
Maaseudun kehittämishankkeet tulevalla 
rahoituskaudella 

Maa- ja metsätalousministeriö



Ajankohtaista MMM:n hallinnonalalla
• CAP luonnos lähetetty komissioon, odotamme kommentteja maaliskuun lopulla

• Maaseutuohjelman siirtymäkauden valtakunnalliset hankkeet: teemana Vähähiilinen 
ruokajärjestelmä

• Maankäyttösektorille, eli metsätalouden, maatalousmaiden ja kosteikkojen muodostamalle 
kokonaisuudelle, laaditaan tällä hetkellä ilmastosuunnitelmaa (MISU) https://mmm.fi/-/maa-ja-
metsataloudessa-on-laaja-kirjo-keinoja-joilla-voidaan-vaikuttaa-ilmastonmuutoksen-hillintaan

• Hiilestä kiinni –haut
• Maankäyttösektorin ilmastotoimien toteuttamiseksi on avattu ja tullaan avaamaan eri rahoitushakuja 

vuosien 2020-2023 aikana. https://mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma/hankkeet

• Ilmastoruokaohjelma
• Ilmastokestävässä ruokajärjestelmässä huomioidaan kaikki kestävyyden näkökulmat: sosiaalinen, 

taloudellinen, kulttuurinen ja ekologinen kestävyys. https://mmm.fi/ilmastoruokaohjelma
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CAP:n yleistavoitteet ja erityistavoitteet
Yleistavoitteet:

(1) edistetään älykästä, kestävää ja monipuolista maatalousalaa, jolla varmistetaan elintarviketurva;

(2) tuetaan ympäristönhoitoa ja ilmastotoimia ja edistetään unionin ympäristö- ja ilmastotavoitteita;

(3) lujitetaan maaseutualueiden sosioekonomista rakennetta.

Erityistavoitteet:
(1) annetaan tukea riittävien maataloustulojen ja maatilojen selviytymiskyvyn varmistamiseksi koko unionin alueella, jotta saataisiin 

parannettua elintarviketurvaa;

(2) parannetaan markkinasuuntautuneisuutta ja kilpailukykyä, mukaan lukien kiinnittämällä enemmän huomiota tutkimukseen, 
teknologiaan ja digitalisointiin;

(3) parannetaan viljelijöiden asemaa arvoketjussa;
(4) edistetään ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä kestävää energiaa;

(5) edistetään kestävää kehitystä ja luonnonvarojen, kuten veden, maaperän ja ilman, tehokasta hoitoa;
(6) edistetään luonnon monimuotoisuuden suojelemista ja ekosysteemipalveluja sekä säilytetään elinympäristöjä ja maisemia;

(7) houkutellaan alalle nuoria viljelijöitä ja helpotetaan yritystoiminnan kehittämistä maaseutualueilla;
(8) edistetään työllisyyttä, kasvua, sosiaalista osallisuutta ja paikallista kehitystä maaseutualueilla, myös biotalouden ja kestävän 

metsänhoidon alalla;

(9) parannetaan tapaa, jolla EU:n maatalous vastaa ruokaa ja terveyttä koskeviin uusiin yhteiskunnan vaatimuksiin, mukaan lukien 
turvallinen, ravitseva ja kestävän kehityksen mukainen ruoka, ruokahävikki sekä eläinten hyvinvointi.

Läpileikkaavat tavoitteet: osaamisen kehittäminen, innovaatiot ja digitalisaatio
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Käytettävissä olevat kehittämishankkeiden tukimuodot 
2023 alkaen
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INVESTOINNIT Yleishyödylliset 
investoinnit 

Laajakaistainvestoinnit
Vesihuolto

KEHITTÄMISHANKKEET
Koulutus, tiedonvälitys  

Yhteistyö

Leaderin omat välineet:
Pienhankkeet



Läpileikkaavat tavoitteet ja teemat 
• Ympäristö ja ilmasto, Green deal, EU:n pitkän aikavälin maaseutuvisio 

• Läpileikkaavana osaaminen, innovaatiot ja digitalisaatio

• Päämääränä on alan uudenaikaistaminen edistämällä ja jakamalla tietämystä, innovointia ja 
digitalisointia maataloudessa ja maaseutualueilla sekä edistämällä niiden käyttöä
• Valintakriteerit

• Kokeilut: digitalisaatio ja innovaatiotoiminta

• Älykäs kylä, älykäs kunta, älykäs maaseutu: sosiaaliset / ympäristö / ekologiset / yritystoimintaan 
vaikuttavat innovaatiot ja digitalisaatio, palvelut

• Yritysryhmähankkeet, viljelijäryhmät

• Ympäristö- ja ilmastotoimet: koulutus, tiedonvälitys, investoinnit, vesihuolto, AKIS, yhteistyö
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Yleishyödyllisten / yhteisöinvestointien  
alatoimenpiteet 
• yleishyödylliset investoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen (edistetään ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä kestävää energiaa)

• yleishyödylliset investoinnit luonnonvarojen kestävään hoitoon (edistetään 
kestävää kehitystä ja luonnonvarojen, kuten veden, maaperän ja ilman, tehokasta 
hoitoa) 

• yleishyödylliset investoinnit luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi (edistetään 
luonnon monimuotoisuuden suojelemista ja ekosysteemipalveluja sekä säilytetään 
elinympäristöjä ja maisemia) 

• yleishyödylliset investoinnit maaseudun toimintaympäristön kehittämiseksi 
(edistetään työllisyyttä, kasvua, sukupuolten välistä tasa-arvoa, sosiaalista 
osallisuutta maaseutualueilla, sisältää biotalouden ja kestävän metsätalouden)
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Yleishyödylliset / yhteisöinvestoinnit ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen

• investointihankkeita, joilla luodaan ja parannetaan maaseudun energia- ja 
resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta ja uusiutuvia energialähteitä ja niiden 
käyttöä lisääviä investointeja sekä energiatehokkuutta ja energian säästöä lisääviä 
investointeja. Tavoitteena on ilmastoneutraalius. Tavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää, että uusin teknologia ja kiertotalouden ratkaisut otetaan entistä 
paremmin käyttöön. Toimenpiteen tavoitteena on lisätä hiilineutraalisuutta ja löytää 
ratkaisuja hiilen sidonnan tehostamiseen, ravinteiden tehokkaaseen käyttöön ja 
kierrättämiseen sekä riskienhallintaan sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä. 

• Toimenpiteessä voidaan edistää ilmastoratkaisuihin liittyvien uusien innovaatioiden 
tarvitsemien koneiden ja laitteiden yhteiskäyttöä, hankkia laitteita yhteiseen 
käyttöön sekä tukea jakamis- ja kiertotaloutta edistäviä investointeja. 
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Yleishyödylliset / yhteisöinvestoinnit luonnonvarojen 
kestävään hoitoon

• Toimenpiteessä toteutetaan investointihankkeita, joilla edistetään ja parannetaan 
vesiensuojelun tilannetta, vahvistetaan yhteistyötä ja verkostoitumista, 
kehitetään ja pilotoidaaan uusia menetelmiä, työkaluja ja toimintatapoja pienten 
vesialueiden, rakennettujen vesiensuojelukosteikkojen ja muiden alueiden ja 
maaperän hoidossa ja kunnostamisessa.

• Toimenpiteessä voidaan edistää luonnonvarojen hoitoon liittyvien uusien 
innovaatioiden tarvitsemien koneiden ja laitteiden yhteiskäyttöä, hankkia 
laitteita yhteiseen käyttöön sekä tukea jakamis- ja kiertotaloutta edistäviä 
investointeja. 

•
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Yleishyödylliset / yhteisöinvestoinnit luonnon 
monimuotoisuuden edistämiseksi

• Toimenpiteessä toteutetaan investointihankkeita, joilla luodaan ja parannetaan 
maaseudun maisemanhoitoa, kylämaisemien ja luonnon monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja.

• Ekosysteemipalveluiden kehittyminen lisää alueen vetovoimaisuutta ja 
virkistyskäyttömahdollisuuksia. Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan luonnon 
tarjoamia palveluita ja tuotteita, jotka ovat tärkeitä ihmisen hyvinvoinnille. 
Toimenpiteessä voidaan edistää uusia tapoja hoitaa, ennallistaa, parantaa 
luonnon monimuotoisuutta (lintujen, pölyttäjien pörriäisten, vesieliöstön, 
maaperäeliöstön, kasvien) ja toteuttaa tarvittavia investointeja ja 
demonstraatioita. 
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Vesihuolto

• Vesihuoltoinvestoinnit
• Käynnissä kansallinen vesihuoltouudistus

• Alan uudistuminen ja kasvavan investointitarpeen hoitaminen eivät ole toistensa 
vaihtoehtoja, vaan ne täydentävä toisiaan. 

• Resurssipohjan ja osaamisen vahvistaminen parantaa myös taloudellisia 
toimintaedellytyksiä 

• Digitalisaation, tiedonhallinnan ja omaisuudenhallinnan kehittäminen
• Maaseutualueilla on tärkeää turvata vesihuollon uudistuminen ja toimintavarmuus, sillä 

ko. alueilla on usein kriittistä elinkeinotoimintaa. Lisäksi energiatehokkuus-, bio- ja 
kiertotalous-, digitalisaatio- sekä varautumistavoitteet koskevat myös pieniä toimijoita

• Turvallisuus ja riskienhallinta
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Yleishyödylliset investoinnit + vesihuolto- ja 
laajakaistainvestoinnit  
• Aineelliset ja aineettomat investoinnit

• Tukitaso maks. 65 %, mutta poikkeuksena:
• Mahdollisesti ympäristö- ja ilmastoteemassa maks. 80 %

• Palveluiden kehittämisen investoinnit jopa 100 %

• Myös muita poikkeuksia – mutta eivät ehkä relevantteja tällä välineellä

• Tuensaajana julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset yhteisöt
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Koulutus ja tiedonvälitys 

• Koulutukseen väljemmät ehdot, mutta osaamisen lisääminen pitää pystyä osoittamaan

• Tukea voidaan myöntää maatalouden, metsätalouden ja maaseudun yritysten 
osaamisen lisäämiseen ja maatalouden, metsätalouden sekä maaseutuyritysten ja -
yhteisöjen tiedonvälitykseen sekä luonnon, ympäristön ja ilmaston suojeluun, mukaan 
lukien ympäristökasvatus- ja tietoisuustoimet, tietyin edellytyksin tässä artiklassa ja 
CAP: n strategiasuunnitelmissa täsmennetyllä tavalla.

• Selvitykset ja kampanjat tiedonvälitykseen
• Tämän artiklan mukainen tuki voi kattaa kustannukset, jotka aiheutuvat innovoinnin, koulutuksen 

ja neuvonnan edistämisestä, suunnitelmien, tutkimusten laatimisesta ja päivittämisestä sekä 
osaamisen ja tietojen vaihdosta ja levittämisestä, jotka edistävät yhden tai useamman CAP 
erityistavoitteen saavuttamista.
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Yhteistyöhankkeet 

• Tarkoitus mahdollistaa samantyyliset sisällöt kuin 2014-2020 kaudella. Myös 
yritysryhmähankkeet ja alueiden väliset hankkeet

• Lisäksi: 
• Läpileikkaavat tavoitteet eli innovaatiot ja digitalisaatio

• EIP ja AKIS-kokonaisuus: mitä alueellisilla ja paikallisilla hankkeilla voisi toteuttaa? 
Valtakunnalliset ja verkosto?

• Viljelijäryhmät: yhteiset ratkaisut, Social dimension eli hyvinvointi ja toisilta oppiminen 
mukana

• Älykkäät kylät / älykkäät yhteisöt / älykkäät kunnat: digitalisaatioon perustuvat kokeilut ja 
ratkaisut

• Isompi panostus EU:n laatujärjestelmien ja tuottajaryhmien aktivointiin
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Yhteistyöhankkeiden alatoimenpiteet
• Yhteistyötoimet maatilojen kilpailukyvyn kehittämiseen ja tilojen nykyaikaistamiseen 

(parannetaan markkinasuuntautuneisuutta ja kilpailukykyä, mukaan lukien kiinnittämällä 
enemmän huomiota tutkimukseen, teknologiaan ja digitalisointiin)

• Yhteistyötoimet laatujärjestelmien ja tuottajaorganisaatioiden edistämiseksi (parannetaan 
viljelijöiden asemaa arvoketjussa

• Yhteistyötoimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
(edistetään ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä kestävää 
energiaa)

• Yhteistyötoimet luonnonvarojen kestävään hoitoon (edistetään kestävää kehitystä ja 
luonnonvarojen, kuten veden, maaperän ja ilman, tehokasta hoitoa) 

• Yhteistyötoimenpiteet nuorten viljelijöiden ja yritystoiminnan edistämiseksi (houkutellaan alalle 
nuoria viljelijöitä ja helpotetaan yritystoiminnan kehittämistä maaseutualueilla) 

• Yhteistyötoimet maaseudun sosioekonomisen rakenteen kehittämiseksi (edistetään työllisyyttä, 
kasvua, sukupuolten välistä tasa-arvoa, sosiaalista osallisuutta maaseutualueilla, sisältää 
biotalouden ja kestävän metsätalouden)
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Yhteistyötoimet ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen

• Esim. lisätään ilmastonmuutokseen liittyvää asiantuntemusta, riskien ja 
sopeutumistarpeiden ja keinojen tunnistamista, kansainvälistä ja yli sektorirajojen 
tapahtuvaa yhteistyötä. Toimenpiteessä edistetään vähähiilisyyttä. Vähähiilinen 
yhteiskunta voidaan määritellä tarkoittamaan yhteiskuntaa, jossa fossiilisten 
polttoaineiden käyttö on minimoitu ja jossa syntyy kasvihuonekaasupäästöjä 
huomattavasti nykyistä vähemmän. Vähähiilisyyttä toteuttaa resurssitehokkuus, 
jonka osa-alueita ovat mm. energiatehokkuus, kestävästi tuotetut uusiutuvat 
energiamuodot, materiaalitehokkuus, mukaan lukien ruokahävikin ehkäiseminen 
ja vähentäminen, sekä viisas liikkuminen ja kestävä kulutus. 
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Yhteistyötoimet luonnonvarojen kestävään 
hoitoon
• Lisätään asiantuntemusta ja yli sektorirajojen tapahtuvaa yhteistyötä.

• Tavoitteena on tehostaa ravinnevirtojen hyödyntämistä ja vähentää vesistökuormitusta 
ja parantaa vesistöjen tilaa. Tavoitteena on lisätä tietämystä valuma-alueiden 
painetekijöistä ja vesiensuojelusta, ravinteiden kierrätyksestä ja käytettävissä olevista 
uusista menetelmistä sekä tuoda asukkaille, yhdistyksille ja yrittäjille ideoita ja virikkeitä 
uusista yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksista. Ekosysteemipalveluiden 
kehittyminen lisää alueen vetovoimaisuutta ja virkistyskäyttömahdollisuuksia. 

• Toimenpiteen tavoitteena on myös etsiä ratkaisuja hiilen sidonnan tehostamiseen, 
ravinteiden tehokkaaseen käyttöön ja kierrättämiseen sekä riskienhallintaan sään ääri-
ilmiöiden lisääntyessä. 

• Monimuotoisuusyhteistyö
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Älykkäät kylät / maaseudut

• Älykkäät kylät ovat Maaseudun yhteisöjä, jotka edistävä omia paikallisia 
aloitteitaan löytääkseen käytännölliset ratkaisut haasteisiin ja löytävät uusia 
mahdollisuuksia hyödyntää digitalisaatiota. 

• Digitalisaatio on myös älykkäiden kylien kehittämisessä tärkeässä asemassa –
vaikkei kyse olekaan pelkästään siitä. Kaikki kestävän kehityksen älykkäät ratkaisut 
rakentavat kylän tulevaisuutta - olivat ne sitten sosiaalisia, taloudellisia tai 
ympäristöön liittyviä. Älykäs sopeutuminen tuo omat mahdollisuutensa.

• Komission määritelmä: https://digitevent-
images.s3.amazonaws.com/5c0e6198801d2065233ff996-
registrationfiletexteditor-1551115459927-smart-villages-briefing-note.pdf
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Älykkäiden kylien hankkeiden teemoja:
• Taloudelliset innovaatiot- investoinnit ja toimenpiteet nousevien arvoketjujen ja paikallisten taloudellisten 

klusterien (sekä maatalouden että muiden sektoreiden) tukemiseksi (yritystoiminnan kehittäminen), jotka 
perustuvat paikallisiin hyödykkeisiin ja (potentiaalisiin) suhteellisen edun alueisiin (biotalous, älykkäät turistikohteet 
jne.). Älykkäät liikenne- ja logistiikkaratkaisut, älykkäät paikalliset palvelut ja palveluketjut sekä älykkäät maatilat 
ja ruokaketjut, digitalisointi ja yritysten yhteistyö. Laajakaistayhteydet, digiratkaisut ja erilaiset mallit yrityksille 
(esimerkiksi sosiaalinen yrittäjyys), monipaikkaisuus, paikkariippumattoman työnteon mahdollisuudet. Älykäs 
sopeutuminen. 

• Sosiaaliset innovaatiot kestävien ja laadukkaiden palvelujen ja kestävän toiminnan mahdollistamiseksi. Mm. 
sosiaalisten ja kulttuuripalvelujen varmistaminen. Sijoitukset tulevaisuuden taitoihin. Kaupunkien ja maaseudun 
yhteydet. Kestävä hyvinvointi: vältetään segregaatio ja eriarvoisuus ihmisten välillä, parannetaan 
maahanmuuttajien ja muiden uusien tulijoiden kotouttamista, yhteisöä, elinoloja, kulttuuria, turvallisuutta. 
Tietämys, tieto - myös hiljainen tieto - kylistä toiminnassa. Monipalvelukeskukset, etäopiskelupisteet. 

• Ympäristö innovaatiot resurssitehokkuuden parantamiseksi, paikallisten energiayhteisöjen luomiseksi, 
hiilijalanjäljen vähentämiseksi, biologisen monimuotoisuuden lisäämiseksi sekä ympäristövarojen 
suojelemiseksi. Kunnan viranomaiset, yrityssektorin edustajat, paikalliset asukkaat, tutkimuslaitokset ja 
asiantuntijat työskentelevät yhdessä kehittääkseen ja räätälöidäkseen uusia kustannustehokkaita ratkaisuja
päästöjen vähentämiseksi, etenkin kuljetuksen, asumisen ja ruuan yhteydessä. Vähähiiliset kylät: kiertotalous, 
kestävä ruoantuotanto ja paikallinen ruoka
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Yhteistyöhankkeet (4/4)

Tukea voi myöntää sellaisen yhteistyön edistämiseen, johon osallistuu vähintään 
kaksi toimijaa 

Tuensaaja

• Tuen saaja voi olla julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten pk-
yritys, tutkimusyksikkö tai kehittämisorganisaatio, säätiö, oppilaitos, kunta tai 
yhdistys. 
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Maaseutuvisiossa mm.

• Maaseutualueista voi tulla merkittäviä toimijoita ilmastonmuutoksen torjunnassa ja 
biodiversiteetin palauttamisessa. Tätä varten viljelijöiden ja metsänhoitajien 
ekosysteemipalvelujen tarjoaminen olisi tunnustettava paremmin. Esimerkiksi kosteikkojen ja 
turvemaiden ennallistamisella, uudelleenkostuttamisella ja suojelemisella on suuret 
mahdollisuudet johtaa ilmastohyötyihin, koska sillä voidaan välittömästi saavuttaa merkittäviä 
päästövähennyksiä suhteellisen pienellä alueella ja tuottaa samalla useita vesivarojen hallintaan 
ja biodiversiteettiin liittyviä lisähyötyjä. Tämä siirtymä olisi tehokkaampaa toteuttaa alueellisen 
lähestymistavan avulla erityisesti niillä maaseutualueilla, joilla on laajoja turvemaita.

• https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6c924246-da52-11eb-895a-
01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF

• Liite: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6c924246-da52-11eb-895a-
01aa75ed71a1.0021.02/DOC_2&format=PDF
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Maaseutuverkosto uudella kaudella

• Tulevalla kaudella maaseutuverkosto kattaa myös ns. I-pilarin eli koko 
CAP-suunnitelman. Nimen osalta jatketaan kuitenkin maaseutuverkostona

• Uusi tehtäviä viljelijä- / alkutuottajateemassa ja innovaatioiden 
edistämisessä

• Uutena kokonaisuutena suunniteltu ilmasto- ja ympäristökoordinaattorin 
tehtävää

• Maaseutuverkostovalmistelu jatkuu edelleen vuonna 2022
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www.mmm.fi/CAP27

https://mmm.fi/cap27

#

https://mmm.fi/cap27
https://mmm.fi/cap27


SNAP (LIFE) rahoitusta täydentävät hankkeet

SNaP
50 milj. €

= itsenäisiä, muista rahoitusohjelmista ja 
-lähteistä rahoitettuja hankkeita, jotka 
tukevat strategisen luontohankkeen 
tavoitteita Horizon

EU-rahoitus

Kansallinen 
rahoitus YM

MMM

Säätiöt

Kunnat

LIFE

EMFF

ERDF

EAFRD

Yritykset



EU:n pitkän aikavälin visio: vahvemmat, verkottuneet, 
selviytymiskykyiset ja vauraat maaseutualueet

• Vahvemmat maaseutualueet – ml. vaikutusvaltaiset ja elinvoimaiset yhteisöt, 
parempi palveluiden saatavuus sekä sosiaaliset innovaatiot

• Maaseutualueiden yhteydet– ml. paremmat digitaaliset yhteydet, liikenteen 
parantaminen ja uudet liikkumisen muodot

• Selviytymiskykyiset maaseutualueet, jotka edistävät hyvinvointia - ml. 
ympäristöresilienssi, ilmastotoimet ja sosiaalinen selviytymiskyky

• Vauraat maaseutualueet – ml. taloudellisen toiminnan monipuolistaminen, 
maatalouselintarviketoiminta ja maatilamatkailu

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-
term-vision-rural-areas_en

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en

