämä 
toimenpide ei kuitenkaan enää ole vastaavalla tavalla eläinten hyvinvointitukeen sisäänrakennettu-
na, joten tukiehtoihin sitoutuminen on vaarassa vähentyä.  
 
Tukitason nousu vuonna 2012 kannusti myös aiemmin tuen ulkopuolella olleita tiloja hakeutumaan 
tuen piiriin. Väliarviointiraportissa (Kuhmonen ym. 2010) viljelijät olivat maininneet tuen 
pienuuden usein syyksi jättäytyä tuen ulkopuolelle. Tulevaisuuden haasteena on yhä kuitenkin 
eläinten hyvinvoinnin tason parantaminen niillä tiloilla, jotka eivät ole sitoutuneet hyvinvointitu-
keen, ja jotka ovat katsoneet tuen ehtojen olevan sopimattomia tilan olosuhteisiin.  
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3.4.4 Hanke- ja yritystuet 

Ohjelmasta rahoitettujen hankkeiden ympäristövaikuttavuutta tarkasteltiin vuoden 2012 vuosirapor-
tissa (Kytölä ym. 2013) laajasti. Ohjelmakaudella rahoitetuista, käynnissä olevista tai päättyneistä 
hankkeista noin 10 %:lla katsottiin olevan suoria positiivisia ympäristövaikutuksia. Eniten 
rahoitettuja ympäristövaikuttavia hanketyyppejä olivat uusiutuvan energian käytön lisäämiseen 
tähtäävät hankkeet (32 % ympäristövaikuttavien hankkeiden kokonaisrahoituksesta) sekä 
vesihuollon parantamiseen tähtäävät hankkeet (19 % ympäristövaikuttavien hankkeiden kokonais-
rahoituksesta).  
 
Ohjelmakaudella vuoteen 2011 mennessä maksetuista yritystukien saajista 22 % raportoi indikaat-
toritiedon perusteella merkittävistä positiivisista ympäristövaikutuksista. Yleisimmin merkittäviä 
positiivisia vaikutuksia raportoitiin syntyvän paikallisten uusiutuvien raaka-aineiden ja palveluiden 
käytössä (28 % raportoiduista vaikutuksista). Myös vaikutuksista energian säästöön (15 %) ja 
energiatehokkuuteen (14 %) raportoitiin usein. Mittakaavaltaan merkittäviä positiivisia vaikutuksia 
päästöihin tai luonnonolosuhteisiin raportoitiin melko harvoin.  
 
Ohjelmalla on positiivisia ympäristövaikutuksia. Se ei ole kuitenkaan vielä kyennyt vastaamaan 
kaikkiin ympäristöhaasteisiin, esim. alueellisen kohdentamisen tarpeeseen tai toimialalla 
tapahtuvan keskittymiskehityksen aiheuttamiin toimenpidetarpeisiin. Ympäristötuen toimenpiteet 
ovat ympäristövaikuttavia, mutta toimenpiteiden vaikuttavuudessa on suuriakin toimenpide- ja 
toteutustapakohtaisia eroja. Tiettyjen toimialan kannalta keskeisten kuormitustekijöiden vähentämi-
seen (esim. liukoinen fosfori) on tarjolla rajoitetusti toimenpiteitä. Ohjelman ympäristövaikuttavuu-
den tunnistamisessa keskeinen haaste on toimenpiteiden ominaisvaikuttavuuden nykyistä parempi 
tunteminen eri olosuhteissa, eri viljelymenetelmillä ja -kasveilla.  
 
3.5 Väestö- ja yhdyskuntarakennevaikutukset 
Ohjelman alueen väestö- ja yhdyskuntarakenteet muovautuvat vuosikymmenien kuluessa ja niihin 
vaikuttavat lukemattomat alueiden kehitystä muovaavat trendit, prosessit ja ilmiöt. Yksittäinen 
kehittämisohjelma vaikuttaa rakenteisiin vain rajallisesti. Väestö- ja yhdyskuntarakenteissa ei ole 
vuonna 2013 tapahtunut merkittäviä muutoksia. 
 
Manner-Suomen maaseutualueilla väestöllinen huoltosuhde on kaupunkialueisiin verrattuna 
raskaampi eli vanhuksia on suhteellisesti enemmän kuin kaupungeissa. Mitä enemmän on lapsia 
ja/tai eläkeikäisiä verrattuna työikäiseen väestöön, sitä korkeampi ja pitemmän päälle kestämättö-
mämpi väestöllinen huoltosuhde on. Koko maan väestöllinen huoltosuhde oli vuoden 2012 lopussa 
54,3. Pienin huoltosuhde oli kaupungeissa 50,0 ja suurin harvaan asutulla maaseudulla 67,8. 
Kaupunkien läheisellä maaseudulla huoltosuhde oli 59,1 ja ydinmaaseudulla 64,9 (Tilastokeskus, 
Maaseutuindikaattorit 2013). Työ- ja toimeentulomahdollisuuksien sekä elinkeinorakenteen 
muutokset ja alueiden ikärakenteen kehitys ovat vuosien kuluessa vaikuttaneet pysyvän asutuksen 
sijoittumiseen ja väestön määrään kaupunki- ja maaseutualueilla. Elinkeinorakenteen muutoksilla 
on näin ollut väestö- ja yhdyskuntarakennevaikutuksia. Vuonna 2012 väestö väheni harvaan 
asutulla maaseudulla ja ydinmaaseudulla, mutta kasvoi kaupunkien läheisellä maaseudulla ja 
kaupungeissa (taulukko 7.). 
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Taulukko 7. Väestö ja väestömuutos 2012 (henkilöä/vuosi). Lähde: Tilastokeskus, maaseutuindi-
kaattorit 2013. 

 väestö väestömuutos 

  

yht. 

 

miehet 

 

naiset 

 

yht. 

syntyneiden 

enemmyys 

maassa-

muutto 

maahan-

muutto 

Harvaan as. maas. 462 660 235 514 227 146 -5 722 -3 437 -3 144 859 

Ydinmaaseutu 676 609 338 368 338 241 -1 711 -669 -2 536 1 494 

Kaup. läh. maas. 703 997 351 818 352 179 5 048 2 775 1 197 1 076 

Kaupungit 3 583 408 1 740 922 1 842 486 27 792 9 117 4 483 14 192 

Koko maa 5 426 674 2 666 622 2 760 052 25 407 7 786 0 17 621 

 
Koko nykyisen EU:n ohjelmakauden ajan on Manner-Suomessa jatkunut maaseudun elinkeinora-
kenteen muutos samansuuntaisena kaikissa maaseututyypeissä. Alkutuotannon työpaikat ovat 
vähentyneet eikä muulla taloudellisella toiminnalla ole kyetty korvaamaan menetyksiä. Työpaikko-
jen ja ansaintamahdollisuuksien väheneminen ovat vauhdittaneet varsinkin työikäisen väestön sekä 
perheiden mukana nuorten ja lasten poismuuttoa, mikä näkyy etenkin harvaan asutun maaseudun 
demografisessa kehityksessä (taulukko 7.). Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla väestön 
ikääntyminen on ollut ja tulee olemaan voimakasta, mikä kasvattaa ja muuttaa palvelujentarvetta.  
 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmalla tehty maatalouden ja muiden maaseudulla 
harjoitettavien elinkeinojen tukeminen ovat lisänneet mahdollisuuksia asumiseen ja työssäkäyntiin 
maaseutualueilla. Ohjelman toimet ovat näin hidastaneet maaseutualueiden negatiivista kehitystä. 
 
Koko ohjelman tavoitteena on luoda ohjelmakaudella 6 500 uutta kokoaikaista työpaikkaa. Vuoden 
2014 alkuun mennessä seurantaindikaattoritietojen mukaan uusia kokoaikaisia työpaikkoja on 
syntynyt noin 3 500. Ohjelmalla on vielä mahdollisuudet saavuttaa työpaikkatavoitteensa. 
Aikaansaadut työpaikat ovat mahdollistaneet ihmisten toimeentulon ja pysymisen maaseudulla sekä 
lisänneet työllisten osuutta väestöstä eli hillinneet väestöllisen ja taloudellisen huoltosuhteen 
heikkenemistä maaseutualueilla. 
 
Luonnonhaittakorvauksen väestö- ja yhdyskuntarakennevaikutukset tulevat välillisesti maatalous-
tuotannon säilymisen kautta. Myös maatalouden rakennetuet ovat olleet tärkeitä. Aloitustuki on 
ollut ratkaiseva tekijä tilanpidon aloittamisessa. Näissä tapauksissa on edesautettu maaseudulla 
pysymistä. Investointituet kotieläintaloudessa ovat hillinneet suoraan maatalouden rakennemuutok-
sen negatiivisia työllisyysvaikutuksia sekä välillisesti negatiivisia väestö- ja yhdyskuntarakennevai-
kutuksia. Investointitukien myötävaikutuksella tuotantoa jatkavat tilat ovat kasvaneet ja palkanneet 
uutta, ulkopuolista työvoimaa, mikä on vähentänyt lopettaneiden tilojen aiheuttamia työpaikkame-
netyksiä maaseutualueilla. 
 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmalla rahoitetuilla luonnonhaittakorvauksella, 
maatalouden rakennetuilla ja yritystuilla sekä hanketuilla on ollut myönteisiä vaikutuksia 
maaseudulla sijaitsevaan yritystoimintaan, palvelujen säilymiseen ja syntymiseen sekä näiden 
myötä asutukseen ja yhdyskuntarakenteeseen. Säilytettyjen palvelujen määrässä ohjelma on 
saavuttanut tavoitteensa. Myös uusien asukkaiden sekä laadittujen tai päivitettyjen kylien 
kehittämissuunnitelmien määrissä on päästy lähelle tavoitteita. Sen sijaan uusien palvelujen 
määrällistä tavoitetta ohjelmalla tuskin saavutetaan (taulukko 8.). 
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Taulukko 8. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 muutamien indikaattori-
en toteuma. Tilanne 3/2014 mennessä. 

 hankkeita indikaattorien arvot toteuma 

 (kpl) lähtötaso tavoite toteuma netto (% tavoitteesta) 

Uudet palvelut, kpl 2641 168 21 608 12 032 11 864 56 

Säilytetyt palvelut, kpl 2403 296 24 181 24 062 23 766 100 

Uudet asukkaat, hlöä 1632 294 12 356 8 644 8 350 70 

Laaditut/päivitetyt kylien  

kehittämissuunnitelmat, kpl 
796 150 1 947 1 374 1 224 71 

 
Kuten edellä todettiin, väestöllinen kehitys on ollut suotuisampaa kaupunkien läheisellä maaseudul-
la kuin ydinmaaseudulla ja harvaan asutulla maaseudulla. Manner-Suomen maaseudun kehittämis-
ohjelman toimenpiteet ja tulokset ovat tasapainottaneet kehitystä ja hidastaneet alueiden välisten 
erojen kärjistymistä. Kehittämisohjelman toimenpiteet kohdistuvat etenkin ydinmaaseudulle ja 
harvaan asutulle maaseudulle. 
 
Maaseutualueiden kehittämisvaikutuksen aikaansaamisen kannalta on haitallista se, että kohtalaisen 
suuri osa toimenpiteistä on seurantatietojen mukaan kohdistunut kaupunkeihin. Yritysrahoituksen 
kohdentuminen kaupunkeihin on osittain tilastoharhaa. Tilastoinnin pohjana käytettävässä 
kuntapohjaisessa maaseutuluokittelussa on kuntaliitosten myötä syntynyt varsin laajoja maaseutu-
alueita käsittäviä kuntia, jotka kuitenkin luokitellaan kaupungeiksi (esim. Kuopio, Mikkeli). Uuden 
paikkatietopohjaisen maaseutu- ja kaupunkialueiden luokittelun avulla tästä ongelmasta päästään ja 
saadaan kuva todellisesta tilanteesta. On kuitenkin kriittisesti tarkasteltava, miksi esimerkiksi 
Leader-toimintaryhmien yritysrahoituksen myöntöpäätöksistä toimintalinjalla 3 kaupunkeihin on 
kohdistunut selkeästi enemmän, kuin ohjelman tavoitteena on ollut (taulukko 9). Toimintalinjan 3 
kehittämisen kohteina ovat nimenomaan ”maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkei-
noelämän monipuolistaminen” (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007, 189). 
Toimintalinjaa 3 toteutetaan ”pääasiassa alueellisin ja paikallisin toimenpitein.” Toimintaa ohjaavat 
paikallista ja alueellista tahtoa ilmentävät ELY-keskusten ja toimintaryhmien alueelliset maaseudun 
kehittämissuunnitelmat, joiden kehittämistavoitteet kohdentuvat erityisesti maaseutualueisiin. Näin 
ei ole ongelmatonta, mikäli erityisesti yritysrahoituksesta huomattava osa on kohdistunut 
kaupunkialueille. 
 
Taulukko 9. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman, Leader-toimintalinjan toteuma 
maaseututyypeittäin toimintalinjalla 3. (tilanne 31.12.2013). 

Tavoite tavoite % 

toteuma % 

myöntö-

päätöksien 

kokonais-

rahoituksen 

euromääristä 

toteuma % 

tavoitteesta 

toteuma % 

myöntöpää-

töksien 

kappale-

määristä 

toteuma % 

tavoitteesta 

Yritysrahoitus      

ydinmaaseudulle ja harvaan asutulle 

maaseudulle kohdistuu vähintään 

80,0 66,7 83,4 71,1 88,9 

kaupunkeihin kohdistuu enintään 5,0 15,5 309,7 13,9 277,5 

Yleishyödylliset investoinnit      

ydinmaaseudulle ja harvaan asutulle 

maaseudulle kohdistuu vähintään 

70,0 58,9 84,2 60,5 86,4 

 
Ohjelman rakenne ja toimenpanon menettelytavat ovat suosineet suuria toimijoita ja usein pienet 
maaseudun toimijat ovat karsiutuneet pois hanketoteuttajien joukosta. Esimerkiksi se, että 
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rahoitusta saa vasta toteutuneisiin kustannuksiin, vaikeuttaa ilman merkittäviä kassavaroja ja muuta 
rahoitusta operoivien toimijoiden olemista hanketoteuttajina. 
 
Liitteessä 2 on esitetty toimintaryhmien saamat hakemukset ja rahoitetut toimet (myös muut kuin 
yritysrahoitus) ELY-keskusalueittain. Samassa liitteessä on lisäksi kaikkien myönnettyjen hanke- ja 
yritystukien volyymi (kpl ja €) ELY-keskusalueittain.  
 
3.6 Työllisyysvaikutukset 
Vuonna 2013 tehdyillä ohjelmamuutoksilla ei ole olennaisia vaikutuksia ohjelman työllisyysvaiku-
tusten kannalta.  
 
Kansainvälinen talous kehittyi positiiviseen suuntaan vuonna 2013. Aasian taloudet jatkoivat 
vahvaa kasvuaan ja USA:ssa kasvu nopeutui. Myös Euroopassa tapahtui käänne parempaan. Suomi 
sen sijaan pysyi edelleen selvässä taantumassa. Vuoden 2013 jälkipuoliskon talouskasvu oli 
odotuksia heikompaa eikä talous lähtenyt muun maailman vanavedessä kasvuun vaan käännettä 
odotellaan edelleen. Kansainvälinen talous siis tukee tällä hetkellä Suomen talouden nousua 
voimakkaammin kuin pitkään aikaan, mutta Suomen kyky saada kiinni positiivisista virtauksista on 
ollut heikko. Yksityinen kulutus kääntyi laskuun ja myös investoinnit olivat selvästi miinuksella. 
Tämän seurauksena myös työttömyys lisääntyi eikä vielä vuosi 2014:kaan näytä kovin valoisalta. 
Vaikka iso osa maaseudun yrityksistä ei ole kovin suhdanneherkkiä, näkyi yleinen kehitys myös 
siellä epävarmuuden lisääntymisenä. 
 
Taulukossa 10 on esitetty uusimpia saatavilla olevia työllisyys- ja työpaikkatilastoja. Työttömyysas-
te on harvaan asutulla maaseudulla selvästi muita maaseutualueita ja kaupunkeja korkeampi. 
Ydinmaaseudulla ja kaupunkien läheisellä maaseudulla sen sijaan työttömyysaste on maan 
keskiarvoa pienempi. Työttömyysaste kasvoi kaikilla alueilla verrattaessa vuotta 2007 vuoteen 
2011, kasvu oli pienintä harvaan asutulla maaseudulla. Työllisten määrät ovat olleet harvaan 
asutulla maaseudulla ja ydinmaaseudulla, työpaikkojen määrä on laskenut kaikilla aluetyypeillä. 
Suurinta vähenemät ovat prosentuaalisesti olleet harvaan asutulla maaseudulla ja ydinmaaseudulla.  
 
Taulukko 10. Työttömyysaste, työlliset ja työpaikat. Lähde: Tilastokeskus, maaseutuindikaattorit 
2013. 
 työttömyysaste työlliset työpaikat 

 

2011 

muutos  

2007-2011 

 

2011 

muutos  

2007-2011 

 

2010 

muutos  

2007-2010 

(%) (%-yks.) (lkm) (lkm) (%) (lkm) (lkm) (%) 

Harvaan as. maaseutu 13,3 0,4 168 303 -10 115 -5,7 155 567 -6 769 -4,2 

Ydinmaaseutu 8,6 1,2 277 562 -7 818 -2,7 242 065 -10 228 -4,1 

Kaup. läh. maas. 7,8 1,4 307 390 1 016 0,3 206 445 -3 380 -1,6 

Kaupungit 10,1 1,5 1 587 167 1 837 0,1 1 706 310 -22 866 -1,3 

Koko maa 9,9 1,4 2 340 422 -15 080 -0,6 2 310 387 -43 243 -1,8 

 
3.6.1 Yritystuet (tp 111, 123, 311, 312) 

Koko ohjelman tavoitteena on luoda ohjelmakaudella 6 500 uutta kokoaikaista työpaikkaa.  Nämä 
työpaikat tavoitellaan syntyvän pääasiassa toimenpiteiden 111, 123, 311, ja 312 avulla. Osassa näitä 
toimenpiteitä tukea voidaan myöntää sekä yritys- että hanketukena. Työpaikat tavoitellaan syntyvän 
yritystukien avulla ja sen takia myös seuranta rajoittuu niihin. Tämän hetkisten (vuoden 2014 alku) 
seurantaindikaattoritietojen mukaan uusia kokoaikaisia työpaikkoja on luotu noin 3 500 kappaletta. 
Näistä noin 230 on maatilojen yhteydessä. Taulukkoon 11 on koottu toimenpiteittäin tähän asti 
raportoidut työllisyysvaikutukset (uudet kokoaikaiset ja säilytetyt työpaikat sekä toimenpiteen 
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aikana työllistyvät). Seurantatiedon mukaan hankkeilla on vaikutettu noin 11 500 työpaikan 
säilymiseen. Lisäksi toimenpiteen aikana on raportoitu työllistyneen henkilöitä noin 3 000 
henkilötyövuoden verran.  
 
Taulukko 11. Uudet kokoaikaiset ja säilytetyt työpaikat toimenpiteittäin sekä toimenpiteen aikana 
työllistyvät, yritystuet. Tilanne 3/2014 mennessä. 

Toimenpide uudet 

kokoaikaiset 

säilytetyt  

(miehet + naiset)
4
 

toimenpiteen aikana 

työllistyvät, htv  

(miehet + naiset)  

111 20 208 11 

123 376 2 472 306 

311 171 1 045 418 

312  2 914 7 829 2 222 

Yhteensä  3 478 11 554 2 957 

 
Suurimmat työllisyysvaikutukset ovat toimenpiteellä 312 eli tuella yritysten perustamiseen ja 
kehittämiseen. Sen takia toimenpidettä tarkastellaan seuraavassa hieman tarkemmin. Yritykset 
näyttävät saavuttaneen omat tavoitteensa kohtuullisen hyvin, sillä noin 74 % yrityksistä on 
raportoinut saavuttaneensa asettamansa työpaikkatavoitteen (uudet kokoaikaiset työpaikat) tai jopa 
ylittänyt sen. Myös keskimäärin laskettuna asetettu tavoite on toteutunut hyvin, sillä yhteenlaskettu 
tavoite tp 312 hankkeissa oli 3 081 uutta työpaikkaa, kun siitä on nyt toteutunut noin 95 %.5 
 
Uusien kokoaikaisten työpaikkojen syntymistä tarkasteltiin myös ELY-keskusalueittain. Alueiden 
välillä on huomattavia eroja (taulukko 12.). Kaikilla alueilla hankkeet ovat yleensä saavuttaneet 
tavoitteensa tai ylittäneet sen, kun tarkastellaan alueen hankkeiden yhteenlaskettuja tavoitteita ja 
toteumia. Eniten uusia kokoaikaisia työpaikkoja on syntynyt Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla, 
vähiten puolestaan Kainuussa ja Lapissa. Hankkeista tarkasteltiin myös niihin myönnettyä 
yritystukea (EU+valtio -rahoitus) ja sen suhdetta toteutuneiden uusien, kokoaikaisten työpaikkojen 
määrään. Tämä kertoo tietyin rajauskin siitä, mihin hankkeessa on panostettu eli mikäli työpaikan 
”hinta” on suuri, niin hankkeessa on todennäköisesti panostettu johonkin muuhun asiaan enemmän 
kuin hankkeessa, jossa työpaikan ”hinta” on alhaisempi. Kaikkein pienimmällä rahamäärällä 
työpaikat ovat syntyneet Hämeessä (8 749 tukieuroa /työpaikka) ja suurimmalla rahamäärällä 
Varsinais-Suomessa (23 101 tukieuroa /työpaikka). Keskimäärin ja koko maa huomioiden 
työpaikan syntyminen on vaatinut noin 17 000 euron panostuksen. 
 
Työpaikan hinnan laskemisessa on otettava huomioon, että toimialakirjo yritystuissa on varsin laaja. 
Erot ELY-keskusalueiden välillä selittyvät osittain toimialarakenteella, osan puolestaan selittää 
tukitasojen alueellinen porrastus. Lisäksi pääomavaltaisissa yrityksissä tukea tarvitaan työpaikkaa 
kohti huomattavasti enemmän. Tuki voi silti olla perusteltua, jotta kaikki yrittämisen mahdollisuu-
det tulisivat hyödynnetyksi.  
 
 
 

                                                 
4 Indikaattoriston monimutkaisuus tulee hyvin esille säilytettyjen työpaikkojen kohdalla. Säilytetyt työpaikat yhteensä –
indikaattorin mukaan säilytettyjä työpaikkoja on 1 756, tämän indikaattorin tiedon on antanut 780 hanketta. Luvuissa ei 
ole tapahtunut muutosta vuoden takaiseen, vaikka naiset+miehet -luvut ovat kasvaneet.  
5 Seurantatiedoissa on kuitenkin ilmeisiä puutteita sekä tavoitteiden että toteutumien osalta, joten kovin luotettavina em. 
arvioita ei voi pitää. Datassa on esimerkiksi paljon 0-havaintoja, joista ei voi päätellä, onko kyseessä aidosti 0 vai 
puuttuva tieto. Toisaalta osa puuttuvista tiedoista voi aidosti olla 0. Seurantajärjestelmään ja sen ongelmiin kiinnitettiin 
huomiota ohjelman arviointiraportissa vuodelta 2012. 
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Taulukko 12. Uudet kokoaikaiset työpaikat (tavoite ja toteuma) sekä ko. hankkeisiin myönnetty 
julkinen rahoitus ELY-keskusalueittain. Mukana hankkeet, joista on olemassa uudet kokoaikaiset 
työpaikat -toteumatieto ja toteuma on jotain muuta kuin nolla. Järjestetty toteuman mukaan. Tilanne 
3/2014 mennessä. 

  tavoite toteuma toteuma (%) 

toteuma 

/koko maan 

toteuma (%) 

yritystuki 

(EU+valtio), € 

tuki € 

/toteutunut 

työpaikka 

Etelä-Pohjanmaa 538 522 97 15 9 382 569 17 974 

Pohjois-Pohjanmaa 436 466 107 14 7 368 121 15 811 

Satakunta 266 310 117 9 6 318 962 20 384 

Häme 149 306 205 9 2 677 281 8 749 

Uusimaa 329 301 91 9 4 196 228 13 941 

Pohjanmaa 262 281 107 8 4 852 362 17 268 

Pohjois-Savo 232 269 116 8 6 055 310 22 510 

Pohjois-Karjala 207 230 111 7 4 287 221 18 640 

Keski-Suomi 142 191 135 5 2 221 918 11 633 

Pirkanmaa 129 184 143 5 2 886 899 15 690 

Varsinais-Suomi 83 118 142 3 3 351 476 28 402 

Kaakkois-Suomi 111 115 104 3 2 656 668 23 101 

Etelä-Savo 88 110 125 3 1 715 667 15 597 

Kainuu 43 61 142 2 1 185 364 19 432 

Lappi 13 16 123 0 222 264 13 892 

Yhteensä 3028 3480
6
 115 100 59 378 310 17 063 

 
Jos oletetaan, että niissä hankkeissa, joista seurantatietoja ei ole käytössä, työpaikkavaikutukset 
olisivat suurin piirtein samaa tasoa kuin näissä, joista seurantatieto on, voitaisiin arvioida, että koko 
ohjelmakauden tavoite 6 500 uudesta kokoaikaisesta työpaikasta olisi saavutettavissa. Indikaattori-
tietoa ei ole toistaiseksi riittävästi käytössä, että työllisyysvaikutuksista voisi tehdä täysin 
luotettavia johtopäätöksiä7. Yritystukien osalta ylipäätään jotain indikaattoritietoa on käytettävissä 
noin joka toisesta myönnetystä tuesta, hanketukien osalta vastaava osuus on noin 90 %. 
 
3.6.2 Hanketuet (tp 111, 124, 311-331, 431) 

Hanketuissa ei kerätä seurantatietoa uusista kokoaikaisista työpaikoista eikä säilytetyistä työpai-
koista. Sen sijaan hanketukien osalta kysytään tietoja hankkeessa työskentelevien määrästä 
(toimintalinjat 1 ja 3) sekä toiminnan aikana työllistyvistä (toimintalinja 4). Taulukossa 13 on 
esitetty tiedot toimenpiteittäin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Ero taulukkoon 11 verrattuna johtuu pyöristyksistä. 
7 Indikaattoritieto kerätään yritystukien osalta viimeisen maksatuksen yhteydessä ja toisen kerran kahden vuoden 
kuluttua viimeisestä maksatuksesta. Hanketukien (kehittämishankkeet) osalta tieto kerätään vuosittain. 
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Taulukko 13. Hankkeessa työskentelevä ja toiminnan aikana työllistyvät, hanketuet. Tilanne 
3/2014 mennessä. 

Toimenpide hankkeessa 

työskentelevät, htv 

toiminnan aikana 

työllistyvät, kpl 

(miehet + naiset) 

toiminnan aikana 

työllistyvät, htv 

(miehet + naiset) 

111 452 (2 772)
8
   

124 413   

311 39   

312 142   

313 108   

321 567   

322 214 (2 629)    

323 217   

331 225   

431  558 582 

Yhteensä 2 377 (7 112) 558 582 

 
Hankkeissa työskenteleviä on seurantatietojen mukaan eniten toimenpiteiden 111, 124 ja 321 
hankkeissa. Yhteensä hankkeissa on raportoitu työllistyneen henkilöitä noin 2 400 henkilötyövuo-
den verran. Toiminnan aikana työllistyviä seurataan toimenpiteen 431 osalta; toiminnan aikana on 
työllistynyt vajaa 600 henkilöä.  
 
3.6.3 Muut toimenpiteet 

Luonnonhaittakorvauksen työllisyysvaikutukset tulevat välillisesti maataloustuotannon säilymisen 
kautta. Tuen merkitys maatilojen tulonmuodostukselle ja siten tuotannon säilymiselle on ensiarvoi-
sen tärkeä. Uusia työpaikkoja tuki ei luo. Kaiken kaikkiaan maatalous työllistää noin 
125 000 henkilöä, mutta huomattava osa näistä on osa-aikaisia ja henkilötyövuosiksi muunnettuna 
maatalous työllistää noin 80 000 henkilöä (Maatalouslaskenta 2010). 
 
Muiden maatalouteen kohdistuvien tukien, ns. rakennetukien, vaikutus työllisyyteen on LFA-tukea 
pienempi. Maatalouden rakennetuilla on luonnollisesti olennainen merkitys tukea saaville tiloille, 
niin investoijille (tp 121) kuin aloitustukea (tp 112) saaville tiloille. Ilman aloitustukea tilanpidon 
aloittaminen olisi epätodennäköistä, ja siten aloitustuella voidaan arvioida luodun myös uusia 
työpaikkoja. Investoinnit kotieläintaloudessa ovat niin suuria, että monella tilalla palkataan myös 
vierasta työvoimaa entistä useammin myös vakituiseen työsuhteeseen. Hyväksyttyjen kustannusten 
keskiarvo tuetuissa investoinneissa (kotieläintaloudessa ilman lantaloita ja rehuvarastoja) vaihteli 
vuonna 2013 lihakarjatalouden noin 350 000 eurosta kasvihuonetuotannon noin 1 000 000 euroon.  
Koko maatalouden tasolla arvioituna kyse on kuitenkin osaltaan niiden työpaikkojen korvaamisesta, 
jotka häviävät tuotantonsa lopettavilta tiloilta.  
 
4 Erityisteema: Ohjelman kehittämishankkeiden vaikutukset työllisyyteen ja 

talouteen 
Vuosiraportin erityisteemassa pyritään selvittämään miten ohjelman kehittämishankkeet ovat 
edistäneet työllisyyttä ja vaikuttaneet aluetalouteen. Ovatko kehittämishankkeet synnyttäneet 
työpaikkoja ja vaikuttaneet yritysinvestointien määrän kasvuun? Mitkä ovat ne mekanismit miten 
kehittämishankkeet vaikuttavat työllisyyteen ja talouteen? Miten kustannustehokkaasti työpaikka on 
syntynyt eri toimilla? 

                                                 
8 Hankkeessa työskentelevien osalta on kaksi epäilyttävän suurta havaintoa, toimenpiteessä 111 (2320 htv) ja 
toimenpiteessä 322 (2416 htv). Taulukossa on esitetty suluissa toteuma, jossa nämä suuret luvut ovat mukana. 
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Luvussa hahmotellaan ensin yleisesti hanketukien vaikuttavuuslogiikkaa osana ohjelmaa (luku 4.1), 
tämän jälkeen tuodaan esille hankkeiden hyötyjä, vaikutuksia ja puutteita niin seurantatietojen (4.2) 
kuin hankekyselyn (4.3) ja hankehaastattelujen (4.4) havaintojen perusteella. Luvussa 4.5 
tarkastellaan lyhyesti maaseutuverkostoyksikön tiettyjä hanketoimijoille suunnattuja toimenpiteitä. 
 

4.1 Hanketukien vaikuttavuuslogiikka osana maaseudun kehittämisohjelmaa 
Maaseudun kehittämisohjelman keskeinen tavoite on elinvoimaisen ja toimivan maaseudun 
säilyminen, johon pyritään mm. kehittämällä maatalousyrittäjien liiketoiminnallista osaamista, 
vaikuttamalla työllisyyden paranemiseen, tukemalla maaseudun yritysten ja työpaikkojen määrän 
lisääntymistä ja elinkeinojen monipuolistumista, edistämällä uusien innovaatioiden ja tuotekehityk-
sen hyödyntämistä työtilaisuuksien luomiseksi maaseudulle. Keskeiset mittarit näiden tavoitteiden 
saavuttamiselle ovat uusien yritysten lukumäärä, toteutetut investoinnit sekä säilytetyt ja uudet 
työpaikat. 
 
Yritystuet ja maatalouden rakennetuet ovat yrityskohtaisia tukia ja niiden vaikuttavuuslogiikka on 
hyvin suoraviivainen. Ne myönnetään yritystoiminnan aloittamiseen, investointeihin ja uusien 
työpaikkojen luomiseen. Ne siis tukevat suoraan ohjelman keskeisimpiä tavoitteita. Ne ovat näiden 
tavoitteiden näkökulmasta ohjelman kova ydin. 
 
Hanketukien vaikuttavuuslogiikka on erilainen. Yritykset eivät voi olla niissä suoraan edunsaajina, 
vaan niiden vaikutus on välillinen. Hankkeiden pitäisi toimia em. tavoitteiden näkökulmasta 
eräänlaisena ”starttimoottorina”, jonka ansiosta syntyisi uutta yritystoimintaa, investointeja ja uusia 
työpaikkoja. Näihin voidaan sitten myöntää yritys- ja rakennetukia.  
 
Ohjelman tavoitteiden näkökulmasta on sitä parempi, mitä pienempi osa aikaansaaduista yritys-
hankkeista on korvausinvestointeja ja olemassa olevien työpaikkojen säilyttämistä. Tällöin 
hankkeet tuovat aidoimmin lisäarvoa jo olemassa olevan toiminnan päälle. Siten hankkeiden rooli 
esimerkiksi innovaatioiden tuottamisessa ja niiden hyödyntämisessä on keskeinen. 
 
Vaikuttavuuslogiikkaa voidaan jatkaa vielä hieman pitemmälle. Maaseutuverkostoyksikön yhtenä 
tehtävänä on hyvien käytäntöjen kerääminen ja levittäminen. Yhtenä indikaattorina tästä voisi olla 
se, miten sen työn pohjalta on syntynyt hankkeita. Keskeistä on myös tiedottaa aikaansaaduista ja 
vahvistetuista maaseutuyrityksistä. Seurannan kautta pitäisi voida tavoittaa verkostoyksikön 
toiminnan vaikutukset yritysten syntyyn ja yritystoiminnan edellytyksiin.  
 
Tulevan ohjelmakauden yksi suuri kehittämisen kohde on biotalous, joka on toimialojen rajat 
ylittävä ja toimialoja yhdistävä elinkeinollinen mahdollisuus. Tässä uudessa avauksessa hyvien 
käytäntöjen löytäminen ja niistä tiedottaminen, niin että eri toimijat ja alueet voivat soveltaa 
kokemuksia omassa toiminnassaan, on tehtävää johon maaseutuverkostoyksikkö pitää valjastaa.  
 
4.2 Hanketukien vaikutuksia seurantatietojen mukaan 
Seurantatiedoista ei voi suoraan arvioida kehittämishankkeiden työllisyysvaikutuksia. Hanketuissa 
ei kerätä seurantatietoa uusista kokoaikaisista työpaikoista eikä säilytetyistä työpaikoista. 
Hankkeessa työskentelevien määriä kuitenkin seurataan toimintalinjan 1 ja 3 hankkeissa sekä 
toiminnan aikana työllistyviä Leader-toimintaryhmien kehittämishankkeissa (toimintalinja 4, 
toimenpide 431). Leader-kehittämishankkeissa on hankkeiden toiminnan aikana työllistynyt vajaa 
600 henkilötyövuotta ja muiden toimintalinjojen hankkeissa raportoidaan työskennelleen henkilöitä 
yhteensä ainakin noin 2 400 henkilötyövuoden verran (taulukko 14.).  
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Kehittämishankkeiden työllisyysvaikutukset eivät kuitenkaan rajaudu näihin, vaan hankkeet ovat 
tukeneet työpaikkojen syntyä yritysten toimintaedellytyksiä parantamalla tai maaseudun toimin-
taympäristöä kehittämällä niin, että työpaikkojen syntymisen edellytykset maaseutualueilla ovat 
parantuneet. Esimerkiksi kehittämishankkeiden järjestämiin koulutuksiin on seurantatietojen 
mukaan osallistunut yhteensä lähes 80 000 henkilöä, eniten toimintalinjan 1 hankkeiden (tp 111) 
koulutuksiin (taulukko 15.). Edelleen hanketoiminnan, valtaosin toimenpiteen 124, seurauksena 
uusia tuotteita ja /tai tekniikoita on otettu käyttöön noin 3 200 yrityksessä (ml. maatilat) ja on tuettu 
noin 400 uutta matkailuinvestointia. Mikroyrityksiä mainitaan perustetun hanketoiminnan, pääosin 
toimenpiteen 312, seurauksena yhteensä noin 2 232 kappaletta. Mikroyrityksen perustamisesta 
raportoi (vähintään yksi perustettu) yhteensä 99 eri hanketta. Näistä 99 hankkeesta 25 oli erilaisia 
yrityspalveluhankkeita (usein MASVA-hanke), joissa toiminta perustuu siihen, että tarjotaan 
maksutonta neuvontaa yrittäjille. Nämä 25 hanketta vastasivat 1 818 perustetusta mikroyrityksestä 
eli noin 81 % koko määrästä. MASVA-hankkeita tarkastellaan hieman tarkemmin luvussa 4.4. 
 

Taulukko 14. Hankkeessa työskentelevä ja toiminnan aikana työllistyvät (hanketuet)9. Tilanne 
3/2014 mennessä. 

Toimenpide hankkeessa 

työskentelevät, 

htv 

toiminnan aikana 

työllistyvät, kpl 

(miehet + naiset) 

toiminnan aikana 

työllistyvät, htv 

(miehet + naiset) 

maatalous (111, 124) 864 (3 184)
10

   

muu yritystoiminta (311, 312, 321) 749   

matkailu (313, 331) 333   

muut toimenpiteet (322, 323) 430 (2 846)   

tl 4 (431)  558 582 

Yhteensä 2 377 (7 112) 558 582 

 
Taulukko 15. Koulutukseen osallistuneet, perustetut mikroyritykset, tuetut matkailuinvestoinnit 
sekä uusia tuotteita ja /tai tekniikoita käyttöön ottaneet tilat /yritykset (yritys- ja hanketuet)11. 
Tilanne 3/2014 mennessä. 

Toimenpide koulutukseen 

osallistujat, 

kpl (miehet + 

naiset) 

perustetut 

mikroyritykset, 

lkm 

tuetut uudet 

matkailu-

investoinnit, lkm 

uusia tuotteita 

ja/tai tekniikoita 

käyttöön ottaneet 

tilat/ yritykset, lkm 

maatalous (111, 124) 46 816 36 1  2 671  

muu yritystoiminta (311, 312, 321)  2 161 95 441  

matkailu (313, 331) 26 665 35 297  134  

muut toimenpiteet (322, 323)     

tl 4 (431) 5 732    

Yhteensä 79 213 2 232 393 3 246 

 
Kehittämishankkeisiin suoraan syntyneiden työpaikkojen kerrannaisvaikutuksia on vaikea arvioida, 
mutta on selvää, että hankeen toiminnan aikana työllistyneet ovat edesauttaneet uusien työpaikkojen 
syntyä alueilla. Jatkossa myös kehittämishankkeista tulee kattavasti kerätä syntyvien uusien 
työpaikkojen määriä kuvaavia seurantatietoja.  
 

                                                 
9 Toimenpiteiden osalta käytetty samaa ryhmittelyä kuin hankekyselyn analyysissä (ks. liite 3.)  
10 Hankkeessa työskentelevien osalta on kaksi epäilyttävän suurta havaintoa, toimenpiteessä 111 (2320 htv) ja 
toimenpiteessä 322 (2416 htv). Taulukossa on esitetty suluissa toteuma, jossa nämä suuret luvut ovat mukana. 
11 Toimenpiteiden osalta käytetty samaa ryhmittelyä kuin hankekyselyn analyysissä (ks. liite 3.) 
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4.3 Hankekyselyn havainnot  
Tässä luvussa esitetään hankekyselyn havainnot. Kyselyn taustatiedot, mm. minkä toimenpiteiden 
hankkeet ovat tarkastelussa mukana ja miksi, ovat liitteessä 3.  
 
4.3.1 Hankkeiden kohdentuminen ja tavoitteet 

Kyselyssä pyydettiin järjestämään annetut kohderyhmät hankkeen kannalta tärkeysjärjestykseen 
(kuvat 8-10.). Kuvissa on esitetty kuinka kysymykseen vastanneet ovat arvioineet kunkin 
kohderyhmän tärkeyttä hankkeessa. Maatalouden ja muun yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä 
hankkeissa selvästi tärkeimmäksi kohderyhmäksi arvioitiin toimivat yritykset ja yrittäjät. Toiseksi 
tärkeimpänä ryhmänä pidettiin useimmin potentiaalisia, uusia yrittäjiä. Paikalliset asukkaat ja muut 
palveluiden käyttäjät olivat näissä hankkeissa vain harvoin yhtä tärkeä kohderyhmä. Matkailun 
kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa kohderyhmien tärkeys hankkeessa arvioitiin hieman 
toisenlaiseksi. Myös matkailuhankkeissa toimivat yritykset ja yrittäjät arvioitiin useimmin (18 % 
kaikista vastauksista) tärkeimmäksi kohderyhmäksi, mutta paikalliset asukkaat/palvelujen käyttäjät 
arvioitiin yhtä usein tärkeimmäksi tai toiseksi tärkeimmäksi kohderyhmäksi. Muut kuin paikalliset 
palveluiden käyttäjät ja potentiaaliset, uudet yrittäjät olivat harvemmin keskeisiä kohderyhmiä. 
 

 
Kuva 8. Hankkeen kohderyhmät, maatalous (yhteensä 146 vastausta, joista %)  
 

 
Kuva 9. Hankkeen kohderyhmät, muu yritystoiminta (yhteensä 82 vastausta, joista %)  
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Kuva 10. Hankkeen kohderyhmät, matkailu (yhteensä 160 vastausta, joista %)  
 
Maatalouden kehittämiseen tähtäävistä hankkeista puolet kohdistuu vastausten mukaan pääasiassa 
maatalouteen, toinen puoli kohdistuu lähinnä metsätalouteen ja bioenergiaan (kuva 11.). Matkailun 
kehittämiseen tähtäävien hankkeiden osalta matkailuala mainittiin lähes poikkeuksetta (92 %) 
pääasialliseksi kohdetoimialaksi, ”muuna” toimialana mainittiin parissa vastauksessa nuoriso- ja 
liikuntapalvelut. Hankkeet, jotka tähtäävät muun yritystoiminnan (kuin maatalouden tai matkailun) 
kehittämiseen, kohdistuvat vastausten mukaan melko tasaisesti annetuille toimialoille. Kaikkein 
useimmin (67 %) näiden hankkeiden kohdalla pääasialliseksi toimialaksi mainittiin kuitenkin 
”muu”. Näissä muu -vastauksissa tuli esille yksittäisinä mainintoina eri toimialoja kuten metsäteol-
lisuuden, kulttuuri-, hevos- ja puutarha-ala. Pari vastaajaa mainitsi hyvinvointipalvelut ja 
(metsä)biotalouden, muutaman mukaan ei voi nimetä yhtä pääasiallista toimialaa. 
 

 
Kuva 11. Mille toimialalle hankkeen toiminta pääasiassa kohdistuu? (%) 
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Tarkasteltaessa hankkeiden tavoitteita huomataan selviä painotuseroja erityyppisissä hankkeissa. 
Maatalouden edistämiseen tähtäävissä hankkeissa selvästi tärkeimmäksi tavoitteeksi nostetaan 
yrittäjien osaamisen lisääminen (kuva 12.). Lähes kaikki vastanneet pitivät tätä tavoitetta tärkeänä 
tai erittäin tärkeänä. Myös yritystoimintaa palvelevan infrastruktuurin sekä liiketoimintakonseptin 
kehittäminen arvioitiin reilusti yli puolessa hankkeissa vähintäänkin tärkeäksi. Tuotekehitys ja 
markkinointi koettiin nekin noin joka toisessa hankkeessa tärkeiksi tavoitteiksi, mutta toisaalta 
merkittävässä osassa hankkeita ne eivät olleet tavoitteena lainkaan. 
 
Lisäksi 10 vastaajaa nimesi itse jonkin tavoitteen, joka on ollut hankkeessa tärkeä tai erittäin tärkeä. 
Tässä joukossa muita useammin eli kolmessa kommentissa mainitaan tiedonsiirto, informaation ja 
tietotason kehittäminen. Parissa kommentissa mainitaan viljelymenetelmien kehittäminen, muut 
tavoitteet ovat yksittäisiä mainintoja.  
 

 
Kuva 12. Kuinka tärkeitä seuraavat tavoitteet ovat hankkeessa? (maatalous, n=36-43) 
 
Muuta yritystoimintaa kuin maataloutta kehittävissä hankkeissa tärkeimmiksi tavoitteiksi nostetaan 
liiketoimintakonseptin kehittäminen ja yrittäjien osaamisen lisääminen, myös markkinoinnin 
kehittäminen oli noin joka toisessa hankkeessa vähintäänkin tärkeä tavoite (kuva 13.). Tuotekehitys 
nähtiin niin ikään tärkeäksi tavoitteeksi niissä hankkeissa, joissa se oli ylipäätään ollut tavoite. Joka 
kolmas nimittäin vastasi, ettei tuotekehitys ollut hankkeessa tavoitteena. Vielä harvemmin 
hankkeen tavoitteena oli ollut yritystoimintaa palvelevan infrastruktuurin kehittäminen.  
  
Lisäksi 11 vastaajaa nimesi itse jonkin tavoitteen, joka on ollut hankkeessa tärkeä tai erittäin tärkeä. 
Tässä joukossa muita useammin eli neljässä kommentissa mainitaan erilaisten verkostojen 
aktivointi ja kehittäminen. Parissa kommentissa mainitaan uuden yritystoiminnan syntyminen, muut 
tavoitteet ovat yksittäisiä mainintoja.  
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Kuva 13. Kuinka tärkeitä seuraavat tavoitteet ovat hankkeessa? (muu yritystoiminta, n=23-25) 
 
Matkailualan kehittämiseen liittyvissä hankkeissa tavoitteiden painotus eroaa edellisistä hanketyy-
peistä siinä, että kaikki kysytyt tavoitteet arvioitiin lähes yhtä tärkeiksi (kuva 14.). Kaikkien 
tärkeimmiksi nousevat tuotekehitys ja markkinointi. 
 
Lisäksi 17 vastaajaa nimesi itse jonkin tavoitteen, joka on ollut hankkeessa tärkeä tai erittäin tärkeä. 
Tässä joukossa muita useammin eli kuudessa kommentissa mainitaan verkostoituminen ja 
yhteistyön kehittäminen, lisäksi parissa kommentissa mainitaan koordinoinnin kehittäminen.  
Edelleen parissa kommentissa mainitaan uudet palvelut, tiedon tuottaminen sekä luontomatkailu-
suunnitelman tekeminen, muut tavoitteet ovat yksittäisiä mainintoja.  
 

 
Kuva 14. Kuinka tärkeitä seuraavat tavoitteet ovat hankkeessa? (matkailu, n=44-47) 
 
Kyselyssä kysyttiin myös hankkeen määrällisistä tavoitteista eli pyydettiin kertomaan tavoiteltujen 
uusien ja säilytettyjen työpaikkojen (pl. hankkeessa työllistyvät) sekä uusien ja investoivien 
yritysten määrä. Huomattavan pieni osuus vastanneista pystyi kertomaan tavoitteen eli kirjaamaan 
kysymykseen jonkin luvun (taulukko 16.). Niistä, jotka eivät kirjanneet tavoitetta, suurin osa 
vastasi, ettei tavoitetta ole määritelty ja loput jättivät kohdan tyhjäksi. Kaikkein vähiten vastauksia 
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(määritelty tavoite) saatiin säilytettyjen työpaikkojen osalta, eniten puolestaan uusien yritysten 
osalta. Maatalouden kehittämiseen liittyvissä hankkeissa kerrottiin useimmin investoiville 
yrityksille asetettu tavoite, matkailualan hankkeissa työpaikkatavoitteet ja muun yritystoiminnan 
kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa uusien yritysten määrälle asetettu tavoite.   
 
Taulukko 16. Hankkeen määrälliset tavoitteet, jonkin luvun ilmoittaneiden osuus (%). 

  

maatalous 

(n=44) 

muu yritys-

toiminta (n=25) 

matkailu 

(n=48) 

kaikki (n=117) 

uudet työpaikat 5 28 15 14 

säilytetyt työpaikat 2 12 13 9 

uudet yritykset 9 48 8 17 

investoivat yritykset 18 12 4 11 

 
Vastauksista voidaan muodostaa 47 arvoparia (kerrottu sekä tavoite että arvio toteumasta), 
arvoparien sijainnit on esitetty kuvassa 15. Havaitaan, että useimmiten tavoitteen arvioitiin 
toteutuneen (pisteet, jotka sijoittuvat viivalle). Tämä, että tavoitteen arvioitiin toteutuneen 
täsmälleen, saattaa kertoa myös tavoitteen arvioimisen vaikeudesta. Yhdessä tapauksessa tavoitteen 
kerrottiin ylittyneen ja lopuissa hankkeissa tavoitteesta on jääty.  
 

 
Kuva 15. Hankkeiden tavoitteet ja arviot niiden toteumasta.   
 
Hankekyselyssä tiedusteltiin, miten pian hankkeen pitkäaikaiset vaikutukset pääasiassa ilmenivät tai 
tulevat ilmenemään. Vastaajat arvioivat, että hankkeen aikana tai vuosi hankkeen päättymisen 
jälkeen ilmenee vasta osa hankkeen vaikutuksista (kuvat 16-18.). Muun yritystoiminnan hankkeista 
40 prosentissa arvioitiin uusiin yrityksiin ja 32 %:ssa investoiviin yrityksiin kohdistuvien 
vaikutusten ilmenevän kyseisellä aikavälillä. Edelleen kolmasosassa matkailuhankkeista säilytettyi-
hin työpaikkoihin kohdistuvien vaikutusten ennakoitiin toteutuvan tällä aikavälillä. Monissa 
maatalouden ja muun yritystoiminnan hankkeissa vaikutusten koetaan ilmenevän 1-5 vuoden 
kuluessa hankkeen päättymisestä. On kuitenkin huomioitava, että varsin suuri osa kyselyyn 
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vastanneista jätti vastaamatta kysymykseen. Osassa hankkeista työpaikkojen ja yritysten syntymi-
nen ei ole ollut tavoitteena, mikä selittää ainakin osaksi vastaamattomien osuutta. Hankkeiden 
seurantatiedoissa määrittelemättömien tavoitteiden osuus oli suuri (viittaus taaksepäin taulukkoon 
5.). 
 

 
Kuva 16. Miten pian hankkeen pitkäaikaiset vaikutukset pääasiassa ilmenivät/ tulevat ilmenemään? 
(maatalous, n=44) 
 

 
Kuva 17. Miten pian hankkeen pitkäaikaiset vaikutukset pääasiassa ilmenivät/ tulevat ilmenemään? 
(muu yritystoiminta, n=25) 
 

 
Kuva 18. Miten pian hankkeen pitkäaikaiset vaikutukset pääasiassa ilmenivät/ tulevat ilmenemään? 
(matkailu, n=48) 
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Suurin osa vastaajista koki, että alueen erityispiirteet näkyvät paljon tai erittäin paljon hankkeen 
toteutuksessa (kuva 19.). Erityisesti matkailuhankkeissa tämä korostuu, sillä monet hankkeista ovat 
paikallisia. Osa maatalouden hankkeista taas oli ylimaakunnallisia, mikä selittää sitä, että osassa 
näistä hankkeista jonkin tietyn alueen erityispiirteet eivät korostu. 
 

 
Kuva 19. Näkyvätkö alueen erityispiirteet hankkeen toteutuksessa? 
 
Lähes kaikkien hankkeiden osalta oltiin sitä mieltä, että samantyyppinen hanke olisi toteutettavissa 
muissa maakunnissa hyvin tai erittäin hyvin (kuva 20.). Osa matkailuhankkeista on nähtävästi niin 
paikallisia, ettei niiden vastaava toteutus muualla olisi järkevää. 
 

 
Kuva 20. Olisiko samantyyppinen hanke toteutettavissa muissa maakunnissa? 
 
4.3.2 Hankkeiden vaikutukset 

Hankkeiden toteutuksen ja tulosten vaikutuksia erilaisin asioihin kysyttiin hankekyselyssä. 
Maatalouden hankkeiden koettiin tukevan paljon yrittäjien ammatillista kehittymistä ja osaamista 
sekä edistävän alueen yrittäjien keskinäistä yhteistyötä ja yhteistyötä yrittäjien ja muiden toimijoi-
den välillä (kuva 21.). Edelleen hankkeiden todettiin synnyttäneen vielä toteuttamattomia 
kehittämisajatuksia sekä parantaneen yritysten toiminnan ja tuotteiden laatua. Osa vastaajista oli 
sitä mieltä, että hankkeilla on kyetty myötävaikuttamaan työpaikkojen säilymiseen. Kaikkein 
vähiten maatalouden hankkeiden koettiin vaikuttaneen kansainvälisiin asioihin, avanneen tai 
lisänneen yrityksen vientiä tai tuoneen yritykselle kansainvälisiä kontakteja12. 
 

                                                 
12 Kansainväliset hankkeet olivat ohjelmakaudella mahdollisia vain Leader-hankkeissa. 
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Kuva 21. Arvioi, millainen vaikutus hankkeen toteutuksella ja tuloksilla on seuraaviin asioihin. 
Anna arviosi, vaikka hankkeen toteutus olisi vielä kesken (maatalous, n=41–43). 
 
Muun yritystoiminnan hankkeiden ansioksi ilmoitettiin erityisesti alueen yrittäjien ja muiden 
toimijoiden sekä yrittäjien keskinäisen yhteistyön edistäminen (kuva 22.). Suurin osa hankkeista 
koki myös, että hankkeet ovat lisänneet julkisen sektorin organisaatioiden ja oppi- ja tutkimuslaitos-
ten yhteistyötä yritysten kanssa. Hankkeiden koettiin vaikuttaneen myös toteuttamattomien 
kehittämisajatusten synnyttämiseen. Osa hankkeista on myötävaikuttanut uusien yritysten 
syntymiseen. Hankkeilla on pystytty vaikuttamaan hyvin vähän tai ei ollenkaan yritysten vientiin tai 
kansainvälisten kontaktien lisäämiseen13. Hanketoiminnalla on vaikutettu vain vähäisessä määrin 
                                                 
13 Kansainväliset hankkeet olivat ohjelmakaudella mahdollisia vain Leader-hankkeissa. 



38 
 

yritysten toiminnan uudelleensuuntaamiseen tai se on pienessä määrin edesauttanut yritysten 
toiminnan monipuolistumista. 
 

 
Kuva 22. Arvioi, millainen vaikutus hankkeen toteutuksella ja tuloksilla on seuraaviin asioihin. 
Anna arviosi, vaikka hankkeen toteutus olisi vielä kesken (muu yritystoiminta, n=23–25). 
 
Matkailualan hankkeissa suurin osa vastanneista hankkeista oli sitä mieltä, että ne ovat synnyttäneet 
kehittämisajatuksia, joita ei vielä ole toteutettu (kuva 23.). Useimmat hankkeet myös kokivat, että 
ne ovat lisänneet erilaista yritysyhteistyötä, edistäneet yritysten tuotteiden markkinointia sekä 
parantaneet yritysten toimintaedellytyksiä tai kannattavuutta. Hyvin harvoilla hankkeilla on pystytty 
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edesauttamaan yritysten investointipäätösten tekemistä tai myötävaikuttamaan yritysten vientiin14. 
Hankkeilla on ollut hyvin vähän vaikutusta yritysten työpaikkojen syntymiseen tai säilyttämiseen. 
 

 
Kuva 23. Arvioi, millainen vaikutus hankkeen toteutuksella ja tuloksilla on seuraaviin asioihin. 
Anna arviosi, vaikka hankkeen toteutus olisi vielä kesken. (matkailu, n=44–48) 
 
Kyselyssä tiedusteltiin, mikä oli hankkeen ja siinä toteutettujen toimien merkittävin tulos/vaikutus 
tai minkä vastaajat ennakoivat sen olevan. Vastaajien maininnat on taulukoitu (taulukko 17.). 
Eniten mainintoja kohdistui yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämiseen, uusiin menetelmiin tai 
tuotekehitykseen sekä tiedon ja tietoisuuden lisäämiseen.  

                                                 
14 Kansainväliset hankkeet olivat ohjelmakaudella mahdollisia vain Leader-hankkeissa. 
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Taulukko 17. Mikä oli hankkeen ja siinä toteutettujen toimien merkittävin tulos/vaikutus tai minkä 
ennakoit sen olevan? (mainintoja) 

 maatalous  

(n=34) 

muu yritys-

toiminta (n=23) 

matkailu  

(n=36) 

yrittäjien osaamisen lisääminen 1 6 2 

yrityskehittäminen 8 4 5 

uusia tuotteita/menetelmiä/tuotekehitys 15 3 9 

markkinointi 2 3 3 

yhteistyön/vuorovaikutuksen kehittäminen 6 8 16 

tiedon/tietoisuuden lisääminen 10 5 7 

kehittämisotteen luominen 3 4 1 

yritystoimintaa palvelevan infrastruktuurin kehittäm. 2 1 4 

yhteensä 47 34 47 

 
4.3.3 Hankkeiden toimintatavat 

Kysyttäessä, mitkä olivat merkittävimmät seikat, jotka ovat auttaneet keskeisten tulosten saavutta-
miseen, useimmat vastaajat painottivat hyvää yhteistyötä eri toimijoiden välillä (taulukko 18.). 
Myös asiantuntevat henkilöt sekä toimiva viestintä koettiin tärkeäksi. 
 
Taulukko 18. Mitkä olivat merkittävimmät seikat, jotka ovat auttaneet keskeisten tulosten 
saavuttamiseen? (mainintoja) 

 maatalous  

(n=38) 

muu yritystoiminta 

(n=21) 

matkailu  

(n=34) 

hyvä yhteistyö eri toimijoiden välillä 22 14 17 

hyvät/oikeat henkilöt/asiantuntemus 

toteutuksessa, sitoutuminen 

6 1 14 

työryhmätyöskentely/yhteiset kokoontumiset 4 5  

tiedottaminen/neuvonta/tiedon lisääminen ja 

jakaminen 

7 4 7 

muut (toimintaympäristön luonti, taustakartoi-

tukset, riittävät resurssit) 

2 3 6 

yhteensä 41 27 44 

 
Suurimmalla osalla maatalousalan hankkeista niiden toteutukseen liittyviä ongelmakohtia koettiin 
olevan varsin vähän (kuva 24.). Hakemus- ja maksatusprosessin työläyttä pidettiin kuitenkin 
valtaosassa hankkeista ongelmana. Monet vastaajat kokivat ongelmaksi myös sen, että rahoitusinst-
rumentti ohjasi liikaa hankkeen toteutusta. Edelleen rahoittajalle suunnattavan raportoinnin työläys, 
oman kassavirran järjestely sekä aikataulussa pysyminen olivat aiheuttaneet ongelmia osalle 
hankkeista. Yksikään hanke ei kokenut, ettei se olisi kohderyhmälleen tarpeellinen tai etteivät sen 
tavoitteet vastaisi kohderyhmän tarpeisiin. 
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Kuva 24. Arvioi hankkeen toteutukseen liittyviä ongelmakohtia (maatalous, n=40–43) 
 
Myös muun yritystoiminnan hankkeissa lähinnä hankebyrokratian koettiin aiheuttaneen ongelmia 
(kuva 25.). Myöskään tässä hankeryhmässä ei koettu, ettei hankkeella olisi todellista tarvetta sen 
kohderyhmissä. 
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Kuva 25. Arvioi hankkeen toteutukseen liittyviä ongelmakohtia (muu yritystoiminta, n=23–25) 
 
Matkailualan hankkeissakin koettiin olevan vähän ongelmia (kuva 26.). Myös tässä ryhmässä 
hankebyrokratian työläyttä pidettiin merkittävimpänä ongelmana. Kaikki hankkeen olivat sitä 
mieltä, että niiden tavoitteet vastaavat kohderyhmän tarpeisiin ja niillä on olemassa todellista 
tarvetta.  
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Kuva 26. Arvioi hankkeen toteutukseen liittyviä ongelmakohtia (matkailu, n=46–48) 
 
4.4 Hankehaastattelujen havainnot 
Arvioinnissa haastateltiin maaliskuussa 2014 hanketoimijoita (10 henkilöä), heistä kahdeksan oli 
satunnaisesti valittuja hankkeisiin osallistuneita ja kaksi MASVA-hankkeiden vetäjää. Haastatte-
luissa haluttiin selvittää etenkin hankkeista saatuja hyötyjä sekä vaikutuksia yritystoimintaan. 
 
Kehittämishankkeisiin osallistuneet 
Kaikilla haastatelluilla oli oma yritys, osa oli jo pidempään toimineita yrityksiä ja osa toimintaa 
aloittelevia yrityksiä. Samoin yritysten kokoluokka vaihteli yhden hengen yrityksestä reilu 
parikymmentä henkeä työllistävään yritykseen. Toimialoina edustettuina olivat metalliala, 
puutuoteala, matkailu-/ohjelmapalveluala ja erikoisviljely.  
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Akuutteja laajentamis- tai investointisuunnitelmia yrityksillä ei yleensä ollut, työllistämistuen 
avulla palkkaaminen ja lyhytaikaiseen työsuhteen palkkaaminen tulivat kuitenkin esille harkittuina 
vaihtoehtoina. 
 
Mukaan hankkeeseen oli lähdetty ensinnäkin tapaamaan muita yrittäjiä /verkostoitumaan. Myös 
koulutukset tulivat esille motiivina. Matkailualalla haastatellut yritykset olivat lähteneet mukaan 
erityisesti saadakseen tukea markkinointiin (ml. tuotteistus) ja sitä kautta lisää asiakkaita. 
 
Hanke ja siihen osallistuminen koettiin useimmiten, ainakin osittain, odotuksia vastaavaksi ja 
hyödylliseksi. Hyötyinä mainittiin osaamisen lisääntyminen, tunnettuuden lisääntyminen ja uudet 
tuttavuudet /verkostoituminen, mikä puolestaan palvelee uusien tuotteiden kehittämistä. Yhden 
kommentin mukaan pienille yrityksille hankkeen hyöty oli merkittävä. Erityisesti tämä näkyi 
hankkeen aikana tehdyssä markkinointityössä, kun hankkeen avulla löytyi uusia markkinointi-
kanavia ja -mahdollisuuksia, joihin ei itse/yksin olisi ollut mahdollisuutta/varaa osallistua. Eräs 
konkreettinen hankkeen aikana saatu hyöty oli apu CE-standardien laadinnassa.  
 
Sen sijaan investointeina tai työpaikkoina konkretisoituvia vaikutuksia vastaajat odottivat 
mahdollisesti 1-3 vuoden kuluessa, tällä hetkellä vaikuttaa myös maailman(talouden) epävarma 
tilanne. Investointipäätös on enemmän sidoksissa yrityksen liiketoimintasuunnitelmaan kuin 
kehittämishankkeen tuotoksiin. 
 
Hanketoimintaa pidettiin yleisesti hyvänä erityisesti pienten /aloittavien yritysten näkökulmasta, 
koska usean yrityksen yhteinen osallistuminen auttaa luomaan verkostoja ja tavallaan antaa myös 
vertaistukea. Pienelle yritykselle satasienkin avustus esim. laitteiden hankkimiseen tai asiantunte-
muksen ostamiseen on merkittävä. Etenkin isommat yritykset tarvitsevat räätälöidympää toimintaa, 
joka ei välttämättä enää onnistu hanketyönä hankesäädöksistä johtuen. Lisäksi tämäntyyppisessä 
kehitystyössä mennään usein niin syvälle yritykseen ja kilpailutekijöihinkin, että niitä ei haluta 
lähteä muille jakamaan. Kuitenkin esim. matkailumarkkinoinnin osalta esille tullut näkemys siitä, 
että hankkeessa tehdyn kaltaisella yleisimagomarkkinoinnilla ei ole liiketaloudellista hyötyä 
yrittäjille, vaan markkinointi ja toimet pitäisi kohdentaa tarkemmin mm. tiettyihin asiakasryhmiin ja 
tiedotusvälineisiin, olisi myös hanketoimintana mahdollista. 
 
Se, pitäisikö kehittämistyötä tehdä jatkossakin hankepohjaisena, jakoi mielipiteitä. Yhteistä 
näkemyksille on kuitenkin se, että toiminta pitää kohdentaa hyvin, myös huoli toiminnan jatkuvuu-
desta tuli esille. Hanketoiminnassa on usein se huono puoli, että kun se päättyy, niin ei ole enää 
rahaa eikä toimijoita jatkamaan hankkeessa aloitettua työtä.  
 
Yrittäjät kaipaavat pysyviä toimintatapoja ja toimijoita. 

 
Elinvoimaa ja menestystä maaseudulle - Maaseutuyritysten asiakasvastaava MASVA 
MASVA-hankkeet tarjoavat maksutonta ensivaiheen neuvontaa aloittaville ja toimintaansa 
kehittäville maaseudun yrityksille. Hankkeet palvelevat kaikkia maaseudun yrityksiä - aloittavia ja 
laajentavia, maatilasidonnaisia ja muita maaseudun mikroyrittäjiä. Aloittavaksi yritykseksi 
lasketaan myös maatila, joka perustaa alkutuotannon oheen muuta toimintaa. 
 
MASVAn tavoitteena on vakiinnuttaa maaseudun yritysneuvonta osaksi julkista yrityspalvelujärjes-
telmää ja saada maaseudun aloittavat, kehittävät ja kansainvälistyvät yritykset samalle viivalle 
keskuksissa toimivien yritysten kanssa. Käytännössä kyse on omaneuvojajärjestelmästä, joka tuo 
maaseutuyrittäjän yhdyshenkilöksi, kumppaniksi ja sparraajaksi oman neuvojan. MASVA-neuvoja 
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selvittää yhdessä asiakkaan kanssa yrityksen tarpeet ja toimintaedellytykset sekä järjestää 
tarvittaessa yritykselle parhaan mahdollisen asiantuntija-avun. MASVA-neuvojan palveluja ovat 
muun muassa kehittämiskeskustelut, sparraus, liiketoimintasuunnitelman ohjaus, investointisuunni-
telmien ohjaus ja riskien arviointi, yritystukihakemuksiin liittyvä neuvonta ja sopivan asiantuntija-
palvelun etsiminen. 
 
Näitä hankkeita on kattavasti eri puolilla Suomea. Keskeisimmät hallinnoijat hankkeilla ovat 
ProAgria, kuntien elinkeinoyhtiöt tai kunnat suoraan. Osaa hankkeista toteutetaan myös eri 
toimijoiden yhteistyönä. Osa hankkeista on maakunnallisia, osa seutukunnallisia, mutta joukkoon 
mahtuu myös pelkästään yhden kunnan alueella toteutettavia hankkeita. Tärkeä yhteistyökumppani 
monelle MASVA-hankkeelle on samalla alueella toimiva Uusyrityskeskus. Osa hankkeista on 
tehnyt selvää työnjakoa näiden uusyrityskeskusten kanssa siten, että MASVA-hankkeessa on 
keskitytty pääasiassa toimivien yritysten tukemiseen ja aloittavat yritykset on ohjattu uusyrityskes-
kukseen. Toisaalta työnjako voi toimia niinkin, että uusyrityskeskukset hoitavat yrityksen 
perustamiseen liittyvän neuvonnan ja sen jälkeen yritys tulee MASVA-hankkeen asiakkaaksi. 
 
Muusta maaseutuohjelman mukaisesta hanketoiminnasta poiketen näissä hankkeissa pääpaino on 
yksilöllisessä, yritystasolla tapahtuvassa työssä. Hankkeisiin kuuluu myös koulutusta ja viestintää 
sekä yhteydenpitoa sidosryhmiin, mm. alueella toimiviin toimintaryhmiin sekä muihin maaseutuoh-
jelman hankkeisiin. Alueiden erilaisista lähtökohdista ja hallinnoijaorganisaatioiden erilaisista 
taustoista johtuen toiminnan luonne vaihtelee selvästi alueittain. Erityisesti neuvontajärjestön 
vetämissä hankkeissa maksuttoman neuvonnan pääpaino on usein palvelutarveselvityksissä, ja sen 
perusteella tehtävissä karkeissa laskelmissa. Tämän jälkeen yrittäjät ohjataan eteenpäin. Osa 
hankkeista seuraa kuitenkin tiiviisti yrittäjiä, ja on myös mukana tarjoamassa myöhemmän vaiheen 
maksullisia palveluita. Toisaalta tämä mahdollistaa yrityksen tukemisen useampana vuonna 
peräkkäin, ja aina uudessa tilanteessa, koska palvelutarve on muuttunut yrityksen kehityksen myötä. 
 
Osassa hankkeista sen sijaan on pääosin keskitytty auttamaan yrittäjiä rahoitustuen hakemisessa. 
Tälle on selvä tarve, koska maaseutuohjelman mukaiset rahoitusinstrumentit eivät välttämättä ole 
tuttuja sen paremmin isolle osalle yrittäjiä kuin myöskään muille yrityspalveluita tarjoaville 
ammattilaisille. Tällaisessa toimintatavassa yritysten seuranta ja mahdollinen jatkon tukeminen jää 
kuitenkin vähemmälle huomiolle. 
 
Useat näistä hankkeista ovat asettaneet itselleen määrällisiä tavoitteita yritys/yrittäjäkontaktien 
määrässä, uusien yritysten määrässä, uusien työpaikkojen määrässä kuin myös toteutettavien 
investointien määrässä. Osa hankkeista seuraa myös näitä hyvinkin tarkasti. Mahdollisuudet ovat 
kuitenkin rajalliset etenkin niissä hankkeissa, jotka eivät tee maksuttoman neuvonnan lisäksi kovin 
paljoa muuta yhteistyötä yrittäjien kanssa. ELY-keskukset eivät voi toimittaa yksityiskohtaista 
tietoa esimerkiksi myönnetyistä investointituista hankkeille, vaan kerätyt tiedot perustuvat julkisiin 
tietoihin tai itse kerättyihin tietoihin. 
 
MASVA-hankkeet voivat parhaimmillaan toimia kuitenkin erinomaisena siltana sekä toimintaryh-
mien että muiden elinkeinojen kehittämishankkeiden kautta toteutuviin yrityshankkeisiin. Ohjelman 
näkökulmasta tämä olisi toivottava toimintatapa. Sen takia tätä toimintamallia pitäisi edelleen 
kehittää ja vahvistaa. Tätä tukee myös se, että tehtyjen haastattelujen ja muun materiaalin 
perusteella MASVA-hankkeiden asiakkaat ovat olleet hyvin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Tällä 
hetkellä toimintamallit vaihtelevat jonkin verran alueittain ja toteuttajatahon mukaan. Jatkossa olisi 
kuitenkin syytä miettiä, pitäisikö toimintamallia yhtenäistää. Yksi mahdollisuus voisi olla 
toiminnan kytkeminen osaksi julkisia palveluita ilman eri tavalla toteutettavia hankkeita. Toinen 



46 
 

mahdollisuus voisi olla luoda palvelu maaseutuohjelman osarahoituksella vaikkapa valtakunnallise-
na hankkeena jonkin jo toimivan organisaation yhteyteen. 
 
Yksi selkeä kehittämiskohde toiminnassa liittyy tavoitteiden asettamiseen ja niiden seurantaan. 
Näihin liittyvät tiedot pitäisi kerätä ja niitä myös seurata systemaattisesti ja samoin perustein koko 
maassa. Tähän pitäisi kytkeä myös nyt tehdyssä kyselyssä havaittu puute muiden kehittämishank-
keiden vajavaisista tiedoista osallistuneiden yritysten tekemisistä ja seurannasta. Nyt indikaattoritie-
toina kerätään laadullisia tietoja sekä esimerkiksi osallistujien määrää eri tilaisuuksiin. Miten tämä 
työ on konkretisoitunut yrityshankkeiksi, ei näy missään. Tämän seurannan systematisoinnista olisi 
hyötyä koko ohjelman tavoitteiden ja onnistumisen seurannan näkökulmasta. Tämä edesauttaisi 
myös ohjelman arviointia. 
 
Monet MASVA-hankkeet samoin kuin muutkin isot elinkeinojen kehittämishankkeet ovat teettäneet 
erilaisia asiakastyytyväisyyskyselyitä ja osa myös ulkopuolisen arvioinnin hankkeestaan. Ohjelman 
seurannan (ja arvioinnin) kannalta olisi hyödyllistä, jos myös tämä toiminnan arviointi systematisoi-
taisiin ja yhtenäistettäisiin jollakin tavalla ja tieto pitäisi myös kerätä ELY-keskuksiin. Tämä olisi 
erittäin tärkeää seurannan kehittämiselle, koska hanketoiminnan yhtenä tavoitteena on toimiminen 
siltana yritystukiin.  
 
4.5 Maaseutuverkostoyksikön toimenpiteet 
Maaseutuverkostoyksikkö järjesti vuoden 2013 aikana useita ns. hanketreffejä kehittämishankkei-
den vetäjille ja heidän sidosryhmilleen. Teemoina olivat lähiruoka ja matkailu, bioenergia ja 
maatalouden kilpailukyky.  
 
Palautekyselyiden ja loppuraporttien perusteella arvioituna tällaiselle toiminnalle on selvä tarve. 
Hanketoimijat arvostivat erityisesti verkostoitumismahdollisuutta muiden hankkeiden ja muiden 
toimijoiden kanssa. Tämä on tehokas tapa välittää hyviä käytäntöjä ja ottaa oppia niistä. Jossain 
määrin palautteissa toivottiin tätä kuitenkin vielä enemmän, esimerkiksi konkreettisina hyvien 
hankkeiden esittelynä. Hanketyön kova arki näkyy jossain määrin siinä, että hankkeiden suunnitte-
lun ja ideoinnin tärkeä motiivi on jatkon saaminen omalle ja oman organisaation hanketyölle.  
 
Hyvien käytäntöjen välittämiseen maaseutuverkostoyksiköllä on paljon muitakin toimenpiteitä. 
Yhtenä esimerkkinä mainittakoon vuosina 2010 ja 2012 järjestetty sekä lokakuussa 2014 järjestet-
tävä ”Parhaat käytännöt kilpailu”. Kilpailussa on sarjoja erilaisille hankkeille. Jatkossa voisi pohtia 
myös sitä, olisiko yhtenä kilpailusarjana tai ainakin keskeisenä kriteerinä se, miten hanke on 
aikaansaanut yrityshankkeita eli investointeja ja työpaikkoja maaseudulle. 
 
Maaseutuverkostoyksikkö aloitti vuoden 2013 aikana myös ”innovaatioleiritoiminnan”. Maaseutu-
verkoston puitteissa järjestettiin viisi alueellista innovaatioleiriä edellisen vuoden hyvän pilottiko-
kemuksen perusteella.  Työskentely perustui kolmen päivän intensiiviseen ajatushautomotyöhön, 
jossa osallistujat keskittyivät vain maaseudun kehittämiseen. Saadun palautteen perusteella 
innovaatioleirit täyttivät tavoitteensa ja niillä onnistuttiin tuottamaan ja nostamaan esiin asioita 
alueellisten tai paikallisten tarpeiden mukaisesti. Toimintamalli vaikuttaa erittäin onnistuneelta. 
Innovaatioleiritoiminnan vaikuttavuuden varmistamiseksi on olennaisen tärkeää, että leireillä 
jalostetut ideat ja toimintamallit konkretisoituvat myös todellisiksi hankkeiksi ja viime kädessä 
myös yrityshankkeiksi. Leirien tuloksista tulee koota avoin ideapankki, jossa ideat ovat kaikkien 
käytettävissä ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoittamina hankkeina 
toteutettavissa.  
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5 Johtopäätökset ja suositukset 
Tässä luvussa esitetään raportin erityisteemaan liittyvät johtopäätökset ja suositukset. Ohjelman 
toimeenpanoon (luku 2) sekä toimivuuteen ja vaikuttavuuteen (luku 3) liittyvät havainnot on 
esitetty luvuissa 2 ja 3, eikä niiden osalta ole tarvetta antaa uusia suosituksia. 
 
Kehittämishankkeiden vaikutus työllisyyteen ja talouteen  
Työpaikkoja tai investointeja ei ole kovinkaan usein määritelty hankkeiden tavoitteiksi. Hankkeiden 
tärkein tavoite oli yrittäjien osaamisen lisääminen, joka tähtää pääasiassa jo olemassa olevan 
toiminnan kehittämiseen. Tämä on sinänsä täysin ohjelman mukainen tavoite. Tämä tavoiteasetanta 
näkyy selvästi myös siinä, että tärkein kohderyhmä on jo yrittäjinä toimivat. Tämä kohderyhmä on 
myös tavoitettu hyvin. Uusien yritysten synnyn vauhdittamiseksi tulee pystyä tavoittamaan myös 
yritystoiminnasta kiinnostuneita potentiaalisia uusia yrittäjiä. Leader-toimintaryhmiä tulee tässä 
työssä entistä enemmän hyödyntää. Myös verkostoyksikön pitää entistä laajemmin tiedottaa 
maaseudun kehittämisohjelman myötävaikutuksella syntyneistä tai vahvistuneista yritystarinoista.    
 
Koko ohjelman tavoiteasetannassa uuden yritystoiminnan ja työpaikkojen luominen on kuitenkin 
erittäin tärkeää. Nyt hankkeet sinänsä toimivat, mutta ohjelman tavoitteiden näkökulmasta 
painopiste on liikaa jo olemassa olevan toiminnan tukemisessa. Samalla tämä tarkoittaa sitä, että 
uusia yrittäjiä tai työpaikkoja ei pyritäkään luomaan. Ja edelleen koska ne eivät ole tavoitteena, ei 
niiden syntymistäkään seurata. 
 
Suositukset 
Ohjelman seurannassa kerätään yrityshankkeiden osalta mm. em. työpaikkatietoja. Koska 
hankkeiden pitäisi luoda edellytyksiä yrityshankkeille, olisi syytä kehittää seurantaa myös 
hankkeiden osalta siten, että pelkkien osallistujamäärien lisäksi kerättäisiin todellista vaikuttavuus-
tietoa. Myös kehittämishankkeista tulee kattavasti kerätä seurantatietoja kehittämishankkeiden 
aikaansaamien yrityshankkeiden lukumääristä ja syntyvien uusien työpaikkojen määristä. 
 
Ohjelman tavoitteiden näkökulmasta pitäisi pohtia sitä, pitäisikö selkeästi erottaa toisistaan 
(toimenpiteestä riippumatta): 
1. Uusien yritysten ja työpaikkojen luomiseen tähtäävät hankkeet 
2. Olemassa olevan toiminnan kehittämiseen tähtäävät hankkeet. 
3. Näille edellä mainituille edellytyksiä luovat hankkeet (esim. infrastruktuurihankkeet) 
 
Tämä mahdollistaisi dynaamisemman otteen hanketyöhön ja pakottaisi hankehakijat innovatiivi-
sempaan hankesuunnitteluun. Samalla rahoittajalla ja ohjelmavastuussa olevilla viranomaisilla 
olisi paremmat mahdollisuudet myös hallittuun riskinottoon. 
 
MASVA-hankkeet voivat parhaimmillaan toimia erinomaisena siltana sekä toimintaryhmien että 
muiden elinkeinojen kehittämishankkeiden kautta toteutuviin yrityshankkeisiin. Tätä toimintamallia 
pitäisi edelleen kehittää ja vahvistaa. Jatkossa on kuitenkin syytä miettiä, pitäisikö toimintamallia 
yhtenäistää. 
 
Leader-toimintaryhmät ovat osoittautuneet tuloksellisiksi yritystoiminnan aktivoijiksi ja kehittäjiksi. 
Toimintaryhmien mahdollisuuksia toimia yritystoiminnan aktivoijina, kehittäjinä ja rahoittajina 
tulee entisestään vahvistaa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää uusien yritysten ja työpaikkojen 
luomiseen. Uusien työpaikkojen syntymistä tulee tukea sekä uusien yritysten syntyä tukemalla että 
jo toimivia yrityksiä laajentamalla ja kehittämällä.   
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Samoin verkostoyksikön tulee fokusoida toimintaansa entistä selvemmin uusien yritysten syntymisen 
tukemiseen tiedottamisen, hyvien käytäntöjen levittämisen, yhteistyön tukemisen sekä uusien 
hankkeiden generoinnin kautta.       
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Liitteet 
 
Liite 1. Havaintoja maaseutuohjelman mukaisten yritystukien vaikuttavuudesta ToimialaOn-
line -palvelun aineiston avulla 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö ylläpitää ToimialaOnline -palvelua. Palvelu kattaa mm. tilinpäätöstiedot 
toimialoittain suomalaisista yrityksistä. Lisäksi palvelu pitää sisällään tiedot, siitä onko yritys 
saanut jonkinlaista tukea toimintaansa. Mukana on myös tieto siitä, onko yritys saanut EU:n 
maaseutuohjelmien mukaista tukea. Lisäksi palvelussa on tieto, jos tuenmyöntäjiä on TEM, Tekes 
tai Finnvera. Tämä mahdollistaa vertailun tukea saaneiden yritysten ja muiden yritysten välillä. 
Lisäksi on mahdollista vertailla eri lähteistä tukea saaneiden yritysten kehitystä toisiinsa. 
 
Tietoja on kuitenkin tällä hetkellä vain vuoteen 2009 saakka ja maaseutuohjelman mukaisten 
yritysten osalta vertailua ei voi tehdä ainakaan toistaiseksi toimialoittain eikä myöskään kokoluokit-
tain, mikä olisi ohjelman arvioinnin kannalta erittäin kiinnostavaa. Maakunnittain vertailu sen sijaan 
onnistuu. Seuraavassa on esitetty muutamia liikevaihtoon ja työllisyyteen liittyviä vertailuja niiltä 
osin kuin se oli aineiston perusteella mahdollista. Aineistossa oli maaseutuohjelmien mukaan tukea 
saaneita seuraavasti eri vuosina: 

2005 909 

2006 980 

2007 61 

2008 591 

2009 992 

 
Tarkasteluun otettiin mukaan myös tiedot vuosilta 2005-2006, vaikka ne eivät tälle ohjelmakaudelle 
kuulukaan. Tuki oli kuitenkin edelliselläkin ohjelmakaudella hyvin samantyyppistä, joten 
vaikuttavuuslogiikan näkökulmasta tämä on perusteltua. Vuoden 2007 lukuihin pitää myös 
suhtautua hieman varauksin, koska havaintojen määrä on ohjelmakauden vaihdokseen liittyneiden 
ongelmien takia hyvin vähäinen. 
 
Seuraavissa kolmessa kuvassa on esitetty liikevaihdon, henkilöstön ja henkeä kohden lasketun 
liikevaihdon muutos tuen saantia seuraavana vuotena eri tukea saaneilla yrityksillä ja myös niillä 
yrityksillä, jotka eivät ole saaneet tukea. 
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Kuva 1. Liikevaihdon kasvu vuosi tuen saannista. 
 

 
Kuva 2. Henkilöstön kasvu vuosi tuen saannista. 
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Kuva 3. Liikevaihdon kasvu henkilöä kohden vuosi tuen saannista. 
 
Tuen myöntäjästä riippumatta tuella on ollut selvä positiivinen vaikutus sekä liikevaihdon että 
työllisten määrän kasvuun. Analyysistä näkyy selvästi myös se, että yleinen talouskehitys näkyy 
selvästi tuloksissa. Vuonna 2008 tukea saaneiden yritysten liikevaihdon ja henkilöstön kasvu oli 
negatiivinen vuonna 2009, kun taloustilanne heikentyi voimakkaasti. Maaseutuohjelman mukaan 
tukea saaneet näyttävät selviytyneen hieman muita tuensaajia paremmin tässä suhteessa, mutta 
taloudellisen tilanteen heikentyminen näkyy sielläkin. 
 
Suhteessa muihin tukimuotoihin maaseutuohjelman mukaista tukea saaneilla yrityksillä henkilöstön 
kasvu on ollut voimakkaampaa. Pääosin tämä johtuu siitä, että yksi keskeinen tukimuoto on liittynyt 
ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaamiseen. Maaseutuohjelman mukaista tukea saaneet 
yritykset ovat selvästi pienempiä yrityksiä kuin muita tukia saaneet yritykset. Siten henkilöstön 
määrän kasvu on ollut useilla yrityksillä jopa 100 %, mikä on erittäin harvinaista isommilla 
yrityksillä. Yritysten erot näkyvät selvästi seuraavasta taulukosta, jossa on tiedot vuonna 2009 tukea 
saaneista yrityksistä. 
 
Taulukko 1. Eri tukea saaneiden yritysten ka. liikevaihto ja henkilöstön määrä vuonna 2009. 

  liikevaihto, 1000 € henkilöstön määrä 

TEM 6 343 27,4 

Tekes 62 152 160,7 

Finnvera 1 994 11,3 

MMM 565 2,9 

Ei tukea 503 2,4 

 
Vuosi 2009 oli selvä poikkeus maaseutuohjelman mukaista tukea saaneiden yritysten joukossa, sillä 
aiempina vuosina liikevaihdon keskiarvo on ollut noin 300 000 €. Seuraavassa on tarkasteltu vielä 
hieman yksityiskohtaisemmin tuen vaikuttavuutta hieman pitemmällä aikavälillä. Tarkastelu on 
tehty siten, että kunakin vuonna tukea saaneita yrityksiä on seurattu liikevaihdon (kuva 4.) ja 
henkilöstön kasvun (kuva 5.) osalta niin monta vuotta eteenpäin kuin seurantatietoa on ollut. Siten 
vuonna 2005 tukea saaneilta yrityksiltä tietoa on neljältä vuodelta, vuonna 2006 tukea saaneilta 
kolmelta vuodelta jne. Vertailu on tehty pelkästään maaseutuohjelman mukaista tukea saaneilta 
yrityksiltä suhteessa niihin yrityksiin, jotka eivät ole saaneet tukea lainkaan.  
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Kuva 4. Liikevaihdon kasvu tuensaantivuoden mukaan. 
 

 
Kuva 5. Henkilöstön kasvu tuensaantivuoden mukaan. 
 
Analyysi osoittaa, että liikevaihdon kasvu jatkuu ainakin kaksi, jopa kolme vuotta selvästi 
normaalia kovempana tuen saannin jälkeen, jos yleisessä talouskehityksessä ei tapahdu suuria 
muutoksia. Henkilöstön kasvussa ei sen sijaan tapahdu vastaavaa kasvua läheskään samassa määrin 
välittömästi tuensaannin jälkeen. Tämä on toisaalta aivan ymmärrettävä kasvuyrityksen prosessi. 
Investointien ja henkilöstön lisääminen on etenkin pienessä yrityksessä tietyllä tavalla kertaluontoi-
nen sysäys, jonka kaikki hyödyt eivät realisoidu välittömästi, vaan vasta muutaman vuoden 
kuluessa. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että maaseutuohjelman mukainen tuki näyttää olevan hyvin 
kilpailukykyistä muihin tukiin verrattuna. 
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Liite 2. Myönnetty rahoitus ELY-keskusalueittain  
 
Toimintaryhmien saamat hakemukset ja rahoitetut toimet   
ELY-keskusten maaseutualueiden väestömäärät ja alueella toimivien toimintaryhmien lukumäärä 
vaikuttavat vahvasti siihen, miten paljon alueilla on potentiaalisia hakijoita ja miten hyvin alueen 
toimijat kohtaavat LEADER-ryhmien aktivointityön. Eniten hankehakemuksia on tarkasteluajan-
jaksolla (31.12.2013 mennessä) tullut ELY-keskustasolla Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen, 
jonka alueella toimii viisi LEADER-ryhmää ja jonka maaseutualueilla on paljon asukkaita 
(taulukko 1.). Nämä havainnot osoittavat selkeästi sen, että toimintaryhmien peitto pitää säilyttää 
mahdollisimman kattavana eikä yksittäisen toimintaryhmän toimialuetta saa laajentaa kohtuuttoman 
laajaksi. Jo nyt esimerkiksi Lapin ja Kainuun ryhmillä on hyvin laajoja toimialueita. Toimintaryh-
mien toimialueen määrittämisessä pitää korostaa sekä toimialueen väestömäärää että pinta-alaa.  
Yksittäisistä toimintaryhmistä eniten hakemuksia on saanut Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, 396 
kpl. Eniten alueiden välisiä hakemuksia on saanut Keskipiste-Leader ry Pohjois-Pohjanmaalta, 15 
kpl. Kuudella toimintaryhmällä ei ollut alueiden välisiä hankehakemuksia. Eniten kansainvälisiä 
hakemuksia on saanut Studiefrämjandet i Österbotten r.f., 13 kpl ja seitsemällä toimintaryhmällä 
niitä ei ollut yhtään.  
 
ELY-keskukset, jotka saivat eniten ja vähiten hakemuksia, myös rahoittivat hankkeita samassa 
suhteessa.  Kappalemääräisesti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus rahoitti eniten hankkeita. 
Toimintaryhmistä eniten hankkeita rahoitti Keskipiste-Leader, 304 kpl. Alueiden välisiä hankkeita 
on rahoittanut eniten Keskipiste-Leader 13 kpl ja kansainvälisiä Studiefrämjandet i Österbotten r.f., 
12 kpl. Samat toimintaryhmät olivat saaneet eniten alueiden välisiä ja kansainvälisiä hakemuksia.  
 
Toimintaryhmien saamat hankehakemukset on yleensä myös rahoitettu Manner-Suomen maaseu-
dun kehittämisohjelmasta. Kaikista hakemuksista on rahoitettu keskimäärin 82 prosenttia. Alueiden 
välisistä hakemuksista on rahoitettu 83 prosenttia ja kansainvälisistä hakemuksista 93 prosenttia. 
Kuitenkin keskimäärin vajaata 20 prosenttia toimintaryhmien saamista hankehakemuksista ei ole 
rahoitettu.  
 
Usein toimintaryhmät ohjaavat hankehakemukset ja hakijat, jotka eivät sovi toimintaryhmän 
rahoitettavaksi, muille rahoittajille ja neuvovat hyödyntämään muita rahoituslähteitä. Tämä tärkeä 
maaseudun elinvoimaisuutta parantava sekä työpaikkoja ja yrityksiä luova asiakastyö ei suoraan 
näy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksissa, mutta alleviivaa toimintaryhmien 
roolia monipuolisina maaseudun kehittäjinä.  
 
Jotkin toimintaryhmien tarkoituksenmukaisuusharkintaan (hankehakemus on arvioitu sopivaksi 
paikalliseen kehittämisstrategiaan) perustuvat myönteiset rahoituslausunnot ovat saaneet joissakin 
ELY-keskuksessa kielteisen rahoituspäätöksen (laillisuusharkintapäätöksen). Näistä pitäisi 
toimintaryhmien ja ELY-keskusten tiiviillä yhteistyöllä ja paikallisella kumppanuudella päästä 
eroon niin, että toimintaryhmästä ELY-keskukseen menevä tukihakemus ja sen liitteet ovat 
sisältövaatimusten mukainen ja vastaa EU:n ja kansallisia säädöksiä sekä annettuja määräyksiä ja 
ohjeita. Toimintaryhmän asiakkaan tulisi voida luottaa siihen, että hänen toimintaryhmältä 
saamansa myönteinen rahoituslausunto johtaa myös myönteiseen viranomaisen rahoituspäätökseen 
ELY-keskuksessa. Toki tukihakemusta tarkastellaan aina tapauskohtaisesti ja tämän vuoksi 
jokainen ELY-keskuksen tekemä tukipäätös koskee ainoastaan kyseessä olevaa tapausta ja 
tarvittaessa viranomaisen päätös on kielteinen.  Toimivaltainen toimintaryhmä toimittaa hakemuk-
sen sekä lausuntonsa toimivaltaiselle ELY-keskukselle päätöksentekoa varten. Toimintaryhmät 
eivät toimi viranomaisina, vaan päätökset hankkeille tehdään ELY-keskuksissa laillisuustarkastelun 
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perusteella. ELY-keskus voi poiketa paikallisen toimintaryhmän puoltavasta lausunnosta, vain jos 
tuen myöntäminen olisi Euroopan yhteisön tai kansallisen lainsäädännön vastaista.  
 
Taulukko 1. Toimintaryhmien vastaanottamien hakemusten määrä, toimintaryhmien rahoittamien 
toimien määrä ja rahoitettujen hakemusten osuus. Tilanne vuoden 2013 loppuun mennessä. Lähde: 
Hanke2007-järjestelmä ja IACS-järjestelmä.  

ELY-keskukset (Leader 

toimintaryhmien lkm) 

toimintaryhmän 

vastaanottamien 

hakemusten 

määrä, kpl 

toimintaryhmän 

rahoittamien 

toimien määrä, 

kpl 

kaikista 

hakemuksista 

rahoitettu, % 

alueiden välisistä 

hakemuksista 

rahoitettu, % 

kv-hakemuksista 

rahoitettu, % 

Uusimaa (3) 493 391 79,3 92,3 100,0 

Varsinais-Suomi (3) 374 318 85,0 90,0 88,9 

Satakunta (4) 842 644 76,5 68,2 97,3 

Häme (5) 629 572 90,9 100,0 100,0 

Pirkanmaa (5) 809 677 83,7 80,0 71,4 

Kaakkois-Suomi (4) 419 353 84,2 100,0 100,0 

Etelä-Savo (3) 486 404 83,1 75,0 75,0 

Pohjois-Savo (3) 563 445 79,0 85,7 100,0 

Pohjois-Karjala (3) 555 455 82,0 94,1 93,8 

Keski-Suomi (4) 622 519 83,4 80,0 100,0 

Etelä-Pohjanmaa (4) 802 608 75,8 70,8 84,6 

Pohjanmaa (3) 513 446 86,9 88,2 85,7 

Pohjois-Pohjanmaa (5) 1380 1100 79,7 81,1 100,0 

Kainuu (2) 346 280 80,9 71,4 100,0 

Lappi (4) 564 480 85,1 66,7 100,0 

Yhteensä (55) 9397 7692 81,9 82,7 93,4 

 
Myönnetyt yritystuet ja hanketuet ELY-keskusalueittain 
Seuraavassa taulukossa on esitetty Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta myönnetyt 
hanketuet ja yritystuet (kpl ja €) ELY-keskusalueittain. Erityisesti yritystukien osalta ELY-
keskusalueiden välillä on huomattavakin eroja volyymissä sekä myönnettyjen tukien kappalemääri-
en että rahasummien osalta.  
 
Hanketukia on myönnetty euromääräisesti eniten Pohjois-Pohjanmaalla ja vähiten Uudellamaalla. 
Yritystukia on puolestaan myönnetty euromääräisesti eniten Varsinais-Suomessa ja vähiten 
Kainuussa.  
 
Hanke- ja yritystuet painottuvat eri alueilla erisuhteessa. Kappalemääräisesti yritystukien osuus on 
Kaakkois-Suomea lukuun ottamatta hanketukia suurempi. Suurin yritystukien osuus on Pohjois-
Pohjanmaalla, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa, kaikilla näillä alueilla yritystukien osuus on 
72 % alueelle myönnetyistä tuista. Euromääräisesti tarkastellen puolestaan hanketukien osuus 
alueilla on yleensä suurempi kuin yritystukien, ainoastaan Varsinais-Suomessa yritystukien osuus 
(56 %) on hanketukien osuutta suurempi.  Suurin hanketukien osuus on Lapissa, Kainuussa ja 
Kaakkois-Suomessa. 
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Taulukko 2. Myönnetty rahoitus (EU+valtio) ELY-keskusalueittain, alueet aakkosjärjestyksessä. 
Tilanne vuoden 2013 loppuun mennessä. Lähde: Hanke2007-järjestelmä.  

  

hanketuki yritystuki 

hanketuki/yritystuki 

-jakauma alueella (%) 

kpl € 

alue 

/koko 

maa,  

€ (%) kpl € 

alue 

/koko 

maa,  

€ (%) kpl € 

Etelä-Pohjanmaa 547 47 473 651 9 1079 29 960 513 11 34 /66 61 /39 

Etelä-Savo 322 23 826 190 5 643 17 610 486 6 33 /67 58 /42 

Häme 474 46 265 679 9 677 12 485 093 4 41 /59 79 /21 

Kaakkois-Suomi 428 35 273 151 7 299 8 457 749 3 59 /41 81 /19 

Kainuu 237 24 677 963 5 347 5 660 264 2 41 /59 81 /19 

Keski-Suomi 380 38 904 825 7 812 14 235 970 5 32 /68 73 /27 

Lappi 357 41 122 101 8 375 7 756 228 3 49 /51 84 /16 

Pirkanmaa 500 32 246 984 6 955 22 846 064 8 34 /66 59 /41 

Pohjanmaa 431 33 451 737 6 920 21 888 610 8 32 /68 60 /40 

Pohjois-Karjala 333 30 034 130 6 782 23 925 237 9 30 /70 56 /44 

Pohjois-Pohjanmaa 488 53 988 794 10 1270 25 235 041 9 28 /72 68 /32 

Pohjois-Savo 305 38 062 142 7 726 24 542 697 9 30 /70 61 /39 

Satakunta 514 33 244 449 6 654 17 868 918 6 44 /56 65 /35 

Uusimaa 307 19 082 077 4 782 16 640 083 6 28 /72 53 /47 

Varsinais-Suomi 303 23 785 676 5 790 30 790 101 11 28 /72 44 /56 

Yhteensä 5926 521 439 548 100 11 111 279 903 054 100 35 /65 65 /35 
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Liite 3. Kyselyn taustatiedot 
 
Kyselyn kohdejoukoksi oli määritelty toimenpiteiden 124, 311, 312 ja 313 hankkeet (ml. Leader-
hankkeet), koska näiden toimenpiteiden hankkeet kohdistuvat selvimmin yritystoiminnan 
kehittämiseen. Vastauksia saatiin kuitenkin myös muiden toimenpiteiden hankkeista, niinpä saadut 
vastaukset ryhmiteltiin toimenpideryhmiksi (taulukko 1.). Kyselyn analyysissä vastauksia 
tarkasteltiin tätä ryhmittelyä käyttäen. Ne 14 hanketta, joista vastaaja ei kertonut toimenpidettä ja 
/tai hankkeen nimeä, jouduttiin jättämään analyysin ulkopuolelle. Lisäksi analyysin ulkopuolelle 
jätettiin neljä kylien kehittämiseen liittyvää hanketta (toimenpiteistä 322 ja 323).  
 
Kysely toteutettiin joulukuussa 2013. Kysely lähti 436 sähköpostiosoitteeseen, vastauksia saatiin 
135 eli vastausprosentiksi muodostui 31 % (analyysiin mukaan otettavia vastauksia 117 /436 eli 27 
%).  
 
Taulukko 1. Vastausten uudelleenryhmittely ja nimeäminen 

toimenpide lkm ryhmän nimi 

111, 124 44 maatalous 

311, 312, 321 25 muu yritystoiminta 

313, 331 48 matkailu 
 

  

 
Kyselyyn vastanneista suurin osa on ollut mukana hankkeen ideoinnista alkaen tai tullut mukaan 
hankkeen toteutuksen alkaessa (kuva 1.). Hankkeista oli vastaushetkellä päättynyt vasta 38 % 
(taulukko 2.). Matkailualan hankkeissa päättyneiden osuus oli suurin eli joka toinen hanke oli 
vastausajankohtaan mennessä päättynyt. Sen sijaan maatalouden kehittämiseen liittyvistä 
hankkeista vasta vajaan kolmanneksen toteutus oli päättynyt.  
 

 
Kuva 1. Mistä lähtien tunnet hankkeen? (%) 
 
Taulukko 2. Missä vaiheessa hankkeen toteuttaminen on? (%) 

  maatalous (n=44) 

muu yritys-

toiminta (n=24) matkailu (n=48) 

kaikki  

(n=116) 

käynnissä 73 63 52 62 

päättynyt 27 38 48 38 
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Kysyttäessä hankkeen pääasiallista toteutusmaakuntaa, mainintoja saivat lähes kaikki maakunnat. 
Merkittävää on, että lähes 20 % vastanneista kertoi hankkeella olleen useampi kuin yksi pääasialli-
nen toteutusmaakunta (taulukko 3.) Erityisesti maatalouden kehittämiseen liittyvien hankkeiden 
joukossa usean maakunnan alueelle ulottuvat hankkeet olivat suhteellisen yleisiä, lähes joka kolmas 
vastannut kertoi hankkeella olleen useampi kuin yksi pääasiallinen toteutusmaakunta. Muuhun 
yritystoimintaan liittyvien hankkeiden osalta pääasiallinen toteutusmaakunta oli useimmin 
Satakunta ja matkailun kehittämiseen liittyvien hankkeiden osalta Keski-Suomi ja Lappi. 
 
Taulukko 3. Hankkeen pääasiallinen toteutusmaakunta? (%) 

  

maatalous 

(n=43) 

muu yritys-

toiminta (n=25) 

matkailu 

(n=45) kaikki (n=113) 

enemmän kuin yksi maakunta 30 12 8 17 

Keski-Suomi 14 4 15 12 

Satakunta 2 28 4 9 

Pohjois-Pohjanmaa 14 4 6 9 

Lappi 7 4 13 9 

Etelä-Pohjanmaa 11 12 6 9 

Pirkanmaa 2 16 8 8 

Pohjois-Savo 9 4 2 5 

Kymenlaakso 4 8 4 

Varsinais-Suomi 5 4 4 4 

Pohjanmaa 2 4 3 

Etelä-Karjala 6 3 

Pohjois-Karjala 4 4 3 

Kanta-Häme 4 2 

Kainuu 2 1 

Uusimaa 4 1 

Päijät-Häme 

Keski-Pohjanmaa 

Etelä-Savo 

 
Vastanneiden edustamien hankkeiden kokonaisrahoitus vaihtelee hyvin paljon, alle 20 000 euron 
hankkeesta yli miljoonan euron hankkeeseen (taulukko 4.). Keskimäärin hankkeet ovat noin 
300 000 euron suuruusluokkaa. Suurimmat hankkeet ovat maatalouden kehittämiseen liittyviä, 
toimenpiteiden 111 ja 124 hankkeita, yli puolet näistä hankkeista oli kokonaisrahoitukseltaan 
vähintään 300 000 euroa (taulukko 4. ja 5.). Sen sijaan alle 100 000 euron hankkeita vastanneiden 
”maataloushankkeiden” joukossa oli vain yksi, kun muun yritystoiminnan ja matkailun kehittämi-
seen liittyvistä hankkeista kolmannes oli alle 100 000 euron hanke.   
 
Taulukko 4. Hankkeen kokonaisrahoitus, euroa. 

  

maatalous 

(n=44) 

muu yritys-

toiminta (n=24) 

matkailu 

(n=47) kaikki (n=115) 

minimi 61 783 24 000 16 798 16 798 

maksimi 1 285 600 621 246 694 500 1 285 600 

keskiarvo 408 528 236 046 209 561 291 214 
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Taulukko 5. Hankkeen kokonaisrahoitus kokoluokittain, euroa. 
 maatalous muu yrityst. matkailu kaikki 

kpl % kpl % kpl % kpl % 

alle 100 000 1 2 8 33 15 32 24 21 

100 000 < 200 000 5 11 4 17 9 19 18 16 

200 000 < 300 000 11 25 3 13 11 23 25 22 

300 000 < 500 000 13 30 6 25 9 19 28 24 

500 000 tai yli 14 32 3 13 3 6 20 17 

 
Vastanneiden edustamat hankkeet olivat useimmin (30 % vastanneista hankkeista) oppilaitosten tai 
tutkimuslaitosten hallinnoimia hankkeita (kuva 2.). Etenkin maatalouden ja muun yritystoiminnan 
kehittämiseen liittyvissä hankkeissa oppi-/tutkimuslaitos on usein toiminut hankehallinnoijana. 
Myös neuvontaorganisaatiot sekä muun yritystoiminnan osalta myös kunnat ovat usein hallinnoi-
neet näitä hankkeita. Matkailualaan liittyvissä hankkeissa hallinnoija on useimmin ollut kunta, oppi-
/tutkimuslaitos tai yhdistys, valmiiden vaihtoehtojen ulkopuolelta mainittiin valtion liikelaitos ja 
valtio muutaman hankkeen hallinnoijaksi. Sen sijaan etu- tai yrittäjäyhdistykset tai yritykset (muut 
kuin kehittämisyhtiöt) ovat toimineet vain harvassa hankkeessa hallinnoivana tahona.  
 

 
Kuva 2. Mitä tahoa hankkeen hallinnoijaorganisaatio lähinnä edustaa? (%) 
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