Maaseudun kehittämisohjelma
2014–2020
Tavoitteista tuloksiin
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Esityksen nimi

9.5.2019

Maaseutuohjelman
kolme strategista painopistettä

Edistetään biotaloutta ja sen
osana maataloutta harjoitetaan
taloudellisesti, sosiaalisesti ja
ekologisesti kestävällä ja eettisesti
hyväksyttävällä tavalla.

Monipuolistetaan maaseudun
elinkeinoja ja parannetaan
työllisyyttä kehittämällä yritysten
kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja
yritysten verkostoitumista.

Lisätään maaseudun elinvoimaa
ja elämänlaatua vahvistamalla
paikallista omaehtoista toimintaa.
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Esityksen nimi

9.5.2019

Maaseutuohjelman tavoitteet
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Esityksen nimi

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
9.5.2019

Kuka voi hyötyä maaseutuohjelmasta?
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Esityksen nimi

9.5.2019

Ohjelman varat toimenpiteittäin (milj. €)
26.3.2019 hyväksytty ohjelmaversio
Koulutus ja tiedonvälitys (80)
Neuvonta (29)
Investoinnit* (1089)
Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen** (378)

Julkinen
rahoitus yht.

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen (80)
Ympäristökorvaukset (1656)

8 209

Luonnonmukainen tuotanto (326)
Luonnonhaittakorvaukset*** (3653)

milj. €

Eläinten hyvinvointi (388)
Yhteistyö ja innovaatiot**** (160)
Leader (300)
Tekninen apu (70)

*
**
***
****
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Esityksen nimi

Sisältää kokonaan kansallista lisärahoitusta 656 milj. euroa, sis. maatila-, yritys- ja kosteikkoinvestoinnit
Sisältää kokonaan kansallista lisärahoitusta 67 milj. euroa
Sisältää kokonaan kansallista lisärahoitusta 1 868 milj. euroa
Sisältää maaseudun innovaatioryhmät (EIP)

9.5.2019

Ohjelman toteuma(milj. €)
Tilanne 31.12.2018
Koulutus ja tiedonvälitys (33,3)
Neuvonta (13,5)
Investoinnit* (253,1)
Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen (94,0)

Maksettu (julkinen
rahoitus yht.)

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen (37,0)
Ympäristökorvaukset (1 254,2)

4 855

Luonnonmukainen tuotanto (204,7)
Luonnonhaittakorvaukset** (2 547,7)

milj. €

Eläinten hyvinvointi (243,8)
Yhteistyö ja innovaatiot*** (38,4)
Leader (116,6)
Tekninen apu (18,2)

*
**
***
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Esityksen nimi

Sisältää kokonaan kansallista lisärahoitusta 44,3 milj. euroa, sis. maatila-, yritys- ja
kosteikkoinvestoinnit
Sisältää kokonaan kansallista lisärahoitusta 1 219,7 milj. euroa
Sisältää maaseudun innovaatioryhmät (EIP)

9.5.2019

Tavoitteet ja toteuma 31.12.2018
Koulutukseen osallistuneet henkilöt
Investointitukea saaneet maatilat
Nuorten viljelijöiden aloitustukea saaneet
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostukseen, markkinoille
saattamiseen ja kehittämiseen investoineet yritykset
Eläinten hyvinvoinnin edistämiseen sitoutuneet maatilat
Neuvontaa saaneet maatilat
- neuvontakäynnit
Ympäristö- ja ilmastotoimiin sitoutuminen (käytössä olevasta
maatalousmaasta)
Luonnonmukaiseen tuotantoon sitoutuminen (Käytössä olevasta
maatalousmaasta)
Yritysten perustaminen ja toiminnan kehittäminen
Luodut työpaikat
- lisäksi muut yritys- ja hanketoiminnassa luodut työpaikat
- lisäksi myötävaikutetut työpaikat
Hankkeet
- palveluiden ja kylien kehittäminen
- laajakaistahankkeet
- yhteistyötoimet
- lisäksi koulutus- ja tiedonvälityshankkeet
*Maksettu vähintään yksi välimaksu
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Tavoite
rahoituskaudelle
2014-2020(2023)
25 000 hlö
7 000 tilaa
2 700 tilaa
550 yritystä
4 500 tilaa
43 000 tilaa

josta Leader-ryhmien
osuus
5 000 hlö

50 yritystä

Toteuma 31.12.2018
(päättyneet
josta Leaderhankkeet)
ryhmien osuus
3 777 hlö
398 hlö
4 038 tilaa
495 tilaa
213 yritystä
6 032 tilaa
16 699 tilaa
n. 45 000 kpl

83 %

90 %

16 %
6 000 yritystä

500 yritystä

13,1 %
1 599 yritystä

5 700 työpaikkaa

1 700 työpaikkaa

3 910 hanketta
3 500 hanketta
100 hanketta
310 hanketta

3 000 hanketta

9.5.2019

Toteuma
31.12.2018
(käynnissä olevat josta Leaderhankkeet*)
ryhmien osuus
44 614 hlö
855 hlö
1 026 tilaa
411 tilaa

35 yritystä

107 yritystä

18 yritystä

745 yritystä

921 yritystä

394 yritystä

1 706 työpaikkaa
617 työpaikkaa
676 työpaikkaa
208 työpaikkaa
n. 50 000 työpaikkaa

2 675 työpaikkaa 877 työpaikkaa
345 työpaikkaa 10 työpaikkaa

1 539 hanketta
28 hanketta
179 hanketta
111 hanketta

720 hanketta
26 hanketta
260 hanketta
168 hanketta

1 459 hanketta
74 hanketta
38 hanketta

644 hanketta
45 hanketta
31 hanketta

Saavutuksia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

48 391

ihmistä on parantanut osaamistaan osallistumalla koulutukseen

90 %

maatalousmaasta on ympäristö- ja ilmastotoimien piirissä

13,1 %

maatalousmaasta on luomua

2 840

yritystä on perustettu tai toimintaa on kehitetty

16 699

tilaa on hyödyntänyt neuvontaa

6 032

tilaa on tehnyt eläimille lain vaatimuksia paremmat oltavat

5 064

tilaa on saanut tukea uudistavaan investointiin

906

tilaa on saanut nuorten viljelijöiden aloitustukea

2 259

hanketta on mm. kehittänyt palveluita ja kyliä

3 000 km

nopeaa verkkoyhteyttä laajakaistahankkeiden ansiosta

Toteuma 31.12.2018 (hyväksytyt hankkeet, maksettu väh. yksi välimaksu)
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9.5.2019

Ympäristökorvaukset ja luomu
• Ympäristötoimia on toteutettu laaja-alaisesti, pintaalatavoitteet on pääosin saavutettu

• Ympäristötoimien vaikutuksia on arvioitu koko EUjäsenyyden ajan ja toimia on suunniteltu
tutkimustulosten perusteella

• Pitkäjänteisellä toiminnalla on saavutettu hyviä tuloksia
ja vaikuttavuutta

• Suojavyöhykkeitä on vihdoin toteutettu paljon,
sijoittumisessa tarkentamisen varaa

• Lähes 30 000 ha hoidettuja perinnebiotooppeja
• Talviaikainen kasvipeitteisyys on lisääntynyt
merkittävästi

• Ympäristökorvauksilla on merkittävä vaikutus
ravinnekuormituksen ja eroosion vähenemiseen

• Luomutilojen määrä ja pinta-ala on lisääntynyt nopeasti
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Esityksen nimi

9.5.2019

Uudistumista, kilpailukykyä ja uutta osaamista
• Maaseudun innovaatioryhmissä viljelijät,
tutkijat ja neuvojat kehittävät yhdessä uusia
ratkaisuja ja vievät ne suoraan käyttöön.

• Maaseudun yrittäjien yhteistyö ja uusien
ratkaisujen leviäminen on lisääntynyt.
Yritysryhmiä on perustettu ja yhteistyö
saman alan ja alueen sisällä on kasvanut.

• Maatilojen investoinneilla on parannettu
kannattavuutta, eläinten hyvinvointia,
energiatehokkuutta ja lisätty uusiutuvaa
energiaa.

• Osaamisen kehittäminen on avain
kestävään kasvuun. Lisätty viljelijöiden ja
muiden yrittäjien osaamista.
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Esityksen nimi

9.5.2019

Maaseudun yrittäjyys on monipuolistunut ja uudistunut

• Yhä useampi maaseudun yritys toimii maaja metsätalouden ulkopuolella. 30 %
yrityksistä (40 % yritystoimipaikoista) toimii
maaseudulla (+ monialaiset maatilat).

• Yritysten joukossa on kasvuhakuisia ja
kansainvälisille markkinoille tähtääviä. 23 %
maaseudun yrityksistä on kasvuyrityksiä.
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Esityksen nimi

9.5.2019
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9.5.2019

Viestintä

• Viestintäverkosto toimii koko maassa
ohjelman viestinviejänä. Tutustu
toimintaan tarkemmin:
• Maaseutu.fi
• Twitter: @maaseutuFI
• Ruokavirasto
• ELY-keskukset
• Kunnat
• Leader-ryhmät
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9.5.2019

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020
seurantakomitea
Asetettu 8.1.2015 (toimikausi jatkuu syksyyn 2024)
Seurantakomitean puheenjohtajana toimii Jaana Husu-Kallio
Jäseniä 33 keskeisistä sidosryhmistä (MMM, VM, YM, TEM, Ruokavirasto, ELYkeskukset, tuottajajärjestöt, Suomen Yrittäjät, työmarkkinajärjestöt,
neuvontajärjestöt, 4H-liitto, YTA-alueet, eläinsuojelujärjestöt, ympäristöjärjestöt,
Leader-ryhmät, Suomen Kuntaliitto ja Maakuntaliitot)
Seurantakomitea mm. seuraa maaseutuohjelman toimeenpanoa ja edistymistä
sekä hyväksyy ohjelmamuutokset ja vuosiraportit

Kokoontuu kaksi kertaa vuodessa (touko-kesäkuussa ja marras-joulukuussa)
Asettamispäätös, esityslistat ja kokousmuistiot löytyvät Maaseutu.fi-sivuilta
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9.5.2019

Jotta voisimme hyvin.

www.maaseutu.fi
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