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EU-osarahoitteisen maaseudun kehittäminen 

Älykkäät maaseudut -webinaari, 29.4.2020
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Sisältö

1. Älykkäät maaseudut –webinaarin 29.4.2020 tavoite 

2. Kansallisen maaseutu- ja saaristopolitiikan visio ja tavoitteet

3. EU:n uuden rahoituskauden valmistelun tilanne maaseudun kehittämisen osalta 

4. EU:n maaseuturahaston maaseudun kehittämisen välineet 

5. Miten tästä eteenpäin? 

2



Älykkäät maaseudut 

-webinaarin 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

Tehdään tutuksi  

saaristopolitiikan 

ohjelmaa.

Saaristoasiain 

neuvottelukunta, 

SANK

Tuetaan 

Leader-ryhmiä 

paikallisten maaseudun 

kehittämisstrategioiden 

laadinnassa tulevalle 

EU-rahoituskaudelle.

Ruokavirasto ja MMM



EU:n maaseuturahasto
(maaseudun kehittämisen 

maatalousrahasto)

5



Kansalliset CAP-tavoitteet 

maaseudun kehittämisessä 

Enemmän koettua hyvinvointia ja 

kilpailukykyisempää 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. 



Ohjelmallinen kokonaisuus
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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



Siirtymäkausi  

• EU:n rahoituskausien väliin tarvitaan 
siirtymäkausi, koska EU-tasolla uuden kauden 
valmistelu viivästynyt. 

• Siirtymäkausi on 1-2 vuotta. 

• Siten EU:n uusi rahoituskausi alkaa 1.1.2022 tai 
1.1.2023
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Siirtymäkausi 

• Siirtymäkaudella on toimintaa ja rahoitusta: 
nykyistä maaseutuohjelmaa jatketaan nykyisillä 
säännöillä, mutta uuden kauden rahoituksella.

• Päätöksenteko jatkuu vuoden 2021/2022 
lopulle

• Ohjelmaa toteuttavien hankkeiden 
toteuttamisaika ja maksatukset voisivat jatkua 
vuoden 2024/2025 loppupuolelle asti (n+3)
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EU:n 
maaseuturahaston 
maaseudun 
kehittämisen välineet 



Kehittämishankkeet
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• Laajakaistainvestoinnit 

• Yleishyödylliset investoinnit 

• Yhteistyö: 

• Älykäs kylä / Älykäs maaseutu

• Innovaatiohankkeet (EIP-hankkeet )

• Yhteistyö

• Koulutus ja tiedonvälitys 



Kehittämishankerahoitus

14

Yleishyödylliset investoinnit 

Laajakaistainvestoinnit 

Ympäristö- ja ilmastovaikutteiset 

investoinnit

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

Start-up-
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



Leader-ryhmällä 

on monta roolia
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Osallistua voi 

monella tapaa

Tavoitteena 

entistä 

vaikuttavampaa 

Leader-toimintaa 

koko Suomeen

Paikallisen 

kehittämisen moottori
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Miten tästä 

eteenpäin?



Kannattaa osallistua ja vaikuttaa!
• Mitä toimia maaseutujen ja saaristojen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi tarvitaan? 

• Valtakunnalliseen maaseutupoliittiseen ohjelmaan

• Saaristopolitiikan ohjelmaan

• ELY-keskusten alueellisiin maaseudun kehittämissuunnitelmiin ja Leader-ryhmien paikallisiin 
strategioihin

• Maaseutupolitiikan neuvosto: tulossa loppuvuodesta 2020 tai alkuvuodesta 2021 
lausuntokierros kansallisesta maaseutupolitiikan ohjelmasta

• Saaristopolitiikan ohjelmasta tulossa kommenttikierros kesällä 2020

• ELY-keskusten suunnitelmien ja Leader-ryhmien strategioiden valmistelu käynnissä

• CAP-strategiasuunnitelma tulossa lausunnolle näillä näkymin ensi syksynä tai 
alkuvuodesta 2021

• Kannattaa osallistua, vaikuttaa ja tuoda äänensä kuuluviin. Vaikuttamisen paikka 
on nyt!
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Kiitos!
Älykkäät maaseudut –kiertue

Kevät 2020

#älykäsmaaseutu #maaseutufi

#maapuhuu

#saaristopolitiikka #CAP27
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