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• Arviointi: miten maaseutuohjelma on vaikuttanut aluetalouksiin

• Tulevan rahoituskauden rahoitusratkaisut 21.7.2020 

• Maaseuturahaston elvytysvarat

• Elvytyksen kulmakivet ja maaseutuohjelman tavoitteet

• Paljolti sama sisältö
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Maaseutuohjelman kolme strategista 

painopistettä

Edistetään biotaloutta ja sen 

osana maataloutta 

harjoitetaan taloudellisesti, 

sosiaalisesti ja ekologisesti 

kestävällä ja eettisesti 

hyväksytyllä tavalla

Monipuolistetaan maaseudun 

elinkeinoja ja parannetaan 

työllisyyttä kehittämällä 

yritysten kilpailukykyä, uutta 

yrittäjyyttä ja yritysten 

verkostoitumista.

Lisätään maaseudun 

elinvoimaa ja elämänlaatua 

vahvistamalla paikallista 

omaehtoista toimintaa.



Maaseutuohjelman tavoitteet

1. Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät

2. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen tehostuvat

3. Luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja maatalouskäytössä olevan 
maaperän tila paranevat

4. Maaseudun yritystoiminta monipuolistuu, työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen 
mahdollisuudet paranevat

5. Maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu

6. Maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään ja arvostuksiin tuottamalla 
laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia
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Ohjelman varat toimenpiteittäin (milj. €)
18.2.2020 hyväksytty ohjelmaversio
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Saavutuksia 31.12.2019 mennessä

• 39 364 ihmistä on parantanut osaamistaan osallistumalla koulutukseen

• 91 % maatalousmaasta on ympäristö- ja ilmastotoimien piirissä

• 12,3 % maatalousmaasta on luomua

• 3 850 yritystä on perustettu tai toimintaa on kehitetty

• 18 715 tilaa on hyödyntänyt neuvontaa

• 6 058 tilaa on tehnyt eläimille lain vaatimuksia paremmat oltavat

• 6 932 tilaa on saanut tukea uudistavaan investointiin

• 1 354 tilaa on saanut nuorten viljelijöiden aloitustukea

• 3 953 hanketta on mm. kehittänyt palveluita ja kyliä

• 4 400 km nopeaa verkkoyhteyttä laajakaistahankkeiden ansiosta
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Tavoitteet ja toteuma 31.12.2019

7



Maaseutuohjelman kaikilla toimenpiteillä on 

aluetalous- ja työllisyysvaikutuksia

• LUKEn arviointi: Maaseutuohjelman aluetalous- ja työllisyysvaikutukset  
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161759

• Maaseutuohjelmalla on ollut kiistatta sellaista aluetalous- ja työllisyysvaikutusta, 
jota sillä on tavoiteltu. 

• Vaikuttavuutta voitaisiin parantaa vielä tarkemmalla alueellisella räätälöinnillä ja 
suuremmalla joustavuudella, jolla rahoitus toimisi tiiviimmin osana 
paikkaperustaista aluekehittämistä 

• Yritystuet ovat kohdentuneet kasvuyrityksille, mutta riskiäkin on otettu

• Julkisen yritysrahoituksen kerrannaisvaikutus aluetalouden työpaikkoihin on noin 
1,51.

• Yleishyödyllisistä kehittämishankkeista erityisesti laajakaistahankkeilla on 
huomattava aluetalous- ja työllisyysvaikutus

• Maatalouden rakennetuissa on tarpeen turvata jalostusasteen nostoon tilatasolla 
tähtäävät investoinnit
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Kansalliset tavoitteet CAP-valmistelussa

• Aktiivisen maatalouden ja ruuantuotannon edistäminen 

• Ilmasto- ja ympäristöviisas maatalous 

• Uudistuva ja monipuolinen maaseutu 
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Mikä muuttuu?

- Tavoitteet samoja, enemmän ympäristö- ja 

ilmastopanostusta

- Uusi toimeenpanomalli: tarkoista yksityiskohdista 

tulosperusteisuuteen

- Jäsenmaa vastaa edelleen yksityiskohdista ja 
valvonnoista, tulosraportointi komissiolle
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CAP-rahoituksen muutokset Suomelle 

(alustavat tulokset 7/2020*)

Nimellisin hinnoin

Nykykausi 

2014-2020 

(milj. €)

KOM 2018 

esitys 

(milj. €)

MFF-

ratkaisu 

21.7.2020* 

(milj. €)

MFF-

ratkaisu vrt. 

nykykausi 

(milj. €)

MFF-ratkaisu 

vrt. nykykausi 

(%)

Suorat tuet 3 663 3 578 3 640 -23 -0,6 %

Maaseudun kehittäminen 2 380 2 044 2 776 +396 +16,6 %

josta MFF 2 380 2 044 2 562 +182 +7,7 %

ja elpymisväline 0 0 214 +214 -

CAP yhteensä 6 043 5 622 6 416 +373 +6,2 %

* Komissio valmistelee ja tarkentaa jatkotyössään rahoitusmäärät CAP:n EU-asetuksiin
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Maaseuturahaston elvytysvarat

• Suomen osuus maaseuturahaston elvytysvaroista (n. 210 milj. euroa) 

jaetaan Manner-Suomen ja Ahvenanmaan kesken. Ahvenanmaa vastaa 

omien toimiensa suunnittelusta ja toimeenpanosta.  

• Toteutusvuodet 2021-2022 (n+3)

• Toteutetaan maaseutuohjelman muutoksella (nykyisen ohjelman 

yleisesittely ja koko ohjelma)

• Manner-Suomen maaseutuohjelman seurantakomitean käsittely joulukuussa yhdessä 
muiden maaseutuohjelman muutosten kanssa, toimitus komissiolle tammikuussa 
2021 (epävarmuus elvytysvarojen osalta, koska EU-säädökset eivät ole vielä valmiit)

• Toimeenpanon hallinnollinen taakka otettava huomioon, elvytysvarojen seuranta on 
tehtävä erillisenä 
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• Elvytyksen kulmakivet (taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys) 

ovat hyvin vastaavia kuin maaseutuohjelman tavoitteet 

• Maaseuturahaston elvytystoimenpiteissä tulee painottaa vihreää taloutta, 

digitalisaatiota ja sosioekonomista kestävyyttä.

• Elvytysvaroilla voidaan toteutetaan maaseudun kehittämistoimenpiteitä 

mahdollisesti tarkemmalla painotuksella:

• Jäsenmaa määrittelee elvytystarpeet ja valitsee keinot. 

• Elvytysvarojen kohdennuksessa on otettava huomioon siirtymäkauden 
2021-2022 rahoitus ja myös koko CAP-rahoituskauden 2021-2027 
kokonaisuus. 

• Osa mahdollisista elvytykseen liittyvistä toimista voidaan hoitaa 
yksinkertaisemmin siirtymäkauden maaseutuohjelman rahoituksella. 
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Maaseuturahaston elvytysvarat - jatkoa



Elvytysvaroilla rahoitettavaksi esitettyä

• Maatalousinvestoinnit

• Yritysrahoitus

• Laajakaista ja digi-hankkeet

• Luonnonmukainen tuotanto

• Eläinten hyvinvointi

• EIP-hankkeet (European Innovation Partnership)

• Tärkeätä huomioida kokonaisuus: samanaikaisesti toteutetaan 
siirtymäkauden rahoitusta ja muiden rahastojen toimenpiteitä
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