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Maaseutuohjelma ja maaseuturahasto 

• Maaseuturahastosta rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelman eli maaseutuohjelman mukaisia kehittämistoimia

• Maaseutuohjelman tavoitteena on
• Maaseudun säilyminen elinvoimaisena
• Ympäristön tilan parantaminen
• Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö

Ristioja Anne



Maaseutuohjelman toimenpiteet 

• Maaseuturahastosta voidaan rahoittaa sekä kehittämishankkeita että 
yrityshankkeita

• Kehittämishankkeet
• Koulutus ja tiedonvälitys
• Elinkeinojen kehittäminen yhteistyöhankkeilla
• Palveluiden ja kylien kehittäminen

• Yritysrahoitus
• Perustamistuki (max.35 000 euroa)
• Toteutettavuustutkimus (max. 50 % kustannusarviosta)
• Investointituki (max 35 %)

Ristioja Anne



1. Koulutus ja tiedonvälitys
1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

- Yrittäjien ammatillinen koulutus
- Kohderyhmä: maa- ja metsätalous- ja elintarvikealan yrittäjät ja muut maaseudun 

pk-yrittäjät
- Aiheina esim. yrityksen johtaminen ja kehittäminen, markkinointi, ympäristöasiat, 

vesienhoito ja energiatehokkuus
- Leader-hankkeissa voidaan kouluttaa myös maaseudun asukkaita
- Koulutuksen laajuus: vähintään 20 x 45 min.oppituntia, max 45 opintopistettä
- Esimerkkihankkeita: 

• Lapinlehmän maito markkinoille (Lapparihanke, Lapin Yliopisto)
• Parasta poroa –koulutushanke (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä)
• Ruhosta ruoaksi –koulutushanke (CashWoman Oy)
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1.2.Tiedonvälitys ja esittelytoimet

• Kohderyhmä maataloudessa, metsätaloudessa ja elintarvikealalla 
työskentelevät henkilöt, maaseudun pienyritykset sekä maaseudun asukkaat

• Esim. tietoa uusista tuotanto-, markkinointi- tai palvelumenetelmistä, energia-
tai ympäristöasioista tai maaseudun elinvoimaisuuden kannalta olennaisista 
kysymyksistä

• Viestintää eri keinoin
• Esimerkkihankkeita:

- Luonnontuotealan kasvukoordinaattori (Kolarin kunta)
- Taljat rahaksi (Lapin AMK)
- Lapin Keinot (Outokaira Tuottamhan ry)
- Maaseutuklusterin viestintä (Lapin liitto)
- Kuitu Kylässä (Leader Tunturi-Lappi ry)

MMM/Viestintä



7. Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

• 7.1. Selvitykset ja suunnitelmat
- Kuntien ja kylien kehittämissuunnitelmat
- Tulevaisuussuunnitelmat, maisemasuunnitelmat, maankäyttösuunnitelmat
- Luonnonarvoltaan merkittävien alueiden suojelu- ja hoitosuunnitelmat
- Vain kehittämistä, ei investointeja
- Esimerkkejä: 

• Vesihuollon suunnitelmat, reittisuunnitelmat
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7.2. Pieninfrastruktuurin 
luominen, parantaminen ja 
laajentaminen

- Yleishyödylliset investoinnit, jotka 
edistävät uusiutuvaa energiaa, 
vesihuoltoa, lähiruokamarkkinoita 
ja lyhyitä jakeluketjuja, vähähiilistä 
yhteiskuntaa (kylätalojen korjaus, 
harrastuspaikkojen rakentaminen, 
leikkipuistot yms. , Lapissa 
yleisemmin Leader-rahoituksella 
pienet investoinnit)

- Vain investoinnit
- Esimerkkejä: 
- Matalaviidan vedenottamon 

rakentaminen
- Torassieppi-Siepinvaara-

vesihuolto
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7.3. Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut
• Kyläverkkojen rakentaminen 
• Kehittämistoimet, jotka edistävät verkossa tarjottavien palveluiden käyttöä
• Investoinnit ja kehittäminen
• mm. Niesin kyläverkko, Kuitua Liakkaan, Törmäsen valokuituverkko

7.4. Maaseudun palvelut
• Yleishyödylliset investoinnit ja palvelut, jotka edistävät maaseudun palveluita 

sekä asuinympäristön yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja ekologisuutta.
• Uusien palvelujen kehittäminen, palvelujen saatavuuden parantaminen
• Ei tueta kuntien lakisääteisiä peruspalveluja
• Esimerkkejä: Aavasaksan katsomon kattaminen (Ylitornion kunta), 
• Yritystä pelissä (Suomen 4H-liitto)
• Meän digiloikka(Kolarin kunta)
• Perhehoitoa ja palveluyrittäjyyttä ( Leader Pohjoisin Lappi ry)
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7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

• Yleishyödylliset investoinnit, joilla edistetään harrastusmahdollisuuksia ja 
matkailua.

• Voidaan esim. rakentaa reitistöjä, latuverkostoa ja muita yhteiseen käyttöön 
tarkoitettuja liikuntapaikkoja

• Vain investoinnit
• Esimerkkejä: Levin multigolfpuisto(Levi Golf ry)
• Pyhä-Luosto reitistöjen kehittäminen (Sodankylän kunta)
• Pallas-Torassieppi TOP maastopyöräilytuote (Metsähallitus)
• Erämaan elämysreitit (Sallan kunta)
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7.6: Kulttuuri ja 
luonnonperintö

Yleishyödylliset investoinnit ja 
kehittämistoimet, joilla 
säilytetään kulttuuriperintöä ja 
luontoarvoltaan merkittäviä 
alueita. 
Esim. kulttuuritapahtumien 
järjestäminen, kylätarinoiden 
kerääminen, kylämaiseman tai 
–rakennusten kunnostaminen
• Avoimet miljööt ja komeat 

kuistit (Leader Pohjoisin 
Lappi ry), 
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16. Yhteistyötoimenpiteet

Edellyttää yhteistyötä jonkun muun tahon/tahojen kanssa

16.1. Maaseudun innovaatioryhmät, EIP (valtakunnallista hanketoimintaa)
16.2. Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen
16.3.  Mikroyritysten yhteistyö
16.4. Elintarvikkeiden lyhyet toimitusketjut
16.5. Energiansäästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät
16.6.Biomassan tuotanto- ja jakeluketjut
16.9.Hyvinvointimaatilojen kehittäminen
16.10 Muut yhteistyöhankkeet
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16. Yhteistyöhankkeiden tuki
• 100 % tuki: koordinointi- ja aktivointihankkeet

- Voidaan koota yritysten kehittämistarpeita, etsiä uusia markkinoita ja yrittämisen 
mahdollisuuksia

- Ei sisällä valtion tukea 
- Ei tarjoa suoraan yrityksiä hyödyntäviä palveluja
- Voi sisältää max 1 päivä yrityksen kehittämistarpeen arviointiin

80 % hanke eli vaaditaan 20 % yksityisenä rahoituksena
- Voidaan hankkia pienille yrityksille uutta tietoa ja taitoa uusien tuotteiden, 

prosessien tai palveluiden kehittämiseen tai olemassaolevien tuotteiden, 
palveluiden tai prosessien huomattavaksi parantamikseksi

- Voidaan rakentaa prototyyppejä
- Voidaan suunnitella tulevaa pilottihanketta
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• Tuki 60 %
- Voidaan kehittää uusia tai parantaa olemassa olevia tuotteita, palveluita tai 

prosesseja sekä testata ja pilotoida niitä
- Pilotointi= tuotteen, palvelun tai menetelmän testaus pienessä mittakaavassa, jotta 

voidaan arvioida sen mahdollisuuksia menestyä täydessä mittakaavassa tai 
varsinaisilla markkinoilla

• Tuki 75 %
- Yritysryhmän kehittämishanke
- Mukaan 3-10 yritystä
- Voi sisältää sekä yritysten yhteistä kehittämistä että yrityskohtaista kehittämistä
- Yhteinen osuus pakollinen ja oltava aitoa yhteistyötä
- Kaikki hankkeesen myönnetty tuki jyvitetään yrityksille de minimis-tueksi = saa 

tehdä vapaammin yrityskohtaisia toimenpiteitä
- Ei voi olla mukana maatalouden alkutuotantoa palvelevaa kehittämistä (sille vain 

60 % tuki)
- Suositeltava ulkopuolinen, hanketoiminnan osaava hallinnoija
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Esimerkkihankkeita eri toimenpiteistä

16.2. 
• Peltovahinkoarvioinnin käyttöönotto poronhoitoalueella (LUKE)
• HopUp – suomalaisen humalan tuotannon käynnistäminen (LUKE)
• Superfoodketju –yritysryhmä (Kolarin kunta)
• Porokello (Lapin liitto)
• Aktiivisuutta metsänomistukseen – lisää hiiltä Lapin metsiin(Suomen 

metsäkeskus)
• Hyvä maatila(LUKE)
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Lisää yhteistyöhanke-esimerkkejä

16.3 Mikroyritysten yhteistyö
• Golden Route of Lapland –yritysryhmähanke (Inarin kunta)
• Ylläsjärven yritysryhmä (Kolarin kunta)
• Tapahtumat matkailutuotteiksi (Sodankylän kunta)
• Utsjoen elinkeinojen kehittämishanke (Utsjoen kunta)

16.4 Elintarvikkeiden lyhyet toimitusketjut
• Alueellinen elintarvikelogistiikka-hanke (Sodankylän kunta)
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Nämä toimenpiteet eivät Lapissa toimi…

16.5. Energiansäästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät
• Ei rahoitettuja hankkeita

16.6.Biomassan tuotanto- ja jakeluketjut
• Ei rahoitettuja hankkeita

16.9.Hyvinvointimaatilojen kehittäminen
• Ei rahoitettuja hankkeita tästä kokonaisuudesta, Green  care-toimintaa 

rahoitettu kuitenkin yritysryhmänä toisesta toimenpiteestä

MMM/Viestintä



10 faktaa yritystuesta

1. Yrityksellä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
2. Yritystoiminta on päätoimista ja ammattimaista. Yritys antaa toimeentulon 

joko yhdelle yrittäjänä tai ainakin yhdelle työntekijälle.
3. Tuella on merkittäviä vaikutuksia sekä yritykseen että sen sijaintipaikkaan. 

Yritys luo rahoituksen myötä myös uusia pysyviä työmahdollisuuksia 
alueelle, kasvattaa liikevaihtoaan, tehostaa tuotantoaan tai parantaa 
teknologian tasoa.

4. Kun rahoitettavia yrityksiä valitaan, huomioidaan mm. yritysten 
kilpailuedellytykset toimialalla, markkina-alueen laajuus ja liikeidean 
uutuusarvo

Ristioja Anne



10 faktaa yritystuesta, jatkuu

5. Yritys sijaitsee maaseudulla. Asian voit tarkastaa ELY-keskuksen 
nettisivulta.
6. Rahoitusta myönnetään sekä aloittamiseen että laajentamisen 
investointeihin.
7. Investointitukea voivat saada kasvavat ja kehittyvät yritykset sekä maatilat, 
jotka aloittavat yritystoiminnan maatalouden ulkopuolella.
8. Investoinnin toteutettavuustutkimus mahdollistaa investoinnin suunnittelun 
etukäteen.
9.Perusmistukea voidaan myöntää asiantuntija- ja neuvontapalveluihin, kun 
perustaa ensimmäisen yrityksen tai kun liiketoimintaa uudistetaan merkittävästi 
esimerkiksi siirtymällä uudelle toimialalle. Kokeilurahalla voit suunnitella, 
testata ja kehittää uusia tuotteita tai palveluita.
10. Yritysten yhteistyöhankkeissa voit kehittää muiden yrittäjien tai 
organisaatioiden kanssa esim. uusia tuotteita, tehdä kokeiluja tai edistää 
yhteistä markkinointia.

Ristioja Anne



Maaseutuohjelma ja maaseuturahasto 

• Maaseuturahoitusta Lapissa myöntävät sekä Lapin ELY-keskus (Maaseutu-
ja energiayksikkö) sekä Leader-ryhmät, molemmat rahoittavat sekä 
kehittämishankkeita että yrityshankkeita
- Outokaira Tuottamhan ry
- Leader  Tunturi-Lappi ry
- Peräpohjolan Leader ry
- Leader Pohjoisin Lappi ry
- Koillismaan Leader, mukana Lapista Posion kunta

- Lapin ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien välillä on yhteistyösopimus, joka linjaa 
rahoituksen kohdentumista

Ristioja Anne



Maaseuturahasto 

• Laajemmat, useampaa kuin yhtä kuntaa koskevat hankkeet rahoitetaan 
pääsääntöisesti Lapin ELY-keskuksesta

• Koko Lappia koskevat hankkeet rahoitetaan yleensä ELY-keskuksesta
• ELY-keskuksesta rahoitettavien hankkeiden tulee olla sekä Manner-Suomen 

maaseudun kehittämisohjelman että Lapin alueellisen maaseudun 
kehittämisstrategian mukaisia

• Paikalliset, Leader-ryhmän strategian mukaiset hankkeet rahoitetaan 
pääsääntöisesti Leader-ryhmän rahoituksella

Ristioja Anne



Maaseuturahasto 

• Maaseuturahaston rahoitus kohdistuu nimensä mukaisesti maaseudulle: 
suurin osa Lappia on harvaan asuttua maaseutua

• Käytännössä rahoituksen ulkopuolelle jäävät kaupunkien keskustat
• Poikkeuksena alkutuotannon ensiasteen jalostustoimintaa voidaan tukea 

myös kaupunkialueella (teurastamot, meijerit, yms)
• Yleensä myös tunturikeskuksiin rakentaminen jää rahoituksen ulkopuolelle 

yrityshankkeissa

Ristioja Anne



Maaseuturahaston ajankohtaiset asiat 

• Ohjelmakausi 2014-2020 on päättynyt, menossa vielä hankkeita ja niiden 
maksatuksia

• Käynnissä siirtymäkausi 2021 ja tulossa siirtymäkausi 2022
- Ei rahoituskatkoa ohjelmakausien väliin kuten aiemmin
- Uuden ohjelmakauden rahat, vanhan kauden ohjelmat ja säännöt
- Kehittämistukiin koko vuoden 2021 rahoituskehyksestä (4,15 M€) on varattu 58 % 

ja yrityskohtaisiin tukiin 42 %
Hanketuen seuraava hakujakso päättyy 30.1.2022
Yritystukien seuraava hakujakso päättyy 30.11.2021
Haku Hyrrä-järjestelmän kautta ja tietoa hakujaksoista uutiskirjeestä.
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Aikatauluista

• Siirtymäkauden kehittämishankkeiden ja yritystukien toteutusaika päättyy 
31.12.2024

• Hanke- ja yritystukien maksuhakemukset on jätettävä viimeistään 30.4.2025
• Uusi maaseuturahaston ohjelmakausi alkaa näillä näkymin vuoden 2023 

alusta lukien
- Ei suuria muutoksia hanketoimintaan
- Uusia rahoitusvälineitä yritysrahoitukseen

Ristioja Anne



Hyvä hankesuunnitelma

• Mitä tehdään? (mahdollisimman konkreettisesti)
• Miksi?  Selkeä tarve ratkaista joku ongelma. 
• Milloin?  Toteuttamiskelpoinen aikataulu
• Miten?  Yhteistyö, toimenpiteet
• Missä?  Määritelty toteuttamisalue
• Kuka tekee?  Selkeät roolit ja vastuut
• Millä resursseilla? Toteuttamiskelpoinen kustannusarvio ja rahoitus
• Mitä uutta hankkeella luodaan? Mikä asia muuttuu, kun hanke on toteutettu 

onnistuneesti?
• Hanketoimijan käsikirja

Ristioja Anne

http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/290/cover


Maaseuturahaston elpymisvarat

• Maaseudun laajakaistahankkeet (tällä hetkellä ei tietoa ensi vuoden 
rahoituksista), kaksi hakujaksoa toteutettu v.2021 aikana ja Lapista haettu 
hyvin tukea investointeihin

• Maatalousinvestoinnit
- Tuetaan maatilojen panostuksia ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin
- Voi vaihtaa esimerkiksi maatilan energiaratkaisut uusiutuvaan energiaan  Lisätietoa 

maatalousinvestointien rahoituksesta

Ristioja Anne

https://www.maaseutu.fi/elpymisrahoitus/maatalousinvestoinnit-nyt-kannattaa-paivittaa-maatilan-energiavalinnat


Maaseuturahaston elpymisvarat

• EIP-hankkeet (valtakunnallinen haku)
- Yhteistyöllä ratkaisuja maatalouden haasteisiin
- Seuraava hakujakso ensi vuoden puolella
- Hankkeen pitää edistää joko digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa, siirtymistä 

vihreään talouteen tai parantaa alkutuotannon sopeutumis- ja stressinsietokykyä 
muuttuvissa olosuhteissa

- Lisätietoa innovaatioryhmien rahoituksesta

Ristioja Anne

https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/teemat/innovaatiot/innovaatioryhmat


Maaseuturahaston elpymisvarat

• Yritysrahoitus
- Kohdistetaan toimiin, joilla edistetään vihreää taloutta, digitaalisuutta ja 

sosioekonomista kestävyyttä
- Rahoitusta myönnetään vuosina 2021- ja 2022 ja sitä voidaan maksaa kolmena 

myöntämistä seuraavana vuotena
- Elpymisrahoituksen yritysrahoitus: haku ELY-keskuksesta

Ristioja Anne



Maaseuturahaston elpymisvarat

• Elpymisrahoitus mikro- ja pienyrityksille
- Omistajanvaihdokset harvaanasutulla ja ydinmaaseudulla (työllistävät mikro- ja 

pienyritykset)
- Uudet biokaasulaitokset

• Olemassa olevien uusiutuvaa energiaa tuottavien laitosten uudistaminen
• Energia- ja materiaalitehokkuutta parantavat investoinnit
• Muut energiainvestoinnit ( aurinkopaneelit, ilmalämpöpumput)

- Investoinnit uuteen ympäristö- ja ilmastoystävälliseen teknologiaan ml. digitaalinen 
teknologia

Ristioja Anne



Kohti tulevaa

• Miltä Lapin maaseutu näyttää 
2030?

• Mihin voimme itse vaikuttaa? 
• Mikä tulee annettuna?
• Kenen kanssa kehitämme 

maaseutua?
• Mitä haluamme säilyttää?
• Mistä haluamme luopua?
• Kuvittele paras mahdollinen 

tulevaisuus Lapin 
maaseudulle!

Ristioja Anne



Tärkeitä uuden ohjelmakauden tavoitteita

Ristioja Anne

Edistetään älykästä, kestävää ja monipuolista
maatalousalaa, jolla varmistetaan

elintarviketurva

Tuetaan ympäristönhoitoa ja ilmastotoimia ja
edistetään

unionin ympäristö- ja ilmastotavoitteita

Lujitetaan maaseutualueiden sosioekonomista
rakennetta



Mitä pitäisi tietää uudesta ohjelmakaudesta?
• Alkaa toivon mukaan 2023 alusta
• Toteutetaan Suomen CAP-suunnitelmaa
• Lapin alueellisen CAP-suunnitelman ( suoraan ELY:stä rahoitettavat) 

painopisteet ovat 

• 1. Kohti hiilineutraalia Lappia – kestävää yritystoimintaa ja yhteistyötä
• 2. Hyvä elämä Lapin maaseudulla – maaseudun veto- ja pitovoiman 

vahvistaminen

• Läpileikkaavat teemat: digitalisaatio, innovaatiot, osaaminen , 
ilmastonmuutoksen torjunta, nuoret ja kansainvälisyys

• Järjestelmänä edelleen sähköinen Hyrrä- järjestelmä
Ristioja Anne



Lapin ELY-keskuksen asiantuntijoiden yhteystiedot

Yrityshankkeet:
Yritysasiantuntija Heikki Moilanen, p. 0295 037 092
Rahoitusasiantuntija Mikko Niemelä, p. 0295 037 350

Kehittämishankkeet:
Rahoitusasiantuntija Anna-Kaisa Teurajärvi, p. 0295 037 135
Rahoitusasiantuntija Mikko Niemelä, p. 0295 037 350
Rahoitusasiantuntija Tanja Ylitalo, p. 0295 037 151

Yleisneuvonta
Ryhmäpäällikkö Anne Ristioja, p. 0295 037 118
Suunnittelija Salla Saariniemi, p. 0295 037 307
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Kiitos
MMM/Viestintä


	Hankeinfo�Maaseuturahasto�
	Maaseutuohjelma ja maaseuturahasto 
	Maaseutuohjelman toimenpiteet 
	1. Koulutus ja tiedonvälitys
	1.2.Tiedonvälitys ja esittelytoimet
	7. Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
	7.2. Pieninfrastruktuurin luominen, parantaminen ja laajentaminen�
	Dia numero 8
	Dia numero 9
	7.6: Kulttuuri ja luonnonperintö�
	16. Yhteistyötoimenpiteet
	16. Yhteistyöhankkeiden tuki
	Dia numero 13
	Esimerkkihankkeita eri toimenpiteistä
	Lisää yhteistyöhanke-esimerkkejä
	Nämä toimenpiteet eivät Lapissa toimi…
	10 faktaa yritystuesta
	10 faktaa yritystuesta, jatkuu
	Maaseutuohjelma ja maaseuturahasto 
	Maaseuturahasto 
	Maaseuturahasto 
	Maaseuturahaston ajankohtaiset asiat 
	Aikatauluista
	Hyvä hankesuunnitelma
	Maaseuturahaston elpymisvarat
	Maaseuturahaston elpymisvarat
	Maaseuturahaston elpymisvarat
	Maaseuturahaston elpymisvarat
	Kohti tulevaa
	Tärkeitä uuden ohjelmakauden tavoitteita
	Mitä pitäisi tietää uudesta ohjelmakaudesta?
	Lapin ELY-keskuksen asiantuntijoiden yhteystiedot
	Kiitos

