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Mitä rahoitusta on käytössä vuosina 2021-2027?
Siirtymäkausi, elvytysvarat ja CAP

Siirtymäkausi 2021-2022
• Siirtymäkaudella on toimintaa ja rahoitusta ->turvataan maaseudun 

kehittämistyön jatkuvuus
• Nykyistä maaseutuohjelmaa jatketaan nykyisillä säännöillä ja uuden 

kauden rahoituksella (siirtymäkauden rahoitus 1.4.2020 alkaen)
• Rahoitushaut jatkuvat keskeytymättä ennen CAP kauden alkua -> 

siirtymäkauden valintajaksojen puitteissa voi hakea rahoitusta 
• Rahoituksen määrästä ja jaosta alueille sekä valtakunnalliseen 

toimintaan ei vielä päätöksiä 
• Valtakunnallisesta teemahausta valmistelu käynnissä
• Ohjelmaa toteuttavien hankkeiden toteuttamisaika ja maksatukset voivat 

jatkua vuoden 2025 loppupuolelle
• CAP-suunnitelman toteuttaminen alkaa 1.1.2023 (tavoite)
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 Siirtymäkaudella rahoitus jatkuu periaatteessa entisellään, mm. 
uusiutuvan energian ja biotalouden kehittäminen entisillä välineillä 
jatkuu -’uutta sisältöä ja yhteistyötä toki tarvitaan’

 Laajakaistainvestoinnit ja EIP-hankkeet eivät sisälly siirtymäkauden 
ns. perusrahoitukseen, koska ovat mukana elvytystoimissa 

 Yhteistyö -hankkeet: mm. yritysryhmähankkeet, ilmastoratkaisut ja 
digitalisaatio, verkostohankkeet energia-alan toimijoiden kesken

 Koulutus ja tiedonvälitys –hankkeet, uutta tietoa ja osaamista mm. 
energiasta ja biotaloudesta

 Rahoitusmahdollisuuksia on tarjolla monipuoliseen kehittämiseen
 Valintakriteerit säilyvät entisellään ja valintamenettelyihin ei ole 

tulossa muutoksia –’hyvät hankkeet pärjäävät pisteytyksissä’
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Maaseuturahaston elvytysrahoitus 
Lähteet: MMM esittelydiat

 Maaseuturahaston elvytystoimenpiteet ovat osa laajempaa EU:n 
elvytyspakettia, jolla tuetaan koronakriisistä kärsiviä EU-jäsenmaita 

 Kokonaisuudessaan Suomen saaman rahoituksen arvioidaan olevan 
2,3 miljardia euroa. Maaseuturahaston osuus on noin 209 miljoonaa 
euroa ja toteutusvuodet 2021-2022 (n+3)

 Toteutetaan maaseutuohjelman muutosmenettelyllä, esitys komissiolla 
käsittelyssä alkuvuodesta

 Elvytysvaroilla voidaan toteuttaa maaseudun kehittämistoimenpiteitä 
tarkemmalla painotuksella –vrt. komission painotukset elvytyksestä

 Jäsenmaa määrittelee elvytystarpeet ja valitsee keinot –MMM 
valmistelee

 Maaseuturahaston elvytystoimenpiteissä painotetaan luonnonvarojen 
kestävää käyttöä, digitalisaatiota ja sosioekonomista kestävyyttä.

 Linkit mm. Pellolta Pöytään ja Biodiversiteetti-strategioihin –’vihreät 
strategiat’



Elvytysvaroilla rahoitettavaksi esitettyä

 Maatalousinvestoinnit
 Yritysrahoitus
 Laajakaista ja digi-hankkeet
 Luonnonmukainen tuotanto
 Eläinten hyvinvointi
 EIP-hankkeet (European Innovation Partnership)
 Tärkeätä huomioida kokonaisuus: samanaikaisesti toteutetaan 

siirtymäkauden rahoitusta ja muiden rahastojen toimenpiteitä

 Huom. ei vielä päätöksiä elvytysvaroista, valmistelu kesken
 Tässä esitetään se, mitä on suunniteltu ja esitetty
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Elvytysrahoituksen kohdentaminen yritystoiminnan näkökulmasta

Elvytysrahoituksen kohdentaminen
• Elvytysrahoitusta kohdennetaan maaseutualueilla tehtäviin taloudellista 

toimintaa lisääviin ja työllisyyttä vahvistaviin kestävän kehityksen 
mukaisiin investointeihin, jotka edistävät vihreää siirtymää ja 
digitaalista muutosta sekä vauhdittavat yritysten 
liiketoimintaedellytysten elpymistä sekä jatkuvuutta

• Yritysten uudistuminen tarkoittaa ennen kaikkea uuden tekemisen 
tavan löytämistä ja yritystoiminnan kehittämistä kannattavaksi ja 
kestäväksi ilmasto- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen

Voisiko kehittämishankkeissa edistää näitä tavoitteita?



Uusi rahoituskausi CAP 2023-2027 
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