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 Vuosi 2018 on vaikuttavuuden vuosi – aineistot 

• Alkuvuosi 2018  

- kick off –tilaisuus Alueellisen ohjelman ja hankkeiden itsearvioinnista 

(osallistujia noin 100 henkilöä) 

• Kevät 2018 

- Kaikille rahoitetuille hankkeille webropol kysely (vastauksia 52 kpl)  

• Kesä/syksy 2018 

- Maaseutusuunnitelman painopisteittäiset työpajat  7kpl  (osallistujia 

yhteensä 137 henkilöä)   

- Tukea saaneiden yritysten haastattelututkimus - painopisteittäiset 

erimerkki yritykset (haastattelu 14 kpl yrityksiä)  

• Tammi-helmikuu 2019  

- tulosten kokoamista Hyrrästä ja hankkeiden nettisivuilta yms 

- Maaseutujaosto käsittelee tulokset kokouksessaan 12.2. 2019  
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Kysely kehittämishankkeille  

• Onnistumisia tulee kun  

- Hanke on hyvin suunniteltu, hanketoimijoilla on osaamista ja 

kohderyhmällä on kiinnostusta  

• Hankaluuksia ilmenee kun   

- Resursseja on liian vähän ja kohderyhmää ei tavoiteta  

• Tuloksena  

- Vahvempaa yhteiskehittämistä  

- Uusia menetelmiä ja osaamista, jotka hyödynnettävissä  

- Toimivat internetyhteydet parantaneet etätyön ja yrittäjien 

monipaikkaisen toiminnan mahdollisuuksia  
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Arvovirtakuvaus – 
systemaattinen 

toimintatapa käydä 
maatilan 

tuotantoprosesseja läpi 
havainnollisesti  

Piilevän ruton määritys 
siemenperunasta DNA-

pohjaisella menetelmällä. 

Valkotaulu palaveri –  tilan 
johtamisen käytännön 

työkalu  

Kanban kortit, joiden avulla 
helpotetaan maatilan 

tavaroiden tilausta  

Maatilojen 
kokonaisvaltaisen 

suunnittelun mallinnus  

Suositus lihanautojen 
ympäristötehokkaaseen 

ruokintaan  

Nurmen uudet 
typpilannoitussuositukset  

Ohjeistus kolmen niiton 
strategiasta säilörehujen 

käytössä lihanautojen 
ruokinnassa 

Ohjeistus säilöntäaineen 
käytön merkityksestä 

lihanautatiloilla 

Ohjeistus rukiin 
rehukäytöstä kasvavilla 

naudoilla  

Lannan logistiikkatyökalun 
vaatimusmäärittelyt 

Ravinnekierrätysverkoston 
käsikirja 



Haastattelututkimus yrityksille  

ennen hanketta  

• Saakohan tällaisen tekemiseen tukea ? 

 

hankkeen aikana  

• Sähköinen asiointi sai kiitosta  

• Hyvä suunnittelu vaikuttaa hankkeen onnistumiseen. 

 

hankkeen jälkeen 

• yhteistyö muiden yrityksien kanssa lisääntynyt 

• työllistämistavoite suurimmalla osalla toteutunut    
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Fokusryhmä keskustelut – miten tästä 

eteenpäin  

• olemassa olevien yritysten yrityssymbioosien ja yritysten 

yhteistyön lisääminen - uusien yritysten perustaminen ei ole 

enää itseisarvo   

• vaikka tuotteet on kunnossa, resurssit ja osaaminen niiden 

markkinoille viemiseen eivät useinkaan ole  

• uusia konsepteja maaseudun palvelujen 

yhteisölliseen/yhteistyössä  järjestämiseen 

• osaamista ilmastonmuutokseen varautumiseen- vaihtoehtoja 

päätöksentekoon    
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Vietävää uudelle kaudelle  

• ketju toimenpiteistä- tavoitteisiin ja tuloksiin enemmän 

keskiöön ohjelman/ hankkeen suunnittelussa 

• Järjestelmien pitäisi paremmin tukea myös tuloksien 

keräämistä ja jakamista  

• Yhteistyöllä saa tuloksia – yhteistyötoimenpide ja 

yritysryhmähankkeet  
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Se oli hauska ja kiemurteleva tie. Se teki mutkia ja 

hypähdyksiä joka suuntaan ja toisinaan se meni solmuun 

itsensä kanssa vain pelkästä ihastuksesta. Sellaisella tiellä 

kulkemiseen ei väsy. Sellaista tietä tulee luultavimmin 

pikemmin perille kuin suoraa ja ikävää 

  

- Tove Janssonin kirjasta Muumipeikko ja pyrstötähti  
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