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Maatilahallitus 12/1987 - 1992

Maa- ja metsätalousministeriö 1993 - 4/2007

Maaseutuvirasto 5/2007 - 2018

Ruokavirasto 2019 - ?



Erikoisalojen ja sivuelinkeinojen 

kehittämisellä tulee pyrkiä:

� säilyttämään riittävä 

työpaikkatarjonta maaseudulla ja 

samalla edistämään hyvän 

elinympäristön säilyttämisen ja 

palvelujen saatavuuden tavoitteiden 

toteutumista

� tehostamaan maaseudun 

luontaisten tuotantoedellytysten 

käyttöä 

� vaikuttaa maaseutuväestön 

tulotason kohoamiseen ja 

elinolosuhteiden parantamiseen

Vuonna 1977…



Maatilalaki (188/77)

Voitiin lainoittaa:
- puutarhaviljelyä ja muuta erikoismaataloutta

- turkistarhausta

- kalanviljelyä

- maatilamatkailua

- turvetuotantoa

Em. erikoismaataloutta voitiin tukea myös aluepoliittisen 

lainsäädännön kautta

- laki tuotantotoiminnan alueellisesta tukemisesta 

(533/81), KTM 

- Kehitysaluerahasto Oy:n lainoitus



Maaseudun työpaikkatukikokeilu

1982-1986
- työvoimaministeriö ja valtioneuvoston kanslia

- lääninhallitukset

Tavoitteena oli hankkia kokemuksia siitä, miten 

valtiovallan aikaisempia tukitoimenpiteitä täydentäen 

voitaisiin edistää työpaikkojen syntymistä ja säilyttämistä 

maaseudulla.



Laki maaseudun 

pienimuotoisen 

elinkeinotoiminnan 

edistämisestä 

1031/1986
- voimaan 1 päivänä 

tammikuuta 1987

- kolmivuotinen kokeilulaki 

1987-1989, jatkettiin 

vuodeksi 1990

- 28 pykälää



Asetus maaseudun pienimuotoisen 

elinkeinotoiminnan edistämisestä 65/1987
- Voimaan 4 päivänä  helmikuuta 1987

- 42 pykälää

Maatilahallituksen kiertokirje 8/4100/87

- 30.1.1987

Koulutustilaisuus 25.-26.3.1987
Osuuspankkiopistolla

Läsnä runsas joukko hallinnon, neuvonnan, pankkien ja 

sidosryhmien edustajia













Ote käsin kirjoitetusta avustusvalituksesta:

Vanhin poika Teemu työllistää tällä koneella veljensä Laurin. Minusta 

juuri Teemu on luonnollinen  henkilö kuten laissa sanotaan. olen 

lukenut tarkoin N:o 1031 Laki maaseudun pienimuotoisen 

elinkeinotoiminnan edistämisestä.

Pyydämme kohteliaimmin, että tutkitte asiamme, emme 

mielellämme pane poikiamme kortistoon.

……

emäntä









Laki maaseudun 

pienimuotoisen 

elinkeinotoiminnan 

edistämisestä 

1031/1986
- voimaan 1 päivänä 

tammikuuta 1987

- kolmivuotinen kokeilulaki 

1987-1989, jatkettiin 

vuodeksi 1990

1987 - 1990

� avustushakemuksia 10 800

� tukea myönnettiin 7563 hankkeelle

� avustuksia 507 milj. mk (85 m€)

� lainoja 534 milj. mk (89 m€)

� investointihankkeista 40 %  

aloittavia yrityksiä

� tukea noin 5900 yritykselle

� 5150 vuosityöpaikkaa, joista 1200 

palkattuja työntekijöitä ja 3950 

yrittäjäperheen työpaikkaa



1987 - 1990

� Erikoisviljely 21 %

� Muu alkutuotanto 20 %

(turkistarhaus, kalastus, kalanviljely, 

mehiläistalous, turvetuotanto, kotimaisen 

polttoaineen tuotanto tms)

� Vapaa-ajan palvelut, matkailu 17 %

� Muut palvelut 23 %

� Muu yritystoiminta 19 %

Tuetut hankkeet:



Tietojärjestelmä

Maatilahallituksen suunnittelutoimiston 

ATK-yksikkö ohjelmoi dbase III -sovelluksen

1988



Tietojärjestelmä

Maatilahallituksen suunnittelutoimiston 

ATK-yksikkö ohjelmoi dbase III -sovelluksen

1988

Kesällä 1989 ohjelmaa parannettiin, 

syntyi versio 2.0

Joensuussa ohjelmaan lisättiin

raportointiominaisuuksia.

Tietoliikenneyhteytenä toimi kirjeposti.



Rukan Metalli Oy

Myönnetty toukokuussa 1988

- investointitukea koneisiin ja laitteisiin

- käynnistystukea 









Paljonko yrityksiä jää henkiin?

1987-1990 tukea saaneet yritykset vuonna 1991

� 85 % toimi suunnitellussa laajuudessa

� 7 % ei ollut päässyt käyntiin tai peruuttanut tuen

� 5 % joutunut supistamaan toimintaansa taloudellisista syistä

� 3 % lopettanut tai keskeyttänyt yritystoiminnan (merkittävin 

ryhmä turkistarhat)



1991 – 1999

1991- Maaseutuelinkeinolaki (1295/90)
- pienyritystoiminta uuteen maaseutuelinkeinolakiin

- kansallista pienyritysrahoitusta jatkettiin ensimmäinen EU-ohjelmakausi 

- tukien notifiointi aiheutti tukikatkon 1995-1996 

1995-1999 pienyrityksiä tuettiin myös

tavoite 6- ja 5b-ohjelmista
- myös muut kuin maatilakytkentäiset yritykset rajatusti tuen piiriin

- ”ketjuyritys”





1993 lisää rahaa – pyytämättä ja yllättäen











2000 – 2007
Pienyritysrahoitus osana EU-ohjelmia
- ALMA-ohjelma

- Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelma

- Pohjois-Suomen tavoite 1 –ohjelma

- Leader+ -ohjelma

- ELMA-ohjelma



2000 – 2007
Yhteensä noin 11 800 yritystukihanketta 

- tukea 555 m€

- 47 000 €/hanke 

1987-1990 lainaa ja avustusta yhteensä 23 000 €/hanke


