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Suomen CAP-suunnitelmaan sisällytettävien toimenpiteiden hallintoa 
valmisteleva ryhmä

Asettaminen

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään asettanut Suomen CAP-suunnitelmaan 
sisällytettävien toimenpiteiden hallintoa valmistelevan työryhmän.

Toimikausi

26.9.2018-31.12.2020

Tausta

Rahoituskauden 2021-2027 alussa monet maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
tuki-ja korvausjärjestelmät muuttuvat. Lisäksi vuoden 2021 alusta Suomessa tulee 
voimaan maakuntauudistus, joka muuttaa aluetason hallintoa ja prosesseja, ja vuoden 
2019 alusta aloittaa toimintansa Ruokavirasto, joka vastaa tukijärjestelmien ja 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanon suunnittelusta, 
toteutuksesta, kehittämisestä ja seurannasta sekä varojen käytön asianmukaisesta 
hallinnosta ja valvonnasta.

CAP-suunnitelmaa ja horisontaaliasioita koskevissa EU-asetuksissa tullaan 
määrittämään Suomen CAP-suunnitelmaan sisällytettävien toimenpiteiden 
toimeenpanoon, hallintorakenteisiin ja hallintoelimiin liittyvät vaatimukset. Lisäksi 
suunnitelmassa ja toimeenpanossa on huomioitava ns. yleisasetuksen edellyttämät 
vaatimukset.
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Suunnittelussa on otettava huomioon myös horisontaaliasetuksessa edellytettyjen 
hallintoelinten akkreditoinnin ja nimittämisen sekä em. CAP-suunnitelmaa koskevassa 
asetuksessa edellytettyjen hallintorakenteiden arvioinnin yhteensovittaminen.

Toimeenpanon organisoinnin tulee tukea CAP-suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista. Tavoitteena on, että kullakin organisaatiolla on oma selkeä tehtävä ja 
vastuu. Hallintorakenteen tulee olla sellainen, että se mahdollistaa vaikuttavien 
tulosten syntymisen asiakkaiden hyväksi ja samalla varmistaa sääntöjen mukaisen 
yhteisten varojen käytön. Hallintorakenteen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että 
CAP-suunnitelman toteutuksen seurannan ja arvioinnin suorittamiseksi tarvittavien 
tietojen tulee olla oikea-aikaisesti ja luotettavasti saatavilla, ja että toimeenpanon 
organisointi on kustannustehokas. Hallintoviranomaiselle säädetty vastuu 
toimeenpanotahojaja tuensaajia kohtaan tulee hoitaa tehokkaasti.

Hallintomallin suunnittelu edellyttää lisäksi välittävien elinten tarpeen arviointia sekä 
tätä koskevaa ehdotusta.

Maakuntauudistuksen yhteydessä työ- ja elinkeinoministeriön resurssiohjauksessa 
elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksissa hoidetut maatalous-ja 
maaseutuhallinnon tehtävät, maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 
kunnissa annetussa laissa (210/2010) tarkoitettujen yhteistoiminta-alueiden tehtävät, 
aluehallintovirastojen täydentävien ehtojen valvontatehtävät sekä 
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetussa laissa (410/2009) 
tarkoitetuilla yhteistoiminta-alueilla hoidetut ympäristöterveydenhuollon tehtävät 
siirretään 18 maakunnalle. Maatalous-ja maaseutuhallinnon tehtäviä hoitavien 
viranomaisten määrä vähenee merkittävästi. Samalla maakuntauudistus mahdollistaa 
tehtävien järjestämisen uudella tavalla. Tehtäviä uudelleen järjestettäessä on otettava 
huomioon hallinto- ja maksajaviranomaistehtäviä koskeva Euroopan unionin 
lainsäädäntö.

Suomessa uudistuksen valmisteluun on 7.3.2017 (Dnro MMM046:00/2016) asetettu 
Euroopan unionin maatalous- ja maaseutupolitiikan uudistamisen valmistelun 
strategiaryhmä ja 24.9. 2018 maaseudun kehittämistoimia valmisteleva työryhmä, 
maataloustuotannon kehittämistoimenpiteitä valmisteleva työryhmä ja markkinoiden 
kehittämistoimenpiteitä valmisteleva työryhmä.

Tehtävät
Työryhmän tehtävänä on tehdä esityksiä Euroopan unionin maatalous-ja 
maaseutupolitiikan uudistamisen valmistelun strategiaryhmälle:

1. Valmistella Suomen CAP-suunnitelmaan sisällytettävä kuvaus hallintorakenteesta. 
Hallintorakanteen tulee täyttää EU-lainsäädännössä, sille asetetut vaatimukset.

2. Valmistella esitys teknisen avun tarpeen mitoituksesta ja jaosta 
henkilöstömenoihin ja muihin menoihin.

3. Valmistella esitys kansallisen maaseutuverkoston tehtävistä, organisoinnista ja 
sijoituspaikasta.



4. Valmistella esitys Leader-ryhmien toimintarahan hallinnoinnista.

Hallintomallityöryhmän on ehdotuksessaan otettava lisäksi huomioon

• Toiminnan yhteensovitus EU:n rakennerahastojen (EAKR, ESR) ja Euroopan 
meri-ja kalatalousrahaston (EMKR) kanssa

• Maataloustuotannon valvonnan kehittämisestä tehdyn selvityksen prosessi- ja 
organisointisuositukset.

• Hallinnolliset tarpeet maakuntien välisen yhteistyön helpottamiseksi.

• Työryhmän tulee ottaa ehdotuksessaan huomioon Ahvenanmaahan liittyvät 
itsehallintokysymykset

Kokoonpano

Puheenjohtaja: Tanja Viljanen, hallitusneuvos, maa- ja metsätalousministeriö 
Varapuheenjohtaja: Taina Vesanto, maatalousneuvos, maa-ja metsätalousministeriö

Muut jäsenet: (varajäsenet sulkeissa)
Mirja Kiviranta, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö 
Martti Patjas, neuvotteleva virkamies, maa-ja metsätalousministeriö 
Mika Saari, lainsäädäntöneuvos, maa-ja metsätalousministeriö 
Sanna Sihvola, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö 
Jaakko Rinne, projektipäällikkö, Maaseutuvirasto 
Heli Pöyhönen, yksikönjohtaja, Maaseutuvirasto 
Keijo Yli-Hukkala, yksikönjohtaja, Maaseutuvirasto

Kari Kivikko, yksikön päällikkö, Hämeen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus 
(Hannu Linjakumpu, yksikön päällikkö, Lapin elinkeino-, liikenne-ja 
ympäristökeskus)
Teppo Rekilä, yhteyspäällikkö, Keski-Pohjanmaan liitto (Marita Mutka, 
strategiapäällikkö, Keski-Pohj anmaan liitto)
Leila Lindström, ohjelmavastaava, Ahvenanmaan maakunnan liitto, (Sölve Högman, 
toimistopäällikkö)
Heli Walls, Leader-asiamies, Suomen Kylät ry (Emil Oljemark, toiminnanjohtaja, I 
samma bät - samassa veneessä rf)
Noora Fager-Pintilä, maaseutupäällikkö, (Taina Wirberg, maaseutuasiamies) 

Asiantuntij asihteerit:
Leena Anttila, neuvotteleva virkamies, maa-ja metsätalousministeriö 
Susanna Ollila, ylitarkastaja, Maaseutuvirasto



Työssä on kuultava työ-ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön, Suomen 
Kuntaliiton, maa-ja metsätalousministeriön maksajaviraston akkreditoinnista 
vastaavan tahon sekä maaseutuverkoston edustajia. Työryhmä voi kuulla myös muita 
asiantuntijoita.

Kustannus ja rahoitus
Valtionhallinnon ulkopuolisten työryhmän jäsenten ja sen kuulemien asiantuntijoiden 
matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti. 
Matkakustannukset korvataan momentilta 30.01.01. (maa- ja metsätalousministeriön 
toimintamenot).

Vanhempi hallitussihteeri

JAKELU työryhmän j äsenet, varaj äsenet j a asiantuntij asihteerit

TIEDOKSI MMM:n kansliapäällikkö


