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210 miljoonaa keinoa kehittää 
maaseutua 

• Millaisin toimin maaseutualueita on mahdollista kehittää EU:n 
elpymisrahoituksella? 

• Hyviä keinoja on monia ja mahdollisuuksia on paljon.

• Tänään käydään keinoja ja mahdollisuuksia yhdessä läpi.

• Tarkemmin käydään läpi maaseuturahaston elpymisvaroja ja niiden 
kohdennusta. Aikataulu on tässä iso haaste: varat on sidottava 2021-2022.
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Elpymisväline

• Elpymisväline koostuu useasta eri EU:n rahoitusvälineestä ja

ohjelmasta, joista suurin on EU:n elpymis- ja palautumistukiväline

(Recovery and Resilience Facility, RRF).

• Suomi saa koko elpymisvälineeseen 2,9 miljardia euroa ja tästä

elpymis- ja palautumistukivälineeseen 2,1 miljardia nykyhinnoin

(Suomen kestävän kasvun ohjelma).
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Elpymisväline + varojen kohdennus 
maaseuturahastolle

• Syyskuussa 2020 neuvoston neuvottelumandaattia päivitettiin siten, että
siirtymäkauden asetukseen voitiin lisätä kirjaus Euroopan elpymisvälineen
varojen kohdentamisesta maaseuturahastolle siirtymäkauden aikana.

• Marraskuussa 2020 päästiin sopuun Euroopan parlamentin esittämistä
prosenttirajoista elvytysvarojen kohdentamiseksi.

4



Parlamentin esittämät %-rajat 
elpymisvarojen kohdentamisesta

Maaseuturahaston elpymisvarojen esityksissä tulee olla vähintään 

• 37% varattuna ympäristö- ja ilmastotoimenpiteille sekä eläinten
hyvinvointiin, mutta kuitenkin vähintään sama suhteellinen osuus kuin
jäsenmaan nykyisessä maaseutuohjelmassa (=no back-sliding).

• 55 % investointeihin, tila- ja yritystoiminnan kehittämiseen, kylien
kunnostukseen ja yhteistyöhön.



Maaseuturahaston elpymisvarat    1/2

• Jäsenmaa määrittelee elvytystarpeet ja esittää keinot maaseutuohjelman 
valikoimasta

• Toteutetaan maaseutuohjelman muutoksella
• Ohjelmamuutos komission käsittelyssä

• Toteutusvuodet 2021-2022 (n+3)

• Elpymisrahoituksen kulmakivet (taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen 
kestävyys) ovat hyvin vastaavia kuin maaseutuohjelman tavoitteet 

• Elpymisvarojen käyttö on seurattava erikseen. 
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Maaseuturahaston elpymisvarat    2/2

• Jotta elvytysvarat saadaan käyttöön nopeasti vuonna 2021, ei mittaviin
ohjelmamuutoksiin, tietojärjestelmämuutoksiin tai säädösmuutoksiin ole
mahdollisuutta.

• Toimenpiteiden valinnassa on kiinnitetty myös huomiota siihen, että
hallinnollinen kuormitus tai valvontataakka ei lisäänny.

• Elvytysvarojen kokonaisuus otetaan huomioon siirtymäkauden 2021-2022
rahoituksessa ja koko CAP-rahoituskauden 2021-2027 kokonaisuudessa.

• Maaseutuohjelman toimenpiteet vastaavat hyvin myös elpymisen
tarpeisiin.

• Osa tarvittavista toimenpiteistä voidaan hoitaa yksinkertaisemmin
siirtymäkauden rahoituksella.
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Elpymisvaroilla rahoitettavaksi esitettyä
1/2

• EIP-hankkeet / Maaseudun innovaatioryhmät

• Yritysrahoitusta

• Maataloustuotteiden jalostusinvestoinnit 

• Yritysten perustaminen

• Yritysinvestoinnit

• Laajakaista- ja digi-hankkeita

• Eläinten hyvinvointitoimia
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Elvytysvaroilla rahoitettavaksi esitettyä
2/2

• Maatalousinvestointeja

• Ympäristökorvauksista kiertotalouden edistämistoimia

• Luonnonmukainen maatalous

• Elvytysvarojen käytön aikana vuosina 2021-2022 on käytössä maaseudun 
kehittämisohjelman siirtymäkauden rahoitus. 
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CAP:n EU-rahoituksen muutokset
Suomelle rahoituskausien välillä
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Nimellisin hinnoin*
Rahoitus-

kausi 2014-
2020 (milj. €)

Rahoitus-
ratkaisu 

2021-2027 
(milj. €)

Muutos 
rahoitus-

kausien välillä
(milj. €)

Muutos 
rahoitus-

kausien välillä
(%)

Suorat tuet (I pilari) 3 663 3 635 -28 -0,8 %

Maaseudun 
kehittäminen (II pilari)

2 380 2 769 +389 +16,3 %

josta MFF 2 380 2 560 +180 +7,6 %

ja elpymisrahoitus 0 209** +209 -

CAP yhteensä 6 043 6 404 +361 +6,0 %

*  Määrärahat nimellisin eli käyvin hinnoin = vuotuisessa budjetoinnissa käytettävät määrärahat.
** Elpymisrahoituksen määrä vahvistettu CAP-siirtymäkauden asetuksella (EU) 2020/2220 vuosille 2021-2022.



Maaseutuohjelman rahoitus 2014-2022
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Siirtymäkauden 
rahoitus

Elpymisvarat 

M01. Koulutus ja tiedonvälitys 90 15 105
M02. Neuvonta 29 13 42
M04. Investoinnit fyysiseen omaisuuteen 1 124 170 70 1 364

M04.1  Tuki maatilojen investointeihin 1 035 148 60 1 243
M04.2  Tuki maataloustuotteiden jalostukseen, kaupan pitämiseen ja/tai kehittämiseen 83 20 10 113
M04.4  Tuki maatalouden ei-tuotannollisiin investointeihin 6 2 8

M06. Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen 251 65 20 336
M06.1  Yrityksen perustamistuki nuorille viljelijöille 58 20 78
M06.2  Yrityksen perustamistuki muuhun kuin maataloustoimintaan maaseutualueilla 18 5 2 25
M06.4  Tuki investointeihin muun kuin maataloustoiminnan perustamiseksi ja kehittämiseksi 175 40 18 233

M07. Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen 115 10 16 141
M10. Ympäristökorvaukset 1 744 480 10 2 234
M11. Luonnonmukainen tuotanto 352 58 66 478
M13. Luonnonhaittakorvaukset 3 695 1 090 4 785
M14. Eläinten hyvinvointi 388 120 20 528
M16. Yhteistyö ja innovaatiot 140 25 6 171
M19. Leader 300 83 383
M20. Tekninen apu 70 20 90

Maaseutuohjelman rahoitussuunnitelma (milj. euroa)                
Julkinen 
rahoitus 

2014-2020

2021-2022 Julkinen 
rahoitus 

2014-2022



Kiitos! 
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