
Maaseuturahaston ohjelmakausi 
2014-2020 Keski-Suomessa

Tuloksia ja vaikutuksia 



Maaseuturahoitus Keski-Suomessa 

• Maaseutuohjelman tarkoituksena on tukea kasvua ja kehitystä ja 
tuoda hyvinvointia. 

• Maaseuturahoitus koostuu EU:n, valtion ja kuntien osuudesta.
• Maaseuturahoitusta myöntävät Keski-Suomessa ELY-keskus ja 

Leader-ryhmät. 
• Yritys- ja hanketukien lisäksi kokonaisrahoitus edellyttää myös 

omarahoitusta.
• Keski-Suomi on kokonaan rahoitettavaa aluetta, ainoastaan 

Jyväskylän kaupunkikeskusta on rajattu pois. 
• ELY-keskus on laatinut alueellisen maaseudun 

kehittämissuunnitelman ja Leader-toimintaa ohjaa puolestaan 
paikalliset kehittämisstrategiat. 



Ohjelmakauden 2014-2020 tavoitteet 

Keski-Suomen maaseudun 
alueellisen 
kehittämisstrategian 2014-
2020 tahtotila

● kokeilukulttuurin 
maakunta

● vahvan biotalouden 
maakunta 

● maaseutu on tärkeä osa 
huoltovarmuutta 

● lähitalouden maakunta
● asiakaslähtöisesti toimiva 

maakunta 
● yritteliäs, kannustava ja 

välittävä maakunta

Keski-Suomen Leader-ryhmien 
paikallisten strategioiden 
painopisteet 2014-2020

● yrittäjyys ja elinkeinot
● asuinviihtyvyys ja 

ympäristö
● yhteisöllisyys ja yhteistyö

Läpileikkaavat teemat 
● lähitalous
● nuoret
● kansainvälisyys 



Maaseuturahaston yritystuet

Yrityksille on myönnetty rahoitusta 15 miljoonaa euroa,
ELY- keskus 12,8 milj.€, Leader-ryhmät 2,2 milj.€, 
hankkeiden kokonaisarvo on 60 miljoonaa euroa.

● Myönnetyt tuet ovat suuruudeltaan 1 500 eurosta
982 000 euroon.

● Hakijayritykset ovat olleet mikroyrityksistä 
keskisuuriin yrityksiin.

● Yritysrahoitusta myönnettiin jokaisen 
keskisuomalaisen kunnan alueelle.

341 investointia
22 perustamistukea
30 kokeilua
8 toteutettavuustutkimusta
44 yritysryhmää, joissa mukana 250 yritystä

619
rahoitettua 

yritystä

536
uutta tai 

säilytettyä
työpaikkaa

520
uutta 

tuotetta, 
menetelmää
tai palvelua



Yritysrahoitusta haetaan eri toimialoilta



Maaseuturahaston yritystukien vaikutukset

• Uutta liiketoimintaa, toteutettuja 
investointeja sekä kasvua.

• Moni yritys on pystynyt kasvattamaan 
liikevaihtoaan, tehostamaan tuotantoaan 
tai parantamaan tulostaan.

• Toiminnan laajentaminen tai 
monipuolistaminen on tullut mahdolliseksi. 

• Alkavan yrittäjän mahdollisuudet 
menestyä ovat parantuneet yrityksen 
alkuvaiheen tuen avulla.

• Ilman rahoitusta moni investointi olisi 
jäänyt tekemättä tai edistynyt hitaammin. 

• Yritysten yhteistyötä ja verkostoitumista 
on vahvistettu.



Maaseuturahaston hanketuet

Keski-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät ovat 
myöntäneet hankerahoitusta 39,5 miljoonaa euroa. 
Hankkeiden kokonaisarvo on 49,8 miljoonaa euroa. 

● Hankerahoitusta on myönnetty 457 eri yhteisölle.
● Kehittämis- ja investointihankkeita ovat toteuttaneet 

yhteisöt, yhdistykset, kunnat, oppilaitokset ja 
asiantuntijaorganisaatiot. 

● Maaseutua on kehitetty paikallisesti, 
maakunnallisesti, alueiden yhteistyönä ja 
kansainvälisesti.

200 000 h 
talkootyötä

3 mij. €

443
harraste-

tai liikuntapaikkaa

533
hanketta



ELY-keskuksen rahoittamat hankkeet

ELY-keskus on myöntänyt hankkeisiin 26,8 miljoonaa euroa
Rahoitus on suunnattu pääasiassa laajempiin ja maakunnallisiin 
hankkeisiin sekä isoihin yleishyödyllisiin investointeihin. 

Hankerahoituksen 
muutamat keskeiset 
toimialat:
● Biotalous 8,56 milj.€
● Ruokaketju 3,4 milj. €
● Matkailu 4,6 milj. €
● Digitalous 1,3 milj. €



Leader-ryhmien rahoittamat hankkeet
● Leader-ryhmät ovat myöntäneet hankkeisiin

12,6 miljoonaa euroa.
● Leader-ryhmien hankerahoitus on 

kohdentunut asuinviihtyvyyteen, 
ympäristöön, yhteisöllisyyteen ja 
yhteistyöhön.

● Hankkeet ovat paikallisia ja yhteisölähtöisiä.
● Teemahankkeet ovat mahdollistaneet

pienet investoinnit ja kehittämisen ja 
innostaneet uusia yhdistyksiä
kehittämiseen. 

● Kunnat tuovat hankerahoituspottiin 20 % 
osuuden ja ovat tärkeitä
kehittäjäkumppaneita.

● Talkootyö on merkittävä osa hankkeiden
rahoitusta.



Puuta liikkeelle ja lähienergiaa 
metsistä
Lisää puurakentamista
Luontolähtöisiä Green care-
palveluita
Kulttuuriympäristöt näkyviksi
Vihreää hoivaa ja 
luonnontuotealan kehitystä
Biokaasuliiketoimintaa

Yritysten laatu- ja yhteistyötä
Yrittäjien viestintäosaamista ja digitaitoja
Digitaalisia alustoja ja 
oppimisympäristöjä
Uusia toimitiloja ja kalustoa yrityksille
Mestari-kisälli -oppia
Maahanmuuttajien yrittäjäosaamista
Bisnestä ja uusia malleja työntekoon
Yritysten innovaatiotoimintaa
Tuotekehityksen tukea
Robotiikkaa

Taitoa ihmissuhteisiin
Nuorten osallistumista: media- ja 
taloustaitoja, yrittäjyyttä
Kansainvälisyyttä
Maallikkoauttajien pelastusryhmiä
Sydäniskureita, alkusammutusvälineitä ja 
elvytysosaamista
Naapuriapua
Kulttuuria ja tapahtumia
Talkootyökokemuksia
Yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa
Terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua
Älykkäitä kyläkokeiluja
Paikallisyhteisöjen kehittämistä

Menestystä maatiloille
Älymaataloutta
Lisää luomutuotantoa
Elintarvikealan kehittymistä
Lähiruokaa ja ruokamatkailua
Ikäihmisten maatilapäiviä
Kausityövoiman hankintaa
Koronakriisistä selviämistä

Kansallispuistojen varustamista
Nopeita laajakaistayhteyksiä, 
infrastruktuuria ja 
asumismukavuutta
Kevyenliikenteenväyliä
Kunnostettuja 
kokoontumistiloja yhdistyksille
Matkailureitistöjen 
kunnostamista
Lähiliikuntapaikkoja, 
harrastustiloja ja -välineitä

Hanketukien avulla maaseutu
kehittyy monipuolisesti



Hankerahoituksen vaikutukset
• Toimivat palvelut takaavat sen, että ihmiset

pystyvät asumaan, työskentelemään ja 
yrittämään maaseudulla.

• Elinvoimainen maaseutu houkuttelee uusia
asukkaita ja hyödyttää maaseudulla vierailijoita
ja vapaa-ajan asujia.

• Alueen vireys vaikuttaa erityisesti nuorten ja 
perheiden asumishalukkuuteen maaseudulla.

• Kunnostetut kohteet luovat hyvinvointia alueen
asukkaille, mahdollistavat harrastamisen ja ovat
kiinnostavia vierailukohteita. 

• Yhteistyö ja osaamisen lisääntyminen
vahvistavat maaseudun kehittymistä.  

• Rakennetut laajakaistayhteydet ovat luoneet
perustan yrittämiselle ja taloudellisen toiminnan
kasvulle maaseudulla.



Alueiden väliset ja kansainväliset hankkeet 
• Keski-Suomen sijainti mahdollistaa yhteistyön

moneen suuntaan. 
• ELY-keskus on rahoittanut 21 alueiden välisiä

hanketta. Niistä 14 on ollut kahden
maakunnan hankkeita, loput laajempia. 
Teemoina yrittäjyys, matkailu, metsä, 
maatalous, ruokaketju ja biotalous.

• Leader-ryhmät ovat rahoittaneet alueiden
välisiä matkailuun ja yrittäjyyteen liittyviä
yhteistyöhankkeita, joita on toteutettu 13 
muun Leader-ryhmän alueella.

• Leader-ryhmät ovat rahoittaneet viisi
kansainvälistä esiselvitystä ja yhden
kansainvälisen yhteistyöhankkeen. 



Maaseuturahaston ohjelmakauden 
tulokset koottu julkaisuun
● Julkaisuun on koottu 

yhteenveto 
maaseuturahoituksen 
ohjelmakaudesta 2014-2020 
Keski-Suomessa

● Julkaisuun voi tutustua 
osoitteessa 
www.keskisuomenmaaseutu.fi
/ajankohtaista 

10.11.2021

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi


Maaseuturahasto - kasvun kumppani

Keski-Suomen ELY-keskus 

Keski-Suomen Leader-ryhmät 
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