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Maaseutuohjelman 
tavoitteet

Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö 
maaseudulla lisääntyvät

Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ilmaston-
muutokseen tehostuvat

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

Maaseudun yritystoiminta monipuolistuu työllisyys, 
palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat

Maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu

Maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään ja 
arvostuksiin tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla 

eläinten hyvinvointia
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Ohjelman varat toimenpiteittäin

Luonnonhaittakorvaukset***

Ympäristökorvaukset

Luonnonmukainen tuotanto

Eläinten hyvinvointi

Neuvonta

Maatilainvestoinnit ja ei-tuotannolliset investoinnit*

Nuorten viljelijöiden aloitustuki**

Maataloustuotteiden kauppa, jalostus ja/tai kehittäminen

Yrityksen perustaminen ja investoinnit

Yhteistyö ja innovaatiot (sis. EIP)

Koulutus ja tiedonvälitys

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Leader

Tekninen apu
Julkinen rahoitus yhteensä 8 265 miljoonaa euroa
* Sisältää kokonaan kansallista lisärahoitusta 656 milj. euro
** Sisältää kokonaan kansallista lisärahoitusta 67 milj. euroa
*** Sisältää kokonaan kansallista lisärahoitusta 1 924 milj. euroa

Yritysrahoitus 301 M€, yhteistyö ja EIP 160 M€, kou lutus 80 M€, palvelut 80 M€, LEADER 300 M€



29.11.2018Esityksen nimi4

Maaseutuohjelman julkinen rahoitus 
(alkuperäinen jako)

Toimenpide milj. euroa
Koulutus ja tiedonvälitys……………………………………………..    80
Neuvonta……………………………………………………………….       34 
Investoinnit fyysiseen omaisuuteen ………………………………...       1 035

- josta kokonaan kansallinen lisärahoitus……………………….       656 
Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen ……………………………….        402 

- josta kokonaan kansallinen lisärahoitus……………………...        67 
Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen ……………………     80  
Ympäristökorvaukset ………………………………………………...         1 586 
Luonnonmukainen tuotanto………………………………………….         326 
Luonnonhaittakorvaukset……………………………………………          3 734

- josta kokonaan kansallinen lisärahoitus………………….......        1 924 
Eläinten hyvinvointi …………………………………………………..         458 
Yhteistyö ja innovaatiot (sis. EIP) …………………………………       160
Leader …………………………………………………………………         300 
Tekninen apu ………………………………………………………....         70 
Yhteensä 8 265

Kehittämishankkeiden rahoitus 5,6 % (ilman kokonaan  kansallista lisärahoitusta, 
koko potista 3,8 %

Sivu 4
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Alueellinen maaseudun kehittäminen

• Ohjelman toteutuksessa asiakasnäkökulma − palvelua kaikissa ELY-keskuksissa 

• ELY-keskuksilla alueellisen ohjelman toteutukseen (yritys- ja hanketuet)  
käytettävissä kaudella yhteensä n. 600 Milj. euroa julkista (EU + valtio) rahoitusta. 

• Varat jaetaan kaudella ELY-keskuksille vuosittain budjetin mukaisesti ja ohjelman 
toteutusta seurataan vuosittain.

• Paikallisia, alueellisia, alueiden välisiä, valtakunnallisia ja kansainvälisiä 
hankkeita.

• Leader-ryhmillä paikallisen strategiansa toteutukseen (hanke- ja yritystuet) 
käytettävissä kaudella 300 Milj. euroa julkista (EU + valtio + kunta) rahoitusta.
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M01 Koulutus ja 
tiedonvälitys

koulutus- ja tiedonvälitystoiminnan järjestäminen, mm. kursseja, esittelytoimintaa, työpajoja 
ja valmennusta

myös osittain tilalla tai yrityksessä tapahtuvaa koulutusta, joissa yrittäjillä on mahdollisuus 
oppia toisiltaan. 
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M01 koulutus ja tiedonvälitys

Koulutushankkeessa viljelijät, metsänomistajat sekä elintarvikealan tai muiden alojen yrittäjät ja 

työntekijät saavat tuoretta tietoa alan tutkimuksesta ja innovaatioista. Leader-rahoituksella 

toteutettavissa hankkeissa kohderyhmä voi laajentua muilla maaseudun asukkailla. 

Tiedonvälityshankkeessa jaetaan uusinta tietoa maaseudun yrittäjille, asukkaille ja muille toimijoille. 

Hankkeissa voidaan nostaa esiin maaseudun elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavia asioita. Uutta 

on, että tiedonvälityshankkeessa voidaan tehdä investointi, jonka avulla esitellään esimerkiksi uusinta 

teknologiaa. 
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Koulutushankkeet

MITÄ: toimenpiteellä tuki ammatilliseen koulutukseen ja tiedonvälitykseen toteutetaan 
koulutushankkeita, jotka parantavat yrittäjien ammattitaitoa. Osaaminen auttaa uudistumaan ja 
vahvistaa kilpailukykyä. 

Opiskelijaryhmille tarjottavaa koulutusta. Koulutusta voidaan toteuttaa perinteisten 
koulutuskurssien lisäksi esimerkiksi verkkokoulutuksena, työpajoina, valmennuksena, esittelyinä 
tai demonstraationa sekä enintään päivän kestävinä tila- ja yritysvierailuina.

KUKA: Tuensaajia ovat julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset koulutusta tarjoavat yhteisöt, 
kuten oppilaitokset, kunnat, yhdistykset, järjestöt ja osuuskunnat

KENELLE: maa- ja metsätalousalalla toimivat henkilöt/yrittäjät sekä elintarvikealoilla toimivat pk-
yritykset sekä maaseutualueilla toimivat pienyritykset ja yhdistykset sekä maaseudun asukkaat.

MIKSI: Tavoitteena on lisätä osaamista muun muassa yritysten johtamisessa, kehittämisessä ja 
markkinoinnissa. Lisäksi vahvistetaan tietopohjaa ympäristöön, vesienhoitoon ja 
energiatehokkuuteen liittyvissä kysymyksissä ja oman ammattiosaamisen ajan tasalla pitämistä. 
Koulutushankkeilla helpotetaan tieteellisen tiedon ja innovaatioiden saamista käyttöön.
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Koulutushanke-esimerkkejä

Agroteknologia tehokäyttöön on Seinäjoen Ammattikorkeakoulun koordinoima ja toteuttama 
koulutushanke. Tavoitteena on nostaa Etelä-Pohjanmaan alueella maatalousyrittäjien osaamistasoa 
uuden agroteknologian käyttäjinä ja rohkaista heitä työtä tehostaviin ja helpottaviin, mutta samalla myös 
parhaimmillaan tilan taloutta parantaviin agroteknologisiin investointeihin

• Hanke järjestää koulutuksia ja ammatillisia matkoja sekä tuottaa helppolukuista internetissä 
jaettavaa oppimateriaalia koulutusaiheista. Koulutusaiheita ovat esimerkiksi ISOBUS, dronet ja 
täsmäviljely. 

• http://www.atko.fi/

Järkipelto on viljelijöille suunnattu tiedonvälityshanke, jossa keskitytään pellon rakenteen ja kasvukunnon 
parantamiseen sekä luonnon monimuotoisuuteen. Hanke toimii vuosina 2017 - 2018 Salon, Sauvon ja 
Paimion alueella. https://www.jarki.fi/fi/jarki-pelto
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M16 Yhteistyö

Yhteistyö- ja innovaatiohankkeiden tavoitteena on tukea tietämyksen 
siirtoa ja innovaatioiden syntymistä maaseudulla sen kaikkien 

elinkeinojen liiketoiminnan ja kilpailukyvyn edistämiseksi. 
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Yhteistyö

MITÄ ja MIKSI: Toimenpiteessä tuetaan yritysten (ml maatilat), metsän omistajien, 
markkinatoimijoiden, tutkimuslaitosten, asiantuntijoiden, yliopistojen, korkeakoulujen ja 
muiden kehittäjäorganisaatioiden yhdessä toteuttamia kehittämishankkeita, joilla edistetään 
käytäntöön kytkeytyvää tutkimusta, tuotekehitystä, innovaatioiden valmistelua ja 
käyttöönottoa, laatua, logistiikkaa, kustannustehokkuutta sekä tehostetaan 
tuotantoprosesseja ja markkinoiden toimivuutta mm. lisäämällä asiantuntemusta, 
kansainvälistä ja yli erilaisten sektorirajojen tapahtuvaa yhteistyötä.

KUKA ja KENELLE: Yhteistyöhanke on elinkeinojen kehittämishanke, jonka kaksi tai useampi 
toimija tekee yhdessä. Yhteistyö voi olla yritysten välistä yhteistyötä (esimerkiksi 
yritysryhmähankkeet), yritysten ja kehittäjätahojen yhteistyötä tai kehittämis- ja 
tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä. 

Yhteistyöhankkeen tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä mahdollisimman pian 
hankkeen päättymisen jälkeen. 

Tuen saaja voi olla julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten pk-yritys, 
tutkimusyksikkö tai kehittämisorganisaatio, säätiö, oppilaitos, kunta tai yhdistys
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Yhteistyöhankkeet, esimerkkejä

OSMO (Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä) 
viljelijät, tutkijat, yritykset ja neuvojat työskentelevät yhdessä maan kasvukunnon 
parantamiseksi. Ympäristö ja viljelijän kukkaro kiittävät, kun hyväkuntoisesta maasta saadaan 
enemmän satoa vähemmillä lannoitteilla ja vesistövalumat jäävät pienemmiksi.

https://www.youtube.com/watch?v=gsXA4kXPAh4&feature=youtu.be

https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/osaamista-maan-kasvukunnon-hoitoon-osmo

EuroMaito-hankkeessa pilottitilaverkosto testaa ja jalostaa ideat innovaatioiksi. 

12 maitotilaa, Luke, Savonia-ammattikorkeakoulu, ProAgria Pohjois-Savo ym. asiantuntijoita. 
Kehittää tutkimuksen, opetuksen, neuvonnan ja maidontuotantoyritysten välinen verkosto, 
jossa uusia maidontuotannon toimintamalleja testataan suoraan käytännössä.

https://www.luke.fi/projektit/euromaito/

https://www.facebook.com/euromaito/
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Yhteistyöhankkeet, esimerkkejä

Varavoimaa farmarille ja muut viljelijöiden hyvinvointiin keskittyvät hankkeet: 

Maatalousyrittäjät elävät tänä päivänä monien paineiden alla. Tilan asiat voivat vaikeutua 
monista eri syistä, kuten talouden epätasapainon, ihmissuhdevaikeuksien, ihmisten ja karjan 
sairastamisen, liiallisen työmäärän ja siitä johtuvan uupumisen tai äkillisen ennalta 
arvaamattoman kriisin seurauksena. Asioiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Apua on olemassa. 
Joskus voi helpottaa, kun saa puhua toisen kanssa mieltä painavista ja kuormittavista asioista. 
Varavoimaa Farmarille Etelä-Pohjanmaalla tarjoaa apua arjen keskellä.

MELAn välitä viljelijästä hanke

Tapaamiset ja keskustelut tilalle, ostopalvelusitoumukset asiantuntija-apuun, maakunnallisia 
hyvinvointipäiviä sekä Maatalousyrittäjien hyvinvoinnin ABC -koulutusta eri puolilla Suomea

https://www.mela.fi/fi/tyohyvinvointi/valita-viljelijasta
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Yhteistyö: EIP -ryhmät

• Maaseudun innovaatioryhmät (EIP-ryhmät) on perustettu ratkaisemaan jokin maa- ja 
metsätalouden käytännön ongelma. Ne parantavat maatalouden ja muun 
alkutuotannon tuottavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä. Toiminnassa yhdistyvät 
yrittäjien käytännönläheinen osaaminen ja muiden asiantuntijoiden tietämys. 
Ryhmät ratkaisevat jonkin tunnistetun ongelman ja jakavat syntyneen innovaation 
yleisesti käyttöön.

Maaseudun innovaatioryhmä koostuu vähintään kahdesta osapuolesta:
1. maatalouden, metsätalousalan, maataloustuotteiden jalostuksen ja näihin liittyvät 
biotalousalan yritykset
2. ratkaistavan kysymyksen kannalta oleelliset asiantuntijat (organisaatiot), esim. 
tutkijat, neuvojat, yhdistykset.

Innovaatioryhmärahoitusta kaudelle 2014–2020 on jaettu hyvin erilaisiin kohteisiin, 
kannattaa seurata valittujen ryhmien toimintaa ja napata parhaat ideat omaan työhön.

Uusi ideahaku auki 19.11.2018 - 31.1.2019
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Yhteistyö: EIP -ryhmät
• Viljankuivaamon kosteudenpoistoprosessin, energiankäytön ja ohjauksen kehittäminen

• Maatilayhtymä Sippola

• Hukkakauran ja muiden rikkakasvien tunnistaminen minihelikopterikuvista
• Turun yliopisto, Biokemian laitos

• Maatalouden liiketoiminnan kehittäminen älykkäällä data-analytiikalla (MIKÄ-DATA)
• Hakija: Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos

• Laatukauran tuotanto ja siitä syntyvän kasvimassan hyötykäyttö termomekaanisen prosessin avulla 
(Laatukaura)

• Luonnonvarakeskus

• Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle
• Suomen ympäristökeskus

• Digipaali-hanke https://www.maaseutu.fi/maaseutu/ymparisto/digitalisaatio-tulee-rehupaaleihin
• Hämeen ammattikorkeakoulu

• Älyrehu-hanke https://www.maaseutu.fi/maaseutu/ymparisto/alykas-rehu-auttaa-karjan-ruokinnassa/
• Oulun yliopisto.

• Kuvaa nautaa -hanke https://www.maaseutu.fi/maaseutu/ymparisto/lampokuvaus-apuna-nautojen-
hyvinvoinnin-tarkkailussa/

• Savonia ammattikorkeakoulu
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M07 Maaseudun palvelut 
ja kylien kehittäminen

Laajakaistayhteydet, digitalisaation edistäminen, 
kokoontumis- ja markkinapaikat, harrastusmahdollisuudet, 

turvallisuus, yhteisöllisyys
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M07 Maaseudun palvelut ja kylien kehittäminen 

• maaseutualueiden kuntien ja kylien ja niiden peruspalvelujen 
kehittämissuunnitelmien sekä Natura 2000 -alueita ja muita 
luonnonarvoltaan merkittäviä alueita koskevien suojelu- ja 
hoitosuunnitelmien laatimisen ja päivittämisen;

• investoinnit kaikenlaisten pieninfrastruktuurien luomiseksi, 
parantamiseksi tai laajentamiseksi, uusiutuvia energialähteitä ja 
energiansäästöä koskevat investoinnit mukaan luettuina;

• laajakaistainfrastruktuurin, myös sen luomisen, parantamisen ja 
laajentamisen, passiivisen laajakaistainfrastruktuurin sekä 
laajakaistan ja julkisten sähköisen hallinnon ratkaisujen 
saatavuuden;

• investoinnit maaseutuväestölle suunnattujen paikallisten 
palvelujen, vapaa-aika ja kulttuuri mukaan luettuina, ja niihin 
liittyvän infrastruktuurin perustamiseen, parantamiseen tai 
laajentamiseen;

• investoinnit vapaa-ajan infrastruktuurin julkiseen käyttöön, 
matkailuneuvontaan ja pienimuotoiseen 
matkailuinfrastruktuuriin;

• kylien, maaseutumaiseman ja luonnonarvoltaan merkittävien 
alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen, 
ennallistamiseen ja kohentamiseen liittyvät selvitykset ja 
investoinnit, niihin liittyvät sosioekonomiset näkökohdat 
mukaan luettuina, sekä ympäristöalan tiedotustoimet.
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Maahanmuuttajat 
ovat tärkeä osa 
maaseudun 
työvoimaa ja 
merkitys on 
edelleen kasvussa. 
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Tuleva kausi 2021-2027: osallistu 
työpajatyöskentelyyn

Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta (CAP) valmistellaan 

parhaillaan. Yhteinen maatalouspolitiikka hyödyttää niin maatalousyrittäjiä, 

maaseudun asukkaita kuin myös maaseudun yrityksiä. 

Maa- ja metsätalousministeriön CAP-sivuilta löytyvät maa- ja 

metsätalousministeriön asettamat työryhmät, työpajalistaus ja perustietoa 

valmistelun etenemisestä. Työpajoissa kerätään tarpeita ja ideoita siitä, millä 

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan toimilla voitaisiin edistää suomalaisen 

maatalouden ja maaseudun kehittymistä uudella rahoituskaudella.
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Jotta voisimme hyvin.

Marianne Selkäinaho

Maa- ja metsätalousministeriö

Marianne.selkainaho@mmm.fi

twitter: @MarianneSelkina


