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Maakunnan tehtävät maa- ja 
elintarviketaloudessa sekä maaseudun 
kehittämisessä  

– elintarvikevalvonta 
– eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta 
– eläinlääkäripalvelut 
– maatalous 
– maaseudun kehittäminen 
– maataloustuotteiden markkinajärjestelyt 
– maatalouden tuotantopanosten turvallisuus, laatu ja käyttö  
– kasvinterveyden valvonta 
– varautumisen tehtävät 



Voimavarat tavoitteiden saavuttamiselle 
• MMM:n hallinnonalan määrärahat vuoden 2018 talousarvioissa, 

yhteensä 2 600 milj. € 
• Maaseudun kehittäminen sekä maa- ja elintarviketalous  
     2 200 milj. €, noin 1 700 htv:tä, joista noin 800 htv  
     maksajavirastotehtävien kokonaisuudessa 
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Maaseutuohjelman 2014-2020 varat 
toimenpiteittäin (yhteensä 8,2 mrd €) 



Maaseutuohjelman määrälliset tavoitteet 
Tavoite

Koulutukseen osallistuneet henkilöt 25 000 hlö
Investointitukea saaneet maatilat 7 000 tilaa
Nuorten viljelijöiden aloitustukea saaneet 2 700 tilaa
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostukseen, markkinoille 
saattamiseen ja kehittämiseen investoineet yritykset 550 yritystä
Eläinten hyvinvoinnin edistämiseen sitoutuneet maatilat 4 500 tilaa
Neuvontaa saaneet maatilat 43 000 tilaa
Ympäristö- ja ilmastotoimiin sitoutuminen 83 % käytössä olevasta maatalousmaasta
Luonnonmukaiseen tuotantoon sitoutuminen 16 % käytössä olevasta maatalousmaasta
Yritysten perustaminen ja toiminnan kehittäminen 6 000 yritystä
Luodut työpaikat 5 700 työpaikkaa
Hankeet
- palveluiden ja kylien kehittäminen 3 500 hanketta
- laajakaistahankkeet 100 hanketta
- yhteistyötoimet 310 hanketta



Maaseutuohjelman tavoitteiden toteutumista 
seurataan maakunnittain   

• Maaseudun kehittämisen tarpeet maakunnassa sekä suhteessa maakunnan 
kehittämisen kokonaisuuteen 

• Ohjelman valtakunnalliset tavoitteet jalkautetaan maakunnittain 
• Seuranta maakunnittain 
• Kuvaus ja johtopäätökset maaseutuohjelman toteutumasta maakunnassa 
• Kuvaus ja johtopäätökset maakuntien kustannustieto- ja 

vaikuttavuusmittareiden toteumasta maakunnassa 6 

Maaseutuohjelmalla 

Edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta harjoitetaan taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla. 

Lisätään maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua vahvistamalla paikallista 
omaehtoista toimintaa. 

Lisätään maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua vahvistamalla paikallista 
omaehtoista toimintaa. 



EU:n rahoituskausi 2021- 

• Uutta: CAP-strategia 
• Toteutuman seuranta ja raportointi maakunnittain 
• Ohjelmakauden alussa keskustelu maaseutuohjelman varojen 

jakokriteereistä maakunnittain  
• Ohjelmavalmistelussa myös työnjako:  

– maakunta - Leader-ryhmät - kunnat 
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Maksajavirastotehtävien hoitaminen 

• Maakuntauudistus selkeyttää maksajavirastorakennetta 
Suomessa 

• Uusi säädös: Laki maksajavirastotehtävien hoitamisesta 
maakunnissa 

• Maksajavirastotehtäviä ei voida hoitaa liikelaitoksessa, eikä 
maakunta saa siirtää maksajavirastosopimuksessa määriteltyjen 
tehtävien hoitamista kolmannelle osapuolelle 

• Maaseutuvirasto aloittaa maksajavirastosopimuksia koskevat 
neuvottelut tämän vuoden aikana 
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Elintarviketurvallisuus, eläinten hyvinvointi 
ja kasvintuotanto 

• MMM: Muuttuva lainsäädäntö (eläinlääkäripalvelut, eläinten 
terveyden ja hyvinvoinnin valvonta, elintarvikevalvonta ja –
neuvonta, kasvinterveyden ja tuotantopanosten valvonta, 
löytöeläinten hoito 

• Maakuntien kustannustieto- ja vaikuttavuus -mittarit ja 
johtopäätökset niiden tuloksista 

• Ruokavirasto: Kansallisen monivuotisen valvontasuunnitelman 
(VASU) tulokset, mittarit ja päivitys 
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Maakunnan terveiset hallinnolle – 
tilannekuva ja valvonnan toteutuminen 

• Kuvaus eläintuotannosta, vastustettavien eläintautitapausten 
lukumäärä 

• Kuvaus asiakkaista ja eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä 
• Kuvaus elintarviketuotannosta ja –toimijoista 
• Kuvaus eläinsuojeluvalvonnasta, mukaan lukien löytöeläinten 

hoidon järjestäminen 
• Kuvaus kasvintuotannosta, vaarallisten kasvintuhoojatapausten 

lukumäärä 
• Kuvaus varautumisen tehtävien järjestämisestä 
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