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Pieni ottaa marjan maasta, mutta suuri ei tähtíä taivaalta.

• Luonnontuotealan kehittämistä toteutettu ensimmäisillä 

ohjelmakausilla (sieniä, tatteja, marjoja, mahlaa, yrttejä..)

• Alue ei ole profiloitunut luonnontuotealalla, vaikka alueella 

on voimistuvaa yritystoimintaa

- Liiketoiminnan kehitys (tuotekehitys, innovatiivisuus, uudet 

raaka-aineet, kaupallistamista, toimitusvarmuus..)

• Marjat keskiössä, kasvavaa kiinnostusta laajentumiseen

• Ongelmina raaka-aineiden saatavuus, toiminnan 

kausiluonteisuus, yhteistyön vähyys, lainsäädäntö, 

keskittynyt hankinta, koulutus…

• Luonnontuotteita voidaan hyödyntää monilla eri aloilla; 

elintarvikkeet, ravintola, Green Care, matkailu, hyvinvointi, 

luovat alat, käsityö, kosmetiikka…ja osana biotaloutta

-> monia mahdollisuuksia, trendit vauhdittavat



Mahdollisuuksien maaseutu – Kaakkois-Suomi
Visio ja strategiset painopisteet

Kaakkois-Suomi tuottaa puhtaita ja alkuperältään tunnettuja elintarvikkeita 

sekä toimii elintarvikkeiden porttina itään. Suotuisan toimintaympäristön vuoksi

maaseudulle kehittyy monipuolista ja kilpailukykyistä matkailu- ja muuta

yrittäjyyttä. Alueella hyödynnetään laajasti uusiutuvia energiavaroja kestävän

kehityksen mukaisesti.

Strategiset painopisteet:

 Toimiva elintarvikeketju

 Metsätalous ja bioenergia

 Matkailu 

 Paikallistalous ja yhteisöt sekä vapaa-ajan asuminen

 Luonnonvarat vahvuutena 

 Maaseudun infrastruktuuri

 Yrittäjyyden vahvistaminen.

Läpileikkaavina teemoina rajan läheisyys ja ympäristö (kestävä kehitys ja 

ympäristönsuojelu)



Rahoituksen suuntaaminen Kaakkois-Suomessa 

33,6 M€ myöntökehys 2014 - 2020 + Leader-ryhmien  kehys 15,3 M€

• Vuosi 2014-2015:  9 M€

• Vuosi 2016: 5,1 M€

Toimenpiteittäin

• Yritystuet; vähintään 40 %

• Hanketuet

• Yhteistyötoimenpide

Toimenpide Osuus 

rahoituksesta

Koulutus- ja tiedonvälitys (1.1, 

1.2)

20 %      (6,8 M€)

Maaseudun palvelujen ja kylien 

kehittäminen (7.1 – 7.6)

20 %       (6,6 M€)

Yhteistyö (16.0 ->) 20 %       (6,6 M€)

Maataloustuotteiden jalostus 10 %       (3,4 M€)

Yritystoiminnan kehittäminen 30 %       (10,2 M€)



KEHITTÄMISVÄLINEET

Yritysrahoitus: Investointituki  sisältäen myös investoinnin 

toteuttamisselvityksen ja yrityksen perustamistuki

Kehittämisrahoitus:  kehittämishanke ja yleishyödyllinen 

investointihanke

• Toimenpiteet 

• Tp 1 Koulutus ja tiedotus

• Tp 7 Maaseudun palvelut ja kylien kehittäminen

• Tp 16 Yhteistyö  

Alatoimenpiteet

• Toteutusta paikallisesti, alueellisesti, alueiden välisesti, 

valtakunnallisesti ja kansainvälisesti

Rahoittajina ELY-keskukset tai  paikalliset Leader-ryhmät



Kehittämishankkeiden tukitasot ELY-keskuksissa

• Perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 539/2015 

• Eri hanketyypeillä kiinteät julkisen rahoituksen ja yksityisen rahoituksen 

vaatimukset: 

- Tiedonvälityshankkeet julkinen rahoitus 100 % 

- Koulutushankkeet julkinen rahoitus 90 % 70 % tai 75 %

- Yhteistyöhankkeet julkinen rahoitus 100 %, 80 %, 75 % tai 60 % 

- Maaseudun palveluiden ja kylien kehittäminen julkinen rahoitus 100 %

- Maaseudun palveluihin ja kylien kehittämiseen liittyvät yleishyödylliset 

investoinnit 75 %, mutta

• 70 % tietoliikenneyhteydet  

• 50 % vesihuolto

• Hakijana julkisoikeudellinen yhteisö 100 % julkinen rahoitus, josta 

vähintään 30 % muuta julkista rahoitusta

• Huomioita lisäksi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen rahoitussuositukset 



Rahoituksen hakuprosessi
• Sähköinen hakeminen Hyrrä-järjestelmässä

• Hankkeen on osallistuttava avoimeen valintamenettelyyn

• Jokaisella toimenpiteellä hiukan erilaiset valintakriteerit

- Komissio on 29.2.2016 hyväksynyt ohjelmamuutoksen, jossa myös valintakriteereihin  

muutoksia

• Valintakriteereissä kaksi samaa arviointikohdetta:

- Missä määrin hanke edistää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 

ja alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman strategian ja tavoitteiden 

toteutumista? (30 %)

- Millainen on hankkeen kustannustehokkuus? (20 %)

• ELY-keskus arvioi ja pisteyttää omat hankkeensa 

- Hankkeen on täytettävä tukikelpoisuuskriteerit 

- Parhaat hakemukset rahoitetaan!  

• Valintajakson jälkeen rahoitukseen valittuja hankkeita voidaan hioa; 

pienentää, poistaa tukikelvottomia toimenpiteitä tai muiden hankkeiden 

kanssa päällekkäistä tekemistä



Mahdollisuuksien maaseutu – Kaakkois-Suomi

• Päätöksenteko käynnistynyt: yrityshankkeissa 16.12.2015 alkaen ja 

kehittämishankkeet 27.1.2016 alkaen paperipäätöksinä

- Yritysrahoituksessa käytetään 2 kuukauden valintajaksoja; menossa oleva päättyy 

29.4.2016

- Myös yritysryhmissä käytetään 2 kuukauden valintajaksoja 1.3.2016 alkaen 

- Pienet yritykset ovat löytäneet maaseuturahoituksen 

• Vuoden 2016 toimenpanossa keskitytään yrittäjyyden vahvistamiseen ja 

elinkeinojen kehittämiseen sekä viestintään

- Ohjelmarahoitusta kohdennetaan yritysrahoitukseen sekä elinkeinojen uudistumista ja 

edellytyksiä tuottaviin hankkeisiin

- Biotalous on painopisteenä ja sen kehittämisessä hyödynnetään alueen vahvaa 

osaamista 

- Yrityksiä aktivoidaan hyödyntämään maaseuturahoituksen tarjoamat mahdollisuudet 

toimintojensa kehittämisessä, uudistamisessa ja verkostoitumisessa.

- Viestinnällä ja yhteistyöllä varmistamaan, että myös pienet yritykset tunnistavat 

maaseuturahoituksen

Tavoitteena saada käyntiin useita yritysryhmähankkeita sekä alemman tukitason 

yhteistyöhankkeita (tiedonhankinta 80%, tuotteiden, palveluiden tai prosessien 

kehittäminen 60%). 



Poimitaan yhdessä mahdollisuudet!

Kiitos!


