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Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2014 - 2020

Visio: ”Ihmisläheinen ja innostava Etelä-Savon maaseutu on vuonna 

2020 laadukkaan sinivihreän talouden ennakkoluuloton edelläkävijä.”

• Kehitetään maaseudun elinkeinoja

- parannetaan yritysten kilpailukykyä

- lisätään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä

- edistetään luomua ja paikallisuutta

• Vahvistetaan maaseudun elinvoimaisuutta edistäviä rakenteita

- parannetaan infrastruktuurin tasoa

- kehitetään palveluja asiakaslähtöisesti

- parannetaan ympäristön tilaa

• Parannetaan ihmisten hyvinvointia maaseudulla

- edistetään nuorten työllistymistä ja laadukasta arkea

- edistetään kylien vireyttä

- vahvistetaan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia
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Etelä-Savon ELY-keskus mukana luonnontuotealan 

kehittämisessä?

Etelä-Savossa elintarvikkeita jalostavat yritykset ovat yleensä 

pieniä, mutta niitä on melko runsaasti

• Luonnontuotteita jalostavista yrityksistä useimmat ovat tai 

ovat olleet ELY-keskuksen hankeasiakkaita (mehut, hillot, 

hunajavalmisteet, sienet, kosmetiikka, luonnonyrtit, muut 

keruutuotteet)

• EU-aikana rahoitettu kaikilla ohjelmakausilla useita 

kehittämishankkeita tai hankkeita, joissa luonnontuotteet 

ovat olleet mukana : MTT/Bertalan Galambosi, Ruralia –

insituutti, MAMK Oy, 4H-piiri

• Nyt menossa metsien luomusertifiointiin liittyvä hanke 

”Luomumetsistä moneksi” 
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Luonto merkittävässä osassa myös matkailun 

kehittämisessä

- Ruokamatkailuhankkeissa luonnontuotteet 

kiinteästi mukana

- Yritysryhmähankkeissa olisi mahdollisuus kehittää 

yhteistoimintaa luonnontuotealan yritysten ja 

matkailuyritysten välillä

- Maisemahankkeissa mahdollisuus yhdistää 

luonnontuotealaa, matkailua, vapaa-ajanasukkaiden 

tarpeita sekä kylien kehittämistä
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Luonnontuotealan yritysten rahoittaminen

• ELY-keskusten kehittämispalvelut (TEM/kehpa)

- tuotekehitys, talous, markkinointi, tuotanto, jne

• Maaseutuohjelman rahoitus

- laajemmat kehittämishankkeet 

- yritysryhmän kehittämishanke

- investoinnit ja niiden toteutettavuustutkimukset

- perustamistuki

• TEM:n yritysrahoitus (EAKR)

- investoinnit ja kehittäminen samassa hankkeessa

- investoinnit käytettyihin koneisiin ja laitteisiin

• ELY-keskuksen ESR-hankerahoitus

- mm. koulutus-, hyvinvointi- ja työllistämishankkeet
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Maaseutuohjelman hankkeiden hakeminen

• Hakeminen Hyrrä-järjestelmässä (Maaseutuvirasto) -

toimii kohtalaisesti

• Rahoitettavien hankkeiden valinnat tehdään 

valintakriteerien mukaan pisteyttämällä 

valintajaksoittain

• Päätöksenteko Hyrrässä ei toimi → päätökset 

toistaiseksi paperipäätöksinä

• Myönteisen päätöksen saaneet voivat hakea maksua

• Yrityshankkeiden maksaminen alkanee lähiviikkoina

• Kehittämishankkeiden maksaminen alkaa 

myöhemmin 
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Ota yhteyttä ELY-keskukseen tai paikalliseen 

toimintaryhmään (Leader) ennen hakemuksen 

jättämistä

Etelä-Savon ELY-keskus (s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi) :
Jukka Kotro, puh. 029 502 4057 (maaseutuohjelman hanke- ja yritystuet)

Outi Kaihola, puh. 029 502 4047 (maaseutuohjelman ja TEM:n yritystuet)

Ossi Tuuliainen, puh. 029 502 4098 (maaseutuohjelman hanketuet)

Kaija Siikavirta, puh. 029 502 4087 (maaseutuohjelman hanketuet, Leader)

Pia Pirskanen, puh. 029 502 4160 (ESR-hankkeet)

Etelä-Savon toimintaryhmät:
RaJuPuSu Leader ry, toiminnanjohtaja Pia Jääskeläinen, puh. 040 715 7189

Veej’jakaja ry, toiminnanjohtaja Anssi Gynther, puh. 0440 155 222

Piällysmies ry, toiminnanjohtaja Teppo Leppänen, puh. 050 558 0636

Tietoa Etelä-Savon maaseudun kehittämisestä www.maaseutukuriiri.fi
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KIITOS!


