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MAASEUDUN KEHITTÄMISEN JA MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TAVOITTEET JA TOIMEENPANOSUUNNITELMA VUODELLE 2022

2.1. ELY-keskuksen keskeiset painotukset vuodelle 2022

ELY ELY-keskuksen sanallinen, tiivis kuvaus toimenpiteistä

UUD • Suomen CAP27-suunnitelman viestiminen ja koulutus alueen toimijoille
• Alueellisen kehittämissuunnitelman viimeistely yhteistyössä alueen sidosryhmien kanssa
• Siirtymäkauden määrärahojen ja elvytysvarojen täysimääräinen käyttö
• Tukivalvonnan organisointi ja järjestäminen valvontamäärien palatessa normaalitasolle
• Tavoitellaan Uudenmaan lähi- ja luomuruoan tuotannon ja jatkojalostuksen lisäämistä vastaamaan maakunnan kuluttajien sekä elintarviketeollisuu-

den ja viennin tarpeita
• Edistetään hiilensidontaa lisäävien ja ilmastopäästöjä vähentävien menetelmien käyttöönottoa ja kehittämistä maaseudulla ja maataloudessa

VAR • Saaristomeri on noussut maakunnan keskeiseksi ja yhteiseksi strategiseksi painopisteeksi. Saaristomeren tilan kohentamistyötä jatketaan kasvi- ja
kotieläintalouden tuotanto- ja menettelytapoja kehittämällä sekä edistämällä maan rakennetta ja vesitaloutta, hiilineutraaliutta, ravinteiden kierrä-
tystä ja ilmastonmuutokseen varautumista.

• Pellolta pöytään -strategia on vahvasti mukana ELY-keskuksen ruokaketjutehtävissä ja laajemminkin. Biodiversiteetin edistämiseen liittyvät tavoit-
teet alkavat näkyä toiminnassa yhä vahvemmin uuden CAP-kauden lähestyessä.

• Varsinais-Suomen ilmastotiekartan toteuttaminen käynnistyy eri toimijoiden yhteistyönä vuonna 2022. Ruokaketjulla on tässä merkittävä osuus ja
asiassa huomioidaan laaja-alaisesti maaseudun kehittämiselle ja maa- ja elintarviketaloudelle asetettuja tavoitteita esim. ilmastonmuutoksen hillit-
semiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Työssä huomioidaan myös mm. kilpailukykyä, kannattavuutta, kehittymistä, uudistumista ja kestävyyttä koske-
vat tavoitteet. Turvaamme yleisestikin elinkeinoelämän menestysmahdollisuuksia.



   2 (85) 
  

 

• Huolehditaan päättyvän maaseutuohjelmakauden täysimääräisestä toteutumisesta ja muista tarpeellisista toimenpiteistä kauden päättämisessä. 
Samalla valmistaudutaan uuteen ohjelmakauteen ja siirtymäkauden varojen mahdollisimman sujuvaan käyttöönottoon ja pyritään elpymisvarojen 
tehokkaaseen ja nopeaan hyödyntämiseen.  

• Maaseudun kehittämisessä etusijalla on monipuolisen ja erikoistuneen alkutuotannon sekä maakunnan koko ruokajärjestelmän vahvistaminen. 
Samoin bio- ja energiatalouteen sekä maaseutumatkailuun liittyvää liiketoimintaa tulee edelleen kehittää. Kehittämistarpeita on mm. ruokajärjestel-
män ja matkailuelinkeinon varautumiskyvyssä toimintaympäristössä tapahtuviin nopeisiin muutoksiin. Apua tarvitaan myös maaseudun yritysten 
liiketoimintojen palauttamiseen normaalille tasolle pandemian aiheuttamien häiriöiden jälkeen. Kannustetaan maaseudun pienyrityksiä kilpailukykyä, 
uudistumista, kasvua, kansainvälistymistä ja hiilineutraaliutta edistäviin investointeihin (erityisesti ruokaketju, teknologiateollisuus, saaristo- ja maa-
seutumatkailu, uusiutuva energia ja kiertotalousliiketoiminta).  

• Maatalouden uudistumista tuetaan aloitus- ja investointituilla, kehittämishankkeilla sekä neuvonnalla.  

• Viljelijätukien hallinto- ja valvontatehtävät toteutetaan hallitusti laatuvaatimukset ja aikataulut huomioiden siten, että viljelijöiden ja muun asiakaskun-
nan odotukset täytetään vähintään kohtuullisesti.  

• Panostukset elintarviketurvallisuuden sekä kasvi- ja eläinterveyden hyvän tilan ylläpitämiseksi ovat yhä tärkeämpiä toimintaympäristön muuttuessa 
yhä haasteellisemmaksi.  

• CAP27-valmistelussa ELY-keskus on maakunnassa johtavassa asemassa oleva toimija. Valtakunnallisella tasolla toimitaan aktiivisesti alueellisten 
tarpeiden esille nostamisessa sekä muutenkin valmistelutyössä.  

• Jatketaan menestyksekästä työtä koronapandemiasta johtuvan poikkeuksellisen toimintaympäristön tilanteen jatkuessa ja ollaan mukana luomassa 
normaalitilaan paluun edellytyksiä. Hallinnointia ja asiakkuuksia kehitetään mm. sähköisten toimintatapojen täysimääräisen hyödyntämisen avulla. 
Koronapandemian aikana saatua kokemusta hyödynnetään jatkuvuuden suunnittelussa ja toiminnan kehittämisessä muutenkin. Poikkeusolojen 
tehtävät hoidetaan täysimääräisesti. Toimitaan edelleen aktiivisena kumppanina alkuotannon työvoimaa koskevissa kysymyksissä. 

SAT 
• Satakunta edelläkävijänä biotalouden ja kiertotalouden älykkäiden, vastuullisten ja ilmastokestävien arvoketjujen kehittämistyössä 

• Siirtymäkauden, elpymisvarojen sekä ohjelmakauden 2014–2020 käynnissä olevien toimenpiteiden tehokas toimeenpano satakuntalaisen maaseu-
dun kestävän elinvoiman edistämiseksi ja Covid19-pandemiasta aiheutuneisiin haasteisiin vastaamiseksi. 

• Valmistautuminen CAP27-kauden toimeenpanoon aktiivisella viestinnällä ja sidosryhmätyöllä.  

HÄM 
• Luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen osana biotaloutta 

• Kiertotalousratkaisujen kehittäminen osana biotaloutta 

• Hämeen alueellisen maaseutusuunnitelman sekä elpymisrahoituksen toteuttamien tuloksellisesti ja vaikuttavasti 

• Valmistautuminen uuteen ohjelmakauteen 

• Maatalouden investointien ja sukupolvenvaihdosten aktivointi 

• Tukien maksaminen ajallaan ja oikein perustein 
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• Viestintä siirtymäkaudesta, elpymisrahoituksesta ja uuden kauden mahdollisuuksista 

PIR 
• Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 toimeenpanon toteuttamisen jatkaminen 

• Pirkanmaan alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitteiden edistämisen jatkaminen 

• Ruokaviraston valtuuttamien tarkastusten ja valvontojen suorittaminen 

• CAP27-valmistelun jatkaminen alueellisesti Pirkanmaan osalta 

• Elvytysvarojen hallinnoinnin toimeenpano ja varojen täysimääräinen käyttö siirtymäkauden toimien rinnalla 

 

KAS 
• Maaseudun kehittämisen keskeisenä tavoitteena on maaseudun elinvoiman vahvistaminen ja kestävä uudistaminen. Ohjelmarahoitusta kohdenne-

taan erityisesti yritysrahoitukseen sekä yritysten tarpeita tukevaan kehittämiseen. Bio- ja kiertotalous ovat edelleen keskeisiä painopisteitä ja niiden 
kehittämisessä hyödynnetään alueen vahvaa osaamista. Palvelujen saatavuuden parantamiseksi edistetään tietoliikenneyhteyksien sekä nopeisiin 
yhteyksiin perustuvien sähköisten palvelujen kehittämistä. Lisäksi rahoitetaan yleishyödyllisiä investointihankkeita, jotka tukevat mm. alueiden vir-
kistyskäyttöä. Toimijoita rohkaistaan tekemään uusia avauksia vastuullisen ja uudistuvan ruokajärjestelmän kehittämisessä sekä luonnonvaratalou-
den sopeutumisessa ilmastomuutokseen. 

• Alueen menestymismahdollisuuksia kasvatetaan vahvistamalla yrittäjien osaamista sekä eri toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista. Maaseutu-
alueen yritystoiminnan toimintaedellytyksiä parannetaan myös yleishyödyllisten investointien avulla. Viestinnässä kumppanuusverkoston kanssa 
varmistetaan, että alueen yrittäjät tunnistavat maaseutuohjelman ja kehittämishankkeiden tarjonnan. Lisäksi yhteistyöllä ja viestinnällä varmistetaan 
erilaisten kehittämisvälineiden laajaa hyödyntämistä tuloksellisuuden varmistamiseksi. 

• Maaseutuohjelman täysimääräinen toteutuminen sekä asetettujen tavoitteiden että myöntökiintiön osalta varmistetaan myös siirtymäkaudella. Elpy-
misrahoituksen tarjoamat mahdollisuudet käytetään täysimääräisesti alueen hyväksi. Ohjelman teknisestä apua käytetään tehostamaan ohjelman 
toimeenpanoa. Viestintää ohjelman vaikuttavuudesta, siirtymäkauden rahoituksesta sekä elpymisrahoituksesta vahvistetaan. 

• Alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma viimeistellään ohjelmavalmistelun edetessä. Valtakunnallisessa ohjelmavalmistelussa pyritään erityi-
sesti varmistamaan alueellisesti tasapainoinen myöntökiintiöiden jako. 

• Sisäisessä kehittämissä keskitytään resurssien vahvistamiseen toimivien prosessien, tehtäväjakojen ja osaamisen syventämisen kautta. Teknisen 
avun käyttöä tehostetaan. Toimeenpanossa hyödynnetään myös muiden ELY-keskusten asiantuntemusta, mihin viiden ELY-keskuksen Järvi-Suo-
men ympäristö- ja ilmasto-ohjelma tarjoaa uusia mahdollisuuksia. 

ESA 
• Tulevana vuonna maaseutuohjelmien siirtymäkausi edelleen jatkuu, mutta tulevan ohjelmakauden ohjelmasisällöt ja säädökset oletettavasti valmis-

tuvat, jolloin uuden ohjelmakauden käytännön toiminta mm. viestinnän osalta aloitetaan jo vuoden 2022 puolella. Maaseudun elpymisvarojen käyttö 
maatilojen ja maaseudun kehittämisen tukikohteisiin edellyttää aktiivista viestintää ja tiedotusta.  

• Covid-19 pandemiasta kertyneiden kokemusten myötä ruokaketjun toimivuuteen ja turvallisuuteen kiinnitetään ELY-keskuksen toiminnassa aiem-
paa enemmän huomiota. Kahden pandemiavuoden jälkeen paluu normaaliin ja hieman normaaliakin suurempaan valvontavelvoitteeseen tulee 
vaatimaan panostusta mm. uusien määräaikaisten valvojien rekrytointiin ja perehdyttämiseen.  
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o Uuden CAP27-ohjelmakauden ja alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman ”jalkauttaminen” Etelä-Savossa.  

• Uusi ohjelmakausi alkaa 1.1.2023, ohjelmakauden monilla tavoin aiemmasta poikkeavat sisällöt, painotukset ja toimenpiteet on sisäistettävä oman 
henkilöstön keskuudessa ja tulevan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla ohjelman sisältö ja käytännöt on välitettävä myös yrittäjille, kehittämistoimi-
joille ja alueen asukkaille.  

o Maaseudun elpymisvarojen tehokas hyödyntäminen maaseudun kehittämisessä.  

• Etelä-Savon ELY-keskus saa osana EU:n elpymispakettia varoja maaseudun kehittämiseen. Varoja voidaan käyttää maatilojen investointikohteisiin 
ja maaseudun yritysten kehittämiseen. Aktiivisella viestinnällä ja yhteydenpidolla maaseudun yrittäjiin ja kehittämistoimijoihin varmistetaan varojen 
tehokas käyttö.  

o Edistetään maatilojen ja maaseudun yritysten kilpailukykyä  

• Tuetaan maatilojen rakennekehitystä ja maaseudun yritystoiminnan monipuolistumista maaseudun kehittämissuunnitelman 2014–2020 mukaisesti 
ja myös elpymisvaroja hyödyntäen  

• Tiedotetaan laajasti ja monipuolisesti viljelijöitä ja maaseudun muita yrittäjiä kehittämistoimista, tukimahdollisuuksista ja parhaista käytännöistä.  

o Kehitetään maaseudun palveluita, elinkeinoja ja toimintamahdollisuuksia  

• Tuetaan uusiutuvan energian käyttöönottoa lisääviä hankkeita; metsäbioenergia, biokaasu, aurinkoenergia hyödynnetään elpymisvarojen suomat 
mahdollisuudet.  

• Yhteistyössä alueen Leader-ryhmien kanssa tuetaan maaseudun palvelurakenteen innovatiivista uudistamista.  

• Edistetään maaseudun tietoliikenneyhteyksien parantamista yhteistyössä maakuntaliiton kanssa ja elpymisvaroja hyödyntäen. Edistetään sähköis-
ten palveluiden monipuolista käyttöön ottamista.  

• Tuetaan vapaa-ajan viettoa, matkailua, liikuntaa ja kulttuuria edistäviä hankkeita. 

• Edistetään maaseudun vetovoimaisuutta erityisesti nuorten ja monipaikkaisten asukkaiden tarpeet huomioon ottavalla tavoin.  

o Parannetaan ympäristöä ja edistetään monimuotoisuutta 

• Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma (JÄSMY) on käynnistynyt ja sitä toteutetaan yhdessä neljän naapuri ELY-keskuksen 
kanssa. Ohjelman toteutusta edistämään on palkattu koordinaattori maaseutuohjelman teknisellä tuella. Koordinaattori on palkattu Etelä-Savon 
ELY-keskukseen ja Etelä-Savo vastaa hallinnollisista tehtävistä. JÄSMY-ohjelman toteuttaminen muodostaa myös tärkeän osan alueellisen maa-
seutuohjelman toteutuksesta ja valmistaa myös hyvin myös tulevan ohjelmakauden toteutukseen. JÄSMY-ohjelman puitteissa järjestetään mm. 
teemahaku vuonna 2022 (tai kaksikin) koko toiminta-aluetta koskien.  

• Hanke- ja yritystoiminnan tuella sekä aktivoinnilla: 

o Tuetaan maatalouden hiilitasapainon selvittämistä ja edistetään hiilineutraalin ja/tai hiiltä sitovan maatalouden kehittämistä 

o Edistetään luomutuotannon ja lähiruoan lisäämistä ja luodaan edellytyksiä luomutuotteiden sekä lähiruoan jatkojalostukselle ja markki-
noille.  

o Edistetään luomusäädösten tuntemusta ja noudattamista sekä uusien luomutuotteiden kehittämistä sekä lisätään lähiruoan tunnettui-
suutta. 
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o Tuetaan luonnon monimuotoisuutta lisääviä kohteita.  

• Toteutetaan maatalouden ja elintarviketurvallisuuden valvontasuunnitelmat täysimääräisesti 

• Ruokaviraston maatalouden, maaseudun kehittämiseen ja elintarviketurvallisuuteen liittyvät valvonnat suoritetaan annettujen määräaikojen puit-
teissa.  

• Pelto- ja eläinvalvontojen tilakäynnit suoritetaan asetettuihin määräaikoihin mennessä. 

• Tarkastus- ja valvontaprosessit suoritetaan asiakaskeskeisesti, laadukkaasti ja tehokkaasti.  

o Pidetään yllä ja kehitetään valmiutta maatilojen toimintaa ja elintarviketuotantoa uhkaavien kriisien torjumiseksi 

• Alkutuotannon ja maaseutuyritysten kriisitukien käsittely loppunee vuoden 21/22 vaihteessa. Tarvittavat jälkitoimet hoidetaan ja huolehditaan, että 
henkilöstöllä on riittävä osaaminen toimien käsittelyyn.  

• ELY-keskus toimii aktiivisesti elintarviketuotantoa uhkaavien kriisien torjumiseksi tarvittavan verkoston koollekutsujana ja koordinaattorina. Verkos-
tossa ovat mukana YT-alueet, ProAgria Etelä-savo, TE-toimisto, MTK-Etelä-Savo ja asiantuntijajäseniä tarpeen mukaan mm. alueen oppilaitoksista 
ja kehittämishankkeiden toteuttajia.  

• Osallistuminen Farmari 2020 -tapahtumaan  

ELY-keskuksella tulee olemaan Mikkelissä järjestettävässä Farmari 2020 -näyttelyssä oma osasto. Teemoina ovat yrittäjyys ja osaava työvoima 
sekä ympäristö ja ilmasto.  

POS 
• ELY-keskus varmistaa, että siirtymäkauden maaseutuohjelmaa sekä elpymisrahoitusta toimeenpannaan vaikuttavasti alueen kehittämistä tukien ja 

asiakkaiden odotukset täyttäen sekä noudattaen EU- ja kansallisia säädöksiä. 

• ELY-keskus varmistaa omalta osaltaan sen, että viljelijätuet maksetaan oikein ja ajallaan. 

• ELY-keskus edistää ruoan turvallisuutta ja laatua valvomalla ruokaketjua. 

• ELY-keskus osallistuu aktiivisesti uuden ohjelmakauden käynnistymisen valmisteluun ja viimeistelee alueellisen suunnitelman. Hoidetaan päätty-
neen ohjelmakauden sulkemistoimet ohjeistuksen mukaisesti. 

• Painopiste toiminnassa jakautuu useaan eri toimeenpanon vaiheeseen ohjelmakauden vaihdoksesta johtuen. Siirtymäkauden osalta rahavarojen 
tehokas ja tuloksellinen käyttö, elpymisvarojen osalta toimiminen vastaavalla tavalla osana valtakunnallista verkostoa ja rahanjakoa sekä päätty-
neen ohjelmakauden osalta hoitamalla ohjelmakausi loppuun maksatusten, pysyvyysseurannan ja muiden osa-alueiden osalta. Uuden ohjelmakau-
den valmistelussa fokus siirtyy valtakunnallisen ohjelmaluonnoksen alueelliseen täsmäytykseen ja työtä jatketaan alueellisen suunnitelman ulkoisen 
ennakkoarvioinnin avulla. Kaikilla osa-alueilla hyödynnetään yhteistyötä Järvi-Suomen alueella yhteistyössä neljän muun ELY-keskuksen kanssa. 
Painopisteenä erityisesti ympäristöön liittyvät tehtävät Järvi-Suomen ympäristö- ja ilmasto-ohjelman mukaisesti. 

• Maatalousinvestointien osalta kohdentuminen on muuttunut toimialan nopeista muutoksista johtuen. Maito- ja lihantuotannon osalta investointien 
määrä on radikaalisti pudonnut ja toimialaa kehitetään entistä enemmän myös hiilensidonnan näkökulmasta ja hiilineutraali maidon- ja lihantuotanto 
muodostuu tulevaisuuden kannalta merkittäväksi tavoitteeksi. Hanke- ja yritystukien osalta rahoituskysyntä on korkealla tasolla ja siirtymäkauden 
varojen täysimääräinen käyttö näyttää hyvin todennäköiseltä. 
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POK • Eteneminen kohti hiilineutraaliutta 

• Yritysten ja maatilojen tuottavuuden, innovaatiotoiminnan ja osaamisen kehittäminen sekä digitalisaation hyödyntäminen 

• Tuetaan maatiloja kustannusnousun ja kesän 2021 kuivuuden aiheuttaman ennalta-arvaamattoman talouskriisin yli käytettävissä olevilla keinoilla. 
Pyritään turvaamaan varsinkin toimintaansa kehittäneiden ja investointeja tehneiden maatilojen asema ja elinkelpoisuus. 

• Kasvun, innovaatioiden, investointien sekä viennin (erityisesti elintarvikkeet) ja työllisyyden edistäminen yhteistyössä Team Finland -verkoston, 
rakennerahastojen (ml.JTF-rahoitus) ja Leader-ryhmien kanssa 

• Monipaikkaisuuden tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen maaseudun kehittämisessä 

• Maaseutuohjelman 2014–2020 ja siirtymäkauden tehokas toimeenpano sekä uuteen ohjelmakauteen valmistautuminen 

• Itä- ja Järvi-Suomi-yhteistyö eri muodoissaan (ympäristö- ja ilmastoasiat, maaseudun kehittäminen) 

• Tuet oikein ja ajallaan 

• ELY-keskuksen oman toiminnan kehittäminen (LEAN, osallistaminen, jatkuva parantaminen ja riskien hallinta) 

”Yhteistyöllä kestävään tulevaisuuteen alueen vahvuudet, kilpailukyky ja ympäristö huomioiden - yhdessä enemmän” 

KES • kehitämme biotalouden mahdollisuuksia alueen elinvoiman lisäämiseksi 

• edistämme vastuullisen ja uudistuvan ruokajärjestelmän kilpailukykyä ja alan yritysten vientiedellytyksiä tukemalla maatalouden ja 

elintarvikealan yritysten investointeja ja kehittämistä sekä varmistamalla elintarvikeketjun turvallisuutta ja vastuullisuutta. Kehitämme ruokajärjestel-
män häiriötilanteiden kestävyyttä ja niihin varautumista. 

• monipuolistamme maaseudun elinkeinoja tukemalla yritysten investointeja ja uusien yritysten syntymistä 

• lisäämme maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua yhteistyössä Leader-ryhmien ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa 

• edistämme ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista maaseudulla ja maataloudessa hyödyntäen mm. Järvi-Suomen maaseudun ympä-
ristö- ja ilmasto-ohjelmaa 

• viestimme maaseutuohjelman tuloksista ja vaikuttavuudesta yhteistyössä Leader-ryhmien kanssa 

• panostamme uuden ohjelmakauden toimeenpanon valmisteluun sekä siirtymäkauden ja elpymisvarojen tehokkaaseen hyödyntämiseen 

EPO 
• CAP siirtymäkauden täysimääräinen toteuttaminen ja elpymisvarojen hyödyntäminen 

• CAP27 kauteen valmistautuminen 

POH 
• Elpymisvarojen tehokas käyttö alueella 

• Hyvinvoivan ja elinvoimaisen maaseudun kehittäminen monipaikkaisesti 

• Vastuullisen ja uudistuvan ruokajärjestelmän kilpailukyvyn edistäminen ja elintarvikevienti 
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• Säilytetään huoltovarmuus ja huolehditaan elintarviketuotannon turvallisuudesta 

• Uudistuva ja kestävä luonnonvaratalous; biotalouden ja kiertotalouden edistäminen 

• Maaseudulla toimivien yritysten toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn parantaminen 

• Osaamisen, soveltavan tutkimuksen, innovaatioiden ja digitalisaation edistäminen 

POP 
• Pohjois-Pohjanmaan maaseutu menestyy alueidensa vahvuuksiin nojaten, sekä yhteistyössä rohkeasti ja kestävästi uutta kehittäen. Monipuolinen 

yritystoiminta kasvaa ja kehittyy vahvistaen maaseudun elinvoimaa. Maaseutumme tunnetaan vetovoimaisena yritysten toimintaympäristönä ja 
onnellisten ihmisten asuinpaikkana. Ratkaisemme ilmastomuutoksen tuomia haasteita vahvalla osaamisella ja yhteistyöllä. Elinvoimaan vaikutetaan 
kehittämällä maataloutta ja maaseutua kilpailukykyisenä yritys-, asuin- ja elinympäristönä. Maatalouden uudistumista tuetaan kehittämishankkeilla, 
aloitus- ja investointituella sekä neuvontatoimenpiteillä. Pohjois-Pohjanmaa säilyy kansallisesti erittäin merkittävänä ruoan tuotantoalueena ja Poh-
jois-Pohjanmaan maa- ja metsätiloilla ja maaseudulla on vahva merkitys alueen elinvoimassa, ilmaston muutoksen hillinnässä ja alueen ekologisen 
tilan ylläpidossa. 

• Toiminnassa huomioidaan uusimpien ohjelmien tavoitteet, kuten Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma, Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta, 
menestyvän yritystoiminnan ja kansainvälisen kilpailukyvyn sekä hyvinvoinnin edistäminen, hyvän ympäristön Pohjois-Pohjanmaa sekä saavutetta-
vuuden parantaminen laajakaistojen ja sähköisten palvelujen avulla. Lisäksi huomioidaan Pohjois-Pohjanmaan elintarvikestrategian, matkailustrate-
gian ja metsäohjelman toimenpiteet.  

• Tulevan vuoden painopisteenä ovat mm. maaseutuohjelman loppuun saattaminen ja siirtymäkauden toimien täysimääräinen toteuttaminen. Lisäksi 
panostetaan toimiin, joiden avulla toivutaan koronanpandemian vaikutuksista. Tuetaan maaseudun näkökulmasta positiivisia ilmiöitä, kuten lähi-
ilmiöiden vahvistamista, lähiruuan ja kotimaan matkailun lisääntymistä, etätyön lisääntymistä ja sähköisen asioinnin yleistymistä. Huolehditaan 
viljelijätuista ja elintarviketurvallisuudesta, viimeistellään alueellista maaseudun kehittämissuunnitelmaa sekä valmistaudutaan uuteen ohjelmakau-
teen ja sitä tiedottamiseen. 

KAI • Biotalouden edistäminen yrityshankkeita suosien 

• Määrärahojen täysimääräinen sidonta ja uuteen ohjelmakauteen valmistautuminen 

• Ruokaviraston ohjaamien valvontojen tekeminen erillisten suunnitelmien mukaisesti 

LAP • Maaseutuyritysten tukeminen koronapandemian jälkeen: tehostettu yrityspalveluverkoston hyödyntäminen ja elpymisvarojen täysimääräinen käyttö 

• Lapin elintarvikealan kehittäminen: kestävä ruokajärjestelmä, lähiruoan käytön edistäminen, jalostusasteen nosto, yrittäjien yhteistyö 

• Maaseudun digitalisaatiota edistävät toimet yhteistyössä muiden rahastojen kanssa 
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2.2. Edistetään vastuullisen ja uudistuvan ruokajärjestelmän kilpailukykyä sisältäen häiriötilanteiden kestävyyden parantamisen ja häiriötilanteisiin 
varautumisen ennakolta. 

ELY ELY-keskuksen sanallinen, tiivis kuvaus toimenpiteistä 

UUD Viljelijöiden ympäristötietoisuutta ja keinoja vähentää maatalouden haittoja ympäristölle edistetään usealla kehittämishankkeella. Myös viljelijöiden johta-
mistaidot ja uusien menetelmien käyttöönotto maataloudessa ovat teemana alueen kehittämisessä, joilla pyritään parantamaan yrittäjien valmiutta muu-
tostilanteisiin. 

Kestävä ruokaketju ja lähiruoka- ja luomutuotannon lisääminen on Uudenmaan ELY-keskuksen yksi päätavoitteista. Tätä tehdään priorisoimalla hanke- 
ja yritystuen pisteytyksessä tähän aiheeseen liittyviä hakemuksia, sekä tukemalla maatalouden rakennetukivarojen riittävyyden puitteissa maatilojen 
kilpailukykyä parhaiten parantavia hankkeita. Toimijoiden yhteistyötä edistetään järjestämällä esim. Uudenmaan lähiruokaverkoston tapaamisia. 

Viljelijöiden erikoistumista markkinalähtöiseen tuotantoon etenkin luomutuotannossa edistetään panostamalla viestintään ja hyödyntämällä alueellisten 
kehittämishankkeiden tarjoamia tiedonvälityksen mahdollisuuksia. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimivaa luomuruokaketjun kokonaisuutta, jossa 
kaikkien ketjun toimijoiden tarpeet on huomioitu. Lähiruoan ja luomun yhdessä markkinointia voisi kehittää, pääkaupunkiseudun läheisyys ja sijainti met-
ropolialueella luovat mahdollisuuksia erityisesti luomutuotteiden markkinoinnille. 

ELY-keskuksen sisäisiä luomun käsittelyprosesseja kehitetään vastaamaan paremmin lisääntyvään luomun kysyntään ja sitä kautta lisääntyviin työmää-
riin luomusitoumuksiin ja luomuvalvontaan liittyen. Keskeisiä keinoja viljelijöiden luonnonmukaisen tuotannon lisäämiseen vaikuttamisessa ovat verkosto-
yhteistyö, yhteistyöverkostojen aktivointi ja tiedon jakaminen kouluttamalla. Koulutuksissa edistetään viljelijöiden sitoutumista luonnonmukaisen tuotan-
non korvauksiin ja noudattamaan virheettömästi luomun tuotantoehtoja. Luomuvalikoimiin kaivattaisiin lisää erityisesti kasviksia, kasvivalmisteita ja jatko-
jalostettuja tuotteita. Varsinkin avomaan puutarhakasveja tuottamaan tarvittaisiin alueella lisää luomuviljelijöitä. Avainasemassa luomun tavoitteiden 
pitkäjännitteisessä käytännön toimeenpanossa on, että erityisesti maaseutuohjelman siirtymäkauden määrärahat ja mahdolliset elvytysvarat riittävät ja 
saadaan käytettävissä oleva rahoitus täysimääräisesti hyödynnettyä. 

VAR ELY-keskus panostaa vahvasti biotalouden mahdollisuuksiin. Käytössä ovat kaikki ELY:n rahoitusinstrumentit: maaseutuohjelman mukaiset kehittämis-, 
rakenne-, ja yritystukivarat sekä muut julkiset kehittämis- ja rahoitusinstrumentit (esim. Business Finland -varojen hyödyntäminen). Uusia innovaatioita 
haetaan monissa maaseutuohjelmalla rahoitetuissa hankkeissa. 

Turvataan alueen monipuolinen maatalous- ja puutarhatuotanto ohjaamalla rakennetukea maatilojen nykyaikaistamiseen, kilpailukyvyn parantamiseen ja 
kykyyn sopeutua mahdollisiin häiriötilanteisiin. Panostetaan ruokajärjestelmän kilpailukykyyn, kannattavuuteen, kasvuun, uusiutumiseen, yhteistyön 
lisäämiseen sekä innovoidaan ja erikoistetaan varsinaissuomalaista ruoantuotantoa kestävä kehitys ja kysyntä huomioiden. Etsitään maatalouden tuo-
tantoympäristöön soveltuvia vaihtoehtoja uusiutumattomille raaka-aineille ja energialle. 
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Parannetaan alueen ruokaketjun kilpailukykyä tehokkaalla neuvonnalla, kehittämällä kuluttajakeskeisiä liiketoimintamalleja, suosimalla lyhyitä toimitus-
ketjuja sekä etsimällä uusia yhteistyömuotoja. Kannustetaan hyödyntämään digitalisaation ja muiden älykkäiden ratkaisujen suomia mahdollisuuksia 
liiketoiminnan kehittämisessä (mm. paikkatieto, prosessien tehokkuuden seuranta). 

Edistetään elintarvikkeiden ml. luomutuotteiden sekä kasvijalosteiden vientimahdollisuuksia. Huolehditaan myös alueella kasvussa olevan lemmikkieläin-
ten ruokaklusterin kehittämistarpeista, jotta nykyisin lähinnä tuontiin perustuvaan tarjontaan saadaan mukaan laadukkaita kotimaisia vaihtoehtoja. 

Jatketaan ohjelmakauden alusta alkaen jatkunutta merkittävää yritystukipanostusta maakunnan ruokaketjun kehittymistä tukeviin investointihankkeisiin 
(sekä kotieläintalous- että kasvinviljelyperusteiset raaka-aineet). 

Etsitään uusia liiketoimintamahdollisuuksia maataloudessa, elintarviketuotannossa ja kestävässä luonnonvarataloudessa sekä non-food sektorilla (esi-
merkkeinä mm. tuontia korvaavat raaka-aineet, kuten kotimainen proteiini tai kierrätyslannoitteet). 

Vahvistetaan erikoistuneen alkutuotannon kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä sekä ympäristöystävällistä tuotantotapaa. 

Kasvi- ja kotieläintuotannon valvontojen täysimääräisen suorittamisen avulla ELY-keskus osaltaan varmistaa ja edistää korkeatasoista ruokajärjestelmää 
ja toimialan häiriötilanteisiin varautumista. Myös hanketoteutus tukee elintarvikeketjun laatutyötä.  

Välitetään Neuvo2020-järjestelmän kautta maatiloille tietoa mahdollisuuksista oman yritystoiminnan ja osaamisen kehittämiseen, ympäristön tilan kehittä-
miseen ja kilpailukyvyn parantamiseen.  

Maatalouden ympäristöasioiden, kotieläinten hyvinvoinnin ja tuotantohygienian edistämisellä parannetaan myös kilpailukykyä ja maatalouden asemaa 
ruokaketjussa. Lisäksi pyritään edelleen lisäämään luomutuotannon osuutta ja erilaisiin laatujärjestelmiin sitoutuneiden tilojen määrää.  

Maa- ja puutarhatalouden tukien hallinto- ja valvontatehtävät hoidetaan siten, että tukien maksu tapahtuu oikeudenmukaisesti ja ajallaan. Maatalouden 
tuotantoedellytyksiä ja elintarviketurvallisuutta turvataan elintarvikeketjun valvontatehtävien täysimääräisellä. Varsinais-Suomeen osaksi keskitetty puutar-
hatukien hallinnointi hoidetaan laadukkaasti ja ajallaan.  

Pellolta pöytään -strategia huomioidaan ruokaketjutehtävissä ja laajemminkin ELY-keskuksen toiminnassa. Uuden strategian tavoitteet alkavat näkyä 
vielä vahvemmin uuden ohjelmakauden käynnistyessä, mutta nykyisetkin tehtävät ja tässä asiakirjassa esitetyt toimet ovat vahvasti sitä tukevia ja edistä-
viä. ELY-keskuksen omaa toimintaa kehitetään entistä enemmän strategian tavoitteita edistäväksi. Alueellinen yhteistyö ja toimialueen erityispiirteet ovat 
myös keskeisessä asemassa.  

Jatketaan aktiivista otetta alkuotannon työvoiman saatavuutta koskevissa asioissa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Valmius- ja varautu-
mistehtävissä keskeisinä ovat alkutuotannon häiriötilanteiden kestävyyden parantaminen ja ennakolta varautuminen seuraavasti:  

• ELY-keskus koordinoi- ja ohjaa alkutuotannon varautumista.  
• Viljelijöiden VAP-varauksista vastaavat kunnat/YTA-alueet. ELY-keskus esittää Varsinais-Suomen aluetoimistolle YTA-alueiden esityksen poh-

jalta VAP-varattavat viljelijät. Varaukset tarkistetaan kolmen vuoden välein, tai tarvittaessa.  
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• ELY-keskus varmistaa oman toimistansa tekemällä henkilöstön VAP-varaukset Varsinais-Suomen aluetoimistoon. Varaukset on päivitetty 8/2020  
• Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi on tehty tarvittavat jatkuvuussuunnitelmat (maatalous, maaseutu).  
• ELY-keskus on kartoittanut toiminnan kannalta kriittiset toiminnot ja niihin liittyvät sijaisjärjestelyt on päivitetty.  
• ELY-keskus on kartoittanut alueensa riskit ja tuottanut riskiarviot yhteistyössä Aluehallintoviraston ja pelastuslaitoksen kanssa.  
• Tilannekuvan tuottaminen häiriötilanteissa yhteistyössä Aluehallintoviraston, kuntien, YTA-alueiden ja MTK:n kanssa.  
• Työvoiman ja tilapäistyövoiman saatavuus turvataan riittävällä ennakkosuunnittelulla yhteistyössä työvoimapalveluiden, MTK:n ja eri hankkeiden 

kanssa.  
• Vakava eläintautiepidemia; Afrikkalainen sikarutto-villisikakanta lisääntynyt voimakkaasti alueella; alueella tarhattujen, metsästykseen tarkoite-

tuissa fasaaneissa on todettu lintuinfluenssa. 

SAT Kehittämistyön keskeisenä painopisteenä on kestävä, vastuullinen ja älykkäästi uudistuva ruokaketju. Biotalouden tuotantoketjujen kilpailukykyä, uudistu-
mista ja osaamista kehitetään tuottajien, tutkimuksen ja jalostavan teollisuuden yhteisillä hankekokonaisuuksilla. Alkutuotannon kilpailukyvyn kehittämi-
sessä keskeisessä roolissa ovat maaperän, eläinten ja kasvien hyvinvointi sekä muuttuvan ilmaston hallinta. Laajoilla strategisilla hankkeilla tavoitellaan 
satakuntalaisen lähiruokaketjun sekä luomuketjun merkityksen, tunnettuuden, kilpailukyvyn sekä vientimahdollisuuksien kehittymistä. 

Satakunnassa on meneillään useita merkittäviä ruokaketjun kilpailukykyyn ja vastuullisuuteen liittyviä toimenpiteitä, joista keskeisimmät ovat erityisesti 
maidontuotannossa, sikatiloilla ja siipikarjaketjussa. Tuottajat ovat Satakunnassa sitoutuneet hyvin myös eläinten hyvinvointikorvaukseen ja kehittämis-
hankkeissa korostuu mm. porsaiden hyvinvoinnin kehittäminen kestävän sikatalouden edistämisessä. Myös esimerkiksi uusien kasvilajien hyödyntämi-
sen, viljelykierron ja vesitalouden merkitys korostuu varauduttaessa ilmastonmuutoksen myötä muuttuneisiin kasvuolosuhteisiin ja vahvistettaessa koti-
maista elintarvikeketjua ja huoltovarmuutta. 

Vuoden 2022 siirtymäkauden varoja suunnataan keskeisimpiin kauden 2014–2020 strategiaa vielä edistäviin toimenpiteisiin. Yhdessä elpymisvarojen 
kanssa rahoituksen painopiste on vahvasti ilmastomyönteisten ratkaisuiden edistämisessä sekä parhaimman käytettävissä olevan teknologian (BAT) 
hyödyntämisessä. 

Panostukset maatalousyrittäjien osaamiseen, jaksamiseen, riskinhallintaan ja tuotannon kokonaisvaltaiseen johtamiseen lisäävät ruokaketjun toimijoiden 
kykyä myös häiriötilanteista selviämiseen. Jalostusyritysten tekemät uudistukset ja investoinnit pitävät satakuntalaiset yritykset toimintakuntoisina ja 
kilpailukykyisinä. 

ELY-keskus varautuu ruokaketjun häiriötilanteisiin pitämällä yllä yhteistä tilannekuvaa maaseutuhallinnon YT-alueiden, MTK:n, ProAgria Länsi-Suomen 
sekä muiden ruokaketjun keskeisten sidosryhmien kanssa. ELY-keskus osallistuu myös HVK:n alueelliseen ELVAR-toimintaan sekä varautumista edistä-
viin kehittämishankkeisiin. Tavoitteena on edesauttaa mahdollisimman nopeaa yhteistä reagointia mahdollisiin häiriötilanteisiin. 

HÄM Suomen ruoantuotannon kilpailuetuina ovat mm. vastuullisuus, turvallisuus, puhtaus ja jäljitettävyys. Edistetään ruokajärjestelmän kilpailukykyä alan 
osaamista kasvattamalla, jalostusarvoa lisäämällä ja kustannustehokkuutta parantamalla sekä aktivoimalla maatalouden ja elintarviketeollisuuden uudis-
tumista, investointeja, yhteistyötä, kansainvälistymistä sekä sukupolvenvaihdoksia. Edistetään markkinalähtöistä luomutuotantoa sekä lähiruokaa. Uuden 
EU:n kasvinterveysasetuksen mukaisesti vastuu kasvinterveyttä edistävistä toimista on siirtynyt entistä enemmän alan toimijoille itselleen. Tämän tuke-
miseksi tehdään valvonnan lisäksi neuvontaa ja muita muutoksessa auttavia toimenpiteitä. 

Tuetaan maaseutuohjelman toimenpitein (erityisesti maatalouden rakennetuet ja Neuvo 2020-järjestelmä) hankkeita, joilla voidaan parantaa erityisesti 
kotieläintalouden edellytyksiä, koska teollisuuden raaka-aineiden turvaamisen lisäksi ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää orgaanisten lannoitteiden ja 
nurmiviljelyn lisäämistä Etelä-Suomessa. Ylläpidetään peltojen tuotantokykyä ympäristökorvausjärjestelmän ja rakennetukien mahdollistamin toimenpi-
tein. 
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Edistetään hämäläisen ympäristön hyvän tilan säilymistä ja parantamista aktivoimalla viljelijöitä ympäristökorvausjärjestelmän sitoumuksiin ja-sopimuk-
siin. 

Ruokaketjun aluetaloudellinen merkitys on suuri Hämeen ELY-keskuksen alueella, jolloin maaseutuohjelman kehittämistoimenpitein maatalouden toimin-
taedellytykset pyritään pitämään alueella vähintään nykytasolla elintarvikeyritysten raaka-aineiden turvaamiseksi. Hämeen alueellinen ruokastrategiatyö 
on polkaistu käyntiin uutta ohjelmakautta varten. Tavoitteena on koko ruokaketjun kehittäminen. Alueella on myös meneillään merkittäviä elintarvikeyri-
tysten hankkeita, joiden vaikutus heijastuu laajalle alueelle. 

https://www.sttinfo.fi/tiedote/finmaltin-peruskivi-muurattu-lahdessa-uuden-mallastamon-rakennustyo-etenee-suunnitellusti?publisherId=33899239&re-
leaseId=69912504 

https://www.transfarm.fi/ajankohtaiset?article=166 

https://kaytannonmaamies.fi/share/30931/dc81d3 

Hyödynnetään Vähähiilinen ruokajärjestelmä -hakuteemassa käynnistyvien valtakunnallisten kehittämishankkeiden osaamista ja verkostoja ruokajärjes-
telmän kilpailukyvyn edistämisessä sekä kehitettäessä ruokajärjestelmää kohti ilmasto- ja hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista. 

Osallistutaan maaseutuhallinnon valmiutta kohottaviin harjoituksiin sekä pidetään yllä henkilöstön osaamista myös poikkeusoloissa. 

Tulevan kauden alueellisessa maaseutusuunnitelmassa yhtenä neljästä päätavoitteesta on monimuotoinen, uudistuva, yhteistyötä tekevä, kestävä ja 
avoin ruokajärjestelmä. Valmistaudutaan uuteen ohjelmakauteen lisäämällä viestintää uuden ohjelmakauden toimeenpanosta. 

Ollaan valmiita ottamaan käyttöön ja neuvomaan uusista tukijärjestelmistä ja/tai tuotantoehdoista. 

PIR Pirkanmaan ELY-keskus: 

• Edistää ja tukee maatilojen sukupolvenvaihdoksia ja maatalouden investointien toteuttamista sekä rakennekehityksen etenemistä rakennetukien avulla. 

• Rahoittaa alkutuottajille suunnattuja koulutus- ja tiedonvälityshankkeita. Alkutuotannon toimijoiden informoimista rahoitus- ja koulutusmahdollisuuksista 
jatketaan mm. viljelijätukikoulutusten yhteydessä. 

• Varmistaa elintarvikeketjun alkutuotannon toimijoiden säädösten vaatimusten mukaisuutta Ruokaviraston ohjeiden mukaisesti. 

• Edistää maatilojen ja maaseudun yritysten investointiaktiivisuuden ja kilpailukyvyn parantumista sekä ruoan tuotantovarmuuden säilymistä investointi-
tuilla. Liiketoiminnan uudistumista tuetaan investointitukien lisäksi koulutus-, yhteistyö- ja innovaatiohankkeilla (mm. Uudistava nautakarjatalous sekä 
alueiden välisesti Suojaa SiKana – sika- ja siipikarjatilojen tautiriskien hallinnan kehittämishanke). 

• Edistää pirkanmaalaisen lähi- ja luomuruoan osuuden kasvattamista ruoankulutuksessa mm. tukemalla tila- ja tuottajamyymälöiden perustamista sekä 
rahoittamalla asiaa edistäviä hankkeita (mm. Pientuottajat yhteistyöllä markkinoille - ruokaketjun kehittäminen). Myös maataloustuotteiden jalostusta, 
markkinoille saattamista ja kehittämistä tuetaan yritysten investointiavustuksilla. 

• Edistää elintarvikealan kansainvälistymistä ja elintarvikeviennin myönteistä kehitystä ohjaamalla alan yrityksiä Food from Finland -elintarvikealan kas-
vuohjelmaan yhteistyössä Team Finland -verkoston kanssa. 

• Rahoittaa Parasta Pirkanmaalta - Pirkanmaan ruokasektorin ja ruokamatkailun toiminnan kehittämishanketta, jonka tavoitteena on törmäyttää ruokasek-
torin ja rajapintojen toimijoita. Toiminnan myötä pirkanmaalaiset ruokasektorin toimijat ovat entistä valmiimpia vastaamaan ohjelmakauden 2023–2027 
pääteemoihin ja haasteisiin: ruuantuotannon kestävyys, tuotannon ilmastokysymykset ja aluetaloudellinen vaikuttavuus. 

https://www.sttinfo.fi/tiedote/finmaltin-peruskivi-muurattu-lahdessa-uuden-mallastamon-rakennustyo-etenee-suunnitellusti?publisherId=33899239&releaseId=69912504
https://www.sttinfo.fi/tiedote/finmaltin-peruskivi-muurattu-lahdessa-uuden-mallastamon-rakennustyo-etenee-suunnitellusti?publisherId=33899239&releaseId=69912504
https://www.transfarm.fi/ajankohtaiset?article=166
https://kaytannonmaamies.fi/share/30931/dc81d3
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• Maaseutuyksikössä on laadittu toiminnan jatkuvuussuunnitelmat valvonta- ja tarkastustoimien sekä maksatuksen osalta. ELY-keskus on toiminut häiriöti-
lanteessa noin puolentoista vuoden ajan. Prosessit ovat toimineet hyvin ja osin jopa aiempaa paremmin. Tilanne on tuonut esiin myös maaseutuhallin-
non toiminnan kehittämiskohteita, kuten kaikkien prosessien sähköistämisen tarpeellisuuden. Toimivat sähköiset järjestelmät ja henkilöstön etätyömah-
dollisuus ovat olleet ratkaisevia tekijöitä asioiden sujumisessa. 

• Pirkanmaalla toimii ELY-keskuksen ja alueen YT-alueiden edustajista koostuva alkutuotannon valmiusryhmä. Ryhmä mm. koordinoi ja suunnittele viljeli-
jöiden valmiuskoulutuksia. Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on toteuttanut koulutukset yhteistyössä ELY-keskuksen ja kuntien YT-alueiden 
kanssa. Koulutuksissa viljelijöitä on aktivoitu laatimaan viljelyalueitaan koskevia poikkeusolojen suunnitelmia. Syksylle 2021 suunnitellut koulutukset on 
siirretty myöhempään ajankohtaan Covid19-pandemian johdosta. Suunnitelmia on tehty tällä hetkellä 27 kpl, ja niiden käytännön soveltamiseen on myös 
varauduttu. Valmiusryhmä ylläpiti, yhdessä sidosryhmien kanssa, edelleen keväällä ja kesällä 2021 valmiutta tukea pirkanmaalaisia viljelijöitä, mikäli 
pandemia olisi vaikuttanut viljelytöihin. Käytännön toimena oli ylläpitää tietoa henkilöistä, jotka voisivat antaa apua viljelytöihin vakavasti sairastuneille 
viljelijöille. 

KAS Lähi- ja luomuruoan sekä luonnontuotealan jalostusta edistetään aktivoimalla yrityksiä kehittämään toimintaansa ja osaamista sekä vastuullisuuttaan. 
Ruokajärjestelmän sisäistä ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä syvennetään. Uudenlaiset yhteistyömallit, teknologian ja alustatalouden kehittyminen, 
digitaalisuus ja monikanavaisuus luovat menestymismahdollisuuksia sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Alueen yrittäjiä ja toimijoita osallistetaan 
markkinalähtöiseen ruokajärjestelmän kehittämiseen. Uudistumista tukee vuonna 2022 Lappeenrannassa järjestettävä artesaanikilpailu ja siihen liittyvät 
kehittämishankkeet. Yrityksiä kannustetaan jalostusarvoa ja kilpailukykyä nostaviin sekä ilmastomuutosta hillitseviin ja energiatehokkuutta parantaviin 
investointeihin. Markkinalähtöisen erikoismaatalouden (mm. vihannesten, juuresten ja marjojen tuotanto) kehittymistä edistetään alueella. 

Maatalouden kannattavuutta ja tulokehitystä pyritään parantamaan osaamisen kehittämisellä, vertaistuella, tukemalla kokeiluja ja lisäämällä tutkimuksen 
soveltamisesta käytäntöön sekä parantamalla tietoisuutta esim. Agrihubista. Ruokajärjestelmän resilienssiä varmistetaan lisäämällä vuoropuhelua ja 
järjestämällä esim. varautumiskoulutusta viljelijöille. Lisäksi osallistutaan toimenpiteisiin, joilla pyritään varmistamaan tilojen ja yritysten osaavan työvoi-
man (ml. kausityövoima) saanti. Tavoitetta tukevat myös jo rahoitetut Työlle tekijänsä ja Paluumuuttajan kesän onnellisin päivä -kehittämishankkeet. 
Myös omistajanvaihdoksia edistetään. 

Kaakkois-Suomen luonnonmukaisen tuotannon toimintasuunnitelman toteutumista seurataan aktiivisesti sekä tuetaan toimijoita sen toimeenpanossa. 
Aktivoidaan yritysten hakeutumista kansainvälisille markkinoille ja osallistumista kansainvälistyneisiin verkostoihin sekä monipuolistuviin myynti- ja jakelu-
kanaviin. 

Koulutuksella ja tiedotuksella saatu osaaminen uudistaa elinkeinotoimintaa ja luo innovaatioita. Tuetaan vastuullisten ja kestävien julkisten elintarvike-
hankintojen ja palvelujen omaksumista alueella lisäämällä mm. markkinavuoropuhelua. Edistetään ruokahävikin vähenemistä ja resurssitehokkuutta. 
Aktivoidaan alueen yrittäjiä ja yrittäjäksi aikovia hyödyntämään erilaisia kehittämispalveluita. Järjestetään sidosryhmien kanssa elintarvikealan toimijoille 
koulutusta sekä tehostetaan tiedottamista ajankohtaisista teemoista. Digitaalisuuden kehittyminen on mahdollistanut valmennuksiin ja webinaareihin 
osallistumisen paikkariippumattomasti, mikä on tuonut lähemmäksi sekä valtakunnalliset että kansainväliset toimijat. 

Edistetään valtakunnallisten kehittämistoimien näkyvyyttä alueella erityisesti viestinnän keinoin (esim. Lähiruokapäivä). Aktivoidaan alueen ruoka-alan 
yrityksiä hyödyntämään valtakunnalliset kehittämistoimet. Varmistetaan alueellisten ruoka-alan kehittämishankkeiden toteuttamista alueella. Edistetään 
luonnontuotteiden hyödyntämistä elinkeinotoiminnassa sekä luomukeruualueiden kehittymistä. 

ESA Ruoka on yksi maakuntastrategiamme kolmesta kärjestä. Maidon ja naudanlihan tuotannolla on edelleen suuri merkitys Etelä-Savossa, sillä niistä saatiin 
vuonna 2019 lähes 70 % alueen maatalouden myyntituloista. Laajennusinvestoinneista ja tuotannon tehostamistoimenpiteistä huolimatta Maidon ja nau-
danlihan tuotannon ennustetaan pienenevän alueellamme edelleen v. 2025 90 milj. litraan. Naudanlihantuotannon on ennakoitu alenevan 3,3. milj. kiloon 
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v. 2025. (Kantar TNS Agri Oy). Kasvituotannon osuus maatalouden bruttotuloista on kasvanut 26 %:iin Etelä-Savossa puutarhatalous ja erikoiskasvituo-
tanto marjanviljelyn lisäksi ovat suhteellisen merkittäviä työllistäjiä. Etelä-Savossa tilojen peltoala on keskimäärin noin 32 ha/tila. Keväällä 2021 pienenty-
neessä Etelä-Savossa tukea haki 2130 maatilaa. 

Maatilojen monialaisuus turvaa pientilavaltaisella alueella peltojen säilymisen viljelykunnossa ja myös ylläpitää ruuantuotantoa ja tarvittavaa työvoima- ja 
kalustoresurssia. 

Maaseuturahaston tuella Uudistuva ja kasvava Etelä-Savon ruoka-ala hankkeessa (hankenumero 111225), valmisteltiin Etelä-Savon ruokaohjelma, 
jossa määritellään lähitulevaisuuden kehittämisen kärjet erityisesti elintarvikeketjun loppupäässä. Ruoka-ohjelman sisällöt muodostavat osan myös Etelä-
Savon alueellisen maaseutuohjelman sisällöstä. 

Vuonna 2021 alueellamme haettiin maatalouden investointitukia edelleen varsin innokkaasti ja lähes ennätystahtiin. Vuonna 2022 Etelä-Savon ELY-
keskus pyrkii vastaamaan maatalouden rakennetukien kysyntään, tukivarojen riittävyyden puitteissa. Maidontuotannon investointitukia tultaneen hake-
maan 2022 kuluessa aiempaa vähemmän maidontuotannon ylituotantotilanteesta johtuvan hinnoittelun vuoksi. Nuorten viljelijöiden aloitustukia on haettu 
ja myönnetty poikkeuksellisen vähän vuonna 2021, vain kaksi kappaletta. Rakennerahoituksen lisäksi maatalouden yrittäjyyttä tuetaan hanketoiminnalla, 
kuten esim. juuri alkaneella DIGI-märe hankkeen avulla. Maatalouden osaamista kehittäviä hankkeita rahoitetaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. 

Luonnonmukainen tuotanto ja lähiruoka kuuluvat vahvasti alueen maaseutustrategisiin painoaloihin. Luomutuotantoa koskevia sitoumuksia on Etelä-
Savossa noin 230 tilalla. Luomun osuus peltoalasta kesällä 2021 oli 17,8 %, joten päättyneen ohjelmakauden 20 %:n tavoitteen toteutuminen oli kohtuul-
lisen lähellä. Rakenne- ja yritysrahoituksen lisäksi luomu- ja lähiruoan tuotantoa ja käyttöä edistetään siirtymäkauden rahoitusmahdollisuuksien mukaan 
yrittäjien osaamista, tuotteiden jalostusta ja markkinointia tukevilla ruoka-, juoma- ja matkailupalveluita kehittävillä yritysryhmähankkeilla sekä kehittämis-
hankkeilla. Osa meneillään olevista hankkeista jatkuu suunniteltua pidemmälle vuoden 2022 puolelle kuten esim. KURVI Kumppanuudella ruokasektorille 
vuorovaikutusta ja innovatiivisuutta (XAMK:n, Ruralian ja Luken hanke, Hyrrä 75702) ja Saimaan maaseutuhelmiä (ProAgrian yritysryhmähanke 80694). 
Elintarvikkeiden vientitoimia ja uusien tuotteiden kehittämistä edistetään yrittäjyyttä tukevilla hankkeilla. Hanketoimijoita ja yrityksiä aktivoidaan jo valmis-
tautumaan uuden ohjelmakauden suomiin mahdollisuuksiin. 

Alueen maataloustuotannon kestävää kehitystä ja kierrätystä edistetään mm. Regeneratiivisen luomutuotannon kehittämishankkeella, jossa tutkitaan ja 
kehitetään luomutuotantoon soveltuvia ilmastopositiivisia viljelymenetelmiä. Hanketoiminnalla edistetään lähi- ja luomuruoan tuotantoa ja käyttöä alu-
eella, ruokamatkailua sekä uusien menetelmien kehittämistä ruokaketjujen lyhentämiseksi, hävikkien vähentämiseksi ja ruoka-alan toimijoiden verkottu-
misen lisäämiseksi. 

Vuoden 2021 kuluessa Järvi-Suomen ympäristö- ja ilmasto-ohjelman toteutusta jatketaan. Ohjelman liikkeelle saattamiseksi on alueelle palkattu maa-
seutuohjelman teknisen avun turvin koordinaattori. Koordinaattori työskentelee koko Järvi-Suomen alueella. Elintarvikealan vastuullisuus on yksi laaja 
kokonaisuus, joka kattaa monia JÄSMY-ohjelman tavoitteita. Käytännön toimina vuonna 2022 järjestetään yksi tai mahdollisesti kaksikin aie/teemahakua 
Järvi-Suomen alueella. Teemat valmistellaan joulukuussa 2021 pidettävässä webinaarissa. 

Maatalouden kausityövoima on Etelä-Savossa kriittinen osa ruuantuotantoketjua. Maatilojen työvoiman turvaamiseksi ELY-keskus on kutsunut maatalou-
den ja maaseudun keskeisten toimijoiden ryhmän, jossa työvoiman saatavuutta on edistetty. Ryhmään ovat ELY-keskuksen lisäksi osallistuneet neuvon-
tajärjestö, MTK, TE-toimisto. YT-alueet ja tarvittaessa oppilaitosten edustajia. Ryhmä jatkaa toimintaansa myös ensi vuonna ja käynnistetään tarvittavia 
kehittämistoimia, esimerkiksi koulutus- ja tiedotushankkeita. Kausityövoima ei todennäköisesti tule olemaan kasvukaudella samanlainen ongelma kuin 
vuosina 2020 ja -21, mutta työvoima ongelmaan voidaan ryhmässä hakea pitkäjänteisempiä ratkaisuja. Varautuminen ongelmatilanteisiin aktiovi myös 
kuntasektoria siten, että YT-alueilla on kerätty tietoa maataloustyöhön kykenevistä henkilöistä ja kalustosta. Myöskin VAP tietojen hyödyntämisen mah-
dollisuutta tullaan selvittämään.  
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Alkutuotannon ja maaseutuyritysten väliaikaisen tuen käsittely päättynee vuonna 2021. Kuluvana vuonna hakemukset on pystytty käsittelemään jousta-
vasti ja myös viestinnässä on onnistuttu hyvin. Vuoden 2022 puolella tukien hoidetaan tukien jatkotoimet mm. raportointi. 

POS ELY-keskus vastaa kasvinterveyden valvonnasta Ruokaviraston ohjauksessa. Toteutetaan tehtyjen suunnitelmien mukaisesti valvontaa. Yksikössä on 
aiemmin panostettu lisäresurssein lisääntyvään luomutuotantoon ja sen mukanaan tuomaan työmäärään sekä vuoden 2021 aikana lisäresursseja on 
saatu toimintaan myös Joroisten siirryttyä Pohjois-Savon maakuntaan. Siirtoon toteutettu hyvässä yhteistyössä Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa. 
Perehtyminen jatkuu edelleen Joroisten suuresta tuotantomäärästä sekä poikkeavasta kasvintuotantoprofiilista johtuen.  

Maatalousvalvonnasta huolehditaan suunnitelmien mukaisesti. Rahoitetaan investoinneilla kehittyviä tiloja uudistumaan yleisen kysyntäkehityksen vaati-
malla tavalla erityisesti alueelle tärkeillä maito-, liha-, ja marjatiloilla. Tilatason kannattavuuden parantaminen eri keinoin on hyvin tärkeää.  

Rahoitamme kehittämishankkeita, joilla tutkimuksellista tietoa saadaan laajalti asiakaskunnan käyttöön. Alue on vahva edelläkävijä myös valtakunnalli-
sella tasolla mm. alueellisista tutkimusorganisaatioista ja niiden painopisteistä johtuen. Tulevaisuuden kilpailukyvyssä keskiössä ovat myös hiilineutrali-
teettitavoitteet.  

Tavoittelemme toimimisessamme valvojasta valmentajaksi -toimintatapaa ja autamme asiakkaitamme menestymään läpi koko ketjun – pellolta pöytään.  

Väliaikaiset tuet alkutuotantoon ja maaseutuyrityksille covid-19 tilanteesta johtuen päättyvät vuoden 2021 loppuun.  

Uuden ohjelmakauden osalta vastuullisen ja uudistuvan ruokajärjestelmän kilpailukyky on hyvin keskeisessä osassa myös alueellisen suunnitelman 
luonnoksessa. Valmistelua jatketaan ja työtä tehdään alueella tiiviisti sidosryhmien kanssa. 

POK Kehittämistoimia suunnataan: 

• Nautakarjatalouden edistämiseen ja kilpailukykyyn (maito, liha, nurmitalous, emolehmätuotanto)) 

• Perusmaatalouden sopeutumiseen muuttuvaan toimintaympäristöön ja haastavaan markkinatilanteeseen 

• Hyvien viljelytapojen edistämiseen 

• Edistetään digitalouden ja teknisten apuvälineiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä kustannustehokkaasti, myös luomutiloille 

• Viljelijöiden jaksamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseen 

• Maaseutuammattien ja -yrittäjyyden vetovoiman vahvistamiseen sekä luonnonvara-alan koulutusmahdollisuuksien turvaamiseen 

• Maataloustuotteiden jatkojalostuksen turvaamiseen maakunnassa. 

• Oman maakunnan maataloustuotteiden käytön lisäämiseen suurtalouskeittiöissä 

• Pidemmällä aikavälillä pienempien monialaisten tilojen toimintamahdollisuuksien parantamiseen 

• Edistetään kehittyvien maatilojen sukupolvenvaihdoksia sekä omistajanvaihdoksia, kun kyse ei ole sukulaisluovutuksesta. 

• Valkoposkihanhien asettamien haasteiden vähentäminen (hanhipellot ja hanhien karkotus) 

• Susien ja muiden vahinkoeläinten vahinkojen ennaltaehkäisyn mahdollistaminen, myös Neuvo-toimena ohjeistukseen 
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• NEUVO neuvontajärjestelmän jatkumiseen myös ohjelmakausien vaihtuessa ja järjestelmän kehittämiseen siten, että myös muut kuin maatilat olisi-
vat oikeutettuja yrityskohtaiseen tuettuun neuvontaan 

• Kehittämishankkeiden ja tukijärjestelmien keskeytyksetön jatkuminen 

”Mahdollisuus rikkaaseen elämään puhtaita elintarvikkeita tuottaen ja ilmastonmuutosta hilliten” 

KES Parannetaan maatilojen kilpailukykyä ja kannattavuutta rahoittamalla investointeja ja sukupolvenvaihdoksia. Kehitetään edelleen tukihallinnon ja valvon-
tatehtävien sujuvuutta sekä varmistetaan ruuan turvallisuutta valvontatoimilla ja jakamalla tietoa elintarvikeketjun toimijoille. Parannetaan viljelijöiden 
asemaa ruokaketjussa edistämällä mm. lähiruuan tuotantoa ja käyttöä sekä vahvistamalla maatalousyrittäjien osaamista. Edistetään rahoitettujen hank-
keiden kautta kotimaisen lähi- ja luomuruuan käyttöä, ruokaketjun kansainvälisyyttä/ruokavientiä sekä ruokamatkailua. Tuetaan ravinteiden kierrätystä 
edistäviä investointeja ja edistetään biokaasulaitosten syntymistä. 

ELY-keskukseen on perustettu Kestävä elinvoima -tiimi, joka tekee yhteistyötä vastuualueiden välillä ja sidosryhmien kanssa maakunnassa. Tiimi toimii 
aktiivisena aluekehittäjänä edistäen ekosysteemien syntymistä ja perustaen teemaryhmiä. Vuoden 2022 aikana perustetaan mahdollisesti teemaryhmä, 
jonka tavoitteena on elintarvikealan kehittäminen ja elintarvikeketjun jalostusarvon nostaminen. 

Parannetaan ruokajärjestelmän häiriötilanteiden kestävyyttä ja häiriötilanteisiin varautumista järjestämällä toimijoille koulutusta ja neuvontaa yhteistyössä 
sidosryhmien (esim. MPK) ja ruokaketjua kehittävien hankkeiden kanssa. 

Edistetään hyvien viljelymenetelmien käyttöä sekä maatalouden vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta mm. ympäristösopimusten avulla. Tavoit-
teena on nostaa alueella ennen kaikkea sellaisen luomutuotannon määrää, josta syntyy luomuelintarvikkeita. Peltojen vesienhallintaa parannetaan yh-
teistyössä viljelijöiden ja Y-vastuualueen kanssa. 

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman tavoitteita on tarkoitus edistää pääosin maaseudun kehittämisohjelman, CAP-suunnitelman ja 
sen alueellisten maaseudun kehittämissuunnitelmien rahoituksella. Tavoitteena on, että vesistöjen tila säilyy vähintään hyvänä tai paranee vähintään 
hyvälle tasolle, Järvi-Suomesta tulee hiilineutraali, Järvi-Suomen luonnon monimuotoisuus säilyy tai lisääntyy ja vastuullinen ja kannattava liiketoiminta 
sekä kestävä asuminen lisääntyvät. Ohjelman toimenpiteillä mm. vähennetään maatalouden ilmasto- ja vesistöpäästöjä sekä lisätään hiilinieluja. Ohjel-
malle on palkattu koordinaattori vuoden 2021 keväällä. Syksyllä 2021 on suunniteltu vuodelle 2022 ohjelman tavoitteita tukevan teemahaun järjestämistä 
ja alueiden välisten hankkeiden aktivointia. Tehdään myös yhteistyötä Keski-Suomen ELY-keskuksen Y-vastuualueelle hiljakkoin palkatun ilmastokoordi-
naattorin kanssa. 

EPO Maatilojen investointituet 

Tuemme investointeja, joiden tavoitteena on parantaa maatilan kilpailukykyä ja kannattavuutta ja joiden avulla voidaan vaikuttaa tilan tuotannon tehok-
kuuteen sekä taloudellisiin ja tuotannollisiin olosuhteisiin ja sitä kautta alkutuotteiden laatuun ja tuotteiden saamiseen elintarvikemarkkinoille. 

Elpymisvaroin tuetaan ympäristön tilaa, tuotantohygieniaa ja työympäristöä sekä eläinten hyvinvointia parantavia investointeja. 

Nuorten viljelijöiden aloitustuet 

Nuorten viljelijöiden aloitustukien tavoitteena parantaa alueemme maatalousyrittäjien ikärakennetta sekä parantaa että kehittää tuotantoa kannattavilla 
maatiloilla. Samalla pyritään nostamaan uusien viljelijöitten koulutustasoa mahdollisimman hyväksi 
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Neuvo2020 

Neuvo2020-toimenpide on ollut aktiivisessa käytössä vuosittain. Neuvolupien määrä on vakiintunut vuositasolla reiluun kahteen tuhanteen kappalee-
seen. Suosituin toimenpide on ollut maatilan nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen ja erityisesti tähän neuvontaosioon sisältyvä kilpailukyvyn 
parantaminen. Myös eläinten hyvinvointiin ja ympäristöön liittyvät neuvotapahtumat ovat olleet korkealla tasolla. Aktiivisen viestinnän sekä neuvolupien 
että maksatuksien nopean käsittelyn avulla edesautamme osaltaan Neuvo2020 käyttöä. Käyttömahdollisuudet ovat hyvin tiedossa, koska vain yksittäi-
nen neuvolupa on tehty kielteisenä. 

Kehittämishankkeet 

Kehittämishankkeiden keskeisimmät teemat: 

• Maatilayrittäjien resurssitehokkuuden ja ilmastoystävällisemmän tuotannon kehittäminen 

• Maaseutuyritysten sekä maatalousyritysten johtaminen sekä riskien hallinta johtamisen keinoin 

• Edistetään maatilojen biokaasulaitosinvestointien suunnittelua ja käynnistymistä 

• Maatilayrittäjien osaamisen kehittäminen osakeyhtiömuotoisen maatilan hallintaan ja johtamiseen liittyy 

• Maatilayrittäjien tarpeiden tunnistaminen taloustiedon analysoinnista ja talouden ennakoinnista sekä tietovirtojen hyödyntämisestä ottaen huomioon 
digitalisaation tuomat mahdollisuudet 

Eläinten hyvinvointi ja terveys 

Investoimalla tuotantorakennuksiin ja niiden nykyaikaiseen teknologiaan voidaan edistää eläinten hyvinvointia ja parantaa työympäristöä. Tuetut inves-
toinnit helpottavat työtä, parantavat kannattavuutta sekä parantavat tuotantovarmuutta ja tuotteiden laatua. Eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpitei-
den sisällön ja tavoitteiden kirkastaminen, tarkastuskäyntien neuvonnallisuuden lisääminen.  

Häiriötilanteiden kestävyyden parantaminen ja häiriötilanteisiin varautuminen 

ELY-keskus osallistuu aktiivisesti toiminta-alueella järjestettäviin valmiusharjoituksiin ja koulutuksiin yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Oman val-
miussuunnitelman päivitystyö saatetaan loppuun. Oman varautumisen kehittäminen parantaa ELY-keskuksen mahdollisuuksia hoitaa lakisääteiset tehtä-
vänsä mahdollisissa häiriötilanteissa. Tietoturvan tasoa nostetaan ISO27001 standardin mukaisin menetelmin. 

POH Alueemme elintarviketuotanto on vahvaa ja monipuolista. Edistämme vastuullisen ja uudistuvan ruokajärjestelmän kilpailukykyä tukemalla koko ruoan-
tuotannon prosessia. Tavoitteena on kannattava ja kestävä ruoantuotanto, puhtaat ja vastuullisesti tuotetut elintarvikkeet sekä jatkojalostukseen, vientiin 
ja innovaatioihin panostavat elintarvikeyritykset, joilla on osaamista ja osaavaa työvoimaa. 

Huoltovarmuudesta ja häiriötilanteisiin varautumisesta on jatkossakin pidettävä huolta. ELY-keskuksen oma valmiusryhmä kokoontuu säännöllisesti ja 
päättää koronan johdosta tarvittavista toimenpiteistä. ELY-keskuksella on riskienhallintasuunnitelma ja toimivat sijaisjärjestelyt. Molemmissa maakun-
nissa toimii maatalouden valmiusryhmä. ELY-keskus osallistuu myös MMM:n, Ruokaviraston ja ELY-keskusten johdon tilannepalavereihin. Tiivis yhteis-
työ alueen toimijoiden kanssa takaa nopean tilannekuvan maaseudun eri osa-alueilta ja voidaan nopeasti ryhtyä toimenpiteisiin häiriötilanteiden korjaa-
miseksi. 



   17 (85) 
  

 

Maatilojen kriisivalmiutta tulee vielä kehittää. Varautumiskoulutuksia järjestetään vuosittain viljelijöille yhdessä Maanpuolustuskoulutus ry:n ja Tietolinkki-
hankkeen kanssa. 

Alkutuotannon väliaikaista tukea on myönnetty eniten maassa Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Päätöksenteko jatkuu v. 2021 loppuun asti. Suurin 
osa hakijoista on turkistarhaajia, mutta myös esim. kasvihuoneyrittäjät ja perunantuottajat ovat taloudellisesti kärsineet koronatilanteesta ja siksi hake-
neet tukea. Nyt markkinat näyttävät osittain normalisoituneen. 

Maatilojen kehittämistä tuetaan investointituilla ja nuoren viljelijän aloitustuella. Tähän panostetaan järjestämällä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia ja uu-
tena keinona on otettu käyttöön vaikuttajamarkkinointi. Erityisesti panostetaan elpymisvaroista tiedottamiseen, jotta niihin osoitetut varat saadaan käytet-
tyä. Koronapandemia ei ole vaikuttanut maatilojen investointihalukkuuteen, vaan kaikkien tuotantosuuntien osalta on investoitu ahkerasti. On odotetta-
vissa, että investointitahti jatkuu kiivaana myös vuonna 2022. Hankkeiden keskimääräisen koon odotetaan tosin pienenevän, koska rajoituksia on tullut 
mm maidontuotannon ja naudanlihan kasvattamojen osalta. Myös rakennustarvikkeiden hinta on noussut ja saatavuus osittain huonontunut. Aloitustukea 
hakeneiden määrä on edelleen melko vähäinen. 

Uudistuvan ruokajärjestelmän kilpailukyvyn edistäminen edellyttää osaamista ja innovaatioita. Panostetaan osaamisen lisäämiseen erilaisten kehittämis-
hankkeiden avulla. ELY-keskuksella on aktiivinen rooli Pohjanmaan liiton perustamassa työryhmässä ”Jordbrukets framtid”, jossa painopisteenä on tuot-
tajan asema ruokaketjussa. Yhteistyötä elintarvikemarkkinavaltuutetun kanssa onkin käynnistetty ja hän on vieraillut Pohjanmaalla. Keski-Pohjanmaalla 
elintarvikealan toimijoiden verkoston tavoitteena on kehittää alueellista ruokajärjestelmää. 

Viljelijät hyödyntävät ahkerasti Neuvo2020-tukea ja varojen riittävyys on jatkossakin erittäin tärkeää. 

Yritystuilla ja kehittämishankkeilla tuetaan digitalisaatioon perustuvia ratkaisuja, jotka edistävät ruokajärjestelmän kilpailukykyä. Koulutushankkeissa 
painottuvat alueellemme tärkeät tuotantosuunnat kasvihuonetuotanto, maidontuotanto, perunanviljely sekä turkisala. Yhteistyöhankkeissa edistetään 
esim. tutkimuksen ja maataloustuottajien vuorovaikutusta. 

Monessa yrityksessä esiintyy osaavan työvoiman pulaa. Rekrytointiongelmat hidastavat yritysten kasvua ja tätä ongelmaa pyritään ratkaisemaan TE-
toimiston kanssa. Monen yrityksen, esim. suurten kasvihuoneiden, toiminta ja kehitys on täysin riippuvaista ulkomaisesta työvoimasta. Pohjanmaan ELY 
on rakentanut kansallisen Talent Boost-ohjelman alle ELY-alueen kattavaa Talent Coastline-ekosysteemin, jota tukevat laajasti viranomaistoimijat, kun-
nat ja kaupungit, korkeakoulut ja ammatillinen koulutus, yrittäjäjärjestöt, kauppakamari sekä elinkeinoyhtiöt.  

“Tulevaisuuden ruoka” on yksi alueen Team Finland-toiminnan kasvun kärkiteemoista. Tavoitteena on tukea elintarvikealan toimijoita hyödyntämällä 
Team Finland-verkoston palveluita. Yhteistyössä länsirannikon ELY-keskusten kanssa käynnistetään elintarvikeyritysten viennin koulutusohjelma, jossa 
tavoitteena on elintarvikeviennin käynnistäminen. Ohjelman avulla sparrataan ja lisätään kiinnostusta vientiin ja tuodaan esiin Team-Finlandin toimijoiden 
palveluja mukaan lukien maaseuturahaston yritysryhmähankkeita ja yritystukimahdollisuuksia viennin käynnistämiseksi/kasvattamiseksi.  

Panostetaan luomutuotantoon järjestämällä infotilaisuuksia ja rahoittamalla alaan liittyviä hankkeita. Vaikka luomusitoumusten määrä on hieman laske-
nut, luomun pinta-ala on kasvanut.  

Vastuullisen ruokajärjestelmän edistämiseksi panostetaan elintarviketurvallisuuteen. Panostetaan ennaltaehkäisevään ja riskiperusteiseen toimintaan ja 
tehdään tiivistä yhteistyötä tuottajien ja alan organisaatioiden kanssa “valvojasta valmentajaksi” periaatetta noudattaen. Turvallisilla elintarvikkeilla paran-
netaan tuottajien ja yritysten vientimahdollisuuksia ja kilpailukykyä. Osallistutaan elintarvikeketjun rikollisuuden torjunnan tilannekuvapalavereihin. 

Maatalouden rakennemuutos ja huono kannattavuus ovat haaste monelle maatalousyrittäjälle. Maatalousyrittäjien talousosaamista edistetään esim. 
”Ekonomi-laboratoriet”-ja “Kursgården20+”-hankkeissa.  
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Suorittamalla valvonnat ajoissa varmistetaan, että tuet voidaan maksaa viljelijöille aikataulun mukaisesti. Tämä edistää maatilojen maksuvalmiutta ja 
kilpailukykyä. On otettu käyttöön uusi valvontojen palautekysely, jolla seurataan asiakastyytyväisyyttä. 

POP Kannattavasti kasvava maatalous ja elintarvikejalostus 

• Maatalous kehittyy kannattavasti kasvattamalla sen vahvoja osa-alueita ja lisäämällä monipuolisuutta markkinakysyntään pohjautuen 

• Lisäämme elintarvikejalostusta ja tuotamme kuluttajakysyntään vastaavia tuotteita 

• Elintarvikkeiden tuotantoketjun toimijat kehittävät vahvoja kumppanuuksia ja uusia liiketoimintamalleja 

Maatalous 

• ELY-keskus panostaa vahvasti perusmaatalouden tuotantotoiminnan ja -edellytysten turvaamiseen ja kehittämiseen maatalouden investointien ja 
sektorikohtaisten kehittämishankkeiden avulla. Panostetaan maatalouden kannattavuuteen, kasvuun ja tuotantotapojen uusiutumiseen sekä ediste-
tään tilusjärjestelyitä. Uusia innovaatioita haetaan monissa maaseutuohjelman hankkeissa. Kehittämisessä huomioidaan tuottajien, ympäristön ja 
eläinten hyvinvointi sekä tuotteiden laatu. 

• Kehitetään yhdessä kumppanien kanssa toimenpiteitä, jotka uudistavat maatilojen omistusjärjestelyjä ja omistusrakennetta. Kiinnitetään huomiota 
työvoiman saatavuuteen ja sen varmistamiseen. 

• Lisätään maatalouden toimijoiden tietämystä viljelykäytänteistä, digitalisaatiosta, johtamisesta, teknologian kehittymisestä sekä niiden tarjoamista 
mahdollisuuksista oman maakuntamme olosuhteissa. Parannetaan ja kehitetään maatalousyrittäjien liiketoimintaosaamista. Tiedon saatavuuteen ja 
välittämiseen luodaan uusia, ajasta ja paikasta riippumattomia puitteita. 

• Kuntien yhteistoiminta-alueiden sekä muiden kumppaneiden kanssa kiinnitetään huomiota maatalouden ja elintarviketuotannon varautumiseen sekä 
huoltovarmuuteen. Yhteisillä kehittämis- ja tiedonvälitystoimilla parannetaan reagointikykyä häiriötilanteisiin sekä kiinnitetään huomiota kausityövoi-
man saantiin. 

• Välitetään Neuvo-järjestelmän kautta maatiloille tietoa mahdollisuuksista oman yritystoiminnan ja osaamisen kehittämiseen, ympäristön tilan kehittä-
miseen ja kilpailukyvyn parantamiseen. 

• Maatalouden ympäristöasioiden ja kotieläinten hyvinvoinnin edistämisellä parannetaan myös kilpailukykyä ja maatalouden asemaa ruokaketjussa. 
Lisäksi pyritään edelleen lisäämään luomutuotannon osuutta ja erilaisiin laatujärjestelmiin sitoutuneiden tilojen määrää. 

• Maa- ja puutarhatalouden tukien hallinto- ja valvontatehtävät hoidetaan siten, että tukien maksu tapahtuu oikeudenmukaisesti ja ajallaan. Turvataan 
maatalouden tuotantoedellytyksiä mm. lannoite-, rehu-, siemen- ja hukka-kauravalvontojen avulla.  

Elintarviketalous ja ruokajärjestelmä  

• Elintarvikealalla tavoitteena on kehittää innovatiivisia toimintatapoja sekä hyödyntää tutkimuksen, tuotekehityksen ja uuden teknologian mahdolli-
suuksia. Tavoitellaan elintarvikeyritysten toimitilojen, laite- ja konekannan kehittymistä ja uudistamista nykyaikaisia vaatimuksia ja tuotantoa vastaa-
vaksi. 

• Elintarvikealan edistämisessä ja kehittämisessä huomioidaan mm. laatu, tuoteturvallisuus ja elintarvikkeiden jäljitettävyys, luomutuotanto ja -tuot-
teet, lähiruoan käytön edistäminen, elintarvikeviennin lisääminen, jalostusasteen nosto, ruokatrendit ja kouluttautuminen ruokaketjun eri vaiheissa 
sekä pohjoisuuden, puhtauden ja luonnontuotteiden hyödyntäminen. 
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• Tuotantopaikkojen ja tuotteiden valvonnalla varmistetaan elintarvikeketjun laatutekijöitä, turvallisuutta, luotettavuutta sekä jäljitettävyyttä.  

• Kehitetään elintarvikealan verkostoja mukaan lukien vientiverkostot. 

• Parannetaan alueen ruokaketjun kilpailukykyä tehokkaalla neuvonnalla, kehittämällä kuluttajakeskeisiä liiketoimintamalleja ja suosimalla lyhyitä 
toimitusketjuja sekä etsimällä uusia yhteistyömuotoja.  

• Luomutuotannon ja lähiruoan edistämisessä ja elintarvikeviennin lisäämisessä toimitaan Pohjois-Pohjanmaan elintarvikestrategian mukaisesti. 

KAI 
Kainuun maataloustuotannon päätuotteet ovat maito ja liha. Tuotannon jatkuvuutta turvataan aloittamisavustusten myöntämisellä ja investointituilla. 
Osaamisen kehittämistä tuetaan Neuvo 2020 -palveluilla. Tukimahdollisuuksista viestitään aktiivisesti ja rahoitettavat hankkeet valitaan pisteytyksen 
perusteella. Maidontuotannon taso on onnistuttu toistaiseksi säilyttämään tuetuilla investoinneilla voimakkaasta tilojen vähenemisestä huolimatta. Valion 
hankintaosuuskuntien siirtyminen sopimustuotantoon rajoittaa lähivuosina isoja tuotantoinvestointeja. Lähivuosina kehittämisen pääpaino on nykylaajui-
sen tuotannon ympäristö-, hyvinvointi- ja energia-asioissa. 

Sukupolvenvaihdoksissa ei ole päästy asetettuihin tavoitteisiin ja haastavaa se on jatkossakin maatalouden nykyisellä kannattavuuskehityksellä, vaikka 
aktivointityötä tehdään kaiken aikaa.  

Maa- ja elintarviketalouden kehittämisstrategia 2014–2020 toteutui suunnitellusti hankemuotoisin kehittämistoimin.  Rahoitetuilla hankkeilla järjestettiin 
täydennyskoulutusta, tuettiin rakennusinvestointien tekijöitä, kehitettiin elintarvikejalostusta, tuettiin maidon-, nurmen- ja naudanlihatuotannon kehittä-
mistä ja edistettiin valkuaiskasvien käyttöä. Ylimaakunnallisilla hankkeilla tuettiin mm. hevos- ja porotaloutta. Uuden CAP-27 -kauden toteutukseen val-
mistaudutaan mm. maatalouden teemaohjelman päivittämisellä.  

Maatalouden tuotantotukien hyödyntämismahdollisuuksista järjestetään koulutustilaisuuksia yhdessä YTA-alueiden ja MTK:n kanssa. Tarvittavien tilai-
suuksien määrä, ajankohta ja paikat suunnitellaan yhdessä. Tilaisuuksien määrää on vähennetty, koska tukijärjestelmä on säilynyt samanlaisena ja tar-
vetta koulutuksille on ollut vähemmän.  

Ruokaviraston ohjaamien valvontojen täysimääräisellä tekemisellä ja yrittäjien opastamisella parannetaan ja varmistetaan elintarvikkeiden turvallisuutta, 
eläinten hyvinvointia ja luonnonmukaisen tuotannon uskottavuutta. Samalla edistetään lähiruoan kilpailukykyä ja käyttöä ja sitä kautta alueen hyvinvoin-
tia. Valvonnoista laaditaan erilliset suunnitelmat, jotka sisältävät tarkastusmäärien ja kohteiden lisäksi niiden vaatimat resurssit, joihin ELY-keskus sitou-
tuu. Koronatilanne huomioidaan tarkastusmäärissä ja tarkastustavoissa. Peltoalaperusteisten tukien valvonnan jälkeen suurimmat valvontaresurssit 
kohdennetaan luomuvalvontaan, kasvinterveyteen (lainsäädännön uusiutuminen) sekä eläinten merkintään ja rekisteröintiin. 

Luonnonmukainen tuotanto on ympäristöystävällistä. Vuonna 2020 Kainuun pelloista on luomutuotannossa 21 %. Luomuviljelijöiden määrä väheni ke-
vään 2020 tukihaussa, mutta pinta-ala pieneneni varsin vähän. Haasteena Kainuussa on yhä saada luomutuotanto tuottamaan varsinaisia luomutuotteita 
kuluttajille.  

Koronasta ei ole ollut merkittäviä häiriöitä maataloustuotantoon ja maaseuturahaston koronatukien kysyntä Kainuussa on ollut verrattain vähäistä. Varau-
tumiskoulutusta /-tiedotusta järjestetään tarpeen mukaan. 

LAP • lisätään alkutuotannon ja elintarvikeyritysten kilpailukykyä kannattavuutta parantavilla investoinneilla  

• tehostetaan viestintää alkutuotannon (maa- ja porotalous) kehittämismahdollisuuksista ml. kunnat  

• edistetään omistajavaihdoksia sekä maa- että porotaloudessa ja tuetaan uusia yrittäjiä aloitustuin 



   20 (85) 
  

 

• tuetaan hiilensitomista edistäviä maatalousinvestointeja: energiainvestoinnit, lannan multauslaitteet  

• kannustetaan maaseutuyrityksiä monipuolisesti Neuvo2020:n käyttöön 

• lisätään tiedonvälitys- ja koulutushankkein maaseutuyrittäjien osaamista, erityisesti talouden hallintaan liittyen  

• kannustetaan yritysten väliseen yhteistyöhön mm. yritysryhmähankkeet  

• edistetään elintarvikkeiden jatkojalostusta ja tuotteiden markkinoille saamista sekä suoramyynnin kehittämistä  

• edistetään lähiruoan sekä luonnontuotteiden tuotantoa ja niiden käyttöä matkailussa  

• varmistetaan elintarviketurvallisuutta valvonnalla ja Ruokaviraston tarkastustoiminnalla  

• osallistutaan Lapin elintarvikeohjelman toimeenpanoon ja Arktisen Älykkään maaseutuklusterin toimintaan  

• edistetään hiilineutraalien ruokajärjestelmien rakentamista yhteistyössä muiden rahoittajien kanssa  

• jatketaan skenaariotyötä maatalouden/porotalouden kriiseihin varautumisessa sidosryhmien kanssa edistetään Lapin elintarviketuottajien ja julkisten 
ruokapalvelutoimijoiden välistä yhteistyötä aktivoimalla niitä mm. markkinavuoropuheluun, tuotekehitykseen ja osaamisen lisäämiseen mm. kilpailu-
tusasioissa  

• edistetään lappilaisten yritysten osaamista ja tietoa luomutuotannosta ja erityisesti luomukeruutuotteiden ja luomukeruualueiden hyödyntämisessä  

• edistetään toimivien luonnontuotealan raaka-aineverkostojen syntymistä markkinatietoon perustuen 

 

2.3. Monipuolistetaan maaseudun elinkeinoja, parannetaan kilpailukykyä ja luodaan uutta yrittäjyyttä. Lisätään maaseudun elinvoimaa ja elämän-
laatua, ml. Leader-toiminta, yhteistyö, verkostoituminen. 

 ELY-keskuksen sanallinen, tiivis kuvaus toimenpiteistä 

UUD Maaseudun elinvoiman säilyttäminen väestön yhä voimakkaammin keskittyessä pääkaupunkiseudulle on myös Uudellamaalla suuri haaste. Useissa. 
Uudenmaan kunnissa tapahtuu väestön vähenemistä ja palveluiden heikkenemistä. Maaseudun elinvoimaa ja yrittäjyyttä edistetään monipuolisesti-
hanke- ja yritystukien, sekä maatalouden rakennetukien avulla. Hanketuissa suositaan konkreettisia yritysryhmähankkeita ja hankkeita, joissa selkeästi 
lisätään osaamista ja toimijoiden yhteistyötä, ja joissa hyöty maaseudulle on selkeä. Vähistä kehittämisvaroista on kova kilpailu ja maaseudun pienet 
toimijat pärjäävät hankkeiden nykyisessä pisteytyksessä usein huonommin kuin kehysalueiden yritykset ja jäävät varojen riittämättömyydestä johtuen 
usein ilman tukea. Kohdennetulla viestinnällä pyritään aktivoimaan maaseudun toimijoita ja kilpailukykyisisä yrityksiä tuen piirin ja siten parantamaan 
vaikuttavuutta, sekä samalla vähentämään ei toivottujen hakemusten määrä, jotta vältytään “turhilta” kielteisiltä tukipäätöksiltä. 

ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien yhteistyö ja työnjako toimii hyvin. Leader rahoittaa paikallisia maaseudun viihtyvyyttä, palveluita ja asumismahdolli-
suuksia parantavia hankkeita, kun taas ELY-keskus tukee pääasiassa laajempia elinkeinoja tai ympäristöä laajemmin edistäviä hankkeita. Leader-ryh-
mien, ELY-keskuksen ja alueen muiden toimijoiden yhteistyötä ja tiedonvaihtoa parannetaan jatkuvasti. ELY-keskus koordinoi esimerkiksi viljelijäraatia, 
maaseutumatkailutoimijoiden verkostoa, maaseudun biotalousverkostoa ja MYR maaseutujaostoa. Verkostoitumisessa ja yhteistyön edistämisessä huo-
mioidaan alueen vahva kaksikielisyys. Tiedottamiseen, verkostoitumisen edistämiseen ja yhteistyön parantamiseen maaseututoimijoiden kesken tullaan 
satsaamaan entistä enemmän. 
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VAR Painotetaan edelleen maatalouden ja elintarviketeollisuuden jalostusketjujen lisäksi teknologiateollisuuden jalostusketjuihin kuuluvien pienten maaseu-
tuyritysten investointihankkeiden tukemista. Kannustetaan ja opastetaan käynnistämään uutta yritystoimintaa sekä tuetaan merkittäviä, uusia työpaikkoja 
synnyttäviä investointihankkeita. Edistetään uusien yritysten perustamista maaseutu- ja saaristoalueelle myös em. vahvojen toimialojen lisäksi uusilla 
nousevilla toimialoilla, kuten esim. kiertotalouden liiketoiminta monipuolisesti eri materiaaleihin/sivuvirtoihin pohjautuen.  

Parannetaan pienten yritysten liiketoiminnan hallintaa, tiedotetaan uusista innovaatioista ja niiden tarjoamista todellisista liiketoimintamahdollisuuksista 
sekä edistetään yritysten verkostoitumista (erityisesti matkailu-, alihankinta- ja vientiyhteistyö). Myötävaikutetaan yritysten kilpailukyvyn parantamiseen 
(esim. digitalisaation ja muiden älykkäiden ratkaisujen avulla) ja markkina-alueen laajentamiseen myös ulkomaille.  

Tuetaan matkailuelinkeinon vahvistumista maaseudulla mm. parantamalla tuotteistusta ja palvelujen laatua sekä vahvistamalla yhteistyöverkostoja (tuot-
teet ja palvelut tulee olla helposti varattavissa ja ostettavissa verkossa).  

Hyödynnetään uusiutuvan energian/biotalouden sekä kiertotalouden uusien avauksien tarjoamia mahdollisuuksia alkutuotannossa ja pienyrityksissä 
(vaikutukset työllisyyteen, yritystoiminnan edellytyksiin, ympäristöön jne.).  

Leader-hankkeiden ja yritystukien avulla asukkaita aktivoidaan alueensa kehittämiseen ja toteuttamaan hyvällä yhteistyöllä paikallisesti tärkeäksi koettuja 
asioita (elämisen laatu, yhteisöllisyys, “älykkäät kylät”, uudet palvelumuodot jne.)  

Luonnon monimuotoisuuden ja vesien suojelun tavoitteisiin pohjautuen edistetään erityisesti saaristoalueilla uudenlaista ympäristönhoitoon pohjautuvaa 
yrittäjyyttä. Yrittäjiä kannustetaan muutoinkin kestävään luonnonvaroihin ja -tuotteisiin pohjautuvaan liiketoimintaan. 

SAT Maaseutuyrityksiä kannustetaan investoimaan uusiin teknologisiin, resurssitehokkaisiin ja ympäristömyönteisiin älykkäisiin ratkaisuihin (BAT). Toimijoita 
kannustetaan kokeilemaan uusia älykkäitä ja ilmastokestäviä ratkaisuja yritysten toimintaympäristön kehittämiseksi, toiminnan uudistamiseksi ja maaseu-
dun toimijoiden elämänlaadun kohentamiseksi. Älykkäillä ratkaisuilla ei haeta pelkästään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia vaan ylipäätään toimin-
nan uudistamista ottamalla käyttöön uudenlaisia menetelmiä, yhdistämällä toimijoiden osaamista, soveltamalla muualla kokeiltua ja kehittämällä uusia 
Satakunnan olosuhteisiin soveltuvia ratkaisuja. 

ELY-keskuksen teettämää laajakaistakartoitusta hyödynnetään sekä aktivoinnissa että päätöksenteossa ja elpymisvaroja pyritään hyödyntämään mah-
dollisimman tehokkaasti valokuituinvestointien toteuttamiseen Satakunnassa. Monipaikkaisuuden hyödyntäminen työnteossa, asumisessa ja vapaa-ajan-
vietossa on keskeinen kehittämistavoite, jota edistetään laajakaistainvestointien lisäksi yleishyödyllisillä hankkeilla yhteistyössä Leader-ryhmien kanssa 

ELY-keskus ja Leader-ryhmät jatkavat aktiivista ja laadukasta yhteistyötä paikallisten kehittämistoimien mahdollistamiseksi. Yleishyödyllisillä kehittämis- 
ja investointihankkeilla vaikutetaan maaseudun elinvoimaisuuteen ja asukkaiden hyvinvointiin sekä osallisuuden lisäämiseen. Satakuntalaista maaseudun 
kehittämistä tehdään laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken ja ELY-keskus pyrkii myös omalla toiminnallaan verkottamaan toimijoita keskenään ja 
lisäämään mm. hanketoimijoiden keskinäistä osaamista ja tiedonvaihtoa. 

Yritystoiminnan dynaamisuutta edistetään kohdistamalla Make-ohjelman yritystukia erityisesti tuotannollisen toiminnan uusiin avauksiin, kasvuun, vientiin, 
laatuun ja kilpailukykyyn sekä teollisuutta palvelevan yritystoiminnan kehittämiseen. Yrityshankkeiden rahoittamisessa jatketaan tiivistä yhteensovitusta 
Leader-ryhmien ja EAKR-rahoituksen kanssa. 

HÄM Hyödynnetään maaseutuasuminen ja sitä edistävät palvelut -hakuteemassa sekä omistajanvaihdokset -teemassa käynnistyvien valtakunnallisten kehittä-
mishankkeiden osaamista ja verkostoja maaseudun kilpailukyvyn kehittämisessä, elämisen edellytysten parantamisessa sekä maaseudun asukkaiden 
muuttuviin palvelutarpeisiin vastaamisessa. 

Siirtymäkaudella panostetaan edelleen Hämeen alueellisen maaseutusuunnitelman strategian mukaiseen elinkeinolliseen kehittämiseen (ruokasektori, 
matkailu, metsä/puu, energia) sekä uuden valmisteilla olevan alueellisen maaseutusuunnitelman strategian toteuttamiseen. 
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Monet kuluvan kauden hankkeet jatkuvat vielä vuonna 2022 ja uusia hankkeita rahoitetaan joustavasti siirtymäkaudella. Siirtymäkaudella ja uudella ohjel-
makaudella jatketaan kehittämisrahoituksen suuntaamista vaikuttavuus -näkökulmaa korostaen sekä hanke- että yritystuissa. 

Nostetaan yhä enemmän esiin kehittämistoiminnan tuloksellisuutta ja vaikutuksia hankkeiden arvioinneissa ja viestinnässä. 

Elinkeinoja kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hankkeiden tavoitteissa ja erilaisten toimenpiteiden sisällöissä otetaan huomioon 
laaja-alaisesti niiden ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Yritysten kilpailukykyä kehitetään lisäämällä mm. resurssi- ja energiatehokkuutta, digiosaamista 
parantamalla sekä lisäämällä yritysten verkostoitumista. Yritysryhmiin panostetaan käytettävissä olevilla resursseilla ja niissä pyritään aidon verkostoitu-
misen edistämiseen yrityskohtaisen kehittämistyön rinnalla. Yritysten kilpailukykyä pyritään kehittämään käyttämällä kaikkia tukivälineitä olemassa olevan 
rahoituksen puitteissa. 

Maaseutualueiden ihmisten elämänlaatua ja yhteisöllisyyttä edistetään edelleen erityisesti Leader toimintatavalla. Siirtymäkaudella pyritään lisäämään 
uudentyyppisiä paikallisia hankkeita ja pilotteja, joilla maaseudun elinvoimaa ja vetovoimaa edistetään. Uutta näkökulmaa yhteisöllisyyteen ja uusien 
toimijoiden saamista yhä enemmän mukaan paikalliseen kehittämiseen tarvitaan. 

Tulevan kauden alueellisessa maaseutusuunnitelmassa strategisia päätavoitteita on, että kilpailukykyiset, vastuulliset yritykset vastaavat muuttuviin tule-
vaisuuden tarpeisiin ja että hämäläinen maaseutu on vetovoimainen ja elinvoimainen asuinympäristö. Valmistaudutaan uuteen ohjelmakauteen lisäämällä 
viestintää uuden ohjelmakauden toimeenpanosta. 

PIR Pirkanmaan ELY-keskus: 

• Edistää uusien yritysten syntymistä ja maaseudun työllisyyden lisääntymistä neuvonnalla, yritysten perustamisavustuksella ja investointituilla. 

• Edistää maaseudun yritysten investointiaktiivisuuden ja kilpailukyvyn parantumista investointituilla. Liiketoiminnan uudistumista tuetaan myös 
koulutus-, yhteistyö- ja innovaatiohankkeilla. ELY-keskus on rahoittanut mm. Mäntän lentopaikan hangaarin rakentamista. 

• Rahoittaa maaseudun palvelurakennetta vahvistavia liikkuvien palveluiden sekä uusien toimintamallien kehittämishankkeita. 

• Osana maaseudun palvelurakenteen kehittämistä ELY-keskus rahoittaa edelleen laajakaistainvestointeja, mutta siirtymäkaudella rahoitus hoide-
taan elpymisvaroin. ELY-keskus rahoittaa myös maaseudun asukkaiden ja toimijoiden hyvinvointia ja osaamista edistäviä hankkeita. 

• Aktivoi maaseudun asukkaita omaehtoiseen ja yhteisölliseen alueensa kehittämiseen sekä osaamistason ylläpitämiseen ja kehittämiseen rahoit-
tamalla kylä- ja koulutushankkeita yhdessä toimintaryhmien kanssa. 

• Rahoittaa edelleen mahdollisesti jonkin nuorille ja myös maahanmuuttajille suunnatun maaseudun taide- ja kulttuuripalveluiden kehittämishank-
keen aiemmin rahoitetun Kotouttavaa luonnonhoitoa II –hankkeen esimerkin mukaisesti. 

• Tekee aktiivisesti yhteistyötä Leader-ryhmien kanssa rahoitusprosessin sujuvoittamiseksi. Myös asiakasviestinnässä, tiedotuksessa ja koulutuk-
sissa meillä on yhtenevät tavoitteet. ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien välistä yhteistyötä kehitetään mm. osallistumalla Ruokaviraston järjestä-
mään kehittämispilottiin. 

• Yhteistyötä tehdään myös ELY-keskuksen sisällä mm. aluekehityspäällikön kanssa rahoituksen koordinoinnissa ja EAKR- ja kansallisen yritysra-
hoituksen ja kehittämispalvelujen osalta etenkin kaksikertaisen rahoituksen estämisen varmistamiseksi. 

• ELY-keskuksessa toimii myös rahoituskäsittelijöiden sisäinen ryhmä, jossa keskustellaan ajankohtaisista yritysrahoituksen asioista ja kuullaan 
tahojen rahoituslinjauksista. Yhteistyötä tehdään myös osallistumalla alueellisen Hanketyöryhmän ja Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristöön 
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(MYRS) ja Pirkanmaan alueelliseen metsäneuvostoon. Sidosryhmäverkosto kattaa keskeisimmät alueelliset toimijat Pirkanmaalla ja osin myös 
valtakunnallisesti. 

KAS Yrityksiä kannustetaan kehittämään toimintaansa, synnyttämään uutta yritystoimintaa ja siten luomaan alueelle uusia työmahdollisuuksia. Alueen elin-
keinotoimintaa monipuolistavien yritysten perustamista edistetään. Tätä kautta vahvistetaan maaseudun elinvoimaa, yritysten kilpailukykyä ja luodaan 
uusia työpaikkoja. Yrittäjiä aktivoidaan yhteistyössä kumppanuusverkoston kanssa hyödyntämään erilaisia rahoitusmahdollisuuksia toimintansa kehittä-
misessä sekä osallistumaan aktiivisesti alueellisten ja valtakunnallisten hankkeiden kehittämistoimintaan. Yrityspalveluja kehitetään Team Finland -toimi-
joiden ja seudullisten yrityspalvelujen sekä oppilaitosten ja Leader-ryhmien kanssa. Yritysasiantuntijoiden keskinäistä yhteistyötä tiivistetään. Tavoitteena 
on entistä tehokkaammin tarjota tarvelähtöisesti rahoituspalveluja yrityksille. ELY-keskuksen järjestämät kumppanuusverkostojen tapaamiset sekä osal-
listuminen verkostojen järjestämiin tapahtumiin ja yhteistyökokouksiin tukevat osaltaan tiedon jakoa ja yrittäjien aktivointia. 

Yrityksiä rohkaistaan laatimaan kansainvälistymistä koskevia selvityksiä, osallistumaan messuille ja kehittämään tarjontaansa sekä markkinointikanavia. 
Yhdessä kumppanuusverkoston kanssa etsitään uusia keinoja nuorten yrittäjyyden tukemiseksi. Yritysten sukupolvenvaihdoksia edistetään. Toimintaa 
tukevat myös valtakunnalliset kehittämishankkeet. 

Elinkeinojen kehittämisessä keskitytään yritysten osaamisen syventämiseen, kehittämistoimien hyödyntämiseen, yhteistoiminnallisuuteen ja uudistumi-
sen tukemiseen. Painopisteinä ovat bio- ja kiertotalous, matkailu ja ruokasektori sekä ekosysteemit. Samalla tuetaan toimialarakenteen monipuolistu-
mista. Palveluyrittäjyyttä ja -tuotteita kehitetään kuluttajien ja asukkaiden muuttuviin tarpeisiin. Uusiin kokeiluihin rohkaistaan. Myös kulttuurin ja luovien 
alojen yrittäjyyttä vahvistetaan. Toimialojen välistä yhteistyötä edistetään mm. yhteistyöhankkeilla. 

Kotimaan matkailu on korostunut pandemian aikana. Luonto-, liikunta- ja hyvinvointimatkailulle on kasvavaa kysyntää. Näihin ilmiöihin liittyviä uusia yri-
tystoimintamahdollisuuksia edistetään mm. rahoittamalla monikäyttöisten palvelurakenteiden kehittymistä, reitistöjä ja yksittäisiä kohteita (mm. esteettö-
mät palvelurakenteet). Rajan läheisyys muodostaa merkittävän potentiaalin matkailualalle ja muulle palveluyrittäjyydelle. 

Tietoa elpymisvaroista jaetaan eri kanavien kautta tavoitteena niiden täysimääräinen ja tuloksellinen hyödyntäminen alueella. Elpymisvaroilla edistetään 
uusiutuvan energian tuotantoa, energia- ja materiaalitehokkuutta, ympäristö- ja ilmastoystävällisen teknologian käyttöönottoa sekä digitaalisuutta. Maati-
loilla investoinnit voivat liittyä myös eläinten hyvinvointiin, työympäristön kehittämiseen tai lannan käsittelyyn. 

CAP27-kauden tukivälineistä jaetaan ennakkotietoa kumppanuusverkostolle ja suoraan yrityksille. Tavoitteena on, että kumppanuusverkoston yritysraja-
pinnassa toimivat asiantuntijat tunnistavat maaseuturahoituksen mahdollisuudet ja osaavat ohjata yrityksiä näihin rahoituspalveluihin ja että yrittäjät löy-
tävät näitä välineitä koskevan tiedon helposti jo ennen rahoitushakujen käynnistymistä.  

Hankerahoitusta kohdennetaan yritysten aktivointia, kasvua ja kilpailukykyä edistäviin hankkeisiin. Rahoitusta suunnataan erityisesti yritysryhmä- ja tie-
donhankintahankkeisiin sekä tuotteiden, palveluiden tai prosessien kehittämishankkeisiin. Elinkeinojen kehittämisessä hyödynnetään innovaatioita sekä 
tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Vahvistetaan yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa osaamisintensiivisten ja start up -yritysten jäämiseksi alueelle. Moni-
paikkaisuuden edellytyksiä pyritään vahvistamaan rahoittamalla elämistä helpottavia toimia.  

Maa- ja puutarhatalouteen suunnataan kehittämistoimia toimialan kannattavuuden parantamiseksi, monipuolistumiseksi sekä ammattitaitoisen työvoiman 
saatavuuden turvaamiseksi. Yrityksiä kannustetaan tehokkuutta ja tuottavuutta parantaviin sekä ilmastomuutosta ehkäiseviin tai siihen sopeutumista 
koskeviin uudistuksiin sekä osaamisen syventämiseen ja yhteistyöhön. Maatilayrittäjien työssä jaksamista ja muuta hyvinvointia tuetaan. Hankerahoi-
tusta kohdennetaan ruokatrendien raaka-ainetuotantoa ja jalostusta tukeviin hankkeisiin. Maaseudun vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden hyvinvointia, 
terveyttä ja turvallisuutta edistetään kehittämällä maaseudun infrastruktuuria ja hyvinvointipalveluita sekä yhteisöllisyyttä. Monipuolisten virkistysmahdolli-
suuksien kehittäminen yrittäjyyden mahdollistajina sekä asukkaiden hyvinvoinnin lähteenä on yksi kehittämisen painopisteistä. Yhteisöjen sähköisiä pal-
veluita kehitetään. Vahvistetaan kolmannen sektorin roolia palvelujen ja tarjonnan kehittämisessä. Laajakaistaverkon laajentaminen sekä digitaalisten 
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välineiden ja palveluiden kehittäminen tukevat monipaikkaisuutta. Datatalouden uudet muodot ja liiketoimintamallit tukevat myös paikkariippumatonta 
työtä.  

Alueen neljän Leader-ryhmien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Säännöllisesti kokoontuvalla, ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien yh-
teisellä foorumilla, Yhes-ryhmällä, on tärkeä rooli kehittämistoimenpiteiden ja niiden tulosten seurannassa ja yhteensovittamisessa sekä yhteisten pro-
sessien kehittämisessä. Leader-ryhmien kanssa käydään neuvotteluja CAP27-kauden yhteensovituksesta, tehdään yhteistyösopimus sekä sovitaan 
yhteinen maaseutualueiden aluerajaus. Vuoden 2021 lopulla aloitettua yhdessä tekemisen kehittämistä jatketaan.  

Muita keskeisiä ryhmiä ovat ELY-keskuksen vetämät Kaakkois-Suomen maaseutujaosto ja viljelijäraati. ELY-keskus osallis-tuu aktiivisesti myös mm. 
Kaakkois-Suomen metsäneuvoston ja metsäenergianeuvottelukunnan työhön. Yhteistyö RR-ELY-keskuksen (Hämeen ELY-keskus) kanssa on mutka-
tonta. Maaseutuohjelman eteneminen on säännöllisesti molempien alueen maakuntien yhteistyöryhmien ja niiden sihteeristöjen kokousten asialistalla. 
ELY-keskus osallistuu aktiivisesti uusien alueellisten ohjelmien (mm. maakuntaohjelmat) valmisteluun. Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-
ohjelma parantaa osaltaan alueiden välistä yhteistyötä.  

Alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma viimeistellään ohjelmavalmistelun edetessä. Yhteensovitus eri ohjelmien kanssa pyritään varmistamaan jo 
niiden alueellisessa valmisteluvaiheessa. 

ESA Vaikka tuleva vuosi on siirtymävaihevuosi, tullaan maaseudun kehittämisohjelmia mukaan lukien Leader-ohjelmat toteuttamaan pääosin aiempien vuo-
sien mukaisesti. 

Matkailu on strateginen painopiste Etelä-Savossa, jonka kehittymistä tuetaan matkailuyrittäjien verkostoitumista, asiakaslähtöistä osaamista ja innovatii-
visuutta tukevilla yritysryhmähankkeilla Aiempien vuosien tapaan suuri osa ELY-keskuksen maaseutuohjelman yritysrahoituksesta kohdistuu matkailuun. 
Matkailuyritysten hankkeet ovat usein myös kooltaan suuria ja kokonaisrahoituksen kokoon saaminen saattaa kestää kauan. Toisaalta Etelä-Savon mat-
kailun ”lumovoima” on herättänyt viime vuosina myös matkailuyrityksiin sijoittavien henkilöiden ja toimijoiden kiinnostuksen. 

Maaseudun elinvoimaisuutta edistetään alueen maaseutustrategian mukaisesti monipuolisella hanketoiminnalla yhdessä Leader-ryhmien kanssa painot-
tamalla aktiivista toimintaa rahoitetuissa yhteisissä tiloissa. Hanketoiminnassa painotetaan erityisesti maaseudun yritysten toimintaympäristön kehittä-
mistä ja yrittäjyyden edistämistä. Yritysinvestointeja ja yhteistoimintaa pyritään vauhdittamaan suosimalla erityisesti yritysryhmähankkeita, joita Etelä-
Savon ELY-keskuksella Leader-hankkeet mukaan lukien on ollut 20 kpl. 

Maaseudun nuorten ja alueen monipaikkaisten asukkaiden tarpeisiin kiinnitetään myös hanketoiminnassa huomiota. Kausiasukkaat muodostavat merkit-
tävän osan maakunnan asukkaista (heinäkuussa maakunnassa asuu noin 85 000 kausiasukasta), Etelä-Savossa laajakaistayhteyksien kattavuus on 
vajavaista. Laajakaistahankkeet rahoitetaan maaseudun elvytysvaroin. Yhdessä maakuntaliiton kanssa operaattoreita ja muita laajakaistatoimijoita akti-
voidaan hankkeiden toteutukseen. Elvytysraha ei välttämättä riitä kaikkiin vireille tuleviin hankkeisiin, mutta vuosi 2023 mahdollistanee jälleen maaseu-
tuohjelman varoista tapahtuvan tukemisen. Hankkeiden valinnassa pyritään valitsemaan ne toimet, jotka edistävät ensisijaisesti yritysten ja alueen asuk-
kaiden (monipaikkaiset asukkaat mukaan lukien) sujuvaa arkea ja myös nuorten verkottumista ja harrastetoimintaa. 

Elinkeinojen kilpailukyvyn edistämiseksi yritysten toimintaympäristöä kehitetään rahoitusresurssit huomioon ottaen hanketoiminnalla. Yritysinvestointeja 
vauhditetaan tiedotustilaisuuksin ja yrittäjätapaamisin sekä lisäämällä tiedotus- ja viestintä yhteistyötä Etelä-Savon yrittäjäjärjestön sekä MTK:n kanssa. 
Yhteistyötä kuntien elinkeinoviranomaisten ja kehittämisyhtiöiden kanssa. Yritysinvestointien aktivoinnissa hyödynnetään myös koronepidemian johdosta 
syntyneitä yrityskontakteja. 
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Metsä on Etelä-Savossa vahva strateginen painoala ja energian tuotanto liittyy vahvasti metsätalouden harjoittamiseen alueella. Metsätalouden kannat-
tavuutta ja vaihtoehtoisia energiantuotannon muotoja on selvitetty useiden tiedotus- ja yhteistyöhankkeiden avulla, joissa on tarkasteltu metsän omis-
tusta, monimuotoisuutta, puunkorjuuta haasteellisilla alueilla ja toimialan aluetaloudellista tulevaisuutta. Hankkeita tuetaan myös jatkossa tarpeen mu-
kaan. Turpeentuotannon pienentyessä metsäenergian kysyntä on lisääntymässä. 

Leader-toiminnassa tavoitteena on parantaa maaseudun vetovoimaisuutta ja elämän tasoa. ESAELY osallistuu Leader-ryhmien hallitusten koulutukseen 
ja ryhmien toiminnan suunnitteluun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Leader-yhteistyötä ELY-keskuksen kanssa tukee yhteinen Maaseutukuriiri -toiminta, 
jonka puitteissa viestitään maaseutuohjelmasta rahoitettujen yritys- ja kehittämishankkeiden kuin myös maatalouden rakennerahoituksen tuloksista. 
Kuriiri-viestintähanke päättyi elokuussa 2020, mutta maaseutuohjelman toteutuksesta alueella viestitään edelleen Kuriiri-brandin siivittämänä ja kuriiriväli-
nein. 

Rakennerahastovaroin kehitetään myös alueen maaseutua ja yritys- ja hankerahoitusyhteistyötä tehdään jo hankkeiden hakuvaiheessa suuntaamalla ne 
asiakkaiden kannalta parhaiten sopivaan rahoituslähteeseen esittelemällä hakemukset jo vireilletulovaiheessa yhteisessä hankeryhmässä. Alueen yrityk-
siä ja hanketoimijoita innostetaan kehittämään, ideoimaan ja investoimaan, sillä maaseutu- ja rakennerahastoilla on vielä mahdollisuuksia tukea alueen 
kehitystä kuluvan ohjelmakauden rahoituksin. Verkostoituminen on lisääntynyt mm. viiden ELY-keskuksen yhteisen Järvi-Suomen maaseudun ympä-
ristö- ja ilmasto-ohjelman laadinnan myötä, jota on tehty yhdessä ympäristöasiantuntijoiden kanssa. Ohjelma valmistui vuoden 2019 lopulla. Ympäristö-
ohjelman laadinnan myötä syntyneistä ideoista jalostetaan aihetta tukevia alueellisia ja alueiden välisiä hankkeita. Ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa katsotaan kuitenkin vahvasti tulevaan CAP27-suunnitelmaan ja yhteistyöhön sen toteutuksessa Järvi-Suomen alueella. 

POS Siirtymäkauden rahoitusta hanke- ja yritysrahoituksen osalta kohdennetaan mahdollisimman tehokkaasti vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden kannalta 
kyseisen tavoitteen toteuttamiseksi. Pääpaino rahoituksen käytössä on vuosien 2021–2022 aikana yritysrahoituksessa. Toimenpiteitä kohdennetaan 
mahdollisilta osin elpymisrahoitukseen sekä jo ennakolta uuden ohjelmakauden mukanaan tuomiin suuntiin ja alueen muuttuviin tarpeisiin. 

Maaseutuyksiköllä on pitkään ollut hyvä yhteistyö alueen Leader-ryhmien kanssa. Yhteistyötä jatketaan edelleen ml. pysyvää käytäntöä yksikön ja ryh-
mien säännöllisille tapaamisille kuluvalla ohjelmakaudella. Yhteistyössä perehdytään uuden ohjelmakauden säännöksiin ja käytänteisiin ja laaditaan 
yhteistyösopimukset uuden kauden osalta. Otetaan toiminnassa huomioon ja luodaan saumattomat toimintamallit Joroisten yritysten palvelemisen osalta, 
jossa Leader-alue on muilta osin Etelä-Savon ELY-keskuksen toiminta-alueella. Vuoden 2022 aikana tavoitteena on niin Leader- kuin muussakin työssä 
päästä takaisin tapahtumien järjestämisiin sekä perinteisempään sidosryhmäyhteistyöhön koronarajoitusten hellittäessä. Osallistutaan edelleen aktiivi-
sesti yhteistyössä uuden ohjelmakauden viimeistelyyn. 

MMM:n ja Ruokaviraston tulee huomioida Joroisten siirtyminen tulevan vuoden rahanjaossa – yritys- ja hankerahoituksen osalta. Joroisten siirtyminen 
Pohjois-Savoon toteutui 2021 alusta, tätä ei huomioitu vielä kuluvan vuoden rahanjaossa. 2022 tulisi kompensoida edelliseltä vuodelta vajaaksi jäänyt 
rahoitus. 

POK Kehittämistoimia suunnataan: 

• ELYjen, TE-palvelujen ja Leader-toiminnan keskinäisen yhteistyön tehostamiseen 

• maakunnan veturialojen hyödyntämiseen maaseudun kehittämisessä (esim. reitistöjen kehittäminen, luonnontuoteala, elintarvikejalostus, matkailu) 

• Uuden kauden strategisten hankkeiden käynnistämiseen ja hyödyntämiseen (seudullisiin vahvuuksiin perustuvat toimialahankkeet, ilmasto- ympä-
ristöasiat, lähiruoka) 

• Yritystukiin (verkostojen vahvistaminen, esim. biosfäärialuekumppanuus, ml. Leader) ja yritysryhmähankkeisiin 
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• Maataloustuotteiden (maito, marjat, vilja, palkokasvit) ja luonnontuotteiden jalostuksen kehittämiseen (mahdolliset uudet jalostuslaitokset/kehittämis-
keskus) 

• Leader-ryhmien toiminnan tukemiseen paikallisten strategioidensa mukaisesti CAPin tukemana 

”Resurssien aktivointi kumppanuuksia vahvistamalla, luonnon mahdollisuudet kestävästi hyödyntäen.” 

KES Monipuolistetaan maaseudun elinkeinoja rahoittamalla maaseudun kehittämissuunnitelman painopisteiden mukaisia hankkeita ja näillä aloilla toimivia 
yrityksiä. Siirtymäkaudella painotus on yritysten tukemisessa ja yritysryhmähankkeiden rahoittamisessa. Biotalous laajasti tulkittuna on edelleen keskei-
nen kehittämisen kohde. Edistetään elintarvikevientiä ja ruokaan liittyvien innovaatioiden kehitystä. Luontomatkailun kehittämisessä yhtenä keskeisenä 
kohteena on kansallispuistojen kehittäminen ja alueella toimivien yritysten tukeminen sekä niiden yhteistyöverkostojen vahvistuminen. Metsäbiotalouden 
edellytyksiä parannetaan ja edistetään metsään perustuvien yritysten syntymistä ja kasvua. 

Edistetään palveluiden saatavuutta maaseudulla tukemalla kokeiluja ja hankkeita uudenlaisten palveluiden tai palvelumallien kehittämiseksi. Tuetaan 
hyvinvointia ja elämälaatua parantavia hankkeita ja lisätään maaseudun asukkaiden, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä yhteistyössä Leader-ryhmien kanssa. 
Leader-yhteistyö on tärkeää myös elinkeinojen kehittämisessä ja paikallisen yrittäjyyden tukemisessa. Tuodaan maatalouden ja maaseudun näkökulmia 
sekä monipaikkaisuuden ja verkostojen merkitystä aktiivisesti esille alueen kehittämisessä. 

EPO Tuetaan kiinteään valokuituun perustuvia laajakaistainvestointeja alueella. 

Elpymisvaroja kohdennetaan toimiin, jotka edistävät vihreää taloutta, digitaalisuutta ja sosioekonomista kestävyyttä. Elpymistukea kohdennetaan mikro- 
ja pienyrityksille omistajanvaihdoksiin, energiainvestointeihin sekä investointeihin uuteen ympäristö- ja ilmastoystävälliseen teknologiaan ml. digitaalinen 
teknologia. 

Yritystuet ja yrittäjyyden edistäminen 

Yritystoiminnan tukemisen tavoitteena on edistää maakunnan vahvojen toimialojen uudistumista ja parantaa alihankintaverkostoissa toimivien yritysten 
kilpailukykyä ja kansainvälistymistä. Tavoitteena on myös edistää digitaalisten palveluiden kehittymistä. 

Yritysryhmähankkeiden keskeinen yhteinen nimittäjä on viennin edistäminen ja kasvun hakeminen ulkomaisilta markkinoilta. Yritysryhmiin osallistuvat 
yritykset tulevat useilta eri toimialoilta. Mukana on myös palvelualan yrityksiä, jotka hakevat laajempaa asiakaskuntaa ulkomaisista matkailijoista. 

Elintarvikealan yritysten kasvua ja kehittymistä sekä kilpailukykyä pyritään edelleen parantamaan. Maataloustuotteiden jalostusarvon lisääminen, laadun 
parantaminen ja tuotevalikoiman monipuolistaminen ovat etusijalla pyrittäessä vastaamaan kotimaiseen ja kansainväliseen kysyntään. Tuetaan ja vah-
vistetaan elintarvikkeiden lyhyiden toimitusketjujen kehittämistä sekä parannetaan lähiruokaa tuottavien yrityksien kilpailukykyä ja kannattavuutta kysyn-
nän ja tarjonnan kohtaamisen edistämisen kautta. Vastuullisten tuotteiden kysynnän kasvu sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla on lisäänty-
nyt edelleen. Kiertotaloudessa nähdään myös täysin uusia merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Mikro- ja pk-yrityksille tuotetaan konkreettista ja selkeää 
tietoa yritysvastuusta (taloudellinen vastuu, ympäristövastuu ja sosiaalinen vastuu) ja kestävästä kehityksestä ja siitä miten ne vaikuttavat kilpailukykyyn 
tulevaisuudessa. 

Tuodaan esiin mahdollisuuksia itsensä työllistämiseen tai lisätulojen hankkimiseen hybridi- tai kevytyrittäjänä monipuolistaen samalla maaseutualueiden 
palvelutarjontaa. Lisätään digiosaamista ja valmiuksia yrittäjyyteen verkossa. 

Aloittavat ja palvelutoimialalla toimivat yritykset pyritään edelleen ohjaamaan Leader-ryhmien rahoituksen piiriin. 

Yrityspalvelukeskuksessa (kokoaa TEM:n alaiset yrityspalvelutoimijat yhteen) toteutetaan yritysten aktivointityötä. Yhteistyön tiivistäminen maakunnallis-
ten yrityspalvelujen ja elinkeinotoimijoiden kanssa on osa tätä aktivointia. Tavoitteena on, että yrityspalveluiden ja -rahoitusten paremman näkyvyyden 
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kautta yhä useampi yritys kehittäisi toimintaansa kasvun mahdollistamiseksi. Maaseudun yritystuet osana yrityspalvelukeskuksen kokonaisuutta on tär-
keässä roolissa maaseudun yritystoiminnan kehittämisessä ja kasvussa. Yrityspalvelukeskuksen markkinointitoimien johdosta myös maaseudun yritys-
tuet saavat lisää näkyvyyttä ja sitä kautta potentiaalisia uusasiakkaita.  

Alueellinen vetovoima, palvelujen, kylien ja matkailun kehittäminen 

ELY-keskus ja Leader-ryhmät edistävät monipuolisilla toimilla alueen ja kylien vetovoimaa ja yhteisöllisyyttä ja edellisten kehittymistä. Tuetaan myös 
kylien asukkaiden, yritysten ja muiden toimijoiden verkostoitumista. Vahvistuvat verkostot kehittävät alueen toimintaa. Toimenpiteissä aktivoidaan kylien 
asukkaita ja myös pieniä yrityksiä, aktivoinnin tuloksena syntyy kehitysideoita. Tuetaan kylien yhteisiä investointeja; harrastustiloja, kokoontumispaikko-
jen kunnostamista ja erilaisten yhdistysten monipuolisia investointeja. Leader-ryhmät edistävät asukkaiden ja muita toimijoiden pyrkimyksiä kansainväli-
syyteen. Ajankohtaisia teemoja Leader-toimenpiteissä ovat myös monipuoliset palvelut kylillä, monipaikkaisuus, kulttuuri, ympäristökysymykset, digitali-
saatio ja estävä kehitys.  

Neuvotaan, välitetään tietoa ja aktivoidaan alueen asukkaita, maatiloja ja yrityksiä valokuituratkaisuista ja verkkopalvelujen edistämisestä (Leader -ryh-
mät toimijoina, Vauhtia valokuitu -hanke). Tavoitteena on edistää kiinteään valokuituun perustuvien kyläverkkojen rakentamista ja parantaa verkkopalve-
luja alueella.  

Vahvistetaan matkailualan toimintaympäristöä ja tuetaan matkailufoorumin toimintaa. Tuodaan esille erityisesti tiedolla johtamisen ja kestävän kehityksen 
merkitystä liiketoiminnan tavoitteellisessa kehittämisessä. Tuetaan Geopark-verkostojen pitkäjänteistä ja jatkuvaa kehittämistä. Kehitetään maakunnan 
pyöräilyä sekä pyöräharrastajien että matkailun näkökulmasta. Suunnitellaan reittejä alueen asukkaiden ja harrastajaryhmien kanssa sekä tehdään reit-
tien sisältökuvaukset ja reitit näkyviksi ja helposti saavutettaviksi. 

POH Alueemme maaseutu on elinvoimainen ja monipuolinen. Maataloudella on vahva asema ja viljelijät ovat investoineet aktiivisesti myös koronapandemian 
aikana. Alueella on paljon mikro- ja pienyrityksiä ja hanketoiminta on vilkasta. Koronapandemiasta huolimatta sekä yritys- että hankerahoituksen kysyntä 
on vilkasta ja joudumme tekemään erittäin tiukkaa priorisointia. Moni hyvä yritystuki- ja hankehakemus jää tällä hetkellä rahoittamatta, mikä hidastaa 
elinkeinojen kehittämistä. 

Maaseudun elinvoimaisuutta vahvistetaan rakennetukien, kehittämishankkeiden ja yritystukien avulla. Yritystuissa pääpaino on kasvavissa yrityksissä ja 
kilpailukykyä parantavissa kehittämistoimenpiteissä. Tuetaan yritysten kasvua ja työllisyyttä parantavia investointeja. Monipuolistetaan alueen yritystoi-
mintaa tukemalla aloittavien yritysten perustamistoimenpiteitä ja toimivien yritysten uudistamista. Moni yritys on vientipainotteinen ja koronapandemia on 
pakottanut niitä arvioimaan toimintaansa uudelleen. Alueen yritykset ovat aktiivisesti hyödyntäneet mm. ELY-keskusten ja BusinessFinlandin koronatukia 
tilanneanalyysien tekemiseen. Autamme maaseudun yrityksiä toipumaan pandemian vaikutuksista myöntämällä yritystukia esim. yritystoiminnan uudista-
miseen digitalisaation avulla, uusien tuotteiden/palvelujen kehittämiseen sekä viennin edistämiseen. Maaseutuyritysten elpymisessä hyödynnetään te-
hokkaasti maaseudun yritystukiin kanavoitavat elpymisvarat erityisesti seuraaviin kohteisiin: uusiutuvan energian käytön lisäämiseen, resurssitehokkuu-
den parantamiseen ja digitaalisuuden ja uuden tekniikan käyttöönottamiseen. 

Kehittämishankkeiden osalta painopisteenä ovat yritysryhmähankkeet ja elinkeinojen kehittämiseen tähtäävät yhteistyöhankkeet. Koronapandemia on 
tuonut mukanaan sekä haasteita että mahdollisuuksia. Kotimaan matkailu ja kiinnostus liikkua luonnossa on lisääntynyt, mihin on vastattu rahoittamalla 
mm. retkeilyreittejä. Etätyö maaseudulla on lisääntynyt ja edellyttää nopeita tietoliikenneyhteyksiä. Siksi on tuettu hanketta, jossa tuotetaan tiekartta 
nopeiden tietoliikenneyhteyksien luomiseksi. Elpymisvaroilla on myös tuettu laajakaistainvestointeja maaseudulla ja on valitettavaa, jos niiden rahoittami-
nen ei ole mahdollista vuonna 2022. 
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ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien yhteistyö jatkuu tiiviinä. Leader-ryhmien merkitys erityisesti asumisviihtyvyyteen ja vapaa-ajan hankkeiden rahoitta-
jana on suuri. Leader-ryhmät rahoittavat myös entistä enemmän yritystukia, mikä hieman helpottaa yritystukien varojen niukkuutta. 

Suurin osa maan turkistarhoista sijaitsee Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja elinkeinon taloudellinen tilanne on huolestuttava. Vuoden 2021 onli-
nehuutokaupoissa hinnat ovat parantuneet jonkin verran ja myynti on mennyt paremmin kuin v. 2020. Moni yritys on kuitenkin mennyt konkurssiin ko-
ronapandemian takia. Turkistilat ovat ahkerasti hakeneet alkutuotannon väliaikaista tukea. Turkistalouden ahdinko vaikuttaa laajasti myös esim. rehukeit-
tiöihin ja kuljetusliikkeisiin sekä kuntien talouteen. Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset ovat noin kerran kuussa yh-
teispalaverissa Suomen Turkiskasvattajaliiton (Fifur) toimihenkilöiden kanssa, missä saadaan ajankohtaista tietoa turkisalan tilanteesta. 

Osaavan työvoiman pulan osalta viitataan kohtaan 2.2. 

Maaseutuyksikkö pyrkii elpymisvarojen mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön alueella ja tiedottaa aktiivisesti tukimahdollisuuksista. 

Pohjanmaan maakunnassa rahastojen välistä yhteensovitusta toteutetaan hankeidearyhmässä, jossa on mukana merkittävimpien rahoittajien edustajat. 

POP Kilpailukykyinen, pito- ja vetovoimainen maaseutu 

• Alueiden vetovoimatekijät houkuttelevat asumaan maaseudulla - yrittäminen sekä työskentely maaseutupaikkakunnilla on houkutteleva vaihtoehto 
myös nuorille, paluumuuttajille ja etätyöläisille 

• Innovatiiviset palvelut ja niiden entistä parempi saavutettavuus mahdollistaa hyvän elämän maaseutualueiden asukkaille 

• Monipuolistuvalla maaseudulla kehittyy kannattavaa liiketoiminta 

Toimenpiteet 

• Edistetään uusien yritysten perustamista maaseutualueelle tukemalla yritystoiminnan aloittamiseen liittyviä toimia ja aktivointia uusilla nousevilla 
toimialoilla kuten biotalous ja kiertotalous. 

• Edistetään lähimatkailun, lähimatkailualueiden ja -reittien kehittämistä sekä matkailuyrittäjien verkottumista. 

• Edistetään matkailun vastuullisuutta ja maaseutumatkailuyritysten elpymistä. 

• Parannetaan pienten yritysten liiketoiminnan ja muutostilanteiden hallintaa, tuetaan vertaisverkostojen syntymistä. 

• Vahvistetaan lähi-ilmiöitä, paikallisia ratkaisuja, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä luonnonvarojen hyödyntämistä. 

• Leader-hankkeiden ja yritystukien avulla aktivoidaan asukkaita alueensa kehittämiseen ja toteutetaan paikallisesti tärkeäksi koettuja palveluita ja 
asioita. 

• Kannustetaan ja opastetaan käynnistämään uutta yritystoimintaa sekä tuetaan merkittäviä, uusia työpaikkoja synnyttäviä investointihankkeita. 

• Edistetään yritysten verkostoitumista erityisesti maaseutumatkailussa, puu- ja metsäalan yrittäjien piirissä sekä elintarvikealan vientiverkostoissa. 

• Myötävaikutetaan yritysten kilpailukyvyn parantamiseen ja markkina-alueen laajentamiseen myös ulkomaille. 

• Hyödynnetään uusiutuvan energian ja biotalouden tarjoamia mahdollisuuksia alkutuotannossa ja yrityksissä. 
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• Edistetään luomutuotantoa, viljelymenetelmiä sekä luomutuotteiden käyttöä julkisissa ruokapalveluissa. 

• Tuetaan elintarvikealan hankkeita ja investointeja, joilla pyritään jalostusasteen nostoon, viennin edistämiseen sekä pohjoisuuden ja puhtauden 
hyödyntämiseen. 

• Huomioidaan kehittämisessä uudet ruokatrendit ja kouluttautuminen ruokaketjun eri vaiheissa. 

• Edistetään asukkaiden palvelujen saavutettavuutta, yritysten digitalisaatiota ja laajakaistayhteyksiä. 

KAI Kainuun maaseutuohjelman ohjelmakauden 2014–2020 keskeisinä strategisina mittaritavoitteina ovat ruoantuotannon säilyttäminen nykytasolla, miljoona 
mottia lisää hakkuita metsistä, bioenergiatoimialan liikevaihdon kaksinkertaistaminen ja luontomatkailun liikevaihdon kolminkertaistaminen. Samoja tavoit-
teita pyritään edistämään edelleen siirtymäkaudella tuloksekkaalla rakenne-, pienyritys- ja hanketukien hyödyntämisellä. Haastavinta on ollut bioenergia-
toimialan kehittäminen, jossa kysyntä palveluillemme on ollut vähäistä. 

Kainuun maaseudulla on tarpeen tukea kaikenlaista kilpailutilannetta vääristämätöntä yritystoimintaa, joka tuo uutta toimeentuloa ja työpaikkoja alueelle.  
Välineinä ovat yritys- ja hanketuet. Pääosa hakemuksista on kohdistunut investointeihin, mutta myös perustamistukia ja lukuisia yritysryhmä-hankkeita on 
saatu aikaan. Yrityshankkeiden saamiseksi tehtyä aktivointia jatketaan. Kysyntää on tähän mennessä ollut eniten matkailussa ja luon-nonmarjojen jalos-
tuksessa, mutta eri toimialoja on rahoitettu kysynnän mukaan ja niin tehdään jatkossakin.  Yritystukia priorisoidaan jatkossakin rahoituksen vaikuttavuu-
den parantamiseksi. Hyvää yhteistyötä yritys- ja kehittämishankerahoituksessa jatketaan muiden rahoittajien kanssa mm. MYR:n sihteeristön kokouk-
sissa, joissa esitellään/käsitellään kaikki maaseutu- ja rakennerahastohankkeet. Elinkeinoja kehittäviä kehittämishankkeita rahoitetaan kysynnän ja mah-
dollisuuksien mukaan sekä yksin että ylimaakunnallisesti. 

Toimijoita aktivoidaan hakemaan tukia ja tuet suunnataan vaikutuksiltaan parhaisiin hankkeisiin valintakriteerejä noudattaen.  

Maaseudun asukkaiden hyvinvointia parannetaan tukemalla vaikuttavimpia pieniä infrahankkeita kysynnän mukaan (vesi- ja viemärihankkeet, reitit, laaja-
kaistat). Hyvää ja vakiintunutta yhteistyötä Y-vastuualueen kanssa jatketaan vesi- ja viemäri- ja reittihankkeiden valmistelussa ja hankkeiden toteutuksen 
ohjauksessa. Tulevina vuosina edistetään mm. luontomatkailun esteettömyyttä, pyöräilyn harrastusmahdollisuuksia matkailukohteissa ja muita matkailijoi-
den viipymiä pidentäviä aktiviteettejä. 

Pääpaino ihmisten hyvinvointia lisäävissä kylähankkeissa on tehdyn työnjaon mukaisesti alueen LEADER-ryhmillä, jotka valitsevat rahoitettaviksi vai-
kuttavimmiksi arvioimansa hankkeet. Jatkamme hyvää yhteistyötä Leader-ryhmien kanssa. 

MDI:n tekemä arvio Kainuun kuluvan ohjelmakauden maaseutuohjelman toteutuksesta valmistui 2020 ja sitä hyödynnettiin uuden ohjelmakauden suun-
nittelussa ja pyritään huomioimaan jo siirtymäaikana toiminnan kehittämisessä. 

LAP • lisätään maaseudun yritysten kilpailukykyä kasvua ja muuntautumista tukevin investoinnein koronapandemian vaikutukset huomioiden  

• hyödynnetään perustamistukea yritysten siirtyessä uusille toimialoille koronapandemian matkailuun aiheuttaman häiriötilanteen takia (suurin osa 
yrityshankkeista Lapissa liittyy matkailun asiakasvirtaan)  

• yritysinvestoinneissa kannustetaan käyttämään hyväksi aineellisten investointien toteutettavuustutkimuksia täysimääräisesti, jotta investoinnit saa-
daan toteutettua mahdollisimman hallitusti  

• osallistutaan omissa asiakasyrityksissä koronapandemian jälkihoitoon =>räätälöidyt selviytymisratkaisut yhdessä muiden toimijoiden kanssa (Seudul-
listen yrityspalveluiden verkosto).  

• kannustetaan yrityksiä yhteistyöhön mm. yritysryhmähankkeissa  
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• luodaan edellytyksiä maaseudun luontoperustaiseen yritystoimintaan ja palveluihin mm. rahoittamalla matkailua tukevaa infraa  

• edistetään maaseudun digiosaamista sekä sähköisiä palveluita osana palvelutuotantoa ja yritystoimintaa  

• edistetään yhteisöllisyyttä ja paikallista kehittämistä yhteistyössä Leader-ryhmien kanssa: valmistellaan uuden ohjelmakauden yhteistyösopimus  

• edistetään monipaikkaisen työnteon ja -asumisen mahdollisuuksia yhteistyössä Leaderin kanssa  

• viestitään monipuolisesti kaikista maaseudun kehittämismahdollisuuksista (yritys-, hanke- ja rakennetuet) 

 

2.4. Uudistuva ja kestävä luonnonvaratalous lisää hyvinvointia ja korvaa uusiutumattomien raaka-aineiden ja energian käyttöä. 

 ELY-keskuksen sanallinen, tiivis kuvaus toimenpiteistä  

UUD Ympäristö- ja ilmastotavoitteiden painoarvo kasvaa maaseutuohjelman toteuttamisessa ja teemat näkyvät kaikessa toiminnassa. Ilmastoon liittyvää ver-
kostoitumista ja yhteistyötä tehdään kaikilla tasoilla; ELY-keskuksen sisällä vastuualueiden välisessä “ilmastotiimissä”, sidosryhmien kesken esim. Uuden-
maan ilmastoyhteistyöryhmässä ja toimijoiden välillä esim. metsäsektorin "ilmastoviisas metsänomistaja"-hankkeen tiimoilta. Yhteistyön avulla pyritään 
jakamaan tietoja ja hyviä käytäntöjä.  

Tavoitteena on erityisesti niistä maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteistä viestiminen, jotka vähentävät maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä, 
edistävät kiertotaloutta sekä hiilinielujen ja -varastojen ylläpitämistä ja vahvistamista. Avainasemassa ovat erityisesti alueelle tyypillisille kivennäismaille 
soveltuvat vaikuttavat toimenpiteet. Pääpaino ilmastonmuutoksen hillintäkeinoissa maatiloilla on maaperään ja lantaan liittyvillä toimilla. 

Maataloudessa on tuettava keinoja, joilla saavutetaan monihyötyisyyttä: hillitään ilmastonmuutosta, lisätään luonnon monimuotoisuutta ja parannetaan 
Itämeren tilaa sekä maatalouden toimintaedellytyksiä. Hiiliviljelyn hyvien käytäntöjen edistäminen maatiloilla on tavoitteissa tärkeä painopiste. Maatalou-
den harjoittajia kannustetaan ottamaan käyttöön hiilivarastoja ylläpitäviä viljelymenetelmiä ja hiiltä sitovia viljelykiertoja esimerkiksi siirtymällä suosimaan 
viljelyssä monivuotisia nurmia yksivuotisten viljelykasvien sijaan. Keskeisiä toimenpiteitä tavoitteiden toteuttamisessa ovat toistaiseksi vielä siirtymäkau-
della maaseutuohjelman ympäristökorvausjärjestelmään sisältyvät tietyt lohkokohtaiset toimenpiteet, kuten kerääjäkasvien viljely, peltojen talviaikainen 
kasvipeitteisyys, monivuotiset ympäristönhoitonurmet ja ympäristökorvauksen perustoimenpide ravinteiden tasapainoinen käyttö. Lisäksi ympäristösopi-
musten puolella olisi tärkeää saada lisättyä kosteikkojen perustamista ja hoitoa ja saavuttaa luonnonmukaisen tuotannon toimenpiteelle asetettu laajuus-
tavoite. 

Kun tehdään viljelijöille suunnattua ajankohtaista ilmasto- ja ympäristöviestintää, niin hyödynnetään alueellista sidosryhmäyhteistyötä, osaamisverkostoja, 
kehittämishankkeita ja markkinoidaan Neuvo2020-järjestelmää. Neuvonnalla on jatkossa merkittävä rooli tiedonjakamisen lisäksi myös viljelijöiden asen-
teiden muokkauksessa. Eri toimijoiden yhteistyö ja aktiivinen vuorovaikutus on maatalouden ilmastotyössä vaikuttavuuden aikaansaamiseksi erityisen 
tärkeää. 

VAR Käynnistetään entistä ympäristöystävällisempien menetelmien kokeiluja alkutuotannossa yhdessä alan tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden, clean-
tech-yritysten sekä alkutuottajien kanssa.  

Lisätään viljelijöiden tietoutta maaperän hoidosta ja viljelyn tuottavuuden parantamisesta ekologisesti kestävällä tavalla.  
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Aktivoidaan uusia toimijoita ravinteiden tehokkaaseen, ympäristöystävälliseen kierrättämiseen sekä lannan parempaan hyödyntämiseen ravinteina ja 
energiana (esimerkkeinä maakunnassa jo toimivat, investointitukea saaneet luomulannoitelaitokset (siipikarjan lanta) sekä biokaasulaitokset).  

Kannustetaan ja edistetään luomutuotantoa ja erikoiskasvien viljelyä luomun ja kasvisruoan kysynnän kasvun jatkuessa.  

Edistetään maanviljelystekniikoita. mm. maanmuokkauksen vähentäminen, typensitojakasvien viljely ja jatkuva kasvipeitteisyys. Kotieläintaloudessa edis-
tetään turvallista, tautivapaata ja vastuullista tuotantoa.  

Aktivoidaan uusiutuvan energian uusiin tuotantomuotoihin liittyviä hankkeita (aurinkosähkö, kaasutus- ja pyrolyysiteknologiat/hiiltäminen jne.). Edistetään 
samalla edellä mainittuja teknologioita hyödyntävien vesiensuojeluun ja lannoitteiden kierrätykseen liittyvien kierrätyslannoitteiden valmistuslaitosten 
rakentamista ja eri energiateknologioiden integroimista sekä hyödyntämistä hukkalämmön ja ammoniakin talteenottoon lopputuotteiden valmistamiseksi.  

Maatilojen rakennetuilla ohjataan maatalouden tuotantotoimintaa uusiutuvien energialähteiden käyttöön kestävällä ja ympäristöä kunnioittavalla tavalla. 
Peltojen salaojituksen investointituella parannetaan peltojen vesitaloutta ja tuottavuutta.  

Viljelijätukien ympäristövaatimuksiin ja ympäristösopimuksiin liittyvät koulutus-, neuvonta-, hallinto- ja valvontatehtävät toimivat jo itsessään osana kestä-
vää kehitystä ja ympäristön tilan parantamista.  

Osallistutaan aktiivisesti muihin maatalouden ympäristöasioita edistäviin tehtäväkokonaisuuksiin, esim. Kipsi-hanke, Helmi-hanke, joutoalueiden metsitys-
tuki, Varsinais-Suomen ilmastotiekartta jne.  

Panostuksilla ympäristösopimuksiin ja (laiduntavien eläinten) kotieläintalouteen edistetään samalla myös luonnon monimuotoisuuteen, maisemaan ja 
vesiensuojeluun liittyviä tavoitteita.  

Hyödynnetään vapaaehtoisista laatujärjestelmistä saatavaa julkista tietoa mm. investointitukien kohdentamisessa.  

Hyödynnetään täysimääräisesti elpymisvarat mm. energiainvestointeihin ja digitalisaatioon sekä hanke- että rakenne- ja yritystuissa. 

SAT Satakuntalaisia maaseutuyrityksiä eri toimialoilta kannustetaan tekemään investointeja kotimaisen uusiutuvan energian käyttöön ja energiatehokkaisiin 
ratkaisuihin ja hakemaan niihin tukea erityisesti elpymisvaroista. Biokaasuinvestointeja aktivoidaan ja tuetaan niin alkutuotannossa kuin muissakin maa-
seutuyrityksissä siten. Kiertotalouteen perustuva liiketoiminta on huomattavasti lisääntynyt ja sen kasvua sekä uusia elinkeinomahdollisuuksia tuetaan 
jatkossakin. Kiertotalousyritysten tekemien investointien lisäksi käynnissä on mm. maatalousmuovien kierrätystä ja alueella tapahtuvaa jalostusta edis-
tävä hanke sekä maa-aineksen ja rakennusjätteiden kiertotalouteen perustuva hanke. 

Ympäristöosaamisen lisääminen edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä energiatehokkuutta. Kannustamme 
maatiloja ja maaseutuyrityksiä ympäristön kannalta kestävään, energiatehokkaaseen ja vastuulliseen tuotantoon (mm. BAT-tekniikan hyödyntäminen, 
biokaasun käytön lisääminen, kokonaisekologisesti kestävät kasvilajikkeet, erikoiskasviviljelyn ympäristöystävälliset menetelmät, tilakokonaisuuksien 
johtamisen kehittäminen). Tilojen varautumista ilmastonmuutokseen edistetään ilmastotekoja ruohonjuuritasolla hankkeella. 

Uusia ratkaisuja kehitetään myös maan kasvukunnon sekä vesitalouden parantamiseen. Tavoitteena on jalkauttaa uutta teknologiaa ja olemassa olevaa 
tietoa mahdollisimman laajasti käytännön alkutuotantoon. Vesitalouden hallintaa kehitetään ns. ERI-rahoitteisella hankkeella (MAKE+EAKR) sekä erilli-
sellä ”älykkäät kastelumenetelmät alkutuotannossa” -hankkeella. 

Puurakentamisen kautta tapahtuvaa hiilensidontaa edistetään alueiden välisellä hankkeella. Metsänomistajien koulutushankkeella edistetään metsien 
monimuotoista hoitoa ja suunnitelmallista käyttöä. 

Sinisen biotalouden kehittämistä jatketaan yhteistyössä mm. kalatalous- Leaderin ja kalataloudesta vastaavan ELY-keskuksen kanssa. 
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HÄM Kehittämishankkeilla pyritään uusiutuvan energian tuotannon ja käytön edistämiseen. Energiayrittäjyyteen kehitetään uusia malleja, jotka luovat uuden-
tyyppistä yritystoimintaa. Yhteistyöhankkeilla haetaan uutta näkökulmaa kestävän luonnonvaratalouden kehittämiseen Hämeessä. 

Kiertotalouteen liittyviä ratkaisuja edistetään eri rahoitusvälinein. Hanketoiminnassa edistetään mm. biomassoihin perustuvan uuden elinkeinotoiminnan 
käynnistämistä. 

Hämeen ELY-keskuksessa on vuoden 2021 aikana päätetty perustaa elinvoimatiimi, joka vahvistaa poikkihallinnollista yhteistyötä ja joka on avoin kaikille 
HÄMELYn työntekijöille. Tässä yhteydessä luodaan nykyistä parempaa kokonaiskäsitystä alueen tilasta erityisesti kolmen kärjen (työllisyys, ilmastonmuu-
tos ja kiertotalous) näkökulmasta. Tavoitteena on tunnistaa näiden pohjalta oman toiminnan kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia. Samalla kehittämistoi-
met sidotaan organisaation yksiköiden perustehtäviin aidon lisäarvon saavuttamiseksi myös esimerkiksi maaseudun kehittämistehtävien kohderyhmissä. 

Tulevan kauden alueellisessa maaseutusuunnitelmassa yhtenä neljästä päätavoitteesta on, että luonnonvarojen kestävä käyttö turvaa alueen hyvinvoin-
nin ja elinvoimaisuuden. Valmistaudutaan uuteen ohjelmakauteen lisäämällä viestintää uuden ohjelmakauden toimeenpanosta. 

PIR Pirkanmaan ELY-keskus:  

• Edistää neuvonnalla ja koulutuksella maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän kattavaa käyttöä ja luonnonmukaisen tuotannon lisäämistä. Luo-
musitoumusten määrä on lisääntynyt Pirkanmaalla vuosittain.  

• Edistää ravinteiden kierrätystä osana hallitusohjelmaa. ELY-keskus edistää alueellisten toimijoiden yhteistyötä ja innovaatioiden kehittämistä mm. 
lietteiden ja karjanlannan hyötykäytössä. ELY-keskus rahoittaa mm. hanketta Kiertotalouden edistäminen Pirkanmaalaisilla maatiloilla – AgroEko.  

• Ylläpitää maakunnallista biokaasuverkostoa (Pirkabio), jonka avulla sitoutetaan toimijoita biokaasutuotannon edistämiseen. Pirkanmaan biokaasu-
tiekartta vuoteen 2030 on valmistunut ja se ohjaa tulevien vuosien tekemistä.  

• Rahoittaa Metsien hiilinielu kasvuun Pirkanmaalla -koulutushanketta. Tavoitteena on edistää metsien kasvukuntoa kouluttamalla metsänomistajia 
oikeanaikaiseen metsänhoitoon ja kehittää metsätilakohtainen hiilitaselaskelma.  

• Rahoittaa maakunnan perinnebiotooppien, arvokkaiden maisema-alueiden ja luonnon monimuotoisuuskohteiden säilymistä ympäristösopimusten 
puitteissa. Asiakkaita aktivoidaan ympäristösopimusten mahdollisuuksista mm. neuvontakorvausjärjestelmän avulla. Sopimus- ja muiden perinne-
biotooppikohteiden inventointeja jatketaan vuonna 2022.  

• Tukee Pirkanmaan luonto- ja virkistyspalveluiden kehittämistä mm. alueiden välisesti Geopark pyörämatkailun maailmankartalle -hankkeen avulla ja 
alueellisesti Reitistöt Pirkanmaan matkailun vetovoimana -hankkeella.  

• Vaalii hoidetun ja monimuotoisen maaseudun kulttuuriympäristön säilymistä Pirkanmaalla rahoittamalla kulttuuriympäristöhankkeita.  

KAS Uusiutuvan energian, energiatehokkuuden ja resurssiviisaiden ratkaisujen käyttöä tuetaan. Biotalouden kehittämisessä hyödynnetään alueen vahvaa 
tutkimusta. Yrittäjien ja muiden toimijoiden bio- ja kiertotalouden osaamista vahvistetaan. Ympäristönäkökulma on osa yrittäjille (ml. alkutuotanto ja met-
sätilat) suunnattua tiedotusta ja koulutusta. Edistetään teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä peltoviljelyssä (mm. maanparannuskuidut ja kierrätyslan-
noitteet). Toimialojen välistä yhteistyötä edistetään resurssiviisaiden kiertojen aikaansaamiseksi. Edistetään molempien maakuntien (Etelä-Karjala ja 
Kymenlaakso) hiilineutraali maakunta -toimintaa. Ilmastomuutoksen hillintään, siihen sopeutumiseen sekä luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyviä 
kehittämistoimia rahoitetaan. 



   33 (85) 
  

 

Tuetaan vastuullisuutta ja kestävää kehitystä tukevia kehittämishankkeita. Edistetään ja hyödynnetään jo rahoitettujen hankkeiden onnistumista ja tulok-
sia. Näitä ovat mm. Marttojen Kestävästi kaakossa -hanke, hiilineutraalisuutta ja kiertotalouden edistämistä kehittävä HINKU-hanke (Imatran ja Lappeen-
rannan kaupunki) sekä tekstiilien kierrätystä kehittävä hanke (SaimaanVirta). 

Edistetään vesistöjen tilan parantamista ja sitä kautta myös elinkeinojen, erityisesti matkailun, kehittymistä. Kärkikohteina ovat Saimaa, Kymijoki, Hiito-
lanjoki sekä itäinen Suomenlahti. Yrittäjien ja asukkaiden ympäristötietoisuutta lisätään tiedotuksella ja koulutuksella. ELY-keskuksen sisäinen yhteistyö 
vastuualueiden välillä on keskeistä. Osallistutaan aktiivisesti ELY-keskuksen ilmastotiimin työhön. 

Maatalouden ja maaseudun vesiensuojelu- ja muita ympäristötavoitteita edistetään myös "Järvi-Suomen” ELY-keskusten (KAS, ESA, PKA, PSA ja KES) 
yhteisen Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman toimeenpanon kautta. Eri teemoihin (biotalous, hiilineutraalius, kiertotalous, vesien-
suojelu) voidaan esim. rahoittaa koko tai osaa em. ohjelma-aluetta koskevia ylialueellisia kehittämishankkeita. Ohjelman puitteissa lisätään myös ELY-
keskusten asiantuntijoiden verkostoitumista sekä viestinnän yhteistyötä. 

ESA Päättyneen ohjelmakauden aikana kehittämishankkeilla on edistetty laajasti alueen asukkaiden ja kausiasukkaiden hyvinvointia. Vuoden 2021 aikana 
kehittämishankkeiden rahoitus on ollut vähäistä kuluvan ohjelmakauden rahoituksen suuntautuessa pääosin yritysrahoitukseen. Siirtymäkaudella 2021(-
22) mm. alla lueteltuihin teemoihin kohdistuvilla kehittämis- ja yritysryhmä- sekä yritysten investointi- ja kehittämishankkeilla tuetaan Etelä-Savon maa-
seudun kehittämistä. 

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma valmistui syksyllä 2019. Ohjelman päätavoitteet: 1) Ilmastokestävyys paranee; 2) Luonnon 
monimuotoisuus säilyy; 3) Vesistöjen kunto paranee; 4) Vastuullinen, kannattava liiketoiminta ja kestävä asuminen lisääntyvät. Ohjelman osana järjestet-
tävässä aie-/teemahaussa käynnistetään alueellisia ja alueiden välisiä kehittämishankkeita, joilla tuetaan ohjelman tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä. 
Ohjelman edistämiseksi on palkattu koordinaattori, joka mm. yhteensovittaa ohjelman toimenpiteitä erilaisiin ympäristö- ja kehittämis- ja rahoitusohjel-
miin. 

Etelä-Savon maaseutustrategian yhtenä painoalueena on luonnonvarojen käytön kestävä lisääminen taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuu-
risesti kestävällä tavoin. Tulevana vuonna mm. JÄSMYn teemahaun kautta hanketoiminnassa huomioidaan ympäristön monimuotoisuuden lisäämistä ja 
ilmaston kannalta kestävien energiaratkaisuiden sekä raaka-aineiden hankinnan ja käytön kehittämistä tukevia hankkeita. 

ELY-keskus edistää metsästä ja pelloilta saatavan energian käyttöä ja tuotantoa lisäävien ja parantavien innovaatioiden, kehittämis- ja yrityshankkeiden 
toteutusta. Paineet turpeen energiakäytön vähentämiseen lisäävät tarvetta puupohjaisten polttoaineiden käytön lisäämiselle. 

Biokaasun tuotannon myönteinen ilmapiiri ja maaseudun elpymisvaroista myönnettävä korkea tuki voivat aktivoida yrittäjiä käynnistämään kaupallisia 
biokaasulaitoshankkeita. Etelä-Savossa ei maatilamittakaavan kaasulaitoksia toistaiseksi ole rakennettu, mutta korkea tukitaso voi aktivoida jonkun tai 
joitakin viljelijöitä investoimaan biokaasutuotantoon. Lannan käsittely ei Etelä-Savossa ole sellainen ongelma, joka sinällään käynnistäisi merkittävästi 
biokaasuhankkeita. 

Maatilojen kiinnostus aurinkoenergian hyödyntämiseen on ollut melko laajaa. Elokuun hakujaksossa reilu kolmasosa maatilojen investointihankkeista 
kohdistui aurinkoenergiaan. Neuvorahoituksen turvin tehtävillä energiaselvityksillä varmistetaan aurinkoenergiahankkeiden taloudelliset ja tekniset edelly-
tykset. Elpymisvaroista myönnettävät tuet tullevat edelleen lisäämään kiinnostusta maatilojen ja maaseudun yritysten kiinnostusta aurinkoenergiaan 

Ihmisten hyvinvointia edistetään yhteistyössä alueen Leader-ryhmien kanssa erityisesti maaseutunuorten ja maaseudun asukkaiden sekä kausiasukkai-
den arjen sujuvoittamista tukevilla hankkeilla, jollaisia ovat aiemmin olleet esim. Etelä-Savon kestävän hyvinvoinnin vahvistamisen selvitys 91980. Lea-
der-ryhmissä ovat erityisen suosittuja olleet teemahankkeet, joiden alahankkeilla on voitu monipuolisesti vastata maaseudun asukkaiden arkisiin tarpei-
siin. Leader-ryhmät ovat toteuttaneet myös omia nuoriso-leaderohjelmiaan. 
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Maaseudun asukkaiden yhteisöllisyyttä lisääviä ELY-keskuksen hankkeita on jo päättynyt runsaasti. Vuonna 2020 käynnistyi Etelä-Savosta vetovoimai-
sin järvi- ja vapaa-ajankalastuskohdehanke (127239), jossa kehitetään vapaa-ajan kalastusmahdollisuuksia yhdistämällä pieniä osakaskuntia ja kehittä-
mällä suurempien hallintoa. Maaseudun peruspalveluja ja elinkeinojen harjoittamista sekä työntekoa helpotetaan laajakaistahankkeilla. 

Viljelijäväestön jaksamista alueella tuetaan loppuvuonna 2020 käynnistyneellä ESR-rahoitteisella Maatalousyrittäjän työura muutoksessa hankkeella 
sekä Melan Välitä viljelijästä toiminnalla. Leader-ryhmät ovat myös huolestuneita alueen asukkaiden syrjäytymisestä, esimerkkinä jo päättynyt hanke 
Green/Blue Care –toiminnan tarvekartoitus ja kehittämissuunnitelma (61038), jota jatkettiin ESR-hankkeella. Maaseutuohjelman toteutuksessa alueella 
on haasteena lisääntyvä vierastyövoiman käyttö maatiloilla ja siihen liittyvän kotoutumisen ja yhteistyön edistäminen.  

Työllistyminen ja virikkeellinen vapaa-ajan toiminta nähdään kylien toimintaa vireyttävinä erittäin tavoitteellisina tekijöinä. Retki- ja kokoontumispaikkojen 
kunnostamisien tavoitteena on saada toimintaa edellisellä ohjelmakaudella rahoitettuihin kohteisiin esim. Puumalan reitistöjen investointihanke 95319. 
Maaseudun vakiasukkaita sekä monipaikka- ja vapaa-ajan asukkaita aktivoidaan. 

POS Jo päättyneen kauden Pohjois-Savon alueellisen maaseutusuunnitelman 2014–2020 kuudesta painopisteestä neljä (perusmaatalous, erikoismaatalous, 
elintarvikkeiden jalostus, metsäketju) kohdistui biotalouden kehittämiseen. Painopisteet tullevat keskittymään alueen vahvuuksiin myös tulevalle kaudelle, 
yhä vahvemmin ympäristöpainotuksin. Maatalouden kehittämisessä haasteita on edelleen tilatason taloudellisen tuottavuuden parantamisessa ja pitkä-
kestoisen kilpailukyvyn luomisessa. Investointi- ja hanketukien avulla autetaan alueen tiloja uudistumaan kannattavasti ja kysynnän muutosten mukai-
sesti. Nautakarjatalouden osalta investointien rahoitus kohdentuu toimialan tilanteen muutoksesta johtuen selvästi pienempiin hankkeisiin. Kehittämis-
hanketoiminnan avulla tavoitellaan toimenpiteitä, joilla pystytään alentamaan tilojen tuotantokustannuksia ja tehostamaan tuotantoa ja tätä kautta hake-
maan parempaa taloudellista tulosta. 

Ylialueellisen Järvi-Suomen yhteistyön tuloksena korostuu ympäristön parempi huomioiminen sekä vesistöjen puhtauden että ilmastotoimien osalta. 
Ympäristö- ja ilmasto-ohjelman toteuttaminen on vauhdittunut koordinaattorin toiminnan käynnistyttyä kuluvana vuonna. ELY-keskuksen ilmastoasiantun-
tijaa hyödynnetään maaseutuohjelman rahoitustoimien arvioinnissa sekä uuden ohjelmakauden valmistelussa. Näiden toimijoiden rooli on hyvin merkit-
tävä maaseutuohjelman osalta vuoden 2022 aikana. 

Alueella erityisenä painopistealueena on maatalouden lantojen ja muiden sivuvirtojen hyödyntäminen mm. energiaksi. Lisäksi panostetaan alueelle tärke-
ään nurmitalouteen ja osallistutaan toimintaan ilmastotoimien ja hiilineutraalin tavoitteen saavuttamiseen. 

Uuden kauden valmistelussa alueella tulee erityisesti huomioida tulevaisuuden kehittymissuunnat, kuluttajakäyttäytymisen nopea muutos ja ympäristö-
painotusten lisääntyminen. Alueellisen suunnitelman laadun takaamiseksi ja parantamiseksi käynnistämme luonnoksen ennakkoarvioinnin loppuvuoden 
2021 aikana. 

Elintarvikkeiden jalostusta ja siinä syntyvien tuotteiden markkinoille saattamista koskevilla hankkeilla tähdättiin jo viime ohjelmakauden alussa maaseutu-
suunnitelman visiossa asetettuun tavoitteeseen olla v. 2020 kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ruokamaakunta. Tavoite saavutettiin ja vuosina 
2020–2021 Kuopion alueella on teema- ja juhlavuosi, kun alue toimii eurooppalaisena gastronomia -alueena (European Region of Gastronomy) 2020–
2021. Statuksen hyödyntäminen on poikkeuksellisen haastavaa covid-19 tilanteen vuoksi, joka lähes pysäytti ulkomaan matkailun sekä tapahtumatuo-
tannon. Toteutettuja ruokamatkailun toimenpiteitä ja verkoston toimintaa jatketaan osana laajempaa matkailun kehittämistä alueella. 

POK Kehittämistoimia suunnataan: 

• Edistetään fossiilisen energian käytön korvaamista rahoittamalla hankkeita ja yrityksiä, jotka mm. kehittävät uutta energiateknologiaa sekä uusiutuvan 
energian tuotantoa (mm. biokaasu). 

• Tuetaan metsien kestävää käyttöä, puurakentamista sekä puuraaka-aineesta kehitettävien uusien tuotteiden syntymistä edistäviä hankkeita. 
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• Tunnistetaan luonnontuotteet, luomu ja luontomatkailu maakunnallisena voimavarana ja tuetaan näiden alojen kestävää kasvua. 

• Parannetaan kiertotalouden ja resurssien käytön tehokkuutta mm. maaseutuohjelmasta rahoitettavilla hankkeilla ja kokeiluilla. Huomioidaan toimintaken-
tän muutokset, esim. pandemiat ja tuotantolaitosten muutokset. 

• Edistetään hyvien viljelymenetelmien käyttöä, hiilen sidontaa ja maatalousluonnon monimuotoisuutta sekä maatalouden vesiensuojelua mm. ympäristö-
sopimusten ja hankkeiden avulla. 

• Edistetään viljelykäytöstä poistuneiden peltojen ja muiden vajaatuottoisten alueiden järkevää käyttöä huomioiden mm. pölyttäjähyönteiset. 

• Tunnistetaan ja huomioidaan vesienhoidon toimenpideohjelmien tavoitteet ja toimenpiteet läpileikkaavasti eri sektoreilla. Edistetään vesiensuojelun te-
hostamisohjelman sekä Helmi-ohjelman tavoitteiden toteuttamista yhteistyössä Y-vastuualueen sekä muiden ohjelmatoimijoiden kanssa. 

• Edistetään Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman toimeenpanoa. Tavoitteisiin pyritään toimenpiteillä, joista pääosa on tarkoitus to-
teuttaa CAP-strategian ja sen alueellisten maaseudun kehittämissuunnitelmien rahoituksella. Toimenpiteisiin on kirjattu mm. hajautetun ja uusiutuvan 
energian tuotannon ja hyödyntämisen edistäminen sekä ympäristöhaittoja ratkovan liiketoiminnan kehittäminen. 

• Uutta Pohjois-Karjalan Ilmasto- ja energiaohjelmaa v.2030 toteutusta tuetaan ja viedään eteenpäin tulevan kauden rahoitusohjelmiin. 

• Edistetään lähiruuan tuotantoa ja jalostusta 

”Fossiiliset maassa pidetään - ilmasta hiiltä sidotaan – päästöjä hyvin hallitaan” 

KES Edistetään uusien energiateknologioiden kehittämistä sekä uusiutuvan energian tuotantoa (mm. biokaasu) ja käyttöä rahoittamalla hankkeita ja yrityksiä. 
Tuetaan metsien kestävää käyttöä, puurakentamista ja puuraaka-aineesta kehitettävien uusien tuotteiden syntymistä edistäviä hankkeita. Elpymisvaroilla 
tuetaan uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä edistäviä, energia- ja materiaalitehokkuutta parantavia sekä uuden ja digitaalisen tekniikan käyttöönot-
toon kannustavia investointeja. Elpymisvaroja kohdennetaan myös yrityksen perustamistukena omistajanvaihdosten edistämiseen ydin- ja harvaan asu-
tulla maaseudulla. Kestävä elinvoima -tiimin perustaman puurakentamisen teemaryhmän kanssa tehdään yhteistyötä. 

Edistetään hyvien viljelymenetelmien käyttöä sekä maatalouden vesiensuojelua mm. ympäristösopimusten avulla (huomioidaan myös vesienhoidon 
toimenpideohjelmien tavoitteet ja toimenpiteet). Maatalousluonnon monimuotoisuus- ja maisemanhoitosopimuksilla sekä kosteikkojen hoitosopimuksilla 
pyritään myös tukemaan tilan muuta yritystoimintaa ja kannustetaan maatiloja ja yrityksiä hyödyntämään kulttuuriympäristöä ja maisemaa liiketoimin-
nassa. Kiertotalouden ja resurssien käytön tehokkuutta parannetaan mm. maaseutuohjelmasta rahoitettavilla hankkeilla ja kokeiluilla. 

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman (JÄSMY) tavoitteisiin (Järvi-Suomen vesistöjen tila säilyy vähintään hyvänä tai paranee vähin-
tään hyvälle tasolle, Järvi-Suomesta tulee hiilineutraali, Järvi-Suomen luonnon monimuotoisuus säilyy tai lisääntyy ja vastuullinen ja kannattava liiketoi-
minta sekä kestävä asuminen lisääntyvät) pyritään toimenpiteillä, joista pääosa on tarkoitus toteuttaa CAP-suunnitelman ja sen alueellisten maaseudun 
kehittämissuunnitelmien rahoituksella. Toimenpiteisiin on kirjattu mm. hajautetun ja uusiutuvan energian tuotannon ja hyödyntämisen edistäminen sekä 
ympäristöystävällisen liiketoiminnan kehittäminen. JÄSMYlle on palkattu koordinaattori keväällä 2021 ja ohjelman toimeenpanossa päästään vauhtiin 
vuoden 2022 aikana. 

EPO Elpymisvaroja suunnataan tukiehtojen puitteissa uusiutuvan energian kehittämiseen ja investointeihin alueella, toimenpiteet lisäävät uusiutuvan energian 
tuotantoa ja käyttöä sekä vähentävät hiilidioksidipäästöjä. 
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Metsätalouden edistäminen 

Edistetään kestävää metsätaloutta ja metsätalouden yrittäjyyttä; toimenpiteet kohdistuvat metsätalouden toimenpiteiden aktivointiin ja osaamisen vahvis-
tamiseen, sukupolvenvaihdosten edistämiseen (metsänomistajien korkea keski-ikä), metsien omistajuuteen, yhteismetsien perustamiseen ja laajentami-
seen sekä metsäpalveluyrittäjyyteen. Kehitetään suometsien puuntuotantoa ja puunkorjuuta huomioiden kestävä metsätalous, metsien luonnontuotteiden 
kestävää keruutta ja samalla luonnontuotealan yritystoimintaa sekä metsien hyödyntämistä liikunnallisina ja terveydellisinä kohteina. 

Uusiutuva energia 

Kehittämishankkeilla ja yleishyödyllisillä investoinneilla edistetään uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä (erityisesti metsäenergia, myös maalämpö, 
hybridiratkaisut). Investoinnit kohdistuvat lämmitysjärjestelmien muuttamiseen öljystä uusiutuvalle energialle. Biokaasun lisätuotantoa ja lisäkäyttöä tavoi-
tellaan kehittämishankkeella, jolla edistetään maatilojen biokaasulaitosinvestointien suunnittelua ja käynnistymistä. Toimenpiteillä tuetaan ja uudistetaan 
alan yritystoimintaa. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään uusiutuvan energiasektorin osalta erityisesti Viron toimijoiden kanssa. 

ELY-keskuksen Ilmastotiimin toimenpiteissä huomioidaan erityisesti alueen metsätalouden osuus hiilinieluna ja suometsien toimenpiteiden vaikutukset 
hiilidioksidipäästöihin, puutuotteiden käyttö sekä toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi. 

Ihmisten, eläinten ja kasvien terveys 

Kasvien ja eläinten terveydentilan pysyminen hyvänä sekä laadukkaat tuotantopanokset varmistetaan tekemällä tarkastuksia valmentavalla otteella Ruo-
kaviraston elintarvikeketjulinjan toimintasuunnitelman mukaisesti. Esimerkkinä mainittakoon eläinten hyvinvointia tukevien toimenpiteiden vaikutuksien 
selkeyttäminen kuten turvekuivituksesta siirtyminen vaihtoehtoisiin hake, ruokohelpi. Yleinen tiedonsiirto kestävistä vaihtoehdoista. Tarkastukset, joiden 
kohdentamiseen ELY-keskus pystyy vaikuttamaan, pyritään suuntaamaan riskiperusteisesti. Teemoituksen mukaisesti tuotantopanosten valvonnassa 
keskitytään vuonna 2022 lannoitteiden markkinavalvontaan. Kasvinterveydessä painopisteenä ovat kasvihuoneet, mutta määrällisesti suurin osuus on 
metsätuhoojiin ja perunantuhoojiin liittyviä kartoituksia, tuonti- ja vientitarkastuksia sekä markkinavalvontaa. Luomutuotannon valvonnalla osaltaan paran-
netaan vastuullisen ruokajärjestelmän kilpailukykyä. Lähes kaikilla elintarvikeketjulinjan valvonnoilla on merkitystä huoltovarmuuden turvaajana.  

Maatalouden energiainvestoinnit 

Maatilojen hankkeet uusiutuvan energian kohteisiin, kuten aurinko-, maalämpö-, biokaasu- ja hakeinvestoinnit edistävät uusiutuvien luonnonvarojen 
käyttöönottoa. Investoinneilla vaikutetaan tuotannon ilmasto- ja ympäristökuormituksen vähenemiseen. Elpymisvaroin tullaan rahoittamaan uusiutuvan 
energiantuotannon rakentamisinvestointeja.  

Bio- ja kiertotalous  

MMM:n rahoittama ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen koordinoima valtakunnallinen Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020–2022 on kirjattu 
Sanna Marinin hallitusohjelmaan osana biotalouden ja kiertotalouden edistämistoimia. Ohjelma on kolmevuotinen ja päättyy vuonna 2022.  

Ohjelmasta myönnetään tukea tutkimus-, tuotekehitys- ja investointihankkeisiin, joissa edistetään ravinteiden kierrätystä maatalouden hyväksi. Tukea 
voidaan myöntää toimenpiteisiin, jotka liittyvät biomassojen prosessointiin, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotantoon ja tuotekehitykseen, ravinteiden 
kierrätyksen logistiikkaan ja palveluratkaisujen kehittämiseen tai biomassista peräisin olevien tuotteiden jalostusasteen nostamiseen. Tuki on suunnattu 
pääasiassa pk-yrityksille sekä tietyin edellytyksin myös julkis- ja yksityisoikeudellisille yhteisöille ja suurille yrityksille.  

Kokeiluohjelmalle on myönnetty tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin määrärahaa 5,1 milj. euroa kolmelle vuodelle. Lisäksi valtion vuoden 2022 
budjettiesitykseen on kirjattu 1 milj. euron lisämääräraha. Tuotannollisen toiminnan käynnistämiseen liittyviin investointeihin on myönnetty erikseen 7,5 
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milj. euroa vuosille 2020 ja 2021. Nämä määrärahat ovat käytettävissä investointien tukemiseen, joiden tarkoituksena on käsitellä lantaa tai biokaasulai-
toksen rejektejä pitkälle jalostetuiksi lannoitevalmisteiksi tai muiksi pitkälle jalostetuiksi tuotteiksi. Lisäksi niitä voidaan käyttää ravinne-kierrätys- ja hiilen-
sidontainvestointien maksamiseen.  

Ohjelmakauden aikana on rahoitusta myönnetty tähän mennessä 24 tutkimus- ja kehittämishankkeeseen, joihin on sidottu määrärahoja yhteensä 3,4 
milj. euroa. Toistaiseksi kaksi investointihanketta on saanut myönteisen päätöksen ja niihin on käytetty 2,7 milj. euroa.  

Kokeiluohjelmalla on rahoitettu monentyyppisiä hankkeita, jotka ovat teemoiltaan hyvin vaihtelevia. Useammassa hankkeessa on etsitty menetelmiä tai 
teknologiaa, jolla ravinteita saadaan paremmin talteen tai helpommin käsiteltäviksi. Näitä ovat mm. biokaasulaitosten mädätysjäännösten jalostaminen 
erilaisilla menetelmillä lannoitevalmisteiksi sekä hevosen ja kanan lannan prosessointi lannoitteeksi ja maanparannusaineeksi. Myös erilaisten sivuvirto-
jen hyödyntämistä tutkitaan, kuten kalanjalostuksen prosessivesien, elintarviketuotannon, tomaatin ja kurkun viljelyn, ja metsäteollisuuden lietteen käyt-
töä kiertolannoitetuotannossa. Järviruo’on hyödyntämistä eri käyttötarkoituksiin tutkitaan kahdessa hankkeessa. Myös matemaattisten optimointimenetel-
mien hyödyntämistä kiertotalouden edistämiseksi selvitetään. Investointivaroista on tuettu kiertolannoitetehtaan rakentamista sekä putkiston rakenta-
mista biokaasulaitoksen ja sikaloiden välille osana sikalietteen prosessoinnin palveluratkaisua.  

MMM on myöntänyt yhteensä 1,1 milj. euron rahoituksen myös kolmelle erilliselle vuosina 2021 ja 2022 toteutettavalle hankkeelle, joita hallinnoidaan 
Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rinnalla. ProAgria keskusten liiton toteuttama Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön on tiedotus- ja fasili-
tointihanke, jonka tavoitteena on edistää maatalouden ravinteiden kierrätystä, biokaasutuotantoa ravinnekierron osana sekä biokaasutuotannon rejektien 
ravinteiden hyötykäyttöä. Turkislannan ravinteiden kierrätys - hanketta toteuttaa Turkistuottajien liitto ja sen tarkoitus on edistää turkiseläinten lannan 
ravinteiden tehokasta hyötykäyttöä. Kolmas on Tulevaisuuden maanviljelijät – hanke, jonka tavoitteena on lisätä luonnonvara-alan opiskelijoiden tietoja ja 
taitoja ravinteiden kierrätyksestä, kestävistä energiaratkaisuista, kiertotaloudesta sekä ilmastonmuutoksesta. Hanketta vetää Hämeen ammattikorkea-
koulu ja siinä on osatoteuttajina useita maatalousalan oppilaitoksia ympäri Suomea 

Luomutuotannon sitoumusten edistäminen, luomuvalvonta  

Vuoden 2022 alusta astuu voimaan uusi luomuasetus, joka tuo jonkun verran muutoksia luomutoimijoille ja valvontaan. ELY-keskus on tiedottanut toimi-
joita 2021 alusta alkaen sähköpostin allekirjoituksen mukana olevalla linkillä: “Huomaathan, että luomuasetus muuttuu 1.1.2022, seuraa Ruokaviraston 
sivuja.” Tiedottamista jatketaan myös uutiskirjeiden muodossa. 

Luomutoimijoiden määrä kasvoi poistuneet huomioiden vain yhdeksällä toimijalla, kokonaismäärän ollessa syksyllä 2021 468 kpl. Luomuvalvontaan liittyi 
myös alueen ensimmäinen luomukeruualue vajaalla 2000 hehtaarillaan. Luomutarkastusmaksujen nousu osaltaan aiheutti pienempien luomutoimijoiden 
eroamisen valvonnasta ja eroaminen tulee jatkumaan koska perusmaksu nousee entisestään ja vähäriskisyyttä ei ole määritelty, jolla voitaisiin pysyä 
matalammalla perusmaksulla.  

Keväällä 2021 tehdyn luomuvalvonnan asiakastyytyväisyyteen liittyvän opinnäytetyön ja siitä saadun palautteen avulla voidaan kehittää toimintaa edel-
leen. Luomukasvintuotannon tarkastukset on tehty käytännössä kaikki sähköisellä LUOVA-lomakkeella sen lukuisista puutteista huolimatta, näin voidaan 
vähentää paperin määrää. LUOVAn toimimattomuuden vuoksi on kuitenkin jouduttu osa tarkastuksista tekemään perin-teisesti paperilla. Käytäntöä jatke-
taan ja toivotaan Ruokavirastolta eläintuotannon sähköisen lomakkeen kehittämistä, joka on unohtunut vuoteen 2019 ja ei tarkastajien mielestä toimi.  

Ruokaviraston sähköisen arkistoinnin kehittäminen siten, että ELY-diaarista ja USPA:sta voidaan luopua - näin jää monta vaihetta pois ja siirtymä sähköi-
seen onnistuu helpommin. 

Edistämme luomutuotannon kiinnostavuutta alueen eri toimijoiden kanssa sekä panostamme sujuvaan sitoumus- ja maksatusprosesseihin.  
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Vesien hoito 

Kolmannen vesienhoitokauden suunnitelma 2022–2027 on edennyt ja kuuleminen oli keväällä 2021. Haasteena on ollut CAP27 kauden viivästys ja sen 
toimenpiteiden “sisäänleipominen” vesienhoitosuunnitelmaan. Työtä on tehty CAP-suunnitelmaluonnoksen pohjalta. Ensi vuonna aktivoidaan ja varmen-
netaan nykyisen tukikauden toimenpiteiden käyttöä. Aloitamme myös CAP27 kauden vesien ja ilmastotoimenpiteiden osalta tiedottamisen, jotta viljelijät 
ovat tietoisia toimenpiteiden vaatimuksista ja voivat varautua tilatasolla vesienhoidon toteuttamiseen.  

Luonnon monimuotoisuus 

Helmi-ohjelman kautta on nousemassa kiinnostusta luonnon monimuotoisuussopimusten ja EI-tuotannollisten investointien toteuttamiseen. Toteutamme 
yhteistyössä Y-vastuualueen kanssa Helmihankkeen ja ympäristökorvauksen viestintää ja mahdollisuuksien tiedottamista luonnon monimuotoisuuden 
edistämisessä. 

POH Maaseudulla on ratkaisuja moneen ympäristöongelmaan. Tavoitteena on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä hillitä ilmastonmuutosta tuke-
malla uusiutuvan energian, kiertotalouden ja biotalouden hyödyntämistä. Biotalouden merkitys alueella on suuri ja kiertotalouden merkitys on kasva-
massa. Alueella on myös vahva energiaklusteri. 

Biotalouden, uusiutuvan energian ja kiertotalouden antamat mahdollisuudet luovat edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle ja uusille tuotteille ja palveluille. 
Luonnontuotteiden osalta löytyy alueella toimivia yrityksiä, jotka ovat avanneet tuotteilleen vientimarkkinoita mm. Aasiaan (esim. superfood marjat ja 
koivumahlasta jalostettu koivusiirappi). 

Keski-Pohjanmaan kemian, biotalouden ja mineraalitalouden Biolaakso-osaamiskeskittymä perustuu alueen vahvaan kemianteollisuuteen ja alkutuotan-
toon. Maaseuturahaston hanke- ja yritystukien kautta edistetään monin tavoin alueen Biolaakso-kokonaisuutta. 

Panostetaan kestävään rakentamiseen eli puurakentamiseen yhteistyössä Team Finlandin kanssa ja edistetään kestävään metsän käyttöön perustuvia 
elinkeinoja. Metsäkeskuksen toteuttama Vårt klimat-vår framtid-hanke tuottaa tietoa metsän roolista hiilinieluna. Ahs2Carbon hankkeessa edistetään 
tuhkan hyötykäyttöä metsien lannoitteena ja maanrakennusaineena. 

Rahoitetaan energiatehokkuuteen tähtääviä hankkeita, esimerkiksi Kase Mauro-hankkeessa rakennetaan pilottiluonteisesti maaseudun uutta, hajautetun 
ja uusiutuvan energian tuotantoon ja jakeluun perustuvaa roolia Kaustisen seutukunnan alueella. 

Happamat sulfaattimaat ovat ongelmallisia Pohjanmaan rannikon vesistöillä. Hankkeessa “Produktiv hållbar odling med PRECIKEM-metoden" viedään 
käytäntöön säätösalaojituksen tuomia mahdollisuuksia happamuuden torjumiseksi. 

Viljelijöiden koulutustilaisuuksissa informoidaan tukimuodoista, jotka edistävät ympäristön hyvää tilaa, esim. ympäristötuista, jotka edistävät luonnon-
monimuotoisuutta. Tuetaan kehittämishankkeita, jotka panostavat uusien ympäristöystävällisten viljelymenetelmien kehittämiseen. 

Maatalouden investointituella tuetaan ympäristöä parantavia hankkeita, mm uusiutuvan energiatuotannon rakentamisinvestointeja ja energiatehokkaita 
tuotantorakennuksia. Kasvihuonetuotannon osalta investoinnit keskittyvät energiatehokkaisiin lamppuihin, veden kierrättämisjärjestelmiin, kasvualustojen 
kierrätykseen ja kasvijätteiden silppuamiseen. 

Ympäristön ja maatilojen kannattavuuden kannalta on tärkeää panostaa salaojituksiin, säätösalaojituksiin sekä tilusjärjestelyihin. Tilusrakenteen kehitystä 
edistetään tiedonvälityksen keinoin mm. Tietolinkki-hankkeen kautta. Tuetaan ravinteiden huuhtoutumista vähentäviä investointeja kuten lietelannan 
sijoituslaitteistoja ja kattojen rakentamista kuivalantaloihin. 
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Hyödynnetään maaseutuyritysten elpymisvaroja maaseutuyritysten siirtymisessä vihreään talouteen, erityisesti ympäristöä ja ilmastoa parantavia inves-
tointeja, jotka tähtäävät uusiutuvan energian käytön lisäämiseen, resurssitehokkuuden parantamiseen ja digitaalisuuden ja uuden tekniikan käyttöönotta-
miseen yrityksissä. 

Kasvihuoneiden ympäristökuormituksen pienentämiseen tähtäävä VattRe-hanke on juuri käynnistynyt. 

Edistetään hiilensidontaa lisäävien ja ilmastopäästöjä vähentävien menetelmien kehittämistä. RATU-rahanarvoisia vaihtoehtoja syväturpeisten viljelys-
maiden käsittelyyn-hanke edistää turvemaiden ilmastoystävällistä käyttöä. 

Maaseutuyksikkö pyrkii elpymisvarojen mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön alueella ja tiedottaa aktiivisesti tukimahdollisuuksista.  

Pohjanmaan ELYssä toimii ilmastotiimi ja maaseutuyksiköllä on edustajia siinä.  

Lisäksi maaseutuyksikkö osallistuu JTF-työhön, erityisesti siltä osin, kun on kyse turvetuotannon alasajon aiheuttamista haasteista. Yhteistyössä liittojen 
kanssa huolehditaan ELY-keskuksen rahoittamien hankkeiden yhteensovituksesta JTF-työhön. 

POP Resurssitehokkaampi ja ympäristömyönteisempi maaseutu 

• Ilmastonmuutoksen hallintaan liittyvät toimet sisältyvät vahvasti tekemiseemme 

• Uudet ympäristömyönteiset ratkaisut tukevat vesien suojelua ja luonnon monimuotoisuutta 

• Teemme sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja ilmastoviisaita toimia, jotka perustuvat uusimpaan tietoon 

Maatalous ja alkutuotanto 

• Kokeillaan ja kehitetään keinoja ilmastonmuutoksen ja erityisesti turvemaiden viljelyn ympäristövaikutusten kartoittamiseksi ja pienentämiseksi. 

• Lisätään viljelijöiden tietoutta maaperän hoidosta ja viljelyn tuottavuuden parantamisesta ekologisesti kestävällä tavalla. 

• Käynnistetään ympäristöystävällisten menetelmien kokeiluja alkutuotannossa yhteistyössä alan tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden, yritys-
ten sekä alkutuottajien kanssa. 

• Aktivoidaan uusia toimijoita ravinteiden tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen kierrättämiseen. Painopisteenä lannan parempi hyödyntäminen 
ravinteina ja energiana. 

• Kannustetaan lisäämään luomutuotantoa ja -tuotteita kysynnän kasvun jatkuessa. 

• Maatilojen rakennetuilla ohjataan maatalouden tuotantotoimintaa uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Peltojen salaojituksen investointituella 
parannetaan peltojen vesitaloutta ja tuottavuutta. 

• Viljelijätukien ympäristövaatimuksiin ja ympäristösopimuksiin liittyvät koulutus-, neuvonta-, hallinto- ja valvontatehtävät toimivat osana kestävää 
kehitystä ja ympäristön tilan parantamista. 

Uusiutuva energia 

• Panostetaan biotalouden mahdollisuuksiin Pohjois-Pohjanmaan biotalousstrategian mukaisesti. 

• Uusiutuvaan energiaan liittyvissä kehittämistoimenpiteissä hyödynnetään paikallisia energiavaroja, kuten lantaa ja puusta saatavia energiaja-
keita. 
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• Uusiutuvaan energiaan liittyvillä kehittämistoimilla vahvistetaan paikallistaloutta ja kylien ja taajamien sekä maatilojen elinvoimaa maaseutualu-
eilla. 

• Kannustetaan oman energian käytön kattamiseen uusiutuvan energian tuotantoteknologioilla, kuten esim. aurinkosähkö ja -lämpö, pienen mitta-
kaavan chp-tuotanto. Kehitetään alan kuljetus- ja jakeluketjujen edellytyksiä. 

• Välitetään ajanmukaisen tietoa sektorin asioista ja aktivoidaan toimijoita. Tavoitteena on nostaa maatilojen energiaomavaraisuusastetta, jolloin 
samalla edistetään niiden mahdollisuuksia toimia energiaa ja siihen liittyviä palveluja tuottavina yrityksinä.  

• Huomioidaan, että uusiutuvan energian tuotannossa nykyiset turvetuottajat ovat potentiaalisia yrittäjiä.  

Luonnonvaratalous  

• Luonnonvaratalouden elinkeinotoiminnan kehittämisessä perustana ovat uusien ansaintamahdollisuuksien kehittäminen, uudet innovaatiot sekä 
tutkimus- ja kehittämistoiminta. 

• Osaamista lisätään ja tuotanto- sekä kaupallistamisprosesseja kehitetään. Luonnonvaroihin ja luontoon liittyvä virkistys- ja harrastustoiminta luo 
aidon yhteyden maaseudun ja kaupungin välille.  

• Toteutetaan ympäristöä ja vesiensuojelua parantavia hankkeita.  

• Edistetään luonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa mm. laiduntamisen avulla.  

• Lisätään luonnontuotteiden (mm. metsämarjat) käyttöä edistämällä alan yrittäjyyttä. Huomioidaan porotalous osana alueen elinvoimaisuutta.  

• Luonnon monimuotoisuuden ja vesien suojelun tavoitteisiin pohjautuen edistetään ympäristönhoidon maatalousyrittäjyyttä perinteisten elintar-
vike-, rehu ja non-food tuotantojen rinnalla.  

Metsätalous ja puutuotteet 

• Metsäalan kehittämisessä huomioidaan uuden alueellisen metsäohjelman tavoitteet ja toimet. 

• Metsä- ja puualan elinvoimaisuuden lisäämiseksi kehitetään alan toimijoiden osaamista sekä uusien osaajien, uusimman teknologian ja tietä-
myksen siirtymistä alan käyttöön. 

• Puun hyödyntämisen yhteydessä huolehditaan metsien monimuotoisuudesta sekä eri käyttömuotojen yhteensovittamisesta. 

• Nuoret koulutetut metsänomistajaikäluokat tarvitsevat vaihtoehtoisia uusia palveluja ja toimintatapoja metsäalalle ja tähän haasteeseen tulee 
toimijoiden vastata.  

• Alueella on potentiaalia mm. puurakentamisen lisääntymisessä ja uusiutuvan energian käytön kasvussa. 

KAI Metsät ovat merkittävin kestävä luonnonvara Kainuussa. Uusi alueellinen metsäohjelma on valmistunut v. 2020. Siinä asetetaan tavoitteita ja toimen-
piteitä metsien monipuoliseen ja kestävään hyödyntämiseen. Merkittävimmät hyödyt tullaan aikaansaamaan hakkuiden ja hoitotoimenpiteiden sekä pai-
kallisen puunjalostuksen lisäämisellä, jonka puureservit ja metsien kasvu mahdollistavat. Vireillä olevat ja suunnitellut metsäteollisuuden investoinnit 
lisäävät etenkin kuitupuun kysyntää, joka heijastuu myös Kainuuseen. Paltamon sellutehtaan lupa- ja suunnitteluprosessit ovat edenneet myönteisesti ja 
toteutuessaan tehtaalla olisi valtava merkitys Kainuun aluetalouteen. Paikallista puunjalostusta (mm. Kuhmon jatkojalostuskeskittymä) tuetaan kaikin 
keinoin yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.  
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Metsäenergian hyödyntäminen merkittävästi laajemmassa mitassa edellyttää puuenergian kilpailutilanteen parantumista ja uusien käyttökohteiden löyty-
mistä. Tällä hetkellä metsäenergialle ei alueellamme ole tarpeeksi kysyntää. Myös muita uusiutuvan energian tuotantomuotojen kehittämistä tuetaan 
mahdollisuuksien mukaan. Toistaiseksi energian tuotantoon/säästöön liittyviä hankkeita on ollut hyvin vähän. 

Kainuussa on useita metsämarjoja hankkivia ja jalostavia yrityksiä. Hanke- ja yritysrahoituksella kehitetään toimintaa. Alan yritykset ovat kehittäneet toi-
mintaansa ja niiden investointeja on tuettu. 

Maaseuturahaston tuella kunnostetaan tai ylläpidetään yhteensä n. 85:ttä arvokasta kosteikkoa, perinnebiotooppia, luonnonlaidunta tai maisema-aluetta, 
jotka ympäristöviranomainen on arvioinut arvokkaiksi. Myös alkuperäisrotujen säilymistä turvataan tukisopimuksin.  

Kainuun ympäristön tila on hyvä, mm. vedet ovat pääosin erittäin hyvässä kunnossa. Maaseutuohjelman varoin on tuettu tähän mennessä viittä jäte-
vesihanketta.  Mikäli erityisen painavia tarpeita yhä tulisi, olisi niitä mahdollista tukea käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Raaka-aineiden/jättei-
den kierrätys on Kainuussa hyvällä mallilla ja kaatopaikalle päätyy hyvin vähän tavaraa. Maaseuturahaston varoin on tuettu mm. jäteyritysten kierrätys-
hankkeita. Tarvittavaa yhteistyötä tehdään sujuvasti mm. ELY-keskuksen ympäristöpuolen kanssa. 

Luontoon tukeutuva matkailu tulee olemaan merkittävä Kainuun elinkeinotoiminnan alue jatkossakin ja maaseuturahaston toimin sitä tullaan kehittämään 
yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Maaseuturahastosta on rahoitettu useita yritys- ja yritysryhmähankkeita. Hossan nimeäminen kansallis-
puistoksi v. 2017 on aktivoinut alueen toimijoita kehittämistoimintaan. 

LAP • osallistutaan aktiivisesti porotalouden tulevaisuustyöhön MMM:n johdolla 

• edistetään biotalouden arvoketjujen syntymistä 

• edistetään uusiutuvan energian investointihankkeita (aurinkokennot, maalämpö, biokaasu, yms.) 

• toteutetaan Lapin bioenergiaohjelmaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa 

• edistetään kestävää, yritys- ja markkinavetoista raaka-ainetuotantoa verkostoja hyödyntäen. 

• ravinteiden kierrätyksen edistäminen, lannankäsittelyn vaihtoehtoisten ratkaisujen hakeminen 

• edistetään maaseudun kiertotaloushankkeita ja niihin liittyvää osaamista 

• lisätään maaseudun toimijoiden tietoa ja osaamista vihreästä siirtymästä ja konkreettisista toimista sen edistämiseksi, erityisesti turvemaiden vilje-
lyyn liittyen 

• edistetään Lapin vihreää siirtymää osallistumalla aktiivisesti Lapin ELY-keskuksen Vihreän siirtymän teemaryhmän sekä maakunnan yhteistyöryh-
män Vihreän siirtymän jaoston toimintaan 

• huomioidaan Pellolta pöytään -strategia kehittämistoimenpiteiden toteutuksessa 

• edistetään hanketoimin luonnon monimuotoisuutta ja maaseudun perinnebiotooppien säilyttämistä sekä vieraslajien torjuntaa 

• edistetään luontoon perustuvien hyvinvointipalveluiden yrittäjyyttä ja uusia innovaatioita (Green care)  

 

2.5 ELY-keskusten tulossopimuksen tavoitteet vuodelle 2022. 
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2.5.1. 1. Säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus on vähintään 90 % (Lähde: Ruokavirasto) 

2. Keskeiset toimenpiteet, jolla ELY-keskus varmistaa toimijoiden säädösten vaatimusten tuntemuksen ja tukee toimijoita saavuttamaan lisäar-
voa säädösten vaatimuksista. 

UUD Tavoite saavutetaan. Täysimääräinen osallistuminen Ruokaviraston koulutuksiin henkilöstön asiantuntemuksen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi toimijoi-
den neuvontaa ajatellen.  

Luomutoimijoille lähetetään ennen kasvukautta ELY-keskuksen oma tiedote luomuvalvonnan ajankohtaisista asioista. Luonnonmukaisen tuotannon val-
vontaan hyväksytyille uusille toimijoille lähetetään hyväksymisilmoituksen mukana uusin saatavilla oleva ohjekirja tuotantosuunnan mukaisesti ja lisäksi 
Ruokaviraston vuosittain jo keväällä luomutoimijoille lähettämä viljelijäkirje. Suomen- ja ruotsinkielisille luomuviljelijöille järjestetään keväällä erilliset tuki-
infot, joiden ohjelmat voivat sisältää myös luomutuotannon ehtojen läpikäyntiä ELY-keskuksen asiantuntijan, luomutarkastajan tai luomuneuvonnan pu-
heenvuoroissa.  

Elintarvikeketjun tarkastus- ja valvontatehtäviä toteutetaan sovittujen tulostavoitteiden pohjalta. Tehtävien hoitoa ohjaavat tarkemmin sektorikohtaisesti 
annetut toiminta- ja valvontasuunnitelmat.  

Elintarvikeketjun tarkastusten yhteydessä muistutetaan toimijoita säädösten noudattamisen tärkeydestä ja heitä ohjeistetaan korjaamaan mahdollisia 
havaittuja puutteita toiminnassaan. Elintarvikeketjun turvallisuuteen liittyvällä toiminnalla pyritään ylläpitämään ja kehittämään suomalaisen ruokaketjun 
elinvoimaisuutta. 

VAR Säädökset täyttävien toimijoiden osuus on kokonaisuutena kohonnut viime vuosina, tosin sektorikohtaista hajontaakin on alkanut ilmetä. Eläinten merkin-
nän ja rekisteröinnin tehtäväkentässä ilmenneiden poikkeamien määrä ja niiden kehitys on aiheuttanut vielä osaksi avoinna olevia kysymyksiä. Tavoit-
teena pidetään asetettua vähintään 90 %:n tasoa.  

Tiivistetyt toimenpiteet: 

• Koulutuksen järjestäminen 
• Toimijakohtainen neuvonta ja muutenkin neuvonnallinen työskentelyote  
• Ruokajärjestelmän kehittämishankkeet 
• Neuvonnan piiriin ohjaaminen esim. eläinten merkintää- ja rekisteröintiä sekä hukkakauraa koskevissa asioissa. 
• ELY-keskusten välisen yhteistyön lisääminen 
• Uuden tekniikan hyödyntäminen, esim. automaattinen mediaseuranta siemenvalvonnoissa 
• Investointituet tuotantohygieniaa parantavissa hankkeissa  
• ELY-keskuksessa kehitetään tuotantotukien ja investointitukien valvontojen koordinointia 

SAT Toteutuu. Valvonnat ja tarkastuskäynnit suoritetaan valvontasuunnitelman mukaisesti. Käyntien yhteydessä edistetään säädösten tuntemusta toimijoiden 
neuvonnalla ja opastuksella. Elintarvikeketjun toimijoiden säädösten tuntemista edesautetaan myös kehittämishankkeilla 
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HÄM ELY-keskus sitoutuu tekemään valvontasuunnitelmassa määritetyt valvonnat. Valvontakäynneillä annetaan myös tarvittavaa ohjausta ja neuvontaa toimi-
joille. Pidetään yllä omaa ammattitaitoa koko ajan muuttuvassa toimintaympäristössä. 

PIR ELY-keskuksille annettu yhteinen tavoite on 90 % elintarvikeketjun alkutuotannon toimijoiden osalta. Pirkanmaalla toteumaksi arvioidaan vähintään 95 %. 
ELY-keskus varmistaa toimijoiden tuntemusta säädösten vaatimuksista koulutustilaisuuksien ja opastavan sekä neuvonnallisen viranomaistyön avulla. 
Asiakkaita aktivoidaan neuvontajärjestelmän hyödyntämisessä ja pyritään lisäämään asiakkaiden tietoisuutta vaatimusten noudattamisesta koituvasta 
lisäarvosta. 

KAS Tavoite on saavutettavissa rehuvalvonnan, siemenkaupan markkinavalvonnan sekä luonnonmukaisen tuotannon valvonnan osalta. Eläinten merkinnän ja 
rekisteröinnin valvonnan osalta asetetun tavoitteen saavuttaminen on aiempien vuosien kokemusten perusteella melko epätodennäköistä. Tämä johtuu 
kuitenkin ensisijaisesti merkinnän ja rekisteröinnin järjestelmän virheherkkyydestä.  

Aktivoidaan alueen yrittäjiä ja yrittäjäksi aikovia hyödyntämään erilaisia neuvontapalveluja (ml. Neuvo2020) ja valmennuksia. ELY-keskus järjestää yhteis-
toiminta-alueiden ja muiden sidosryhmien kanssa elintarvikeketjun toimijoille sektorikohtaista koulutusta sekä tehostaa Ruokaviraston tuottaman aineiston 
aktiivista esilläpitoa elintarvikeketun toimijoille. 

ESA Tavoite saavutetaan.  

ELY-keskus tiedottaa ajankohtaisista muutoksista ja vaatimuksista. Kehittämishankkeiden avulla yrittäjät ja alan kehittäjät voivat parantaa osaamistaan. 
Kehittämishankkeiden avulla välitetään uusinta tietoa asiasta. Etelä-Savon ruokaohjelma laadittiin ELY-keskuksen rahoituksen turvin. Ohjelma lisää vaati-
musten tuntemusta ja lisää myös yritysten mahdollisuuksia hyödyntää mm. vastuullisuudesta saatavaa ”mainehyötyä”. ELY-keskus on mukana myös 
Etelä-Savon ruokaklusterityössä. 

POS ELY-keskus pyrkii tavoitteeseen. 

Toteuttamalla valvontaa ja samalla ohjeistamalla ja neuvomalla. Viestinnän keinoin. 

POK Toteutuu. Vaatimusten tuntemusta edistetään hanketoiminnalla ja se varmistetaan valvontatoiminnalla sekä samalla tapahtuvalla aktiivisella neuvonnalla. 
Erilaisten hakemusten käsittelyvaiheessa tapahtuu samalla neuvontaa. 

KES Vaikutetaan elintarvikeketjun toimijoihin valmennuksen avulla yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Ruokavirastolta toivotaan eri sektoreiden välisen yhteis-
työn lisäämistä ja selkeitä ohjeita helpottamaan ELY-keskusten toimintaa. Tavoitteena on, että säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoi-
den osuus Keski-Suomessa on 91 %. 

EPO Tavoite on saavutettavissa. Kappalemääräisesti eniten puutteita on ollut eläinten merkinnän ja rekisteröinnin havainnoissa, mutta näissäkin havainnot 
ovat pääosin yksittäisiä korvamerkkipuutteita. Keskeisiä toimenpiteitä ovat koulutus, tiedottaminen ja valvontatilanteissa toimijoiden ohjaus ja opastus 
(valmentaminen) 

POH 90 %. Vastuullisen ruokajärjestelmän edistämiseksi panostetaan elintarviketurvallisuuteen. Panostetaan ennaltaehkäisevään ja riskiperusteiseen toimin-
taan ja tehdään tiivistä yhteistyötä tuottajien ja alan organisaatioiden kanssa “valvojasta valmentajaksi”-periaatetta noudattaen. Ulkomailta tuodaan yhä 
enemmän siemeniä, taimia, hedelmiä ja vihanneksia, mikä lisää uusien tautien ja tuhoojien esiintymistä ja leviämisen riskejä sekä alkuperäväärennösten 
riskejä. Yritykset, kuten esimerkiksi kasvihuoneyritykset, ovat isot ja silloin myös taloudelliset riskit kasvavat. Tarkastuksia tehdään valvontasuunnitelman 



   44 (85) 
  

 

mukaisesti. Panostetaan uuden kasvinterveyslainsäädännön osaamisen lisäämiseen neuvonnalla ja tekemällä yhteistyötä tuottajien ja alan organisaatioi-
den kanssa. Puhtailla ja turvallisilla elintarvikkeilla parannetaan tuottajien ja yritysten vientimahdollisuuksia ja kilpailukykyä. 

POP Ruokaviraston valvontojen painotukset vaikuttavat lopputulokseen. Eläinten merkinnän- ja rekisteröinnin puutteet laskevat kokonaisarvosanaa. Yleensä 
tulokset ovat olleet välillä 85–93 %. Tavoitellaan 93 % tasoa. Hankkeet edesauttavat tavoitteen saavuttamista esim. luomuketjussa ja eläinten hyvinvointi-
asioissa.  

Toiminnan vaikuttavuutta pyritään tehostamaan mm. kehittämällä neuvonnallista otetta valvontatyössä. Projektitoiminnan (luomu- ja elintarvikesektorin 
projektit), neuvonnan ja neuvo palveluiden kautta lisätään toimijoiden tietoisuutta säädösten vaatimuksista.  

Hyvään tulokseen pääsemisen edellytyksenä on eläinten merkinnän ja rekisteröinnin puutteiden kohtuullisen vähäinen määrä. Tätä tavoitetta tuetaan 
myös neuvonnan ja sidosryhmäyhteistyön avulla (AVI, ProAgria, MTK, viljelijätukineuvontaprojektit, Yt-alueyhteistyö) 

KAI Tavoitteen arvioidaan olevan saavutettavissa koulutuksella, opastuksella ja valvonnalla 

Tukikoulutusten järjestäminen keväällä 2022 yhteistyössä kuntien ja MTK:n kanssa. Luomukoulutuksen järjestäminen. Opastava ote valvonnoissa. Tarvit-
taessa muun koulutuksen järjestäminen ja tiedotusmateriaalin lähettäminen. 

LAP Tavoite on saavutettavissa. Vuonna 2020 saavutettu 89 %:n osuus.  

Toimijoita pyritään ohjeistamaan mm. valvontakäyntien yhteydessä sekä erillisin muistutusviestein. 

Elintarvikehankkeiden edellytetään viestivän kohderyhmälleen elintarvikelainsäädännön ajankohtaisista asioista sekä järjestävän alan yrityksille asiaan 
liittyviä infotilaisuuksia, mm. Lapin ammattikorkeakoulun elintarvikekoordinaatiohanke Yhteistyöllä tulevaisuuteen- maaseutuyrittäjän selviytymispaketti 

2.5.2. Maatalouden ja elintarviketurvallisuuden valvontasuunnitelmien toteutuminen täysimääräisesti (100 %) (TAE) 

 ELY-keskuksen arvio tavoitteen saavuttamisesta 

UUD Tavoite saavutetaan. 

VAR ELY-keskus sitoutuu Ruokaviraston valvonta- ja toimintasuunnitelmien toteuttamiseen täysimääräisesti. Valvontaotannat, tietojärjestelmien toimivuus, 
maataloustukien alueelliset painotukset, aikataulut sekä valvontaresurssien määrä ovat kuitenkin keskeisiä tekijöitä tavoitteen saavuttamiseen vaikuttavia 
tekijöitä. Peltovalvontojen poikkeuksellisen suuren määrän ja eläinvalvontojen muutosten aiheuttamiin haasteisiin haetaan aktiivisesti ratkaisuja. 

SAT Toteutuu. 

HÄM Tavoitetta voidaan pitää realistisena, mutta todellinen luku jäänee jonkin verran pienemmäksi. (esim. lopettaneet yritykset) 

PIR Valvontasuunnitelmat toteutuvat täysimääräisesti vuodelle 2022 suunnitellusta maatilavalvontakohteiden määrän lisääntymisestä huolimatta. 

KAS Tavoite on saavutettavissa. Se edellyttää riittävien henkilöresurssien osoittamista tehtäviin. Valvonnan suunnitelmallisuus ja prosessien ajantasainen 
kehittäminen jatkuvat. 



   45 (85) 
  

 

ESA Tavoite saavutetaan. Määräaikaisten tarkastajien osuus on valvontatehtävien toteutuksessa suuri. Kasvukaudella 2022 kokeneiden maastotyöhön osallis-
tuvien tarkastajien määrä tullee olemaan poikkeuksellisen pieni. Perehdytykseen on käytettävä runsaasti resursseja ja mm. käytännön harjoituksia on 
tehtävä aiempaa enemmän. Mikäli mahdollista määräaikaisten työsuhteiden alkamisajankohtaakin voi olla syytä aikaistaa. 

POS 100 % ELY-keskus pyrkii tavoitteeseen ja tavoite on realistinen. 

POK Toteutuu. 

KES Maatalouden ja elintarviketurvallisuuden valvontasuunnitelmat toteutetaan täysimääräisesti, mikäli käytettävissä on riittävästi resursseja ja tietojärjestel-
mät toimivat moitteettomasti. Ennen kaikkea maatalouden valvontasuunnitelman toteutuminen vaatii määräaikaisia tarkastajia, joiden määrä riippuu vuo-
sittain valvottavien tilojen määrästä. Ruokaviraston elintarviketurvallisuutta ja kasvintuotantoa koskeva valvontasuunnitelma vuodelle 2021 toteutuu pää-
piirteissään ja myös maatalouden valvonnat tulevat suunnitellusti tehdyiksi. 

EPO Valvontojen täysimääräinen suorittaminen on saavutettavissa. Haasteena ovat nouseva valvontavelvoite ja mahdolliset kiireellisten tapausten käsittelyt. 
Myös lisääntyvä tarve ammattitaitoisen määräaikaistarkastajien rekrytointi tuo haasteita. 

POH 100 % Tavoite (100 %) saavutetaan edellyttäen, ettei tule kovin paljon ennalta arvaamattomia tehtäviä ja nykyiset henkilöstöresurssit ovat käytettävissä 
koko vuoden aikana. Sitoumuksien ja ympäristösopimuksien vuosittainen jatko sitoo resursseja, jotka ovat pois valvonnan resursseista. Tiedottaminen 
aikataulusta ajoissa käsittelymahdollisuuksista Tukisovelluksessa on tärkeä, jotta työt pystytään suunnittelemaan. 

POP Tavoite saavutetaan. 

KAI Tavoite on saavutettavissa tiedossa olevien resurssien ja osaavan henkilöstön turvin. 

LAP Tavoite saavutetaan. Lapin ELY:n omassa valvonnassa on luonnonmukaisen keruutuotannon selvittäjän valvonta kaikilla selvittäjän alueilla eli koko Suo-
messa. Lapin ELY on tehnyt valvonnasta kumppanuussopimukset muiden ELY:jen kanssa Eviran 2018 tekemän luomuvalvonnan auditointikäynnin oh-
jeistuksen mukaisesti. Lapin ELY-keskus on koonnut verkostoa kaikista saman selvittäjän ELY-alueiden luomuasiantuntijoista ja informoi joka vuosi muita 
ELY-keskuksia selvittäjän toiminnasta ja mahdollistaa oman alueen tiedonsaannin vuositarkastusten yhteydessä. Toimintamalli on koettu toimivaksi. 

 

 

2.6. EU-osarahoitteisten ohjelmien täysimääräinen toteutuminen: ELY-keskuksen toimenpiteet mm. alueellisen maaseudun kehittämissuunni-
telman ja CAP-uudistuksen toimeenpanon edistämiseksi vuonna 2022. 

 Tavoitteen toimeenpanosuunnitelma.  

2.6.1 Alueellisen maaseutusuunnitelman toteutuminen täysimääräisesti: keskeiset toimenpiteet, jotka edistävät ohjelman tavoitteiden toteutu-
mista täysimääräisesti. 

 ELY-keskuksen kuvaus toimenpiteistä 
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UUD Rahoitusmahdollisuuksia markkinoidaan suunnatusti ja parhaat hakemukset valitaan rahoitettavaksi (annettujen valintakriteerien puitteissa). Hanke-
valinnassa arvioidaan tarkasti hankkeiden toteuttamismahdollisuudet ja hakemuksia valitaan rahoitettavaksi vahvasti etupainotteisesti.  

Hankkeiden toteutumista seurataan ja ohjataan, jotta prosessi sujuisi mahdollisimman sujuvasti ja vältyttäisiin maksuhakemusten myöhästymisiltä. 
Leader-ryhmien ja neuvojien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.  

VAR Varsinais-Suomessa on käynnissä hankkeita mm. seuraavilla aihealueilla: Ruokaketjun kehittäminen (tulevaisuuden kehittämistarpeet, osaaminen, 
innovaatiot, uudet ruokatrendit, marjojen käytön lisääminen, lähi- ja luomuruoka, kuluttajakeskeiset liike-toimintamallit), uusiutuvan energian käytön 
lisääminen, kasvihuone- ja avomaan puutarhatuotannon kehittäminen, maaseutumatkailun kehittäminen, bio- ja kiertotalouden uudet mahdollisuudet 
pienille yrityksille (mm. ravinteiden kierrätys). Alueellisen maaseutusuunnitelman mukaan 1/3 kehittämisvaroista on nyt kohdistettu kehittämishank-
keisiin ja 2/3 yritystukiin. Myös v. 2021–2022 on tarkoitus edetä samanlaisen suunnitelman mukaisesti. Yritysaktivointia jatketaan erityisesti painopis-
tealueilla, myös yhteistyökumppanit vahvasti mukana aktivoinnissa (esim. seudulliset yrityspalvelut yritystuissa). Toteutetaan laadittua viestintäsuun-
nitelmaa yhdessä viestintähankkeen kanssa. Viestinnästä ja koulutuksesta on myös jäljempänä tässä esityksessä kohdissa 4 ja 5. Tehdään yhteis-
työtä ja hyödynnetään maaseutuverkostopalveluita. Lisäksi yhteistyötä ja yhteensovittamista tehdään monella tasolla, kuten mm. maaseutujaosto ja 
maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö. Tehdään yhteistyötä alueen Leader-ryhmien kanssa ja hyödynnetään tiedottamisessa hyviä esimerkkejä 
maaseutuohjelmalla rahoitetuista kehittämis- ja yrityshankkeista. 

SAT Rahoitettavien toimenpiteiden valintaa varten ohjelmakauden 2014–2020 suunnitelmasta määritetään vielä eniten panostusta vaativat toimenpiteet ja 
kohdistetaan aktivointia sekä rahoitusvalintoja näihin kohteisiin. Valinnassa kiinnitetään erityistä huomioita hankkeiden kustannustehokkuuteen ja 
toteutettavuuteen ohjelmakauden sulkemisen puitteissa. Myös rahoitettavien toimien ilmastokestävyyteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. 
Strategisten kehittämistoimien toteuttamiseksi toteutetaan teemahaku, jossa haetaan täsmällisiä kertakorvausmallilla toteutettavia hankkeita. Toi-
meenpanossa jatketaan tiivistä yhteistyötä myönnön, maksatuksen, jatkotoimenpiteiden sekä viestinnän kesken. ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien 
yhteistyö on jatkuvaa ja vuorovaikutteista. Tukien valintakäsittelyssä ovat mukana sekä yritys- että hanketukia käsittelevät henkilöt, mikä lisää valin-
tojen strategisuutta ja ohjelman kokonaisuuden toteutumista. MYR:n maaseutujaoston ja MYR:n sihteeristön aktiivinen rooli sekä muu kumppanuus- 
ja sidosryhmätyö tukevat maakunnallista yhteistyötä ja yhteistä strategista tekemistä. 

HÄM Jatketaan alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman toimeenpanoa suuntaamalla käytettävissä oleva rahoitus suunnitelman painopisteiden 
mukaisesti hanke- ja yritystukiin. Rahoitusta suunnataan erityisesti uudentyyppisiin ja siirtymäkaudelle hyvin soveltuviin kehittämishankkeisiin sekä 
vaikuttaviin yritystukiin, joilla saavutetaan mahdollisimman hyvin alueellisen suunnitelman tavoitteita. Hankkeiden valintamenettelyissä kiinnitetään 
erityistä huomiota hankkeiden oletettuun tuloksellisuuteen, uutuusarvoon sekä vaikuttavuuteen. 

PIR Rahoitusta suunnattaessa huomioidaan hallitusohjelma, AVI-ELY-strategia, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, Pirkanmaan alueellinen 
maaseudun kehittämissuunnitelma, maakuntaohjelma sekä tulevan vuoden talousarvioesityksen alustavat vaikuttavuustavoitteet. Rahoitusta suun-
nataan toimenpiteisiin, joissa maatalouden kehittämisen kohteina ovat johtamis- ja yrittäjäosaaminen, ympäristöosaaminen, työhyvinvointi, tilojen 
välinen yhteistyö sekä maatilojen sukupolvenvaihdosten edistäminen. Pirkanmaalaista elintarvikeketjua vahvistetaan tukemalla lähi- ja luomuruoan 
jakeluketjujen perustamista, elintarvikkeiden jatkojalostusta sekä alihankinnan ja logistiikan kehittämistä (lyhyet myyntiketjut). Kasvuhakuisia ja po-
tentiaalisia elintarvikealan yrityksiä ohjataan Team Finland -verkoston vientipalveluihin. Maatiloja ja maaseutuyrityksiä tuetaan investointituilla raken-
tamiseen, koneiden ja laitteiden- sekä uuden teknologian ja liiketoimintaosaamisen hankintaan liittyen. Yritystuet suunnataan erityisesti harvaan 
asutulle ja ydinmaaseudulle. Elintarvikkeiden jatkojalostuksen investointeja tuetaan ilman aluerajoituksia myös pk-yrityksille.  

Rahoitusta suunnataan ohjelmakauden lopulla erityisesti elintarvikkeiden jatkojalostukseen, ilmastomuutoksen sopeutumista, kiertotaloutta ja digitali-
saatiota edistäviin investointeihin. Rahoitusta suunnataan myös edelleen puun liikkeelle saamisen edistämiseen, metsäbiomassojen hyödyntämisen 
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ja energiaomavaraisuuden lisäämiseen, lämpöyrittäjyyden tukemiseen, uusiutuvan energian käyttöönottoon liittyvien palveluiden kehittämiseen sekä 
yhteisöllisten energia/lämpölaitosten perustamiseen. Energiainvestointien rahoittamisessa pyritään hyödyntämään elpymisvarojen täysimääräinen 
käyttö. Maaseudun väestön palvelurakennetta vahvistetaan ja maaseudulla asumista ja yhteisöllisyyttä edistetään aktivoimalla maaseudun asukkaita 
toteuttamaan paikallisia kehittämistoimia Leader-toiminnan kautta. Uusia laajakaistainvestointeja rahoitetaan vuonna 2022 elpymisvarojen puitteissa, 
jos rahoitusta on käytettävissä. Luonto- ja virkistyspalveluiden kehittämistä tuetaan rahoittamalla matkailuhankkeita. Ympäristön hyvää tilaa ediste-
tään koulutuksen ja viestinnän keinoin ohjaamalla viljelijöitä ympäristökorvausjärjestelmän kattavaan käyttöön ja luonnonmukaiseen tuotantoon siirty-
misessä. ELY-keskus rahoittaa Pirkanmaan perinnebiotooppien, arvokkaiden maisema-alueiden ja luonnon monimuotoisuuskohteiden ennallista-
mista ja säilyttämistä. Ravinteiden kierrätystä edistetään rahoittamalla yhdyskuntalietteen ja karjanlannan kierrätyksen uusien toimintamallien ja 
innovaatioiden kehittämistä. Lisäksi ELY-keskus edistää Pirkanmaan vesienhoitosuunnitelman toteutumista rahoittamalla vesistöjen kunnostukseen 
ja tilan parantamiseen tähtääviä hankkeita. 

Pienimuotoisia vesistöjen kunnostushankkeita rahoitetaan Leader-ryhmien toimesta. Hanke-, yritys- ja rakennetukien, luomusitoumusten sekä ympä-
ristösopimusten myöntö- ja maksatustoimissa toimitaan sujuvasti Hyrrän ja Tukisovelluksen puitteissa. 

KAS Keskitytään yrittäjyyden vahvistamiseen ml. maa-, puutarha- ja metsätalous. Tuetaan uusien yritysten perustamista sekä olemassa olevien yritysten 
kilpailukyvyn kehittymistä. Maatiloja aktivoidaan kehittämään toimintaansa ja hyödyntämään maaseuturahaston rahoitusmahdollisuuksia, erityisesti 
investointitukia ja Neuvo2020 -toimenpidettä. Ohjelmaviestinnässä keskitytään maaseudun yritystuen ja maatalouden investointituen markkinointiin 
ml. elpymisvararahoitus. Samalla lisätään viestintää ohjelmarahoituksen vaikuttavuudesta alueella. Ohjelman täysimääräistä toteutumista seurataan 
ja tarvittaessa avataan kohdennettuja teemahakuja.  

ELY-keskus osallistuu alueella järjestettäviin yrittäjä- ja viljelijätilaisuuksiin. Yhteistyötä elinkeinoyhtiöiden, neuvontajärjestöjen, rahoituslaitosten ja 
yrittäjäjärjestöjen sekä koulutuksen järjestäjien ja TE-toimiston kanssa syvennetään. Kumppanuustoiminnan ja viestinnän avulla varmistetaan, että 
keskeisillä toimijoilla on ajantasaiset tiedot yritysten ja maatilojen rahoitusmahdollisuuksista sekä meneillään olevasta kehittämistoiminnasta. Yritys-
asiantuntijoiden yhteistyötä tiivistetään.  

Elinkeinollisilla hankkeilla on keskeinen rooli ohjelman täysimääräisessä toteutumisessa. Tavoitteena on saada aikaan yrityshankkeiden lisäksi myös 
teemallisia yritysryhmähankkeita. Yleishyödyllisiä investointihankkeita rahoitetaan myös vuonna 2022. Elpymisrahoituksen mahdollisuudet käytetään 
täysimääräisesti alueen hyväksi.  

Maa- ja puutarhatalouden kehittämistä (mm. ilmastopäästöjä vähentävät uudet viljelymenetelmät) koskevia uusia hankkeita rahoitetaan yhteistyönä 
muiden ELY-keskusalueiden kanssa. Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma tarjoaa tähän uuden mahdollisuuden. Verkostoitumi-
nen muiden alueiden viljelijöiden kanssa lisää hankkeiden kiinnostavuutta ja myös niiden vaikuttavuus parantuu laajemman asiantuntijajoukon ansi-
osta.  

CAP27-alueellista valmistelua jatketaan. Alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman yhteensovitus muiden ohjelmien ja valtakunnallisten hank-
keiden kanssa varmistetaan yhteistyöllä mm. Leader-ryhmien, maakuntien liittojen sekä muiden ELY-keskusten kanssa. CAP27 -kauden alueelliseen 
valmisteluun liittyen tehdään selvityksiä alueen tilanteesta (esim. Maaseutuluotain tai maaseutubarometri).  

Ohjelmaviestintää tehostetaan painottaen erityisesti rahoituksen vaikuttavuudesta viestimistä. Myöntökiintiön käyttöä seurataan säännöllisesti. Hank-
keiden seurannasta ja päättyneiden hankkeiden lopettamisesta järjestelmässä huolehditaan. 
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ESA Hanketoimijoita lähestytään aktiivisesti mm. uuden ohjelmakauden osallistavissa toimissa. yritystukien osalta hyödynnetään koronatukien myötä 
syntyneitä kontakteja. Maatilayrittäjiä, neuvontajärjestöjä ja myös seudullisia ja kunnallisia elinkeinotoimijoita lähestytään yritystukien ja kehittämisen 
mahdollisuuksista kertoen. Viljelijöille tietoa välitetään lisäksi mm. tukikoulutusten yhteydessä Tavoite saavutetaan. 

POS ELY-keskuksen henkilöstö osallistuu ohjaavien tahojen järjestämiin koulutuksiin, joilla varmistetaan riittävä osaaminen maaseutuohjelman toimeen-
panossa. Kehittämishankkeille järjestetään aloituspalaverit, joiden tavoitteena on parantaa hankkeiden täysimääräistä ja laadukasta toteutumista. 
Maatalousinvestointien maksatuksessa hakijoita neuvotaan ja opastetaan. ELY-keskus panostaa yhteistyöhön Leader-ryhmien kanssa, jotta maa-
seutuohjelman rahoitus hyödynnetään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Täysimääräisyys pyritään varmistamaan huolellisella suunnittelulla ja 
tarkoilla rahoituspäätöksillä kohteisiin, jotka ovat realistisesti toteutettavissa. Lopulliseen tulokseen vaikuttavat oleellisesti isompien yrityshankkeiden 
toteutuminen suunnitellusti. Covid-19-tilanne sekä sen jälkeen voimakkaasti nousseet tuotanto-, materiaali- ja investointikustannukset lisäävät mer-
kittävästi uhkaa hankkeiden toteutumiselle alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. 

POK Siirtymäkauden sidontavaltuuden ja elpymisvarojen, sekä niitä vastaavan hakemuskannan seurantaa tiivistetään sekä reagoidaan tilanteen mukaan 
aktivointitoimenpiteillä ja valintamenettelyin. Myös hankkeiden maksatuksen toteutumista seurataan intensiivisesti ja tarvittaessa ryhdytään toimenpi-
teisiin, joilla edistetään tavoitellun maksatusasteen saavuttamista. Elpymisvaroja pyritään hyödyntämään kaikissa tuissa, joihin niitä ohjautuu. Hanke-
valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti hankkeen vaikuttavuuteen sekä mahdollisuuteen toteuttaa hanke annetussa ajassa. Valintaa kohdenne-
taan sellaisiin alueellisen suunnitelman painopisteisiin, joissa ei ole vielä päästy asetettuihin tavoitteisiin. Painotuksissa yhtenä prioriteettina ovat 
toimenpiteet, joilla autetaan yrityksiä kehittämään toimintaansa koronaepidemian aiheuttamista vaikutuksista selviytymiseksi. Hakijoita aktivoidaan 
tarvittaessa hankkeiden saamiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, jotka ovat ohjelman tulosten saavuttamiseksi tarpeellisia ja vaikuttavimpia. Alueellisen 
maaseutusuunnitelman väliarvioinnissa ja maaseutubarometrissa 2021 esitettyjä toimenpiteitä – joilla ohjelman vaikuttavuutta voidaan paran-taa – 
hyödynnetään niin hanke- kuin yritystukien toimeenpanossa. Hyödynnetään Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaa. Alueellisessa 
suunnitelmassa asetettujen tulosindikaattorien toteutumista seurataan ja edistymisestä raportoidaan ELY-keskuksessa ja sidosryhmille. Kumppa-
neita ja sidosryhmiä pidetään ajan tasalla ohjelman toteutustilanteesta sekä toteutetaan aktivointitoimenpiteitä yhdessä kumppanuusverkoston 
kanssa. 

KES Maaseudun kehittämisohjelman ja maaseuturahaston elpymisrahoituksen toimeenpanoon ja täysimääräiseen toteutumiseen panostetaan edelleen. 
Siirtymäkauden varojen käytössä painotetaan yritystukia ja yritysryhmien kehittämishankkeita, koska rahaa on alueellisen rahoituskehyksen käyttöta-
voitteen mukaisesti suunnattava ensisijaisesti yritysten rahoittamiseen.  

Koronaepidemia muutti palveluiden markkinointia ja yhteistyömuotoja oleellisesti, kun fyysiset tapaamiset ja tapahtumat ovat vähentyneet oleellisesti. 
Rahoitusmahdollisuuksista tiedottaminen on siirtynyt entistä enemmän sähköisten kanavien kautta tapahtuvaksi.  

Koronaepidemia on laskenut vireille tulevien maksuhakemusten määrää. Maksuasteen osalta maaseutusuunnitelman täysimääräistä toteutumista 
tuetaan aktivoimalla tuensaajia hakemaan kustannuksia maksuun, tarvittaessa vaikkapa pienemmissä maksuerissä, jotta käsittelyssä olevien mak-
suhakemusten määrät pysyisivät koko ajan mahdollisimman tasaisina ja vältyttäisiin loppuohjelmakauden maksuhakemusruuhkalta. Näin käytössä 
oleva niukahko maksatusresurssi on käytössä parhaalla mahdollisella tavalla.  

Siirtymäkauden rahoitusmahdollisuuksista ja aikatauluista sekä elpymisvarojen käytöstä viestitään sähköisesti ja erilaisissa pienimuotoisissa tapah-
tumissa ja tapaamisissa. Mikäli korontilanne mahdollistaa vuoden 2022 aikana koulutusten/infotilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisen, tehdään 
niitä yhteistyössä kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. 

Tietoa jaetaan ja tilaisuuksia järjestetään myös sähköisesti ja hybriditapahtumina. Tämä koskee myös uuden CAP-suunnitelman käynnistymisen 
informointia vuoden 2022 aikana. 
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EPO Etelä-Pohjanmaan alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman toimeenpano eteni koko ohjelmakauden suunnitellusti. Ohjelmakauden 2014–
2020 varojen viimeiset tukipäätökset tehtiin maaliskuussa 2021 ja näillä päätöksillä pystyttiin sitomaan kokonaisuudessaan Etelä-Pohjanmaalle osoi-
tettu EU-myöntövaltuus. Rahoituksen piiriin yltäneet hanke- ja yritystukihakemukset jakautuivat tasaisesti alueellisen maaseudun kehittämissuunni-
telman painopisteisiin ja rahoitetut toimet tukevat valtakunnallisten tavoitteiden toteutumista.  

Huhtikuussa 2021 siirryttiin käyttämään siirtymäkauden varoja. Siirtymäkauden varoihin siirtyi alkuvuodesta vireille tulleita hanke- ja yritystukihake-
muksia ja ensimmäiset valintajaksot ovat osoittaneet kehittämisaktiivisuuden säilyneen korkealla maakunnassa. Toimijat ja sidosryhmät olivat aktiivi-
sesti mukana myös CAP alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman valmistelussa. Toimintaympäristön tilanne huomioiden alueellisen maaseu-
dun kehittämissuunnitelman toteutuminen myös siirtymäkauden varojen osalta tulee toteutumaan täysimääräisesti. Valintamenettelyssä tullaan pai-
nottamaan hankkeita, joilla tuetaan talouden elpymistä ja elinkeinojen kehittämistä. Käynnissä olevien hankkeiden osalta keskitytään tukemaan 
hankkeiden täysimääräistä toteutumista ja painotetaan toiminnassa hankkeiden vaikuttavuudesta ja tuloksesta viesti-mistä. Jatketaan pyrkimyksiä 
juurruttaa ajattelutavan muutosta tuloskeskeisestä ajattelusta vaikuttavuuskeskeiseen ajatteluun.  

Ruokaprovinssin kehittäminen  

Ruokaprovinssin kehittäminen-painopisteessä toteutetaan erityisesti yhteistyö -toimenpiteen mukaisia kehittämishankkeita, jotka tähtäävät elintarvi-
keketjun kilpailukyvyn vahvistamiseen ja uudistumiseen. Rahoitetaan hankkeita, jotka tukevat taloudellisesti kannattavan ja ympäristöystävällisen 
elintarvikeketjun toimintaa ja sitoutetaan elintarvikejalostajia sekä maatalouden teknologiayrityksiä kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Lisätään maati-
lojen tuotanto-osaamista ja tuotannon monipuolisuutta. Pyritään tukemaan toimijoiden yhteistyötä lisääviä toimenpiteitä. Eläinten hyvinvointiin ja 
laadukkaiden raaka-aineiden tuottamiseen panostaminen. Tuetaan agroteknologian hyödyntämiseen ja digitaalisten ratkaisujen käyttöön tähtääviä 
toimenpiteitä sekä ympäristö- ja ilmastotoimiin liittyviä toimia ja uusia ratkaisumalleja. 

Metsävarojen monipuolinen hyödyntäminen  

Kehittämistoimenpiteitä toteutetaan suunnitelman mukaisissa painopisteissä. Vuonna 2019 käynnistynyt ja vuoden 2022 loppuun saakka toteutettava 
metsätalouden koulutushanke toteuttaa useita suunnitelman painopistealueita. Myös kestävä metsätalous, il-mastokysymykset ja hiilensidonta huo-
mioidaan koulutuksissa. Raivaa itsesi kuntoon -hankkeessa yhdistetään metsätalouden ja asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen mielenkiintoisella 
tavalla, hyödynnetään metsän ja metsänhoidollisten töiden mahdollisuuksia terveyden- ja hyvinvoinnin lähteenä. Kehitetään suometsien puuntuotan-
toa ja puunkorjuuta huomioiden kestävä metsätalous. Tavoitellaan siirtymäkaudella myös uusia yhteistyötoimenpiteitä (voivat olla myös kapea-alai-
sia), joissa yritykset ja toimijat ovat tehokkaasti mukana toteutuksessa. Yrittäjyyden ja yritystoiminnan kehittämistä edistetään metsäsektorilla, myös 
luonnostuotealan yrittäjyyttä. Yhteistyötoimenpiteitä (esim. yritysryhmä-hankkeita) tavoitellaan puutuotealan ja puurakentamisen kehittämiseksi.  

Yrittäjyyden edistäminen maaseudulla  

Tuetaan monimuotoista yrittäjyyttä ja yritysten kilpailukyvyn parantamista, uudistumista ja kasvua. Vahvistetaan yritystoiminnan suunnitelmallisuuden 
kehittämistä sekä liiketoimintaosaamista. Parannetaan ymmärrystä ja osaamista mm. digitaalisuuden, ympäristövastuullisuuden ja ilmastonmuutok-
seen liittyvien asioiden osalta. Tuetaan yritystoiminnan jatkuvuuden kehittämiseen liittyviä toimintoja ja yhteistyöverkostoja ottamalla huomioon maa-
seudun erityispiirteet omistajanvaihdoksissa ja sukupolvenvaihdoksissa sekä osaavan työvoiman saatavuudessa.  

Alueellinen vetovoima  
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Vahvistetaan matkailu- ja palvelualan yrittäjien sekä matkailukehittäjien toimintaympäristöä sekä yhteistyötä ja verkostoitumista laajasti. Jatketaan 
erityisesti luontomatkailun (geopark) ja niihin liittyvien palveluiden kehittämistä. Tuetaan kylien kehittämistä ja maaseudun elinvoiman säilymistä koko 
maakunnan alueella. 

POH Alueellista maaseutusuunnitelman toteutumista edistetään seuraavilla toimenpiteillä: 

• Tukemalla elinkeinoja kehittäviä kehittämishankkeita ja yritysryhmähankkeita sekä yrityskohtaisia toimenpiteitä, jotka luovat uusia työpaikkoja 
ja kerrannaisvaikutuksia maaseudulle.  

• Ylläpitämällä kylien elinvoimaisuutta ja varmistamalla, että maaseutu on hyvä paikka asua ja yrittää.  

• Rahoittamalla hankkeita ja investointeja, jotka edistävät ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua maaseudulla sekä parantavat palvelujen saata-
vuutta.  

• Panostamalla elintarviketurvallisuuteen ja uuden kasvinterveyslainsäädännön osaamisen lisäämiseen  

• Rahoittamalla hankkeita ja investointeja, jotka parantavat maatalouden kannattavuutta.  

• Rahoittamalla kustannuksia vähentäviä toimenpiteitä  

• Maaseutuyksikkö on panostanut maatilainvestointitukien seurantaan varmistaen, että tuet käytetään asetusten mukaisesti. Seurantatiedot syö-
tetään Hyrrään.  

• Tukemalla toimenpiteitä ja hankkeita, joiden tavoitteena on energiakustannusten laskeminen, energiatehokkuuden lisääminen sekä uusiutuvan 
energian käytön lisääminen 

• Tukemalla toimenpiteitä ja investointeja, joilla hyödynnetään kiertotaloutta ja biotaloutta. Tukemalla luonnonvarojen kestävää käyttöä 

• Tukemalla osaamiskeskusten ja osaamiskeskittymien toimintaa  

• Edistämällä digitaalisten palvelujen luomista ja käyttöä  

• Panostamalla vesistöjen ja ympäristön suojeluun mm kiertotalouteen, ravinteiden kierrätykseen ja happamien sulfaattimaiden ongelman lieven-
tämiseen 

Seurataan hankkeiden ja investointien toteutumista ja ryhdytään toimenpiteisiin, jos hankkeet eivät toteudu suunnitellulla tavalla. 

POP Järjestetään säännöllisesti ajankohtaisia hakuinfoja ja tilaisuuksia ohjelman toteuttamisen tueksi. Jatketaan maaseutuforum tapahtumien järjestä-
mistä maatalouden ja maaseudunkehittäjäverkoston kumppanuuden ja osaamisen kehittämiseksi.  

Pohjois-Pohjanmaan maaseudun kehittämissuunnitelman varoja suunnataan maaseudun kehittämiseen ja elpymiseen. Rahoituksen suuntaami-
sessa huomioidaan kuluvan ohjelmakauden kehittämissuunnitelman lisäksi myös tulevan ohjelmakauden haasteet ja tavoitteet. Kehittämissuunnitel-
maan kuuluvat myös yleishyödyllisten investointien rahoitus, kuten laajakaistat, retkeilypalvelujen infra sekä ympäristöpainot-teiset hankkeet. Alueel-
lisen maaseutusuunnitelman mukaan yritystukien rahoitus on ensisijaista ja niihin osuutta kehittämisvaroista pyritään nostamaan nykyisestä. Alueelli-
nen maaseutuohjelma on edennyt suunnitellusti.  

ELY-keskuksen paikallisena menettelynä jatketaan ns. teemaryhmien toimintaa, joihin on kerätty asiantuntijoita eri vastuualueilta, maakuntaliitosta 
sekä muista viranomaistahoista. Ryhmien yhtenä tehtävänä on yhteensovittaa eri rahastojen toimintaa.  



   51 (85) 
  

 

ELY-keskus tekee laajaa alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä ja tässä hyödynnetään maaseutuverkostopalveluita. Lisäksi yhteistyötä ja yhteen-
sovittamista tehdään monella tasolla alueellisesti, kuten mm. maaseutujaostossa, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä ja eri kehittämisver-
kostoissa. 

KAI • Jatketaan yrityskehittämisverkoston tapaamisia. 

• Jatketaan yhteistyötä EAKR:n kanssa. 

• Jatketaan maaseuturyhmän toimintaa. 

• Tiedotetaan tukimahdollisuuksista tehokkaasti kohderyhmille. 

• Valitaan rahoitettavaksi parhaita tuloksia antavat hankkeet. 

• Edellytetään selkeitä hankesuunnitelmia.  

• Tehdään ripeästi tuki- ja maksatuspäätökset. 

• Velvoitetaan rahoitettavat hankkeet tehostettuihin tiedotustoimiin.  

• Hyödynnetään maaseutuverkostoyksikön tuki. 

• Osallistutaan muihin ohjaavien tahojen järjestä-mään koulutukseen.  

• Turvataan riittävät resurssit. 

Määrärahojen sidontatilanne näyttää hyvältä syksyllä ja on kaikki syy uskoa kaikkien määrärahojen tulevan käytetyiksi. Kaikkia määrällisiä ohjel-
masta jaettuja tavoitteita ei saavuteta. 

Uuden CAP-suunnitelman valmistelua ja uuden kauden menettelyihin perehtymistä jatketaan ohjaavien tahojen ohjeistuksen mukaisesti vuoden 
2022 aikana. 

LAP • tukea hakevat maaseutuyritykset ovat pääosin sidoksissa matkailuun, joten voi olla, että yrityksille varattua rahoituskehystä jää käyttämättä 
matkailun toipuessa hiljalleen pandemian aiheuttamista ongelmista. Rahoitusta kohdennetaan enemmän kehittämishankkeisiin. Maaseu-
tuyritysten elpymisrahoituksen osalta haastetta voi tuoda rahoituksen toteuttamisen lyhyt aikajänne. 

• elpymisrahoituksen täysimääräinen hyödyntäminen samanaikaisen ohjelmarahoituksen rinnalla vaatii hyvää ja kohdennettua viestintää 

• maaseudun laajakaistoihin kohdennettava elpymisrahoitus ei tule riittämään Lapissa virinneisiin kyläverkkohankkeisiin: niille olisi siis kysyn-
tää jo olleiden hakujen lisäksi  

2.6.2. Sähköisen asioinnin edistäminen: ELY-keskusten kautta sähköisesti haettavien tukien edistäminen, mm. viestinnän, markkinoinnin ja 
koulutuksen keinoin. 

2.6.3. Sähköisten prosessien kehittäminen 

 ELY-keskuksen kuvaus toimenpiteistä 
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UUD Sähköistä hakua edistetään neuvomalla ja kannustamalla sekä hakijoita että neuvojia. Asiakkaalla on kuitenkin toistaiseksi oikeus jättää myös pape-
rinen hakemus ja asiakaslähtöisyys on ELY-keskukselle tärkeää. 

VAR Jatketaan aktivointia eri hakijaryhmille ja keskeisimmille yhteistyökumppaneille. Lähtökohtana on yksinomaan sähköinen haku ja asiointi. Nämä asiat 
nostetaan toistuvasti esille eri koulutus- ja neuvontatilaisuuksissa.  

ELY viestii sähköisestä järjestelmästä sidosryhmilleen ja asiakkailleen aktiivisesti. Sidosryhmät sitoutetaan viemään viestiä eteenpäin, jotta tavoit-
teeksi asetettava lähes täydellinen sähköisyys saadaan toteutumaan. Mm. neuvonnan roolin tulee olla puhtaasti sähköisyyteen ohjaava ja opastava. 
Lisäksi on otettu käyttöön toimintokohtaisia asiointisähköpostilaatikoita mm. valvonta-, luomu- ja puutarhatehtävissä. Kehitetään yhdessä Ruokavi-
raston kanssa Tukisovelluksen sähköisen asioinnin tapoja. Esim. tuenhakijan valokuvasovellus, Vipu/ tukisovelluksen kaksisuuntaisuus sekä monito-
rointiprojekti. Tukien hallinto- ja valvontatehtävät suoritetaan mahdollisimman laajasti sähköisten menettelytapojen avulla sekä hallinnon sisällä että 
asioinnissa. Varsin hyödylliseksi havaittua RPAS-toimintaa (drone) jatketaan ja kehitetään uudistunut lainsäädäntö huomioiden. Vuonna 2021 pelto-
valvonnoissa käyttöönotetut GPS-tablettitietokoneet ovat osaltaan merkittävästi kehittäneet sähköisiä toimintatapoja ELY-keskuksessa. Lyhyen käyt-
tökokemuksen perusteella uusilla laitteilla saavutetaan hyötyjä niin mittaustarkkuuksissa kuin myös työn tuottavuudessa. ELY-keskus on aktiivinen 
toimija sähköisen asioinnin ja prosessien kehittämisessä. Se esimerkiksi tarjoaa asiantuntemustaan keskushallinnon kehittämishankkeisiin ja ilmoit-
taa sovellusten kehittämistarpeista. Luovan ja Hyrrän edelleen kehittäminen nähdään varsin tärkeäksi huomioiden mm. sujuva asiakkuuksien hoidon 
ja hallintomenettelyn näkökulmat tehtäväkenttien laajentuessa. ELY-keskuksen yleisenä tavoitteena on tarjota riittävät, ajantasaiset ja soveltuvat 
välineet tehtävien laajan sähköisen työskentelytavan mahdollistamiseksi. Viime vuosien pakotetun etätyöskentelyn luomia sähköisiä asia-kas- ja 
sidosryhmätyön malleja organisoidaan pandemian jälkeiseen aikaan parhaita käytäntöjä kehittäen. Alueella selvitetään myös ns. viljelijäraadin perus-
tamista alueen yhteistyön syventämiseksi. 

SAT Sähköisen asioinnin osuus on jatkanut myönteistä kehitystään myös maatilarahoituksessa. Aktiivista neuvontaa ja viestintää jatketaan edelleen säh-
köisen asioinnin lisäämiseksi. Hyödynnetään eri viestintäkanavia ja kehitetään myös omia toimintatapoja. Järjestetään säännöllisesti tapaamisia 
lähialueiden neuvojien ja asiantuntijoiden kanssa. 

Hakuinfoihin ja hanketoimijoiden koulutustilaisuuksiin sisällytetään lähtökohdaksi aina Hyrrä asiointikanavana. Jatketaan säännöllistä viestintää, 
jossa korostuu sähköinen järjestelmä asiointitapana. Viljelijäkoulutuksissa markkinoidaan VIPU-palvelun käyttöä. Lisäksi kaikki valvonnassa tarvit-
tava materiaali haetaan sähköisestä arkistosta, jos se on sieltä saatavissa. 

HÄM Kaikessa neuvonnassa korostetaan sähköisen asioinnin etuja asiakkaan näkökulmasta. Asiakasneuvonnassa painotetaan sähköisen asioinnin no-
peuttavan hakijan hakemusten käsittelyä, koska hakemus saapuu tällöin nopeasti käsittelijälle hänen työpisteensä sijainnista riippumatta. Erityisesti 
hakujakson lopussa saapuviin hakemuksiin lähetetään täydennyspyynnöt mahdollisimman nopeasti. Sähköisen asioinnin käyttö parantaa merkittä-
västi asiakaspalvelua, koska saapuneiden hakemusten skannauksen ja postinkulun viiveet hidastavat merkittävästi asian käsittelyä. Lisäksi työnteki-
jöiden siirtyminen etätöihin on entisestään hidastanut paperisten asiakirjojen käsittelyä. ELY-keskus ylläpitää ajantasaisia nettisivuja ja tarvittaessa 
muita sosiaalisen median kanavia erityisesti alueellisista asioista tiedotettaessa. Samoin ELY-keskus käyttää tiedotuksessa uutiskirjeitä. Tukien ha-
kuun ja tukiehtoihin liittyvissä asioissa viitataan ensisijaisesti MMM:n, Ruokaviraston ja maaseutuverkostoyksikön ylläpitämiin palveluihin. Aktivoi-
daan myös neuvojia, jotta sähköiset asiointipalvelut saadaan mahdollisimman tehokkaiksi. Etätöihin siirtymisen johdosta olemme kehittäneet sisäisiä 
prosessejamme (mm. Työtilat, Teams). Jatkamme edelleen näiden kehitystyötä. Myös valvonnan sähköisen prosessin kehittäminen on ollut Hä-
meessä keskeisenä tavoitteena, jolloin valvonnassa on käytetty entistä enemmän myös mobiililaitteita. 

PIR Maaseutuyksikön viestintäsuunnitelman mukaisesti asiakkaille, sidosryhmille ja yksikön henkilöstölle annetaan koulutusta ja neuvontaa sekä kohdis-
tetaan viestintää sähköisestä asioinnista ja sen hyödyistä. Työprosesseja kehitetään sähköisyyslähtöisesti Ruokaviraston ylläpitämien tietojärjestel-
mien puitteissa. Pirkanmaan ELY-keskus on käyttänyt mobiililaitteita maastovalvonnoissa viiden vuoden ajan. Kokemusten mukaan älylaitteiden 
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täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää etenkin eläinvalvontasektorilla järjestelmien jatkokehittelyä ja testausta. Älylaitteiden tehokkaampi käyttö 
edellyttäisi kaikilla valvontasektoreilla kuuluvuusongelmien vuoksi offline-toiminnon kehittämisen. Lisäksi ELY-keskus toivoo, että mobiililaitteiden 
käytön mahdollistavat valvontasovellukset saadaan Ruokaviraston toimesta täysimääräisesti toimimaan mahdollisimman pian myös kasvintarkastuk-
sessa sekä luomuvalvonnassa. Luonnonmukaisen tuotannon valvonta edellyttää sähköisten järjestelmien jatkokehittämistä. Samalla viljelijöiden 
sähköisen asioinnin laajentamista myös valvonnan, luomuvalvonnan ja sitoumus/sopimuskäsittelyn kokonaisuuteen tulee edelleen edistää. Hake-
mukset, päätökset ja valvonnan tulokset tulee olla viljelijöiden saatavilla sähköistä tunnistautumista hyödyntäen. 

KAS Sähköisestä asioinnista viestitään positiivisesti eri yhteyksissä. Viestintä- ja yritysneuvontahankkeet tukevat sähköisen asioinnin vakiintumista. Pai-
kalliset Leader-ryhmät sekä kuntien YT-alueet neuvovat alueen yrityksiä, asukkaita ja muita toimijoita hyödyntämään sähköistä asiointia. Sähköisten 
prosessien kehittämisessä edistetään sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoa. 

ESA Sähköisestä asioinnista viestitään kaikissa ELY-keskuksen viestintävälineissä, joissa asiakkaat ohjataan käyttämään sähköistä asiointia. Kaikissa 
koulutuksissa ja tiedotustilaisuuksissa kannustetaan käyttämään sähköistä asiointia. Lisäksi tukivalvonnan kehittämisessä osallistutaan monitoirointi-
toiminnan kehittämiseen. Tukivalvontahavaintojen ja rahoitustukihakemusten käsittelyssä käytetään sähköisiä palavereja/työpajoja, joissa yhdenmu-
kaistetaan noudatettavia linjauksia ja tulkintoja. Rahoitusohjelmien suomista mahdollisuuksista pidetään sähköisiä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. 
ELY-keskuksen käyttöön on tulossa laitteet, joilla mm. tuki- ja rahoitusinfot voidaan striimata verkkoon. Laitteet tullevat käyttöön vuoden -21 lopulla. 
alueellisen maaseutu- ja JÄSMY ohjelman valmistelussa sekä toimeenpanossa on karttunut ELY:lle, että alueen toimijoille kertynyt hyvää osaamista 
ja kokemusta sähköisten työvälineiden käytöstä. 

ELY-keskus osallistuu Famari 2020 tapahtumaan ja viestii sähköisestä hausta myös siellä. 

Tavoite saavutetaan. 

POS Pohjois-Savon ELY keskus on edistänyt sähköisen asioinnin täysimääräistä hyödyntämistä. Sähköinen asiointi toimii hyvin järjestelmien etenemisen 
rajoissa. Pohjois-Savo on ollut pitkään edelläkävijän asemassa kaikkien sähköisten palveluiden hyödyntämisessä. Taso on pysynyt ennallaan, mutta 
moni alue on saavuttanut meidät. Pyritään nousemaan uudelleen sähköisten palveluiden käytössä edelläkävijäksi nostamalla asiaa viestinnällisesti 
vahvemmin esiin uuden ohjelmakauden käynnistämisen yhteydessä. 

Sähköisen asioinnin edistämiseen suhtaudutaan aktiivisella kehittämisotteella myös jatkossa. Myös oman toiminnan sähköistämistä erityisesti val-
vonnan osalta on kehitetty aktiivisesti ja onnistuneesti. Suurin tarve prosessien kehittämiselle sähköiseksi on Elintarvikeketjulinjan tehtävissä, jossa 
kehittämistä on tehtävä yhteistyössä muiden alueiden ja Ruokaviraston kanssa. Nämä asiat tulisi laittaa etusijalle sähköisten palveluiden kehittämi-
sessä. 

POK Viljelijäkoulutustilaisuudet järjestetään sähköisen asioinnin näkökulmasta. Papereihin pohjautuvaa hakua ei kouluteta. Sama koskee myös yritysra-
hoitusta ja hanketoimintaa. Neuvojia kannustetaan sähköisten hakujärjestelmien käyttöön. Rahoitustukien muutoshakemusten tekeminen oh-jataan 
myös sähköisen haun kautta Tavoite: 95 % sähköisiä hakemuksia. ELY-keskuksessa kaikissa prosesseissa hyödynnetään sähköisiä aineistoja ja 
järjestelmiä. Prosesseja arvioidaan vuosittain maksajavirastovakuutuksen laadinnan yhteydessä. 

KES Sähköistä asiointia ja sen hyötyjä tuodaan esille kaikissa yhteyksissä ja tilaisuuksissa, joissa asiakkaita ja sidosryhmiä tavataan tai niihin ollaan yh-
teyksissä. Myös käynnissä olevien hankkeiden kautta viedään viestiä sähköisen haun merkityksestä. Yritystukien ja nuoren viljelijän tukien hakemuk-
sista 100 % onkin tullut sähköisenä alkuvuoden 2021 aikana. Maatalouden investointituissa ja hanketuissa on vielä muutamia paperihakemuksia 
mutta sähköisten hakemusten määrä on kuitenkin hiukan yli 90 %.  
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Sähköistä hakua markkinoidaan viljelijäkoulutuksissa sekä muissa rahoitusta, yritystukia ja hankkeita koskevissa koulutuksissa ja neuvotteluissa. 
Viljelijäkoulutuksia järjestetään yhteistyössä YTA-alueiden ja muiden sidosryhmien kanssa, tilanteesta riippuen fyysisinä tai verkkototeutuksina. Yri-
tystukien osalta lisätään maksatushakemusten laatimiseen liittyvää viestintää ja neuvontaa, jotta prosessi saataisiin edelleen sujuvammaksi.  

Digitalisaation edetessä kiinnitetään entistä enemmän huomiota sisäisten prosessien kehittämiseen ja niiden edellyttämään työkulttuurin muutok-
seen. 

EPO ELY-keskuksesta haettavien yritys- ja hanketukien (pl. yleishyödylliset investoinnit) osalta tuen hakijat asioivat sähköisesti. Tuetaan sähköistä asioin-
tia positiivisen viestinnän avulla.  

Yleishyödylliset investoinnit  

Yleishyödyllisten (pääosin koskee Leader hankkeita) investointihankkeiden hakijoista osa hakee paperihakemuksella, syynä mm. tietoteknisten lait-
teiden ja osaamisen puute (hakijatahojen vastuuhenkilöt melko iäkkäitä). Aktivoidaan kaikkia toimijoita hakemaan sähköisesti, neuvotaan hakijoita 
sähköisen hakemisen mahdollisuuksista, hyödyistä ja tekniikasta, tehdään asiassa yhteistyötä Leader-ryhmien kanssa.  

Rakennetuet  

Käytettävän tietojärjestelmän tulee olla asiakasystävällinen, luotettava ja toimiva. Tuetaan sähköistä asiointia neuvonnan, kannustamisen ja viestin-
nän avulla.  

Valvonta 

Tukivalvontojen osalta on panostettu sähköisten prosessien kehittämiseen sekä tiedon liikkumisen että valvontojen toteuttamisen osalta. Maastotal-
lentimet ovat aktiivisessa käytössä kaikissa tarkastuksissa. Valvonta-asiakirjat tallennetaan pääosin sähköisesti ja ovat helposti saavutettavissa. 
Myös Elli-linjan tarkastuksiin liittyen on otettu pieniä edistysaskeleita digitalisaation suuntaan (mm. Traces NT, Touko, Luova). Luomukasvintuotan-
non tarkastukset on tehty käytännössä kaikki sähköisellä LUOVA-lomakkeella. 

POH Koronatilanne on nopeuttanut siirtymistä digitaalisiin koulutuksiin. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on pidetty viljelijöille suunnattuja koulutuksia 
digitaalisesti jo ennen koronaa, ja tämä käytäntö tulee jatkumaan. Osallistujia on ollut kiitettävästi sekä suoralähetyksissä että nauhoitetuissa lähetyk-
sissä. Teknistä osaamista videokoulutusten järjestämiseen löytyy alueen hankkeista (Tietolinkki, Boden live). 

Hyrrä-järjestelmän toimintojen kehittämistä on jatkettava. ELY-keskus antaa asiakkaille tarvittaessa apua järjestelmän käyttämisessä. Koulutuksissa 
näytetään Hyrrän toiminnot. Suurin haaste on suomi.fi-valtuuksien hankkimisessa. 

POP Sähköisten hakemusten osuus hakemuksista on jo niin suuri ja neuvontaa on saatavilla, että kaikkien tukien hakeminen tulisi muuttaa vain säh-
köiseksi eikä paperisia hakemuksia enää otettaisi ollenkaan vastaan. Sähköisen asioinnin edistämistä tehdään mm. koulutustilaisuuksien yhtey-
dessä. Sähköisestä asioinnista jaetaan tietoa yhteistyökumppaneille ja asiakaspalvelutilanteissa pyritään ohjaamaan asiakkaat aina sähköiseen 
palveluun. Tavoitteena on yksinomaan sähköinen haku. Nämä asiat nostetaan toistuvasti esille eri koulutus- ja neuvontatilaisuuksissa.  

Viljelijätukien koulutus tapahtuu pääosin sähköisin menetelmin ja välinein. Aineistot kootaan portaaliin ja aineistot tai linkit niihin ovat nähtävissä 
myös maaseutu- ja energiayksikön Facebook sivulla sekä YouTubessa.  

Sähköisiä prosesseja hyödynnetään ja niiden toiminnasta annetaan palautetta ja kehittämisehdotuksia yhteistyössä Ruokaviraston ja puimurin 
kautta. ELY viestii sähköisestä järjestelmästä sidosryhmilleen ja asiakkailleen aktiivisesti. Sidosryhmät sitoutetaan viemään viestiä eteenpäin, jotta 
tavoitteeksi asetettava täydellinen sähköisyys saadaan toteutumaan. Mm. neuvonnan roolin tulee olla puhtaasti sähköisyyteen ohjaava ja opastava.  
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Omassa työskentelyssä kehitetään prosesseja jatkuvasti siten, että sähköisistä prosesseista saadaan kaikki hyöty entistäkin paremmin käyttöön. 
ELY-keskus on aktiivinen toimija sähköisen asioinnin ja prosessien kehittämisessä. Maataloustukien valvonnoissa sähköiset menetelmät ja välineet 
otetaan käyttöön välittömästi sitä mukaan, kun järjestelmät rakentuvat. Luomuprosessin osalta toivotaan nopeampaa sähköisten järjestelmien kehit-
tämistä yhteistyössä ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen kanssa. Valvontojen sähköistäminen on vuosien saatossa edennyt ELY-keskuksen mie-
lestä odotuksia hitaammin. ELY:n omana tavoitteena on jatkaa ja edelleen kehittää vuonna 2019 käyttöön otettua drone-kuvaus-tekniikkaa maasto-
työskentelyssä. Tekniikkaa on sovellettu erityisesti rantalaidunkohteiden valvonnassa ja jatkossa sitä on tarkoitus soveltaa myös sopimusten teossa 
ja sopimusalojen varmentamisessa. 

KAI Hanke- ja pienyritystuissa valtaosa hakemuksista saadaan jo sähköisesti. 

Hyrrä-järjestelmää ja käyttöoikeustunnisteiden hakemista opastetaan tarvittaessa asiakaskohtaisesti. Hyrrä –järjestelmän toimivuuden kehittyminen 
lisää jo itsessään järjestelmän sähköistä käyttöä. 

Välitetään Ruokavirastoon tietoa ohjelmistojen kehittämistarpeista ja toiveista.  

Kannustetaan hakijoita kaikissa yhteyksissä sähköiseen hakemiseen. Koulutuksissa asia otetaan esille. 

Valvonnoissa tarvittavat tiedot haetaan sähköisistä järjestelmistä, samoin valvontatulosten sähköinen postitus tuenhakijalle on nyt mahdollistunut. 

Maataloustuet haetaan jo pääosin sähköisesti ja sähköiseen hakuun kannustamista jatketaan viljelijäkoulutuksissa. 

Kannettavien tallennuslaitteiden käyttöä peltovalvonnoissa käytettiin laajasti vuonna 2021. Myös eläinvalvonnoissa päästiin käyttämään reaaliaikais-
ta tallennusta tilalla tablettisovelluksen avulla. 

Hankitaan sähköinen korvamerkkien lukulaite eläinvalvontoihin, viimeistään sitten kun Ruokavirastosta saadaan suositus sopivasta laitteesta. 

LAP • tarjotaan asiakkaille opastusta sähköisten järjestelmien käytöstä mm. puhelimitse ja ohjaamalla ohjevideoiden yms. materiaalin käyttöön hake-
musten teossa 

• järjestetään Teams-koulutuksia ja webinaareja aihealueittain  

• osallistutaan aktiivisesti sähköisten prosessien kehittämiseen antamalla kehitysideoita ja palautetta järjestelmistä  

• edistetään porotalouden sähköisten järjestelmien käyttöönottoa koulutuksin ja tietoiskuin yhteistyössä Paliskuntain yhdistyksen kanssa 

2.6.4. Toiminnan aktivointi ja viestintä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa: mm. alueellisen viestintähankkeen toteutuminen: keskeiset toi-
menpiteet, jotka edistävät maaseutuohjelman mahdollisuuksien tunnettuutta, varojen hyödyntämistä sekä hyvien käytäntöjen ja ohjelman 
vaikutusten leviämistä. 

Toteutuma raportoidaan maaseutuohjelman vuosiraportissa. Teknisen avun reservistä rahoitetut toimenpiteet raportoidaan siten, että varojen myön-
tämisen edellytyksenä olevien kriteerien täyttyminen voidaan todeta (Maaseutuviraston päätös 24.4.2015, Dnro 3708/107/2014; Maaseutuviraston 
pyyntö 3.5.2016, 793/04.09.10/2016/kohta a). 

 ELY-keskuksen kuvaus toimenpiteistä 

UUD Viestintäyhteistyö on toimivaa; verkostoon kuuluvat ELY-keskuksen lisäksi kaikki Leader-ryhmät ja viestintään liittyvät hankkeet, kunnat, tuottajajär-
jestöt, kehittämisyhtiöt ja yrittäjät. MYR:n maaseutujaostossa on laaja edustus toimijoita ja muita pysyviä verkostoja ovat esim. viljelijäraati, rahoitus-
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viestintäryhmä ja maaseutumatkailutoimijat sekä vuosittain järjestettävät maaseutuohjelman kesäretki, Leader-yhteistyöristeily ja kuntien maaseu-
tuelinkeinoviranomaisten koulutukset ym. ELY järjestää tuensaajille infoja ja koulutuksia ja valmistaa viestintämateriaalia, joita jaetaan verkostossa ja 
verkossa. Asiakastyytyväisyyttä seurataan ja palveluprosesseja parannetaan sen perusteella. Viestintä tapahtuu pääosin verkossa, mutta myös 
hybridi- ja paikan päällä tapahtuvia tilaisuuksia järjestetään myös. Viestinnän kohdistamiseen ja vaikuttavuuden parantamiseen tullaan panostamaan 
entistä enemmän. 

VAR Alueellinen viestintähanke kokoaa yhteen kumppaneita ja sidosryhmiä sekä välittää esimerkkien avulla tietoa maaseutuohjelman mahdollisuuksista 
ja hyvistä tuloksista. Leader-toiminnan tarjoamia mahdollisuuksia nostetaan paremmin esille. Panostetaan mm. maaseutuyrittäjyyden edistämiseen 
sekä asukkaiden ja yhdistysten aktivointiin. Hankkeiden oma viestintä on vuosien mittaan kehittynyt mm. hanketoteuttajien oman osaamisen sekä 
viestintämenetelmien parantuessa. Maaseutuohjelman mahdollisuudet ja esimerkilliset hankkeet ovat esillä eri tilaisuuksissa maakunnan alueella. 
Myös alueelliset tiedotusvälineet ovat olleet kiinnostuneita maaseudun kehittämiseen liittyvistä hanke- ja yritystukiaiheista. Toteutetaan ELY-keskuk-
sille osoitettavien viestintäresurssien edellyttämät rekrytoinnit viivytyksettä ja ollaan kehittämässä ELY-keskusten verkostoitumista viranomaisen 
viestintätehtävissä. 

SAT Vuonna 2022 korostuu selkeä, tehokas ja monikanavainen asiakasviestintä siirtymäkauden ja elpymisvarojen mahdollisuuksista ja niihin liittyvistä 
aikatauluista. ELY-keskuksella on teknisen tuella palkattu viestintäasiantuntija, jonka työpanoksesta 70 % kohdistuu maaseutuohjelman viestintään. 
Monikanavaisella ja visuaalisella viestinnällä pyritään tuomaan entistä paremmin esiin maaseutuohjelman vaikutuksia ja mahdollisuuksia eri kohde-
ryhmille. Maaseutuohjelman viestinnän kehittämisessä hyödynnetään Satakunnan ELY-keskuksen uuden viestintästrategian toimintamalleja. Maa-
seutuohjelman yhteistä viestintää Leader-ryhmien kanssa jatketaan aktiivisesti ryhmien yhteisen viestintähankkeen työntekijöiden kanssa. Käynniste-
tään viestinnän satakuntalaisen yhteistyöryhmän toiminta yhdessä Leader-ryhmien kanssa. Ryhmän käynnistämisen tavoitteena on valmistautua 
CAP27-kauden uuteen viestinnän organisointimallin. Hanketoimijoiden ja sidosryhmien keskinäistä vuorovaikutusta pyritään lisäämään viestinnän 
avulla. Hyödynnetään maaseutuverkostopalvelut-yksikön tuki tilaisuuksien ja viestinnän toteutuksessa. Reservistä osoitetuista varoista raportoidaan 
erikseen vuosiraportin yhteydessä. 

HÄM Keskeisessä roolissa maaseutuohjelman viestinnässä on Hämeenraitti-tiedonvälityshanke (www.hameenraitti.fi), joka on ELY-keskuksen ja Leader-
ryhmien yhteinen viestintähanke. Hankkeelle tähän mennessä myönnetty rahoitus kattaa osan vuodesta 2022. Hanke jatkaa tiivistä yhteistyötä tär-
keimpien sidosryhmien kanssa. ELY-keskuksen, Leader-ryhmien ja Hämeenraitti-hankkeen viestintätoimet tukevat kiinteästi toisiaan ja niitä toteute-
taan osittain yhteisesti. Hankkeessa tuodaan esille hanke- ja yritysrahoituksen mahdollisuuksia ja tuloksia erilaisin toimenpitein. Talven aikana teh-
dään myös päätöksiä hankkeen jatkosta ja varautumisesta tulevan kauden viestintään. Joka tapauksessa on tärkeää varmistaa viestinnän onnistumi-
nen ohjelmakauden taitteessa. Jatketaan maaseutuohjelman aktiivista viestintää erityisesti yrityksille yhdessä muiden rahastojen ja viestintähank-
keen kanssa. Myös Ely-keskuksen uutiskirjettä hyödynnetään aktiivisessa viestinnässä. Hämeen ELY-keskuksessa on vuoden 2021 aikana jatkettu 
asiakaslähtöistä kehittämistä yrityspalveluissa. Kokeilun päämääränä ei ole organisaatioiden muuttaminen, vaan uusien kasvuasiakkaiden hankinta 
yhteisellä tekemisellä ja nykyisten asiakkuuksien hoitaminen sekä asiakasapalvelun parantaminen. Asiakaslähtöistä viestintää varten olemme perus-
taneet Hämeen yrityspalveluiden nettisivut 

https://www.ely-keskus.fi/web/hameen-yrityspalvelut/etusivu  

Valtakunnallisia kehittämishankkeita käynnistyy vuoden 2022 alussa kolmessa teemassa: maaseudulla toimivien yritysten omistajan- ja sukupolven-
vaihdokset, maaseutuasuminen ja sitä edistävät palvelut ja vähähiilinen ruokajärjestelmä. Hyödynnetään valtakunnallisten hankkeiden verkostoja ja 
osaamista sekä hyviä käytäntöjä alueellisten hankkeiden toiminnan suuntaamisessa ja hankkeiden keskinäisessä verkostoitumisessa. 

PIR ELY-keskus toteuttaa alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman ja teknisen avun viestintäsuunnitelmien mukaiset toimet mahdollisuuksien 
mukaan Covid19 -pandemiatilanne huomioiden (mm. yhteistyöpäivät YTA-alueiden ja toimintaryhmien kanssa). Ohjelmakauden lopulla viestinnässä 

https://www.ely-keskus.fi/web/hameen-yrityspalvelut/etusivu
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painotetaan etenkin rahoituksen vaikutusta aluetalouteen. Myös uuden rahoituskauden käynnistymisestä aletaan viestiä vuoden 2022 aikana. Uuden 
tehtävän, alueviestijän rekrytointi teknisen avun varoin käynnistetään ohjaavien tahojen ohjeistusten ja rahoituksen varmistumisen jälkeen mahdolli-
sesti vuoden 2022 lopulla. 

KAS Toteutetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen maaseutupalvelut-yksikön viestintäsuunnitelmaa. Viestintä on avointa ja asiakaslähtöistä. ELY-kes-
kus osallistuu valtakunnallisen viestintäverkoston työhön ja omalta osaltaan huolehtii siitä, että maaseutuohjelman viestintä on alueella yhtenäistä ja 
positiivista. Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman puitteissa tehdään viestintäyhteistyötä.  

Viestinnän kolme painopistettä ovat elpymisvaroista tiedottaminen sekä uuden kauden valmistelusta ja päättyneen kauden tuloksista viestiminen. 
Samalla varaudutaan loppuvuodesta 2022 CAP27 -infotilaisuuksien järjestämiseen yhdessä alueiden muiden toimijoiden (mm. Leader-ryhmät, YT-
alueet, alueellinen viestintähanke) kanssa.  

Viestinnässä tärkeä ja tiivis yhteistyö jatkuu Kaakkois-Suomen viestintähankkeen KaakonKantrin kanssa. Viestintähanke tehostaa ELY-keskuksen ja 
Leader-ryhmien sekä maaseutuohjelmasta rahoitettujen hankkeiden viestintää. KaakonKantri -sivusto on keskeinen alueellisen maaseuturahoituksen 
kokoava tiedostuskanava, jonka sisällön tuotantoon ELY-keskus osallistuu. Viestintähanke mahdollistaa tavanomaisesta viestintätoiminnasta poik-
keavat kokeilut mm. sosiaalisessa mediassa. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen organisaatioviestinnän kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Viestinnän keskeiset välineet ja toimet: 

• Viestitään aktiivisesti maaseutuohjelman rahoitusmahdollisuuksista ja rahoituksen vaikuttavuudesta mm. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 
www-sivuilla, kahdessa uutiskirjeessä sekä sosiaalisen median kanavissa ja alueellisen viestintähankkeen sivustolla. 

• Ensisijainen sosiaalisen median kanava on Mahdollisuuksien maaseutu – ELY Kaakkois-Suomi -facebook-sivu, jossa kerrotaan positiivisesti 
ja helposti ymmärrettävästi rahoitetuista kohteista, ohjelman tuloksista ja alueellisista tapahtumista. Viestinnän tavoitettavuutta lisätään mak-
setun mainonnan avulla. Sivulla on 730 seuraajaa.  

• Uusia viestintätoimia ja -kanavia kokeillaan edelleen yhteistyössä Kaakon-Kantrin kanssa (esim. videot, live -lähetykset, QR-koodillinen 
esite). 

• Osallistutaan yrityksille ja hanketoimijoille kohdennettuihin tapahtumiin, joissa kerrotaan ohjelman rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.  

• Järjestetään säännöllisiä yhteistyötapaamisia alueen keskeisten maaseutu-, hanke- ja yritystoimijoiden kanssa.  

• Hankkeiden aloituspalavereissa kerrotaan tuensaajien viestintävelvollisuuksista ja kannustetaan heitä viestimään hankkeistaan aktiivisesti 
myös ELY-keskuksen ja KaakonKantrin kanavia hyödyntäen.  

• Vahvistetaan koordinaatiohankkeiden ja alueiden välisten hankkeiden aluetiedotusta. 

ESA Alueella ei ole käynnissä maaseutuun liittyvää viestintähanketta, mutta useamman hankkeen myötä syntynyt Maaseutukuriiri-viestintäbrändi on ole-
massa ja hankkeissa synnytettyjä viestintävälineitä käytetään edelleen. Erityisesti leader-yhdistysten kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä, mutta 
myös paikallisten kehittäjätoimijoiden ja mm. MTK-Etelä-Savon kanssa tehdään runsaasti viestintä- ja muutakin yhteistyötä. Tavoite saavutetaan. 

POS Viestintää tehdään jatkuvasti ja suunnitelmallisesti. Esimerkkejä viestintätoimista: 

• ajantasainen ja kattava tieto ohjelmasta on helposti saatavilla verkossa 

• osallistutaan erilaisiin koulutuksiin ja tapahtumiin 
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• järjestetään koulutuksia ja maaseutuohjelman infoja (Maatinki) 

• pidetään huoli, että tieto välittyy myös ELY-keskuksen sisällä asiantuntijalta toiselle ja myös ulkoa sisälle 

• laaditaan tiedotteita, uutisia ja uutiskirjeitä valituille kohderyhmille ajankohtaisista asioista sähköisiä viestintäkanavia hyödyntäen 

• osallistutaan itäsuomalaiseen viestintäyhteistyöhön 

• hyödynnetään sosiaalista mediaa 

• yhteistyön kattaa tiiviimmin Järvi-Suomen alueen 

• viestintä uuden ohjelmakauden valmistelusta.  

Uuteen ohjelmakauteen valmistautuessa infoamme ja koulutamme alueen toimijoita muuttuvista painopisteistä ja säännöksistä.  

Alueviestijän rekrytointi ja toimintamallin valmistelu vuoden 2022 aikana. 

POK ELY-keskus on rahoittanut maatalousyrittäjille suunnatun lähinnä maatalouden tulo- ja rakennetukien viestintää koskevan hankkeen, joka on päätty-
nyt 30.6.2021. Vastaavaa toimintaa on suunniteltu jatkettavan teknisen avun rahoituksella. Käynnissä olevan Leader-yhdistysten yhteisen viestintä-
hankkeen ylläpitämää verkkosivustoa käytetään myös ELY-keskuksen viestinnässä (maakaista.fi). Maaseuturahastoviestinnän uudelleenorganisointi 
käynnistetään CAP27 -suunnitelman yhteydessä tehdyn suunnitelman mukaisesti. Kumppanuus- ja sidosryhmäverkostoja hyödynnetään viestintä- ja 
aktivointitoimenpiteissä tiedottamalla ja kouluttamalla kumppaneita maaseutuohjelman ajankohtaisista asioista. 

Viestintäyhteistyötä valtakunnallisen viestintätoiminnan (MMM ja Ruokavirasto) kanssa pyritään kehittämään ja tiivistämään. Selvitetään tarve ja 
mahdollisuudet Järvi-Suomi-yhteistyöhön maaseutusuunnitelmien viestinnän kehittämisessä ja toimeenpanossa. Erityisesti tämä koskee Järvi-Suo-
men maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman toimeenpanoa. Maaseutuohjelman siirtymäkauden aikatauluista ja toimenpiteistä viestitään aktiivi-
sesti. Median avulla – myös ELY-keskuksen sosiaalisen median kanavien kautta – kerrotaan esimerkein ohjelman toteutuksen käytännön tuloksista. 
Viestintään käytetään teknisen tuen resurssia, mutta erillisiä reservivaroja siihen ei tarvita. 

KES Viestitään maaseutuohjelman eri rahoitusmahdollisuuksia ja markkinoidaan niitä aktiivisesti erityisesti yrityksille. Klinikkatoimintaa on tehty yhteis-
työssä muiden kumppanien (mm. Finnvera, rakennerahastot, Team Finland aluetiimi) kanssa kysynnän mukaan. Korona-aikana toiminta on siirtynyt 
verkkototeutuksiin, mutta ne hakevat vielä muotoaan. Jatkossa on syytä miettiä klinikkatoiminnan laajentamista pysyvästi sähköisiin välineisiin, jotta 
saadaan lisää vaihtoehtoja kasvokkaisten tapaamisten rinnalle. Toimintatapoja suunnitellaan yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa (mm. kehittä-
misyhtiöt ja kuntien yritysneuvojat). 

Pyritään tavoittamaan uusia hakijoita myös hankkeiden toteutukseen. Erityishuomiota suunnataan ajankohtaisiin hanketeemoihin. Ohjelman vaikutta-
vuutta tuodaan esiin analysoimalla mennyttä kautta. Hanketoimijoita ohjataan ja kannustetaan asettamaan yhä konkreettisempia vaikuttavuustavoit-
teita toiminnalleen. Myös yritystukien laadullista vaikuttavuusaineistoa pyritään saamaan paremmin esiin. Vuoden 2022 ajalle suunniteltu Leader-
ryhmien yhteinen viestintähanke tukee myös ELY-keskuksen tavoitteita maaseutuohjelman mahdollisuuksien tiedottamisessa sekä ohjelman tulosten 
ja vaikuttavuuden esille tuomisessa. Vuoden 2022 aikana valmistaudutaan uuden rahoituskauden alueviestinnän toimiin ja mahdolliseen viestijän 
rekrytointiin. Tehdään yhteistyötä viestinnässä viestintäverkoston ja naapurimaakuntien kanssa. Yhteistyötä tiivistetään Järvi-Suomen ELY-keskus-
ten kanssa. ELY-keskuksen verkkosivu-uudistuksen yhteydessä kehitetään valtakunnallisesti maaseuturahoituksen näkyvyyttä ja löydettävyyttä. 
Käytetään hyväksi maa-seutuverkostopalvelut –yksikön tarjoamia mahdollisuuksia.  

Viestintätoimista raportoidaan yksityiskohtaisesti maaseutuohjelman vuosiraportissa. 
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EPO Aktivoidaan laadukkaita ja vaikuttavia hankkeita siirtymäkaudelle ja valmistaudutaan tulevalle CAP27-kaudelle.  

Kehitetään ja sovitaan uudesta ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien yhteisen viestinnän toimintatavasta.  

Vuonna 2021 on rakennettu yhteisen viestinnän sivu pareemaaseutu.fi ely-keskus.fi teemasivuksi. Sivun vastuuylläpitäjä on ELY-keskuksen maa-
seutuviestijä ja Leader-ryhmillä on sivun päivitysoikeudet. Aikaisempi viestintähankkeen tuella rakennettu wordpress-sivu on suljettu.  

Tehdään vaikuttavuuskonsepti vaikuttavuustiedon tuottamiseksi yhteistyössä alueen Leader-ryhmien kanssa erilaiset hankkeet huomioiden (raken-
netuet, yritystuet, hanketuet ja yleishyödylliset investoinnit). Viljelijätukien viestintää uudistetaan, esimerkiksi tehdään koulutusvideoita. Toimintata-
paa koekäytetään vuonna 2022 ja otetaan käyttöön kaudella 2023–2027.  

Aktivoidaan ja valmennetaan eri toimijat vaikuttavuuskonseptin käyttöön. Järjestetään hanketoimijoille verkostotapaamisia virtuaalisesti ja livenä, 
hyödynnetään digitaalisia alustoja vuorovaikutuksessa.  

Maaseutuohjelman toteutumisesta laaditaan teemakoosteita (esim. Ilmasto, kestävä kehitys, yleishyödylliset investoinnit, yrittäjyys). Koosteet toteu-
tetaan sähköisesti esim. videoina ja julkaistaan myös pysyvästi ELY-keskuksen julkaisusarja Doriassa. Koosteiden esimerkit jaetaan yksittäin eri 
kanavilla pitkin vuotta. Seurataan viestien läpimenoa. Vuorovaikutusta pyritään lisäämään.  

Viestinnän kanavat: Uutisjyvät-uutiskirje, pareemaaseutu.fi -sivu, ELY-keskuksen Facebook, Twitter, Instagram ja YouTube-kanava (LinkedIn on 
tulossa), STT-tiedotepalvelu. Käytetään aihetunnisteina #ELYkeskus #maaseutuFi #hankevaikuttaa #mahtisatoa, täydentäen kulloiseenkin aihee-
seen liittyvällä tunnisteella. Järjestetään Leader-ryhmien kanssa yhteinen CAP27- tilaisuus vuoden loppupuolella. Ideana on, että hanketoteuttajat 
kertovat päättyneestä kaudesta ja rahoittajat tulevasta kaudesta.  

Vaihdetaan viestinnän hyviä käytäntöjä alueiden välisesti ja toteutetaan toisen ELY-keskuksen kanssa viestintää. Osallistutaan aktiivisesti maaseutu-
verkoston viestintäverkoston toimintaan, osallistutaan verkoston kampanjoiden ym. yhteisten viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen.  

Maaseuturahaston yritystukien toimeenpano on ELY-keskuksen yrityspalvelukeskuksessa ja yritysviestintä toteutetaan osana kokonaisuutta. Maa-
seutuviestinnälle laaditaan viestintäsuunnitelma vuodelle 2022. 

POH Maaseutuyksikköön on rekrytoitu teknisellä avulla palkattu viestintäasiantuntija syksyllä 2020. Asiantuntijan tärkeimpänä tehtävänä on Maaseutuoh-
jelman tuloksista tiedottaminen sekä tulevan rahoituskauden viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen.  

Maaseudun kehittäminen Facebook-profiili on yhdistetty Pohjanmaan ELY-keskuksen FB-profiiliin. Osallistutaan Instagramin päivittämiseen, blogiin 
ja kirjoitetaan lehtikirjoituksia esim. Vaasa Insideriin. 

Sähköinen uutiskirje “Maaseutuyksikkö tiedottaa” ilmestyy noin kerran kuukaudessa. Valvontaryhmän Facebook-sivuja käytetään ajankohtaiseen 
tiedottamiseen. Lisäksi ELY-keskuksen yhteisiä Facebook-sivuja käytetään tiedotuskanavana.  

ELY-keskuksen internet-sivut on uudistettu ja ovat entistä joustavammat.  

Alueemme on kaksikielinen, joten kaikki toimintaan ja viestintään liittyvät toimenpiteet hoidetaan sekä suomeksi että ruotsiksi.  

Hyödynnetään maaseutuverkoston palveluja ja tehdään viestinnällistä yhteistyötä muiden ELY-keskusten kanssa silloin kun se on mahdollista, ja kun 
siitä on hyötyä toiminnan kannalta.  

Järjestetään tiedotustilaisuuksia, aloituspalavereita ja asiakastapaamisia. Toteutetaan myös koulutustilaisuuksia eri kohderyhmille ja osallistutaan 
muiden järjestämiin tilaisuuksiin. Oletettavasti merkittävä osa tilaisuuksista järjestetään jatkossakin sähköisesti.  
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Pidetään koordinointi- ja kehittämistapaamisia alueen Leader-ryhmien kanssa. Järjestetään verkostoitumispäivä hanketoimijoille. Vuoden alussa 
julkaistaan maakunta- ja kuntakohtaisia tietoja rahoitustoiminnasta.  

Vuoden alussa pidetään myös lehdistötilaisuus, jossa kerrotaan edellisen vuoden tuloksista.  

Osallistutaan aktiivisesti koko ELY-keskuksen kehittämistyöhön ja jatketaan ja tiivistetään yhteistyötä ELY-keskuksen muiden yksiköiden sekä alu-
een TE-toimiston kanssa. Tehdään yhteistyötä Team Finlandissa, erityisesti eri teemojen ja painopisteiden osalta, esimerkiksi yhteistyötä koskien 
tulevaisuuden ruokaa ja kestävää rakentamista. Vientiin liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä Viexpon kanssa. Viexpo on Pohjanmaan ELY-kes-
kuksen kansainvälistymisasioita hoitava osuuskunta. 

Pidetään tapaamisia keskeisten sidosryhmien kanssa esimerkiksi maakuntien, aluehallintoviraston, ProAgrian, tuottajajärjestöjen, kehitysyhtiöiden, 
metsäalan organisaatioiden ja maaseudulla toimivien pankkien henkilökunnan kanssa.  

Pohjanmaan ELY-keskuksella on viestintäkalenteri ja jokaisen kuukauden osalta on viestintäteema. Silloin tuodaan maaseutuyksikön osalta esiin 
ajankohtaisia asioita. Vuoden 2021 viestintäteemat ovat mm ilmastonmuutos, kestävä kehitys, maatalous, matkailu ja tulevaisuuden ruoka. Esimer-
kiksi kun teemana oli tulevaisuuden ruoka, painotettiin lähiruoan merkitystä lähiruokapäivänä ja kirjoitettiin blogi “Kesä peltovalvojan silmin”.  

Uutena asiana on myös testattu vaikuttajamarkkinointia ja vaikuttajien aiheina ovat olleet yrittäjyys maaseudulla, maatilan investoinnit ja lähiruoka.  

Maaseutuasiamiehille järjestetään koulutusta ajankohtaisista tukiasioista, sekä suomeksi että ruotsiksi. 

POP ELY-keskus tekee tiivistä yhteistyötä maatalouden toimijoiden sekä maaseudun kehittäjien kanssa. Tätä yhteistyötä varten on toimijat koottu yhteen 
Maaseutuforum-verkostotyön avulla. Maaseutuforum kokoontuu säännöllisesti ja järjestää ajankohtaisia tilaisuuksia maatalouden ja maaseudun 
kehittämiseen liittyen. Yhteistyötä tehdään hyvin tiiviisti myös paikallisten Leader-ryhmien kanssa mm. viestinnässä ja viestintäasioiden yhteensovit-
tamisessa. Maaseutuforum-toiminta kokoaa yhteen kumppaneita ja sidosryhmiä sekä välittää tietoa maaseutuohjelman mahdollisuuksista ja sen 
tuloksista verkostossaan. Näkyvyyden lisäämiseksi on luotu yhteinen nettisivusto popikki.fi. Sivustolla tiedotetaan ohjelman mahdollisuuksista sekä 
levitetään tietoa hankkeiden vaikutuksista ja hyvistä käytänteistä asiakkaille.  

Hankkeiden ja maaseututoimijoiden oma viestintä on myös huomattavasti kehittynyt viime vuosina. Tähän on ELY-keskus panostanut jo hankkeiden 
käsittelyvaiheessa edellyttämällä hankkeilta riittävän tasokasta viestintäosuutta. Hankkeiden viestintään on kiinnitetty huomiota myös ohjausryhmä-
työskentelyssä. Maaseutuohjelman vaikuttavuus, mahdollisuudet ja tulokset ovat esillä eri tilaisuuksissa, kuten maaseutuforumverkostossa sekä eri 
viestinnällisissä välineissä. ELY-keskus jatkaa hyvää palautetta saanutta viestintäyhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa. Yhteisestä viestinnästä 
sovitaan tarvittaessa myös maakunnan yhteistyöryhmän, sen sihteeristön tai maaseutujaoston kokouksissa sekä ELY-keskuksen teemaryhmien 
kokouksissa. Viestinnän resurssin lisääminen maaseuturahaston kautta on tervetullutta ja luo edellytyksiä entistä vaikuttavammalle viestinnälle ja 
viestintäyhteistyölle. 

KAI • Keväällä 2021 tehtiin kaikkiin talouksiin jaettava maaseuturahastotoiminnasta kertova Vekkari-tiedotuslehti teknisellä avulla ja niin tehdään myös 
vuonna 2022. 

• Velvoitetaan rahoitettavat hankkeet viestimään tehokkaasti toiminnastaan. 

• Välitetään tietoa sidosryhmien kautta tuensaajille sekä tilaisuuksissa että sähköisesti. Erityisesti uudet yritysasiakkaat uskomme tavoittavamme 
kattavimmin ja parhaiten sidosryhmäyhteistyöllä. 

• Pidetään ELY-keskuksen nettisivut ajan tasalla.  
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• Ylläpidetään ELY-keskuksen blogia ja tuotetaan siihen maaseutusisältöä. 

• Tehdään juttuja rahoitetuista yrityshankkeista paikallis- ja aluelehtiin innostamaan muita tuen hakuun. 

• Julkaistaan lehti-ilmoituksia tarpeen mukaan. 

• Järjestetään tarpeen mukaan koulutustilaisuuksia. 

• Hyödynnetään maaseutuverkoston tukea. 

• Lisätään somen käyttöä viestinnässä. 

LAP • valmistaudutaan hyödyntämään ELY-keskuksille kohdennettavaa ohjelmaviestinnän teknisen avun rahoitusta viimeistään vuoden 2023 alusta 
(rektyrointitoimet) 

• tehdään viestintäyhteistyötä Lapin Leader-ryhmien kanssa (Lapin keinot -viestintähanke): julkaistaan keväällä Lapin keinot -maaseutulehti, ja 
tehdään Lapin laajuinen vaikuttavuusselvitys maaseuturahaston yleishyödyllisistä hankkeista ohjelmakaudelta 2014–2020. Lisäksi järjestetään 
hanketoimijoille suunnattuja teemallisia viestintäkoulutuksia 

• hakijoille järjestetään aamukahvitilaisuuksia ohjelman eri teemoista  

• tarkastetaan maaseuturahastoa koskeva viestintäsuunnitelma ja viestinnän vuosikello. Viestinnässä huomioidaan maaseutuohjelman lisäksi 
Lapin alueellinen maaseutusuunnitelma sekä maakunnan painopisteet (uusi Lappi-sopimus) huomioiden yhteistyö eri viranomaisten kesken  

• hankkeet yhteensovitetaan maakunnallisesti Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön työryhmässä  

• hyödynnetään maaseutuverkoston palveluita  

• viestitään aktiivisesti hanketoimijoille ja muille rahoittajille uudesta ohjelmakaudesta  

• viestitään elpymisvaroista yhteistä viestintämateriaalia hyödyntäen (maaseutu.fi) 

• viestitään tukimahdollisuuksista alkutuottajille 

2.6.5. CAP-uudistuksen toimeenpanossa viljelijätukiin liittyvien koulutusten koordinointi 

 ELY-keskuksen kuvaus toimenpiteistä 

UUD ELY-keskus organisoi alueen kuntien yhteistoiminta-alueiden kaikille maaseutuelinkeinoviranomaisille vuosittain oman maakunnan tarpeisiin kohden-
nettua Ruokavirastolta saatua koulutusta täydentävää viljelijätukikoulutusta. Näillä alueellisilla koulutuksilla edistetään viljelijätukien hallinnoinnin 
edellyttämää viran-omaisosaamista, yhtenäisiä menettelytapoja ja verkostomaisen toimintatavan kehittymistä alueella kuntien maaseutuelinkeino-
viranomaisten ja ELY-keskuksen välillä. Lisäksi ELY-keskuksen tietyt asiantuntijat ja kuntien maaseutuhallinnon päälliköt jatkavat verkon välityksellä 
säännöllisiä keskustelutilaisuuksia kuukausittain myös viljelijätukijärjestelmää laajemmista ajankohtaisista aiheista. Viljelijöiden ja sidosryhmien kou-
lutusten toimeen-pano suunnitellaan ja koulutusten toteuttaminen organisoidaan yhdessä ELY-keskuksen, kuntien maaseutuelinkeino-viranomaisten, 
tuottajajärjestöjen ja neuvontajärjestöjen kanssa. Alueellinen Uusimaaseutu-koulutushanke päättyy vuoden 2021 loppuun mennessä.  
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ELY-keskuksella ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisilla on alueen viljelijäkoulutusten toimeen-panossa johtava asema, jonka avulla varmiste-
taan alueen viljelijöille ja muille toimijoille tarkoitetun koulutustarjonnan yleinen riittävyys ja tarkoituksenmukaisuus sekä alueellinen ja kielellinen 
tasapuolisuus. Muiden sidosryhmien tarpeet otetaan huomioon. Maa- ja metsätalousministeriöltä ja Ruokavirastolta saatua CAP27- ja muuta ajan-
kohtaista substanssikoulutusta hyödynnetään laajasti viljelijöiden koulutusohjelmissa. Koulutusten toteuttamistapa arvioidaan vallitsevan koronatilan-
teen rajoitukset huomioiden koronaturvallisuutta noudattaen. Tarkoituksenmukaisin järjestämistapa valitaan lähikoulutuksen, hybridikoulutuksen ja 
verkkokoulutuksen vaihtoehdoista. Ajasta ja paikasta riippumattomien digitaalisten koulutustapojen ja hybridikoulutusten osuus kokonaisuudesta on 
todennäköisesti vallitseva. Koulutusaineistot ja videostriimit julkaistaan aina koulutusten jälkeen erikseen sovittavalla alustalla.  

VAR Viljelijöiden ja maatalousyrittäjien koulutus järjestetään edelleen vuonna 2022 maakunnassa pääosin MTK-Varsinais-Suomen toteuttaman tiedonväli-
tyshankkeen alla. Viljelijätukien koulutus toteutetaan yhteistyössä alueen muiden maatalousalan toimijoiden (ELY, kuntien YTA-alueet, MTK, ÅSP, 
ProAgria, FHS, AVI ja yksityiset neuvojat) kanssa. ELY-keskuksella on alueen viljelijäkoulutuksin suunnittelussa ja niiden toteutuksessa tarvittavassa 
asiantuntijuudessa johtava asema. ELY-keskus huolehtii viljelijöille ja muille toimijoille tarkoitetun koulutustarjonnan yleisestä riittävyydestä, tarkoituk-
senmukaisuudesta sekä alueellisesta ja kielellisestä tasapuolisuudesta. ELY:n asiantuntijoilla on keskeisin rooli mm. kotieläinasioita, suoria tukia ja 
ympäristökorvausta koskevissa varsinaisissa koulutustehtävissä. Koulutus-tehtävien odotetaan kasvavan uuden kauden asioiden alkaessa realisoi-
tua. Koulutusta kehitetään edelleen uutta tekniikkaa hyödyntämällä ja ELY-keskusten välistä yhteistyötä kehittämällä.  

Vuonna 2022 tullaan selvittämään viljelijätukien koulutusjärjestelyjen uudistamista uuden CAP-kauden reunaehtojen mukaisesti. 

SAT Koulutukset suunnitellaan yhdessä kuntien YT-alueiden ja paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Reagoidaan aktiivisesti CAP27-kauden mu-
kanaan tuomiin koulutustarpeisiin. 

HÄM Hämeessä viljelijätukien koulutuksia on järjestetty vuosikaudet MTK-Hämeen, neuvojien ja ELY-keskusten yhteistyönä. Koulutus on pääasiassa 
rahoitettu hankerahoituksella. Koulutusten yhteyteen on voitu liittää myös lyhyitä tietoiskuja esim. maatalouden investointituista tai ympäristöasioista. 
Ensi vuoden koulutuksia on suunniteltu jatkettavan vanhalta pohjalta, koska viljelijät ovat olleet erittäin tyytyväisiä koulutusten sisältöön ja kouluttajiin. 
Koulutuksissa informoidaan viljelijöitä myös siirtymäkauden ja uuden ohjelmakauden suuntaviivoista ja tavoitteista. Tavoitteena on antaa viljelijöille 
mahdollisimman hyvät pohjatiedot ja lähtökohdat oman tilan toiminnan kehittämiseen. Teams-ohjelman käytön lisääntymisen johdosta osa koulutuk-
sista järjestetään webinaareina ja verkkokoulutuksina. Tämän ansiosta entistä useammalla on mahdollisuus osallistua koulutukseen asuinpaikasta 
riippumatta. 

PIR ELY-keskus koordinoi koulutusten järjestämistä yhdessä MTK:n kanssa ja osallistuu koulutusten pitämiseen yhdessä MTK:n ja YT-alueiden kanssa. 
Viljelijätukikoulutukset toteutetaan tiedonvälityshankkeen avulla joko läsnä- tai verkkokoulutuksina. Koulutuksissa tuodaan esiin mm. luonnonmukai-
sen tuotannon ja neuvontakorvausjärjestelmän mahdollisuudet viljelijöille. 

KAS ELY-keskus koordinoi ja järjestää yhdessä yhteistoiminta-alueiden kanssa viljelijätukikoulutuksia. Koulutuksen toteutustapa voi olla omana tuotan-
tona (ELY/YTA) tai ostopalveluna järjestetty koulutus. Valmistaudutaan myös CAP27-koulutuksiin. Ne toteutuvat kuitenkin aikaisintaan loppuvuonna 
2022.  

Maaseutupalvelut-yksikön ja kuntien YT-alueiden henkilöstölle järjestetään koulutuksia/infotilaisuuksia CAP27-uudistuksesta. 

ESA Keväällä ELY-keskus järjestää 3 alueellista hybridikoulutusta, joista yksi striimataan verkkoon. Syksyllä järjestetään mahdollisuuksien ja tarpeen 
mukaan tukikoulutuksia uudesta ohjelmakaudesta ja sen tukiasioista. ELY-keskus osallistuu myös mm. hankkeiden järjestämiin tilaisuuksiin tuki-, 
luomu- ja rahoitusasioista viestimään. 
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POS Pohjois-Savossa on hyvät kokemukset eri toimijoiden (YT-alueet, MTK Pohjois-Savo, ProAgria Pohjois-Savo, Savonia-amk, ELY-keskus) verkottu-
neesta yhteistyöstä viljelijätukien hakuun liittyvissä koulutuksissa. Tätä on toteutettu useana vuonna erillisillä maaseutuohjelmasta rahoitetuilla tie-
donvälityshankkeilla. Toimijoiden roolit ovat selkeät ja sen tiedon pohjalle on rakennettu toimiva toteutustapa. Tällä mallilla lähdetään vielä vuoteen 
2022. Alueviestijän toiminnan käynnistyttyä toimintamalli tulee uudistaa.  

Yhteistyö YTA-alueiden kanssa tiivistyi jo maakuntauudistuksen valmistelun yhteydessä. Yhteistyö YTA-alueiden kanssa on säännöllistä (ajankoh-
taispalavereja järjestetään kuukausittain). 

POK Viljelijätukikoulutukset toteutetaan teknisellä tuella ostopalveluna. ELY-keskuksen henkilöt toimivat kouluttajina tarpeellisessa laajuudessa. 

KES ELY-keskus järjestää koulutusta yhteistyössä YTA-alueiden ja sidosryhmien sekä maataloushankkeiden kanssa. Koulutusten suunnittelussa ja to-
teuttamisessa käytetään verkostomaista toimintatapaa ja vahvistetaan verkoston kaikkien osapuolten osaamista ja menettelyjen yhtenäisyyttä viljeli-
jätukien toimeenpanon onnistumiseksi. Koulutuksia voidaan toteuttaa fyysisinä tilaisuuksina tai virtuaalisesti tilanteen mukaan. 

EPO ELY-keskus koordinoi CAP27-toimeenpanon koulutukset yhteistyössä kuntien yhteistoiminta-alueiden kanssa. Vuotuiset viljelijäkoulutukset on järjes-
tetty jo useamman vuoden ajan yhdessä kuntien kanssa ja tätä toimintamallia tullaan jatkamaan ja kehittämään mm siten että Y vastuualueen asian-
tuntijat osallistuvat koulutuksiin. Positiiviset kokemukset järjestämisen ja saavutettavuuden osalta eri virtuaalialustoilla pidetyistä koulutuksista kan-
nustavat niiden käyttöön jatkossakin.  

Jatketaan kuukausittaisia YTA-päällikköpalavereita sekä kuntien maataloustoimistojen YTA-koulutuksia. Tapaamiset sähköisesti Teamsin avulla, 
sekä mahdollisuuksien mukaan paikan päällä. YTA-koulutukset ovat toimineet samalla myös ELY-keskuksen asiantuntijoiden omana koulutustapah-
tumana.  

Alueella toimiva alkutuotantotiimi on vakiinnuttanut toimintansa. Tiedonvaihto ja yhteiskäynnit ovat jo arkipäivää eläinvalvonnan osalta. ELY-keskus 
on ilolla ottanut vastaan tiedon Ruokaviraston elintarvikeketjun rikollisuuden torjuntatiimin perustamisesta ja haluamme olla aktiivisesti mukana tiimin 
alueellisessa toiminnassa. 

POH ELY-keskus varmistaa, että viljelijöille järjestetään koulutusta tukijärjestelmistä, tukihausta ja muista ajankohtaisista asioista. Koulutusta järjestetään 
molemmissa maakunnissa ja molemmilla kielillä. ELY-keskuksen oma henkilökunta osallistuu myös koulutuksiin kouluttajana. Suunnitellaan myös 
ajasta ja paikasta riippumattomia digitaalisia koulutus- ja tiedotuspalveluja mm. Boden Live -hankkeen avulla. 2022 on todennäköistä, että koulutuk-
set toteutetaan sekä webinaareina että lähikoulutuksina mikäli koronatilanne sallii.  

Suuri osa viljelijöistä osallistuu säännöllisesti koulutuksiin ja mm. YTA-alueiden kautta jaetaan tietoa koulutuspäivistä ja digitaalisista koulutusmah-
dollisuuksista suoraan jokaiselle viljelijälle. 

POP Tiedotetaan tulevan ohjelmakauden asioista yhteistyössä sidosryhmien kanssa, kuten ProAgria, MTK, kuntien yhteistoiminta-alueet, alueen oppilai-
tokset ja muut yhteistyökumppanit. Viljelijöiden ja maatalousyrittäjien koulutusta järjestetään näiden keskeisten toimijoiden kanssa yhteistyössä. 
ELY-keskuksella on alueen viljelijäkoulutuksissa johtava rooli, jonka avulla varmistetaan alueen viljelijöille ja muille toimijoille tarkoitetun koulutustar-
jonnan yleinen riittävyys ja tarkoituksenmukaisuus sekä alueellinen tasapuolisuus. Koulutuksissa on mukana myös ELYn asiantuntijoita koulutusteh-
tävissä. Koulutusta lisäämällä vastataan uuden kauden asioiden tiedottamiseen. 

KAI Viljelijätukikoulutukset suunnitellaan vakiintuneen käytännön mukaisesti yhteistyössä YTA-alueiden ja MTK:n kanssa. Alueella järjestetään maakun-
nallisia ja kunnittaisia koulutustilaisuuksia tarpeen mukaan. Sähköisen hakemisen koulutuksia järjestetään myös tarpeen mukaan. 
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LAP Lapin ELY osallistuu viljelijätukiin liittyviin koulutuksiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa, kun asia tulee ajankohtaiseksi. Asia tulee ajankohtaiseksi 
2023. 

2.6.6. ELY-keskusten käytettävissä oleva maaseuturahaston elpymisrahoitus on sidottava täysimääräisesti vuoden 2022 loppuun mennessä. 

ELY ELY-keskuksen kuvaus toimenpiteestä/arvio tavoitteen saavuttamisesta 

UUD Tavoite saavutetaan. 

VAR Viljelijätukien osalta elpymisrahoitus kohdentuu ympäristökorvauksen ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättämiseen, eläinten hyvinvointikor-
vaukseen ja luonnonmukaiseen tuotantoon. Näiden sitoutumisastetta edistetään edelleen aktiivisesti tiedotuksellisin ja koulutuksellisin keinoin. Laa-
jakaistarahoituksen hyvin käynnistyneeseen kysyntään pyritään vastaamaan tehokkaasti ja sitomaan varat etupainotteisesti. Yritys- ja rakennetukiin 
kohdennettujen elpymisvarojen täysimääräistä hyödyntämistä varmistetaan mm. tiedotus- ja sidosryhmätyöllä. 

SAT Em. kohtien 1–4 toimenpiteiden toteuttamisessa mainitut keinot varmistavat myös elpymisrahoituksen täysimääräisen sitomisen vuoden 2022 lop-
puun mennessä. Elpymisvarojen tehokkaan sitomisen keskeisimmät elementit ovat aktiivinen ja vaikuttavat tiedotus sekä tehokas valintamenettely ja 
päätöksenteko. Hankearvioinnissa erityistä huomiota kiinnitetään kustannusarvioiden realistisuuteen ja toimenpiteiden kustannustehokkuuteen. Vies-
tinnän vastuuhenkilöt seuraavat ajantasaista Ruokaviraston ja MMM:n tiedotusta elpymisvarojen jakamisesta ja hakumahdollisuuksista ja välittävät 
tietoa alueen toimijoille ELY-keskuksen kanavia käyttäen. Ajantasaisen tiedon välittäminen yritysneuvojien verkostolle on olennaisessa roolissa oh-
jelmanmukaisten ja rahoituskelpoisten hakemusten saamiseksi ELY-keskukseen. Rahoitusasiantuntijat osallistuvat aktiivisesti Ruokaviraston toi-
meenpanokoulutuksiin. 

HÄM Maaseuturahaston elpymisvaroja kohdennetaan toimiin, jotka edistävät vihreää taloutta, digitaalisuutta ja sosioekonomista kestävyyttä. Erityisesti 
viestitään uusista energiainvestointien ja uuden teknologian investointien tukimahdollisuuksista. Hämeen ilmastoviisas maaseutu- ja energiayrittä-
jyys (HIME) -hankkeen tavoitteena on myös Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseutuelinkeinojen monipuolistaminen identifioimalla ilmastokestävään 
toimintaan liittyviä maaseudun liiketoimintamahdollisuuksia sekä arvioida näiden mallien ympäristöllistä kestävyyttä ja taloudellista kannattavuutta. 
Hanke koostuu neljästä työpaketista: 1) Ilmastoviisaat energiayrittäjyyden mahdollisuudet, 2) Paikalliset hiilivarastot ja uudet hiilinielumahdollisuudet, 
3) Uudet tuotteet ja palvelut rajapinnoilla muiden sektoreiden kanssa ja 4) Tiedotus ja viestintä. Edistetään laajakaistainvestointien toteuttamista 
Hämeen maaseudulle 

PIR ELY-keskus pyrkii tarkastelemaan huolella elpymisvarahankkeiden kustannusarvioiden realistisuutta ja toteuttamismahdollisuuksia huomioiden, ettei 
varoilla ole uudelleen sidontamahdollisuutta vuoden 2022 jälkeen. 

KAS Elpymisrahoituksen mahdollisuudet käytetään täysimääräisesti alueen hyväksi. Rahoitusmahdollisuuksista viestitään aktiivisesti. Vireille tulleet hank-
keet käsitellään tehokkaasti. 

ESA Varojen käytön kannalta viestinnän onnistuminen on välttämätöntä. Mm. kaupallisten biokaasulaitos-hankkeiden ”valmistuminen” rahoituskuntoon 
tullee vaatimaan pitkän ajan ja hankkeet ovat kooltaan merkittäviä. Hankkeiden suunnittelu tuleekin aloit-taa viimeistään vuoden 2022 alussa. Vies-
tintää tehdään hyödyntäen kaikkia ELY-keskuksen välineitä. Laajakaistahankkeiden osalta aktivoinnissa tehdään yhteistyötä myös maakuntaliiton 
kanssa. Päätösten valmistelu tapahtuu MP-yksikössä ja yritystukien osalta RR-yksikössä. Tavoite saavutetaan. 
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POS Elpymisrahoitus on valtakunnallisessa kiintiössä. Pohjois-Savon ELY-keskus aktivoi alueen toimijoita toteuttamaan elpymisvarojen kohteena olevia 
toimenpiteitä ja tekee päätöksiä alueelle allokoitujen varojen mukaisesti. 

POK Toteutuu. 

KES Maaseuturahaston elpymisrahoituksesta tiedotetaan aktiivisesti ja järjestetään tarvittaessa infotilaisuuksia, ottaen huomioon käytettävissä olevan ra-
hoituksen määrä. Hakemusten käsittelyyn varataan riittävästi resursseja, jotta päätökset saadaan ajoissa tehdyiksi. 

EPO Elpymisvarojen osalta myöntövaltuudet osoitetaan ELY-keskuksille tarvelähtöisesti. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toimii aktiivisesti elvytysvarojen 
käytön täysimääräisen käytön edistämiseksi.  

Laajakaistainvestoinnit  

Laajakaistainvestointien osalta on rahoitettu maakunnallinen kylien laajakaistayhteyksien parantamiseen keskittyvä aktivointihanke, joka tiedottaa ja 
aktivoi kyliä ja yhteisöjä valokuidun tuomista eduista ja hyödyistä ja kokoaa mahdollisia investointikohteita ja avittaa niiden rahoituksen haussa. Tä-
män lisäksi tiivistä yhteistyötä tehdään Etelä-Pohjanmaan liiton hallinnoiman maakunnallisen koordinaatiohankkeen kanssa, jonka tavoitteena on 
edistää nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista maakunnassa.  

EIP-kehittämishankkeet  

Kehittämishankkeiden osalta kannustetaan toimijoita suunnittelemaan ja hakemaan elvytysvaroista haettavia EIP-hankkeita, joiden tavoitteena on 
ratkaista etukäteen tunnistettuja, alkutuotantoon liittyviä ongelmia, mistä saattaa syntyä uusi innovaatio tai toimintamalli. EIP-hankkeiden osalta toi-
mivaltainen viranomainen on Hämeen ELY-keskus.  

Yritystuet  

Elpymistukea kohdennetaan mikro- ja pienyrityksille omistajanvaihdoksiin, energiainvestointeihin sekä investointeihin uuteen ympäristö- ja ilmastoys-
tävälliseen teknologiaan ml. digitaalinen teknologia.  

Maatalouden rakennetuet  

Maatalouden rakennetukien osalta tilojen investointihalukkuus on edelleen aktiivisella tasolla ja jokaiselle valintajaksolle tulee runsaasti investointiha-
kemuksia. Kappalemääräisesti tuotantohygieniaan ja eläinten hyvin-vointiin sekä työympäristön ja ympäristön tilan parantamiseen liittyvät investoin-
nit korostuvat hakemuksissa, mutta euromääräisesti hakemukset painottuvat tuotannollisiin investointeihin lypsykarja, lihasiipikarja, sika ja nauta. 

POH ELY-keskus tiedottaa aktiivisesti elpymisvaroista ja mihin niitä voi käyttää. Tavoitteena on elpymisvarojen tehokas käyttö alueellamme. 

POP Tavoite saavutetaan. 

KAI Tavoite on saavutettavissa edellä kuvatuin aktivointitoimin. 

LAP Aktivoidaan hakijoita tehokkain viestintätoimin. Valitaan rahoitettavaksi toteuttamiskelpoisimmat hankkeet huomioiden rajoitettu hankeaika. 
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2.7. Riittävän henkilöstöresurssin, laadun ja osaamisen varmistaminen maatalouden, maaseudun kehittämisen ja elintarviketurvallisuuden 
tehtävissä vuonna 2022 

 Tulostavoitteen toimeenpanosuunnitelma 

2.7.1. ELY-keskus varmistaa, että sillä on käytettävissään riittävästi pätevää henkilökuntaa, jolla on tehtävään tarvittava pohjakoulutus. Osaami-
sen ylläpito, mm. petosten torjunnan varmistamiseksi, varmistetaan osallistumalla ohjaavien tahojen antamaan koulutukseen säännölli-
sesti. Lisäksi ELY-keskus osallistuu toimialueella laadun varmistamiseen ao. virastojen antaman ohjeistuksen mukaisesti. 

 ELY-keskuksen arvio tavoitteen saavuttamisesta 

UUD Uudenmaan ELY -keskus osallistuu Ruokaviraston koulutuksiin täysimääräisesti. Koulutustarjontaa pidetään kattavana. 

VAR Osassa tehtäväalueita on näköpiirissä useita eläköitymisiä, mihin pyritään mahdollisuuksien mukaan valmistautumaan ennalta. Vapautuvien virkojen 
tehtävänkuvien muotoutumiseen vaikuttavat näköpiirissä olevat ja arvioidut tulevat tarpeet. Eri tehtävissä ilmeneviin ruuhkahuippuihin pyritään vas-
taamaan esimerkiksi määräaikaisen henkilöstön palkkaamisella ja henkilöstön moniosaamisen kehittämisellä. ELY-keskus osallistuu täysimääräisesti 
MMM:n ja Ruokaviraston järjestämiin koulutus- ja neuvottelutilaisuuksiin. Muutoinkin ELY-keskus panostaa vahvasti henkilökuntansa osaamisen 
kehittämiseen. Kohottaaksemme asiantuntijoiden osaamista VARELY on aloittanut Turun amk:n kanssa yhteistyön syksyllä 2021, jonka yksi osa on 
tarjota esimerkiksi agrologitutkinnon suorittaneille henkilöille väylä suorittaa luonnonvaraosaamista tukeva YAMK-tutkinto. VARELYssä on toteutettu 
myös pienimuotoista tehtävänkiertoa. Tämä osaltaan tukee myös osaamisen kehittymistä. Lisäksi korona-aika antoi mahdollisuuden monille asian-
tuntijoille päästä tekemään esimerkiksi TEM:n hallinnon alan koronatukipäätöksiä. Tämäkin osaltaan avarsin asiantuntijoiden näkemystä siitä koko-
naisuudesta, johon myös maatalouteen ja maaseutuun liittyvät kysymykset liittyvät. Petosten torjuntaan ja tietoturvallisuuteen liittyvät vaaditut asiakir-
jat on laadittu ja niitä päivitetään tarvittaessa. Asiakokonaisuuksia käydään läpi yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstö osallistuu vaadittaviin Ruo-
kaviraston ja KEHA-keskuksen nettikoulutuksiin ja -tentteihin. Koulutuksia täydennetään itse järjestetyssä sisäisissä koulutuksissa, tiimipalavereissa 
ja neuvonpidoissa. Esimerkiksi kaksikielisenä toimijana Varsinais-Suomen ELY-keskus hankkii henkilöstölle kielikoulutusta vuodelle 2022. 

Keskeinen osa laadunvarmennuksesta toteutuu asianmukaisen tehtävien eriyttämisen vaatimuksen toteutuksesta. Tukivalvonnan laadunvarmistus 
hoidetaan valvontojen varmennusmenettelyn ja yleisen esimiestyöskentelyn kautta.  

Rakentamisasiantuntijan tehtävissä Varsinais-Suomen ELY-keskus toteuttaa ELY-keskusten välisen yhteistyön pilotointia erillisrahoituksella. 

SAT Henkilöstön osaaminen on korkealla tasolla ja sen ylläpitämistä ja kehittämistyötä jatketaan koko prosessin osalta. Samoin panostetaan esimiestyön 
jatkuvaan kehittämiseen. Rekrytoinneissa sekä perehdytyksessä painotetaan asiantuntijuutta, osaamista sekä asiakaslähtöisen näkökulman jatku-
vuutta. Ennakoitu valvontamäärien huomattava kasvu aiheuttaa merkittävän haasteen henkilötyövuosien riittävyydelle ja henkilöstön jaksamiselle 
etenkin, mikäli valvottavan pinta-alan suhdetta tilalukumäärään ei saada valtakunnallisesti tasapuolistettua ELY-keskusten kesken. Määräaikaisen 
henkilöstön saatavuus, osaamisen varmistaminen ja perehdyttävän henkilöstön riittävyys muodostavat olennaisen riskin valvontojen täysimääräiselle 
tulostavoitteiden mukaiselle toteutumiselle. Henkilöstö osallistuu aktiivisesti ohjaavien tahojen tarjoamiin koulutuksiin. Tietoturvan hallinnasta järjeste-
tään säännöllisesti koulutusta koko henkilöstölle. Koko maaseutuyksikön henkilöstöä kannustetaan oman tehtävänalueensa mukaisesti osallistu-
maan Ruokaviraston järjestämiin rikoksentorjuntakoulutuksiin. 
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HÄM Ylläpidetään osaamista osallistumalla ELY-keskuksen oman sisäisen koulutuksen lisäksi MMM:n, Ruokaviraston ja alan tutkimuslaitosten sekä jär-
jestöjen järjestämään koulutukseen. Erityistä huomiota kiinnitetään uusien henkilöiden perehdytykseen sekä määräaikaisen työntekijöiden ammatti-
taidon ylläpitämiseen. Määräaikainen henkilöstö on erittäin tärkeässä roolissa valvontojen onnistumisen näkökulmasta. Olemme tehneet vuoden 
2020 keväästä alkaen aktiivista yhteistyötä maksatusyksikön kanssa, jolloin olemme voineet tarjota valvontojen vähentymisestä huolimatta töitä 
ympärivuotisesti kaikille tarkastuskokemusta omaaville henkilöille joko maatalouden valvonnoissa tai koronatukien maksatuksissa. Myös ensi talvena 
kiinnostuneet tarkastajat siirtyvät maksatustehtäviin. He palaavat sitten jälleen tarkastustehtäviin kesäksi 2022. Pätevän henkilöstön riittävyys var-
mistetaan henkilöstösuunnitelman päivityksen yhteydessä. Henkilöstö tuntee HVJ-kuvaukset ja toiminta perustuu kuvauksiin. Sisäinen laadunvarmis-
tus on toimivaa. Petosten torjuntaa varten on tehty vuoden 2021 aikana sisäiset ohjeet. Noudatetaan tietoturva-asioissa ISO 27001 -standardiin 
perustuvia Ruokaviraston asettamia vaatimuksia. Henkilöstö tuntee tietoturvapolitiikan ja tunnistaa oman roolin tietoturvan toteutumisessa. Henki-
löstö osallistuu verkkokoulutuksiin sekä tietoturvainfoihin. Tietoturvavastaava ja esimiehet perehdyttävät uudet henkilöt tietoturva-asioihin. 

PIR Toteutuu. Vakituisella henkilöstöllä on tehtävässä tarvittava pohjakoulutus ja osaamista ylläpidetään osallistumalla ohjaavien tahojen järjestämiin 
koulutuksiin säännöllisesti. Määräaikaista henkilöstöä rekrytoitaessa huomioidaan tehtävän edellyttämä pohjakoulutus ja kokemus. Tehtävään pereh-
dytyksestä vastaa ao. ryhmäpäällikkö. Henkilöstöllä osallistuminen ohjaavien tahojen järjestämiin koulutuksiin kuuluu työtehtäviin. Henkilöstö on 
velvoitettu osallistumaan tietoturvakoulutuksiin ja verkkotentteihin. ELY-keskusten intranetistä löytyy koulutusmateriaalia tietoturvasta. Laadun var-
mistusta tehdään HVJ-kuvausten ja valvontasuunnitelman mukaisesti. Laadun varmistusta suorittavat mm. valvontapäällikkö yhdessä vastuutarkas-
tajien kanssa. 

KAS Toimiviin prosesseihin, tehtäväjakoihin sekä sijaisjärjestelyihin kiinnitetään huomiota resurssien riittävyyden varmistamiseksi, jotta kansallisen ja EU-
lainsäädännön velvoitteet voidaan täyttää ml. valvonnat. Yhteistyötä ja synergiaa etsitään sekä toteutetaan aktiivisesti mm. toimintayksiköiden ja 
vastuualueiden välillä sekä muiden ELY-keskusten kanssa. Tutustutaan samalla muiden ELY-keskusten hyviin käytäntöihin. Järvi-Suomen maaseu-
dun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma kokoaa asiantuntijaverkostoja eri aihealueiden parista.  

Rakentamisasiantuntijapalvelujen osalta tukeudutaan toistaiseksi Uudenmaan ELY-keskuksen asiantuntijaan. Uutta yhteistyömallia selvitetään.  

Osallistutaan aktiivisesti Ruokaviraston koulutuksiin. Järjestetään omaa koulutusta sekä tuetaan henkilöstön osallistumista alan koulutuksiin. Järjes-
tetään yhteiskoulutuksia YT-alueiden kanssa.  

Sähköiseen asiointiin liittyvien prosessien toimivuus varmistetaan. Hallinto- ja valvontajärjestelmäkuvaukset pidetään ajan tasalla. Henkilöstö tuntee 
HVJ-kuvaukset ja toiminta perustuu kuvauksiin. Sisäinen laadun varmistus, petosten torjunta sekä tietoturvallisuus on toimivaa.  

Leader-ryhmien toimintaa tuetaan yhteistyöryhmän (YHES) sekä erillisten koulutusten ja neuvonnan avulla. 

ESA Eläköitymisen ja henkilöstön ikääntymisen myötä mm. maatalouden tukivalvonnan osalta vuonna -22 tulee paneutua siihen, että käytettävissä on 
osaavaa henkilöstöä. Tukivalvontojen toteutus perustuu paljolti määräaikaiseen henkilöstöön. Osaavan määräaikaisen henkilöstön ”löytäminen” ja 
perehdytys on haastavaa ja melkoinen riski tehtävien suorittamisen kannalta. Myös maaseudun kehittämistehtävissä henkilöstö on vaihtunut ja uu-
den henkilön ja tai henkilöiden perehdytys vaatii aikaa ja resursseja. Asiakasrajapinnassa tapahtuva työ tullee myös vaatimaan panostusta henkilöi-
den vaihtuessa. Sijaisuusjärjestelyt ovat hankalia vakituisen henkilöstön määrän ollessa varsin pieni. 

POS Jatkuva osaamisen kehittäminen on painopisteenä. ELY-keskus on valmistautunut paikkaamaan mahdolliset poistumat korvausrekrytoinnein. Tekni-
sen avun osalta henkilötyövuosirajoitusten poistuminen on mahdollistanut teknisen avun käytön aiempaa tarkoituksenmukaisemmin ja joustavam-
min. ELY-keskus sitoutuu osallistumaan ohjaavien tahojen järjestämään koulutukseen ja muuhun ohjeistukseen. Tällä varmistetaan henkilöstön 
osaaminen ja töiden säädösten mukainen sujuminen. Viljelijätukien valvonnoissa työpanosta kohdennetaan valvontojen vaatimalla tavalla. Vuoden 
2022 valvonnoista selviytyminen edellyttää erillisrahoitusta aiempien vuosien tapaan, erityisesti kun valvontamäärät nousevat jopa korona-aikaa 
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edeltävää tasoa korkeammaksi. Määrärahojen jakamista tulee edelleen kehittää vastaamaan paremmin todellisten valvontojen työmäärää ja huomi-
oitava ELYille siirtyvät uudet tehtävät eläinvalvonnassa. 

POK Henkilöstömuutokset ja eläköitymiset aiheuttavat rekrytointitarpeita, jotka huomioidaan POK ELYn henkilöstösuunnitemassa. Toimitilojen uusiminen 
aiheuttaa väliaikaista häiriötä työskentelyyn, mutta tarjoaa jatkossa mahdollisuuden uudenlaisen työkulttuurin käyttöönottoon. 

KES Osaamisen ylläpito varmistetaan osallistumalla ohjaavien tahojen antamaan koulutukseen säännöllisesti sekä omaehtoisella perehtymisellä tehtäviin 
liittyviin asioihin. Tehdään laadunvarmistusta ohjaavien tahojen antaman ohjeistuksen mukaan. Riittävän ammattitaitoisen henkilökunnan varmista-
minen on vaikeaa toimintamenomäärärahojen niukkuuden takia. 

EPO Maaseutuyksikön kokonaisvahvuus on 1.10.2021 yhteensä 40 hlöä ja tämän lisäksi määräaikaisia tarkastajia on yhteensä 6 hlöä. Maaseutuohjelman 
teknisellä avulla on 1.10.2021 yhteensä 9 hlöä (toteuma-arvio 8,5 htv 2021). Yksikön toimintaa johtaa yksikön päällikkö tukenaan johtotiimi, mikä 
koostuu ryhmäpäälliköistä. Yksikköpalaveri järjestetään n. kerran kuukaudessa minkä lisäksi ryhmät pitävät omia ryhmä- ja/tai tiimipalavereitaan 
säännöllisesti. Nämä ovat osa laadun varmistamista. Yksikön lakimies osallistuu palavereihin käytettävissä olevan ajan puitteissa. Tuki- ja valvonta-
ryhmän sisäistä laadunvalvontaa suorittaa valvontapäällikkö ja ylitarkastaja. Laadunvalvontaa tehdään maastokäynnein ja erillisin otanta- ja jälkitar-
kastuksin. Henkilöstö osallistuu aktiivisesti ohjaavien tahojen koulutuksiin ja videoneuvotteluihin. ELY-keskus on lisäksi varannut erillistä rahoitusta 
osaamisen ylläpitoa ja sen vahvistamista varten. 

POH Kaikilla virkamiehillä on hyvä ja tehtävään sopiva pohjakoulutus ja kaikille annetaan mahdollisuus osallistua Ruokaviraston ja muiden ohjaavien taho-
jen järjestämiin koulutuksiin käytettävissä olevien resurssien puitteissa. 

Uutena asiana Pohjanmaan ELY-keskus toimii pilottina Valmentavassa johtamisessa. Esimiehet tulevat jatkossa tukemaan henkilöstöä entistä aktii-
visemmin, esimerkiksi ns. Valmentavia vartteja pidetään säännöllisesti ja silloin sovitaan virkamiehen tavoitteista ja toimenpiteistä.  

Vuoden 2022 aikana tullaan kiinnittämään erityistä huomiota siihen, miten henkilöstön “paluu uuteen normaaliin” sujuu. Henkilöstölle annetaan mah-
dollisuus melko laajaan etätyöhön, mikä tuo joustavuutta työelämään ja takaa paremman työhyvinvoinnin.  

Henkilöstötilanne on melko tiukka ja lähiaikoina on tulossa useita eläköitymisiä. Tulostavoitteiden saavuttamiseksi on erittäin tärkeää, että on riittä-
västi resursseja palkata uusia osaavia virkamiehiä. 

Käytössä olevat sähköiset järjestelmät antavat enemmän joustovaraa henkilökunnan käytön osalta. Työtilanteesta riippuen hakemuksia voidaan 
joustavasti siirtää henkilöltä toiselle, ottaen huomioon eriyttämiseen ja tehtävien jakoon liittyvät vaatimukset. 

Alkutuotannon väliaikaista tukea on haettu eniten Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Tämä on asettanut suurta painetta työntekijöille, koska työ-
tehtäviä on normaaliaikanakin runsaasti. Maaseutuyksikön työntekijät ovat kuitenkin joustavia ja apua on saatu mm. valvontaryhmän työntekijöiltä. 
Tämä osoittaa, että yksiköllä on käytettävissä pätevää ja joustavaa työvoimaa. Väliaikaisten tukien käsittely päättyy vuoden 2021 lopussa, mutta 
todennäköisesti vuonna 2022 tehdään näihin tukiin liittyvää seurantaa. 

On myös odotettavissa, että elpymistukien käsittely ja CAP27-kauden suunnittelu aiheuttaa ylimääräistä työtä.  
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Valvontapuolella on vakinaistettu kahden tarkastajan määräaikaiset virat vuoden 2021 alusta lähtien. Tämä on tuonut enemmän vakautta valvonta-
puolen toimintaan. Valvontapuolella tarvitaan kuitenkin jatkossakin muutama tilapäinen tarkastaja. Jos valvottavien tilojen määrä nousee yllättäen, 
valvontojen suorittaminen määräajassa voi vaarantua. 

Panostamme jatkuvasti palvelujen laadun parantamiseen valvontapöytäkirjojen sekä asiakas-, sidosryhmä- ja muuta palautetta käyttäen. Panos-
tamme myös petosten torjuntaan, tietoturvaan, tietosuojaan, hallintolain ja virkamieslain vaatimusten tuntemiseen sekä sosiaalisen median käyttöön. 
Erityistä huomiota on kiinnitetty ohjeisiin koskien vieraanvaraisuutta ja etuja. 

POP Henkilöstön tehtävänkuvia muokataan säännöllisesti tarvetta vastaavaksi. Näköpiirissä on eläköitymisiä, mihin pyritään varautumaan ennalta suunni-
tellusti.  

Ohjaavien tahojen järjestämään koulutukseen osallistutaan säännöllisesti ja asioista käydään sisäistä keskustelua ja koulutuksia täydennetään tiimi-
palavereissa ja neuvonpidoissa. Muutoinkin ELY-keskus panostaa henkilökuntansa osaamisen kehittämiseen ja uudistumiseen.  

ELY-keskus toteuttaa laadun varmistukseen liittyviä toimia ohjaavien virastojen ohjeistuksen mukaisesti huomioiden mm. petosten ja rikollisuuden 
torjunta. Asiakokonaisuuksia käydään läpi yhteisissä valtakunnallisissa tilaisuuksissa sekä yksikkö- ja ryhmäpalavereissa yhdessä henkilöstön 
kanssa. Henkilöstö osallistuu Ruokaviraston ja Keha-keskuksen nettikoulutuksiin ja -tentteihin.  

Tukivalvonnan laadunvarmistuksesta vastaa valvontapäällikkö yhdessä tarkastajien ja valvontavastaavien kanssa. Keskeinen lähtökohta laadunvar-
mennusta on huolehtia asianmukaisesta tehtävien eriyttämisestä.  

Teknisellä avulla palkattujen resurssien osalta on laadittu suunnitelma koko ohjelmakaudelle ja siirtymäkaudelle huomioiden myönnön ja maksatus-
ten painottuminen. Tätä suunnitelmaa on päivitetty kolmannen erän haun yhteydessä. Lisäksi on suunniteltu seuraavan ohjelmakauden tarve Ruoka-
viraston pyynnön pohjalta. 

KAI Tavoite on saavutettavissa. Tehtävänkuvat monimuotoistuvat. Henkilökunta on kokenutta, mikä mahdollistaa uusien asioiden opettelun ja laajan 
tehtävärepertuaarin hallinnan. Eriyttämisehtojen lieventäminen helpottaa jossain määrin tehtävien organisointia. 

Koulutukseen osallistutaan ja siihen on riittävät resurssit. 

LAP Valvontojen suorittamiseen tarvitaan edelleen riittävät ja osaavat resurssit huomioiden tarvittaessa määräaikaiset valvojat. Lapin ELY-keskus varaa 
maksimissaan 2 htv:n lisäresurssin määräaikaisten tarkastajien palkkaamiseksi vuodelle 2022 valvontamäärien jälleen noustessa pandemiavaiheen 
poikkeustilanteen jälkeen. 

Henkilöstö osallistuu oman substanssin koulutukseen pääasiassa verkkokoulutuksina ja muutoin toimintamäärärahojen puitteissa. 

Petosten torjuntaan liittyvää osaamista lisätään hyödyntämällä Ruokaviraston koulutuksia, Pikantin koulutusmateriaaleja ja verkostoyhteistyötä. Hyö-
dynnetään ja pyydetään aktiivisesti myös Ruokaviraston MAALI-sektorin petostentorjuntakoulutuksia. 

ELY-keskus toteuttaa laadun varmistukseen liittyviä toimia ao. virastojen ohjeistuksen mukaisesti. 

Rekrytoinneissa varmistetaan hakijoiden osaaminen ja muut edellytykset tehtävään.  

Kannustetaan henkilöstöä elinikäiseen oppimiseen ja omaehtoiseen kouluttautumiseen ammattitaidon edelleen kehittämiseksi. 
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2.7.2. ELY-keskuksen arvio toimintamenomäärärahojen riittävyydestä maatalouden, maaseudun kehittämisen ja elintarviketurvallisuuden tehtä-
vissä vuonna 2022 (ei sisällä teknistä apua). 

 ELY-keskuksen arvio tavoitteen saavuttamisesta 

UUD Huolimatta ELY-keskusten toimintamenojen kertaluonteisesta ja osittaisesta tasauksesta vuodelle 2022, Uudenmaan ELY-keskuksen toimintame-
notilanne ei näytä hyvältä. Mikäli valvontaan kyetään varojen puitteissa rekrytoimaan riittävä määrä määräaikaisia työntekijöitä, saadaan tehtävät 
hoidettua. Vuodelle 2022 tilanne muuttuu haastavammaksi, kun valvontamäärät palaavat normaalitasolle ja ylikin. ELY-keskusten kuluvan hallitus-
kauden tiedossa oleva toimintamenokehys on niukka ja saattaa vaarantaa esimerkiksi valvontojen toteutumisen jatkossa, koska esimerkiksi Uudella-
maalla vuosittaisen määräaikaisen valvontatyövoiman käyttö on merkittävää.  

VAR ELY-keskusten toimintamenotilanne aiheuttaa pidemmällä aikavälillä huolta. VARELYn taloustilanne on vakaa, mutta siitä huolimatta joudutaan ylei-
sesti ottaen olemaan varsin kriittisiä. Useita eläköitymisiä on näköpiirissä lähivuosina ja virkojen täyttäminen on ratkaistava tapauskohtaisesti. Sa-
malla pohditaan vapautuvien virkojen sisältöä. Tuomalla täytettäviin tehtäviin esimerkiksi ilmastonäkökulman vastaamme toimintaympäristön haastei-
siin nykyistä tehokkaammin. Suuresta henkilöstön vaihtuvuudesta aiheutuu runsaasti resursseja vaativaa perehdytystarvetta. Yllättäviin tilanteisiin 
reagointi on haastavaa. Esimerkiksi tukivalvonnoissa tilamäärään sekä valvontakohteiden haasteellisuuteen (esim. paljon ympäristösopimuskohteita, 
vaikeasti tavoitettavat saarikohteet, suuri tilakoko, alueen kaksikielisyys) nähden resurssit valvontaan voivat osoittautua niukoiksi ja aikatauluissa 
pysyminen kohtuullinen laatu säilyttäen voi osoittautua vaikeaksi. Erityistä huolta aiheuttaa vuoden 2022 peltovalvontojen poikkeuksellisen suuri 
määrä, mitä erityisesti vielä korostaa siirtyminen alennetusta valvontavelvoitteesta korotettuun. Maatalouden ja elintarviketurvallisuuden valvonnoista 
ei suoriuduta ilman kausityövoiman apua. Resursoinnin hoitaminen kausityövoiman hankkimiseen on tärkeää, minkä vuoksi mm. valvonnan lisämää-
rärahan saaminen on tarpeen. 

SAT Ennakoitu toimintamenokehitys mahdollistaa tarkastajan korvausrekrytoinnin tekemisen sekä neljän määräaikaisen tarkastajan rekrytoinnin valvonta-
kaudelle, mikäli kuluvalta vuodelta säästyvät määrärahat ovat myös täysimääräisesti käytettävissä. Henkilöstömäärällä saadaan valvontatehtävät 
hoidettua edellyttäen, että valvottava pinta-ala on realistisessa suhteessa käytettävissä olevaan henkilötyövuosien määrään. Vakinaisen henkilöstön 
joustavaa käyttöä kehitetään edelleen ja kannustetaan osaamisen monipuolistamiseen. Onnistuneet rekrytoinnit ja virkajärjestelyt ovat merkittävässä 
roolissa tehtävien hoitamiseksi. 

HÄM Hämeen ELY-keskus käyttää valvonnoissa merkittävin osin määräaikaisia tarkastajia. Hämeen ELY-keskuksen toimintamenot ovat olleet niukat 
vuonna 2021, mutta ELY-keskusten toimintamenojen uudelleen jako on helpottanut tämän vuoden tilannetta. ELY-keskusten normaalirahoitus on 
mitoitettu maaseututehtävien osalta noin 5 %:n valvontavelvoitteelle. Ensi vuoden valvontojen resurssitarve on nousemassa merkittävästi tätä suu-
remmaksi, jolloin lisääntyneiden valvontatehtävien resurssitarpeen kattamiseen olisi saatava lisärahoitusta. Lisäksi ELY-keskus toteaa, että ELY-
keskusten tehtävien ja käytettävissä olevien resurssien kesken on merkittäviä eroja. Jos toimintamenojen uudelleen jakoa ei toteuteta tulevina vuo-
sina, Häme joutuu sopeuttamaan toimintaansa myös MMM:n tehtävien osalta. 

PIR ELY-keskuksen toimintamenomäärärahat ovat toistaiseksi riittäneet nykyisten tehtävien resurssointiin. Pirkanmaan ELY-keskuksen toimintamenova-
rojen rahoitus on kuitenkin vahvasti riippuvaista ELY-keskuksessa liikenteen lupatuottojen määrästä. Tuottoihin liittyy epävarmuutta ja vaihtelua vuo-
sittain. Lisäksi on huomioitavaa, että tuottotavoitteen alittuessa määrärahoihin ei kohdistu kompensaatiota. Säästöt toimivat puskurina vuosittaisessa 
vaihtelussa. Ongelma on kuitenkin mahdollinen säästöjen loppuminen ja säästöihin kohdistuneet leikkaukset.  
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Huomioiden lisääntyvät pelto- ja eläinvalvontakohteiden määrät ja nykyinen valvontaprosessi, resurssivajetta on etenkin maastokaudella. Henkilös-
tön resurssivaje viljelijätukien valvonnoissa on 5,5 htv. eli 11 henkilöä/6 kk. Valvontojen erillismäärärahan saaminen on edellytys tehtävistä suoriutu-
miselle valvontakaudella. Vakiintunut erillismäärärahan määrä ei kuitenkaan riitä koko resurssivajeen paikkaamiseen vuonna 2022. Erillismäärära-
han määrää pitäisi lisätä vuonna 2022. 

KAS Toimintamäärärahat riittävät ko. tehtävien hoitoon vuonna 2022. Maaseutuohjelman teknistä apua käytetään ohjelman toimeenpanon ja viestinnän 
vahvistamiseen sekä uuden kauden valmisteluun. Henkilöstösuunnittelulla varmistetaan osaava ja riittävä henkilöresurssi. 

ESA Tekninen tuki on muodostanut merkittävän osan maaseudun kehittämistehtäviin käytettävästä rahasta. Etelä-Savossa MO tekninen tuki on käytän-
nössä loppu. Toimintamäärärahat ovat myös niukat. Siirtymäkauden ja uuden ohjelmakauden tekninen tuki tulisi kyllä tarpeeseen. 

POS Toimintamenojen riittävyys vuoden 2022 aikana on riittävä mahdollisiin korvausrekrytointeihin. Rahatilanteessa tulee huomioida korona-ajan poik-
keuksellisen alhaiset matkustuskulut, jotka palautunevat normaalitasolle. ELY-keskuksen toimintamenoihin tulisi saada nykytasolle riittävä budjetti, 
jolla pystytään turvaamaan ilmiölähtöisesti ja monialaisesti ELY-toiminnan muuttuvat ulottuvuudet.  

Oleellista on turvata ELY-keskuksen toimintamenot kokonaisuudessaan. Joidenkin ministeriöiden lisääntyvä hallinnonalakohtainen resurssien korva-
merkintä ei ole tarkoituksenmukaista tehtävien hoidon eikä toiminnan joustavan kehittämisen näkökulmasta. 

POK Toimintamenot ovat niukat, mutta tehtävistä on mahdollista selvitä. Tarpeelliset rekrytoinnit on voitu tehdä. 

KES ELY-keskuksen maaseutuyksikön perustehtävät kyetään hoitamaan tällä hallituskaudella, mutta kausivalvontoja ei kuitenkaan pystytä toteuttamaan 
ilman lisäresursseja. Toimintamenomäärärahojen niukkuus vaikeuttaa poistuvien henkilöiden korvaamista ja korostaa teknisen avun merkitystä. 
Maaseutuohjelman toimeenpanossa tekninen apu on välttämätön riittävien resurssien varmistamiseksi sekä myönnön että maksatuksen osalta. Kun 
suurin osa maksatustoimintojen henkilöstöresurssista on palkattu teknisellä avulla. tulee haasteita esim. kansallisella rahoituksella toteutettujen tu-
kien maksamiseen etenkin sijaisjärjestelyjen osalta. 

EPO Yksikön päällikkö vastaa jatkuvasta henkilöstösuunnitelman ylläpidosta ja resurssien riittävyystarkastelusta suhteessa tehtäviin. ELY-keskuksen 
toimintamenokehys v. 2022 on arvion mukaan kohtuullinen eikä siten näyttäisi muodostavan riskejä tehtävien myöskään laajennetun valvontavelvoit-
teen mukanaan tuomalle määräaikaisten tarkastajien lisärekrytointitarpeelle. Maaseutuohjelman teknisen tuen käyttö on edennyt suunnitellusti ja 
turvaa toimeenpanoresurssit CAP siirtymäkauden aikana. Maaseutuyksiköstä eläköityy laskennallisesti v. 2022 neljä asiantuntijatehtävissä olevaa 
hlöä. Näin suurta eläkepoistumaa ei pystytä korvaamaan sisäisin tehtäväjärjestelyin. ELY-keskuksen henkilöstösuunnitelmassa nämä tehtävät on 
määritelty korvattaviksi tehtäviksi. Tehtävien sisältöä tarkastellaan ottaen huomioon CAP27 mukanaan tuomat muutokset toimeenpano- ja valvonta-
tehtävissä. 

POH Alustavassa palkkabudjetissa vuodelle 2022 on lähdetty siitä, että kuluvan vuoden toimintamenojen säästöt saadaan lähes täysimääräisinä oman 
ELY-keskuksen käyttöön, jolloin toimintaa voidaan pitää nykytasolla. ELY-keskusten kuluvan hallituskauden tiedossa oleva toimintamenokehys on 
kuitenkin riittämätön välttämättömiin menoihin nähden ja vaarantaa ELY-keskusten toimintaresursseja vuosina tulevina vuosina. 

POP ELY-keskuksen toimintamenobudjetti on edelleen hyvin tiukka ja eläkkeelle siirtyvien korvaaminen on rajoitettua. Korvausrekrytointeja pitäisi pystyä 
tekemään enemmän. Maaseututehtävissä eläköityvien määrä vuosina 2022–2023 on yli 10 % henkilöstöstä. Eläköitymiset osuvat haasteellisesti juuri 
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uuden rahoituskauden aloittamiseen. Mahdollinen valvontamäärän nouseminen tulee olemaan erittäin haasteellinen saada toteutettua. Maksajaviras-
totehtävien kokonaisuuden hoidon varmistamiseksi ELY-keskuksen toimintamenojen vuosibudjettia tulee maaseututehtävien osalta lisätä arviomme 
mukaan 300 000 euroa. 

KAI Toimintamenot riittävät vuonna 2022. Tehtävien tekemisessä on huomioitu teknisen avun resurssi, jonka käyttö on suunniteltu koko ohjelmakaudelle 
siten, että yhdessä toimintamenojen kanssa tehtävät tulevat resursoiduiksi. 

ELY-keskusten taloustilanne on kiristymässä tulevina vuosina ja toimintamenomäärärahakehyksiin voi tulla muutoksia. Työvoimapalvelujen siirto 
kuntiin voi aiheuttaa muutoksia myös ELY-keskuksiin. 

LAP Lapin ELYn tiedossa oleva ja pandemian vuoksi väliaikaisesti säästöjä tuonut toimintamenokehys vuodelle 2022 ei yksistään riitä ja mahdollista 
kaikkien tehtävien hoitamista. (Käytettävissä oleva tekninen apu on aivan oleellinen osa kokonaisuutta, jotta Lapin ELY:lle asetetut tavoitteet voidaan 
tai on mahdollista saavuttaa erityisesti maaseudun hanke- ja yritystukirahoituksen myöntö- ja maksatustehtävissä.) Peltoalavalvontoihin tarvitaan 
määräaikaisia valvojia ennen koronapandemiaa olleiden vuosien tapaan (max 2 htv) ja tähän ELY-keskus on varautunut toimintamäärärahoissaan. 

 

 

2.8. Seurantamittarit 

 Tässä arvioidaan tavoitteen toteutumista. Seuranta Ruokaviraston tietojärjestelmien kautta. 

2.8.1. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 momentilta 30.10.64 kohdennettujen alueellisten valtuuksien EU:n rahoitusosuu-
den sidonta-aste 31.12.2022 on 100 % vastaavasta jaetusta valtuudesta.² 

UUD Tavoite saavutetaan. 

VAR Varojen sidonnan arvioidaan onnistuvan tavoitteiden mukaisesti. 

SAT Toteutuu 

HÄM Tavoite on saavutettavissa 

PIR Toteutuu, ohjelmakauden viimeiset rahoituspäätökset tehdään vuoden 2022 aikana. 

KAS Tavoite on saavutettavissa. Vuoden 2022 alueellisen myöntövaltuuden suuruus ei ole vielä tiedossa. Kehittämishankkeiden sekä yritys- ja yritysryhmä-
hankkeiden valintajaksoista vuonna 2022 on kuitenkin jo tehty päätös. Myöntökiintiön käyttöä seurataan säännöllisesti. 

ESA Tavoite saavutetaan. 

POS Tavoite on saavutettavissa. Lopullinen toteuma riippuu suurimpien yrityshankkeiden toteutumisesta ajallaan. 
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POK Toteutuu. 

KES Tavoite saavutetaan. 

EPO Tavoite on saavutettavissa. Siirtymäkaudella Etelä-Pohjan-maalle kohdennetut myöntövaltuudet tullaan sitomaan kokonaisuudessaan vuoden 2022 
loppuun mennessä. 

POH Tavoite on saavutettavissa. 

POP Tavoite saavutetaan. 

KAI Tavoite on saavutettavissa. 

LAP Tavoite on vaikea saavuttaa, koska yrityshankkeiden suunniteltu toteutuminen on erittäin haasteellista koronapandemiasta toipumisen ollessa vielä 
käynnissä. 

2.8.2. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 momentilta 30.10.64 kohdennettujen alueellisten EU:n rahoitusosuuden maksu-
jen osuus sidonnoista on vähintään 95 % 31.12.2022.²  

UUD Tavoite saavutetaan. 

VAR Tavoite arvioidaan saavutettavan, mikäli maksatuksen hakeminen ei viivästy tarpeettomasti. 

SAT Toteutuu 

HÄM Tavoite on saavutettavissa 

PIR Tuskin toteutuu, maksuhakemukset tulevat pitkällä viiveellä rahoituspäätösten myöntämisestä. 

KAS Tavoite on erittäin haasteellinen eikä kaikkien toimenpiteiden osalta mahdollisesti ole saavutettavissa. Varsinkin kehittämishankkeiden osalta maksatus-
ten verkkainen hakeminen hidastaa prosessia. ELY-keskus aktivoi toimijoita hakemaan rahoitusta säännöllisesti, jotta maksatukset sujuisivat täysipai-
noisesti. Maksatuksen resursoinnista huolehditaan. 

ESA Tavoite saavutetaan. 

POS ELY-keskus pyrkii tavoitteeseen. Tavoitteen saavuttaminen vuoden loppuun mennessä riippuu myös hyvin pitkälti toteuttajien onnistumisessa hankkei-
den aikataulutuksen suhteen. Viestinnällä edes-autetaan tavoitteen toteutumista. Covid-19 tilanne lisäsi jatkoaikojen määrää merkittävästi. 

POK Toteutuu. 

KES Tavoite saavutetaan. 
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EPO Tavoite on saavutettavissa. Maksujen osuus sidonnoista oli 73 % kesäkuulla 2021. Koronatilanne vaikuttaa edelleen etenkin kehittämishankkeiden 
toteutumiseen mm. matkojen ja tilaisuuksien peruuntuessa. Tämä voi vaikuttaa myös maksuun haettaviin tukiin. 

POH Vaikuttaa aika korkealta tavoitteelta, kun hankkeita voi olla käynnissä vuoden 2024 loppuun saakka. 

POP Tavoite saavutetaan. 

KAI Toteutuu, jos hankkeiden toteutus etenee ripeästi. Maksamiseen on riittävät resurssit. 

LAP Tavoite on saavutettavissa: maksatuksen resurssit ovat nyt riittävät ilman yllätyksiä (maksatus toimii pääosin teknisen avun varoin). 

2.8.3. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 loppuun maksetut yritys- ja hanketukien toimet on järjestelmässä lopetettu ja 
niiden seurantatiedot on tallennettu.  

UUD Tavoite saavutetaan. 

VAR Tukien loppumaksun yhteydessä varmistetaan myönnön ja maksatuksen yhdessä sopiman toimintatavan mukaisesti HYRRÄ:ään tallennettavien seu-
rantatietojen saanti ja asianmukaisuus ja hankkeet lopetetaan “juoksevasti”. Myös ns. kahden vuoden seurantatietojen saaminen ja järjestelmään syöt-
täminen on asianmukaisesti hoidettu. 

SAT Toteutuu 

HÄM Tavoite on saavutettavissa 

PIR Toteutuu 

KAS Tavoite on saavutettavissa. Hankkeiden seurannasta ja päättyneiden hankkeiden lopettamisesta järjestelmässä huolehditaan. 

ESA Tavoite saavutetaan. 

POS ELY keskus pyrkii tähän tavoitteeseen ja tavoite hyvin saavutettavissa. 

POK Toteutuu. 

KES Tavoite saavutetaan. 

EPO Tavoite on saavutettavissa. Hanke- ja yritystukien lopettamisten osalta ELY-keskuksen asiantuntijat ovat tehneet pitkäjänteisesti aktiivista ja ajanta-
saista lopettamistyötä varautuen ohjelmakauden sulkemiseen. Hankkeiden ja yritystukien tuen saajat tallentavat pääsääntöisesti seurantatiedot 
HYRRÄ-tietojärjestelmään. ELY-keskuksen asiantuntijat varmistavat HYRRÄ-tietojärjestelmässä hanke- ja yritystukien seurantatietojen realistisuuden ja 
oikeellisuuden. Leader-hakemusten osalta oikeellisuus tarkistetaan asianomaisessa Leader-ryhmässä. 
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POH Tavoite on saavutettavissa. 

POP Tavoite saavutetaan. 

KAI Tavoite on saavutettavissa. 

LAP Tavoite saavutetaan: hankkeita on lopetettu sitä mukaa, kun loppumaksu on suoritettu. 

2.8.4. Sähköisten hakemusten osuus tukihakemuksista on vähintään 90 %. 

UUD Tavoite saavutetaan. 

VAR Hanke- ja yritystuissa tavoite saavutetaan. Rakennetukien osalta tavoite saavutettaneen. Kasvihuonetuessa vakiintuneeksi sähköisten hakemusten 
osuudeksi on muodostunut 92 % ja tähän päästään myös vuonna 2022. 

SAT Toteutuu 

HÄM Tavoite on saavutettavissa 

PIR Toteutuu 

KAS Tavoite on saavutettavissa. 

ESA Tavoite saavutetaan. 

POS ELY keskus pyrkii tähän tavoitteeseen ja tavoite hyvin saavutettavissa. 

POK Toteutuu. 

KES Tavoite saavutetaan. 

EPO Hanke- ja yritystuet ELY-keskuksesta haettavien kehittämishankkeiden ja yritystukien osalta tavoite saavutettavissa. Yleishyödyllisten investointihake-
musten osalta jatketaan aktiivista tiedottamista sähköisen asioinnin mahdollisuuksista. Leader-ryhmien aktiivisuus sähköisen asioinnin edistämisessä on 
yksi olennainen tekijä kehittämishanke- ja yritystukien sähköisten hakemusten määrän kasvattamisessa. Maatalouden rakennetuet Investointitukien 
osalta tavoite on saavutettavissa hakijakunnan sähköisten järjestelmien käyttötaidon parantuessa. Nuorten viljelijöiden aloitustuet Nuoren viljelijöitten 
aloitustukien osalta tavoite on saavutettavissa jatkuvan informaation ja opastuksen avulla. 

Maksatushakemukset Maksatusten osalta tavoite on saavutettavissa. Hyrrän parantuneet käyttöominaisuudet, hakijoiden osaamisen lisääntyminen ja 
hakijoiden neuvonta lisäävät sähköistä asiointia. 

POH Tavoite on saavutettavissa. 
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POP Tavoite saavutetaan. 

KAI Tavoite on saavutettavissa. 

LAP Tavoite saavutetaan. 

2.8.5. Yritystukihakemusten käsittelyaika on enintään 50 vrk (mediaani vrk).³ 

UUD Tavoite saavutetaan (tukipäätökset saattavat viivästyä, kun hakemukset jäävät odottamaan vapautuvia varoja) 

VAR Tavoite saavutettaneen. Keskeisin käsittelyaikaa pidentävä tekijä on joidenkin rakentamista sisältävien hankkeiden suunnitelmien puutteellisuudet sekä 
lainvoimaisen rakennus- ja/tai ympäristöluvan odottaminen. Näissä tapauksissa on täydennysmenettelyssä joustettu, vaikka näin ylitettäisiin 50 vrk:n 
käsittelyaika päätöksentekojakson päättymisestä. Ohjelmakaudesta aiheutuva hankkeiden toteutusajan lyheneminen luonnollisesti tiukentaa täydennys-
menettelyä rakentamista koskevien lupavaatimusten osalta. 

SAT Toteutuu 

HÄM Tavoite on saavutettavissa. 

PIR Toteutuu. 

KAS Tavoite on saavutettavissa. 

ESA Tavoite saavutetaan. 

POS ELY keskus pyrkii tähän tavoitteeseen. Suurempien hankkeiden valmistelu on covid-19 aikana viivästynyt ja näkyy tällä hetkellä käsittelyajassa. Ruuh-
kan purku ja kova yritysrahoituksen kysyntä vaikuttaa myös tulevan vuoden tulokseen. 

POK Toteutuu. 

KES Tavoite saavutetaan. 

EPO Tavoite on saavutettavissa. Yritystukihakemusten käsittelyaikaan vaikuttaa hankkeiden valintajaksotus ja valintamenettely. Menettelytavat ovat vakiintu-
neet niin ELY-keskuksessa kuin Leader-ryhmissäkin ja tukevat tavoitteen saavuttamista. 

POH Tavoite on saavutettavissa. 

POP Tavoite saavutetaan. 

KAI Tavoite on saavutettavissa, riippuu asiakkaistakin. 
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LAP Tavoite on saavutettavissa. 

2.8.6. Hanketukihakemusten käsittelyaika on enintään 80 vrk (mediaani vrk).³ 

UUD Tavoite saavutetaan (tukipäätökset saattavat viivästyä, kun hakemukset jäävät odottamaan vapautuvia varoja) 

VAR Tavoite saavutetaan. Pyritään vaikuttamaan hankehakemusten laatuun käsittelyn nopeuttamiseksi. 

SAT Toteutuu. 

HÄM Tavoite on saavutettavissa. 

PIR Toteutuu. 

KAS Tavoite on saavutettavissa. 

ESA Tavoite saavutetaan. 

POS ELY keskus pyrkii tähän tavoitteeseen ja tavoite hyvin saavutettavissa. 

POK Toteutuu. 

KES Tavoite saavutetaan. 

EPO Tavoite on saavutettavissa. Hanketukihakemusten käsittelyaikaan vaikuttaa hankkeiden valintajaksotus ja valintamenettely. Menettelytavat ovat vakiin-
tuneet niin ELY-keskuksessa kuin Leader-ryhmissäkin ja tukevat tavoitteen saavuttamista. 

POH Tavoite on saavutettavissa. 

POP Tavoite saavutetaan. 

KAI Tavoite on saavutettavissa, riippuu asiakkaistakin. 

LAP Tavoite saavutetaan. 

2.8.7. Maksuhakemusten käsittelyaika on enintään 30 vrk (mediaani vrk). ³  

UUD Tavoite saavutetaan. 

VAR Hanke-, yritys- ja rakennetukien osalta tavoite saavutettaneen. 
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SAT Toteutuu 

HÄM Tavoite on saavutettavissa 

PIR Toteutuu 

KAS Tavoite on erittäin haasteellinen, koska maksatusmäärät ovat nousussa ja loppumaksatusten osuus maksatuksista kasvaa ohjelmakauden lopulla. Li-
säksi maksatushakemukset ovat usein varsin puutteellisia. ELY-keskus aktivoi toimijoita hakemaan rahoitusta säännöllisesti, jotta maksatukset sujuisi-
vat täysipainoisesti. Maksatuksen resursoinnista huolehditaan. 

ESA Tavoite saavutetaan. 

POS ELY keskus pyrkii tähän tavoitteeseen ja tavoite hyvin saavutettavissa. 

POK Toteutuu. 

KES Tavoite saavutetaan. 

EPO Tavoite on saavutettavissa. Kehittämishankkeidenkin maksatusten (jotka usein työläitä ja täydennystä vaativia) käsittelyaika on yhentynyt merkittävästi 
ohjelmakauden edetessä ja riittävien resurssien myötä. 

POH Tavoite on saavutettavissa. 

POP Tavoite saavutetaan. 

KAI Tavoite on saavutettavissa, riippuu asiakkaistakin. 

LAP Tavoite saavutetaan. 

2.8.8. Ruokaviraston ohjaamien tehtävien asiakastyytyväisyys on vähintään 4 (asteikko 1-5) (TAE, Asiakaspalvelutyytyväisyys, asteikko 1-5) 

UUD Tavoite saavutetaan. 

VAR ELY-keskus tavoittelee myös vuonna 2022 hyvää tasoa asiakastyytyväisyydessä ja sitoutuu tavoitteeseen. Tietojärjestelmien parempi toiminta tukee 
tavoitteen saavuttamista. Yritystukien asiakastyytyväisyyttä saattaa hieman heikentää kielteisten tukipäätösten merkittävä määrä (jopa puolet kaikista 
päätöksistä). Valvonnan asiakastyytyväisyystutkimus toteutetaan välivuoden jälkeen loppuvuodesta 2021. Peltovalvonnoissa on otettu käyttöön sähköi-
nen pikakysely. Kaikki valvonnoista saatu palaute huomioidaan vuoden 2022 tehtävien hoidossa. Luomuvalvonnan asiakastyytyväisyyttä on alettu seu-
raamaan nimenomaisesti luomuvalvonnan tyytyväisyyttä mittaavalla ELY-keskuksen omalla sähköisellä kyselytutkimuksella. Toimintaa kehitetään edel-
leen saadun palautteen pohjalta. Korona-aikana valvontatehtävien asiakkuuksia on hoidettu korostetusti sähköisillä menettelyillä. Tavoitteena on pitää 
valvottavat tilat paremmin tietoisina valvonnan havainnoista ja ylipäätäänkin prosessien etenemisestä. 
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SAT Toteutuu. 

HÄM Tavoite on saavutettavissa. 

PIR Toteutuu; Ruokaviraston tulisi tehdä asiakastyytyväisyyskyselyt keskitetysti myös muiden sektoreiden kuin valvonnan osalta. 

KAS Tavoite on saavutettavissa. 

ESA Tavoite saavutetaan. 

POS ELY keskus pyrkii tähän tavoitteeseen ja tavoite hyvin saavutettavissa. 

POK Toteutuu. 

KES Tavoite saavutetaan. 

EPO Tavoite on saavutettavissa. 

POH Saavutettavissa. Rahoituksen osalta tulokset ovat olleet yli 4 joka vuosi siitä lähtien kun kysely alkoi. 

POP Tavoite saavutetaan. 

KAI Tavoite on saavutettavissa. 

LAP Tavoite on saavutettavissa. 

2.8.9. Maatalouden fosforitase (TAE) 

 

Lähde: http://stat.luke.fi/indikaattorit 

 

UUD Tavoite saavutetaan, mikäli kasvukauden sääolosuhteet eivät ole poikkeukselliset. 

VAR Ravinnetaseet ovat laskeneet kolmenkymmenen vuoden tarkastelujaksolla koko maassa ja suurin syy tähän on ollut väkilannoituksen vähentyminen. 
Sääolot vaikuttavat kuitenkin taseisiin aikaisempaa enemmän ilmastonmuutoksen vuoksi. Ilmastonmuutos lisää säiden ääri-ilmiöitä. Vuoden 2019 tavoi-
tetasoksi oli asetettu +1,0 kg/ha hyvien satotasojen vuoksi. Luken tilastotietojen mukaan V-S:n fosforitase oli – 1 kg/ha eli tavoite saavutettiin erinomai-
sesti. Fosforitase jäänee vuosina 2020 ja 2021 selvästi plussan puolelle kasvukausien kuivuudesta johtuen. Tavoitteena on taseen pitkäaikainen kes-

http://stat.luke.fi/indikaattorit
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kiarvon pysyminen vähintään ennallaan vuosittaisista säävaihteluista riippumatta. Viljelytoimenpiteiden kehittyminen (mm. tarkkuuslannoituksen/jaksote-
tun lannoituksen käyttö) ja pellon kasvukunnon parantamisen tähtäävät toimenpiteet (mm. kipsi/salaojitus/viherlannoitus) edesauttavat tavoitetta. Vuo-
den 2022 tavoitetaso on +/- 0 kg/ha. 

SAT Voidaan asettaa tavoitteeksi, vaikka ELY-keskuksen omien toimenpiteiden vaikutus mittarin toteutumiseen on vähäinen. 

HÄM Meillä ei ole tiedossa vuoden 2020 tietoa. Fosforitase on ollut –1,1 kg/ha vuonna 2019, mikä on vuosien 2015–2019 keskiarvoa (-0,58) alempi. Tavoit-
teena on taseen pysyminen ennallaan. 

PIR Taso 0,92 kg/ha pysyy ennallaan. 

KAS Pysyy ennallaan (Luken laskennassa uusin tieto vuodelta 2019 -1,8 kg/ha). Hankerahoituksella sekä Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-
ohjelman yhteisillä kehittämistoimilla edistetään maatalouden ympäristönsuojelua. 

ESA Tavoite saavutetaan, tilanne on jo nyt tavoitteen mukainen. 

POS ELY-keskus pyrkii auttamaan toimillaan trendinomaisen taseen alenemisen (vuosittaiset vaihtelut suuria) 

POK 3,0 kg/ha toteutuu. 

KES Tavoite saavutetaan. 

EPO Tavoite on 5 kg/ha alittui vuonna 2019 ollen 3,7 kg/ha. Vuoden 2019 hyvät satotasot ovat edesauttaneet tavoitteen saavuttamista. Kotieläinvaltaisena 
alueena tavoite on jatkossa myös 5kg/ha. 

POH Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on paljon eläimiä, jotka tuottavat paljon lantaa. Alueella fosforitase oli 2019 5,9 kg/ha eli noin 1/3 pienempi kuin 
2018. Syynä taseen laskemiseen on poikkeuksellisen hyvä sato 2019. Pitkällä tähtäimellä haastavan markkinatilanteen takia mm. monet siantuottajat 
ovat lopettaneet. Tilanne on sama naudantuotannon osalta (sekä liha- että maitotuotanto), eli monet tilat ovat lopettaneet. 

ELY-keskuksella ei ole kovin suuria mahdollisuuksia vaikuttaa asiaan, mutta kaikkia maaseutuohjelman antamia mahdollisuuksia käytetään. Ravintei-
den kierrätystoimenpiteillä ja lannan oikealla prosessoinnilla ja varastoinnilla voidaan saada tiettyjä parannuksia aikaan. Myös rakennetukipuolella on 
erilaisia rahoitusinstrumentteja käytössä. Täydentäviin ehtoihin kuuluvat vaatimukset valvotaan annettu-jen ohjeiden mukaisesti. Myös koulutuksella ja 
neuvonnalla voidaan vaikuttaa asiaan.  

Tavoite on edelleen, että fosforitase olisi ohjelmakauden lopussa 9,2 kg/ha. 

POP Tavoite saavutetaan. 

KAI 4,8 kg/ha 

LAP Fosforitaseen tavoite koko maassa on 5 kg/ha. Lapin typpitaseen keskiarvo vuosina 2015–2019 on 4,18.Lapin tavoite on taseen pysyminen ennallaan. 
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2.8.10. Maatalouden typpitase (TAE)  

 

Lähde: http://stat.luke.fi/indikaattorit 

UUD Tavoite saavutetaan, mikäli kasvukauden sääolosuhteet eivät ole poikkeukselliset. 

VAR Vuoden 2019 tavoitetaso oli +57 kg/ha ja Luken tilastotietojen mukaan V-S:n typpitase vuonna 2019 oli 37,5 kg/ha eli tavoite saavutettiin hyvän satota-
somäärän takia erinomaisesti. Tavoitteena on laskeva typpitase pitkällä aikavälillä vuosittaisten sääolosuhteiden vaihtelusta huolimatta. Tavoitteeseen 
pääsyä edesauttaa mm. ympäristökorvausjärjestelmän korkea sitoutumisaste ja kasvikohtaiset typen lannoitusrajat, nitraattiasetuksen typpilannoitusta 
koskevat vaatimukset, typensitojakasvien ja kerääjäkasvien viljely ja luomutuotannon laajeneminen sekä maan kasvukunnon parantamiseen tähtäävät 
toimenpiteet. Tavoiteluku vuodelle 2022 on 54. 

SAT Voidaan asettaa tavoitteeksi, vaikka ELY-keskuksen omien toimenpiteiden vaikutus mittarin toteutumiseen on vähäinen. 

HÄM Meillä ei ole tiedossa vuoden 2020 tietoa. Tavoitteena on ollut taseen pysyminen ennallaan. Typpitase on ollut 31,5 kg/ha vuonna 2019, mikä on vuo-
sien 2015–2019 keskiarvoa (35,34) alempi. 

PIR Taso 29,83 kg/ha pysyy ennallaan. 

KAS Pysyy ennallaan (Luken laskennassa uusin tieto vuodelta 2019 27,4 kg/ha). Hankerahoituksella sekä Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-
ohjelman yhteisillä kehittämistoimilla edistetään maatalouden ympäristönsuojelua. 

ESA Tavoite saavutetaan, tilanne on jo nyt tavoitteen mukainen. 

POS ELY-keskus pyrkii auttamaan toimillaan trendinomaisen taseen alenemisen (vuosittaiset vaihtelut suuria) 

POK 33,0 kg/ha toteutuu 

KES Tavoite saavutetaan. 

EPO Vuonna 2019 N-tase 51,6 ja tavoitetta 50 lähestyttiin. Vuoden 2019 hyvät satotasot ovat edesauttaneet tavoitteen lähestymistä. Kotieläinvaltaisena 
alueena tavoite 50 on tiukka ja se säilytetään. 

POH Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella typpitase oli vuonna 2019 56,8 kg/ha. Syynä taseen laskemiseen on poikkeuksellisen hyvä sato 2019. Pitkällä 
tähtäimellä typpitaseen odotetaan laskevan samasta syystä kuin fosforitaseen, eli eläintilat vähenevät. Tämän johdosta on todennäköistä, että myös 
typpitase laskee tulevaisuudessa. ELY-keskuksen mahdollisuudet vaikuttaa asiaan ovat saman tyyppiset kuin edellisessä kohdassa 9. 

Tavoitteena on, että typpitase olisi 74 kg/ha ohjelmakauden lopussa. 

POP Tavoite saavutetaan. 

http://stat.luke.fi/indikaattorit


   82 (85) 
  

 

KAI 46 kg/ha 

LAP Typpitaseen tavoite on 46 kg/ha, Lapin keskiarvo v. 2015–2019 on 45,6 kg/ha. Tavoitteena on taseen pysyminen ennallaan 

  

1) Suorien tukien ja ohjelmatukien loppuosan maksujen edellytyksenä on, että kaikki paikalla tehtävät valvonnat on suoritettu.  

2) Mukana ovat momentilta 30.10.64 rahoitettavat yritys- ja hanketuet, ei kuitenkaan toimintaraha, tekninen apu sekä muu valtakunnallisesti yhdelle ELY-
keskukselle hallinnoitavaksi kohdennettu valtuus.   

3) Käsittelyaika lasketaan 1.1.-31.12.2022 välillä vireille tulleista hakemuksista. Yritys- ja hanketukihakemusten käsittelyaika (mediaanivrk) lasketaan 
valintajakson päättymispäivämäärästä siihen saakka, kunnes päätös asiakkaalle on tehty. Mukaan lasketaan myös se aika, jolloin hakemus on ollut 
asiakkaan täydennettävänä. Tavoite koskee EU:n maaseuturahaston osarahoittamia toimia. Maksuhakemusten käsittelyaika tarkoittaa maksuhake-
muksen Hyrrä-järjestelmässä vireille tulon ja hakemuksen maksamispäätöspäivämäärän välistä aikaa vuorokausina.  Maksuhakemusten tavoite kos-
kee myös rakennetukia.  Leader-ryhmien kautta tulleiden hakemusten käsittelyaika ELY-keskuksissa alkaa siitä, kun hakemus on lähetetty Hyrrä-
järjestelmän kautta ELY-keskuksen käsiteltäväksi ja päättyy, kunnes päätös asiakkaalle on tehty.  

Käsittelyajan seurantaraportit ajetaan siten, että vuonna 2022 vireille tulleiden hakemusten lopullinen käsittelyaika voidaan todeta. 
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2.9. Maaseutuohjelman seurantamittarit 

 ELY-keskuksen arvio indikatiiviseksi määrälliseksi tavoitteeksi vuodelle 2022 

 

2.9.1. Maaseutuohjelman tuloksena syntyneiden uusien työpaikkojen määrä (Manner-Suomi: 7 000 kpl) 

 UUD VAR SAT HÄM PIR KAS ESA POS POK KES EPO POH POP KAI LAP 

kpl 70 75 70  40 80 50 45 30 222 130 180 80 110 30 50 

2.9.2. Maaseutuohjelman tuloksena syntyneiden uusien tai toimintaansa kehittäneiden yritysten määrä (Manner-Suomi: 6 600 kpl) 

 UUD VAR SAT HÄM PIR KAS ESA POS POK KES EPO POH POP KAI LAP 

kpl 40 60 70 40 100 60 50 60 56 32 120 70 110 50 124 

2.9.3. Koulutukseen osallistuneet henkilöt (Manner-Suomi: 52 000 henkilöä) 

 UUD VAR SAT HÄM PIR KAS ESA POS POK KES EPO POH POP KAI LAP 

hlö 300 900  200 400 360 450 200 300 100 1100 50 300 1000 250 100 

2.9.4. Investointitukea saaneet maatilat (Manner-Suomi: 9 000 maatilaa) 

 UUD VAR SAT HÄM PIR KAS ESA POS POK KES EPO POH POP KAI LAP 

kpl 80 200 130 100 100 70 50 145 52 50 150 300 300 25 40 

2.9.5. Nuorten viljelijöiden aloitustukea saaneet (kpl) (Manner-Suomi: 2 700 tilaa) 

 UUD VAR SAT HÄM PIR KAS ESA POS POK KES EPO POH POP KAI LAP 

kpl 20 30 30 30 25 10 11 20 37 18 30 25 45 3 10 

2.9.6. Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostukseen, markkinoille saattamiseen ja kehittämiseen investoineet yritykset (Manner-Suomi: 750 
yritystä) 
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 UUD VAR SAT HÄM PIR KAS ESA POS POK KES EPO POH POP KAI LAP 

kpl 10 10 10 5 8 10 4 2 15 12 5 8 10 3 15 

2.9.7 Eläinten hyvinvoinnin edistämiseen sitoutuneet maatilat (kpl) (Manner-Suomi: 6 100) 

 UUD VAR SAT HÄM PIR KAS ESA POS POK KES EPO POH POP KAI LAP 

kpl 165 508 300 360 390 200 350 700 300 325 793 660 600 140 180 

2.9.8 Neuvontaa saaneet maatilat (Manner-Suomi: vähintään 70 % tiloista)  

 UUD VAR SAT HÄM PIR KAS ESA POS POK KES EPO POH POP KAI LAP 

kpl 700 1000 600 400 700 600 600 600 421 1620 2000 900 1500 440 50 

2.9.9 Ympäristö‐ ja ilmastotoimiin sitoutuminen (%) (Manner-Suomi: 83 % KMM:sta) 

 UUD VAR SAT HÄM PIR KAS ESA POS POK KES EPO POH POP KAI LAP 

% 95 92,7 87 85 94 92 85 90 92 92 90 83 85 75 83 

2.9.10 Luonnonmukaiseen tuotantoon sitoutuminen (16 %) (Manner-Suomi: 16 %) 

 UUD VAR SAT HÄM PIR KAS ESA POS POK KES EPO POH POP KAI LAP 

% 17 12,2 9 10 17,5 18 18 14 30 13 14 12,5 18 22 16 

2.9.11 Palveluiden ja kylien kehittäminen (hanketta kpl) (Manner-Suomi: 5 100 kpl) 

 UUD VAR SAT HÄM PIR KAS ESA POS POK KES EPO POH POP KAI LAP 

kpl 35 20 35 50 25 40 30 4 50 15 30 30 60 20 50 

2.9.12 Laajakaistahankkeet (kpl) (Manner-Suomi: 100 kpl) (Rahoitetaan elpymisvaroista.) 

 UUD VAR SAT HÄM PIR KAS ESA POS POK KES EPO POH POP KAI LAP 

kpl                
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2.9.13 Yhteistyötoimet (kpl) (Manner-Suomi: 810 kpl) 

 UUD VAR SAT HÄM PIR KAS ESA POS POK KES EPO POH POP KAI LAP 

kpl 8 8 15 5 5 10 5 2 5 10 8 5 10 5 10 

 

 

 


