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Arviointi tukee toiminnan kehittämistä

• Arviointi on väline toiminnan kehittämiseen – ei tarkastus 
tai arvostelu.

• Ohjelman arviointi tehty komission aikataulujen mukaan.
• Arviointi on vuoropuhelua politiikan tekijöiden ja 

arvioijien kesken.
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Mihin arvioinnilla voi vaikuttaa?

• EU-lainsäädännön kehittyminen 
• Auttaa toimenpiteiden komissio käsittelyssä
• Kansallisten lakien, asetusten, ohjeiden ja määräysten 

kehitystyö 
• Toimintatapojen muutokset 
• Viestinnän ja koulutuksen mahdollisuudet 
• Asioiden nostaminen keskusteluun
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Mitä kehitetään?

• Panostusta innovaatioiden syntymiseen
• Pienten hankkeiden byrokratian keventäminen
• Ravinnekuormitusta vähennetään ja ravinteiden 

kierrätystä edistetään
• Katse biodiversiteettiin
• Ohjelmaprosessia on parannettu
• Maaseutuverkosto edistää yhteistyötä ja koordinaatiota
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Panostusta innovaatioiden syntymiseen

• Ohjelman läpileikkaava tavoite innovaatiot.
• Uusi tukimuoto maaseudun innovaatioryhmä käyttöön.

• Voitaisiinko pohtia valtakunnan tason yritystukihakua?
• Vaatisi myös uudenlaisia toimintatapoja (esim. ELY:jen 

keskinäistä vertailua parhaista innovaatioista…).
• Mahdollisuuksia riskinoton sietämiseen pitäisi lisätä.
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Pienten hankkeiden byrokratian 
keventäminen

• Uusi teemahanke-malli käyttöön (Leader-ryhmä kokoaa 
yhteen useita pieniä saman teeman hankkeita -> 
yhteinen hakemus)

• Yksinkertaistetut kustannusmallit käytössä (flat-rate)
• Kertakorvausmenettelyn (lump-sum) käyttöä 

selvitellään?
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Ravinnekuormitusta vähennetään ja 
ravinteiden kierrätystä edistetään

• Ympäristökorvauksien toimia on kohdennettu alueelle 
jossa merkittävimmin Itämerta kuormittavat 
karjakeskittymät (kohdentamisalue).

• Ympäristösitoumuksen tehneiden tilojen tulee noudattaa 
lannoituksen taulukkoarvoja, joissa on huomioitu lanta 
aiempaan paremmin. -> Johtaa lannan levittämiseen 
laajemmalle alalle.

• Ympäristön tilaa parantavat investoinnit (M04) on oma 
toimi.

• Lannan hyötykäytön edistämiseen varattu 6,5 M € yritys-
ja hanketukia

• Ravinteet hyötykäyttöön –hanke 
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Katse biodiversiteettiin

• Ympäristökorvauksien ympäristösopimukseen  
”Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman 
hoito” parannuksia:
- Priorisoitu valtakunnallisesta ja maakunnallisesti arvokkaat 

kohteet korkeamman korvauksen piiriin.
- Kiinteät hehtaariperusteiset korvaukset.

• Ei-tuotannollisten investointien luonnonlaidunten ja 
perinnebiotooppien alkuraivaus & aitaus 
- Valintakriteerit edistävät ennallistettavien kohteiden 

hakeutumista tuen piiriin.
- Kertakorvausmenettely
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Ohjelmaprosessia on parannettu

• Ohjelman tavoitteet on sisällytetty MMM:n ja Mavin 
väliseen tulossopimukseen ja Mavi on jalkauttanut ELY-
keskusten toimialaohjauksen kautta tavoitteet 
aluetasolle. 

• Ohjelmaprosessi jatkuvaa oppimista ja toteutus 
edellyttää kompromissien tekemistä.
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Maaseutuverkosto edistää yhteistyötä ja 
koordinaatiota

• Verkoston toimintasuunnitelma tehty ohjelman 
tavoitteiden mukaiseksi.

• Alueellisten verkostojen aktivoinnilla tavoitellaan 
maaseutuverkoston toiminnan tehostumista.

• Maaseutuverkoston teemaryhmät
• Palvelupaketti edistämään paikallista ja alueellista 

verkottumista.
• Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet tukemaan 

verkoston tavoitteita.
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Muita selvityksiä arvioinnin tueksi

• Selvitys Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelmaan 2007–2013 sisältyneen eläinten 
hyvinvoinnin tuen vaikutuksista, MMM 8/2015

• Selvitys alueellisten ja paikallisten maaseudun 
kehittämissuunnitelmien vaikuttavuudesta sekä ehdotus 
vaikuttavuuden mittarien kehittämisestä, MDI 2015

• Kansainvälisyys ja paikalliskehittäminen – selvitys 
kansainvälisistä Leader-hankkeista 2007-2013, HY 
Ruralia 156/2015

https://www.maaseutu.fi/fi/maaseutuohjelma/arvionti-ja-
seuranta/Sivut/Tutkimukset-ja-selvitykset.aspx
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Jatkotyöstämistä

• Ympäristövaikutukset oli esillä Maatalouden 
ympäristönsuojelun neuvottelupäivillä 19.1.

• Rakennepolitiikkaseminaari 17.3.
• Maaseudun kehittämisen kevätpäivät 13.-14.4. 
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www.mmm.fi/jalkiarviointi

Sivu 13 12.2.2016


