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Yritysten rahoitus 

• Tässä rahoitusinfossa ei käydä läpi yksittäisen yrityksen 

kehittämiseen liittyvää rahoitusta. 

• Jos sinulle on yrityskohtaiseen kehittämiseen liittyviä 

ideoita, ota yhteyttä ELY-keskukseen 

- Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö puh. 0295 038 138

- Anna Nikka , asiantuntija puh. 0295 038 563

- Kalevi Hiivala , asiantuntija puh. 0295 038 056

• Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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Yleishyödyllisyys 

• Yleishyödyllistä investointia voidaan tukea, jos siitä saatava hyöty 

ohjautuu alueen asukkaille ja muille toimijoille. Investoinnin kohteen 

tulee pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja toimijoiden 

käytettävissä. 

• Yleishyödyllinen kehittämishanke pureutuu yhteistyössä eri 

toimijoiden kanssa maaseudun elinkeinojen tai palveluiden 

kehittämiseen - hankkeissa kehitetty tieto on julkista 

• Tuensaajina voivat olla julkisoikeudelliset yhteisöt ja 

yksityisoikeudelliset yhteisöt silloin, kun yksityisoikeudellisen yhteisön 

pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka 

toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu. Tuensaajina 

voivat olla mm. kunnat, yhdistykset, järjestöt ja osuuskunnat



Hankkeiden rahoituksen yhteensovitus 

ELY-keskus ja Leader-ryhmät 

• Yleishyödyllisiä kehittämishankkeista ja investointeja sekä 

yritystukia rahoittavat maaseuturahastossa ELY-keskus ja 

Leader-ryhmät

- Leader ryhmät rahoittavat paikallisia hankkeita omien 

ohjelmiensa painotuksien ja tavoitteiden mukaisesti

- Yritystuissa leder rahoitus painottuu pieniin , 1-2 htv:n

yrityksiin

- Leader-hankeen tuen määrä voi enintään olla 180 000 euroa



Yleishyödylliset investoinnit 



ELY-keskus rahoittaa syksystä 2019 

alkaen yleishyödyllisiä hankkeita seuraavin 

painotuksin:

• ELY-keskus osallistuu investointeihin asumisen, työn 

tekemisen, ympäristöntilan ja yrittämisen edellytysten 

parantamiseksi

• Rahoitus kohdistuu pääsääntöisesti taajamien ulkopuoleisiin 

kohteisiin maaseutualueilla, etusijalla ovat harvaan asuttu ja 

ydinmaaseutu, perustellusti rahoitusta voidaan kohdentaa 

muillekin alueille

• Rahoitusta ei kuitenkaan myönnetä Oulun kaupungin 

ydinalueelle (kts. seuraava dia – alueellinen ms. ohjelma)



Investointitukea ei myönnetä



ELY-keskus rahoittaa yleishyödyllisiä 

investointeja, jotka ovat erityisen 

merkittäviä maaseudun kehittymisen 

kannalta
Yleishyödyllisten investointien tulee olla: 

- vaikutusalueeltaan laajoja, hyöty kohdentuu laajalle

- valtakunnallisesti tai jopa kansainvälisesti merkittäviä

- yritystoiminnan kehittämiseen ja/tai ympäristöhyötyihin 

vaikuttavia

- ympäristöteemaisia; esimerkkejä rahoitettavista hankkeista: 

• reitistöt (vaellus- ja retkeilyreitit, ei maastoliikennereitit), 

• vesihuolto, 

• vesistöjen tilan parantaminen, 

• varautuminen ilmastonmuutokseen (esim. tulvasuojelu), 

• merkittäviä kulttuuriperintöä hyödyntäviä/parantavia 

investointeja



Vesihuoltohankkeiden rahoituksessa 

huomioitavaa

• Pääsääntöisesti harvaan asutuille ja ydinmaaseutualueille – ei 
alueille joilla kuuluu lakisääteisiin tehtäviin, ei asemakaava-
alueille

• Ei talokohtaisia investointeja, ei loma-asuntoalueille, ei uusien 
asuinalueiden perustamiseen

• Alueille, joissa investointi parantaa asumisen, yrittäjyyden ja 
ympäristön tilaa (esim. pohjavesialueet ja vesistöjen 
läheisyys)

• Tukitaso 50 % (kaikki julkinen) ja 50% yksityisten yritysten ja 
liittyjien rahoitusta



Laajakaistahankkeiden rahoituksessa 

huomioitavaa

• Kansallista laajakaista rahoitusta ei tällä hetkellä ole 

haettavissa uusille hankkeille - tuen myönnössä huomioidaan 

kansalliset varat/linjaukset laajakaistojen osalta

• Hankkeissa on suositeltavaa selvittää

• muiden rakentamistoimien hyödyntäminen (esim. muut 

linjat, väylät, maisemanhoitotoimenpiteet) 

• suunnitelma verkkojen hyödyntämiseksi esim. palveluiden 

tuotannossa

• ELY-keskus hakee laajakaistahankkeille lausunnon 

Ruokavirastosta (markkinaehtoisuus ja kustannusten 

kohtuullisuus)



Tukitasot ja toteutusaika 

• ELY-keskuksesta haettavissa maaseutuohjelman hankkeissa 

on käytössä kiinteät julkiset tukitasot. Tukitaso tosin vaihtelee 

hankemuodoittain ja sen mukaan, onko hakija julkinen vai 

yksityinen toimija

• Hankkeiden koko voi maksimissaan olla 1 milj. euroa pl. 

laajakaistainvestoinnit, jotka voivat olla max 2 milj. euroa

• Hankkeet tulee toteuttaa viimeistään vuoden 2022 loppuun 

mennessä, käytännössä rakentaminen valmiiksi kesällä 2022

Sivu 12 13.9.2019



Hakemisessa huomioitavaa

• Hankkeiden valinnassa arvostetaan niiden 

uutuusarvoa. Valinnassa kiinnitetään huomiota 

myös hankkeen toteuttamisvalmiuteen sekä hakijan 

kykyyn aloittaa toteutus mahdollisimman pian 

valinnan jälkeen. 

• Investointihankkeissa yksilöity 

investointisuunnitelma, sen pohjalta tehty tarkka 

kustannusarvio ja investoinnin edellyttämät luvat 

ovat rahoituksen ehtoina.
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Kehittämishankkeet 
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Ohjelmakauden lopussa aktivoidaan 

kehittämishankkeita teemoilla 

• Ympäristö ja ilmastonmuutos 

- ilmastonmuutokseen varautuminen

- resurssitehokas ja ympäristömyönteinen yritystoiminta

• Asumisen, työn tekemisen ja yrittämisen edellytysten 

parantaminen maaseudulla 

- Maaseutualueet tiiviimmin mukaan osaamis - ja innovaatiopolitiikan 

ekosysteemeihin ja verkostoihin valtakunnallisesti ja 

kansainvälisesti 

• Kehittämishankkeiden ja yritysrahoituksen entistä oivaltavampi 

ketjuttaminen 

- Yritysryhmä hankkeet, yritysten verkostoituminen 



Hakemisessa huomioitavaa

• Hankkeiden toteutusalueen tulee olla pääsääntöisesti yhtä 

seutukuntaa laajempi tai koko maakunta 

• Hankkeiden valinnassa arvostetaan niiden uutuusarvoa. 

• Valinnassa kiinnitetään huomiota myös hankkeen 

toteuttamisvalmiuteen sekä hakijan kykyyn aloittaa toteutus 

mahdollisimman pian valinnan jälkeen. 

Kehittämishankkeisiin ei vaadita enää muuta julkista rahoitusta



Aktivointihankkeet, yleishyödylliset kehittämishankkeet 

- Aktivoivat yrityksiä mukaan, kehittävät uusia maaseudun palveluita 

kokoavat yritysryhmähankkeita

- tukitaso 100 % 

Tiedontuottamis- ja yhteistyön 

kehittämishankkeet  

- tukitaso 80 %       yrityksiä mukana

Prosessien, palveluiden ja tuotteiden 

kehittämishankkeet 

- tukitaso 60 %        yrityksiä mukana

Yritysryhmähankkeet

• 3 – 10 yritystä

• Yhteistä ja yrityskohtaista 

kehittämistä 

• tuki jyvitetään de minimis-tueksi

- tukitaso 75 %

Kehittämishankkeissa erilaisia 

hankemuotoja 

Koulutushankkeet yrityksille  

- tukitaso 90-70  %      



Rahoituksen hakeminen ja 

hakemusten käsittely 



Rahoituksen hakeminen 

• Maaseuturahaston hankkeita haetaan sähköisen Hyrrä –

järjestelmän kautta. Lisätietoa Hyrrä-palvelusta saa 

Ruokaviraston Hyrrä sivuilta 

• Maaseutuohjelman kehittämishankkeissa on jatkuva haku, 

mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain

• Seuraavat valintajaksot ovat 

- 1.6.2019 - 31.10.2019 

- 1.11.2019 - 31.3.2020  

- 1.4.2020 - 30.9.2020

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/hyrra/


Hakemuksien käsittely 

• Valintajakson päättymisen jälkeen hankkeet pisteytetään 

valintakriteereitä käyttäen ja parhaat hankkeet valitaan 

rahoitettaviksi. 

• Kaikissa ELY-keskuksissa käytetään samoja valintakriteereitä, 

joissa huomioidaan mm. hankkeen laatu ja vaikuttavuus

• Valintaperusteisiin voit tutustua Ruokaviraston sivuilla 

• Hankkeen tulee toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan alueellinen 

maaseutusuunnitelman tavoitteita 

https://www.ruokavirasto.fi/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/maaseudun-kehittamishankkeet/valintaperusteet/
https://popikki.fi/materiaalipankki/


Hankkeen toteutusaika 

• ELY-keskus tekee hankkeiden rahoituspäätökset 

valintajaksojen päätyttyä. 

• Hanketta ei saa aloittaa, ennen kuin hakemus on saapunut 

vireille Hyrrä järjestelmään (ennen ELY-keskuksen päätös 

hakija voi toteuttaa hanketta omalla riskillä) 

• Hankkeet tulee toteuttaa viimeistään vuoden 2022 loppuun 

mennessä



Lisätietoa 

Ota yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijoihin, soita, laita 

sähköpostia tai varaa aika palaveriin 

• Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö puh. 0295 038 138

• Kukka Kukkonen, asiantuntija puh. 0295 038 232

• Pirjo Onkalo, asiantuntija puh. 0295 038 108



Lisäohjeita ja hanke-esimerkkejä 

• Tämän rahoitusinfon materiaalit ensi viikon alussa 

https://popikki.fi/rahoitus-yhteisot/

• Ajankohtaista tietoa ja hanke-esimerkkejä Pohjois-

Pohjanmaan maaseuturahoituksesta www.popikki.fi ja Popikin

facebook sivut 

• Maaseutuvirasto (1.1.2019 alkaen Ruokavirasto) on julkaissut 

hanketoimijan käsikirjan, jossa on ohjeita niin tuen 

hakemiseen, hankkeen toteutukseen kuin raportointiin liittyen. 

Käsikirjaan on hyvä tutustua jo hankkeen valmistelu vaiheessa 

Hanketoimijan käsikirja

https://popikki.fi/rahoitus-yhteisot/
http://www.popikki.fi/
https://www.facebook.com/popikki/
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/tuenhakijalle/hanketoimijan-kasikirja/


Kiitos 


