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Alueelliset maaseutusuunnitelmat

§ MMM on ohjeistanut helmikuussa 2020 ELY-keskuksia laatimaan maaseudun
kehittämissuunnitelman toimialueelleen eri sidosryhmien kanssa ->laaja
osallistaminen tavoitteena
§ Keskeistä on nostaa esiin maaseudun kehittämisen tavoitteet ja valmistella

toimenpiteitä (maatalous ja maaseutu –asiat) ->kehittämisstrategia ja
toteutuksen painotukset
§ Suunnitelma sisältää nykyisen ohjelmakauden tyyppisiä hanke- ja

yritysrahoituksen toimenpiteitä sekä maatalouden rakennetukia
§ Yksi yhteinen suunnitelma Hämeeseen, mutta soveltuvin osin voidaan käsitellä

asioita Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien näkökulmista
§ Hämeen ELY-keskuksen maaseutuyksikkö vastaa suunnitelman laatimisesta –

yhteistyö myös muiden vastuualueiden kanssa



§ Riittävä asiantuntemus varmistetaan mahdollisimman laajalla
yhteistyöllä maakuntaliittojen, kuntien, Leader –ryhmien ja muiden
alueen kehittämistä tukevien sidosryhmien ja toimijoiden
osallistumisella –CAP:in tavoitteet laajoja kehittämisasioita
§ Valmistelutyö on käynnistynyt työsuunnitelman laadinnalla syyskuussa
§ Työ valmistunee kevään 2021 aikana, MMM ohjeistaa aikatauluja

tarkemmin
§ Maaseudun muutosvoimat, ongelmat, haasteet ja uudet

mahdollisuudet tärkeitä lähtökohtia
§ Kahden maakunnan toimijoiden mahdollisuus vaikuttavaan

yhteistyöhön ->kumppanuudet jo suunnitelman valmisteluvaiheessa
§ Kriittinen tekijä rahoituksen määrä sekä kohdentaminen painopisteille

ja toimenpiteille



Alueellinen maaseutusuunnitelma
1. Alueen kuvaus, nykytilanteen analyysi, tarpeet ja tulevaisuuden näkymät

2. Maaseudun kehittämisen päämäärä, tavoitteet ja keinot
§ Tarpeisiin perustuva strateginen näkemys painopisteistä ja tavoitteista
§ Toimenpidekokonaisuuksien määrittäminen

3. Rahoitustarve (maakunnittain)
§ Julkinen rahoitus (EU+valtio), kuntarahoitus ja yksityinen rahoitus

4. EU-osarahoitteisten ja kansallisten ohjelmien yhteensovitus ja työnjako

5. Läpileikkaavien teemojen toimeenpano (CAP tavoitteet)

6. Kuvaus suunnitelman alueellisesta valmistelusta



AJANKOHTAISTA VALMISTELUSTA SYKSYLLÄ 2020

ALUEEN KUVAUS, NYKYTILAN ANALYYSIA JA TARPEITA
§ Maaseutuluotain ja väliarvioinnin tulokset, alueen kehityspiirteet, ym.
§ Viime vuonna aloitettiin tarpeiden ja painopisteiden määrittäminen, kysely ja

työpaja keväällä 2019 –tulosten hyödyntäminen
§ Käynnissä SWOT-analyysin päivittäminen Vihreän Kasvun Häme –suunnitelman

pohjalta –päivitetty kuvaus alueen lähtötilanteesta
§ Perehtyminen ja yhteensovitus muuhun strategiatyöhön alueella, mm.

maakuntaohjelmat, muut rahoitusohjelmat

TEEMARYHMIEN TYÖN KÄYNNISTÄMINEN
§ Ruokasektori
§ Maaseudun palvelusektori (elinkeinot)
§ Luonnonvarojen kestävä käyttö
§ Asuminen maaseudulla
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