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Satakunnan ELY-keskus, maaseuturahaston rahoituskatsaus huhtikuu 2017:

Satakunnan maaseudun kehittämiseen yli 20 miljoonaa euroa
Meneillään olevan ohjelmakauden haut käynnistyivät keväällä 2015. Maaliskuun
2017 loppuun mennessä Satakunnan ELY-keskus on myöntänyt tukea maaseudun
kehittämis- ja yrityshankkeisiin yhteensä yli 15 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi
Leader-tukia paikallisten yhteisöjen ja yritystoiminnan kehittämiseen on myönnetty
lähes 5,5 miljoonaa euroa. Tuen myötävaikutuksella on tällä hetkellä käynnissä
lähes 60 miljoonan euron kehittämistoimet Satakunnan maaseudulla.

Ensimmäiset maaseutuyritysten yhteishankkeet lähteneet liikkeelle
Kehittämishankkeiden ja suorien investointitukien lisäksi maaseutuohjelmasta on
mahdollista rahoittaa myös yritysten yhdessä toteuttamia toimenpiteitä, eli ns.
yritysryhmähankkeita.
Ensimmäinen yritysryhmähanke käynnistyi Merikarvialla, jossa neljän
merikarvialaisen maaseutumatkailuyrittäjän tarkoituksena on kehittää luonnon
hyvinvointivaikutuksiin perustuvia Green Care-palveluita sekä lisätä yrittäjien välistä
yhteistyötä. Hankkeessa luodaan uusia palveluita uusille asiakaskohderyhmille ja
markkinoille, hankitaan konsultaatiopalveluita palveluiden kehittämiseksi, tuotetaan
viestintämateriaalia ja toteutetaan myyntikokeilu. Hanketta hallinnoi Satakunnan
ammattikorkeakoulu, yhteyshenkilö Jaana Ruoho, 044 710 3825,
jaana.ruoho@samk.fi

Investointitukea elintarvikejalostajille ja metalliteollisuuteen
Yleinen taloustilanne on heijastunut luonnollisesti myös maaseudulla toimivien
yritysten investointihalukkuuteen, mutta muista toimialoista poiketen elintarvikealan
pk-yritykset ovat investoineet voimakkaasti myös viime vuosina. Maaseutuohjelman
suorista investointituista puolet, eli noin 4 miljoonaa euroa, on käytetty
elintarviketeollisuuden investointien tukemiseen. Toinen keskeinen toimiala on ollut
metalliteollisuus, johon on myönnetty noin kolmannes yritystuista. Muut investoinnit
ovat kohdistuneet esimerkiksi puunjalostukseen, kierrätysliiketoimintaan ja
bioenergian tuotantoon.
Kaiken kaikkiaan tukea on maaseutuohjelmasta saanut yli 100 maaseutuyritystä,
jotka toteuttavat myönnetyn, noin 9 miljoonaan euron, tuen avulla yli 42 miljoonan
euron investoinnit.

Maatilojen investointituissa ruuhkaa
Maatilojen tekemiä investointeja on tähän mennessä tuettu avustuksena noin 11,9
milj. euroa ja korkotukilainana noin 14,1 milj. euroa. Rahoitettujen investointeja on
ollut lähes 200 kpl ja niiden kokonaiskustannukset ovat yhteensä yli 40 milj. euroa.
Suosituin investointikohde on ollut pellon salaojitus. Kotieläintuotannon
rakennusinvestointeja on ollut 35 kpl ja kasvihuonetuotannon 7 kpl. Muut
investoinnit ovat suuntautuneet mm. kuivaamoihin ja energiantuotantoon.
Nuoren viljelijän aloitustukea on myönnetty yhteensä 52 tilanpidon aloittamiseen,
avustuksena
1,539 euroa ja korkotukilainana 7,659 milj. euroa.
Maaliskuun 15. päivä päättyneeseen tukijaksoon jätettiin yhteensä 70 uutta
investointitukihakemusta, joissa tukea haettiin lähes 15 miljoonan euron
investointeihin. Tuen määrä ylittää käyttöön osoitetut määrärahat ja Satakunnan
ELY-keskus odottaakin saavansa ministeriöltä lisämäärärahaa, jotta kaikkiin
tukikelpoisiin investointihakemuksiin voitaisiin tukea myöntää myös vielä
loppuvuodesta.

Tälle vuodelle vielä yli viisi miljoona hanke- ja yritystukiin
Satakunnan ELY-keskuksella on hyvät resurssit myös vuonna 2017
maaseutuohjelman toteuttamiseen. Tukea maaseutuyritysten investointeihin ja
kehittämiseen sekä kehittämishankkeisiin on käytettävissä vielä yli viisi miljoonaa
euroa.
Satakunnan ELY-keskus myöntää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman
2014–2020 mukaista EU:n maaseuturahaston tukea maaseutuyrityksille,
kehittämishankkeille sekä maatilainvestointeihin ja tilanpidon aloittamiseen. Lisäksi
maaseutuohjelmasta myönnetään Leader-ryhmien kautta tukea paikallisten
yhteisöjen ja yritysten toiminnan kehittämiseen.

Lisätietoja antavat:
Maaseutuohjelma, hanke- ja yritystuet:
Timo Pukkila
maaseudun kehittämisen asiantuntija
timo.pukkila@ely-keskus.fi
Puh. 0295 022 115

Linkki Maaseutuviraston ylläpitämään hankerekisteriin, josta löytyvät kaikki
tukipäätöksen saaneet hanke- ja yritystuet:
https://tietopalvelu.mavi.fi/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Published/raportoint
i.qvw&Sheet=SH_HR_FI&anonymous=true

Maatilainvestoinnit:
Katriina Rosvall
maatilarahoitusasiantuntija
katriina.rosvall@ely‐keskus.fi
0295 022 076, vaihde 0295 022 000

