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Kainuun maaseutusuunnitelma 2014 -2020

Toiminnan arvopohja

• Kehitysmyönteisyys 

- Asiakas- ja kuluttajalähtöisyys

- Tulevaisuuden usko, usko omaan tekemiseen

- Tasapainoisuus, henkinen hyvinvointi ja yhteisöllisyys

- Terve oman arvon tunto

• Kestävä kehitys

- Ympäristön huomioon ottaminen

- Ekologiset raaka-ainevalinnat

- Hiilijalanjäljen minimointi

- Ekotehokas toiminta ja tuotanto, elinkaariajattelu, 

vastuullinen toiminta



Toiminnan arvopohja, jatkoa 

• Hyvä elämä

- Yhteistyö

- Vanhusten ja nuorten huomioon ottaminen

- Maakuntaidentiteetin vaalinta

- Terveys ja hyvinvointi (unta ja näläkää)
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Toiminnan visio 

• Kainuun maaseutu tarjoaa turvallisen, toimivan, 

viihtyisän ja virikkeellisen asuin-, työ- ja 

yrittäjyysympäristön. Kainuun maaseudulla on 

monipuolista ja elinvoimaista yritystoimintaa, joka lähtee 

ihmisten tarpeista, ja joka tukeutuu luonnosta – maasta, 

metsistä, vesistä ja ilmasta – sekä vahvasta 

osaamisrakenteesta syntyviin mahdollisuuksiin. 
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Kainuun maaseudun 

elinvoiman säilyttäminen

Henkiset tekijät

Panokset:

Kehitystoiminta

Investoinnit



Kainuun maaseudun kehittämisstrategia

• Panokset kehittämistoimintaan ja investointeihin 

määräävät suurelta osin elinkeinojen kehittymissuunnat 

Kainuussa.   

• Osaamisen kehittäminen mahdollistaa kasvun ja 

hyvinvoinnin kehittymisen turvaavat innovaatiot.

• Osaaminen, kehittämistoiminta ja investoinnit 

pohjautuvat omaleimaiseen kainuulaiseen 

kehittämisinfraan, T&K – toimintaan sekä koulutukseen. 
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Tavoitteista teemoittain 

ohjelmakaudella 2014 – 2020

• Kainuun maa- ja puutarhatalouden tuotantopotentiaalin 

säilyy nykyisessä tasossaan sekä luomu- ja lähiruoan 

tarjontaa lisätään maakunnassa. Tavoitteen 

toteuttamiseksi jäsennetään rakennekehitystä tukevien 

kehitystoimien (vuosi)tavoitteet ja toimenpideohjelma. 

Vastuutahoina ovat Kainuun maaseutuelinkeinojen 

teemaohjelma tai vastaava sekä mahdollinen 

elintarviketeemaan liittyvä teemaohjelma.
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Kainuun elintarvikestrategia 2013 -2017

• Alkutuotannon säilyttäminen

- Kainuun maaseutuelinkeinojen teemaohjelma 2014 - 2020

• Uuden yritystoiminnan synnyttäminen 

elintarvikejalostukseen.

- 3.2. Luonnonmarja-ala nousee Kainuun luonnontuotealan 

kärjeksi

• Marjamasterplan

• Metsämarjat superruokana maailmalle

• Muiden luonnontuotteiden hyödyntäminen

Juha MäättäSivu 8 24.11.2016



Kainuun biotalousstrategia 2015 - 2020

biotalouden osa-alueet 

• 1. Ruoka 

• 2. Biotalouden tuotteet – raaka-aineen hankinta 

• 3. Biotalouden tuotteet – jalostus 

• 4. Uusiutuva energia 

• 5. Luontomatkailu ja luontoperustaiset 

hyvinvointipalvelut (vihreä hoiva) 
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Ruoka – Kehittämisen kärjet 

• 1. Teknologian kehittäminen 

- Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen 

- Teknologisen osaamisen siirtäminen 

- European Innnovation partnership –ohjelmaan pääsy 

• 2. Tuotantojärjestelmien kehittäminen 

- Elinkaariajattelun soveltaminen tuotantojärjestelmiin 

• 3. Luomu ja luonnontuoteala 

- Marjamasterplanin laatiminen ja toteuttaminen 

- Luonnontuotteiden lisääminen hyvinvointimatkailuun; 

hyvinvointia edistävät tuotteet 

- Kalatalous (ammatti- ja virkistyskalastus, kalastusmatkailu) 

ja kalanviljely kukoistamaan (sininen biotalous) 
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Kainuun maaseutusuunnitelma/ 

Manner-Suomen ohjelman toimenpide

Rahoitus €

• 7.2. Koulutus ja tiedotus  4 400 000

• 7.4. Investoinnit fyysiseen omaisuuteen, josta

- 7.4.2. Maataloustuotteiden jalostus ja markkinoille saattaminen ja kehittäminen   2 000 000

7.5. Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen, josta

- 7.5.2. Maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan perustaminen ja sitä koskevat investoinnit  9 000 000

• 7.6. Maaseudun peruspalvelujen ja kylien kehittäminen  3 500 000

• 7.11. Yhteistyö 3 880 000

• Yhteensä 22 780 000
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