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Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 1/2

• Maaseutuohjelman tarkoituksena on tukea kasvua ja kehitystä, tuoda 
hyvinvointia koko Suomelle. Ohjelman kautta on vuosina 2014–2020 
tarjolla rahoitusta jopa yli kahdeksan miljardia euroa ympäristön tilan 
tukemiseen, maaseudun elinkeinojen ja työllisyyden edistämiseen ja 
toimintaympäristön kehittämiseen, harrastusmahdollisuuksien, 
yhteisöllisyyden edistämiseen ja vireän toiminnan luomiseen. 

• Yleisimpiä rahoituksen hyödyntäjiä ovat maatilat ja muut maaseudulla 
toimivat yritykset, kyläyhteisöt ja järjestöt. 
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• Maaseutuun panostamisen tulokset näkyvät puhtaampina vesistöinä, 
hyvinvoivina eläiminä ja laadukkaana ruokana kaupoissamme. 

• Maaseutuohjelman avulla on luotu vetovoimaisia matkailukohteita, 
monta kansainvälisille markkinoille ponnistanutta yritystä sekä 
harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille. 

• Tavoitteena on helpottaa uuden teknologian hyödyntämistä ja tukea 
uudistuksia, joiden ansiosta suomalainen maaseutu on saavutettavissa 
kaikkialta maailmasta.
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Maaseutuohjelmassa kuljetusalaan / liikkumiseen 
liittyviä hankkeita 

• Maaseudun ja pienyrittäjyyden kiertotalouden selvityshanke / Satakunta

• Esiselvitys kannonnoston kehittämismahdollisuuksista / Keski-Suomi

• Alueellisen biokaasulaitoksen esiselvitys / Satakunta

• Muotoilun matkassa, kiertävä käsityöneuvonta, muotoiluauto / Pohjois-
Pohjanmaa

• Terälahden biokaasulaitoksen perustamisen esiselvitys / Pirkanmaa

• Yksityistiekunnat toimiviksi Alajärvellä / Etelä-Pohjanmaa

• Puunhankinnan digitaalinen yhteistyöalusta  / Keski-Suomi

• Uudenmaan kuljetusinfra kuntoon – UKK / Uusimaa

• Toimiva Biotalouden Infra ToBiRa / Pohjois-Savo

• Alueellinen elintarvikelogistiikka –hanke / Lappi
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Maaseutuohjelman kehittämishankkeilla edistetään

• Osaamista, tiedonvälitystä, koulutusta

• Yhteistyötä

• Yritysryhmät

• Liikkumisen ja kuljetusten suunnittelu

• Monipaikkaisuuden mahdollistaminen

• Älykkäät kylät / maaseudut

• Iso kuva ja suunnittelu

• Yhteistyö ja yhteensovitus

• Kokeilut ja ratkaisut
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ENRD:n Smart Villages -työryhmä

• This thematic briefing is focusing on rural mobility, aiming to highlight factors and 
conditions to be taken into account when designing the future policies to ensure that 
Smart Villages strategies enable rural communities to design and test mobility 
solutions.

• https://enrd.ec.europa.eu/publications/smart-villages-rural-mobility_en

https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_en
https://enrd.ec.europa.eu/publications/smart-villages-rural-mobility_en
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ENRD:n Smart Villages työryhmässä: Rural mobility 

• ‘Mobility’ is a basic freedom; it is the possibility to access work, education, 
services, society and everything else that is part of a person’s life. In other 
words, mobility is one of the vital enablers of any community, especially of rural 
communities where many essential things are located some distance away. 
Providing more sustainable forms of mobility can also make an important 
contribution to mitigating climate change.

• Liikkuminen on perusvapaus; se on mahdollisuus tehdä työtä, kouluttautua, 
saada palveluja, osallistua yhteiskuntaan ja kaikkea muuta, mikä on osa ihmisen 
elämää. Toisin sanoen liikkuminen on yksi tärkeimmistä mahdollisuuksista 
kaikille yhteisöille, erityisesti maaseutuyhteisöille, joissa monet olennaiset asiat 
sijaitsevat jonkin matkan päässä. Kestävämpiä liikkumismuotoja tarjoamalla 
voidaan myös edistää merkittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemistä.

•
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Älykäs kylä –
hankkeiden 
suunniteltua 
mittakaavaa 1/4

• Taloudelliset - investoinnit ja toimenpiteet 
nousevien arvoketjujen ja paikallisten 
taloudellisten klusterien (sekä maatalouden että 
muun kuin maatalouden) tukemiseksi 
(yritystoiminnan kehittäminen), 

• Sosiaaliset - innovaatiot kestävien ja laadukkaiden 
sosiaalisten ja kulttuuripalvelujen varmistamiseksi. 

• Ympäristö - innovaatiot resurssitehokkuuden 
parantamiseksi, paikallisten energiayhteisöjen 
luomiseksi, hiilijalanjäljen vähentämiseksi, 
biologisen monimuotoisuuden lisäämiseksi sekä 
ympäristövarojen suojelemiseksi. 

Tarkoitus on mahdollistaa joustava
väine kylien tavoitteiden
toteuttamiseksi

- Suunnitelmallista yhteistyötä

- Konkreettista tekemistä

- Tulevaisuuden rakentamista
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Älykäs kylä –hankkeiden suunniteltua mittakaavaa 2/4

• Taloudelliset - investoinnit ja toimenpiteet nousevien arvoketjujen ja 
paikallisten taloudellisten klusterien (sekä maatalouden että muun kuin 
maatalouden) tukemiseksi (yritystoiminnan kehittäminen), jotka 
perustuvat paikallisiin hyödykkeisiin ja (potentiaalisiin) suhteellisen edun 
alueisiin (biotalous, älykkäät turistikohteet jne.). 

• Älykkäät liikenne- ja logistiikkaratkaisut, älykkäät paikalliset palvelut ja 
palveluketjut sekä älykkäät ruokaketjut, digitalisointi ja yritysten 
yhteistyö. Ja liitettävyys (laajakaista) ja erilaiset mallit yrityksille 
(esimerkiksi sosiaalinen yrittäjyys)
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Älykäs kylä –hankkeiden suunniteltua mittakaavaa 3/4

• Sosiaaliset - innovaatiot kestävien ja laadukkaiden sosiaalisten ja 
kulttuuripalvelujen varmistamiseksi. 

• Sijoitukset tulevaisuuden taitoihin. 

• Kaupunkien ja maaseudun yhteydet. 

• Kestävä hyvinvointi: vältetään segregaatio ja eriarvoisuus ihmisten 
välillä, parannetaan maahanmuuttajien ja muiden uusien tulijoiden 
kotouttamista, yhteisöä, elinoloja, kulttuuria, turvallisuutta. 

• Tietämys, tieto - myös hiljainen tieto - kylistä toiminnassa.
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Älykäs kylä –hankkeiden suunniteltua mittakaavaa 4/4

• Ympäristö - innovaatiot resurssitehokkuuden parantamiseksi, 
paikallisten energiayhteisöjen luomiseksi, hiilijalanjäljen 
vähentämiseksi, biologisen monimuotoisuuden lisäämiseksi sekä 
ympäristövarojen suojelemiseksi. 

• Kunnan viranomaiset, yrityssektorin edustajat, paikalliset asukkaat, 
tutkimuslaitokset ja asiantuntijat työskentelevät yhdessä 
kehittääkseen ja räätälöidäkseen uusia kustannustehokkaita 
ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi, etenkin kuljetuksen, asumisen 
ja ruuan yhteydessä.

• Vähähiiliset kylät: kiertotalous, kestävä ruoantuotanto ja paikallinen 
ruoka
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Siirtymäkausi – nykyisen maaseutuohjelman 
toteuttaminen jatkuu 2021-2022

• Siirtymäkaudella on toimintaa ja rahoitusta: nykyistä maaseutuohjelmaa 
jatketaan nykyisillä säännöillä, mutta uuden kauden rahoituksella.

• Päätöksenteko jatkuu vuoden 2022 lopulle

• Varoja on hyvin käytettävissä hyvin hankkeisiin

• Ohjelmaa toteuttavien hankkeiden toteuttamisaika ja 
maksatukset voivat jatkua vuoden 2025 loppupuolelle asti (n+3)

• Uuden CAP-suunnitelman toteuttaminen alkaa  1.1.2023
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EU:n elvytysvarat osana maaseutuohjelmaa

• Koronakriisistä toipumiseen

• Varoilla voidaan toteutetaan maaseudun kehittämistoimenpiteitä mahdollisesti 
tarkemmalla painotuksella:

• Jäsenmaa määrittelee tarpeet ja valitsee keinot. 

• Toimenpiteissä tulee painottaa vihreää taloutta (linkit Pellolta Pöytään ja 
Biodiversiteetti-strategioihin), digitalisaatiota ja sosioekonomista 
kestävyyttä.

• Varojen kohdennuksessa ja siirtymäkauden rahoituksessa on otettava 
huomioon myös koko CAP-rahoituskauden 2021-2027 kokonaisuus. 

• Suomen osuus noin 210 miljoonaa euroa

• Vuosina 2021-2022

• Valmistelu käynnissä, ei vielä päätöksiä
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Rural development –
long-term vision for 
rural areas 
This initiative will set out a vision for the future 
of rural areas by 2040 and gather views 
covering challenges such as:

demographic change 

connectivity

low income levels 

limited access to services.

It will also explore innovative, inclusive and 
sustainable solutions in the light of climate and 
digital transformation and the COVID-19 crisis.

https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-say/initiatives/12525-
Long-term-vision-for-rural-areas

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas

