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Maaseutuohjelman viestintäverkosto

Maaseutuohjelman viestintää tekee koko maaseutuverkosto eli 
kaikki toimijat ja tuensaajat.

Koko maaseutuverkoston viestintää sparraa viestintäverkosto, 
jonka toimintaa koordinoi ohjelmaviestinnän tiimi. 
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Ohjelmaviestinnän valtakunnallinen tiimi

Ota yhteyttä!

Meri Kiikkala, maaseudun kehittämisyksikkö, 
maa- ja metsätalousministeriö,
p. 050 453 2803, etunimi.sukunimi@gov.fi

Pirjo Onikki, verkostopalvelut
p. 050 434 9896, etunimi.sukunimi@maaseutu.fi

Emilia Nivukoski, verkostopalvelut
p. 050 570 7554, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Riika Isola, Ruokavirasto
p. 040 714 5768, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi
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Viestintäverkosto nykyisellään

Valtakunnallinen 
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Viestintäverkosto tulevalla CAP-kaudella

Valtakunnallinen 

ohjelmaviestintä (MMM, 

Ruokavirasto, 

verkostopalvelut)

ELY-

keskukset

Leader-

ryhmät

Viestintä-

hankkeet

Muut läheiset 

sidosryhmät

Koko 

maaseutu-

verkoston väki

15 kpl alueellisia 

ohjelmaviestijöitä

Tiedonvälityshankkeet mahdollisia 

muuhun kuin CAP-viestintään, 

esim. kestävän kehityksen teemat, 

digitalisaatio ja innovaatiot, täsmäviljely
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CAP-viestijä joka puolelle Suomea

Teknisestä avusta rahoitetaan jokaiselle ELY-keskusalueelle CAP-viestijä 
kaudelle 2023–27 (15 alueviestijää).

Miksi tukiviestintää tekeviä viestintä- ja koulutushankkeita ei enää rahoiteta 
hankerahoituksesta?

Tärkein syy: Viranomainen tai viranomaistehtäviä hoitava taho ei voi ulkoistaa 
hankkeelle viranomaiselle kuuluvaa perusviestintää tukien hakemisesta, 
maksamisesta, valvomisesta ym.

Mallin mahdollisuudet: 

Viestinnän järjestäminen hankkeina tuo katkonaisuutta ja vie voimavaroja. 
Teknisestä avusta voidaan rahoittaa viestijä koko kaudeksi.

Viestintähankkeita ei ole joka alueella. Alueviestijämalli kattaa koko Suomen.
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Alueviestijän tehtävänkuva

• Alueviestijän työtä ohjaavat:

• valtakunnallinen viestinnän koordinointi verkostopalveluista

• alueen toimijoista koostuva ohjausryhmä tai vastaava

• lähiesimies ELY-keskuksessa

• Vastaa alueen CAP-viestinnän kokonaisuuden koordinoinnista, suunnittelusta, budjetoinnista, 

toteuttamisesta ja kehittämisestä. 

• Mukana koko CAP: viljelijätuet, maaseudun kehittäminen, Leader-toiminta.

• Kohderyhminä mm. alueen asukkaat, tuenhakijat ja mahdolliset tuenhakijat, kunnat

• Tehtäviä mm. viestintäsuunnitelmat, mediaviestintä, verkkoviestintä ja sosiaalinen 

media, tapahtumien järjestäminen

• Viestii sekä tukien hakemisesta että vaikutuksista. 

• Räätälöi valtakunnallista viestintää vastaamaan alueen erityispiirteitä (elinkeinorakenne, 

kaksikielisyys ym.)

• Luo ja vankistaa omalta osaltaan alueellista toimijoiden verkostoa. Alueviestijä sparraa alueen 

sidosryhmiä omassa viestinnässään. Alueviestijä edistää EU-rahastojen välistä yhteistyötä.
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Tiivistettynä: miksi tähän päädyttiin ja 
malli pähkinänkuoressa

Viestinnän tarve on lisääntynyt ja tulee lisääntymään. 

Viestintään tarvitaan jatkuvuutta ja alueellista kattavuutta. 

Yhteinen ilme lisää brändin tunnettuutta 

Malli pähkinänkuoressa 

Alueviestijä jokaiselle alueelle koko rahoituskaudeksi, joka viestii CAPin
jokaisesta osa-alueesta. 

Alueviestijä työskentelee teknisellä avulla, joten ei voi tehdä muuta 
kuin CAP-viestintää.


