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EU-valmistelun tilannekatsaus
• Rahoituskehykset 2021-2027 (MFF)

- Esityksessä 2.5.2018 suuri leikkaus maaseuturahastoon

- Ns. neuvottelulaatikko: lista keskeisimmistä kysymyksistä, joista tullaan 
päättämään korkealla poliittisella tasolla Eurooppa-neuvostossa. Näitä 
ovat erityisesti rahoituksen mitoitus, painotukset ja ehdot.

- Komission tavoite saavuttaa poliittinen sopimus rahoituskehyksistä 
syksyllä 2019). 

• Parlamentin ja neuvoston asetusesitykset valmistelussa

• Instituutiot murroksessa vuonna 2019 
- Euroopan Parlamentin vaalit toukokuussa 2019

- Komissio vaihtuu lokakuussa 2019

• Suomen puheenjohtajuus 2019
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CAP-uudistuksen yleiset tavoitteet

a) edistetään älykästä, kestävää ja monipuolista maatalousalaa, jolla 
varmistetaan elintarviketurva;

b) tuetaan ympäristönhoitoa ja ilmastotoimia ja edistetään unionin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteita;

c) lujitetaan maaseutualueiden sosioekonomista rakennetta

Näitä tavoitteita täydennetään läpileikkaavilla osaamisen, innovaatioiden ja 
digitalisoinnin edistämisellä.



Yleistavoitteisiin pyritään 9 
erityistavoitteen avulla
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Kansallisen valmistelun organisointi
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CAP-suunnitelma ja kansainvälinen 
yhteistyö yleisesti

• Rahastokauden 2021-27 valmistelu on käynnistynyt

• Yksityiskohtia, esim. kansainvälisistä hankkeista ei vielä 
tiedetä

• Kansainvälistä yhteistyötä ei mainita erikseen 
asetusluonnoksissa, mutta kv-yhteistyö on tämän hetken 
tietojen mukaan edelleen mahdollista

• Esimerkiksi tavoitteena on lisätä EIP-ryhmien välistä 
yhteistyötä ja tiedonvaihtoa myös kansainvälisesti.
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CAP-suunnitelma ja kansainvälinen 
yhteistyö Leader-toiminnassa

• Yhteisölähtöiseen paikalliseen kehittämiseen liittyvät 
säädökset ovat rahastojen yleisasetuksessa, joka ei muilta 
osiltaan koske lainkaan maaseuturahastoa

• Kansainvälistä yhteistyötä ei mainita erikseen, mutta ainakin 
EU-maiden sisällä se todennäköisesti jatkuu

• Sen sijaan ei ole vielä varmuutta, onko kansainvälinen 
yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden kanssa yhä mahdollista

7



CAP-suunnitelma-asetuksen artikla 71:
Yhteistyö

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea yhteistyöhön tässä artiklassa 
vahvistettujen ja jäsenvaltion YMP:n strategiasuunnitelmassa 
täsmennettyjen edellytysten mukaisesti 114 artiklassa tarkoitetun 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä käsittelevän eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmien toteuttamien hankkeiden 
ja Leaderin, jota kutsutaan asetuksen (EU) [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 25 artiklassa yhteisölähtöiseksi paikalliseksi 
kehittämiseksi, valmistelua ja toteutusta varten sekä edistämään 
laatujärjestelmiä, tuottajaorganisaatioita tai tuottajaryhmiä tai muita 
yhteistyömuotoja.
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CAP-suunnitelma-asetuksen artikla 71:
Yhteistyö

• 2. Jäsenvaltio voi myöntää tämän tukitoimityypin mukaista tukea 
ainoastaan edistääkseen yhteistyömuotoja, joihin osallistuu 
vähintään kaksi yhteisöä ja joilla edistetään 6 artiklassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden saavuttamista. 

• 3. Jäsenvaltio voi myöntää tämän tukitoimityypin mukaista tukea 
kaikista yhteistyön näkökohdista aiheutuviin kustannuksiin.

• 4. Jäsenvaltio voi myöntää tuen kokonaismääränä, joka kattaa 
yhteistyön ja toteutettujen hankkeiden ja toimien kustannukset, tai 
se voi myöntää tukea ainoastaan yhteistyön kustannuksiin ja 
käyttää muita tukitoimityyppejä tai kansallisia tai unionin 
tukivälineitä hankkeen täytäntöönpanoon.
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Yleisasetuksen artikla 28: Rahastoista 
yhteisölähtöiseen kehittämiseen myönnettävä 
tuki
Jäsenvaltion on varmistettava, että yhteisölähtöiseen paikalliseen 
kehittämiseen rahastoista myönnettävä tuki kattaa

a) Valmiuksien kehittämisen ja valmistelevat toimet, joilla tuetaan 
strategioiden suunnittelua ja tulevaa täytäntöönpanoa

b) paikallisen kehittämisstrategian puitteissa valittujen toimien 
täytäntöönpano, mukaan lukien yhteistyötoimet ja niiden 
valmistelu

c) Strategian ja sen toiminnan edistämisen hallinnoinnin, 
seurannan ja arvioinnin.
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CAP-valmistelun työpajat ja kansainvälinen 
yhteistyö rahoituskaudella 2021-27

• MMM:n järjestämissä työpajoissa (yhteensä 27 kpl) ideoidaan 
uuden kauden eri aihealueita ja tukimuotoja marraskuun 2018 ja 
huhtikuun 2019 välisenä aikana

• Työpajoihin oli mahdollista ilmoittautua vuoden 2018 lopulla, mutta 
lisäksi järjestävät voivat kutsua mukaan muita asiantuntijoita

• Yhdessä yhteistyöhankkeiden työpajoista keväällä 2019 on 
tarkoitus valmistella sekä Leader-ryhmien että ELY-keskusten 
kautta rahoitettavaa kansainvälistä yhteistyötä.
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Kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä 
kysymyksiä

• Millaisia toimia tarvittaisiin kv-hankkeiden edistämiseksi tulevalla 
ohjelmakaudella? 

• Onko ELY-keskusten kautta rahoitettaville kansainvälisille 
yhteishankkeille tarvetta ja millä ehdoilla?

• Millaisia kehittämistarpeita on Leaderin kv-hankkeiden 
toimintatavassa tai sisällössä?
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Kansainvälinen yhteistyö EIP-hankkeissa

• EIP-hankkeet voivat olla kansainvälisiä tai niissä voi olla 
kansainvälinen osio

• Käytännön ongelmana mm. hakuaikojen synkronisointi
• Kansainvälistä EIP-hankeyhteistyötä tällä hetkellä Suomen ja 

Viron välillä osana käynnissä olevaa EIP-hanketta
• Suomen EIP-ryhmien tapaamisessa 17.1.2019 mukana myös 

ruotsalaisia EIP-ryhmiä sekä Viron maaseutuverkosto



Ympäristöalan kv-hankkeiden tapaaminen 
helmikuussa

• Uusimman ympäristötiedon vaihtopäivät 12.-13.2.2019 
Jyväskylässä (MMM, YM, Maaseutuverkosto, Itämeristrategia 
järjestää) 

• 12.2. kansallinen, 13.2. kansainvälinen seminaaripäivä
• Mahdollisuus tavata (potentiaalisia) yhteistyökumppaneita 

ympäristöalalta ja ravinteiden kierrätyksestä sekä vaihtaa 
tietoja hyvistä hankkeista ja käytännöistä, hankemessut

• Ilmoittautuminen 28.1. mennessä



Youth Camp Gdanskissa 8.-11.6.2019

• Itämeren alueen järjestöjen järjestämä nuorille suunnattu 
tilaisuus Gdanskissa ennen Itämeristrategian vuosifoorumia

• Teemoina kestävä kehitys, kierto- ja jakamistalous sekä 
kulttuuri-identiteetti 

• Ruotsi järjestää samassa yhteydessä seminaarin, teemana 
nuoret ja biotalous.

• Samaan yhteyteen olisi mahdollista järjestää muutakin nuorille 
suunnattua kansainvälistä toimintaa tai ehdottaa 
päätilaisuuteen nuoria kiinnostavia puhujia em. aiheista



Kiitos!
• leena.anttila@mmm.fi


