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CAP-
SUUNNITELMAN 
LÄPILEIKKAAVAT 
TAVOITTEET: 
OSAAMINEN, 
INNOVAATIOT JA 
DIGITALISAATIO
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Lappeenranta



Maa-, metsä- ja 
puutarhatalouden 
tuotantoedellytysten 
parantaminen
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Tavoite, maa- ja puutarhatalous

• Kaakkois-Suomessa on monipuolista ja kannattavaa maa- ja 
puutarhatalousyrittäjyyttä, jota harjoitetaan ilmastoystävällisin 
menetelmin hyödyntäen uusinta osaamista, teknologiaa ja 
digitalisaatiota.

• Puutarha- ja erikoiskasvituotanto, kierto- ja biotalous sekä muu 
vihreä talous tarjoavat maatilayrityksille uusia mahdollisuuksia. 
Viljelymenetelmien ilmasto- ja ympäristöviisautta 
kehitetään, uusiutuvan energian ja bioenergian käyttöä lisätään 
sekä kasvatetaan markkinaehtoista luomutuotantoa.

• Maa- ja metsätalousyrittäjien liiketoimintaosaamisen ohella 
edistetään maatalousyrittäjien hyvinvointia ja sukupolvenvaihdoksia 
sekä kannustetaan toimijoita innovatiivisuuteen, jotta uusia 
tuotantomenetelmiä saadaan otettua käytäntöön. 

• Tavoitteena on tuottaa kannattavasti ja kestävästi ruokaa, rehua ja 
energiaa sekä samalla nostaa tuotannon jalostusastetta.

• Arvoketjujen kehittymisen ohella alkutuotanto nähdään keskeisenä 
osana pellolta pöytään ulottuvaa ruokajärjestelmää ja -turvallisuutta 
sekä huoltovarmuutta.
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Tavoite, metsätalous

• Metsätalouden merkitys on alueella entisestään vahvistuva, 
mikä näkyy metsiin 
liittyvän yritystoiminnan kilpailukykyisenä monipuolistumisena ja 
arvoketjujen kehittämisenä.

• Puurakentamisen lisääntyminen ja puupohjaisten tuotteiden 
kasvava kysyntä luovat kasvumahdollisuuksia niin kotimaassa 
kuin kansainvälisestikin.

• Ympäristö- ja ilmastokestävän metsätalouden kehittämisen 
ohella metsien saavuttavuutta parannetaan sekä 
yritystoiminnassa että virkistyskäytössä.

• Metsätaloudenkehittämisessä arvostetaan luonnon 
monimuotoisuuden edistämistä ja vesien suojelua.
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Elinvoimaiset 
maaseutualueet
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Tavoite

• Elinvoimaiset maaseutualueet on kokoava strateginen painopiste, 
joka rakentuu maa- ja metsätaloudelle, toimivalle 
ruokajärjestelmälle sekä monimuotoiselle yrittäjyydelle. Näiden 
lisäksi tarvitaan toimenpiteitä ja ennen kaikkea laajasti eri 
sidostahoja ja alueen asukkaita yhdessä 
luomaan toimivia puitteita entistä paremmalle elämälle sekä 
sujuvalle arjelle. 

• Asumiseen ja yrittämiseen vaikuttavat monet veto-, pito- ja 
lumovoimatekijät, kuten työllistymismahdollisuudet, osaavan 
työvoiman saatavuus, yritysilmasto tai koko perheen harraste- ja 
vapaa-ajan palvelut.

• Arjen, työn ja yrittämisen ratkaisuja kehitetään, jotta alueelliset 
erot esim. palveluiden saatavuudessa vähenevät.
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Maaseudun kehittämishankkeet – toteutusta paikallisesti, 
alueellisesti, alueiden välisesti, valtakunnallisesti, kansainvälisesti

• Koulutushankkeet – monipuoliset mahdollisuudet

• Tiedonvälityshankkeet – uutta tietoa laajalle 
kohderyhmälle

• Yhteistyöhankkeet
• Vähintään kahden toimijan yhteistyöhankkeet

• Vähintään kolmen toimijan yhteistyöhankkeet (yritysryhmä)

• Investointihankkeet
• Yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit

• Investoinnit maaseudun toimintaympäristön kehittämiseksi

• Laajakaistat (vain ELY-keskukset)

• Pienhankkeet (vain Leader-ryhmät)

Uutta vuodesta 2023 lähtien:

Entistä enemmän rahoitetaan ilmasto- ja ympäristöasioihin 
liittyviä hankkeita

Lisäksi painotetaan osaamista ja digitalisaatiota edistäviä 
hankkeita
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Yrittäjyyden 
vahvistaminen
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Tavoite

• Kaakkois-Suomen maaseudun yrittäjyyttä vahvistetaan tukemalla yritysten
toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä, osaamista ja yritysyhteistyötä.

• Alueen maaseutu tarjoaa vetovoimaisen ja toimivan ympäristön maa- ja 
metsätalousyrittäjyyden lisäksi myös muulle uudistuvalle ja monipuolistuvalle
yritystoiminnalle.

• Kasvua ja kilpailukyvyn kehittymistä vahvistetaan rahoittamalla yritysten
tarvelähtöistä kehittämistä sekä investointeja.

• Uudistuva metsäteollisuus sekä kehittyvä kierto- ja biotalous vahvistavat
elinkeinotoimintaa.

• Alueen sijainti pääkaupunkiseudun läheisyydessä sekä rata- ja satamaverkoston
logistisena keskuksena luo mahdollisuuksia yritystoiminnan monipuolistamiselle ja 
kansainvälistymiselle. 

• Palveluelinkeinot työllistävät yhä useampia, samoin luontomatkailu ja 
luonnontuotealan yrittäjyys. 

• Kannustamalla nuoria yrittäjyyteen turvataan samalla yritysten sukupolven-
vaihdoksia. Uusien yritysten alkutaipaleen tukeminen eri välinein on tärkeää.

• Tavoitteena on ilmastoystävällisten menetelmien tukemisen lisäksi lisätä yrittäjien ja 
henkilöstön osaamista sekä yritysverkostoja.
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Jukka Penttilä, KASELY

Maaseudun yritysrahoitus

Leadereiden tukivalikoima

- Yritystoiminnan käynnistäminen maaseudulla (yrittäjyyskokeilu, 
omistajanvaihdos, osa-aikaisen yrittämisen käynnistäminen, päätoimisen 
yrittämisen käynnistäminen, maatalouden kokeilutuki)

- Maaseutuyritysten kehittäminen

- Maaseutuyritysten investoinnit 

ELY-keskuksen tukivalikoima

- Uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden investoinnit

- Maatalous- ja luonnontuotteiden jalostuksen ja kaupan 
pitämisen investoinnit

- Maaseudun mikro- ja pienyritysten sekä monialaisten 
maatilojen investoinnit

- Maatilakytkentäisen yritystoiminnan käynnistäminen

- Maaseutuyritysten kehittäminen



Kaakkois-Suomen CAP rahoitus 2023 - 2027
Alustava rahoituskehys toimenpiteille 45,8 M€ (EU 
+ kansallinen).

Kehittämisrahoitus 23,3 M€, josta
yritystukiin 11,65 M€ (50 %) ja

hanketukiin 11,65 M€ (50 %).

Maatalouden rakennetukiin 22,5 M€:
▪ Nuoren viljelijän aloitustuki 2,4 M€
▪ Maatilojen kilpailukyky ja nykyaikaistaminen 16,1 M€
▪ Biokaasuinvestoinnit 0,7 M€
▪ Maatilojen energiainvestoinnit 1,5 M€
▪ Ympäristön tilaa edistävät investoinnit 1,4 M€
▪ Eläinten hyvinvointi 0,4 M€.

Ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitukseen
valtakunnallisesti varattu n. 36 M€. 

Vuosille 2026-2027 valtakunnallinen reservi n. 35 M€

Valtakunnallisiin hankkeisiin 10 M€ ja 
valtakunnallisiin EIP-hankkeisiin 5 M€.

Lisäksi tulossa kansallisia energiainvestointitukia
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Kaakkois-Suomen 
ELY-keskuksen
hanke– ja yritystukien
rahoituksen jakauma

MMM:n vahvistama osuus CAP-
suunnitelman rahoituksesta yritys-
ja hanketukiin 5,3 % vuosina
2023-2027

-> 23,3 M€, n. 4,66 M€/v 50,0 %

10,7 %

8,6 %

25,5 %

5,2 %

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 %

Yritysrahoitus 11,65 M€

Laajakaistainvestoinnit 2,5 M€

Yleishyödylliset investoinnit 2,0 
M€

Yhteistyötoimenpiteet 5,95 M€

Koulutus ja tiedonvälitys 1,2 M€
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Järvi-Suomen 
maaseutu ilmasto- ja 

ympäristöohjelma
Kattava yhteistyöohjelma, jota toteutetaan myös osana 
Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-
Karjalan ja Keski-Suomen maaseutusuunnitelmia.

https://www.doria.fi/handle/10024/175347

MMM kohdentamassa 3 miljoonaa euroa ns. JÄSMY-
ohjelman toteuttamiseen. Summa sisältyy alueellisiin
myöntövaltuuksiin.

Toimeenpanoa mm. teemahauilla:  

• Menossa vihreän siirtymän kehittämishankkeiden
ideahaku 16.1.- 17.2.2023 käsittäen myös muut
soveltuvat rahoituslähteet.

https://www.doria.fi/handle/10024/175347


16

Haut alkavat vaiheittain vuonna 2023 

Asetukset voimaan 
kevään aikana.

Päätökset 
valintajaksoista

Kevät-kesä 2022

Maa- ja 
metsätalousministeriö 
valmistelee CAP-
suunnitelmaa ja kansallista 
lainsäädäntöä

Lait voimaan 
1.1.2023

Komissio hyväksyi Suomen 
CAP-suunnitelman 
31.8.2022

Ruokavirasto valmistelee ohjeistuksen ja 
määräykset sekä kouluttaa aluehallinnon

Haut alkavat vaiheittain, kevät 2023

Asiointipalvelujen 
ennakoivat määrittelyt

Asiointipalvelujen määrittelyjen 
viimeistely ja hyväksymistestaus

Syksy 1.1.2023 Talvi 2023 Kevät 2023

Viestintä tukien 
hakemisesta

vValtakunnalliset
valintakriteerit 

hyväksytty 
seurantakomiteassa



Kaakkois-Suomen maaseudun 

kehittämisohjelman 

starttitilaisuudet: tiistai 18.4.2023 

klo 12 - 16 Kouvola (Kouvolan 

Lakritsi)  ja torstai 20.4.2023 klo 12 -

16 Lappeenranta (kaupungintalo)

Kiitos!

Jukka Penttilä, KASELY
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