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Kehittämishankkeiden
valintajaksot
- tammikuun loppu
- huhtikuun loppu
- syyskuun loppu

Kehittämishankehakemuksien rahoittaminen 
painottuu kevään valintajaksoihin, jotta 
hankkeille jää riittävä toteutusaika.  
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Hakuteemat 2022
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Maaseuturahaston kehittämishankkeiden hakuteemat 2022 
1/2

1. Luonnon monimuotoisuus ja kestävä luonnonkäyttö
• edistetään uusia tapoja hoitaa, ennallistaa, parantaa maa- ja metsätalousluonnon ja 

kulttuuriympäristön monimuotoisuutta ( esim. kasvien, lintujen, pölyttäjien, vesieliöstön, 
maaperäeliöstön)

2. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen
• edistetään konkreettisesti yritysten ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen 

sopeutumista sekä kestävän energian käyttöä
• usean toimijan yhdessä toteuttamina, laaja-alaista asiantuntijuutta sisältäminä hankkeina

3. Maaseudun sosioekonomisen rakenteen kehittäminen
• edistetään yhdenvertaisuutta, sosiaalista osallisuutta maaseutualueilla, esim. nuorten 

syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden parantaminen
• edistetään työllisyyttä ja työvoiman kohtaantoa, talouskasvua, maaseutuyritysten työvoiman 

saatavuutta, esim. hyvinvointi- ja palvelualat
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Maaseuturahaston kehittämishankkeiden hakuteemat 2022 
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4. Maaseutualueiden matkailun palvelujen kehittäminen ja lisääminen
• esimerkiksi yritysten ympäristö- ja laatutyö, palvelumuotoilun hyödyntäminen
• alueellinen/valtakunnallinen/kansainvälinen yhteistyö

5. Älykkään maaseudun aktivointi
• Älykkäät kylät/maaseudut ovat maaseudun yhteisöjä, jotka edistävät omia ajankohtaisia 

aloitteitaan löytääkseen käytännölliset ratkaisut haasteisiin ja uusia mahdollisuuksia hyödyntää 
digitalisaatiota

• Älykkään maaseudun toimintatapojen kehittäminen laajassa yhteistyössä eri toimijoiden 
kesken

• Esimerkiksi digitaalisuus, hajautettu energian tuotanto, jakamistalous
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Kaikki hanketyypit käytössä 

Mahdollista hakea 
• yhteistyöhankkeita 
• maaseudun palvelujen kehittämishankkeita 
• koulutushankkeita
• tiedonvälityshankkeita 
• yleishyödyllisiä investointeja

laajakaistainfran rakentamista ei rahoiteta -
laajakaistat rahoitetaan elvytysvaroin 

Kuva: ©maaseutuverkosto Jyrki Vesa
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Huomioita hankesuunnitteluun 

Lähde hankesuunnittelussa kohderyhmän tarpeesta, osallista yrittäjiä/toimijoita 
suunnitteluun, kerro hankesuunnitelmassa ketä tahoja on ainakin lähdössä 
kehittämistyöhön mukaan.

Suunnittele konkreettisia toimenpiteitä, kerro hankesuunnitelmassa mitä 
muutosta olette tekemässä.

Aloita hankkeen suunnittelu hyvissä ajoin. 

Huomioi tähän mennessä tehty kehittämistyö ja jo käynnissä olevat hankkeet 
(muualla tehtyä työtä kannattaa hyödyntää ja ”parastaa”).  
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Huomioita yleishyödyllisiin investointeihin

Esimerkiksi reitistöt (vaellus- ja retkeilyreitit, ei maastoliikennereitit).

Merkittävät investoinnit (kustannusarvio yli 180 000 €).

Suunnittelussa huomioitava asioita : reittien monikäyttöisyys, 
maanomistajaluvat käytölle, muut tarvittavat luvat, vastuullisuus ja 
esteettömyys.

Ole ELY-keskukseen yhteydessä hyvissä ajoin!
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Hankkeiden toteutusaika ja rahoitus

Kehittämishankkeiden toteutusaika tulee 
päättyä vuoden 2024 syksyyn. 
Kehittämishankkeiden vuoden 2022  
rahoituskiintiö ei tule olemaan ainakaan 
suurempi kuin aikaisempina vuosina eli 
toivomme napakoita, kustannusarvioiltaan 
maltillisia hanke-esityksiä. 
Myös lump sum toteutustavalla 
rahoitettavia hankkeita voi hakea (enintään 
100 000 kustannusarvio).

Kuva: ©maaseutuverkosto Heli Sorjonen
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Siirtymäkauden
yritystukien hakujaksot

- 1.12.2021-31.1.2022

- 1.2.-31.3.2022

- 1.4.-30.4.2022

- 1.5.-31.5.2022

- 1.6.-31.8.2022

- 1.9.-30.9.2022
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Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä ELY-
keskuksen asiantuntijoihin

Kehittämishankkeet
• Kukka Kukkonen, 0295 038 232
• Pirjo Onkalo, 0295 038 108
• Tiina Suutari, 0295 038 138

Yrityshankkeet
• Anna Nikka, 0295 038 563
• Kalevi Hiivala, 0295 038 056
• Ahto Uimaniemi, 0295 038 147

sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Sivu 11 20.10.2021
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Jotta voisimme hyvin.

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
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