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SISÄLTÖ
• Uuden kauden yleisesittely ja ajankohtaiset asiat
• Maa- ja elintarviketalouden kehittäminen uudella
ohjelmakaudella –hanketoiminnan näkökulma
• Odotuksia ja ajatuksia uudelle kaudelle
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Syyskuu

Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet
EU:n yhteisen maatalouspolitiikan
on vastattava uusiin haasteisiin
ruoan, luonnonvarojen ja
alueiden käytön osalta

ÄLYKÄS kasvu:
Innovaatiot ja osaaminen, vihreä teknologia ja
tutkimuksen käyttöönotto
Sosiaaliset innovaatiot

OSALLISTAVA kasvu:
Paikallinen kehittäminen sekä maaseututalouden
monipuolistaminen
Vaihtoehdot maatalouden rakenneuudistuksen
seurauksena

MAASEUDUN
KEHITTÄMINEN

KESTÄVÄ kasvu:
Luonnonvarojen käytön tehostaminen ja
julkishyödykkeet
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, hiilen
sitomisen lisääminen ja bioenergian kehittäminen
Kestävä maankäyttö ja luonnon monimuotoisuus

Ohjelmaluonnos
• Ohjelmaluonnos on jo kattava, mutta
edelleen paljon yksityiskohtia on valmistelussa.
• Saatujen lausuntojen käsittely ja toimenpiteiden
kehittäminen tapahtuu valmisteluryhmissä
• Komissio vaatii myös paljon yksityiskohtaisia
muotoseikkoja ohjelma-asiakirjaan.
• Kansallinen rahoitus ja rahoituksen kohdentaminen
toimenpiteisiin työn alla.
• Brysselissä aikataulu on venynyt aiemmin
suunnitellusta, mutta valmistelutyötä tehdään tiiviisti.

Ohjelman sisältö
• Nykytilan analyysi + SWOT
• Havaitut tarpeet
- ohjelman läpäisevinä tavoitteina ympäristö, ilmasto,
innovatiivisuus
• Strategia
- tavoitteet, rahoituksen kohdentaminen ja painotukset
• Valitut toimenpiteet ja niiden laajuus
• Toimeenpano ja valvonta
• Seuranta
• Arviointi
• Mahdolliset ohjelman muutokset
• Tulokset ja vaikutukset

Luonnos rahoituksen jakautumisesta

Maaseudun kehittämisohjelman
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 ja työllisyys,
palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat.
5. Maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu.
6. Maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään
tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten
hyvinvointia.

HANKE- JA YRITYSTUET UUDELLA KAUDELLA
o Hanketuet: Koulutus ja tiedonvälitys, peruspalvelut ja
kylien kehittäminen, yhteistyö -toimenpiteet
o Hanketyypit: kehittämishanke ja yleishyödyllinen
investointihanke
o Paikalliset, alueelliset, alueiden väliset, valtakunnalliset ja
kansainväliset hankkeet
o Yritystuet: Investoinnit, kehittäminen, perustamistuki
o Rahoittajina ELY-keskukset ja paikalliset toimintaryhmät

Yhteistyö toimenpide Tavoitteet 1–6
• Tukee maaseudun uudistuvia elinkeinoja
• Elinkeinojen kehittämistä alueilla, alueiden välisinä tai
valtakunnallisina hankkeina
• Erityistavoitteena biotalouden innovaatioiden ja uusien klustereiden
rakentuminen -biotalous ja verkostot!
• Horisontaalinen ja vertikaalinen yhteistyö maa- ja metsätalouden
toimijaketjuissa -ketjuajattelu kehittämiseen!
• Hyödyn saajina yritykset, viljelijät, tutkimus ja alueelliset
kehittäjäorganisaatiot - ilman erityisiä rajauksia
Uusia tuen kohteita:
• Pilotti- ja demonstraatiohankkeet, uusien klustereiden tuki
• Kansainvälinen yhteistyö EU:n alueella
• Tutkimusyhteistyö erityisesti EIP-ryhmissä, jotka kehittävät jotain
tiettyä uudistusta / innovaatiota maa- ja metsätalouden alalla
• Muiden rahastojen kanssa yhteen sovitetut hankkeet
• Mahdollistaa laaja-alaisen kehittämistoiminnan?

Koulutus ja tiedonvälitys
Tavoitteita koulutushankkeille, mm.
• Parannetaan maa- ja metsätalousalan yritysten ja maaseudun
mikroyritysten sekä pien- ja keskisuurten yritysten
kilpailukykyä
• Lisätä yritysten johtamiseen, markkinointiin, ympäristöön ja
energiatehokkuuteen liittyvää osaamista
• Vahvistaa tietopohjaa, joka luo edellytyksiä uusien
liiketoiminta-alueiden ja innovatiivisen yritystoiminnan
kehittymiselle
• Osaamisen laaja-alainen kehittäminen
• Uuden tiedon välittäminen ja omaksuminen

Koulutuksen ja tiedonvälityksen teemoja (ohjelma-asiakirjaluonnoksen mukaan)

• Yritystoiminnan kehittäminen: johtaminen, tuottavuus, kilpailukyky, talouden
hallinta, liiketoimintamallin ja liiketoiminnan uudistaminen, markkina- ja
asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus, kansainvälisyys
• Toimialoittaiset eritystarpeet (esim. elintarvikealan yritystoimintaan,
matkailuun liittyvä ja muu biotaloutta edistävä koulutus), uutta tieto- ja
viestintätekniikkaa hyödyntävä liiketoiminta ja sosiaalisen median
hyödyntäminen yritysten viestinnässä
• Muutostilanteiden hallinta tuotantoedellytysten muuttuessa, tilojen ja yritysten
laajentuessa, sekä omistajan- ja sukupolvenvaihdosten yhteydessä
• Verkostoituminen ja verkostojen hyödyntäminen
• Ympäristön tilan parantaminen ja kestävä luonnonvarojen käyttö (kestävät ja
ympäristöystävälliset tuotantotavat, vesiensuojelu ja ympäristöasiat,
maiseman- ja luonnonhoito), alkuperäiseläinrotuasiat
• Uusiutuva energia, energia- ja resurssitehokkuus, hajautetut energiaratkaisut
• Viljelijöiden ja muiden yrittäjien hyvinvointiin liittyvät asiat
• Eläinten hyvinvointiin liittyvät asiat
• Uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden syntymistä ja kaupallistamista edistävä
osaaminen sekä uudet palvelujen järjestämisen muodot ja toimintatavat

Kooste: Ympäristön hoitoa edistävät toimenpiteet ohjelmassa
Koulutus ja tiedonvälitys (art. 15)
- hankkeet ympäristöosaamisen
kehittämiseen
Neuvonta (art. 16)
- ympäristöneuvonta
- ympäristösitoumukseen valittujen
toimien mukauttaminen neuvonnan
perusteella
Investoinnit (art. 18)
- lannan prosessointi, varastointi
- säätösalaojitus
- kosteikkojen perustaminen
- luonnonlaitumien peruskunnostus

Leader (art. 42-45, 65)
- paikallisten toimintaryhmien kautta
toteutettavat ympäristöhankkeet

Ympäristökorvaukset (art. 29)
Ravinteiden
kierrätys

Valumavesien hallinta

Kosteikkojen hoito

Monimuotoisuuden ja
maiseman edistäminen
Maatalousluonnon
monimuotoisuuden ja
maiseman hoito
Alkuperäisrotujen
kasvatus

Valumavesien käsittely
Vähennetty lannoitus
puutarhakasveilla

Ympäristönhoitonurmet

Lietelannan sijoittaminen
peltoon

Peltojen talviaikainen
kasvipeitteisyys

Ravinteiden & orgaanisten Katteen käyttö puutarhaaineiden kierrättäminen
kasveilla ja perunalla

Ravinteiden tasapainoinen käyttö
Ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimukset

Geenipankkisäilytys:
(art. 29.9)

Peltoluonnon monimuotoisuus

Vaihtoehtoisten kasvinsuojelumenetelmien
käyttö puutarhakasveilla
Sitoumus

Maaseudun palvelujen ja kylien
kehittäminen (art. 21)
- esim. ympäristön tilaa parantavat
yhteisölliset toimet, uusiutuva energia,
virkistyspalvelut, luontoreitistöt,
asuinympäristön parantaminen,
maisemanhoitosuunnitelmat

Luonnonhaittakorvaukset
(art. 32-33)
- tukikelpoisuus pysyville laitumille

Yhteistyö (art. 36)
- eri tahoja yhdistävät yhteishankkeet: esim.
verkostojen luominen, kehittämishankkeet
- käytäntöön kytkeytyvä tutkimus,
innovaatioiden ja uusien käytäntöjen tai
tekniikoiden käyttöönotto, pilottihankkeet,
esim. fosforin kemiallisten
saostusmenetelmien käyttöönotto,
biohiilikokeilut, täsmäviljelyn kehittäminen,
ruovikoiden hyötykäyttö

Sopimus

Tila- ja yritystoiminnan
kehittäminen (art. 20)
- tuote- ja palvelukehitys, innovaatiot,
työmahdollisuudet: esim. lannan
tuotteistamisen kehittäminen,
ympäristöyrittäjyys

Luonnonmukainen tuotanto (art. 30)

Ympäristökorvaukset:
Tavoitteet 1, 2, 3 ja 6
• Nykyiseen nähden yksinkertaistamista ja tarkempaa
kohdentamista
- laajemmat toimenpidekokonaisuudet, toiminnallisesti
samankaltaisten asioiden yhdistäminen ja
sopimusmenettelyn vähentäminen
• Ympäristösitoumuksessa perustana tilatason ravinteiden
tasapainoinen käyttö + valittavissa lohkokohtaiset toimenpiteet
kolmesta linjasta: ravinteiden kierrätys, valumavesien hallinta,
luonnon monimuotoisuus ja maisema
• Usealla toimenpiteillä on myös ilmastovaikutuksia
• Pellon ulkopuolisille alueille ja alkuperäisroduille tehdään
erilliset ympäristösopimukset
• Geenipankkisäilytys

Luonnonmukainen tuotanto:
Tavoitteet 1, 2, 3 ja 6

• Uutta: Luomu on oma toimenpiteensä
• Luomutiloilla on mahdollista sitoutua useimpiin
ympäristökorvausten ja eläinten hyvinvointikorvausten ehtoihin
- Samoista toimista ei kuitenkaan makseta kahta
kertaa

Eläinten hyvinvointikorvaukset:
Tavoitteet 1, 3, 5 ja 6
Uutta:
• Lampaiden, vuohien ja siipikarjan ehdot
• Nykyinen sitoumusten 5-vuotisuus muuttuu 1-vuotiseksi
- Sitoumuksen vuosittainen jatkaminen

• Naudat ja siat
- Ehtoja muokattu toimeenpanokokemusten perusteella
• Eläinsuojelulainsäädännön uudistaminen käynnissä
• Tukijärjestelmä auttaa viljelijää sopeutumaan kiristyviin
vaatimuksiin

Luonnonhaittakorvaukset: Tavoite 3
• Edistää maanviljelysmaiseman säilymistä turvaamalla
maataloustuotannon jatkumisen epäsuotuisassa
ilmastossa.
• LFA-uudistusta on tehty useita vuosia, poliittisesti erittäin
herkkä asia
• Uutta:
- Uudet yhteiset ilmastoon ja maaperään liittyvät kriteerit rajaarvoineen
- Alueet, joilla luonnonhaitta on voitettu, tulee rajata pois (niin
sanottu hienosäätö)
- Degressiivisyys (korvaustaso alenee tietyn rajan jälkeen)

Neuvonta: Tavoitteet 1, 2, 3 ja 6
• Uutena toimenpiteenä ohjelmassa
• Tällä kaudella hyviä kokemuksia erilaisista
kansallisista neuvontahankkeista
• Neuvojat kilpailutetaan, viljelijä valitsee neuvojan
listasta, tuki maksetaan neuvojalle
• Neuvontaa tarjotaan laajalta alalta: täydentävät
ehdot, viherryttäminen, ympäristöasiat,
kasvinsuojelu, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja
sopeutuminen, energiasuunnittelu, liiketoiminnan
suunnittelu, eläinten terveydenhoito ja hyvinvointi
sekä innovaatiot ym.
• Neuvojien koulutus ja valinta käyntiin jo 2014

Maaseudun yritystuet: Tavoitteet 4 ja 6
• Tavoitteena on monipuolistaa maaseutualueiden
elinkeinorakennetta, saada aikaan uutta markkinalähtöistä
yritystoimintaa sekä parantaa yritysten liiketoimintaedellytyksiä ja
kehittää niiden kilpailukykyä ja uudistumista ja saada sitä kautta
aikaan kannattavaa kasvua, työpaikkoja ja toimeentuloa.
• Maaseudun yritystukea suunnataan investointeihin, kehittämiseen,
kokeiluihin ja uusien yritysten perustamiseen (Perustamistuessa
tiettyjä rajoituksia. Ei koske maataloustuotteiden jalostusta.)
• Yhteensovitus kansallisesti ja Euroopan rakenne- ja
investointirahastoista (ERI-rahastot) tuettaviin toimiin.
• Maaseudun yritystuen yksityiskohtia valmistellaan ja seurataan
erityisesti EU:ssa kesken olevaa valtiontukisääntöjen uudistusta.

Maatalouden rakennetuet: Tavoite 5
• Maatalouden investointitukien tavoitteena on luoda edellytyksiä
maataloustuotannon kehittämiselle, tuotannon nykyaikaistamiselle
ja yrityskoon kasvattamiselle
• Tukea myönnetään mm. tuotantorakennusten rakentamiseen,
laajentamiseen ja peruskorjaamiseen, uusiutuvaa energiaa
hyödyntävien energialaitosten rakentamiseen sekä lannan
käsittelyä, säilytystä ja käyttöä tehostaviin investointeihin. Osaa
investointitukikohteista tuetaan ohjelman ulkopuolella kansallisin
varoin.
• Toimenpiteissä huomioidaan muun muassa energiatehokkuus ja
ilmasto sekä ympäristön ja eläinten hyvinvointi
• Aloitustuen tavoitteena on tuottajien ikärakenteen parantaminen ja
tuotannon jatkuvuuden turvaaminen
• Ei suuria muutoksia nykyiseen järjestelmään verrattuna
• Tukitasot ja yksityiskohdat valmistelussa

Leader-toimintatapa 2014–2020:
Tavoitteet 1–6
Tavoite: vahvistaa ja kehittää alhaalta ylös -periaatteen mukaisesti
paikallisia yhteisöjä ja yrityksiä elämänlaadun ja hyvinvoinnin
lisäämiseksi sekä elinkeinojen parantamiseksi
• Leader-toimintatavan rahoitus vähintään 5 % maaseuturahaston kehyksestä
• mahdollisuus toteuttaa suoraan prioriteetteja
• mahdollisuus teemahankkeisiin strategisuuden lisäämiseksi - pienten toimijoiden
auttamiseksi
• toimintamallien uudistuminen, yhteisöjen ja yritysten tukeminen, kokeilujen
mahdollistaminen
• aluemääritykset, kuntien sitoutuminen, hallituksen kolmikanta jne.
• kalatalouden paikallinen toiminta sovitetaan yhteen. Kaupunkien paikallinen
toiminta lähinnä ESR-rahoituksella
• virallinen haku, kun ohjelma on toimitettu komissioon
• ryhmien hyväksyminen kun ohjelma hyväksytty

Alueellisen maaseudun kehittämisen
strategia ja suunnitelma
Strategian valmistelu
• Alueen ja kauden tulosten
arviointia, ym.
• Analyysi mahdollisuuksista ja
heikkouksista, vahvuudet esiin
• Painopisteet määritelty
Alueen maaseutusuunnitelma
• ELYt valmistelleet alueillaan
• Hämeessä Vihreän Kasvun
Häme maaseutuohjelma
• Lisäksi Leader toimintaryhmät
laatineet omat paikalliset
strategiat

HÄMEEN MAASEUTUSTRATEGIAN PAINOPISTEET
RUOKAKETJU
Tavoitteet:
 Hämäläinen ruokatuotanto ja osaamisverkosto vahvistuu
 Maatalouden kilpailukyky ja osaaminen paranee
 Lähi- ja luomuruuan tuotanto ja käyttö lisääntyy yksityisellä ja julkisella
sektorilla
 Toiminnan eettisyys ja ekologisuus paranee
 Ruokaketjun yhteistyö ja liiketoimintaosaaminen paranee
 Järvikalan ja ravun tuotanto, jalostus ja kulutus lisääntyy

METSÄ
MATKAILU
ASUMINEN

Ruoka

Biotalous

Yrittäjyys

Metsä

Matkailu

Asuminen

Lähde: Ramboll, Esiselvitys biotalouden verkostoista ja liiketoimintamahdollisuuksista
Hämeessä, raporttiluonnos 27.11.2013

Uutta alueellisissa toimissa kaudelle
2014–2020
• Sähköinen asiointi ja prosessien tarkastelu
• Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt, flat rate
- Pienten hankkeiden könttäsumma, lump sum

• Yhteistyö ja maatalouden investoinnit laajempina ohjelmaan
• Toimenpiteet kattavat laajempia kokonaisuuksia
• Täydentävyys muiden rahoitusten kanssa alueilla ja
valtakunnallisesti (kumppanuussopimus)
• Tekninen apu, maaseutuverkosto ja -yksikkö jatkavat –
sisällöllisiä ja toiminnallisia muutoksia

Maaseutu.fi/maaseutu2020

Odotuksia ja ajatuksia tulevalle kaudelle
• Uuden ja vanhan kauden hankkeiden siirtymäkauden
hallinta –vuonna 2014 vanhojen hankkeiden
päättäminen ja uusien hankkeiden suunnittelu
• Ohjelmallisuus ja strategisuus hankkeissa tärkeää
uudellakin kaudella, vrt. Kasvua Hämeessä
teemaohjelma ja hankkeet
• Hankesuunnittelu osallistavaa ja mahdollistavaa
• Opit menneestä kaudesta ja hankkeista –arviointi ja
oppiminen hanketyössä
• Hanketoimijoiden osaaminen ja kehittyminen
• Uusien asioiden omaksuminen

• Tulevaisuuden haasteet, ongelmat ja kohderyhmien
tarpeet hankkeiden lähtökohtana
• Verkostot, kumppanuudet –ketjuajattelu
kehittämistyössä edellyttää ketjun yhteisiä hankkeita,
tutkimus ja kehittäminen!
• Kokonaisuuksien muodostaminen kehittämistyöhön
->Ruokaketju pellolta pöytään
• Hyvien hankekokonaisuuksien valmistelu –hyvin toimiva
koordinointi, tarvittaessa teemaohjelmat
alueilla/alueiden yhteisinä
• Yhteistyötä ja verkostoja tullaan korostamaan
hankkeissa; kumppanuuksia ja erilaisten
asiantuntemusten yhdistelmiä tarvitaan
(osaamisverkostot)

Ruokaketjun ongelmat ja tarpeet nyt ja tulevaisuudessa
->Tunnista, määrittele, rajaa ja hae mahdollisuuksia
->Mitä ratkaisuja hanke voi tarjota?
-> Mitä uusia mahdollisuuksia avautuu?
->Miten kohderyhmä aidosti saataisiin mukaan?
->Millaisia keinoja tarvitaan ratkaisujen
aikaansaamiseen?
-> Mitä on mahdollista tehdä uuden kauden
hankkeissa? Mihin voidaan vaikuttaa hankkeissa?
 Hanke tarjoaa parhaimmillaan ratkaisuja ongelmiin ja
tarpeisiin –sekä avaa uusia vaihtoehtoisia mahdollisuuksia
 Tarvitaan mahdollistavia hankkeita ja rahoitusta –EU:n ja
kansallinen lainsäädäntö tärkeässä roolissa mahdollistajana

• Hankekokonaisuus saatava toimimaan –valtakunnalliset,
alueelliset, paikalliset toimenpiteet (työnjako, täydentävyys)
• Mitä kannattaa tehdä yhdessä laajemmalla alueella ja mitkä
asiat paikallisesti –lisäarvoa tekemistä pitää saada
• Paikkaperusteinen kehittämistyö ->valtakunnallisesta
paikalliseen, tekemisen paikat eri aluetasoilla määritellään
• EU-rahoitus vähenee kokonaisuudessaan -priorisointia
tarvitaan ja varojen tiukempaa kohdentamista
• Resurssien niukkeneminen hanketoiminnassa on
todennäköistä –mihin on välttämätöntä saada rahoitusta?
• Kaikkien rahoitusohjelmien hyödyntäminen, RR, Leader, muut
• Toivottavasti hallinnollista taakkaa hanketoimijoille saadaan
kevennettyä ja pystytään keskittymään kehittämistyöhön –ja
tulosten tekemiseen
• Uusi kausi tuo uusia mielenkiintoisia haasteita

