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Maaseutuohjelman tavoitteet
Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö
maaseudulla lisääntyvät

Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen tehostuvat

Luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja
maatalouskäytössä olevan maaperän tila paranevat

Maaseudun yritystoiminta monipuolistuu työllisyys,
palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat

Maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu

Maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään ja
arvostuksiin tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla
eläinten hyvinvointia
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Maaseutuohjelman julkinen* rahoitus
Toimenpide

milj. euroa

Koulutus ja tiedonvälitys
Neuvonta
Investoinnit fyysiseen omaisuuteen
- josta kokonaan kansallinen lisärahoitus
Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen
- josta kokonaan kansallinen lisärahoitus
Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
Ympäristökorvaukset
Luonnonmukainen tuotanto
Luonnonhaittakorvaukset
- josta kokonaan kansallinen lisärahoitus
Eläinten hyvinvointi
Yhteistyö ja innovaatiot (sis. EIP)
Leader
Tekninen apu
Yhteensä

80
34
1 035
656
402
67
80
1 586
326
3 734
1 924
458
160
300
70
8 265

* Lisäksi yksityiset panostukset esim. investointeina ja talkootyönä
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Maaseutuohjelman toimenpiteet, joilla
voidaan edistää ympäristöasioita
Koulutus ja tiedonvälitys
• Ympäristöosaamisen kehittäminen

Ympäristökorvaukset
• Ympäristösitoumus ja -sopimukset

Neuvonta
• Neuvontaa myös ympäristöasioista
• Ympäristösitoumuksen mukauttaminen

Luonnonhaittakorvaukset
• Korvauskelpoisuus pysyville laitumille

Investoinnit
• Lannankäsittely
• Säätösalaojitus
• Kosteikkojen perustaminen
• Luonnonlaitumien peruskunnostus

Eläinten hyvinvointikorvaukset
• Laiduntamisen edistäminen
Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
• Esim. yhteisölliset ympäristötoimet, uusiutuva
energia, virkistyspalvelut, luontoreitistöt,
asuinympäristö, maisemanhoitosuunnitelmat

Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen
• Tuote- ja palvelukehitys, innovaatiot,
työmahdollisuudet: esim. lannan
tuotteistamisen kehittäminen,
ympäristöyrittäjyys

Yhteistyö
• Yhteishankkeet, esim. verkostojen luominen,
kehittämishankkeet innovaatioiden, uusien
käytäntöjen tai tekniikoiden käyttöönotto,
pilottihankkeet

Luonnonmukainen tuotanto

Leader
• Paikallisten Leader-ryhmien kautta
toteutettavat ympäristöhankkeet
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31.10.2016

Materiaali perustuu julkaisuhetken tietoihin

Ohjelman varat toimenpiteittäin

Koulutus ja tiedonvälitys
Investoinnit fyysiseen omaisuuteen*
Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
Luonnonmukainen tuotanto
Eläinten hyvinvointi
Leader

Neuvonta
Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen**
Ympäristökorvaukset
Luonnonhaittakorvaukset***
Yhteistyö ja innovaatiot (sis. EIP)
Tekninen apu

Julkinen rahoitus yhteensä 8 265 miljoonaa euroa
*
**
***
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Sisältää kokonaan kansallista lisärahoitusta 656 milj. euro
Sisältää kokonaan kansallista lisärahoitusta 67 milj. euroa
Sisältää kokonaan kansallista lisärahoitusta 1 924 milj. euroa

Ympäristökorvaukset
•

ympäristösitoumus (vain viljelijöille) sisältää pelloille kohdistuvia lohkokohtaisia toimia, joilla
BD-vaikutus). Sitoutuneiden ala kattaa yli 90 % maatalousmaasta, uusia sitoumuksia ei tehdä,
lohkokohtaisten toimien tilakohtaista alaa rajoitettu, mutta vuosittainen ala voi useimmissa
toimissa vaihdella tietyissä rajoissa. BD:hen kohdistuvia lohkokohtaisia toimia ovat:
- Ympäristönhoitonurmet (sis. mm. suojavyöhykkeet ja luonnonhoitopeltonurmet)
- Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys
- Peltoluonnon monimuotoisuus (sis. mm. monimuotoisuuspellot)
- Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu

•

ympäristösopimukset ovat kaikki BD-tavoitteisia ja ne tehdään pellon ulkopuoliselle alalle
lukuun ottamatta kurki-hanhi-joutsen-peltoja (tuensaajina myös muita kuin viljelijöitä eli
rekisteröidyt yhdistykset ja kosteikoissa vesioikeudelliset yhteisöt)
- Kosteikkojen hoito
- Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito
- Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot (vain viljelijöille, ei enää haettavissa tavoitealan täytyttyä)
- Alkuperäisrotujen kasvattaminen

Ympäristökorvaukset
•

Geenipankkisäilytys koostuu seuraavista toimista (alatoimenpide 10.2): (Luonnonvarakeskus
toteuttaa kahta jälkimmäistä)
- Alkuperäiskasvilajikkeiden ylläpito
- Alkuperäiskasvien varmuuskokoelmat
- Alkuperäisrotujen perimän säilytys

•
•
•

Luomu
Luonnonmukainen tuotanto
Luonnonmukainen kotieläintuotanto

•
•
•

Ei-tuotannolliset investoinnit (investointituki, jonka jälkeen tehtävä hoidosta ympäristösopimus)
Kosteikkojen perustaminen
Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaus ja aitaaminen

•

Katso toimenpidekohtaista tietoa myös ohjelman uusilta tietosivuilta:
https://www.maaseutu.fi/fi/maaseutuohjelma/arvionti-jaseuranta/vuosikertomukset/Sivut/default.aspx

Alueelliset kehittämistoimenpiteet

Maaseutu.fi
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