
ELY-viisikosta uutta voimaa 

maaseudulle – uuden kauden 

strategiset tavoitteet ja yhteistyön 

paikat

Järvi-Suomen ELY-keskusten teemakokous 9.9.2020

Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola

Maa- ja metsätalousministeriö



Esityksen sisältö

• Kysymys 1. Mitä yhteistyö on konkreettisesti tällä hetkellä ELY-keskusten 
välillä?

oMaa- ja metsätalousministeriön strategia 2030 

oAlueiden kehittämisen tavoitteet 2020-2023

oEU:n Vihreän kehityksen ohjelma: Pellolta pöytään -strategia

oEU:n valmistelussa oleva Rural 2040 –visio

oAgriHubi

oYhteenveto ja odotukset

• Kysymys 2. Mitä sinulle jäi päällimmäiseksi mieleen puheenvuorosta?

2



Kysymys 1. 

•Mitä yhteistyö on konkreettisesti tällä hetkellä ELY-

keskusten välillä?
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MMM:n hallinnonalan 

strategia 2030



Visio 2030:

Vastuullinen bio- ja kiertotalous on maamme 

kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin perusta.

Toiminta-ajatus:

Uudistuvan ja kestävän ruoka- ja 

luonnonvaratalouden mahdollistaja sekä 

luotettavien tietovarantojen tuottaja.
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MMM:n hallinnonalan strategia 2030:

Strategiset vaikuttavuustavoitteet

1. Vastuullisen ja uudistuvan ruokajärjestelmän 

kilpailukyky paranee.

2. Uudistuva ja kestävä luonnonvaratalous lisää 

hyvinvointia ja korvaa uusiutumattomien raaka-aineiden 

ja energian käyttöä.

3. Monipuolinen yritystoiminta ja menestyvä maaseutu, 

monipaikkaisuus ja verkostot vahvistavat yhteiskuntaa.

4. Luotettavat ja laajakäyttöiset paikka-, kiinteistö-, ja 

huoneistotiedot mahdollistavat uutta liiketoimintaa ja 

turvaavat omistusta. 
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Valtioneuvoston päätös 
valtakunnallisista alueiden 
kehittämisen tavoitteista

2020 – 2023



Temaattiset painopisteet

Kestävä kehitys

Digitalisaatio

Kestävä 
yhdyskuntakehitys 
ja toimivat yhteydet

Uudistuva 
elinkeinoelämä ja TKI-

toiminnan 
vauhdittaminen

Osaaminen ja sivistys 
aluekehityksen 
voimavarana 

Osallisuuden ja 
hyvinvoinnin lisääminen 
sekä eriarvoistumisen 

ehkäisy 

Ilmastonmuutoksen  
hillintä ja luonnon 

monimuotoisuuden 
turvaaminen 

10.9.2020Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi
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Yhteisen maatalous-
ja maaseutupolitiikan 
tavoitteet kansallisesti 



Kansallisen CAP-valmistelun tavoitteet 

Aktiivisen maatalouden ja ruuantuotannon edistäminen 

Ilmasto- ja ympäristöviisas maatalous 

Uudistuva ja monipuolinen maaseutu 
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Kansalliset CAP27-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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EU:n Vihreä kehitys –

Pellolta pöytään



Euroopan 

vihreän 

kehityksen 

ohjelma Teollisuuden kannustaminen 

puhtaaseen kiertotalouteen

Ekosysteemien ja biodiversiteetin 

säilyttäminen ja ennallistaminen

Ketään ei jätetä

(oikeudenmukainen siirtymä) 

Pellolta pöytään: reilu, terveyttä 

edistävä ja ympäristöystävällinen 

elintarvikejärjestelmä 

Rakentaminen ja kunnostaminen 

energia- ja resurssitehokkaalla 

tavalla

Kestävään ja älykkääseen 

liikkumiseen siirtymisen 

nopeuttaminen

EU:lle kunnianhimoisemmat 

ilmastotavoitteet vuosiksi 

2030 ja 2050

Puhdasta, kohtuuhintaista ja 

toimitusvarmaa energiaa 

Siirtymän rahoittaminen

Myrkyttömään ympäristöön 

tähtäävä nollapäästötavoite 

Eurooppalainen 

ilmastosopimus 
EU edelläkävijänä 

Tutkimustyön 

hyödyntäminen ja 

innovoinnin edistäminen EU:n talouden 

muuttaminen 

kestävän 

tulevaisuuden 

takaamiseksi 

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Lähde: EU komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelma  

COM(2019) 640 final, s.3 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/DOC/?uri=CELEX:52019DC0640&from=FI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/DOC/?uri=CELEX:52019DC0640&from=FI


Pellolta pöytään -strategia
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• Tehostaa viljelijöiden toimia

• kestävämpään ruokajärjestelmään siirtymisessä

• ilmastonmuutoksen torjumisessa

• ympäristön suojelemisessa ja

• biodiversiteetin säilyttämisessä 

• Varmistaa, että ruoka tuotetaan edullisesti ja kestävästi

• Vaatii tutkimus ja neuvontaa

• Panostuksia maatalouden digitalisaatioon, neuvontaan ja nopeiden laajakaistayhteyksien 
rahoitukseen

• Seurattava vaikutuksia myös maaseudun elinvoimaisuuteen

• Turvata alkutuottajien toimeentulo ja ruokaturva

• Vähentää elintarvikkeiden tuotannon, jalostuksen ja vähittäiskaupan 
ympäristövaikutuksia

Esimerkkejä: 

• Uudet liiketoimintamahdollisuudet

• Biopohjaisen kiertotalouden mahdollisuudet

• Uusiutuvan energiankäytön ja energiatehokkuuden lisäämistä

• EIP-ryhmät



EU:n Rural 2040 –visio  
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- Komissio julkaisi 17. kesäkuuta raportin demografisen kehityksen 

vaikutuksista Euroopassa (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-

2019-2024/new-push-european-democracy/impact-demographic-change-

europe_en ). 

- Väestö vähenee ja ikääntyy, saavutettavuuden haasteet, alhainen 

tulotaso, palveluita ei ole riittävästi saatavissa

- Mikä on maaseutualueiden pitkän aikavälin visio? Maaseutualueiden rooli 

yhteiskunnassa, maaseutualueiden tulevaisuus? Mitä innovatiivisia ja 

kestäviä ratkaisuja on löydettävissä? 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/impact-demographic-change-europe_en


Kansalliset CAP-strategiasuunnitelmat 

toimeenpanon välineinä
• CAP keskeisenä strategian tavoitteiden saavuttamiseksi

• Komissio antaa erityissuositukset strategiasuunnitelmien laatimiseen

• Suositusten pohjana komission laatima analyysi yhdeksästä CAP:n tavoitteesta

1. Tilojen tulot ja resilienssi

2. Markkinat ja kilpailukyvyn kasvu

3. Tilojen asema arvoketjussa

4. Ilmastomuutoksen vaikutusten vähentäminen ja siihen sopeutuminen, ml  kestävä energia

5. Luonnonvarojen, kuten veden, maaperän ja ilman, kestävän käytön edistäminen 

6. Luonnon monimuotoisuuden, ekosysteemipalvelujen sekä elinympäristön ja maiseman suojelu 

7. Nuorten viljelijöiden yritystoiminnan edistäminen maaseudulla

8. Työllisyyden edistäminen, sosiaalinen ulottuvuus ja paikallinen kehitys maaseudulla, m. biotalous ja kestävä metsätalous

9. EU:n maatalouden vastuunkannon parantaminen yhteiskunnan vaateisiin ruuasta ja terveydestä (turvallisuus, ravitsemus, 

eläinten hyvinvointi) 
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AKIS = Agricultural Knowledge and Innovation System

EU: Maatalouden Osaamisen ja Innovaatioiden Systeemi

AKIS, osaaminen ja kilpailukyky

Osaamisella ja TKI –toimilla

selkeä painotus tulevan kauden 

CAP-valmistelussa.

Kytkeytyy keskeisten strategioiden

Green Deal

Digitalisaatio

Maaseudun kehitys

toteutukseen.



Älymaatalous; osaaminen ja digitalisaatio

AKIS = Agricultural Knowledge and Innovation System

FI: Maatilatalouden Osaamisen ja Innovaatioiden Ekosysteemi

• Ja vielä laajemmin: ARKIS, eli Maatilatalouden ja Maaseudun 

Innovaatioiden Ekosysteemi

• Osaaminen on oleellinen tekijä 

elinkeinojen kilpailukyvylle. 

• Tiedon pitäisi liikkua paremmin 

toimijoiden välillä ja viljelijän tavoittaa 

se nopeammin ja tehokkaammin.

• Viljelijät kokevat olevansa kaukana 

tutkimuksesta ja että käytännön 

tarpeita ei kuulla. 

• Viljelijöiden taloushallinta ja 

johtamisosaaminen on heikkoa.

> perussyynä tilojen ongelmiin.

• Koulutuksella ja neuvonnalla haasteita, 

joita pitää yhteistyöllä ratkoa.

• Toimijoiden yhteistyön pitää tiivistyä   

ks. Karhisen raportti > Hallitusohjelma



Maatilayritysten osaamisverkosto

AgriHubi on tutkimuksen, 
koulutuksen, neuvonnan ja 
yritysten sekä hallinnon ja muiden 
sidosryhmien muodostama 
yhteistyöverkosto, jonka keskiössä 
on maatilayritykset ja niiden 
kannattavuuden parantaminen.

AgriHubi aktivoi ja koordinoi 
toimijoiden välistä yhteistyötä ja 
rakentaa uusia yhteyksiä 
teemoittain kuten:
• Talousjohtaminen/liikkeenjohto
• Tietovarannot
• Älymaatalous
• …

”AgriHubi”



Odotuksia
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➢ Hyvä ohjelmointi

➢ Tunnistatte oman alueenne vahvuudet, mahdollisuudet, heikkoudet ja uhat

➢ Tunnistatte ja perustelette alueenne tarpeet

➢ Hyvin kohdennetut toimet

➢ Kiteytätte maaseudun ja maatalouden kehittämisen tavoitteet ja painotukset 
alueellanne

➢ Alueellisten ja paikallisten toimijoiden osallistaminen

➢ Aito yhteistyö

➢ Työskentelette avoimesti ja osallistavasti 

➢ Vaikutatte aktiivisesti verkostoissa

➢ Tuotte maaseudun ja maatalouden äänen kuuluviin



Kysymys 2. 

•Mitä sinulle jäi päällimmäisenä mieleen 

puheenvuorosta? 
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Tulevaisuus tehdään yhdessä!

Kiitos mielenkiinnostanne!
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