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Maaseutuohjelman tulevat valintajaksot
• Kahden vuoden siirtymäkausi 2021 - 2022. 

• Uusi rahoituskausi alkaa 1.1.2023

• Siirtymäkausivuosien (2021 ja 2022) vuoksi myöntöjä 
voidaan tehdä ”tauotta” (nykyisen ohjelman toimenpiteet, 
siirtymäkauden varat + ”elvytysvarat”)

• Jatkuva haku, päätökset tehdään valintajaksoittain

• Vuoden 2021 valintajaksot ovat seuraavat
• Kehittämishankkeet

a) 1.10.2020 - 22.1.2021

b) 23.1. – 30.4.2021

c) 1.5. – 30.9.2021

• Yritys- ja yritysryhmähankkeet

a) 1.11.2020 - 22.1.2021

b) 23.1. – 31.3.2021

c) 1.4. – 31.5.2021

d) 1.6. – 31.7.2021

e) 1.8. – 30.9.2021

f) 1.10. – 30.11.2021
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Maaseuturahaston elvytysrahoitus

• Suomen osuus (n. 209 milj. euroa) jaetaan Manner-
Suomen ja Ahvenanmaan kesken. Ahvenanmaa vastaa 
omien toimiensa suunnittelusta ja toimeenpanosta.  

• Toteutusvuodet 2021-2022 (n+3)

• Toteutetaan osana maaseutuohjelmaa

• Ohjelmamuutoksen toimitus komissiolle tammikuussa 
2021
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• Jäsenmaa määrittelee elvytystarpeet ja valitsee keinot

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

• Elvytysvarojen kohdennuksessa otetaan huomioon 
samanaikainen siirtymäkauden rahoitus sekä myös 
tulevan ohjelmakauden (2021-2027) kokonaisuus

• Osa mahdollisista elvytykseen liittyvistä toimista 
voidaan hoitaa yksinkertaisemmin maaseutuohjelman 
siirtymäkauden rahoituksella
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Elvytysvaroilla rahoitettavaksi esitettyä 1/4
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• Maatalousinvestoinnit

• uusiutuva energia (ml. biokaasu, aurinko- ja tuulienergia), 
ympäristö ja eläinten hyvinvointi, työympäristö ja tuotantohygienia

• biokaasuinvestointien tukitaso nostettaisiin 40% -> 50%

• Maataloustuotteiden jalostusinvestoinnit

• Uuden, ympäristöystävällisemmän ja tehokkaamman teknologian 
tai toimintatavan käyttöönottaminen, digitaalisuuden lisääminen, 
energiamuodon vaihtaminen uusiutuvaan energiaan, uusiutuvan 
energian käytön lisääminen ja tuotanto yrityksen omaan käyttöön 
sekä energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen ja 
ruokahävikin vähentäminen.

• Kohderyhmänä mikro- ja pienyritykset maaseutualueilla (sis. 
maatilat, jotka jalostavat maataloustuotteita maatalouden 
yhteydessä saman Y-tunnuksen alla).

• Tukitaso 35%. 



Elvytysvaroilla rahoitettavaksi esitettyä 2/4
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• Yritysten perustaminen

• Ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluiden hankkiminen 
sukupolven- ja omistajanvaihdosten valmistelua varten. Tuki 
enintään 10 000 euroa mikro- ja pienyrityksille maaseutualueilla. 

• Yritysinvestoinnit

• Uuden, ympäristöystävällisemmän ja tehokkaamman teknologian 
tai toimintatavan käyttöönottaminen, digitaalisuuden lisääminen, 
energiamuodon vaihtaminen uusiutuvaan energiaan, uusiutuvan 
energian käytön lisääminen ja tuotanto yrityksen omaan käyttöön, 
energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen ja ruokahävikin 
vähentäminen sekä uusiutuvaa energiaa tuottavien, olemassa 
olevien laitosten uudistaminen.

• Kohderyhmänä mikro- ja pienyritykset maaseutualueilla (sis. 
maatilat, jotka jalostavat maataloustuotteita maatalouden 
yhteydessä saman Y-tunnuksen alla).

• Tukitaso 30%, uusien biokaasulaitosten investointien tukitasoa 
nostettaisiin nykyisestä 30%:sta 50%:iin. 



Elvytysvaroilla rahoitettavaksi esitettyä 3/4
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• Laajakaista ja digi-hankkeet

• Rahoituslähteitä ovat lisäksi koheesiorahoitus TEM:n
hallinnonalalta ja hallitusohjelma. Yhteensovitusta tehdään 
kansallisessa laajakaistatoimistossa (BCO). 

• Ympäristökorvaukset

• Kiertotalouden edistämistoimet

• Luonnonmukainen maatalous

• Siirtymäkauden rahoituksella ja elvytysvaroilla 



Elvytysvaroilla rahoitettavaksi esitettyä 4/4
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• Eläinten hyvinvointikorvaukset

• Tuotantoeläinten hyvinvointi, terveydenhoito, bioturvallisuus, 
antibioottien käytön vähentäminen tukevat PelloltaPöytään –
strategian tavoitteita. CAP-suunnitelman valmistelussa on 
esim. hyvinvointisuunnitelmat ja vapaan porsituksen 
edistäminen, jotka sopisivat myös elvytykseen. Nämä 
saataisiin tietojärjestelmiin v. 2022.

• EIP-hankkeet / Maaseudun innovaatioryhmät

• Kohdennetaan erityisesti alkutuotannon digitalisaation, 
vihreän talouden ja muutosjoustavuuden edistämiseen. 
Innovaatioryhmän toimintaan voi liittyä myös investointi, 
johon on mahdollista saada 20 % korotettu tukitaso.

• Elvytysvarojen käytön aikana vuosina 2021-2022 on 
käytössä maaseudun kehittämisohjelman 
siirtymäkauden rahoitus! 



MMM:n väliaikaiset tuet yrityksille
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• Maaseutuyritysten väliaikainen tuki

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki on tarkoitettu 
maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan 
ja alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka 
jalostavat ja myyvät maataloustuotteita.

• Alkutuotannon yritysten väliaikainen tuki

Alkutuotannon väliaikainen tuki on tarkoitettu 
alkutuotannon alalla toimiville, suoraan koronakriisistä 
kärsineille yrityksille.



MMM:n väliaikaiset tuet yrityksille
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• tukia voi hakea kesäkuulle 2021, päätökset 30.6.2021 
mennessä

• taloudellisen tilanteen heikentyminen johtuu koronasta

• tulojen lasku vähintään 30%



Alueellinen valmistelu 2020-2021
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▪ Laajennettu maaseutujaosto 27.10.2020

▪ CAP27 –webinaari 18.11.2020 (valtakunnallinen)

▪ Tammikuu - helmikuu 2021: 

– Älykkäät maaseudut -webinaari (osa 2) 21.1.2021

– Erilliset työpajat huhtikuussa (esim. painopisteittäin = 3 työpajaa)

▪ Toukokuu - kesäkuu 2021: 

– Seminaari/työpaja 

– lausuntokierros

– Maaseutujaosto ja MYR-käsittelyt ym. 

▪ Viimeistely kesäkuussa (DL 30.6.2021)

▪ Työpajojen ym. toteutus ”hybridinä” tai kokonaan etänä

▪ Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelmatyö



KASELY/Jyrki Pitkänen

Maaseudun kehittämisen alustavat painopisteet Kaakkois-
Suomessa tulevalla rahoituskaudella 2021-2027


