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Katsaus maaseudun
kehittämishankkeisiin 2021 - 2022



Perustyylin dia
• Jos haluat erivärisen dian, klikkaa diaa hiiren oikealla

painikkeella ja valitse "dian suunnittelu". Oikealle
sivupalkkiin tulevat näkyviin muut tämän teeman
diavärit.



Kansallinen valmistelu syksyllä 2020

• Valmistaudutaan siirtymäkauteen 2021 – 2022
- TAE 2021 70 M€ maaseudun kehittämiseen (ELY) + 30 M€

(Leader) hanke- ja yritystukien kautta, ja 68 M€
myöntövaltuus maatalouden aloittamis- ja investointi-
avustuksiin, ehdot nykyiset

- Maatalouden tulotuet ohjelmakauden 2014 – 2020
tukiehdoilla

• CAP suunnitelmavalmistelu etenee heinäkuun MFF –
ratkaisun pohjata
• toimenpideluonnokset ja tarveanalyysit ovat valmistelussa
• Alueellisten suunnitelmien valmisteluaikataulu

todennäköisesti toukokuun 2021 loppuun mennessä
• Alueellisista jakokriteereistä LUKE:n valmistelema pohja,

jonka pohjalta ministerin päätös myöhemmin



Siirtymäkauden ja elvytyskauden
rahoituksen sisällöt ja painotukset
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Maaseudun kehittäminen
Siirtymäkausi
• Siirtymäkaudella 2021 – 2022 jatketaan kauden 2014 –

2020 toimenpiteillä ja tukimuodoilla
Elvytysvarat
• Haettavissa rinnakkain siirtymäkauden rahoituksen

kanssa
• Kohdentaminen poikkeaa siirtymäkauden rahoituksesta
• Kohdennetaan taloudellista toimintaa lisääviin ja

työllisyyttä vahvistaviin kestäviin investointeihin, jotka
edistävät vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta



Elvytysvarojen käyttö
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• Maatalousinvestoinnit (uusiutuva energia,
tuotantoympäristö, hygienia, työympäristö ja eläinten
hyvinvointi)

• Yritysrahoitus (uusiutuva energia ja yritysten omistajan-
vaihdokset)

• Laajakaistat ja digi –hankkeet
• Luomu
• EIP- hankkeet

- Rahoitusehdot vielä osin valmistelussa mm. yritystuet



Maaseudun kehittämishankkeet
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• Kaikkia 2014 – 2020 kehittämisohjelman
hanketukimuotoja voi hakea, Hyrrä lajittelee hakemukset
tukityyppikoodeittain joko siirtymäkauden rahoitukseen
tai elpymisvaroihin

• Myöntövaltuudet siirtymäkauden osalta hieman
pienempiä kuin edelliskaudella

• Elpymisvaroja ei jaeta maakuntakohtaisiksi valtuuksiksi
• Valintakriteerit ovat entisellään.



Hakujaksot 2021 -2022

• Hanketuet
1. -> 30.9.2021
2. -> 31.1.2022
3. -> 30.4.2022
4. -> 30.9.2022
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ELY-keskusten alueelliset maaseudun
kehittämissuunnitelmat ja LEADER-
toiminta vv. 2023 -2027
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• MMM ohjeisti vuoden 2020 helmikuussa ELY-keskuksia
laatimaan alueelliset maaseudun kehittämissuunnitelmat
ja palauttamaan ne ministeriöön marraskuun loppuun
mennessä

• MFF-ratkaisun viivästyttyä aikataulu muuttui ensin
toukokuun lopuksi 2021, siten kesäkuun lopuksi 2021.

• Paikallisilla toimintaryhmillä kaksivaiheinen hakuprosessi
- 1. vaiheessa LEADER -toiminta-alueen määrittely
- 2. vaiheessa kehittämisstrategian viimeistely



Maakunnallinen valmistelu 2020 - 2021
• Älykkäät maaseudut – virtuaalitilaisuus 24.11.2020

- Sen pohjalta esille nousseiden kehittämisteemojen
jatkovalmistelu Wiima-alustalla mahdollisimman laajassa
kansalaiskeskustelussa joulukuusta 2020 lähtien

• Kainuun maaseuturyhmän työpajat 2.2.,29.3.,19.5. ja
11.6.2021 Kainuun alueellisen suunnitelman
jatkotyöstämisessä

• Suunnitelman yhteensovitus maakuntaohjelman ja
rakennerahasto-ohjelman sekä LEADER –ohjelmien
kanssa virkatyönä

• Palautus maa- ja metsätalousministeriöön 23.6.2021
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Valtakunnallisen CAP valmistelu
• Valmisteltu laaja-alaisessa yhteistyössä eri sidosryhmien

kanssa vuosina 2019-2021.
• Lausuntokierros kesäkuu – syyskuu/21

• Luonnoksesta annettiin 330 eri lausuntoa
• MMM valmistelee lopullisen suunnitelman lausuntojen

palautteen perusteella vuoden vaihteeseen mennessä
• Suunnitelma sisältää sekä viljelijöille maksettavat suorat

tuet sekä maaseudun kehittämisen kokonaisuuden
• Maaseudun kehittämisosio sisältää edelleen viljelijätukia

(LFA, ympäristökorvaukset, neuvonta)  sekä muuta
maaseudun kehittämistä koskevia toimenpiteitä
(rakennetuet, hanke- ja yritystuet)
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KIITOS!

• juha.s.maatta@ely-keskus.fi
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