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PÄÄTÖSESITYS
Esitetään, että seurantakomitea hyväksyisi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–
2020 muutosesityksen (ohjelman 5. muutos).
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Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 muutosesitys (5. muutos)
1. Yleistä ohjelmamuutoksesta

Esitettävä ohjelmamuutos on parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1305/2013 artiklan 11
kohdan b mukainen eli muutos vaatii komission päätöksen.
Esitettävät muutokset ovat linjassa ohjelman nykytilan analyysin ja tarpeiden määrittelyn kanssa.
Indikaattorisuunnitelmaan on tehty tarvittavat muutokset. Esitettävät muutokset edellyttävät
muutoksia kumppanuussopimukseen.
2. Muutokset neuvojien valintaan (M02)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/2393 (ns. koontiasetus) on muutettu
maaseutuasetuksen (EU) 1305/2013 15 artiklan (Neuvonta-, tilanhoito- ja lomituspalvelut) 3 kohtaa,
joka koskee neuvojien valintamenettelyä siten, että neuvontapalveluita tarjoavat on valittava sekä
julkisille että yksityisille elimille avoimella valintamenettelyllä. Aiemmin voimassa olleen
säännöksen mukaan neuvojat oli valittava tarjouspyynnöillä ja valintamenettelyyn piti soveltaa
julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä.
Em. asetusmuutoksesta seuraa se, että neuvojia ei tule valita julkisen kilpailutuksen kautta vaan
Mavi valitsee neuvojat entisillä kriteereillä, mutta kevyemmällä menettelyllä. Muutoksen johdosta
neuvojien valinta helpottuu, kun voidaan käyttää avointa valintamenettelyä. Tilojen kehittämiselle
tarjotaan lisää mahdollisuuksia. Uusien neuvojien valinta parantaa neuvojien saatavuutta.
Neuvonnan toteutus on edennyt hyvin. Ohjelmassa oleva tilakohtaista enimmäisraja esitetään
nostettavaksi 7 500 eurosta 10 000 euroon, koska osa tiloista on enimmäisrajan jo saavuttanut eikä
tilojen kehittämistä ei haluta rajoittaa. Arvioinnista on saatu hyviä tuloksia ja suositusten perusteella
pystytään kehittämään toimeenpanoa. Uusien neuvojien valinnalla vastataan arvioinnin suosituksiin.
Sukupolvenvaihdosneuvonnan kohdeala korjataan 2B:ksi.
3. Ympäristökorvausten mukautus (M10)

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 sisältyvien ympäristökorvauksien
vuoden 2015 haku ylitti etukäteisarviot. Lisäksi vuosina 2014-2015 edellisen ohjelmakauden
ympäristötukien menoja maksettiin nykyisen ohjelman rahoituskehyksestä. Vuonna 2016
hyväksyttiin ohjelmamuutos, jossa rajoitettiin ympäristökorvauksien tavoitteet ylittäneitä toimia.
Vuosi / milj. €
Alkuperäinen
Toteuma 31.12.2017

2014
253
246

2015
278
263

2016
211
265

2017
211
240

2018
211
244

2019
211
244

2020
211
84

Yhteensä
1 586
1 586

Ympäristökorvauksien 5-vuotiset sitoumukset ja vuonna 2015 alkaneet sopimukset päättyvät
keväällä 2020. Muiden maaseutuohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden alijäämäinen toteuma
mahdollistaa määrärahasiirtoja ympäristökorvauksiin. Tällä määrärahatasolla pysyttäisiin myös
mahdollisten siirtymäkausien ajan ennen uuden CAP-suunnitelman alkamista, mutta rahoitus tulisi
tulevan kauden kehyksestä.
Vuosi / milj. €
Alkuperäinen
Toteuma 31.12.2017

2014
253
246

2015
278
263

2016
211
265

2017
211
240

2018
211
244

2019
211
244

2020
211
154

Yhteensä
1 586
1 656
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Ympäristösitoumusten ja -sopimusten jatkovuotta olisi mahdollista hakea kevään 2020 tukihaussa.
Määrärahatilanne kuitenkin vaatii järjestelmän mukauttamista.
Seuraavassa esitetään ympäristökorvauksiin tehtävät muutokset, jotka toteutettaisiin vuonna 2020.
Jos seuraavan ohjelmakauden alku viivästyy, muutettuja ehtoja noudatettaisiin myös vuonna 2021.
Esitettävät ympäristökorvauksien muutokset:
‐ Kertaluonteiset kustannukset poistetaan korvaustasoista niiltä osin kuin vastaava kustannus ei
toteudu jatkovuoden aikana. Suojavyöhykkeen korvaustasoa pienennetään tämän vuoksi 10
€/ha/v monivuotisen kasvuston perustamiskustannuksen poisjäännin vuoksi. Kertaluonteisia
vaatimuksia (viljelykiertosuunnitelma, peltomaan laatutesti ja viljelijäkoulutus) ei vaadita
toteutettaviksi toista kertaa.
‐ Vuonna 2015 alkaneita sopimuksia jatketaan yhdellä vuodella vuonna 2020. Myöhemmin
alkaneet sopimukset jatkuvat viisivuotisen sopimuskautensa loppuun tai päättyvät viimeistään
seuraavan rahoituskauden toimenpiteiden alkaessa.
‐ Uusia sitoumuksia tai sopimuksia ei tehdä vuonna 2020 eikä mahdollisella siirtymäkaudella
seuraavalle rahoituskaudelle. Poikkeuksena ovat ei-tuotannollisten investointien jälkeen
tehtävät sopimukset.
Sitoumuksen toimenpiteitä rajattaisiin seuraavasti:
‐ Ravinteiden tasapainoisen käytön (RTK) korvaus laskee 17 euroon/ha/v (nyt 54 €/ha/v) sekä
puutarhakasveilla 80 euroon/ha/v (nyt 200 €/ha/v)
‐ Lohkokohtaisia toimia rajataan alla esitetyllä tavalla
‐ Suojavyöhykkeille ei makseta enää korvausta, jos ne sijaitsevat valtaojien varsilla. Valtaojan
varsilla olevien suojavyöhykkeiden vesiensuojelullinen merkitys on arvioitu vesistöjen varsilla
olevia suojavyöhykkeitä heikommaksi, koska ojassa virtaavan veden määrä on vähäisempi kuin
vesistössä olevan veden määrä. Suojavyöhykkeelle voidaan edelleen maksaa korvausta
vesistöjen varsilla, pohjavesialueella, Itämeren saaristoalueilla tai Natura-alueella.
Suojavyöhykenurmien korvaustasoa lasketaan mm. kertaluonteisten kustannusten
poistamiseksi. Korvaustasoksi muodostuu 400 €/ha/v kohdentamisalueella ja 350 €/ha/v muulla
alueella.
‐ Luonnonhoitopeltonurmet rajataan nykyisestä poiketen vain kohdentamisalueelle, jossa
luonnonhoitopeltonurmista maksetaan, kun niitä on enintään 15 % korvauskelpoisesta alasta
(nyt enimmäismäärä on 20 %). Nykyisin luonnonhoitopeltonurmia on voinut olla
kohdentamisalueen ulkopuolella enintään 5 % korvauskelpoisesta alasta.
‐ Monimuotoisuuspelloissa tilakohtainen enimmäismäärä lasketaan 15 %:sta 10 %:iin.
‐ Luonnonhoitopeltonurmien ja monimuotoisuuspeltojen tilakohtainen yhteismäärä lasketaan 20
%:sta 15 %:iin kohdentamisalueella.
‐ Viherlannoitusnurmitoimenpiteen tukitaso lasketaan 54 eurosta/ha/v 17 euroon/ha/v.
Jatkettaessa sitoumusta yhdellä vuodella viljelijän on mahdollista irtautua ympäristösitoumuksesta
ilman takaisinperintöjä.
Rajaukset on pyritty tekemään siten, että toimenpiteen ympäristöllinen vaikuttavuus ei merkittävästi
heikkenisi. Suurin osa ympäristökorvausten tavoitteista on saavutettu jo vuonna 2017. Tämä
tarkoittaa, että lähes kaikki sitoumuksen toimenpiteet säilyvät ja että rajauksia on pyritty tekemään
lähinnä niissä toimissa, joissa ohjelman mukainen tavoitetaso on ylitetty. Rajauksissa on huomioitu
erityisesti, että toimenpidevalikoimassa on edelleen kansallisissa strategioissa ja toimeenpanoohjelmissa tunnistetut merkittävimmät toimet ammoniakki- ja kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämiseen,
vesienhoitosuunnitelmien
toteuttamiseen
sekä
maatalousluonnon
monimuotoisuuden edistämiseen.
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4. Luonnonhaittakorvausten (M13) kokonaan kansallisesti maksettaviin osuuksiin esitettävä muutos

Sipilän hallitusohjelmassa maaseutuohjelman kansalliseen rahoitukseen kohdistuu säästöjä.
Vuosien 2018–2021 kehyspäätöksessä päätettiin kohdistaa kaikki maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonalalle osoitetut säästöt kokonaan kansallisesti maksettaviin luonnonhaittakorvauksiin.
Hallituksen kehysneuvottelun yhteydessä keväällä 2018 päätettiin kokonaan kansallisten
luonnonhaittakorvausten 10 miljoonan euron lisäyksestä, syksyllä 2018 budjettiriihessä vahvistetiin
21,5 miljoonan euron määrärahan lisäys sekä edelleen 6 miljoonan euron lisäkorotus osana
kuivuuspakettia. Aiemmin syksyllä 2017 budjettiriihessä kokonaan kansallisesti maksettaviin
luonnonhaittakorvauksiin saatiin lisärahoitusta 21 milj. euroa, jolla säästötarvetta paikattiin ja
keväällä 2016 kehysriihessä saatiin kokonaan kansallisesti maksettaviin luonnonhaittakorvauksiin
lisärahoitusta vuodelle 2017 20,3 milj. euroa, minkä johdosta vuodelle 2017 tehty
luonnonhaittakorvauksien leikkaus voitiin perua.
Vuonna 2019 kokonaan kansallisesti maksettavien luonnonhaittakorvauksien korvaustaso
palautetaan vuosien 2015-2017 tasolle.
Muutos aiheuttaa 37,5 milj. euron lisäyksen tuloskehykseen, indikaattorisuunnitelmaan ja
kansalliseen lisärahoitukseen.
5. Eläinten hyvinvointilain valmistelusta seuraavat muutokset eläinten hyvinvointikorvauksiin (M14)

Uusi eläinten hyvinvointilaki tulee voimaan vuodesta 2021. Eläinten hyvinvointilakiin tulee mm.
vaatimuksia kivunlievityksestä ja vuodesta 2023 alkaen kytkettynä pidettyjen lypsylehmien ja –
hiehojen nautojen jaloittelun / laidunnuksen lisäämisestä. Eläinten hyvinvointikorvauksissa on
toimia vasikoiden nupoutuksen ja porsaiden kastraation kivunlievityksestä sekä nautojen
laidunnuksesta ja talviaikaisesta jaloittelusta. Uudistuksen voimaantulon ajankohdasta johtuen
uudistus ei edellytä voimassa olevaan maaseutuohjelmaan sisältyvän eläinten hyvinvointikorvausten
muuttamista.
Eläinten hyvinvointilain valmistelun yhteydessä käytyjen keskustelujen perusteella vapaaporsitusta
edistetään vapaaehtoisilla toimilla, joita ohjelmassa toteutetaan maatalousinvestoinneilla ja eläinten
hyvinvointikorvauksilla. Eläinten hyvinvointikorvauksien vapaaporsituksen korvaustasoa nostetaan
suuren työmäärän vuoksi. Korvauslaskelmat esitetään muutoksen yhteydessä. Tämä
hyvinvointikorvauksen toimenpide mahdollistetaan osalle tilan emakoista ja ensikoista esim.
olemassa olevien rakenteiden vuoksi, jolloin kynnys vapaaporsituksen aloittamiseen madaltuu.
Rakenteiden uusimista voidaan tukea maatalousinvestoinneilla.
6. Rahoitussuunnitelmaan tehtävät muutokset

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 rahoitussuunnitelmaan tehdään
muutoksia toimenpanon toteutumisen perusteella.
Eläinten hyvinvointikorvauksista (M14) on jäänyt vuosittain käyttämättä n. 15 milj. euroa, EUosarahoitteisista luonnonhaittakorvauksista (M13) on jäänyt vuosittain käyttämättä n. 4 milj. euroa
ja ympäristökorvauksiin (M10) vuodelle 2020 käytettäväksi arvioitu rahoitus on jäämässä tarvetta
pienemmäksi.
Neuvonnasta (M02) vähennetään 5 milj. euroa, maatalouden investointeihin (M04.1) lisätään 30
milj. euroa, maataloustuotteiden jalostukseen, kaupan pitämiseen ja/tai kehittämiseen (M04.2)
lisätään 24 milj. euroa, muun kuin maataloustuotannon perustamisen ja kehittämisen investoinneista
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vähennetään
24
milj.
euroa,
ympäristökorvauksiin
lisätään
70
milj.
euroa,
luonnonhaittakorvauksista (M13) vähennetään 25 milj. euroa ja eläinten hyvinvointikorvauksista
(M13) vähennetään 70 milj. euroa.
Toimenpiteiden välisten siirtojen lisäksi muutetaan koulutuksen ja tiedonvälityksen (M01) ja
neuvonnan (M02) kohdealoittaista indikatiivista rahoitussuunnitelmaa ohjelman toteuman
mukaisesti.
Muutoksella halutaan ensisijaisesti parantaa kannattavan maataloustuotannon edellytyksiä ja
varmistaa maaseutuohjelman rahoituksen täysimääräinen toteutuminen.
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TIEDOKSI
Esitetään tiedoksi seurantakomitealle Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020
viestintäsuunnitelma vuodelle 2019.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020
Maaseutu ratkaisee
#maaseutufi #jottavoisimmehyvin #maaseuturatkaisee

Viestintäsuunnitelma 2019
Taustaa
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 eli maaseutuohjelma on
keskeinen väline uudistaa maataloutta ja muuta maaseudun yrittäjyyttä sekä kehittää
maaseutua koko maan hyvinvoinnin kasvattamiseksi.

Viestinnän tavoitteet
Tavoitteet koko ohjelmakaudelle
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman viestinnälle on laadittu strategiset
tavoitteet koko ohjelmakaudelle. Vuosille 2014–2020 ne ovat:
-

-

Ohjelman mahdollisuudet tunnetaan ja varat hyödynnetään (potentiaaliset
tuensaajat)
Ohjelman vaikutukset tiedostetaan, tietoa EU-rahoituksen tuloksista on
saatavilla (tuensaajat, suuri yleisö, päättäjät)
Yhteistyö maaseututoimijoiden kesken lisääntyy, hyvät ideat ja käytännöt
leviävät, osaaminen lisääntyy (maaseutuverkoston toimijat, maaseudun
kehittäjät)
Yhä useampi allekirjoittaa väitteen, että maaseutu tuottaa hyvinvointia koko
maalle ja voi osaltaan ratkaista kilpailukyky-, ilmasto- ja
ympäristökysymyksiä (suuri yleisö, päättäjät)

MAASEUTUVERKOSTO
www.maaseutu.fi

LANDSBYGDSNÄTVERK
www.landsbygd.fi

RURAL NETWORK
www.rural.fi

Tavoitteet vuodelle 2019
Vuoden 2019 viestinnän kattoteemana on ilmasto. Lisäksi viestinnässä panostetaan
maaseutuverkoston vuonna 2019 aloittavien työryhmien, Älykkäät kylät ja
Tulevaisuuden tuottajat, viestimiseen. Ohjelmakauden tässä vaiheessa erityisen tärkeää
on viestiä vaikutuksista ja vaikuttavuudesta.
1. Tieto maaseutuohjelman mahdollistamista ilmastonmuutoksen hillintä- ja
sopeutumistoimista kasvaa.
Maaseutuohjelma tarjoaa monia välineitä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä
hillintään. Maaseutuohjelman ympäristökorvauksen toimia on toteutettu innokkaasti, ja
maaseutuohjelmalla on tarjottavanaan ympäristön tilaa parantavia innovaatioita,
hankkeita sekä neuvontaa.
Maatalous on ilmastoratkaisujen ytimessä. Vuoden 2019 viestinnän kattoteema on
ilmasto, ja maaseutuohjelman avulla toteutetut tulokset ja vaikutukset ovat keskiössä.
Ensi vuoden viestejä:
1. Suurelle yleisölle kerrotaan siitä, että maatalouden saralla on jo tehty ja tehdään
edelleen työtä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja hillitsemiseksi: muutetaan
toimintatapoja, kehitetään innovaatioita ja etsitään uusia ratkaisuja.
2. Maatalousyrittäjille välitetään viestiä uusista mahdollisuuksista, tiedoista ja
työkaluista, joiden avulla viljelijä pystyy paremmin paitsi osaltaan hillitsemään
ilmastonmuutosta, mutta myös varautumaan tulevaisuuteen.
2. Tieto maaseutuohjelman EU-rahoituksen vaikutuksista ja merkityksestä
lisääntyy.
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen rahoitus muodostaa merkittävän osan EU:sta
tulevasta rahoituksesta. 95 prosenttia Suomesta on maaseutua, joten ohjelman
rahoituksen kohderyhmänä on lähes koko Suomi. Suomi myös käyttää EU:n
maaseuturahaston mahdollisuuksia tehokkaasti. Maaseutuohjelman avulla kehitetään
maaseudun yritystoimintaa ja elinkeinoja, liikutaan, harrastetaan ja syödään ympäri
Suomen. Maaseutuohjelman vaikutukset kohdistuvat koko Suomeen ja kaikkiin
suomalaisiin.
Vuoden 2019 viestinnässä hyödynnetään arvioinneista ja seurantatiedoista saatavaa
tietoa. Vuonna 2019 tuodaan esiin paitsi lukuja, mutta myös ohjelman toimien
vaikutuksia yritystoimintaan, harrastustoimintaan ja ruokaketjuun.
MAASEUTUVERKOSTO
www.maaseutu.fi

LANDSBYGDSNÄTVERK
www.landsbygd.fi

RURAL NETWORK
www.rural.fi

Vaikuttavuusviestintä vaatii asiantuntijoiden ja viestinnän tiivistä yhteistyötä. Vuoden
2019 viestinnässä maaseutuohjelman toimien vaikuttavuutta ja monipuolisuutta
korostetaan erilaisin kampanjoin, esimerkein ja juttujen avulla.
Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana korostetaan maaseutuohjelman
vaikuttavuutta. Vuoden 2019 syksyllä viedään puheenjohtajuuskauden kokousvieraita
maaseutuohjelmalla rahoitettuihin kohteisiin ja kerrotaan maaseutuohjelmasta
rahoitetuista, monipuolisista kohteista. Puheenjohtajuuskautta varten tuotetaan
englanninkielistä materiaalia ohjelman vaikutuksista ja onnistumisista.
Myös uuden EU-rahoituskauden valmistelu ja sen merkitys näkyvät viestinnässä vuonna
2019. Valmisteluissa ratkaistaan, millaista ja minkä hintaista ruokaa syömme vuonna
2027.

3. Viestintäverkosto vahvistaa viestiä rahoituksen vaikutuksista.
Alueellinen viestintäverkosto on erityisen tärkeässä roolissa, kun vuonna 2019 viestitään
ohjelman monipuolisista onnistumisista ja vaikuttavuudesta. Vaikuttavuudesta
viestiminen vaatii paikallista ja alueellista tietämystä sekä kykyä yhdistää asioita
laajempiin kokonaisuuksiin. Jotta viesti maaseudun kehittämisen merkityksestä leviäisi
eri puolille Suomea, tarvitaan toimivaa ja ammattitaitoista viestintäverkostoa.
Käytännössä on myös todettu, että viesti menee parhaiten läpi, kun siinä on sekä
valtakunnallinen että alueellinen näkökulma. Maaseutuohjelman koordinaatiohankkeiden
ja alueellisen viestintäverkoston kanssa tiivistetään vaikutuksista viestimistä
koordinaatiohankkeiden teemoista. Koordinaatiohankkeiden teemat vuonna 2019 ovat
maaseudun energiayrittäjyys, maaseudun hyvinvointiyrittäjyys, ruokasektori, matkailu ja
ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa.
Tavoitteena on, että koko viestintäverkosto korostaa viestinnän merkitystä ja kannustaa
hanketoimijoita, hallintoa ja sidosryhmiä panostamaan ohjelmasta ja sen vaikutuksista
viestimiseen.
Osa viestintähankkeista päättyy vuoden 2019 aikana. Osaamisen säilyttämiseksi ja
tehokkaan viestinnän takaamiseksi on tärkeää, että ELY:t ja Leader-ryhmät käynnistävät
uusien viestinnällisten hankkeiden valmistelun hyvissä ajoin ja pitävät huolta siitä, ettei
oma alue jää viestinnällisesti katveeseen.

MAASEUTUVERKOSTO
www.maaseutu.fi

LANDSBYGDSNÄTVERK
www.landsbygd.fi

RURAL NETWORK
www.rural.fi

Viestinnän kohderyhmät
Sisäiset kohderyhmät
Sisäisen viestinnän kohderyhmään kuuluvat maa- ja metsätalousministeriö,
Maaseutuvirasto, verkostopalvelut, ELY-keskukset, Leader-ryhmät, maakuntaliitot ja
kuntien maaseutuhallinto. Lisäksi mukana on ohjelmaa toteuttavia järjestöjä sekä
tutkimus- ja oppilaitoksia. Nämä ovat valtakunnallisen viestinnän tärkein kohderyhmä.
Ulkoiset kohderyhmät
Ulkoisen viestinnän ryhmään kuuluvat niin potentiaaliset tuensaajat kuin myös jokainen
kansalainen, joille ohjelman mahdollisuudet eivät vielä ole tuttuja. Tuenhakijat ovat
heterogeeninen kohderyhmä, jonka tietotarpeet vaihtelevat. Tässä vaiheessa
ohjelmakautta jokainen kansalainen on tärkeä viestinnän kohderyhmä, sillä ohjelman
tulosten sekä vaikuttavuuden esiin nostamisella voidaan perustella julkisten varojen
käyttöä.
Vaikuttavuudesta kertominen on oleellista yhtä lailla maaseutuverkoston ulkopuoliselle
hallinnolle, poliittisille päättäjille ja medialle. Alueellisilla ja paikallisilla toimijoilla on
parhaat edellytykset tavoittaa tuenhakijoiden joukko, kun taas valtakunnallisen
viestinnän kannattaa tavoitella ensisijaisesti muita ryhmiä.
Viestien kohdentaminen
Maaseutu.fi-sivuston sisällöt kohdennetaan suurelle yleisölle ja maaseudun kehittämisen
parissa työskentelevälle maaseutuverkostolle.
Sosiaalisen median kanavien julkaisut kohdennetaan eri kohderyhmille.

Tilaa elämälle -sivustolla: keveille maaseutuaiheille lämpenevät.

Yleisönä: maaseutuasiantuntijoita, tutkijoita, päättäjiä ja mediaa.

Budjetti
Budjetti koostuu verkostopalveluiden, MMM:n (90 000 e) ja Mavin (45 000 e)
viestintään kohdistettujen teknisen avun varoista. Suluissa olevat summat ovat
viestintään ohjelmakauden toisessa erässä eli vuosille 2017–2019 varattuja summia.

MAASEUTUVERKOSTO
www.maaseutu.fi

LANDSBYGDSNÄTVERK
www.landsbygd.fi

RURAL NETWORK
www.rural.fi

Verkostopalveluiden varoista viestintään on budjetoitu 250 000 euroa / vuosi. Viimeinen
erä tulee käytettäväksi vuonna 2020.

Viestinnän seuranta
Viestintää seurataan kuukausittain ohjelmatiedottajien kokouksissa. Yksittäisistä
toimista tehdään koosteita, joissa tarkastellaan läpimenoja, sosiaalisen median
kattavuutta ja yleistä onnistumista tavoitteessa. Seurannasta tehdään kooste viestinnän ja
johdon puolivuosittaisiin palavereihin, seurantakomiteaan ja maaseutuverkoston
ohjausryhmälle.
Tavoite 1: Tieto maaseutuohjelman mahdollistamista ilmastonmuutoksen hillintäja sopeutumistoimista kasvaa.
Seurannan mittarit: Sosiaalisen median tilastot ja -näkyvyys, medianäkyvyys,
verkkokävijätilastot.
Tavoite 2: Tieto maaseutuohjelman EU-rahoituksen vaikutuksista ja merkityksestä
lisääntyy.
Seurannan mittarit: Verkkokävijätilastot, sosiaalisen median tilastot, medianäkyvyys,
tunnettuustutkimus.
Tavoite 3: Viestintäverkosto vahvistaa viestiä rahoituksen vaikutuksista.
Seurannan mittarit: Verkkokävijätilastot, sosiaalisen median tilastot ja -näkyvyys,
alueellinen medianäkyvyys, tunnettuustutkimus.
Viestintäverkoston yhteiset viestinnän mittarit:
● Muutokset sähköisten viestintävälineiden käyttömäärissä; verkkoviestintä ja
sosiaalinen media (kanavien määrä, kävijämäärät, seuraajamäärät)
● Maaseutuohjelman tunnettuuden määrällinen kasvu (tietolähde:
tunnettuustutkimukset 2015, 2017 ja 2019)
● Medianäkyvyyden määrällinen ja laadullinen kehitys (tietolähde: mediaseuranta)
● Tapahtumien kautta tavoitettujen henkilöiden osallistujamäärät
● Painettujen julkaisujen määrät ja verkkojulkaisut
● Itsearviointi ja palautekyselyt
● Aktiivisuus viestintäverkoston työssä, esimerkiksi valtakunnalliseen viestintään
toimitetun materiaalin ja jaetun sisällön määrä
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Seurantakomitea käsittelee vuosittaiset viestintäsuunnitelmat ja vuosiraportin ohjelman
vuosikertomuksen osana. Vuosikertomuksen yhteydessä raportoidaan myös alueiden
viestintähankkeiden työstä osana ohjelmaviestinnän kokonaisuutta. Viestinnän edustus
on myös laajemmassa ohjelman virkamieskoordinaation ryhmässä (VIRKO), josta
kuullaan erityisesti ELY-keskusten toiveita viestinnälle.

Keskeisiä toimia ja tapahtumia vuonna 2019
Vastuut, aikataulut ja budjetin sisältävä tarkennettu suunnitelma laaditaan
erikseen ja sitä päivitetään vuoden kuluessa.
Läpi vuoden:
● Kerrotaan maaseutuohjelman rahoituksella tehtävästä ilmastonmuutoksen hillintä- ja
sopeutumistoimista: ympäristötoimista, hankkeista, ravinteiden kierrätyksestä,
innovaatioista ja neuvonnasta.
● Viestitään Tulevaisuuden tuottajat - ja Älykäs kylä -työryhmien teemoista.
● Tiivistetään viestintäyhteistyötä koordinaatiohankkeiden kanssa:
ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa, ruokasektori, energiayrittäjyys,
hyvinvointiyrittäjyys, matkailu. Tuodaan maaseutuohjelman vaikutukset näillä
teema-alueilla esiin.
● Ideoidaan viestinnän teemaviikkoja tapahtumien tueksi.
● Valmistellaan tulevan rahoituskauden viestintää.
● Valmistellaan maaseutuohjelman tunnettuustutkimusta.
● Maaseutu.fi:n kehittäminen
Toimia viestintäverkoston avuksi läpi vuoden:
● Viestintäverkoston tapaamiset 1-2 kertaa vuodessa ja koulutukset. Lisäksi Skypekokouksia tarpeen mukaan.
● Tarjotaan viestintäverkoston käyttöön visuaalisia sosiaalisen median sisältöjä.
● Päivitetään kuvapankkia.
Tammi-huhtikuu:
● Uuden ympäristötiedon vaihtopäivät 12.–13.2.
● Ravinteet kiertoon -loppuseminaari 26.3.
● Euroopan maaseutuverkostojen konferenssi (ENRD Rural Networking Conference)
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Touko-syyskuu:
● Eurooppa-päivä 9.5. Samalla viikolla tuodaan sosiaalisessa mediassa esiin EUrahoituksen, ja erityisesti maaseutuohjelman vaikutuksia.
● Mahdollinen kesäkampanja vuoden 2018 tapaan.
● Rakennetukien kesäpäivät kesäkuussa.
● Suomen EU-puheenjohtajuuskausi alkaa 1.7.
● EU-puheenjohtajuuskauden biotalous-konferenssi
● OKRA-messuilla 3.-6.7., mukana mahdollisesti Ruokaviraston ja maa- ja
metsätalousministeriön CAP-viestintä.
● Osta tilalta -päivä 16.9.
● Yrittäjän päivänä 5.9. nostetaan esiin maaseutuohjelmasta rahoitettuja
menestysyrityksiä- ja tarinoita.
Loka-joulukuu:
● Suomen EU-puheenjohtajuuskausi vuoden loppuun asti.
● Innovaatiohankkeiden tuloksien viestintä.
● Viestitään Maaseutuparlamentti 2020 -tapahtuman valmisteluista.
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