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Mahdollisuudet komission 
asetusehdotuksissa (luonnos)
• kehittämishankkeet edistävät ensisijaisesti CAP:n erityistavoitetta h) edistetään työllisyyttä, kasvua, 

sosiaalista osallisuutta ja paikallista kehitystä maaseutualueilla, myös biotalouden ja kestävän 
metsänhoidon alalla 

• Komission asetusehdotuksen mukaan maaseudun kehittämisen toimenpiteet tulevalla rahoituskaudella ovat: 

• ympäristö, ilmasto ja muut hoitositoumukset

• luonnonhaitat tai muut aluekohtaiset haitat

• tietyistä pakollisista vaatimuksista johtuvat aluekohtaiset rajoitteet

• investoinnit

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

• riskinhallintavälineet

• yhteistyö

• tietämyksen vaihto ja tiedottaminen. 
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Investoinnit (artikla 68) (luonnos)

• Tavoitteena on, että käytössä olisivat samat välineet maaseudun infran ja toimintaympäristön 
parantamiseen kuin ohjelmakaudella 2014-2020. Tavoitteena on parantaa maaseudulla toimivien 
palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta (mukaan lukien kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut, 
yritysten palvelut ja valmiudet tietoyhteiskunnan hyödyntämiseen), lisätä toimintaympäristön 
kestävyyttä, ekologisuutta ja turvallisuutta, parantaa maaseudun infrastruktuuria sekä kehittää 
maaseutualueiden ja kylien yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. 

• Läpileikkaavana tavoitteena on maatalouden, ruoantuotannon ja maaseutualueiden kestävä 
kehittäminen ja uudenaikaistaminen edistämällä ja jakamalla tietämystä, innovointia, 
digitalisointia maataloudessa ja maaseutualueilla sekä edistämällä niiden käyttöä.                                 

• Ympäristö- ja ilmastovaikutukset!
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Investoinnit (artikla 68) (luonnos)

→ yleishyödylliset / yhteisölliset investoinnit  

→ kyläverkkoinvestoinnit

→ muu infra, esim. vesihuolto

• CAP:n strategiasuunnitelma-asetuksessa enimmäistukitason [75 %] 
valtiontukisäännöt!

• Valtiontukisäännöt tulevat asettamaan reunaehtoja mm. tukitasolle. 
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Yhteistyö (artikla 71) (luonnos)

• Tavoitteena on, että käytössä olisivat toimivilta osin samanlaiset välineet yhteistyön ja 
innovaatioiden edistämiseen kuin ohjelmakaudella 2014-2020 ja lisäksi otetaan käyttöön 
uudistettuja välineitä

• ”Tukea voi myöntää edistämään yhteistyömuotoja, joihin osallistuu vähintään kaksi 
toimijaa 6 artiklan erityistavoitteiden saavuttamiseksi.” 

• Uusina teemoina: älykkäät kylät / maaseudut, laatujärjestelmien, tuottajaryhmien ja –
organisaatioiden edistäminen, EIP-hankkeita enemmän ja ehkä myös alueellisesti ja 
paikallisesti… 

• Valtiontukisäännöt ja de minimis –säännöt tulevat asettamaan reunaehtoja mm. tukitasolle. 

• Avoin ja kattava toimenpide 

• Kestävä kehitys, digitalisaatio, uudistuminen!
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Luonnos: Kaikki yhteistyön kustannukset ovat 
rahoituskelpoista. Esimerkkinä:
• pilotointi, uuden teknologian edistäminen ja käyttöönotto, kokeilut, digitalisaatio

• yrittäjien ja yhteisöjen yhteistyö, uudet toimintamallit, palvelut ym. (kaikki CAP-asetuksen erityistavoitteet!) 

• tuottajien, tuottajaryhmän tai -organisaation yhteistyö keskenään tai esim. tutkimuksen tai markkinatoimijoiden kanssa

• alueellisen TKI –ekosysteemin kehittäminen (kaikki CAP-asetuksen erityistavoitteet!)  

• valtakunnallisten tavoitteiden mukaisia teema-/ koordinaatiohankkeita

• maaseudun innovaatioryhmät – EIP-toimet

• alueelliset ja paikalliset innovaatioryhmät (kaikki CAP-asetuksen erityistavoitteet!)

• älykkäät kylät ja älykkäät maaseudut, suunnitelmallinen digitalisaation ja kokeilujen edistäminen

• yritysryhmät, viljelijäryhmät

• älykäs maatalous, älykäs biotalous 

• maatilojen ja maaseudun muiden yritysten sukupolvenvaihdosten ja omistajanvaihdosten edistäminen

• ruokaketjun laatujärjestelmien ja paikallisten markkinoiden sekä lyhyiden jakeluketjujen edistäminen

• tiedonjakamisen ja jalkauttamisen tehostaminen on tärkeää myös alueellisella tasolla. AKIS eli agricultural knowledge and 

innovation system
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Koulutus ja tiedonvälitys  (Tietämyksen 
vaihto ja tiedottaminen artikla 72) (luonnos)

• Member States may grant support for knowledge exchange and information in 
agricultural, forestry, and rural businesses and communities, as well as for the 
protection of nature, environment and climate, including environmental 
education and awareness actions, under the conditions set out in this Article and 
as further specified in their CAP Strategic Plans 

• tuki voi kattaa kaikki relevantit kustannukset, joilla edistetään innovaatioita ja 
koulutusta saavuttaakseen asetetut erityistavoitteet

• Läpileikkaavana tavoitteena on maatalouden, ruoantuotannon ja 
maaseutualueiden kestävä kehittäminen ja uudenaikaistaminen edistämällä ja 
jakamalla tietämystä, innovointia, digitalisointia maataloudessa ja 
maaseutualueilla sekä edistämällä niiden käyttöä.
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Koulutus ja tiedonvälitys (artikla 72) 
(luonnos)
• Tiedonjakamisen ja jalkauttamisen tehostaminen on tärkeää myös alueellisella 

tasolla, AKIS eli agricultural knowledge and innovation system

• Alustavasti on ajateltu, että tuensaajina koulutus- ja tiedonvälityshankkeissa 
voisivat olla ohjelmakauden 2014-2020 mukaisesti julkisoikeudelliset ja 
yksityisoikeudelliset koulutusta tarjoavat / riittävää asiantuntemusta omaavat 
yhteisöt, kuten oppilaitokset, kunnat, yhdistykset, järjestöt ja osuuskunnat. 

• Valtiontukisäännöt ja de minimis –säännöt tulevat asettamaan reunaehtoja mm. 
tukitasolle. 
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Kiitos!Kiitos!
Marianne Selkäinaho

Marianne.selkainaho@mmm.fi

puh. 02951 62218

#maaseutufi #uusiCAP #älykäskylä #laajakaistainfo
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#maaseutufi #uusiCAP #älykäskylä #laajakaistainfo
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