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Älykkäät maaseudut 

-kiertueen tavoitteet
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Tulevaisuus tehdään yhdessä
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Tuetaan 

ELY-keskusalueita

alueellisten maaseudun 

kehittämissuunnitelmien 

laadinnassa tulevalle 

EU-rahoituskaudelle.

Ruokavirasto ja MMM

Haetaan 

aineksia kansallisen

maaseutupoliittisen 

kokonaisohjelman 

2021-27 valmisteluun.

Maaseutupolitiikan 

neuvosto, MANE

Haetaan aineksia  

saaristopolitiikan 

ohjelmaan.

Saaristoasiain 

neuvottelukunta, 

SANK

Tuetaan 

Leader-ryhmiä 

paikallisten maaseudun 

kehittämisstrategioiden 

laadinnassa tulevalle 

EU-rahoituskaudelle.

Ruokavirasto ja MMM



EU:n maaseudun 

kehittämisen 

maatalousrahasto
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Kansalliset CAP27-tavoitteet 

maaseudun kehittämisessä 

Enemmän koettua hyvinvointia ja 

vahvempaa elinkeinotoimintaa

Moni-
puolinen 

kehittäminen

Parempi 
kilpailukyky

Uudistuva ja 
moni-

puolinen 
elinkeino-
toiminta

Parempi 
saavutettavuus

nopeilla ja 
varmoilla 

laajakaista-
yhteyksillä.

Monipuolisia 
palveluita. 

Laajaa 
yhteistyötä. 
Älykkäitä 

kyliä. 

Vahvaa 
yhteisö-
lähtöistä 

paikallista 
kehittämistä. 
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Tulevalla EU-rahoituskaudella…
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• varmistetaan maataloustuottajille kohtuulliset tulot.

• parannetaan kilpailukykyä.

• muutetaan elintarvikeketjun voimasuhteita.

• tuetaan ilmastotoimia.

• suojellaan ympäristöä.

• säilytetään maisemat ja 

luonnon monimuotoisuus 

• tuetaan sukupolvenvaihdoksia.

• säilytetään maaseutualueet elinvoimaisina.

• varmistetaan elintarvikkeiden laatu ja 

täytetään terveysvaatimukset.

• Lähtökohtana alueiden eri tarpeet, vahvuudet ja mahdollisuudet, heikkoudet ja uhat. 



Älymaatalous – osaaminen ja digitalisaatio
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AKIS = Agricultural 

Knowledge and Innovation 

System

Maatalouden Osaamisen ja 

Innovaatioiden 

Ekosysteemi



Älymaatalous –

osaaminen ja 

digitalisaatio

• Osaaminen ja tiedon liikkuminen 

keskiössä.

• Tutkimuksen ja viljelyn linkitys.

• AKIS = Agricultural Knowledge and 

Innovation System = Maatalouden 

Osaamisen ja Innovaatioiden 

Ekosysteemi
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Tutkimus

Yritykset

Neuvonta

Media

Koulutus

Tiedon tuottajat



Ympäristö ja ilmasto
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• Tavoitteena hyvinvoivat ihmiset ja ympäristö.

• Ympäristö- ja ilmastotoimet ovat osa 

suurempaa muutosta, jossa joudutaan 

miettimään uudelleen tapojamme käyttää 

luonnonvaroja ja kehittää elinkeinoja.

• Kiertotalouden periaatteet ja niiden 

omaksuminen, uudenlainen 

resurssitehokkuus ja digitalouden 

apuvälineet antavat uusia mahdollisuuksia, 

jotka kantavat pitkälle. 



Alueellisen suunnitelman

sisältörunko
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• Alueen kuvaus, nykytilan analyysi, tarpeet ja tulevaisuuden näkymät

• Alueen maaseudun kehittämisen päämäärät, tavoitteet ja keinot

• Rahoitustarve

• Alueen EU-osarahoitteisten ja kansallisten ohjelmien yhteensovitus 
ja työnjako?

• Läpileikkaavien teemojen toimeenpano

• Osaaminen, digitalisaatio, innovaatiot, ympäristö- ja 
ilmastotoimet. 

• Kuvaus alueellisesta valmistelusta

• Valmisteluprosessi, alueen toimijoiden osallistaminen ja 
valmisteluun osallistuneet, alueellinen yhteistyö



Leader-ryhmien paikallisten 

strategioiden valmistelu
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• Rahoituksessa painotetaan tuloksia, vaikuttavuutta ja toiminnan 

laatua.

• Tavoitteena kattaa koko Suomi Leaderillä myös tulevaisuudessa.

• Leader-ryhmillä kaksivaiheinen haku:

• 3/2020-9/2020 Leader-ryhmien toiminta-alueet, tarpeet, 
dynaaminen verkostoanalyysi ja suunnitelma osallistavasta 
valmisteluprosessista.

• 2021 paikallisen strategian valmistelu: tavoitteet, keinot ja 
rahoitussuunnitelma, kuntarahasitoumukset.

• Kannustetaan hakemaan myös muuta kuin CAP-rahoitusta.



Keskeiset päätösvaiheet 

CAP-uudistuksen valmistelussa
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Ratkaisu 
EU:n rahoitus-

kehyksistä 
(MFF)

Keskeiset 
CAP-linjaukset 

EU-tasolla

Kansalliset 
päälinjaukset 

=> 
Suomen CAP-
suunnitelma 
komissiolle

Kansallisten 
säädösten ja 

toimeenpanon 
viimeistely

Kevät 2020 

(tavoite)

Kesä-syksy 

2020 (tavoite)
Alkuvuosi 

2021 

(tavoite)

2020-2021
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Kansallinen politiikka



Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE)

• Valtioneuvoston asettama

• Tehtävänä mm. päättäjien tukeminen poikkihallinnollisissa ja strategisesti tärkeissä 

maaseutupoliittisissa kysymyksissä sekä hallituksen maaseutupoliittisten linjausten 

valmistelu ja toteuttaminen hallituksen apuna

• Maa ja metsätalousministeri Jari Leppä puheenjohtaja, 

elinkeinoministeri Mika Lintilä varapuheenjohtaja

• Edustustoa kylistä valtionhallintoon (35 jäsentä/organisaatiota)

• Tutkimus- ja kehittämishankerahoitusta

• Toimii verkostoissa

• Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma on toimintaohjelma. 

Valmistelussa seitsemäs kokonaisohjelma vuosille 2021-2027.
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Saaristoasiain neuvottelukunta (SANK)

• Saaristolakiin perustuen valtioneuvosto asettaa parlamentaarisen 

saaristoasiain neuvottelukunnan, SANK:n, seuraamaan saariston 

kehityksestä annetun lain totuttamista.

• SANK määrittää kansallisen saaristopolitiikan suuntaviivat. 

Saaristopolitiikkaa on toteutettu jo vuodesta 1949 alkaen!

• Neuvottelukunnan puheenjohtajana kansanedustaja Sandra Bergqvist. 

• Työtä tukee eri hallinnonaloja ja saaristoalueita edustava sihteeristö. Jäseniä yhteensä 
29. 

• Saaristopolitiikkaa toteutetaan saaristopoliittisten ohjelmien kautta. 

Nyt valmisteilla oleva saaristo-ohjelma vuosille 2020-2023.
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Haastattelu



Alueen ääni on meille tärkeä 

• Mitä toimia maaseutujen ja saaristojen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi 

tarvitaan?     

• Mitä kansallisen politiikan tekoja tarvitaan, jotta edellytykset hyvälle 

elämälle, sujuvalle arjelle ja kestävälle työlle ja yrittäjyydelle säilyvät ja 

kohenevat alueilla? 

Älykkäät maaseudut –kiertueella haetaan aineksia kansallisen 

maaseutupolitiikan ja saaristopolitiikan tekemiseen. 

22



Tavoitteena elinvoimaisuus ja hyvä 

elämä maaseutu- ja saaristoalueilla! 
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Osallisuus ja 
lähidemokratia

Asuminen, 
vakituinen ja 

kausi

Infra ja 
maankäyttö

Elinkeinot ja 
osaaminen

Ympäristö, 
luonto ja kulttuuri
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Työpajamateriaalit



Kehittämishankkeet
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• Laajakaistainvestoinnit 

• Yleishyödylliset investoinnit 

• Yhteistyö: 

• Älykäs kylä / Älykäs maaseutu

• EIP-hankkeet 

• Yhteistyö

• Koulutus ja tiedonvälitys 



Kehittämishankerahoitus

26

Yleishyödylliset investoinnit 

Laajakaistainvestoinnit 

Ympäristöinvestoinnit

Yhteistyö

Väh. 2 toimijan yhteistyötoimet

EIP-hankkeet 

Älykäs kylä / Älykäs maaseutu

Koulutus ja tiedonvälitys

Viljelijät, yrittäjät ja yhteisöt

Ympäristö- ja ilmastokoulutus
Leaderin omat: 

Teemahanke 2.0



Maaseudun yritysrahoitus

Maaseutualueiden mikro- ja pienyritykset

Käynnistystuki

Investointituki

- Elintarvikkeet

- Uusiutuva 
energia

- Muut toimialat

ELY – omat välineet

Start-up-yritykset ja 
omistajanvaihdokset

Investoinnit, 
toteutettavuus-
tutkimukset ja 
kehittäminen

Leader – omat välineet

Start-up-yrittäjyyden edistäminen
Pienet investoinnit 

(sateenvarjohankkeena)
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Maatalouden rakennetuet

Maatilat
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Investointituki

- Maatalouden kilpailukyky ja kannattavuus

- Uusi teknologia

- Ympäristön tila

- Uusiutuva energia

- Hyvinvointi

Aloitustuki

- Alalle tarvitaan nuoria yrittäjiä ja 

heille mahdollisuus kannattavaan 

toimintaan ja tilojen kehittämiseen



Maaseudun ja saariston 

terveiset päättäjille

Älykkäät maaseudut –kiertue, työpaja



Elinvoimaiset 

maaseutu- ja 

saaristoalueet ovat  

erottamaton osa 

kansallista 

menestystä ja 

yhteiskuntaa! 
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Maaseutupolitiikan ja

Saaristopolitiikan yhteisiä tavoitteita: 

Paikkaperustainen kehittäminen

Kestävä kehitys

-Samat ratkaisut eivät toimi 

kaupunki, maaseutu- ja 

saaristoalueilla. Tarvitaan räätälöityjä 

toimenpiteitä. 

-Lähtökohtana Älykäs 

sopeutuminen? – Miten hyvää 

elämää saavutetaan vähemmillä 

resursseilla

Tähän joku kuva! 



Älykäs sopeutuminen - mistä on kyse?

• Kasvun supistuminen koskettaa yhä suurempaa osaa Suomea ja koko

eurooppaa

• On epärealistista ajatella, että kaikki alueet kasvavat aina ja jatkuvasti.

Nykytila: Kasvu on ollut ensisijainen tavoite paikallisessa 

politiikassa ja suunnittelussa

• Tarvitaan suunnittelua, politiikkaa ja johtajuutta, joka mukautuu

supistuvaan kontekstiin. 

• Toimenpiteitä tulee tehdä niin paikallisella, alueellisella kuin kansallisella 

tasolla.
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Jos supistumista ei 
huomioida, tuloksena ei 
ole kasvua vaan huonosti 
johdettua kutistumista. 

On vaadittava selkeää 
toimintatapaa paikalliselle 
päätöksenteolle.

Voiko tätä tehdä 
demokraattisemmalla, 
kestävämmällä ja 
paremmin tiedottavalla 
tavalla?
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Edelläkävijän paikka on auki!

• Mitä tarkoittaa elinvoimainen supistuva alue? 

• Uskallammeko kuvitella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia? Vaihtoehtoja, joita leimaa 

… kestävyys, verkostoituminen, hyvä elämä …

• Paikallinen ja alueellinen sopeutumisen strategia ”rightsizing”. Ennakoitu 

sopeutuminen uusiin tilainteisiin ja vähenevään väestöön.

• Strateginen keskittyminen onnistumisiin ”smartsizing”. Vähemmän voi olla 

enemmän!  

• Voisiko supistuvien alueiden tarinan uudelleen kertominen auttaa meitä sekä 

vastaamaan yksilöiden, yhteisöjen ja alueiden tarpeisiin että kestävän kasvun 

tarpeeseen? 
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Painopistealueet – mitä puuttuu? 
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Osallisuus ja 
lähidemokratia

Asuminen, 
vakituinen ja 

kausi

Infra ja 
maankäyttö

Elinkeinot ja 
osaaminen

Ympäristö, 
luonto ja kulttuuri



Kiitos!
Älykkäät maaseudut -kiertue, kevät 2020
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