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Tausta

• MMM informoi ELY-keskuksia CAP-
valmistelusta 11.2.2019 
• Alueella kerättiin kommentteja ja alustavia alueen 

maaseudun kehittämisen painopisteitä

• MMM on 14.2.2020 ohjeistanut laatimaan 
kullekin ELY-keskusalueelle alueellisen 
maaseudun kehittämissuunnitelman
• Erillinen ohjeistus annettiin paikallisten maaseudun 

kehittämisstrategioiden valmistelusta ja Leader-
ryhmien hausta
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Yhteinen strategia
• Alueella vahva näkemys siitä, että tarvitaan 

yhteinen Uudenmaan maaseudun strategia, 
joka
• viestitään kentälle entistä paremmin

• johon toimijat voivat sitoutua

• toimenpiteitä tarkennetaan väliajoin

• Alueellinen CAP-toteutussuunnitelma ja 
paikalliset strategiat
• Uudellamaalla: Uudenmaan ELY-keskuksen, 

Pomoväst rf.n, Ykkösakseli ry.n, EMO ry.n, ja 
SILMU ry.n suunnitelmat toteuttavat yhteistä 
strategiaa ja CAP-suunnitelmaa
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Sisältö

• Mitkä tärkeimmät tavoitteet ja painopisteet 
Uudenmaan maaseudun ja alkutuotannon 
kehittämisessä

• Mikä on maaseutua mihin halutaan panostaa

• Mitkä tärkeimmät toimenpiteet (joita voisi 
päivittää kauden aikana)

• Työnjako ELY/Leader/muut tahot
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Tiedon keruu ja osallistaminen
• Uudenmaan maaseutuohjelman väliarviointi 

2019

• Uudenmaan maaseutuluotain 2020

• Uudenmaan monimuotoinen maaseutu-
hankkeen raportti 

• MYR maaseutujaosto 

• Kyselyitä eri toimijoille (viljelijät, 
matkailuyritykset, hankkeet)

• Alueen muut ohjelmat ja strategiat
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Visio: Uudenmaan maaseutu on 
hyvä paikka asua, toimia ja 

yrittää myös tulevaisuudessa

Tärkeimmät tavoitteet:

➢Vireät ja elinvoimaiset kylät

➢Monipuolinen ja kilpailukykyinen 
elinkeinotoiminta

➢Puhtaat vesistöt ja monimuotoinen luonto

➢Edelläkävijä ilmasto-tavoitteissa
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Vireät ja elinvoimaiset kylät

• Ihmiset jäävät/palaavat maaseudulle asumaan ja 
yrittämään, etenkin nuoret

• Maaseudulla on turvallista ja hyvä asua, sieltä löytyy 
palvelut ja harrastukset ja infra on toimivaa

• Kaikki asukkaat osallistuvat aktiivisesti 
asuinympäristönsä kehittämiseen

• Toimintaedellytyksiä parannetaan kaikki toimijat 
huomioiden

• Yhteistyö ja tiedonvaihto eri toimijoiden välillä on 
rakentavaa

• Kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutus on toimivaa
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Monipuolinen ja kilpailukykyinen 
elinkeinotoiminta

• Maaseutualueiden yrittäjyys on kilpailukykyistä, kestävää 
ja toiminta uudistuvaa ja asiakaslähtöistä

• Taloudellisesti kannattavaa ja kestävää maataloutta 
harjoittavat hyvinvoivat ja motivoituneet viljelijät, 
ympäristö ja sosiaaliset näkökohdat huomioiden 

• Uusia työmahdollisuuksia syntyy lähellä tuotetuista 
palveluista ja uudenlaisista paikkariippumattomista 
yritystoiminnoista

• Toiminta tehostuu toimijoiden yhteistyöllä, 
digitalisaatiolla ja uusien innovaatioiden avulla

• Osaamista vahvistetaan ja neuvonta ja koulutus on 
tulevaisuuteen tähtäävä
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Puhtaat vesistöt ja monimuotoinen 
luonto

• Uudenmaan vesistöt ja rannikko ovat nykyistä 
puhtaampia. Ravinnehuuhtoumat vähenevät

• Lajien väheneminen on pysäytetty ja Uudenmaan 
maaseudun luonto on monipuolistunut ja 
perinnemaisemista pidetään huolta

• Maaseudun ja ympäröivän luonnon tarjoamat palvelut 
ovat monipuolisia ja kestävästi tuotettuja
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Edelläkävijä ilmasto-
tavoitteissa

• Uusimaa on hiilineutralisuuden edelläkävijä

• Ilmastotavoitteet ja hiilineutraalisuus huomioidaan 
kaikessa toiminnassa

• Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on tehty 
huomattavia päästövähennyksiä ja 
energiatehokkuustoimia

• Uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy

• Uudellamaalla harjoitetaan ilmastokestävää maa- ja 
metsätaloutta. Hiilinielujen määrä on kasvanut.
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Toteutus

• Tavoitteita toteutetaan kaikilla 
maaseutuohjelman käytössä olevien välineiden 
avulla. 

• Yhteistyö- ja työnjakosopimus laaditaan ELY-
keskuksen ja Leader-ryhmien kesken

• ”Maaseutufoorumi” seuraa toteutusta ja antaa 
palautetta

• Viestintää tehostetaan
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Palaute

• Nyt haetaan tärkeimpiä painopisteitä ja keinoja
• yksityiskohtaiset toimenpiteet tarkentuvat 

myöhemmin

-> tarkennettu työsuunnitelma lähempänä toteutusta 
ja päivittyy ohjelmakauden aikana tarvittaessa

• Alueellinen suunnitelma ja paikalliset 
strategiat tulevat lausunnolle tulevana talvena 

• Anna suostumuksesi palautekyselyn yhteydessä 
vastaanottaa sähköpostia, niin saat luonnokset 
nähtäväksesi!
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• Maaseutuluotainraportti ja
ohjelmavalmistelusta tulee tietoa ELY-
keskuksen sivuille:

• https://www.ely-keskus.fi/maaseudun-
kehittaminen

• Lisätietoja alueellisesta valmistelusta: Maria
Konsin-Palva, maria.konsin-palva@ely-
keskus.fi, puh. 0295 021 081
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