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E-P:n ALUEELLINEN MAASEUDUN 

KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 - 2020

 Kehittämissuunnitelmassa neljä painopistettä

1) Ruokaprovinssin kehittäminen

2) Metsävarojen monipuolinen hyödyntäminen

3) Yrittäjyyden edistäminen maaseudulla

4) Alueellisen vetovoiman kasvattaminen
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Läpileikkaavat teemat: innovaatiot, ilmaston muutos ja 

ympäristö



Ruokaprovinssin kehittäminen

• Elintarvikeketjun kilpailukyvyn vahvistaminen ja uudistaminen, alan toimijoiden 

osaamisen kehittäminen ja uudentyyppisten elämyskonseptien luominen

- elämystuotannon tukeminen alkutuotannon tukena

- lähiruokaketjun kehittäminen

• Elintarvikejalostajien ja maatalouden teknologiayritysten sitouttaminen alan 

kokonaisvaltaiseen kehittämiseen

- paikallisen lähiruokaketjun ja sen logistiikan kehittäminen

• Etelä-Pohjanmaan tunnetuksi tekeminen vetovoimaisena, Suomen johtavana, 

alueiden välisesti ja kansainvälisesti verkottuneena ruokamaakuntana

- ruokakulttuurin kehittäminen, paikallisen ruoan käytön edistäminen

- ruoka- ja matkailualan yhteiskonseptien kehittäminen

- luonnon monimuotoisuuden vaaliminen
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Metsävarojen monipuolinen hyödyntäminen

• Hyödynnetään ja kehitetään toimialan ja metsänomistajien osaamista 

tutkimuksen, tuotekehityksen, koulutuksen ja neuvonnan keinoin

- metsien uusien käyttömuotojen ja mahdollisuuksien 

selvittäminen

• Alueen metsien monikäyttöön liittyvän elinkeinotoiminnan ja 

yrittäjyyden, riistatalouden, metsäluonnon monimuotoisuuden sekä 

vesiensuojelun ja virkistyskäytön edistäminen kaikissa metsätalouden 

toimenpiteissä

- metsien monikäytön ja monimuotoisuuden ylläpitäminen

- Monialaisten luonnonmateriaalien ja keruutuotteiden tehokkaampi 

hyödyntäminen

- Alan yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäminen

- Lajiston ja luontotyyppien turvaaminen ja uhanalaistumisen 

pysäyttäminen
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Yrittäjyyden edistäminen maaseudulla
• Maaseudulla toimivien yritysten toimialarakenteen monipuolistaminen ja 

jatkuvuuden turvaaminen

- maakunnan perinteisten toimialojen rinnalle uusia avauksia

• Yrittäjien osaamisen ja verkostoitumisen vahvistaminen 

- liiketoiminta- ja tuotekehitysosaamisen lisääminen

- verkostojen syntymisen ja kehittymisen edistäminen

• Uusien innovaatioiden, teknologioiden ja tuotekehityksen hyödyntäminen sekä 

resurssien vahvistaminen

- asiakkaiden todennetut tarpeet tuotteiden ja palvelujen suunnittelussa

• Yrittäjyyttä tukevan innovaatioympäristön, toimintamallien ja tukiverkostojen 

kehittäminen sekä hyödyntäminen 

- yrittäjien tarvitsemien palvelujen kehittäminen ja saatavuuden 

turvaaminen

• Kasvuhakuisten yritysten ja yrittäjien tunnistaminen sekä toimivat 

asiantuntijapalvelut ja tukiverkostot yritysten erityistarpeille

- yritysryhmäyhteistyön tukeminen
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Alueellisen vetovoiman kasvattaminen

• Maaseutuasuminen, maaseudun palvelut ja luontoympäristö

- luonnon tuottamien hyvinvointipalvelujen hyödyntäminen

- maaseudun monialayrittäjyyden kehittäminen

• Kylien kehittäminen ja paikallisyhteisöt 

- lähiruuan käytön edistäminen

• Maaseutumatkailu ja kansainvälisyys

- uusien innovatiivisten matkailuyritysten perustaminen ja 

uusien yhteistyömuotojen syntyminen

- paikallisuuden korostaminen osana matkailutuotteita
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Haku & valintajaksot 2016

 maaseutuohjelmassa on jatkuva haku

 Rahoitusvalinta tehdään valintajaksoissa

-> Valintajaksoissa pyritään yhteneväisyyteen koko 

Suomessa

 Hanketukien valintajaksot 2016:

helmikuun, toukokuun ja lokakuun loppu

 Yritystukien valintajaksot 2016:

tammikuun, huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun loppu

8Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Mäkimantila



Maaseutuohjelma 2014 – 2020 Etelä-Pohjanmaa (ELY-keskus)

alustava kehys  57,2 M€ (EU+valtio)
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Etelä-Pohjanmaan alueellinen maaseudun 

kehittämissuunnitelma 2014-2020
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25 %

19 %

14 %

18 %

24 %

Vuoden 2015 valintajaksot, hankehakemukset  10,9 M€
(arvio) Ruokaprovinssin kehittäminen, 

tuen osuus  2,7 M€

Metsävarojen monipuolinen 
hyödyntäminen                     
tuen osuus 2,1 M€
Yrittäjyyden edistäminen 
maaseudulla,                     
tuen osuus 1,5 M€
Aluellisen vetovoiman 
kasvattaminen,                     
tuen osuus 2,0 M€
Yleishyödylliset 
investointihankkeet, tuen 
osuus 2,6 M€


