
EU:N SUURPETOFOORUMI IHMISTEN JA 
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* Euroopan komission verkkosivu, jossa on linkkejä ko. säädöksiin:
www.ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_fi

Rahoitettaviin toimenpiteisiin kuuluu erilaisia käytännön toimenpiteitä, joilla 
vähennetään suurpetojen aiheuttamien vahinkojen riskiä. Esimerkiksi 
laumanvartijakoirien käytöstä koituvien kulujen kattamiseen voidaan myöntää tukea.

Faktoja & lukuja

Maaseudun kehittämisohjelmat pyrkivät vastaamaan maaseudun 

sosiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristönsuojelullisiin tarpeisiin;

Maaseudun kehittämisohjelmat perustuvat EAFRD:

sta valittuihin toimenpideyhdistelmiin; EAFRD sisältää 

20 toimenpidettä ja 60 alatoimenpidettä;

Maaseudun kehittämisohjelmat rahoitetaan Euroopan maaseudun 

kehittämisen maatalousrahaston eli Maaseuturahaston (European 

Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD)* kautta. 

(Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan 2. pilari);

EAFRD:n kautta kanavoituu 100 miljardin euron rahavirrat vuosina 

2014-2020 – EU:n jäsenvaltiot osallistuvat EAFRD:n rahoitukseen

Jäsenvaltiot tai alueet toimeenpanevat Maaseudun 

kehittämisohjelmat;

Maaseudun kehittämisohjelmia voidaan muuttaa – toimenpiteitä 

voidaan lisätä vuosittain Euroopan komission suostumuksella;

Maaseudun kehittämisohjelmat voivat antaa tärkeää 

ja tarpeellista tukea myös ihmisten ja suurpetojen 

rinnakkaiselon parantamiseen.

Käytä Maaseudun kehittämisohjelmaa ihmisten 
ja suurpetojen rinnakkaiselon tukemiseen

EI

Ohjelmaan voidaan tehdä 
muutoksia vuosittain ja 
toimittaa ne Euroopan 
komission hyväksyttäviksi. 
Ota yhteyttä maaseudun 
kehittämisohjelman 
seurantakomiteaan* ja 
pyydä heitä lisäämään uusi 
toimenpide.

KYLLÄ

Kohota tietoisuutta maassasi 
tai alueellasi toimivista rin-
nakkaiseloa tukevista toimen-
piteistä. Informoi, neuvo ja tue 
mahdollisia tuensaajia. Käytä 
tätä lehtistä yhdessä sidos-
ryhmien ja ministeriöiden 
kanssa varmistaaksesi, että 
toimenpiteet otetaan tehok-
kaasti käyttöön maassasi.

Lisätietoa

÷  Suomen maaseutuohjelman yhteystiedot: 
www.enrd.ec.europa.eu/contact/country-data_en

÷  Usein kysytyt kysymykset Maaseudun kehittämiseen liittyen:
www.enrd.ec.europa.eu/about/frequently-asked-questions_en 

÷  Maakohtaiset tiedot Maaseudun kehittämisohjelmista 
(sis. kaikki tekstit ja taulukot):
www.ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/
country-files_fi

÷  Suurpetofoorumin raportti rinnakkaiseloa tukevista hyvistä 
käytänteistä: Supporting good practice for coexistence—presen-
tation of examples and analysis of support through the EAFRD:
www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/
carnivores/pdf/160906_LC%20Platform-case%20
studies%20and%20RD.pdf

SISÄLTÄÄKÖ MANNER-SUOMEN MAASEUDUN 
KEHITTÄMISOHJELMA TOIMENPITEITÄ IHMISTEN JA 

SUURPETOJEN RINNAKKAISELON PARANTAMISEEN ?

* Ohjelman seurantakomitea koostuu hallintoviranomaisten ja sidosryhmien edustajista.
Sen tarkoitus on valvoa ohjelman toimeenpanoa ja harkita mahdollisia muutoksia 
ohjelmaan. Katso edeltä Suomen maaseutuohjelman (Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelma 2014-2020) yhteystiedot.
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http://enrd.ec.europa.eu/contact/country-data_en
http://enrd.ec.europa.eu/about/frequently-asked-questions_en
www.ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files_fi
www.ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files_fi
www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/160906_LC%20Platform-case%20studies%20and%20RD.pdf
www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/160906_LC%20Platform-case%20studies%20and%20RD.pdf
www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/160906_LC%20Platform-case%20studies%20and%20RD.pdf


* Toimenpidekoodeja käytetään EU-säännöksissä ja jäsenmaiden omissa maaseutuohjelmissa. Toimenpidekoodit on listattu toimeenpanosäädöksen 
Liitteen 1 kohdassa 5. Linkki toimeenpanosäädökseen: www.eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0808

Maaseuturahasto voi tukea toimia, jotka vähentävät suurpetovahinkojen riskiä tai lisäävät tietoa (knowledge), yleistä tietoisuutta 
(awareness) ja yhteistyötä (cooperation). Suurpetovahinkoja ei korvata. Alla on listattu luettelo hyvistä käytännöstä ja niiden 
rahoitukseen sopivista EAFRD-toimenpiteistä.
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Tietämyksen siirto
Neuvontapalvelut
Yhteistyö
Tuki yhteisölähtöiseen paikalliseen 
kehittämiseen (LEADER)

6.2
6.4

7.1
7.5
7.6

10.1

Yrityksen perustamistuki
Tuki investointeihin muun kuin maatalous-
toiminnan perustamiseen ja kehittämiseen
Peruspalvelut / kylien kunnostus
Vapaa-aika- ja matkailuinvestoinnit
Kulttuuri- ja luonnonperintökohteisiin liittyvät 
tutkimukset ja investoinnit
Maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteet

4.1
4.4
7.6

8.5
10.1
12.1
15.1

Investoinnit fyysiseen omaisuuteen
tuki ei-tuotannollisiin investointeihin
Kulttuuri- ja luonnonperintökohteisiin 
liittyvät tutkimukset ja investoinnit
Metsäekosysteemi-investoinnit
Maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteet
Natura 2000 –alueiden korvaukset
Metsätalouden ympäristö- ja 
ilmastotoimenpiteet

7.6

16. 

Kulttuuri- ja luonnonperintökohteisiin 
liittyvät tutkimukset ja investoinnit
Yhteistyö

7.6

16.
19.

Kulttuuri- ja luonnonperintökohteisiin 
liittyvät tutkimukset ja investoinnit
Yhteistyö
Tuki yhteisölähtöiseen paikalliseen 
kehittämiseen (LEADER)

INNOVAATIOI-
DEN RAHOITUS

KÄYTÄNNÖN 
TUKI

SEURANTA

NÄKÖKULMI-EN 
YMMÄR-TÄMINEN

Rinnakkaiselon neuvonta
Tietoisuuden lisääminen

Suurpetoihin liittyvän luontomatkailuliiketoiminnan 
perustaminen
Suurpetoihin liittyvän ympäristömerkkijärjestelmän 
perustaminen
Yhteistyö vapaaehtoisten kanssa 
rinnakkaiselon tukemiseksi

Aitojen, laumanvartijakoirien, valvontateknologian 
ja akustisten tai visuaalisten karkotteiden 
hankkiminen ja ylläpitäminen
Perinteisen käytäntöjen, kuten 
kausilaidunnuksen tukeminen
Laidunnuskäytäntöjen sopeuttaminen
Suurpetojen ja riistalajien elinympäristöjen 
hoitaminen

Suurpetojen seuranta yhdessä 
sidosryhmien kanssa

Tutkimukset sidosryhmien asenteiden 
ymmärtämiseksi
Yhteistyö sidosryhmien välillä
Pilottihankkeet

Lisätietoa Maaseuturahaston tukemista toimenpiteistä

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0808
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EU:n suurpetofoorumi ihmisten ja suurpetojen 
rinnakkaiselon tueksi on useiden erilaisia intressiryhmiä 
edustavien järjestöjen muodostama ryhmä. Suurpetofoorumin 
yhteisesti sovittu tehtävä on: Edistää toimintatapoja ja etsiä mahdollisuuksien 
mukaan ratkaisuja ihmistoimintojen ja suurpetolajien läsnäolon välisten ristiriitojen 
minimoimiseksi. Tehtävää toteutetaan vaihtamalla tietoa ja työskentelemällä yhdessä 
avoimella, rakentavalla ja toisia kunnioittavalla tavalla.

Suurpetofoorumin kotisivu:
www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/
species/carnivores/coexistence_platform.htm

Foorumin sihteeristössä toimii adelphi consult GmbH:n ja Calliston 
henkilöstöä. Sihteeristön yhteystiedot: lcplatform@adelphi.de

Joint representatives of Finnish & 
Swedish reindeer herders

FACE | The European Federation of 
Associations for Hunting & Conservation

CIC | The International Council for 
Game & Wildlife Conservation

IUCN | The World Conservation Union, 
European Union Representative Office

WWF | Worldwide Fund for Nature, 
European Policy Office

EUROPARC Federation

ELO | European Landowners’ 
Organization

Foorumin jäsenet

Konfliktien 
minimoiminen

Ratkaisujen 
löytäminen

Euroopan komissio tulee EU:n suurpetofoorumia ihmisten ja 
suurpetojen rinnakkaiselon tueksi. Tämä lehtinen perustuu 
Foorumin sihteeristön tuottamaan raporttiin eikä välttämättä 
heijastele Euroopan komission virallisia näkemyksiä.
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www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm
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