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Maaseuturahasto yleistä

• Osa maaseutuohjelman rahoituksesta on kansallista rahoitusta ja osa 
rahoituksesta tulee EU:n maaseuturahastosta, Maaseuturahasto on yksi 
Euroopan rakenne- ja investointirahastoista

• Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteutetaan koko 
maassa

• Rahoitetaan maataloutta, maaseudulla sijaitsevia yrityksiä, elinkeinojen 
kehittämistä laajemmin

• Rahoituksessa tehdään tiivistä yhteistyötä muiden ELY-keskuksen, 
Business Finlandin, maakunnanliittojen, Leader ryhmien asiantuntijoiden 
kanssa 



Kuva 1. Liikevaihdon indeksikehitystä eräillä elintarviketeollisuuden alatoimialoilla 

2010 –09/2017 ja lähiajan ennustetta.

Lähde: Tilastokeskus, suhdannepalvelu, indeksi 2010=100. 



Puutarhatalous yritykset ovat 
rahoituksessa osa 

maatalouden alkutuotantoa

Kasvien viljelyn investointeja  
kasvihuoneessa, avomaalla tai 

kaivoksessa rahoitetaan 
maatilojen investointituesta 



Lisätietoa Puutarhayrittäjille rahoitusta maaseutuohjelmasta

Maaseuturakentamisen säädökset, yksikkökustannukset  77/2018

https://www.uusimaaseutu.fi/puutarhayrittajille-rahoitusta-maaseutuohjelmasta/
http://mmm.fi/lainsaadanto/maaseutu-ja-rakentaminen/rakentamissaadokset


Pohjois
-
Pohjan

Sivu 622.3.2018



Yritystuet  (muut yritykset kuin maatalouden alkutuotanto) 
a) kokeilutuki, busineksensä pilotoijalle/mallintajalle 
b) perustamistuki liiketoimintasuunnitelman toteen 
saamiseksi; uusille yrityksille – uusille toimialoille suuntaaville 
yrityksille
c) toteuttamistutkimus, investointia suunnittelevalle
d) investointituki



Laajemmat 
kehittämishankkeet…hyötyjinä yritykset 

Uusinta tietoa

yritykset saavat tarvitsemansa uusimman tiedon, osaamisen, 
parhaimmat asiantuntijat käyttöönsä  

Uusia 

kumppaneita

yritykset löytävät uusia asiantuntijoita, kehittämiskumppaneita, 
eri toimialojen välistä uutta yhteistyötä

Uusia menetelmiä

yritykset  ovat mukana kokeilemassa 
uusia tuotantomenetelmiä, -prosesseja,  

Uusia palveluita

kehitetään palveluita yrityksille, maaseudulla työskenteleville 
ihmisille ja niille,  jotka haluaisivat  joskus toimia maaseudulla 



Toteutus yhteistyönä

Osaamisen 

yhdistäminen

parhaat toimijat mukaan hankkeeseen, resurssia yhdessä 
tekemiseen, laajempi verkosto ongelmien ratkomiseen 

Uusia  mukaan uusia toimijoita eri toimialoilta, eri organisaatioista, rajapinnat 

Kansallinen 

yhteistyö

yhteistyötä eri maakuntiin, paras osaaminen Pohjois-Pohjanmaan 
käyttöön 

Kansainvälinen 

yhteistyö

kansainvälisen yhteistyön lisääminen, kansainvälisen 
toimintaympäristön ymmärryksen lisääminen



Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 



Lisää tietoa 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamat hankkeet 
www.popikki.fi ELY-hankkeet

Koko Suomessa rahoitetut hankkeet www.maaseutu.fi Hankerekisteri

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaRavinteiden kierrätyksen 
kokeiluohjelma 

Toimialakatsaukset http://tem.fi/toimialapalvelu/toimialakohtaiset-
julkaisut

https://popikki.fi/ely-hankkeet/
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/vaikutukset/tietoa-haetuista-tuista/hankerekisteri/
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma;jsessionid=DBB07BE4710051C3DF45F41D6575E12A?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14249#.Wnqs3rxl_b0
http://tem.fi/toimialapalvelu/toimialakohtaiset-julkaisut


kiitos 



Aktivointihankkeet, 

- koordinointihankkeet; valtakunnalliset, alueiden väliset, alueelliset

- kokoavat yritysryhmähankkeita ja muita kehittämishankkeita

- Tukitaso max. 95 %, ei yritysten rahoitusta, muuta julkista rahoitusta 

vähintään 5 %  

Tiedontuottamishankkeet  

tietoa pienille yrityksille uusien

tuotteiden, prosessien tai palveluiden

kehittämiseksi

- tukitaso 80 %      25% yritysrahoitusta

Prosessien, palveluiden ja tuotteiden 

kehittämishankkeet 

Kehitetään yhdessä uusia tai parannettuja

tuotteita tai palveluita

- tukitaso 60 %        40% yritysrahoitusta

Yritysryhmähankkeet

- 3 – 10 yritystä

- tuki jyvitetään de minimis-tueksi

- vapaasti yrityskohtaista kehittämistä

- tukitaso 75 % 25 % yritysrahoitusta

Yhteistyöhankkeet

toimenpide 16


