
Hämeen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten myöntämät maaseututuet läpivalaistiin 
 
Hämeen ja Kaakkois-Suomen maaseutusuunnitelmista vuosille 2014-2020 on tehty väliarviointi. 
Arvioinnin kohteena olivat ELY-keskusten myöntämät maaseudun yritys- ja hanketuet sekä 
maatalouden rakennetuet. Tukea myönnettiin 30.6.2018 mennessä yhteensä vajaat 60 milj. euroa. 
 
Arviointi tuotti neljä keskeistä havaintoa. Ensinnäkin, maaseudun kehittämistoimenpiteiden 
toimeenpano oli teknisessä mielessä onnistunutta. Kansallisen Hyrrä-järjestelmän merkittävät 
puutteet vaikeuttivat ohjelmakauden alkuvuosia, mutta muutoin Suomen neljännen EU-
ohjelmakauden toiminta on hallinnollisena prosessina vakiintunutta. Tukea saaneet olivat 
kyselyiden tulosten mukaan pääsääntöisesti tyytyväisiä, ja toisaalta tuilla oli saatu aikaan 
tavoiteltuja vaikutuksia: investointeja, sukupolvenvaihdoksia, työpaikkoja, uusia tuotteita ja 
palveluita, osaamisen parantumista sekä yhteistyön lisääntymistä ja syvenemistä. 
 
Toiseksi, maaseudun kehittämisinstrumenttien tavoitteellinen käyttö osoittautui haasteelliseksi 
tehtäväksi. Maaseutualueille elintärkeä yritystoiminnan uudistaminen ja elinkeinorakenteen 
monipuolistaminen osoittautuivat vaikeiksi tavoitteiksi. Esimerkiksi yritystuissa ELY-keskusten 
rahoituksen painopiste on toimivien yritysten toiminnan kehittämisessä ja kilpailukyvyn 
vahvistamisessa pääasiassa jalostustoiminnassa. Taustasyitä haasteellisuudelle ovat muun muassa 
rajoittavat tukiehdot, toimijoiden puute ja riskittömämmän vaihtoehdon eli palkkatyön 
olemassaolo. Lääkkeeksi arvioitsijat suosittelevat kentän tarpeiden selvittämistä, 
yrittäjyyskulttuurin laaja-alaista tukemista, uudistavien hankkeiden painottamista rahoituksen 
myöntämisessä ja hallinnollisen taakan vähentämistä. 
 
Kolmanneksi, kummallakin alueella on erityisiä onnistumisia ja haasteita maaseudun 
kehittämistoiminnassa. Hämeessä onnistumisten taustalla oli vahva yhteinen näkemys ja 
suuntaaminen, jonka riskinä arvioitsijat pitivät uudistumisen ja monipuolistumisen rajoittamista. 
Hämeelle suositellaan kehittämisinstituutioiden ja -konseptin monipuolistamista. Kaakkois-
Suomessa maaseudun kehittämistyöllä on niin monta kärkeä, että arvioitsijat suosittelivat 
kehittämiskonseptin kirkastamista ja suuntaamista muutaman klusterin tai verkoston 
kehittämiseen.  
 
Neljänneksi, kehittämishankkeet ovat avainroolissa maaseudun toimintatapojen, toimintojen ja 
lopulta myös elinkeinorakenteen uudistamisessa. Hankkeiden vaikuttavuudesta valtaosa syntyy 
vasta hankkeen päätyttyä, jolloin sen todentaminen on vaikeaa. Arvioinnissa suositeltiin, että 
hankkeet suunniteltaisiin ja niitä seurattaisiin jo toteutusaikana neliportaisella mallilla, jossa ovat 
mukana panokset, tuotokset, vaikutukset ja vaikuttavuus. Panoksiin luetaan muun muassa 
hankkeen saama rahoitus, tuotoksiin rahoituksella toteutettu toiminta (koulutus, investointi) ja 
vaikutuksiin toiminnan seuraus (oppiminen, verkostoituminen, toiminnan laajentuminen). Vasta 
kun vaikutukset yhdistyvät tukitoimenpiteen ulkopuoliseen maailmaan, syntyy vaikuttavuutta 
kuten elinkeinon kilpailukyvyn kasvua, sosiaalisen pääoman lisääntymistä, ympäristön tilan 
parantumista, kiertotalouden tai biotalouden vahvistumista. Mitä selvemmin nämä portaat on 
tunnistettu, sitä paremmin hankkeiden, toimenpiteiden ja ohjelman tuloksellisuutta voidaan 
seurata ja arvioida. Maaseututoimijoiden ja hallinnon vaikuttavuuskoulutusta suositellaan. 
 
Arviointi tukeutui tilasto- ja rekisteriaineistoihin, haastatteluihin, kyselyihin, työpajoihin ja 
kymmenen hankkeen tapauskohtaiseen tarkasteluun. Arvioinnin toteuttivat Alue- ja 



kuntatutkimuskeskus Spatia ja Augurix Oy. Raportti on saatavissa arviointihankkeen nettisivuilta 
osoitteesta www.kaakkohame.com.  
 
 

 
 
 
 


