
Elinkeinojen tukeminen harvaan asutulla 
maaseudulla: 

Tukea  vai torjuntaa 
– pohdittavaa tulevalle kaudelle

Verkostofoorumi 24.3.2021
Pirjo Oikarinen



Maaseuturahaston tukia haluttaisiin suunnata erityisesti 
harvaan asutulle maaseudulle, mutta

• Harvaan asutulla maaseudulla asuu noin 5 % suomalaisista 
eli noin 280 000 asukasta (67 % maapinta-alasta)

• Väestö vähenee ja ikääntyy nopeasti
• Pienet lähimarkkinat, suuret markkinat etäällä

→ kovin suurta yritysten määrää haastavaa saada 
syntymään

Lähtötilanne



Elinkeinojen kehittämiseen on maaseuturahastossa 
käytettävissä monipuoliset rahoitusvälineet

• Yritystuet: investointituki, perustamistuki, investoinnin 
toteutettavuustutkimus

• Yritysryhmän kehittämishanke
• Muut yhteistyöhankkeet
• Myös yleishyödyllisillä hankkeilla pystytään edistämään 

elinkeinojen kehittämistä (esim. reitistöt)

Lähtötilanne



Luonto- ja aktiviteettimatkailu kasvaa
• alkaa usein pienimuotoisena, mutta osa-aikaisen 

yrittäjyyden tukeminen ei ole mahdollista

Lisääntyvä kiinnostus villiyrttejä ja muita luonnontuotteita 
kohtaan
• Sama pienimuotoisuus kuin yllä, lisäksi monet tuotteet 

katsottu Annex1-tuotteiksi

Mahdollisuuksia on, mutta…



Paikasta riippumaton yrittäjyys lisääntyy

Markkinoiden tavoittaminen aiempaa edullisempaa ja 
helpompaa mm. somen kautta
• valokuitu puuttuu vielä monin paikoin

Mahdollisuuksia on, mutta…



Väestö ikääntyy 
Monipaikkaisuus ja kausiasuminen lisääntyy
→ tuki- ja muiden palvelujen tarve kasvaa mm. kotiapu, 
jalkahoitajat, kuntoutuspalvelut, kuljetukset, taksit, nuohoojat, 
putki- ja sähköasentajat jne.
• Paikalliset palvelut eivät pääsääntöisesti kuulu 

tuettaviin yrityksiin, tulkinnan tiukkuus vaihtelee eri 
puolilla maata

• Valtioneuvoston asetus: Investointitukea voidaan myöntää paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle vain, jos yrityksen 
voidaan arvioida tuotteillaan tai palveluillaan korvaavan alueen ulkopuolelta hankittavia tuotteita tai palveluita taikka 
täydentävän paikkakunnan tai alueellista tarjontaa silloin, kun toimivat yritykset eivät kohtuudella kykene vastaamaan 
kysyntään.

• Ei saa vääristää kilpailua; vääristääkö muutamien 
tuhansien eurojen tuki oikeasti? 

Mahdollisuuksia on, mutta…



Biotalous kasvaa, metsien käyttö lisääntyy, tuulipuistoja  
syntyy, navettakoko suurenee, biojalostamoja rakennetaan

→ Urakointipalvelujen tarve kasvaa, mm. metsäteiden 
auki- ja kunnossapito, yksityistieverkoston tarpeet
→ Huoltopalvelujen tarve kasvaa 
• Koneurakointi ei ole tukikelpoista
• Paikallisia palveluja ei pääsääntöisesti tueta. Ovat 

kuitenkin tärkeitä asukkaiden ja elinvoiman kannalta 
sekä ehkäisevät rahojen valumista alueelta pois. 

Mahdollisuuksia on, mutta…



Hoiva-alan yritysten tarve kasvaa 
mm. nuorisokodit, päihdekuntoutus, laitoshoidosta siirtyy yhä 
huonompikuntoisia vanhuksia kotihoitoon; tarvitaan perhehoitoyksiköitä 
välihoitopaikoiksi
Luonnon merkitys hyvinvoinnin lisäämisessä kasvaa
→ Tyhjilleen jääneitä sopivia rakennuksia löytyy 
(leirikeskuksia, kouluja, rivitaloja)
• Hoiva-alan yrityksiä ei suositella tuettaviksi

Mahdollisuuksia on, mutta…



Vuokratilojen saatavuus kuntakeskusten ulkopuolella 
heikkoa
→ kylätaloja (usein en siä kouluja mm. hyvät kei ö lat) 
löytyy, tarvitsevat tuloja ylläpitoon
→ kylätalot voisivat toimia yritysten toimi loina, 
kokeilupaikkoina
• Vaikuttaa kylätalojen remonttien tukemiseen esim. 

yrityskäytössä olevat neliöt poistettava 
lämmitysremontista (vaihtelua eri puolilla maata). Tuen 
pieneneminen voi estää remontin toteuttamisen. 

Mahdollisuuksia on, mutta…



• Matalammat aidat rahastojen välillä? Esim. lähiruokahankkeissa 
kala-alan yrityksiä mukana? 

• Yritysidean kokeiluun rahoitusta ennen varsinaisen yrityksen 
perustamista?

• Yhdistysten tuottamat palvelut tukikelpoisiksi? 
o Täyttävät palveluaukkoja, joihin ei kaupallista ratkaisua löydy, työllistävät ja luovat 

pohjaa yritystoiminnalle
• Yritysryhmähankkeiden hallinnointiosioon 100 %:n rahoitus?
• Yritysryhmässä mukana myös yhdistys? Tai yritys kaupungista?
• Uuden yrityksen asiantuntijapalvelutarpeisiin perustamistukea, 

vaikka yrittäjällä olisi aiempaa yrittäjäkokemusta?
• Teemahanke myös yrityksille?
• Tukea pienimuotoiselle maataloudelle?
• Harvaan asutun maaseudun yrittäjälle 50 %:n kertaluonteinen 

rahoitus korkeakouluharjoittelijan palkkaamiseen?

Voisiko olla myös…?



• Kaikki uusi taloudellinen toimeliaisuus on tärkeää ja 
lisää elinvoimaa, myös kerrannaisvaikutusten kautta

• Jos ei ole mitä tarjota, maaseutu menettää aktiivista 
väkeä

• Tukirahoitus rohkaisee, kannustaa, lisää uskallusta 
• Avustuskelpoisuus on tärkeä signaali pankin suuntaan!

o Merkitys kasvanut vakuusarvojen laskiessa 

Miksi kannattaa tukea?



Jättiläisenmaa / Arctic Giant
• Lakkautetusta laskettelukeskuksesta luontomatkailuyritys, jonka asiakkaista 

merkittävä osa tulee ulkomailta (some!)

Vaalan Fysioterapian laajennus
• Laajennuksella 450 neliötä lisää kuntosali- ja kuntoutustiloja (ikääntyvä väestö, 

Vaalan uusi vankila!) 

Kahvila-ravintola IHME
• Tyhjillään olleisiin tiloihin uusi yritys, viisi työpaikkaa (tuulipuisto!)

Jokunen esimerkki



Odotettavissa kirkasta auringonpaistetta ja kohtalaista 
myötätuulta

+ komeita tuloksia Maaseuturahaston avulla!

Sääennuste harvaan asutulle 
maaseudulle



Yhteistyössä:


