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Qvidja Kraft – biotalouden edelläkävijä
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www.qvidja.fi



Kyrö Distillery Company - avasi pelin 
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https://kyrodistillery.com/



Arctic Blue Gin – maailman paras
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World Spirits Award 2018: The Spirit of the Year 
2018 & Double-Gold Winner 

Spirits Artwork and Bottle Design Gold 
Outstanding 2018 

https://nordicpremiumbeverages.com/

https://tyomaa.com/tyot/arctic-blue-gin/



Kalevala Gin – kansainvälisesti palkittu 
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http://www.kalevalagin.com/



Valamon Viinihermannissa kypsyy 
Valamon luostarin viskiä
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http://viiniherman.valamo.fi/



Hotelli Punkaharju – matkailuelämyksiä
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Vuonna 1845 keisari 
Nikolai I määräsi harjulle 

rakennettavaksi 
metsänvartijan talon 

matkailijahuoneineen. 

Talosta kasvoi 
myöhemmin 

kansainvälisestikin 
arvostettu Suomen vanhin 
valtionhotelli, jonka tarina 

jatkuu nyt Hotelli 
Punkaharjuna.



Yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) 
valmistelu käynnissä 
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CAP27 – 3 yleistavoitetta
� Edistetään älykästä, kestävää ja monipuolista maatalousalaa, 

jolla varmistetaan elintarviketurva

� Tuetaan ympäristönhoitoa ja ilmastotoimia ja edistetään unionin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteita

� Lujitetaan maaseutualueiden sosioekonomista rakennetta

Tavoitteita täydennetään monialaisella tavoitteella , jossa 
päämääränä on alan uudenaikaistaminen edistämällä ja jakamalla 
tietämystä, innovointia ja digitalisointia maataloudessa ja 
maaseutualueilla sekä edistämällä niiden käyttöä.
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CAP27 – 9 erityistavoitetta
a) Annetaan tukea riittävien maataloustulojen ja maatilojen selviytymiskyvyn 
varmistamiseksi koko unionin alueella, jotta saataisiin parannettua 
elintarviketurvaa

b) Parannetaan markkinasuuntautuneisuutta ja kilpailukykyä, mukaan lukien 
kiinnittämällä enemmän huomiota tutkimukseen, teknologiaan ja digitalisointiin

c) Parannetaan viljelijöiden asemaa arvoketjussa

d) Edistetään ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista sekä kestävää energiaa

e) Edistetään kestävää kehitystä ja luonnonvarojen, kuten veden, maaperän ja 
ilman, tehokasta hoitoa 11



CAP27 – 9 erityistavoitetta
f) edistetään luonnon monimuotoisuuden suojelemista ja ekosysteemipalveluja sekä 
säilytetään elinympäristöjä ja maisemia

g) houkutellaan alalle nuoria viljelijöitä ja helpotetaan yritystoiminnan kehittämistä 
maaseutualueilla

h) edistetään työllisyyttä, kasvua, sosiaalista osallisuutta ja paikallista kehitystä 
maaseutualueilla, myös biotalouden ja kestävän metsänhoidon alalla

i) parannetaan tapaa, jolla EU:n maatalous vastaa ravintoa ja terveyttä koskeviin 
uusiin yhteiskunnan vaatimuksiin, mukaan lukien turvallinen, ravitseva ja kestävän 
kehityksen mukainen ravinto, elintarvikejäte sekä eläinten hyvinvointi
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CAP27 – Kansallinen valmistelu
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Maaseudun kehittämistyöryhmä
Tehtävänä esitykset maaseudun kehittämistoimenpiteistä sekä niiden 
rahoituksesta:

� Maaseudun toimintaympäristö : palvelut, kylien kehittäminen, 
digitalisaatio, laajakaistat, yhteistyö (tutkimuslaitosten ja yrittäjien 
yhteistyö, innovaatiot, rahoitus- ja riskienhallintainstrumenttien 
mahdollinen käyttöönotto

� Maaseudun yritysrahoitus : pk-yritysten investoinnit, uuden 
yritystoiminnan aloittaminen ja kehittäminen, yrittäjyyden edistämisen 
muut toimet, rahoitusinstrumenttien käyttöönotto

� Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen eli Leader-toimintatapa
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Työpajatyöskentely (yritysrahoitus)
Maaseudun yritystoiminnan edistäminen (pk-yritysten investoinnit, uuden yritystoiminnan 
aloittaminen, jalostusasteen nosto)

Ehdota osallistujaa CAP-työpajoihin! 
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/6f9cd955-3379-4294-b8c2-
7c9a978ad37f?displayId=Fin1637148

Maaseudun yritystoiminta kytkeytyy lisäksi seuraavi in työpajoihin:

� Ruokasektorin kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen (viljelijän asema ruokaketjussa, 
lisäarvotuotteet, vientiedellytysten kehittäminen, arvoketjujen muodostaminen ml. logistiikka)

� Uusien rahoitusinstrumenttien tarpeen selvittäminen maaseutu- ja maatalousyrityksissä 
(maaseutualueet, alkutuotanto, suhdannevaihtelut, korot, pääoma, vakuudet, 
rahoitusinstrumenttien yhteensovittaminen käytössä oleviin muihin rahoitusmuotoihin)

� Leader-toimintatavan vahvistaminen (Leader-periaatteet ja toimintatapa, Leaderin käytössä 
olevat kehittämisvälineet, toimintarahan hallintomalli, Leader-ryhmien ja paikallisten 
strategioiden valintamenettely, rahastojen välinen yhteensovitus)

� Osaamisen kehittäminen sekä innovaatioiden ja digitalisaation edistäminen (tutkimus ja uuden 
tiedon jalkauttaminen, koulutus, neuvonta, digitalisaatio, AKIS-verkosto)
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Pidä maaseututietosi ajan tasalla
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CAP-uudistuksen jatkovalmistelun avaustilaisuus pidettiin 30.10.2018
Tilaisuuden tallenne ja materiaalit CAP27 –sivustolla:
https://mmm.fi/eu-ja-kansainvaliset-asiat/cap

www.mmm.fi

www.mavi.fi

www.maaseutu.fi

http://www.biotalous.fi/

www.maaseutupolitiikka.fi


