Vaikuttavan hankkeen
resepti: kolmen Michelintähden hanketoimintaa!
Sadonkorjuun aika - Keski-Suomen tuloswebinaari
10.11.2021
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Mikä maaseutuverkosto? Mikä maaseutuverkostopalvelut?
• Maaseutuverkosto koostuu suomalaisen
maaseudun kehittäjistä, jotka omassa työssään
edistävät EU-osarahoitteisen maaseutuohjelman
toteuttamista

• Maaseutuverkostossa kohtaavat julkishallinnon
ammattilaiset, yksityiset yritykset, yhteisöt ja
tutkimuslaitokset

• Maaseutuverkostopalvelut (verkostopalvelutyksikkö) viestii maaseutuohjelman
mahdollisuuksista ja saavutuksista, koordinoi ja
kehittää maaseutuverkoston toimintaa, ideoi,
sparraa ja tuo tekijöitä yhteen

• Yksikkö järjestää verkostolaisille koulutuksia ja
seminaareja sekä tarjoaa työkaluja työnteon
tueksi

• Ota rohkeasti yhteyttä! https://www.maaseutu.fi/
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Vaikuttavan hankkeen resepti viittä Michelin-kriteeriä
mukaillen
1. Raaka-aineiden laatu
2. ”Käsityö" – eli valmistustapa sekä
makujen yhteensopivuus
3. ”Persoonallisuus" – eli miten kokki
onnistuu tuomaan esiin jotain
ainutlaatuista
4. Rahanarvoisuus
5. Laadun pysyvyys –
ruokailuelämyksen on oltava yhtä
vakuuttava riippumatta siitä, koska
se tapahtuu
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Grön - “We believe that who we are as
people and as a restaurant will
automatically effect on others around us
as well.”

Finnjävel – juurilleen uskollinen,
kekseliäs suomalainen

Palace - Erinomaisuus on tavoitteemme
kaikessa mitä teemme. Pyrimme luomaan
ainutlaatuisia elämyksiä olipa kyseessä
poikkeuksellisten raaka-aineiden käyttäminen
tai jonkin tavallisena pidetyn asian
näkeminen uudella tavalla

“After working full time for 3 years we
have offered our employees an
opportunity to experience 2 to 4 weeks
internship abroad during, which we have
made a promise to pay the employee
50% of their salary during those weeks.”

Inari - "Ruoanlaitto on välittämistä.
Ruoanlaitto on ajattelemista, ei tekemistä."
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1. Raaka-aineiden laatu

• Tavoite: Mihin ongelmaan hanke on ratkaisu?
• Hankkeen toteuttajalla on kykyä, innostusta ja resursseja hankkeen
toteuttamiseen.
• Asiakaskunnan/kohteen tuntemus: huolellinen tutustuminen hankealueen
nykytilaan ja tarpeisiin.
• Verkostoituminen: verkostot käyttöön! Tehdäänkö jossain muualla jo
vastaavaa? Mitä voimme tehdä yhdessä? Mitä voimme oppia muilta?

5

Esityksen nimi

9.11.2021

2. Käsityö: valmistustapa sekä makujen yhteensopivuus

Hankeprosessi on huolellisesti mietitty.

Panokset
Tuotokset

Tulokset

Vaikutukset
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3. Persoonallisuus – eli miten kokki onnistuu tuomaan esiin
jotain ainutlaatuista
• Jokainen hanke vastaa alueellisiin ja/tai paikallisiin painopisteisiin ja tavoitteisiin
– kuinka hankkeessa onnistutaan huomioimaan alueelliset ja/tai paikalliset
olosuhteet (personointi)?

• Maaseuturahastosta ei lähtökohtaisesti rahoiteta pysyvää toimintaa – mitä uutta
juuri tämä hanke luo?
• Lähtötilanteen tuntemus – tässä hankkeen toteuttajan apuna koko
maaseutuohjelman toimeenpanon ketju yksittäisestä Leader-ryhmästä
Euroopan maaseutuverkostopalveluihin (ENRD Contact Point)
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4. Rahanarvoisuus – rahalle pitää saada vastinetta
- Hankkeeseen käytetyt resurssit ja hankkeen tulokset/tuotos vastaavat toisiaan
Case Liiveri:
• PANOS: ➢ Liiveri myönsi käynnistystukea 14 yritykselle ensimmäisen työntekijän
palkkaamiseen ohjelmakaudella 2007–2013 ➢ Liiverin rahallinen panos
keskipalkalla laskettuna yhteensä 350 000 €
• TUOTOS: ➢ Syntyi 21 työpaikkaa (17 htv), kun yrittäjät ryhtyivät työnantajiksi
Vaikutus:
• Yrittäjien itsensä lisäksi 69 uutta työpaikkaa Seinäjoelle, Ilmajoelle, Jalasjärvelle ja
Kurikkaan
• Keskipalkalla laskettuna palkoista maksetaan veroja 650 000 €/vuosi
• Julkinen panos alussa (350 000 €) tulee ”takaisin maksuun” reilussa puolessa
vuodessa
• Lisää kasvavia yrityksiä: Uusien yritysten liikevaihto nyt välillä 250 000–2 500 000 €
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5. Pysyvyys - ruokailuelämyksen on oltava yhtä vakuuttava
riippumatta siitä, koska se tapahtuu
• Olet laatinut suunnitelman toiminnan
jatkumisesta ja vakiinnuttamisesta
sekä siitä, miten hankkeen tulokset
levitetään

• Hankkeen tulokset jatkavat elämäänsä
myös hankkeen päättymisen jälkeen

• Case: Ilmastofiksu kuivuri –EIP-hanke
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Bonus: kukaan ei tule ravintolaasi, jos sen olemassaolosta ei
tiedetä – viestintä
• Oikea-aikainen ja vaikuttava viestintä oleellinen osa onnistunutta hanketta
• Systemaattinen suunnittelu etukäteen ja viestintäsuunnitelman teko - ydinviesti
ja pääkohderyhmät

• Hyödynnä maaseutuverkoston resursseja: mm. alueelliset viestintäasiantuntijat,
maaseutuverkoston tapahtumakalenteri, maaseutu.fi:n terveiset maalta ja
maailmalta –palsta, kuvapankki, kansainvälinen viestintä – tukea löytyy!
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Jotta voisimme hyvin.
Tuomas Metsäniemi
Tuomas.metsaniemi@maaseutu.fi
Juha-Matti Markkola
Juha-matti.Markkola@maaseutu.fi

Salla Pätilä
Salla.patila@maaseutu.fi
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