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Elinvoimaisen ja uudistuvan 
maaseudun kehittämisen tavoitteet 

Maaseudun ihmisten kokema hyvinvointi 
lisääntyy ja elinkeinot vahvistuvat

Maaseutuja on 
kehitettävä 

monipuolisesti

Elinkeino-
toimintaa on 
uudistettava

Maaseutu-
alueiden 

saavutettavuutta 
on parannettava 

nopeilla ja 
varmoilla 

laajakaista-
yhteyksillä

Palveluita on 
monipuolistettava, 

yhteistyötä ja 
verkostoitumista 
on lisättävä. Kyliä 

on kehitettävä 
älykkäästi.

Yhteisölähtöistä 
paikallista 

kehittämistä on 
vahvistettava
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Yksi CAP-strategiasuunnitelma

• 15 alueellista maaseudun 
kehittämissuunnitelmaa

• Eri alueilla on erilaiset vahvuudet ja 
mahdollisuudet

• Alueen maaseudun ja maatalouden 
kehittämisen tavoitteet 

• Tavoitteita toteuttavien toimenpiteiden 
valmistelu

• ELY-keskus vastaa laatimisesta kukin 
toimialueellaan 

• Sisältää alueellisen 
kehittämisstrategian ja painotukset
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CAP-asetuksen tarjoamat maaseudun 
kehittämisen toimenpiteet

• Investoinnit

• Nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittaminen, maaseudun 
yritystoiminnan käynnistäminen sekä pienten tilojen 
kehittäminen

• Yhteistyö

• Tietämyksen vaihto ja tiedottaminen

 Läpileikkaavat teemat: osaaminen, digitalisaatio, 
ympäristö ja ilmasto 
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Alueellisen maaseudun 
kehittämissuunnitelman sisältörunko

1. Alueen kuvaus, nykytilan analyysi, tarpeet ja 
tulevaisuuden näkymät

• Tiivis alueen analyysi on perusta tulevaisuuden 
suunnittelulle

• Esim. millainen on alueen väestörakenne? Yritysten 
toimialarakenne? Maatalouden kehitysnäkymät ja 
haasteet? Onko osaavaa työvoimaa riittävästi? Onko 
kehittämisorganisaatioita?

• SWOT-työskentelyn hyödyntäminen
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Alueellisen maaseudun 
kehittämisuunnitelman sisältörunko 

2. Alueen maaseudun kehittämisen päämäärä, tavoitteet ja 
keinot

• Alueen tarpeisiin perustuva strateginen näkemys 
alueen maaseudun kehittämisen painopisteistä

• Konkreettiset laadulliset ja määrälliset tavoitteet 
päämäärän saavuttamiseksi

• Huom. Uudella rahoituskaudella korostuu 
tulosperusteisuus

3. Rahoitustarve
• Arvio koko kaudella erikseen EU+valtio, kunnat, 

yksityinen rahoitus 
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Alueellisen maaseudun 
kehittämissuunnitelman 
sisältörunko

4. Alueen EU-osarahoitteisten ja kansallisten ohjelmien 
yhteensovitus ja työnjako?

• Yhteensovittaminen muuhun aluekehittämiseen, ennen kaikkea 
maakuntaohjelma ja muu EU-osarahoitteinen kehittäminen

5. Läpileikkaavien teemojen toimeenpano
• Osaaminen, digitalisaatio, innovaatiot. Ympäristö- ja ilmastotoimet. 

6. Kuvaus suunnitelman alueellista valmistelusta
• Valmisteluprosessi, alueen toimijoiden osallistaminen ja valmisteluut 

osallistuneet, alueellinen yhteistyö
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Osallistava, laajapohjainen valmistelu alueilla
Aiemman työn hyödyntäminen ja 

yhteensovittaminen
Palautus MMM:lle 20.11.2020: 

kirjaamo@mmm.fi ja ohjelma@mmm.fi
Päivitysmahdollisuus valmistelun edetessä
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Kiitos!


