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Kehittämishankkeiden kokonaisuus

• Yleishyödylliset ympäristöinvestoinnit 

ja investoinnit maaseudun 

toimintaympäristön kehittämiseksi

• ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen

• luonnonvarojen kestävään hoitoon

• luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

• maaseudun toimintaympäristön kehittäminen

• Koulutus

• Tiedonvälitys

• Laajakaistainvestoinnit

• Yhteistyötoimet:

• EIP-hankkeet

• Maatilojen kilpailukyvyn kehittäminen ja tilojen 

nykyaikaistaminen

• Laatujärjestelmien ja tuottajaorganisaatioiden 

edistämiseksi

• Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen

• Luonnonvarojen kestävään hoitoon

• Nuorten viljelijöiden ja yritystoiminnan edistämiseksi

• Sosioekonomisen rakenteen kehittämiseksi

• Yhteistyö: Älykkäät kylät

• Leader: pienhankkeet
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Yhteistyötoimet ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen

• Hankkeilla edistetään käytäntöön kytkeytyvää 
ilmastotutkimusta, tuotekehitystä, 
innovaatioiden valmistelua ja käyttöönottoa, 
laatua, logistiikkaa, kustannustehokkuutta sekä 
tehostetaan tuotantoprosesseja ja markkinoiden 
toimivuutta sekä uusien ratkaisujen löytymistä 
mm. lisäämällä ilmastonmuutokseen liittyvää 
asiantuntemusta, riskien ja 
sopeutumistarpeiden ja keinojen tunnistamista, 
kansainvälistä ja yli sektorirajojen tapahtuvaa 
yhteistyötä.
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Yleishyödylliset investoinnit
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 

• investointihankkeita, joilla luodaan ja parannetaan maaseudun 

energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta ja uusiutuvia 

energialähteitä ja niiden käytön lisäämistä mm. kylissä, kunnissa ja 

muissa yhteisöllisissä tiloissa ja paikoissa.

• Toimenpiteessä voidaan edistää ilmastoratkaisuihin liittyvien 

koneiden ja laitteiden yhteisöllistä yhteiskäyttöä, hankkia 

laitteita yhteiseen käyttöön sekä tukea jakamis- ja kiertotaloutta 

edistäviä investointeja. Esimerkkinä uusiutuvan energian 

käyttöönotto yhteisissä tiloissa, kuten aurinkopaneelien tai 

ilmalämpöpumpun hankkiminen. 
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Yhteistyötoimet luonnonvarojen 
kestävään hoitoon 

• Luonnonvara-alan innovaatioyhteistyöhön 
toimijoiden välillä. Tavoitteena on tehostaa 
ravinnevirtojen hyödyntämistä ja vähentää 
vesistökuormitusta ja parantaa vesistöjen tilaa. 
Tavoitteena on lisätä tietämystä valuma-alueiden 
painetekijöistä ja vesiensuojelusta, ravinteiden 
kierrätyksestä ja käytettävissä olevista uusista 
menetelmistä sekä tuoda asukkaille, yhdistyksille 
ja yrittäjille ideoita ja virikkeitä uusista yhteistyö-
ja liiketoimintamahdollisuuksista.
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Yleishyödylliset investoinnit
luonnonvarojen kestävään hoitoon

• investointihankkeita, joilla edistetään ja 

parannetaan vesiensuojelun tilannetta, 

vahvistetaan yhteistyötä ja verkostoitumista esim. 

valuma-alueilla, kehitetään ja pilotoidaan uusia 

menetelmiä, työkaluja ja toimintatapoja pienten 

vesialueiden, rakennettujen 

vesiensuojelukosteikkojen ja muiden alueiden ja 

maaperän hoidossa ja kunnostamisessa. 
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Yleishyödylliset investoinnit luonnon 
monimuotoisuuden edistämiseksi

• Toimenpiteessä toteutetaan investointihankkeita, 

joilla luodaan ja parannetaan maaseudun 

maisemanhoitoa, kylämaisemien 

monimuotoisuutta, luonnon monimuotoisuutta 

ja ekosysteemipalveluja. 
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Älykäs kylä -yhteistyöhankkeet

• Kannustetaan löytämään aivan uusia ja 
keskenään risteäviä polkuja maaseudun 
kehittämisen, tutkimuksen, liikenteen, energian 
ja digitaalisen kehityksen osalta.

• Älykkäät kylät ovat maaseutualueiden yhteisöjä, 
jotka käyttävät innovatiivisia ratkaisuja 
parantaakseen kestävyyttään ja resilienssiään 
paikallisten vahvuuksien ja mahdollisuuksien 
pohjalta.

• Hankkeilla on tarkoitus edistää kylän tai kunnan 
elinvoimaa hyvin konkreettisesti. 

8 24.11.2022   |   Tiia Rantanen



CAP-suunnitelma:
Koulutus ja tiedonvälitys

• osaamisen lisäämiseen sekä luonnon, 
ympäristön ja ilmaston suojeluun liittyvään 
tiedon lisäämiseen.

• Teemoina mm. luonnon monimuotoisuus-

toimien edistäminen, tuottajien markkina-

osaamisen parantaminen ja kuluttaja-

ymmärryksen lisääminen. Tiedon lisäämisellä on 

tarkoitus tavoittaa myös maaseudun nuoret.
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Uusi kausi alkaa vuonna 2023
Tukea haetaan ELY-keskuksista ja Leader-ryhmistä

Seuraa hakujen avautumista www.maaseutu.fi

Kiitos mielenkiinnosta!

http://www.maaseutu.fi/

