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Satakunnan ELY-keskus, maaseuturahaston rahoituskatsaus lokakuu 2017:

Maaseutuyritysten ja maatilojen investoinnit lisääntyneet reippaasti
Maatilojen investointeihin 40 % kasvu
Investointitukia maatiloille tullaan tänä vuonna myöntämään sekä kappalemääräisesti että
euromääräisesti n 40 % enemmän kuin viime vuonna. Tänä vuonna on tukea jo 130 investointiin.
Rahoitettujen investointien kokonaiskustannukset ovat yhteensä 24 milj. euroa, joihin avustusta on
myönnetty 7,5 milj. euroa ja korkotukilainaa 9,2 milj. euroa. Lisäksi lokakuun aikana jätettiin vielä
uusia hakemuksia yhteensä 30 kpl, joissa tukea haetaan yhteensä 8,6 milj. euron investointeihin.
Avustusta näihin haettiin 2,8 milj. euroa ja korkotukilainaa 4,9 milj. euroa.
Viime vuonna vastaavia tukia myönnettiin 5,4 miljoonaa euroa ja korkotukilainaa 8,3 milj. euroa
112 investointiin, joiden kokonaiskustannukset olivat noin 20 miljoonaa euroa.
Ohjelmakauden alusta (v. 2014) lähtien maatalouden investointitukia on myönnetty yhteensä 291
investointiin avustuksena 16,7 milj. euroa, korkotukilainana 20,2 milj. euroa noin 57,4 milj. euron
kokonaiskustannuksiin. Nuoren viljelijän aloitustukea on myönnetty ohjelmakauden aikana
yhteensä 60 tilanpidon aloittamiseen. Käsittelemättä on vielä 31.10. päättyneeseen tukijaksoon
vireille tulleet 8 aloitustukihakemusta.

Pienten maaseutuyritysten investoinneissa 50 % lisäys - hakemuksia kolmannes
enemmän
Erityisesti metalli- ja puunjalostusteollisuuden investointitukihakemuksia on tullut selkeästi viime
vuotta enemmän. Elintarvikealan pk-yritykset ovat tosin investoineet Satakunnassa voimakkaasti
viime vuodet laskusuhdanteesta huolimatta, mutta tänä vuonna huomattavaa on erityisesti metallija konepajateollisuuden investointien kasvu. Rahoitushakemusten lukumäärä on kasvanut noin
kolmanneksella viime vuoteen verrattuna ja hyväksyttävien investointihankkeiden kokonaisarvo
peräti yli 50 %, arviolta noin 25 miljoonaan euroon. Tukea näihin tullaan myöntämään yli 5
miljoonaa euroa.
Maaseutuohjelman vuodesta 2015 alkaneella rahoituskaudella on Satakunnan ELY-keskus
myöntänyt tukea 87 maaseutuyritykselle noin 10,3 miljoonaa euroa, josta noin puolet 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.
Myönnettyjen tukien vaikutuksella odotetaan syntyvän vähintään 150 uutta työpaikkaa.
Ensi vuonna jaossa noin 5,2 miljoonaa euroa
Maaseutuyritysten kilpailukykyä, osaamista ja yhteistyötä edistetään suorien yritystukien lisäksi
kehittämishankkeilla. Hankkeita on Satakunnassa rahoitettu seitsemällä miljoonalla eurolla ja
käynnissä on noin 40 eri toimenpidettä. Ensi vuodelle Satakunnan ELY-keskuksen käyttöön tulee
hieman yli viiden miljoonan euron määräraha uusiin yritystukiin ja kehittämishankkeisiin

käytettäväksi. Yritystukien seuraava hakujakso päättyy tammikuun lopussa ja hanketukien
helmikuun lopussa.
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.
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Linkki Maaseutuviraston ylläpitämään valtakunnalliseen hankerekisteriin, josta löytyvät kaikki
tukipäätöksen saaneet hanke- ja yritystuet:
https://tietopalvelu.mavi.fi/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Published/raportointi.qvw&Sheet=
SH_HR_FI&anonymous=true

