
Älykkäät maaseudut
Tulevaisuuden maaseudun yritys- ja 

kehittämishankerahoitus, Leader

Maa- ja metsätalousministeriö



Kansallisen CAP-valmistelun tavoitteet:

aktiivisen maatalouden ja ruuantuotannon edistäminen 

ilmasto- ja ympäristöviisas maatalous 

uudistuva ja monipuolinen maaseutu
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Mikä muuttuu maaseudun 

kehittämisessä?

2014-2020

• I ja II pilarin toimenpiteet erikseen

• 18 kohdealaa, 19 toimenpidettä yli 

30 alatoimenpidettä

• N+3

• Komissio valvoo koko ketjussa

• Kiinteät tukitasot

• Maaseutuverkosto

• Yksi  CAP-suunnitelma  I ja II pilareille

• 8 toimenpidekokonaisuutta

• N+2

• Keskeistä tulokset

• Uusi toimeenpanomalli: komissio valvoo 

jäsenmaata, jäsenmaa tuensaajiaan

• Tukitason enimmäismäärä: 75 %, 100 %

• CAP-verkosto

• Maaseuturahaston rahoitus – 14 %

2021-2027
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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 

4



Kehittämishankerahoitus



Investoinnit (artikla 68)

• Tavoitteena on parantaa maaseudulla toimivien palvelujen saatavuutta ja 

saavutettavuutta, lisätä toimintaympäristön kestävyyttä, ekologisuutta ja 

turvallisuutta, parantaa maaseudun infrastruktuuria, kehittää 

maaseutualueiden ja kylien yhteisöllisyyttä ja osallisuutta

• Yleishyödylliset investoinnit

• Kyläverkkoinvestoinnit

• Muu infra, esim. vesihuolto 
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Yhteistyö (artikla 71)

• Tavoitteena on, että käytössä olisivat toimivilta osin samanlaiset välineet 
yhteistyön ja innovaatioiden edistämiseen kuin ohjelmakaudella 2014-2020. 

• Uusia teemoja: älykkäät kylät / maaseudut, laatujärjestelmien, tuottajaryhmien ja 
–organisaatioiden edistäminen. EIP-hankkeita enemmän, myös alueellisesti ja 
paikallisesti.

• Yhteistyön edistämistä, joihin osallistuu vähintään kaksi toimijaa 

• Tuensaajat (alustavasti): julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö, 
kuten pk-yritys, tutkimusyksikkö tai kehittämisorganisaatio, säätiö, oppilaitos, 
kunta tai yhdistys. EIP-ryhmä

• Tukea ei myönnetä yhteistyöhankkeeseen, jossa on pelkästään tutkimuslaitoksia

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

• Kestävä kehitys, digitalisaatio, uudistuminen
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Koulutus ja tiedonvälitys (artikla 72)

• Tukea voi myöntää maatalous-, metsä- ja maaseutuyritysten osaamisen 
lisäämiseen

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

• Tavoitteena on siirtää tietoa ja osaamista entistä tehokkaammin maa- ja 
metsätaloudessa, maaseudun yrityksissä ja yhteisöissä. 

• Tavoitteena on parantaa maaseutuyrittämisen ja sen uudistamisen 
tarvitsemaa ammattitaitoa ja osaamista. Tukea voidaan myöntää 
maatalouden, metsätalouden ja maaseudun muiden yritysten ja yhteisöjen 
tiedon ja osaamisen lisäämiseen, tietojen vaihtoon sekä luonnon, 
ympäristön ja ilmaston suojelemiseen, mukaan lukien ympäristökasvatus 
ja tietoisuuden lisäämiseen liittyvät toimiin.
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Maaseudun yritysrahoitus



Maaseudun yritysrahoituksen peruskohdejoukko
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Maataloustuotteita ja 
elintarvikkeita jalostavat 
mikro- ja pienyritykset*

maaseutualueilla

Muiden toimialojen
mikro- ja pienyritykset*

maaseutualueilla

Maatilat, jotka 
laajentavat toimintaansa 

maatalouden 
ulkopuolelle

Monilaiset maatilat, 
jotka ovat jo 
laajentaneet 
toimintaansa 
maatalouden 
ulkopuolelle

864 kpl 79 725 kpl 47 633 kpl 14 300 kpl

*Kasvuyritysrajauksen mukaiset yritykset, joihin eivät sisälly alkutuotannon, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, 

koulutuksen, kirjastojen ja arkistojen, museoiden ja kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen ja luonnonpuistojen 

yritykset.

Tiedot perustuvat viimeisimpiin saatavilla oleviin Tilastokeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen tuottamiin tilastotietoihin. 



Käytettävissä olevat tukimuodot
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INVESTOINTITUKI
Aineelliset 
investoinnit

Aineettomat 
investoinnit

KÄYNNISTYSTUKI
Start-up-yritykset ja -

yrittäjyys
Omistajanvaihdokset



Leader tulevalla 

rahoituskaudella

Maa- ja metsätalousministeriö



Leader komission asetusehdotuksissa

• Leader-toimintatavasta eli yhteisölähtöisestä paikallisesta kehittämisestä säädetään 
yleisasetuksessa, 25-28 artiklat

• CAP-suunnitelma-asetuksessa Leader-toiminta on maaseudun kehittämiseen kuuluvassa 
tukitoimityypissä Yhteistyö, 71 artikla 

• CAP-suunnitelma-asetuksen 86 artiklan mukaan vähintään 5 % maaseuturahaston 
osuudesta on varattava Leaderiin

• Leader-toiminta edistää ensisijaisesti CAP:n erityistavoitetta h) edistetään työllisyyttä, 
kasvua, sosiaalista osallisuutta ja paikallista kehitystä maaseutualueilla, myös 
biotalouden ja kestävän metsänhoidon alalla 

• Suoraan Leaderiä koskeva tuotos-indikaattori on tuettujen paikallisten 
kehittämisstrategioiden määrä (O.27) ja tulos-indikaattori Leader-ryhmien paikallisten 
kehittämisstrategioiden kattaman maaseutuväestön osuus (R31a)
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Miten varmistetaan koko maan 

kattavuus ja riittävät resurssit kaikille?
• Paljonko Leaderin rahoituskehys tulee olemaan?

• Jokaisella alueella käytävä läpi mahdollisuudet ja tarpeet yhteistyön lisäämiselle 
ja toiminta-alueiden muutoksille

• Suositus ryhmän kooksi vähintään 20 000 maaseutuasukasta

• Ryhmien yhdistymiset, yhteiset työntekijät ja muut keinot resurssien tehokkaammalle 
käytölle

• MMM järjestää keskustelut mahdollisista yhdistymisistä ainakin pienimpien ryhmien 
alueiden kanssa

• Toiminta-aluetta merkittävästi muuttaville ryhmille mahdollisuus täydentää hakemusta 
myöhemmin alueen tarveanalyysin ja ryhmän verkostoanalyysin osalta

• Leader-ryhmiä kannustetaan hakemaan ja neuvottelemaan käyttöönsä CAP:n
lisäksi myös muuta rahoitusta
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Kiitos!

Huom! Esitys perustuu tämänhetkiseen 

tietopohjaan ja valmistelutilanteeseen.

Päätöksiä sisällöistä ei ole vielä tehty.


