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• Maaseutuohjelman toteuttamisessa meneillään 
siirtymäkausi 2021-2022

• Manner Suomen maaseutuohjelman 2014-2020 
mukaiset toimenpiteet, uuden kauden varoin

• Rahoituspäätökset vuoden 2022 kuluessa
• Toimenpiteet 2024 loppuun mennessä
• Yrityksille suunnattuna maaseudun mikro- ja 

pienyrityksille, maataloustuotteita jalostavilla yrityksillä 
myös kaupunkialue

Siirtymäkausi 2021-2022



Elinkeinoja kehitetään yritysten tarpeista 
lähtien:

Koordinointi- tai aktivointihanke
100%

Kootaan yritysryhmähankkeita ja 
muita kehittämishankkeita, etsitään 

kehittämistarpeita

Tiedonhankintahanke
80 %

Tietoa pienille yrityksille 
tuotteiden, prosessien tai 
palveluiden kehittämiseksi

Tuotteiden, palveluiden  
tai prosessien 
keittämishanke

60 %

Yritysryhmähanke
75 %



Koordinointi- aktivointihanke, tuki 100 %

• Kootaan yritysten kehittämistarpeita, etsitään uusia 
markkinoita ja yrittämisen mahdollisuuksia

• Yrityksiä ei mukana eli hanke ei tarjoa yrityksiä suoraan 
hyödyntäviä neuvontapalveluita, vaan
- Tulosten tulee olla kaikkien yritysten hyödynnettävissä
- Tulosten laaja julkistamisvelvollisuus

• Yritysten kehittämistarpeen arviointi enintään yhden 
neuvontapäivän mittainen

• Yrityksiä kartoitettaessa diagnoosi voidaan tehdä ja 
resepti kirjoittaa, mutta varsinainen parantaminen 
tapahtuu alemman tukitason hankkeilla!



Tiedonhankintahanke, tuki 80 %

• Hankitaan/tuotetaan yrityksille uutta tietoa ja taitoa 
uusien tai olemassa olevien tuotteiden, prosessien tai 
palveluiden kehittämiseen 

• Voi tuoda tutkimusta yritysten hyödynnettäväksi
• Tietoa voidaan hankkia myös prototyyppien 

rakentamiseen tai pilottihankkeen suunnitteluun
• Ei varsinaisesti olla tekemisissä vielä itse tuotteiden 

kanssa
• Tulosten laaja julkistamisvelvollisuus



Tuotteiden, palvelujen tai prosessien 
kehittämishanke, tuki 60 %
• Hankkeilla voidaan kehittää uusia tai parantaa olemassa 

olevia tuotteita, palveluja tai prosesseja sekä testata ja 
pilotoida niitä

• Pilotointi: tuotteen, palvelun, menetelmän testaus 
pienessä mittakaavassa, jotta voidaan arvioida sen 
mahdollisuus menestyä täydessä mittakaavassa tai 
varsinaisilla markkinoilla

• Voidaan hyödyntää maa- ja metsätaloudessa, 
elintarvikealalla ja maaseudun pienissä yrityksissä

• Voidaan kehittää lyhyitä toimitusketjuja sekä toteuttaa 
menekinedistämistoimia elintarvikkeiden paikallisille 
markkinoille

• Tulosten laaja julkistamisvelvollisuus



• Mukana 3–10 yritystä, jotka kehittävät yhdessä toimintaansa ja 
jokaista voidaan kehittää myös yrityskohtaisilla toimenpiteillä

• Yhteistä kehittämistä vähintään 50%
• Yritysryhmän kehittämishankkeen voivat osallistua maaseudulla 

sijaitsevat mikro- ja pienet yritykset lukuun ottamatta 
yhteistyötoimenpiteen alatoimenpidettä 16.3, joka on suunnattu 
vain mikroyrityksille.

• Ei maatalouden alkutuotannon kehittämiseen, heille voi olla 
kehittämistoimenpiteitä 60 % tuella (tuotteiden, palveluiden ja 
prosessien kehittämishanke)

• Suuri yritys voi olla mukana, kun se tuo hankkeeseen tietämystä 
osana arvoketjua (ei saa kohdistua toimenpiteitä tai 
kustannuksia). 

Yritysryhmän kehittämishanke (tuki 75%)



• 16.2: Uusien tuotteiden, palvelujen, käytänteiden, 
menetelmien ja tekniikoiden kehittäminen maa- ja 
metsätaloudessa, elintarvikealalla ja muissa maaseudun 
pienissä yrityksissä

• 16.3: Mikroyritysten yhteistyö; Matkailupalvelujen 
kehittäminen ja markkinoinnin kehittäminen, yhteistyö 
työprosessien järjestämisessä sekä tilojen ja resurssien 
jakamisessa. 

• 16.4: Elintarvikkeiden lyhyet toimitusketjut
• 16.5: Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat 

menetelmät
• 16.6: Biomassan tuotanto- ja jakeluketjut
• 16.9: Hyvinvointimaatilojen kehittäminen, green care
• 16.0: Muut ohjelman prioriteetteja tukevat toimet

Toimenpide 16 – Yhteistyö
Alatoimenpiteet:



Yritysryhmän kokoaminen

• Hankkeen toimenpiteet lähtevät yritysten tarpeista!
• Hankkeen hallinnoija, toteuttaja: kehittämisorganisaatio 

esim. koulutusorganisaatio, neuvontajärjestö, 
kehittämisyhtiö, kunta, 

• Hallinnoija kokoaa yritysten kehittämistarpeet 
hankkeeksi: suunnittelee yhdessä yritysten kanssa 
yhteisen kehittämisosion ja kokoaa yrityskohtaiset 
toimenpiteet sekä laatii kustannusarvion

• Yhteiseen osion kustannuksiksi lasketaan myös 
hallinnoinnista ja hankkeen kokoamisesta aiheutuvat 
kustannukset

• Yritykset välttyvät hankehallinnoinnin vaatimalta työltä!



Yritysryhmähanke

• Tuki jaetaan yrityksille de minimistukena, saa tuen 
kehittämispalveluina 

• HUOM! Rahaa ei liiku osallistuville yrityksille!
• Menekin edistäminen sallitumpaa vain matkailussa ja 

lyhyissä toimitusketjuissa, toimiala ratkaiseva
• Muiden osalta markkinointiin tähtäävää toimintaa 

katsotaan tapauskohtaisesti
• Ei myyntiä!



Yritysryhmähanke

• Yhteinen kehittäminen raportoitava maksuhakemusten 
yhteydessä

• Ei tueta yritysten normaaleja liiketoimintakuluja esim. 
yrityskohtaisia esitepainatuksia (suunnittelu osana 
yhteistä kehittämistä on ok)

• Hankinnat yritysryhmän sisällä/kumppaneilta eivät ole 
hyväksyttäviä kustannuksia.

• Mikäli hankkeessa on matkoja, rahoittajan hyväksyntä 
(ellei jo suunnitelmassa kirjattu) ja matkaraportit 
toimitettava maksuhakemuksen yhteydessä



Yritysryhmän koulutushanke (tp 1)

• väh. 3 osallistujayritystä, enimmäismäärä ei ole
• voi sisältää yrityskohtaista valmennusta
• tuki jyvitetään osallistujayrityksille de minimis–tueksi
• tukitaso 75 %
• rakennetaan kuten yritysryhmähanke tp16:ssa
• ryhmässä ei voi olla mukana maa- tai 

metsätalousyrityksiä
• esimerkiksi laatujärjestelmäkoulutus ja-valmennus



Lisätietoja

Kehittämishankkeet - ely - ELY-keskus
Yritysten yhteistyöhankkeet ja yritysryhmät – Ruokavirasto

Lapin ELY-keskuksessa:
Rahoitusasiantuntija Mikko Niemelä
+358 295 037 350
mikko.niemela@ely-keskus.fi

https://www.ely-keskus.fi/kehittamishankkeet/-/categories/14253?p_r_p_resetCur=true&p_r_p_categoryId=14253#ely-region-selection
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/maaseudun-yritystuet/yritysten-yhteistyohankkeet-ja-yritysryhmat/
mailto:mikko.niemela@ely-keskus.fi
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