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Ohjelmakauden 2014-2020 toteumatietoja
• 2762 koulutukseen osallistuneita henkilöitä
• 707 investointitukea saanutta maatilaa
• 217 nuorten viljelijöiden aloitustukea saanutta viljelijää
• 41 elintarvikeyrityksen investointia
• 1267 neuvontaa saanutta maatilaa
• 371 yritysten perustaminen ja toiminnan kehittäminen
• 399 uutta työpaikkaa
• 333 palveluiden ja kylien kehittäminen
• 3 laajakaistahanketta
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Maaseudun kehittäminen on ohjelmaperusteista
Ohjelmallinen kokonaisuus
ELYjen
alueelliset
maaseudun
kehittämissunnitelmat
(15 kpl)


Leaderryhmien
paikallisstrategiat
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Suomen CAPsuunnitelma
(sisältää
Ahvenanmaan)
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Kukkonen

Visio ohjelmakaudelle 2023‒2027
Hämeen maaseutu on uudistuva ja
vetovoimainen vihreän kasvun suunnannäyttäjä
Maaseudun elinvoima strategisena kärkenä
elinkeinot, asuminen ja hyvinvointi
• ruokasektori
• maaseudun palvelut
• luonnonvarojen kestävä käyttö
• asuminen maaseudulla
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Strategisia päätavoitteita
Muutoksen aikaansaaminen
elinkeinotoiminnassa
(elinkeinollinen tavoite)
 uusi osaaminen, yritysverkostot,
uudistavat investoinnit, älykäs
kilpailukyky, uudet yritykset ja työpaikat,
säilytettävät työpaikat lisäämällä
kilpailukykyä, käytännönläheiset
innovaatiot, kansainvälistyminen,
vastuullisuus kilpailutekijänä,
jalostusarvon kasvattaminen, omistajaja sukupolvenvaihdokset, ym.
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Maaseutualueiden väestön muutokseen
ja hyvinvointiin vaikuttaminen
(väestöllinen tavoite)
 vakituisten asukkaiden väestömäärä ei
vähene tai väheneminen toteutuu hallitusti,
kausiasukkaiden määrä lisääntyy (vapaaaika ja monipaikkainen työ), monipuolisia
asumis- ja palveluratkaisuja vetovoiman
lisäämiseen, edellytysten luominen
vetovoimalle, maaseutuasukkaiden
hyvinvointi lisääntyy, syntyy veto- ja
pitovoimaisia maaseudun kuntataajamia
ja kyliä.

Strategisia kärkiä/painopisteitä/toimintaperiaatteita
•

Maaseudun yritystoiminnan uudistaminen
ja monipuolistaminen

•

Hämeen monipuolinen maaseutu tarjoaa
uusia mahdollisuuksia yrittämiselle ja
asumiselle ottaen huomioon erilaiset
alueet –paikkaperustainen kehittäminen

•

Yritysten kilpailukyky ja kasvu, uusi
yrittäjyys

•

Luonnonvarojen kestävä käyttö ja
biotalouden uudet ratkaisut

•

Veto- ja pitovoimainen monimuotoinen
asuinmaaseutu ja asukkaiden hyvinvointi

Älykästä kehittämistä ja vaikuttavaa
uudistamista –tulokset ja vaikuttavuus
edellä

•

•

•

Ympäristöystävällinen, ilmastomyönteinen
ja digitalisoitunut maaseutu

Osaaminen ja yhteistyö – tietoon ja
osaamiseen perustuva uudistuminen

•

•

Vihreän siirtymän edelläkävijä ja
ratkaisujen maaseutu kohti
hiilineutraalisuutta, jota vahva TKItoiminta tukee

Yhteistyökulttuurin vahvistaminen, uudet
verkostot ja kumppanuudet
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SWOT-analyysi
Vahvuudet
• monipuolinen elinkeinorakenne
• vahva elintarviketeollisuus
• hyvin tuottavat metsät ja pellot
• pääkaupunkiseudun ja maakuntien suurten
kaupunkien läheisyys ja saavutettavuus
• tiivis kaupunki- ja maaseutualueiden muodostama
aluerakenne
• kaupungin läheisen maaseudun elinvoimaisuus ja
houkuttelevuus asuinpaikkana
• turvallisuus asuinpaikkana
• etätyömahdollisuudet
• runsas vapaa-ajan asutus luo elinvoimaa
• runsaat vesistöt ja pohjavesivarat
• monipuolinen luonnonvara-alan ja biotekniikan
tutkimus, osaaminen ja koulutus
• aktiivinen kylätoiminta
• maaseudun hyvä maine
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• hämäläinen kulttuuriperinne

Heikkoudet
•
•
•
•
•
•
•

julkisen liikenteen väheneminen
laajakaistayhteydet puutteelliset monilla alueilla
yritystoiminnan uudistuminen liian hidasta
väestön väheneminen ja ikääntyminen
heikentynyt julkinen talous
yritysten kansainvälistyminen vähäistä
maaseutualueita ei markkinoida asuinpaikkana ja
yritysympäristöinä
• yritykset investoivat ja kehittävät vähän
• heikko tieverkon kunto joillakin alueilla

SWOT-analyysi
Mahdollisuudet

Uhat

• uusiutuvan energian kysynnän kasvu
• biotalouden innovaatioiden hyödyntäminen ja
kaupallistaminen
• lähi- ja luomuruoan sekä erikoiskasvien kysynnän
kasvu
• luonto- ja hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen
• etätyön ja monipaikkaisuuden lisääntyminen
• positiivinen kiinnostus maaseutumaista asumista ja
yrittämistä kohtaan
• lähimatkailun kasvunäkymät
• vähähiilisyys ja kiertotalous
• paikallisidentiteetin ja maaseutukulttuurin
hyödyntäminen
• digitalisaatio
• matkailupalvelut nostavat palvelutasoa myös
paikallisille
• uudenlaiset asumisen muodot
• ruokatrendien muutokset, uudet ruokapalvelut ja
arvoketjut
• kansainvälistyminen
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• elinkeinotoiminnan
uudistuminen

• infrastruktuurin rapautuminen
• maatilatalouden kannattavuuden heikkeneminen ja
jatkajien puute
• yritystoiminnan uudistuminen vähäistä
• kotieläintalouden väheneminen
• väestön voimakas väheneminen ydin- ja harvaan
asutulla maaseudulla
• julkisen talouden ja -palveluiden voimakas
heikkeneminen
• yhteisöllisyyden taantuminen
• ilmastonmuutoksen vaikutukset
• työvoimapula eräillä alueilla ja toimialoilla
• maaseutu ei houkuttele nuoria
• kehittämisresurssien pirstaloituminen
• alue ei houkuttele investointeja
• rakennuskanta ja kulttuuriympäristö rappeutuu
• metsiin kohdistuvat tuhot ja metsien käytön
rajoitukset
• maaseututaajamien taantuminen

Teema: Luonnonvarojen kestävään
käyttöön perustuva toiminta
• Biotalous, elinkeinot, yritykset, ympäristö,
uusiutuva energia ym.
• Puheenjohtaja Mona-Anitta Riihimäki, HAMK
• Teemaryhmässä 23 jäsentä eri
organisaatioista: HAMK, ProAgria, MTK
Häme, Hämeen ELY-keskus, Uudenmaan
ELY-keskus, Emo ry, Forssan Yrityskehitys
Oy, Suomen metsäkeskus, Hämeen yrittäjät,
Etpähä ry, LAB
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Luonnonvarojen kestävä käyttö
Luonnonvarojen kestävä käyttö turvaa alueen hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden
• Yrittäjyys
• Luonnonvarojen kokonaisvaltainen
tarkastelu
• Luontoympäristöjen monipuolisuus
lisääntyy
• Luonnonvarojen jalostusaste on noussut

• Älykkäitä ohjausjärjestelmiä energian
hyödyntämiseen
• Metsäalueita on virkistyskäytössä
• Älykkäät ratkaisut edistävät luonnonvarojen kestävää
hyödyntämistä
• Monialalainen koulutus ja tutkimus tukee
liiketoimintaekosysteemin syntymistä
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Alatavoite

Muutos/
vaikutus

Teko/
toimintaperiaate

• Ilmastovastuullisuus
• Saavutettavuus

• Biotalouteen on saatavilla osaavaa työvoimaa
• Hiilensidonnasta on tullut osa maa- ja
metsätaloustuotantoa

• Investoinnit biokaasuun
• Haja-asutusalueiden vesihuoltoon ja vesienhoitoon
liittyvää osaamista kehitetään
• Uusioraaka-aineita hyödynnetään
• Uusiutuvaan energiaan investoidaan
• Biokiertotalouden ratkaisut luovat uutta liiketoimintaa
• Maa-ainesten käyttö on kestävää ja hallittua

Teema: Ruokasektori
• Maatalous, elintarvikeyritykset,
ruokajärjestelmä
• Puheenjohtaja Päivi Rönni, MTK Häme
• Teemaryhmässä 15 jäsentä eri
organisaatioista: Luonnonvarakeskus,
ProAgria, Etpähä ry, LAB, Hämeen liitto,
Hämeen ELY-keskus, MTK Häme,
HAMK, Smart Lean Hub Oy
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Ruokasektori
Tavoite:
monimuotoinen, uudistuva, yhteistyötä tekevä, kestävä ja avoin ruokajärjestelmä

•
•
•
•

Kannattavuus
Monipuolinen elinkeinorakenne
Uudenlainen kumppanuus
Osaaminen

• Ruokajärjestelmä on matkalla
hiilineutraaliksi
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•
•
•
•
•

Uudet toimintamallit
Uudet rajapinnat yhteistyössä
Avoin innovaatiokonsepti käytössä
Pilotoinnit
Luonnon monimuotoisuuden säilyminen
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Alatavoite

Muutos/
vaikutus

Teko/
toimintaperiaate

• Uudistuminen, innovaatiot,
edelläkävijyys
• Ravinne- ja
energiaomavaraisuus
• Kestävyys

• Koko arvoketjun kattava yhteistyö
vahvistuu

•
•
•
•
•

Sitoutuminen hiiliohjelmiin
Luomutuotannon määrän kasvattaminen
Kierrätysravinteiden käytön edistäminen
Ympäristöystävälliset viljelymenetelmät
Hiilineutraalisuutta edistävät investoinnit

Teema: Maaseudun palvelusektori
• Matkailuala, hyvinvointiala, muu
palvelusektori, palveluinnovaatiot ym.
• Puheenjohtaja Kati Peltonen, LAB
• Teemaryhmässä 12 jäsentä eri
organisaatioista: LAB, MTK Häme ry, Lahti
Region Oy, Hollolan kunta, Hämeen ELYkeskus, Lounaplussa ry, Hämeen liitto,
HAMK, ProAgria, Päijänne-Leader ry
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Maaseudun palvelut
Tavoite: Kilpailukykyiset, vastuulliset yritykset vastaavat muuttuviin tulevaisuuden tarpeisiin
• Muuttuvat palveluelinkeinot asiakastarpeiden
muutoksessa
• Lähimatkailun noste
• Hyvinvointipalveluiden noste
• • Paikallisista
Paikallisista palveluista
palveluista viestitään
viestitään laajasti
laajasti
• • Maaseudun
palveluiden
löydettävyys
Maaseudun palveluiden löydettävyys on
on parantunut
parantunut
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• Maaseudun palveluiden "yhteinen kaupantekopaikka"
• Paikallisen ruuan boostausta
• Kunta/kehittämisyhtiö‒yritys‒oppilaitos-yhteistyö on
vahvistunut
• Esteettömien palveluiden tarjontaa on kehitetty
• Uudet yrittäjyyden muodot
• Asumiseen liittyvät palvelut (terveys, hoiva-, yhteisöön
liitetyt harraste) ovat kehittyneet
• Green care ja luontolähtöiset palvelut
• Vesistöreittien kehittäminen
• Luontomatkailupalveluiden kehittäminen
• Pyöräreittien kehittäminen ‒ retki, maasto, hiekka (gravel)

Alatavoite

Muutos/
P
vaikutus

Teko/
toimintaperiaate

• Kestävää kehitystä edistävä vastuullinen
palvelutuotanto
• Digitaalisuus palveluiden tuottamisessa ja
käyttämisessä, saavutettavuus
• Palvelun ja palvelutason merkitys on sisäistetty
• Kehittyneitä palveluverkostoja on syntynyt
• Liikkumisen uudet ratkaisut
• Palvelutuotanto edistää ilmastotavoitteita
• Nuoret mukaan verkostoihin, oppilasyhteistyöstä uutta
näkökulmaa ja ideoita
• Teemalliset tai alueelliset yritysverkostot
• Työvoimaa jaetaan verkoston kesken
• Vetovoimaisia aluekohteita kehitetään yhteistyössä
(esim. Salpausselkä Geopark, Evo tiedekansallispuisto
• Maaseudun mahdollisuuksien nostaminen elin- ja
toimintaympäristönä
• Hämeen paikalliskulttuuria nostetaan esille
• Ympärivuotista palvelutarjontaa on saatavilla
• Osaavan työvoiman saatavuus

Teema: Asuminen maaseudulla
• Monipaikkaisuus, infra, liikkuminen,
ympäristö, yhteisöllisyys ym.
• Puheenjohtaja Juha Hertsi,
Päijät-Hämeen liitto
• Teemaryhmässä 14 jäsentä eri
organisaatioista: Päijät-Hämeen liitto,
Hämeen liitto, HAMK, Hämeen ELYkeskus, Päijänne-Leader ry, Hämeen
kylät, LAB, MTK Häme ry, Padasjoen
kunta
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Asuminen maaseudulla
Tavoite: Hämäläinen maaseutu on vetovoimainen ja elinvoimainen asuinympäristö

• Ikärakenne on tasapainoinen
• Palvelut ovat saavutettavissa ja
tukevat maaseudulla asumista
• Elinkeinot ja ammatit monipuolistuvat
• Hämeellä on vahva maaseutualue- ja
kulttuuriympäristöidentiteetti
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• Maaseutuasumista brändätään asukkaiden
houkuttelemiseksi
• Uusia ja kestäviä liikkumisratkaisuja kehitetään
• Uudet palveluinnovaatiot
• Yhteistyön ja yhteistoiminnan maaseutu
• Rakennetaan nopeita verkkoyhteyksiä
• Kehitetään ja tarjotaan erilaisia asumismuotoja

Alatavoite

Muutos/
vaikutus

Teko/
toimintaperiaate

• Monipaikkaisuus mahdollistaa
asumisen ja työskentelyn
• Maaseutuväestön määrä ei vähene
• Kuntataajamia kehitetään houkutteleviksi
asuinympäristöiksi
• Uusia palveluita on syntynyt ja olemassa
olevia on kehitetty
• Verkkoyhteydet ovat hyvässä kunnossa
•
•
•
•

Yhteisiin tiloihin toimivia monipalvelupisteitä
Kulttuuriympäristöä ja rakennuskantaa vaalitaan
maaseututaajamissa
Yhteisöllisyys ja yhteiskehittäminen vahvistavat
ihmisten hyvinvointia
Uusia ulkoilu-, liikunta- ja vapaajanviettomahdollisuuksia

Rahoitustarpeen arviointi CAP-suunnitelman
toimenpiteiden/alatoimenpiteiden mukaisesti
•

Julkisen rahoituksen tarve on vuosina
2023–2027 yhteensä 74,5 miljoonaa
euroa (EU+valtio), muu julkinen rahoitus
1,1 miljoonaa euroa

•

Maatalouden rakennetuet yhteensä 41,5
miljoonaa euroa, josta maatilainvestoinnit
32,5 ja yrityksen perustamistuki nuorille
viljelijöille 9 miljoonaa euroa

•

Maaseudun yritysrahoitus yhteensä 17
miljoonaa euroa, josta yritystoiminnan
investoinnit 14,5 ja yritystoiminnan
käynnistäminen 2,5 miljoonaa euroa

Sivu 18
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•

Kehittämishankkeet yhteensä 16
miljoonaa euroa, josta yleishyödylliset
investoinnit 2, laajakaistainvestoinnit 2,5,
yhteistyötoimet 4,5, alueelliset EIP 1,5,
koulutus 2 ja tiedonvälitys 3,5 miljoonaa
euroa. Lisäksi muuta julkista 1,1
miljoonaa euroa (kunnat, muu julkinen)

•

Rahoitustarve määriteltiin ministeriön
pyynnöstä myös maakunnittain (Kanta- ja
Päijät-Häme)

Sivu 19
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Rahoitus 2023‒2027 ‒ maaseuturahasto

Sivu
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Tilastokeskuksen väestöennuste vuoteen 2040
(laadittu 30.9.2021)

24

15.10.2021 | Kari Kivikko

•

Vuonna 2020 väkiluku kasvoi neljässä
maakunnassa ja Ahvenanmaalla. Ennusteen
mukaan vuonna 2040 väkiluku kasvaisi enää
Uudenmaan ja Pirkanmaan maakunnissa sekä
Ahvenanmaalla.

•

https://yle.fi/uutiset/3-12121774
•

"Kaikki pakkaa etelään ja Suomi pannaan
Kehä III:n yläpuolelta kiinni", sanotaan
Hyvinkäällä

•

Täällä on työpaikat, niin nuoret muuttaa
tänne. Tuolla maaseudulla kun ei ole töitä,
niin tuskin siellä lapsiperheet viihtyykään,
xxxxxx Hyvinkäältä sanoo.

Työpaikkojen jakaantuminen alueittain, Hämeen
ELY-keskus (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)
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harvaan asuttu maaseutu
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kaupungin läheinen
maaseutu

maaseudun paikalliskeskus

kaupungin kehysalue

ulompi kaupunkialue /
Leader

ulompi kaupunkialue /
keskukset

sisempi kaupunkialue

Työpaikkojen jakautuminen eri alueille (KantaHäme)

harvaan asuttu maaseutu
ydinmaaseutu
kaupungin läheinen maaseutu
maaseudun paikalliskeskus
kaupungin kehysalue
ulompi kaupunkialue / Leader
ulompi kaupunkialue / keskukset
sisempi kaupunkialue
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Työpaikkojen jakautuminen eri alueille (PäijätHäme)

harvaan asuttu maaseutu
ydinmaaseutu
kaupungin läheinen maaseutu
maaseudun paikalliskeskus
kaupungin kehysalue
ulompi kaupunkialue / Leader
ulompi kaupunkialue / keskukset
sisempi kaupunkialue
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Työpaikkojen jakautuminen kunnittain Hämeen
ELY-keskus (maaseututypologia)
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Ennen uutta kautta
• Siirtymäkausi
• Elpymisvarat
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Elpymisvarat
• EU-maaseuturahaston elpymisvarat ovat osa laajempaa EU:n
elpymisrahoitusta
• Elpymisrahat haettavissa 2021-2022
• Elvytysvaroilla tavoitteena on edistää:
• digitaalisuutta
• uusiutuvaan energian käyttöä
• ympäristöystävällisemmän teknologian käyttöönottoa
• tietoliikenneyhteyksien parantamista maaseudulla
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Rahoitettavia toimenpiteitä
• Maatalousinvestoinnit
• Yritysrahoitus
• Laajakaistahankkeet
• Ympäristökorvauksista kiertotalouden edistämistoimet
• Luonnonmukainen tuotanto
• Eläinten hyvinvointi
• EIP-hankkeet (European Innovation Partnership)
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Hämeen yrityspalvelut

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

32

15.10.2021 | Kari Kivikko

33 Kivikko
Kari
15.10.2021 |

Kiitos. Hyvää elämää Hämeen maaseudulla!

