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1. VALITTU ALUEELLINEN STRATEGIA
Alueellisen maaseutustrategian toimintasuunnitelman tärkein tehtävä on ohjata Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelman rahoituksen kohdentamista Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella
Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Ohjelmakaudella 2014–2020 Suomessa toteutetaan yhtä
valtakunnallista maaseutuohjelmaa, jonka asettamissa puitteissa alueilla voidaan määritellä omia
painotuksia maaseudun kehittämistukien osalta.
Ohjelmakauden alueellinen valmistelu toteutettiin maa- ja metsätalousministeriön ohjeistamana kahdessa
vaiheessa. Strategiaosa valmistui syksyllä 2012. Käsillä olevassa toimintasuunnitelmassa kuvataan,
minkälaisin toimenpitein strategia pannaan täytäntöön.
Maaseutuohjelman rakenne

Valtakunnallinen taso

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

ELY-keskuksen alueellinen maaseutustrategia
Alueellinen taso

Paikallinen taso

ELY-keskuksen alueellisen maaseutustrategian toimintasuunnitelma

Leader-toimintaryhmien paikalliset strategiat ja ohjelmat

Hankkeiden toteuttajat

Tuen saajat

ELY-keskus on vastannut alueellisesta suunnittelutyöstä, mutta sekä strategian että toimintasuunnitelman
pohjaksi on kuultu laajaa maaseudun toimijoiden joukkoa ja päämäärät on pyritty asettamaan yhteisen
tavoitetilan mukaisiksi. Maaseutu ymmärretään alueen molemmissa maakunnissa hyvinvoinnin ja
kilpailukyvyn tärkeänä lähteenä, joka osaltaan keskeisesti vahvistaa maakuntien kehitystä ja menestystä.
Alueellinen maaseutustrategia ja -toimintasuunnitelma perustuvat alueen omiin vahvuuksiin, osaamiseen ja
voimavaroihin. Suunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet ovat monilta osin tuttuja aiemmilta
ohjelmakausilta, mutta myös tulevaisuuden haasteet on pyritty huomioimaan ennakkoluulottomasti.
Kestävä kehitys sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa yhteisiksi läpileikkaaviksi
teemoiksi nostetut innovaatiot, ilmaston muutos ja ympäristö ovat näkyvästi esillä.
Alueellista toimintasuunnitelmaa laadittaessa monet tulevaan ohjelmakauteen liittyvät kysymykset ovat
vielä auki. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma on vielä luonnosvaiheessa, eikä ohjelman
rahoituksen määrästä ole varmaa tietoa. Oletuksena kuitenkin on, että ELY-keskuksen ja alueen Leadertoimintaryhmien maaseudun kehittämiseen käytettävissä olevien varat säilyisivät vähintään samalla tasolla
kuin edellisellä ohjelmakaudella. Suunnitelman painopisteet on tarkoituksella määritelty suhteellisen
väljästi, jotta lopullisen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteet pystyttäisiin
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huomioimaan mahdollisimman hyvin. Tilaa on jätettävä myös ohjelmakauden kuluessa esiin nouseville
uusille haasteille ja alueen toimijoiden omista tarpeista syntyville ideoille.

2. SUUNNITELMA
2.1. Strategiassa määriteltyjen painopisteiden tavoitteet, toimenpiteet ja
indikaattorit
Manner-Suomen maaseutuohjelmassa on kuusi prioriteettia:
1.
2.
3.
4.
5.

Tietämyksen siirron ja innovaatioiden edistäminen maa- ja metsätaloudessa sekä maaseudulla
Maatalouden kilpailukyvyn ja maatilojen elinkelpoisuuden lisääminen
Elintarvike- ja non-foodketjun organisoitumisen ja maatalouden riskienhallinnan edistäminen
Maa- ja metsätalouteen liittyvien ekosysteemien ennallistaminen, säilyttäminen ja parantaminen
Voimavarojen tehokkaan käytön sekä vähähiiliseen ja ilmastoa säästävään talouteen siirtymisen
edistäminen maatalous-, elintarvike- ja metsäsektoreilla
6. Sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden vähentämisen ja taloudellisen kehityksen edistäminen
maaseutualueilla
Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen kahden maakunnan välillä on paljon yhtäläisyyksiä, mutta niillä on myös
omat selkeät erityispiirteensä. Ohjelman onnistuneen toteutuksen kannalta on tärkeää, että molempien
maakuntien erityispiirteet otetaan huomioon. Tämän vuoksi painopisteet on seuraavissa taulukoissa
esitetty alueellisessa strategiassa määritellyllä tavalla maakunnittain. Taulukoissa mainitut esimerkit
tuettavista toimenpiteistä eivät ole poissulkeva lista, vaan myös niiden ulkopuolelta on mahdollista
rahoittaa toimenpiteitä. Taulukoissa on jokaisen painopisteen osalta todettu myös, mitä Manner-Suomen
ohjelman toimenpidettä niissä toteutetaan ja mitä tukimuotoja niissä on käytettävissä. Indikaattoreina
käytetään Manner-Suomen ohjelman mittareita, erillisiä alueellisia indikaattoreita ei oteta käyttöön.
Indikaattoreita tarkennetaan ja määrälliset tavoitteet asetetaan, kun Manner-Suomen ohjelman
indikaattorisuunnitelma on lopullisessa muodossaan ja ohjelman rahoituskehys varmistuu.
Maakunnittaiset strategiassa määritellyt painopisteet:
Pohjanmaan maakunta








Keski-Pohjanmaan maakunta

Maatalous
Elintarvikkeiden jalostusasteen nostaminen ja
lähiruoka
Uusiutuva energia ja energiatehokkuus
Metsä- ja puuala
Yrittäjyyden kehittäminen
Väestön hyvinvointi
Luonnon ja ympäristön hyvinvointi
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Osaava maaseutu
Yrittävä ja elinvoimainen maaseutu
Hyvinvoiva maaseutu
Toimiva maaseutu
Ympäristö läpileikkaavana teemana

2.1.1. Pohjanmaan maakunta
2.1.1.1. Maatalous

Tavoitteet

Esimerkkejä toimenpiteistä

Maatilojen
kannattavuus ja
kilpailukyky

Maatilojen rakenteellisen kehittämisen
edistäminen. Maatilojen investoinnit ja
tilusjärjestelyhankkeet

Indikaattorit
Investointitukea saaneiden
tilojen osuus kaikista
maakunnan tiloista %,
Aloitustukea saaneiden
tilojen osuus kaikista
maakunnan tiloista X %

Maatalous

Sukupolvenvaihdosten edistäminen
Yritystoiminnan laajentaminen
maatalouden ulkopuolelle. Uusien
Yritystukea saaneiden tilojen
tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja osuus kaikista tiloista X %
tekniikoiden kehittäminen sekä
kustannusten vähentämistoimenpiteitä
Tutkimus- ja kokeiluhankkeet sekä
yhteistyötä ja verkostoitumista edistävät
Maatalous-, turkis- hankkeet
ja puutarha-alan
Kasvihuone- ja perunantuotantoalan
kehittäminen
osaamiskeskusten perustaminen sekä
turkisalaan liittyvien kehittämistoimenpiteiden edistäminen

Viljelijöiden
työkyvyn
vahvistaminen ja
osaamisen

Tuetuissa hankkeissa
syntyneet pysyvät työpaikat X
kpl

Kehittämishankkeiden määrä
X kpl

Maatalousyrittäjien osaamisen
kehittäminen, viljelijöiden
täydennyskoulutushankkeet

Koulutustilaisuuksien määrä X
kpl

Jaksamiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen
tähtäävät hankkeet

Koulutustilaisuuksiin
osallistuneiden määrä X hlöä

Innovaatioiden ja uuden teknologian
soveltaminen

Tuettujen yhteistyötoimien
määrä X kpl
Kehittämishankkeiden määrä
X kpl

MannerSuomen
maaseutuohjelman
toimenpiteet
Tukimuodot

1. Koulutus ja
tiedonvälitys
2. Neuvonta
3. Investoinnit fyysiseen omaisuuteen
4. Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen
12. Yhteistyö
Kehittämishanke, yritystuet, maatilainvestoinnit
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2.1.1.2. Elintarvikkeiden jalostusasteen nostaminen ja lähiruoka

Elintarvikkeiden jalostusasteen nostaminen ja lähiruoka

Tavoitteet

MannerSuomen
maaseutuohjelman
toimenpiteet
Tukimuodot

Maataloustuotteiden
jalostusasteen
nostaminen

Esimerkkejä toimenpiteistä

Indikaattorit

Kehitetään elintarvikeketjun eri osia
pellolta pöytään

Kehittämishankkeiden
määrä X kpl

Elintarvikeketjun yritysten
verkostoitumisen ja yhteistyön lisääminen
Elintarvikeketjun tuotteiden
laadun ja turvallisuuden varmistaminen

Tuettujen yritysten määrä X
kpl lkm

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan
edistäminen, jalosteiden kehittäminen
sekä yritysten osaamisen vahvistaminen
Lähi- ja luomuruoan saatavuuden
lisääminen ja tunnettuuden
edistäminen
Lähiruoan ja
luomuruoan
suosion
lisääminen

Tuetuissa hankkeissa
syntyneet pysyvät työpaikat
X kpl

Lähi- ja luomuruokaan liittyvien
kehittämishankkeiden tukeminen
Lähi- ja luomuruokaa tuottavien yritysten
markkinoinnin kehittäminen ja yritysten
tukeminen

Koulutustilaisuuksiin
osallistuneiden määrä X hlöä

Tuottajien ja yrittäjien välisen yhteistyön
ja tiedonkulun kehittäminen
Kulutuskulttuurissa tapahtuvien
muutosten ja uusien
liiketoimintamahdollisuuksien
tunnistaminen ja hyödyntäminen
Kausituotteiden saatavuuden
parantaminen ja suoramyyntiketjujen
kehittäminen
Lähiruokakulttuuriin liittyvien asioiden ja
tapahtumien edistäminen
2. Koulutus ja tiedonvälitys
4. Investoinnit fyysiseen omaisuuteen
8. Luonnonmukainen tuotanto
11. Yhteistyö
12. LEADER
Kehittämishankkeet, yritystuet
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Tuettujen yhteistyö-toimien
määrä X kpl

2.1.1.3. Uusiutuva energia ja energiatehokkuus

Uusiutuva energia ja energiatehokkuus

Tavoitteet

Esimerkkejä toimenpiteistä

Kehittämishankkeiden
määrä X kpl, Tuetuissa
Paikallisten hajautettujen energiamuotojen hankkeissa syntyneet
käyttöönoton tukeminen
pysyvät työpaikat X kpl

Hajautettujen ja
uusiutuvien
energiamuotojen
kehittäminen ja
uusiutuvan
energian käytön
lisääminen

Hajautettuun ja uusiutuvaan energiaan
liittyvän yrittäjyyden kehittäminen uusien
yritysten ja palvelumuotojen syntymisen
edistäminen

Tuettujen
yhteistyötoimien määrä
X kpl, Tuettujen yritysten
määrä X kpl

Hajautettuun energiantuotantoon,
käyttöön ja energiatehokkuuteen liittyvien
teknisten valmiuksien ja ratkaisujen
kehittämien yhteistyössä tutkimuslaitosten, Koulutustilaisuuksiin
korkeakoulujen ja yritysten kanssa
osallistuneiden määrä X
hlöä
Koulutustilaisuuksien
Uusiutuvien bioenergia
määrä X kpl
raaka-aineiden jalostukseen liittyvät
yrityshankkeet

Energiaklusterin
vahvistaminen

Paikalliset yleishyödylliset investoinnit
energiatahokkuuden parantamiseksi

Uusiutuvaa
energiantuotantoa
koskevien hankkeiden
määrä X kpl

Energiaosaamisen vahvistamista ja uuden
teknologian soveltamista edistävät
hankkeet

Investointien
kokonaismäärä X €

Tuotekehitys- ja tutkimushankkeet
Manner-Suomen
2. Koulutus ja tiedonvälitys
maaseutuohjelman 4. Investoinnit fyysiseen omaisuuteen
toimenpiteet
5. Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen
11. Yhteistyö
12. LEADER
Tukimuodot

Indikaattorit

Kehittämishankkeet, Yleishyödylliset investoinnit, Yritystuet
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Tuetuissa hankkeessa
tuotetun uusiutuvan
energian määrä
(TOE/tuotos)

2.1.1.4. Metsä- ja puuala

Tavoitteet

Metsä- ja puuala

Metsätalouden
kestävä kehitys
ja yritystoiminnan
kannattavuus

Tukimuodot

Indikaattorit

Metsänomistajien aktivointi ja
metsänomistajien ja metsäalan yritysten
osaamisen vahvistaminen

Kehittämishankkeiden
määrä X kpl

Metsien parempi hyödyntäminen
kestävällä tavalla sekä metsäalan uusien
yritysten ja palveluiden syntymisen
edistäminen

Tuetuissa hankkeissa
syntyneet pysyvät työpaikat
X kpl

Metsien tilusrakennetta kehittävät
hankkeet

Metsien
monipuolinen
hyödyntäminen

Bioenergian
käytön
lisääminen

MannerSuomen
maaseutuohjelman
toimenpiteet

Esimerkkejä toimenpiteistä

Metsien virkistyskäytön kehittäminen
Metsien ja metsien raaka-aineiden
monipuolinen hyödyntäminen
ja kehittäminen
Puualan yritysten kehittäminen

Tuettujen yhteistyötoimien
määrä X kpl
Tuettujen yritysten määrä X
kpl

Moniulotteisen yhteistyön ja
yritystoiminnan kehittäminen. Yritysten
Koulutustilaisuuksiin
neuvonta, uusien toimintamallien, ja
osallistuneiden määrä X
uuden teknologian kehittäminen ja käyttö hlöä

Paikallisten biopolttoaineiden käytön ja
saatavuuden edistäminen
2 Koulutus ja tiedonvälitys
4. Investoinnit fyysiseen omaisuuteen
5. Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen
11. Yhteistyö
12. LEADER
Kehittämishankkeet, yritystuet
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Koulutustilaisuuksien
määrä X kpl

2.1.1.5. Yrittäjyyden kehittäminen

Yrittäjyyden kehittäminen

Tavoitteet

Yrittäjyyden
vahvistaminen ja
maaseudun
monituloyrittäjyyden ja
uuden yritystoiminnan
kehittäminen uusien
toimeentulomahdollisuu
ksien edistämiseksi

Esimerkkejä toimenpiteistä

Indikaattorit

Maaseudun monipuolisen
elinkeinorakenteen edistäminen.
Maatilojen toiminnan laajentaminen
maatalouden ulkopuolelle tähtäävien
investointi- ja kehittämistoimenpiteiden
tukeminen

Kehittämishankkeiden määrä
X kpl

Maaseutuyritysten uusiin kannattaviin
liiketoimintamahdollisuuksiin ja
innovaatioihin perustuvien toimenpiteiden
tukeminen ja edistäminen
Uusien yritysten perustamisen tukeminen
sekä uusien tuotteiden, käytäntöjen ja
menetelmien kehittäminen sekä
tuotteiden ja palvelujen markkinoinnin
edistäminen

Toimivien mikro- ja pk-yritysten toiminnan
ja tuottavuuden parantamiseen, uusien
tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen,
kannattavaan kasvuun ja
kansainvälistymiseen tähtäävien
Maaseutuyritysten
yrityskohtaisten toimenpiteiden
kilpailukyvyn
tukeminen sekä yrittäjien osaamisen
vahvistaminen ja
vahvistaminen
yritysten
toimintaedellytysten
Yritysten liiketoimintaosaamisen
parantaminen
nostamiseen, verkostoitumisen ja
yhteistyön lisäämiseen tähtäävien
hankkeiden ja toimenpiteiden tukeminen
uusien tietojen, tekniikoiden ja
innovaatioiden käyttöön ottamisen
edistämiseksi
Manner2. Koulutus ja tiedonvälitys
Suomen
4. Investoinnit fyysiseen omaisuuteen
maaseutuohje
5. Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen
lman
11. Yhteistyö
toimenpiteet
12. LEADER
Tukimuodot
Yritystuet, kehittämishankkeet
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Tuetuissa
hankkeissa
syntyneet pysyvät
työpaikat X kpl

Tuettujen
yhteistyötoimien
määrä X kpl

Tuettujen yritysten
määrä X kpl
Koulutustilaisuuksi
in osallistuneiden
määrä X hlöä

Liikevaihdon
kehitys €/v

2.1.1.6. Väestön hyvinvointi

Tavoitteet

Esimerkkejä toimenpiteistä

Indikaattorit

Kylien toimivuuteen ja viihtyvyyteen liittyvät
kyläinvestoinnit sekä kyläympäristön ja
kylämaiseman parantamishankkeet.

Väestön hyvinvointi

Kylien vetovoimaisuuden ja
yhteisöllisyyden
lisääminen

Kokoontumistilojen ja harrastuspaikkojen
Tuetuissa hankkeissa
rakentaminen ja kunnostus (esim. vaellusreitit, syntyneet pysyvät
uimarannat, leikki- ja liikuntapaikat).
työpaikat X kpl
Uusien asukkaiden houkutteleminen ja
osallisuuden lisääminen
Paikalliskulttuurin ja kulttuuriperinnön
tukeminen sekä kulttuuri-, virkistys-, ja vapaaajan palvelujen kehittäminen
Lähidemokratian kehittäminen
Maailmanperintöalueen kehittäminen
käyntikohteiden investointeja tukemalla ja
tiedonvälityshankkeiden avulla

Luonnon kestävä
virkistyskäyttö

Ympäristötietoisuuden lisääminen,
yhteisöllisten ympäristötoimenpiteiden
edistäminen sekä saariston, luontoreitistöjen,
virkistysalueiden ja luontomatkailun
kehittäminen kestävällä tavalla
Green-care -palveluiden tarjonnan
lisääminen

Nuorison
osallistaminen

Työ- ja harrastusmahdollisuuksien
parantaminen, nuorille tarkoitettujen
palvelujen lisääminen sekä yhteistyön ja
osallisuuden vahvistaminen
Nuorten houkutteleminen kylä- ja
yhdistystoimintaan

Palvelujen
saatavuuden
turvaaminen
Manner-Suomen
maaseutuohjelman
toimenpiteet
Tukimuodot

Tuettujen
yhteistyötoimien määrä X
kpl

Uusien palvelunmallien kokeilut
Pienimuotoiset infrahankkeet (esim.
kävelysillat, kylien laajakaistaverkot,
vesihuolto)

2. Koulutus ja tiedonvälitys
6. Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
11. Yhteistyö
12. LEADER
Kehittämishanke, yleishyödyllinen investointi
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Parantuneista palveluista
hyötyvän väestön määrä
X hlöä

2.1.1.7. Luonnon ja ympäristön hyvinvointi

Tavoitteet

Esimerkkejä toimenpiteistä

Indikaattorit

Luonnon ja ympäristön hyvinvointi

Uusiutuvien energiaratkaisujen kehittäminen ja
käytön lisääminen. Yritysten
ympäristötehokkuuden parantaminen.
Vähähiilistä yhteiskuntaa tukevien toimien
edistäminen.

MannerSuomen
maaseutuohjelman
toimenpiteet

Lannan prosessointi ja varastointi, säätösalaojitus,
Tukea saaneiden maatilojen
salaojitus, kosteikkojen perustaminen,
lukumäärä X kpl
luonnonlaitumien peruskunnostus
Ilmaston
muutoksen
hillitseminen,
vesistöjen tilan
parantaminen ja
luonnon
monimuotoisuuden
turvaaminen

Viljelijöiden
yritysten ja
kansalaisten
ympäristötietoisuuden ja osaamisen
lisääminen

Maatalouden ympäristökorvaukset: Tilakohtaiset
toimenpiteet, lohkokohtaiset toimenpiteet,
ympäristösopimukset

Luonnonmukaisen tuotannon sitoumus

Luonnon monimuotoisuutta,
vesien hoitoa ja maaperän
hoitoa edistävien sopimusten
osuus koko maatalousmaasta
(%)
Luomukorvausta saaneiden
tilojen lukumäärävuonna
2020, luomukorvaukseen
kuuluva ala vuonna 2020

Käytäntöön kytkeytyvä soveltava tutkimus,
innovaatioiden ja uusien käytäntöjen tai
tekniikoiden kehittämisen ja käyttöönoton
tukeminen

Tuettujen yhteistyötoimien
määrä X kpl

Kestäviä ja ympäristöystävällisiä tuotantotapoja,
vesiensuojelua, ympäristöasioita, maiseman- ja
luonnonhoitoa koskevat koulutus- ja
tiedonvälityshankkeet

Koulutustilaisuuksiin
osallistuneiden määrä X hlöä,
Koulutustilaisuuksien määrä
X kpl

Tilaneuvontaa mm. ilmastonmuutoksen
hillitsemisestä, luonnon monimuotoisuudesta,
vesien ja maaperän suojelusta,
ympäristökorvauksista, luonnonmukaisesta
tuotannosta, kasvinsuojelusta

Tehtyjen neuvontakäyntien
määrä aihe-alueittain X kpl
Yhtensä maksettu korvaus x
€,
8. Luonnonmukainen
tuotanto

2. Koulutus- ja tiedonvälitys
3. Neuvonta
4. Investoinnit fyysiseen omaisuuteen
5. Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen

11. Yhteistyö
12. LEADER

7. Ympäristökorvaukset

Tukimuodot
Kehittämishanke, yritystuet, ympäristökorvaukset, luomukorvaus, tilaneuvonnan tuki
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2.1.2. Keski-Pohjanmaan maakunta
2.1.2.1 Osaava maaseutu

Osaava maaseutu

Tavoitteet

MannerSuomen
maaseutuohjelman
toimenpiteet
Tukimuodot

Esimerkkejä toimenpiteistä

Moniulotteinen yhteistyö toimitusketjun
toimijoiden välillä laajasti ymmärretyn
Biotalouden
mahdollisuuksien biotalouden uusien mahdollisuuksien
toteutumiseksi, uusien yhteyksien
lisääminen
löytämiseksi, uudenlaisen teknologian ja
toimintamallien kehittämiseksi

Luonnonvaraalan innovaatioympäristön
kehittäminen

Maatalous- ja metsäalan yrittäjien
täydennyskoulutushankkeet
Kehittämishankkeet, joiden avulla
edistetään innovaatioiden ja uuden
teknologian soveltamista luonnonvaraalalle

Kansainväliset yhteistyöhankkeet
2. Koulutus ja tiedonvälitys
11. Yhteistyö
12. LEADER

Kehittämishanke
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Indikaattorit
Biotalouteen liittyvien
yhteistyöhankkeiden määrä
x kpl

Koulutus- ja
tiedonvälityshankkeiden
määrä x kpl
Tilaisuuksien määrä x kpl
Koulutuksiin osallistuneiden
määrä x hlöä
Luonnonvara-alan
yhteistyöhankkeiden määrä
x kpl
Kansainvälisten
yhteistyöhankkeiden määrä
x kpl

2.1.2.2. Yrittävä ja elinvoimainen maaseutu

Yrittävä ja elinvoimainen maaseutu

Tavoitteet

Maaseudun
yritysten
kilpailukyvyn ja
kannattavuuden
kehittäminen

Esimerkkejä toimenpiteistä

Indikaattorit

Maatilojen investoinnit ja
sukupolvenvaihdokset

Tukea saaneiden maatilojen
määrä x kpl ja tuetut
investoinnit €

Maa- ja metsätalousyrittäjien osaamisen
kehittämiseen ja työkyvyn edistämiseen
liittyvät hankkeet

Investointitukea saaneiden
tilojen osuus kaikista
maakunnan tiloista %
Aloitustukea saaneiden
tilojen osuus kaikista
maakunnan tiloista %

Maa- , metsä- ja turkistalouden
kannattavuuden ja kilpailukyvyn
kehittämiseen tähtäävät hankkeet

Kehittämishankkeiden määrä
x kpl

Mikro- ja pk-yritysten kannattavuuden ja
kilpailukyvyn kehittämiseen liittyvät
yrityskohtaiset toimenpiteet

Vahvan ja
monipuolisen
maaseutuyrityskannan kasvun
vahvistaminen

Uusien tuotteiden, käytäntöjen,
menetelmien ja tekniikoiden
kehittäminen maaseutuyrityksissä sekä
yhteistyö toimitusketjun toimijoiden
kesken uudenlaisten toimintamallien
edistämiseksi
Metsiin perustuvien elinkeinojen
edistäminen

Koulutuksiin osallistuneiden
määrä x hlöä
Koulutustilaisuuksien määrä x
kpl
Tuettujen yritysten määrä x
kpl
Liikevaihdon kehitys € / v
Tuetuissa hankkeissa
syntyneet pysyvät työpaikat x
kpl
Yhteistyötoimien määrä x kpl

Uusiutuvaa
energiantuotantoa koskevien
hankkeiden määrä x kpl ja
Uusiutuvan energian hajautetun
investointien kokonaismäärä
tuotannon, jakelun ja käytön edistäminen x €
Elintarvikeketjun kehittämiseen liittyvät
hankkeet
Manner2. Koulutus ja tiedonvälitys
Suomen
4. Investoinnit fyysiseen omaisuuteen
maaseutu5. Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen
ohjelman
11. Yhteistyö
toimenpiteet
12. LEADER
Tukimuodot Maatilojen investointituki, nuorten viljelijöiden aloitustuki, yritystuki, kehittämishanke
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2.1.2.3. Hyvinvoiva maaseutu

Hyvinvoiva maaseutu

Tavoitteet

Maaseudun asukkaiden
henkinen ja fyysinen
hyvinvointi

Esimerkkejä toimenpiteistä

Kylien kunnostus ja kehittäminen,
toiminnan kehittäminen, ekologisen
maaseutuasumisen suunnittelu ja
kehittäminen, kylien
kehittämissuunnitelmien laatiminen,
kehittäminen ja toteutus

Indikaattorit
Kehittämis- ja
investointihankkeiden
määrä x kpl
Parantuneista
palveluista hyötyvien
maaseudun asukkaiden
määrä x hlöä

Hyvinvointiin ja terveyden ylläpitoon
liittyvien palveluiden kehittäminen
(esim. Green Care)
Vähähiilistä yhteiskuntaa tukevat
toimet, yhteisölliset ympäristötoimet,
uusiutuvan energian käytön
edistäminen kylissä

Kylien
kehittämissuunnitelmien
määrä x kpl

Yhteistyön ja osallisuuden lisääminen
maaseudulla
Nuorisotoiminta
Yhteisöllisyyden
vahvistaminen

Kulttuuri- ja vapaaajanmahdollisuuksien parantaminen,
matkailu-, virkistys- ja vapaa-ajan
palvelujen luominen ja niihin liittyvän
pienimuotoisen infrastruktuurin
parantaminen
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimintojen
innovaatioympäristöjen parantaminen

Kulttuuri- ja
luonnonperinnön
parantamiseen liittyvien
investointien määrä x kpl

Maaseudun asukkaiden ja toimijoiden
kansainvälinen yhteistoiminta

Kv-yhteistyöhankkeiden
määrä x kpl

MannerSuomen
maaseutuohjelman
toimenpiteet

4. Investoinnit fyysiseen
omaisuuteen,
ympäristöinvestoinnit
6. Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
11. Yhteistyö
12. LEADER

Tukimuodot

Kehittämishanke, yleishyödyllinen investointihanke
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Tuettujen
yhteistyötoimien määrä
x kpl

2.1.2.4. Toimiva maaseutu

Tavoitteet

Esimerkkejä toimenpiteistä

Indikaattorit
Kehittämis- ja
investointihankkeiden
määrä x kpl

Toimiva maaseutu

Saavutettavuus

MannerSuomen
maaseutuohjelman
toimenpiteet
Tukimuodot

Maankäytön
kehittäminen

Paikallista tietoliikenneinfrastruktuuria
kehittävät ja niiden käyttöönottoa edistävät
hankkeet, pienimuotoiset
Parantuneista palveluista
tietoliikenneinfrastruktuuri-investoinnit (ns. hyötyvien maaseudun
kyläverkkohankkeet)
asukkaiden määrä x hlöä
Pieninfrastruktuurien suunnittelu,
luominen, parantaminen tai laajentaminen,
mm. uusiutuvia energialähteitä ja
vesihuoltoa koskevat investoinnit

Tuettujen yhteistyötoimien
määrä x kpl
Tuettujen yritysten määrä x
kpl

Kylien kehittämiseen ja kyläsuunnitelmiin
liittyvä ekologisen maaseutuasumisen
suunnittelu ja kehittäminen, kylien
maankäyttösuunnitelmien laatiminen,
kylien maankäytön kehittäminen
Maa- ja metsätilojen tilusrakennetta
edistävät kehittämishankkeet

Laadittujen
kehittämissuunnitelmien
määrä x kpl

Uudet toimintatavat ja palvelumallit,
palvelukokeilut, maaseutusopimukset,
Palvelujen
monipalvelupisteet, palveluyrittäjyyden
saatavuuden
kehittäminen, palveluyritysten
turvaaminen
verkostoituminen
4. Investoinnit fyysiseen omaisuuteen
5. Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen
6. Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
11. Yhteistyö
12. LEADER
Kehittämishanke, yleishyödyllinen investointihanke, yritystuki
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2.1.2.5. Ympäristö
Tavoitteet

Ilmastonmuutoksen
hillintä

Esimerkkejä toimenpiteistä
Maatalouden ympäristökorvaukset
Maatalouden vesiensuojeluun ja peltojen kasvukunnon
ylläpitoon panostaminen, tilakohtaiset toimenpiteet ja
tiedonvälityshankkeet
Puun monipuolisen käytön lisäämiseen liittyvät yritystuet
ja kehittämishankkeet

Indikaattorit
Luonnon
monimuotoisuutta,
vesien hoitoa ja
maaperän hoitoa
edistävien sopimusten
osuus koko
maatalousmaasta %
Tukea saaneiden
maatilojen määrä
x kpl

Ympäristö

Maakunnan metsävarojen toimiminen hiilinieluna
Ympäristön tilan parantamiseen ja kestävään
luonnonvarojen käyttöön tähtäävät yhteistyö-, tutkimus-,
Tuettujen yritysten
tiedonvälitys- ja koulutushankkeet (esim. kestävät ja
määrä x kpl
ympäristöystävälliset tuotantotavat, vesiensuojelu ja
ympäristöasiat, maiseman- ja luonnonhoito)
Uusiutuvien ja hajautettujen energiaratkaisujen
kehittäminen
Kehittämis-, koulutusja tiedonvälityshankkeiEnergiatehokkaat ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävät
ratkaisut sekä uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien den määrä x kpl,
käyttö tuettavissa maatilainvestoinneissa
Lannan prosessointi maatilojen ympäristökuormituksen
Tuettujen
hillitsemiseksi
yhteistyötoimien määrä
Yritysten ympäristötehokkuuden parantaminen
x kpl
tuettavissa yritysinvestoinneissa
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostusta
Suunnitelmien ja
harjoittavien maatilojen energiasuunnitelmat ja katselmusten lkm
katselmukset
x kpl
Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten peruskunnostus
Luonnon
monimuotoisuuden
säilyminen

MannerSuomen
maaseutuohjelman
toimenpiteet
Tukimuodot

Luonnonmukaisen tuotannon sitoumukset
Tuotantoeläinten laiduntamisen maisemavaikutukset
Tilaneuvonta mm. ilmastonmuutoksen hillitsemisestä,
luonnon monimuotoisuudesta, vesien ja maaperän
suojelusta, ympäristökorvauksista, luomutuotannosta,
kasvinsuojelusta

Luomukorvausta
saaneiden tilojen
lukumäärä ja
luomukorvaukseen
kuuluva ala v. 2020

Tehtyjen
neuvontakäyntien ja
Salaojitus sekä happamien sulfaattimaiden ja
maksetun tuen määrä x
Vesihuolto
turvemaiden säätösalaojitus
kpl
Tukikohteiden määrä x
Kosteikkojen perustaminen
kpl
2. Koulutus ja tiedonvälitys, 3. Neuvonta, 4. Investoinnit fyysiseen omaisuuteen, 5. Tila- ja
yritystoiminnan kehittäminen, 6. Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen, 7.
Ympäristökorvaukset, 8. Luonnonmukainen tuotanto, 9. Luonnonhaittakorvaukset, 10. Eläinten
hyvinvointi, 11. Yhteistyö, 12. LEADER

Maatilojen investointituki, yritystuki, kehittämishanke, yleishyödyllinen investointihanke,
ympäristöinvestoinnit, maatalouden ympäristötuki, luomukorvaus
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2.2. Maaseutualueen määritys
Maaseutuohjelman yritysrahoituksen tulee kohdentua maaseutualueilla sijaitseville yrityksille. Pohjanmaan
ELY-keskuksen alueella Vaasan ja Kokkolan kaupunkien keskustaajamat rajataan maaseutuohjelman
yritysrahoituksen ulkopuolelle (liitteet 1 ja 2). Rajauksesta on keskusteltu maakuntien liittojen,
toimintaryhmien ja ELY-keskuksen sisällä TEMin yritystuista vastaavien kanssa. Määrittelyssä on käytetty
apuna Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2013 laatimaa aluetypologiaa ja laadittu rajaus noudattaa
molemmissa kaupungeissa varsin tarkasti alueluokituksen mukaista ”ulomman kaupungin” rajaa.
Kokkolassa aluerajaus on vastaava kuin edellisellä ohjelmakaudella. Aluetypologiasta poiketen kaupungin
pohjoispuolella sijaitsevat suurteollisuusalueet rajataan maaseutuohjelman toimenpiteiden ulkopuolelle.
Vaasassa rajaus noudattaa edellisen ohjelmakauden määritystä sillä lisäyksellä, että keskustaajamaan
lasketaan kuuluvan myös Mustasaaren kunnan puolella sijaitsevat Sepänkylän, Lintuvuoren ja Stormossenin
alueet. Tarkoituksena on, että myös toimintaryhmät noudattaisivat samaa rajausta molempien kaupunkien
osalta.

2.3. Valintakriteerit
Hankkeiden valintakriteerit tukevat alueellisen strategian toteutumista ja varmistavat rahoituksen
suuntautumista painopisteiden mukaisiin kohteisiin. Niihin ei sisälly suoraan lainsäädännössä asetettavia
tukikelpoisuuskriteerejä. Valintakriteerejä muutetaan tarvittaessa, jos maa- ja metsätalousministeriö antaa
tarkempia ohjeita niiden sisällöstä tai periaatteista.
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2.3.1. Kehittämishankkeet
Yleiset kriteerit
 hanke tukee maakunnissa laadittujen kehittämisohjelmien strategioita, tavoitteita tai painopisteitä
 hanke sopii ELY-keskuksen valitsemiin kehittämisen painopisteisiin ja/tai edistää niiden
toteuttamista uudella tavalla
 hankkeessa on huomioitu alueen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat (maakuntien
swot-analyysit)
 hankkeen kohderyhmä ja yhteistyötahot ovat mukana jo hankkeen suunnitteluvaiheessa
Koulutushankkeet
 kouluttajalla on sopiva osaaminen hankkeen kohderyhmän tarpeisiin
 koulutushanke edistää maatalouden tai muun yritystoiminnan kykyä vastata muuttuvan
toimintaympäristön haasteisiin
 koulutuksen tarvelähtöisyys
Yritystoiminnan kehittämiseen liittyvät hankkeet
 hankkeessa tuotetaan uusia toimintaprosesseja ja/tai teknologiaa
 hanke edistää maaseutuyritysten ja/tai maatilojen kilpailukykyä, kannattavuutta ja kasvua
 hanke edistää maaseutuyritysten tuotteiden/tuotannon kustannustehokkuutta tai laatua
 hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää laajasti yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa
 hanke kehittää yritystoiminnan toimintaympäristöä
 hanke edistää yritysten, tutkimuslaitosten ja toimitusketjujen välistä yhteistyötä, verkostoitumista
ja uusien toimintamallien kehittämistä
 hankkeessa pyritään tunnistamaan maaseudun uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja edistetään
niiden käyttöönottoa
 hanke edistää uusien bioenergialähteiden ja uusiutuvan energian käyttöönottoa ja/tai
energiatehokkuutta
 hankkeella on postiivinen vaikutus elintarvike- tai metsätoimialojen yritysten
toimintamahdollisuuksien kehittämiseen ja osaamisen lisäämiseen
 hankkeella lisätään alueella tuotettujen raaka-aineiden jalostusarvoa ja lähiruuan käyttöä
 hanke edistää pavelualan yrittäjyyttä, naisyrittäjyyttä tai nuorten työllistymistä
 Hanke edistää uusien palvelumallien syntymistä maaseudulle
 hakijalla on kokemusta ja tarpeellinen kontaktiverkosto toteuttaa maaseudun yritystoiminnan tai
elinkeinojen kehittämishanke
Maaseutuympäristöä ja hyvinvointia edistävät hankkeet
 hanke edistää maaseudun kulttuuri- tai vapaa-ajan palveluiden kehittämistä
 hanke edistää nuorten harrastusmahdollisuuksia
 hanke tuo esiin paikallishistorian ja -perinteen
 hanke parantaa kylän/maasetualueen vetovoimaisuutta tai viihtyvyyttä
 hanke edistää kylän/maaseutualueen asukkaiden yhteenkuuluvuutta ja asukkaat saadaan tiivisti
mukaan hankkeeseen
 hanke edistää vesistöjen suojelua
 hanke tukee vähähiilistä yhteiskuntaa
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2.3.2. Yritystuet

Yritystukien valintakriteerit

















hanke kohdentuu luokiteltuun maaseutualueeseen (ydin- tai harvaan asuttuun maaseutuun)
hanke vahvistaa yrityksen kilpailukykyä
hanke monipuolistaa yrityksen toimintaa (monituloyrittäjyys)
hanke luo uusia työpaikkoja ja toimeentulomahdollisuuksia
hankkeen tavoitteena on edistää yrityksen kasvua ja/tai kannattavuutta
hanke luo mahdollisuuksia kansainvälistymiselle ja/tai uusien markkinoiden saavuttamiselle
hanke on innovatiivinen ja/tai hyödynnetään uusia liiketoimintamahdollisuuksia
hanke johtaa uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen
hanke nostaa tuotteiden/palvelujen laadun tasoa
hanke johtaa yrityksen tuotannon tehostumiseen ja/tai teknologian tason parantamiseen
hanke lisää yrityksen osaamisen tasoa ja/tai johtaa uusien toimintatapojen, menetelmien,
tekniikoiden tai innovaatioiden käyttöön ottamiseen
hanke edistää naisyrittäjyyttä tai nuorten työllistymistä
hanke edistää hajautettujen ja uusiutuvien energiamuotojen kehittämistä ja tuotannon lisäämistä
(bioenergia)
hanke parantaa materiaali- ja/tai energiatehokkuutta
hanke edistää luomu- ja/tai lähiruoan tuotannon kasvattamista ja/tai markkinointia
hanke johtaa maa- ja metsätaloustuotteiden jalostusarvon nostamiseen

Seuraavat toimialat ja toimenpiteet rajataan pääsääntöisesti yritystuen ulkopuolelle:










liikenne ja kuljetus (lukuun ottamatta päällysrakenteita bioenergia-alalla)
vähittäis-, tukkukauppa ja maahantuonti
maanrakennustoimiala
vuokraustoiminta (lukuun ottamatta matkailuun liittyvää vuokraustoimintaa)
rakennustoimiala, jos yrityksen toiminta käsittää ainoastaan urakointia
omistajanvaihdokset
sisäpiirihankinnat
kuljetuskalusto (mm. traktorit, maanrakennukseen käytettävät koneet)
autohankinnat
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3. RAHOITUS
3.1. Arvio rahoituksen jakautumisesta toimenpiteittäin
Seuraavassa taulukossa on esitetty arvio hanke- ja yritystukiin käytettävissä olevan rahoituksen
jakautumisesta toimenpiteittäin sillä oletuksella, että mikroyritysten lisäksi myös pienten yritysten
tukeminen on mahdollista.
Manner-Suomen maaseutuohjelman toimenpide
Koulutus ja tiedonvälitys
Maataloustuotteiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen
Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen
Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
Yhteistyö

Hanketuet Yritystuet
15 %
15 %
45 %
10 %
15 %
40 %
60 %

3.2. Kuntien rahoitusosuus
Alueen kuntien taloudellinen tilanne on suhteellisen haastava. Ohjelmaan vaadittavan kuntarahoituksen
osuus ei ole vielä selvillä, mutta se pystyttäneen keräämään yleishyödyllisten investointihankkeiden kautta,
eli toimenpiteessä ”Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen”. Investointihankkeiden hyöty kohdentuu
pääsääntöisesti toteutuskunnan alueelle ja edellisten ohjelmakausien kokemusten perusteella kunnat ovat
mielellään rahoittaneet tämän tyyppisiä hankkeita. Laajoihin usean kunnan tai koko maakunnan alueella
toteutettaviin kehittämishankkeisiin ei lähtökohtaisesti vaadita kuntarahaa. Alueen kaikki kunnat saataneen
mukaan Leader-toimintaryhmien ohjelmien rahoittamiseen.

3.3. Teknisen avun rahoitus- ja htv-tarve
Teknisen avun merkitys ohjelman toteuttamisen resursoinnin kannalta on välttämätön varsinkin, kun ELYkeskusten toimintamäärärahat pienenevät jatkuvasti. Arvio teknisen avun tarpeesta perustuu ohjelmakauden 2007-2013 lopussa käytössä olleisiin henkilötyövuosiin ja euromääriin.




Henkilötyövuodet / vuosi
Henkilöstön palkkakustannukset / vuosi
Seuranta, viestintä, koulutus ja muut kulut / vuosi

Teknisen tuen tarve / vuosi yhteensä


6 htv
400.000 €
50.000 €
450.000 €

Teknisellä tuella palkattavien tehtävät:
 Leader-kehittämishankkeiden valmistelu ja esittely Kokkolan toimipisteessä sekä Leaderyhteyshenkilön tehtävät Keski-Pohjanmaan maakunnassa
 Maksatustehtävät Kokkolan toimipisteessä
 Maksatustehtävät Vaasan toimipisteessä
 2 yritystutkijaa Vaasan toimipisteessä
 Kehittämishankkeiden valmistelu sekä maaseutuohjelman hallinnolliset ja seurantatehtävät
Vaasan toimipisteessä
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4. ALUEEN OHJELMIEN YHTEENSOVITUS JA TYÖNJAKO
Maaseudun tuloksellinen kehittäminen vaatii laajaa yhteistyötä eri ohjelmien ja organisaatioiden kesken.
Ministeriötasolla laadittava Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) välinen
kumppanuussopimus tarjoaa selkeän ja konkreettisen pohjan työnjaon linjaukseksi myös alueellisella
tasolla. Sopimuksessa todetaan, että rahastojen välinen strategisen tason yhteensovitus alueilla tapahtuu
maakuntien yhteistyöryhmässä (MYR) ja niiden sihteeristöissä. Kumppanuussopimuksessa kehotetaan
sopimaan alueilla työnjaosta ja menettelyistä toimivaltaisten viranomaisten keskinäisillä neuvotteluilla ja
kirjallisesti tehtävillä sopimuksilla.
Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla työnjaosta on päätetty sopia ELY-keskuksen eri yksikköjen ja
maakuntien liittojen kesken tehtävillä ohjeellisilla yhteistyösopimuksilla ohjelmien täydentävyyden
varmistamiseksi ja päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi. Sopimuksen avulla työjakoa voidaan selkiyttää
ja tehdä sitä entistä läpinäkyvämmäksi myös sidosryhmille ja ”suurelle yleisölle”. Asiasta neuvoteltiin
kesällä 2013 ja päätettiin laatia ERI-rahastojen välinen sopimus siihen mennessä, kun ohjelmakausi
tosiasiallisesti käynnistyy. Pohjanmaalla sopimuksen runko valmistellaan maakunnan liiton toimesta ja
Keski-Pohjanmaalla ELY-keskuksen ja maakuntaliiton yhteistyönä. Sopimusten on tarkoitus olla
luonteeltaan ohjeellisia ja niihin voidaan tehdä muutoksia aina kun tarvetta ilmenee. Yritysrahoituksen
osalta laaditaan tarvittaessa yksityiskohtaisempi ELY-keskuksen sisäinen sopimus.
Leader-toimintaryhmien ja ELY-keskuksen välillä laaditaan myös ohjeellinen yhteistyösopimus (liite 3).
Tavoitteena on jatkaa ja edelleen parantaa edellisellä ohjelmakaudella hyvin toiminutta yhteistyötä.
Sopimuksessa on sovittu hakemusten käsittelyyn liittyvistä periaatteista ja lisäksi sen avulla edesautetaan
oikean rahoittajan löytämistä yksittäisille hankkeille. Lopullinen sopimus allekirjoitetaan, kun
ohjelmakauden toimintaryhmät on virallisesti valittu. Leader-toimintaryhmien uuden ohjelmakauden
paikalliset strategiat valmistuivat kesäkuussa 2013 ja niiden tavoitteet on huomioitu tässä suunnitelmassa.
Maakuntasuunnitelma, maakuntaohjelma ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma (TOTSU) ovat
merkittävässä roolissa rahoituksen linjaamisessa. Näissä asiakirjoissa yhteisesti sovittavien laajojen
kehittämisteemojen sisällä eri rahastot rahoittavat yksittäisiä hankkeita, jotka keskenään muodostavat
tuloksellisen hankekokonaisuuden.
Pohjanmaan maakunnassa on tarkoitus jatkaa laajan maaseutupolitiikan periaatteita noudattavan
maaseutujaoston toimintaa. Maaseudun kehittämiseen liittyvän edunvalvonnallisen työn ohella jaostolla
voi olla myös eri kehittämistoimenpiteiden yhteensovittamiseen liittyviä tehtäviä. Alustavasti on sovittu,
että Pohjanmaan liitto vastaisi maaseutujaoston käytännön toiminnasta. Pohjanmaan MYR:n sihteeristön
yhteydessä on lisäksi toiminut erillinen hanketyöryhmä, jonka tehtävänä on yhteen sovittaa ja etsiä oikeaa
rahoittajaa suunnitteilla oleville hankkeille.
Keski-Pohjanmaan maakunnassa maaseutupolitiikan periaatteita noudattavan maaseutujaoston toiminta
on korvattu Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmatyön yhteydessä vuosittain 3-4 kertaa
kokoontuvalla maaseudun kehittämisen työryhmän avulla. Maaseudun kehittämisen työryhmä, ns.
maaseudun teemaryhmä seuraa maakunnassa toteutettavien ja rahoitettavien maaseudun kehittämiseen
liittyvien hankkeiden toteutumista ja linjaa maakuntaohjelmatyössä maaseudun kehittämisen näkyvyyttä
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toimintalinjoilla läpileikkaavana teemana. Kokouksissa on saatavilla aina uusin tieto meneillään olevista
hankeideoista ja hauista sekä tilanneraportit ohjelman toteutumisesta sekä maaseuturahaston
myöntövaltuustilanteesta Keski-Pohjanmaalla. Myös uudella ohjelmakaudella jatketaan hyvää yhteistyötä
maaseudun teemaryhmän työskentelyn pohjalta.
Yksittäisten hankkeiden tasolla yhteensovitusta tehdään ELY-keskuksen sisäisessä EU- ja rahoitusryhmässä
sekä yritysrahoitusryhmässä. Rahoittavien organisaatioiden välinen tiivis ja luonteva yhteistyö takaa hyvät
mahdollisuudet varmistaa ohjelmien täydentävyys.

5. LÄPILEIKKAAVAT TEEMAT
Manner-Suomen maaseutuohjelmassa yhteisiksi läpileikkaaviksi teemoiksi on määritelty innovaatiot,
ilmaston muutos ja ympäristö. Lisäksi alueellisessa strategiassa määriteltiin Pohjanmaan ja KeskiPohjanmaan maakunnille kuusi yhteistä läpileikkaavaa teemaa.
Maaseudulla innovatiivisuus rakentuu paikallisten inhimillisten resurssien varaan. Perinteisesti
innovatiivisuuden on nähty maaseudulla liittyvän lähinnä arkipäiväisten ongelmien ratkaisemiseen eikä
niinkään huipputeknologian kehittämiseen. Siksi maaseutu innovaatioympäristönä on jäänyt kaupunkien
varjoon. Innovaatioita ei kuitenkaan synny pelkästään tutkimustulosten hyödyntämisestä ja käytännön
läheisillä innovaatioilla on usein paikallisesti suuri merkitys.
Alueen molemmissa maakunnissa toimii suuri joukko oppilaitoksia ja tutkimusorganisaatioita, joiden työ
liittyy kiinteästi maaseudun ja maatalouden kehittämiseen. Nämä organisaatiot toimivat tärkeänä
innovatiivisuuden lähteinä. Pohjanmaalla innovaatioita syntyy luontevasti erittäin vahvan energiaklusterin
ympärillä sekä maatalouden erikoisaloilla, kuten lasinalaisviljelyssä ja turkistarhauksessa sekä KeskiPohjanmaalla sektorirajat ylittävän luonnonvara-alan tutkimus-, koulutus- ja kehittämisverkoston kautta.
Manner-Suomen maaseutuohjelma ja lainsäädäntö asettavat suhteellisen tiukat raamit rahoitettavalle
toiminnalle, mutta niiden puitteissa on silti mahdollista suhtautua ennakkoluulottomasti kokeilevien ja
täysin uutta ajattelua sisältävien hankkeiden rahoittamiseen. Tavoitteena on rakentaa toimintaympäristöä,
joka kannustaa sekä maaseudun toimijoita, yrityksiä että tutkimuslaitoksia verkostoitumaan ja etsimään
uusia mahdollisuuksia parantaa alueen kilpailukykyä. Yksittäisten hankkeiden rahoituksessa on tärkeää
varmistaa, että ne linkittyvät muihin käynnissä oleviin vastaaviin valtakunnallisiin sekä alueellisiin
hankkeisiin ja että niissä hyödynnetään kaikkea jo saatavilla olevaa tietoa.
Puhdas ympäristö ja luonnon sekä ympäristön hyvinvointi ovat maakunnille vahvoja vetovoimatekijöitä.
Taloudellisesti, ekologisesti ja yhteiskunnallisesti kestävän kehityksen periaatteet on nostettava esille
kaikessa kehittämistyössä. Oppilaitosten osaamista sekä tutkimuslaitosten luontoon ja ympäristön
hyvinvointiin liittyviä tutkimustuloksia hyödynnetään alueellisessa kehittämistyössä, edistäen samalla eri
toimijoiden välistä yhteistyötä. Maaseutuohjelman ja lain antamissa puitteissa voidaan tukea maakuntien
maatalouden ja muun yritystoiminnan kannattavuuden ja kilpailukyvyn kannalta tärkeiden
kehittämistoimenpiteiden, tutkimusten ja kokeilujen suorittamista. Tämä voisi esimerkiksi koskea
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happamien sulfaattimaiden ongelmien ratkaisemista tai lieventämistä. Pohjanmaan rannikolla on paljon
ns. happamia sulfaattimaita joista happamuus ja metallit huuhtoutuvat vesistöihin aiheuttaen suuria
riskejä.
Maaseutuohjelman avulla tuetaan myös toimenpiteitä, joiden tavoitteena on turvallisen, terveellisen,
viihtyisän ja virikkeellisen ympäristön aikaansaaminen tai säilyttäminen asumiselle ja yrittämiselle.
Maaseudun vetovoiman, alueen asukkaiden ja myös matkailun kannalta kulttuurimaiseman säilyttäminen
ja luonnon kestävä virkistyskäyttö ovat hyvin keskeisiä. Manner-Suomen maaseutuohjelman antamissa
puitteissa tähän liittyviä edistämis-, kehittämis-, verkostoitumis- ja yhteistyötoimenpiteitä nostetaan esille
ja asetetut tavoitteet saavutetaan noudattamalla kestävän kehityksen periaatteita, käyttämällä uusiutuvia
luonnonvaroja kestävästi sekä lisäämällä ympäristötietoisuutta.
Yksi keskeisimpiä tulevaisuuden haasteita on ilmastonmuutos ja sen torjunta. Vähähiilistä yhteiskuntaa
tukevia toimenpiteitä edistetään. Uusiutuvien energialähteiden käytön sekä energiatehokkuuden
lisääminen ovat hyvin keskeisessä asemassa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Energia-asiat sekä energiaasioihin liittyvän yhteistyön merkitys nostetaan vahvasti esille ohjelmakaudella 2014–2020. MannerSuomen maaseutuohjelman avulla voidaan edistää erilaisia ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä
toimenpiteitä kuten uusiutuvien energiamuotojen, erityisesti bioenergian, kehittämistä, käytön lisäämistä
sekä energiatehokkuuden lisäämistä maatiloilla ja mikroyrityksissä, erityisesti energiaintensiivisillä aloilla,
kuten kasvihuoneissa. Energiaosaamisen ja -neuvonnan lisäämisellä on keskeinen asema
ilmastonmuutoksen hillitsemistyössä. Tutkimukseen ja erityisesti aluelähtöiseen soveltavaan tutkimukseen
ja tutkimustulosten hyödyntämiseen tullaan panostamaan. Hajautettu energiatuotanto, uudet
energiatekniset ratkaisut, jakelujärjestelmät ja energiaa säästävät ratkaisut voivat olla tutkimuksen
kohteina.

6. SUUNNITELMAN ALUEELLINEN VALMISTELU
Alueellinen suunnitelma laadittiin Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutu- ja energiayksikön johdolla.
Valmisteluprosessin aikana on tiiviistä aikataulusta huolimatta pystytty osallistamaan varsin laajaa
toimijajoukkoa.
Ohjelmakauden
valmistelu
aloitettiin
Maaja
metsätalousministeriön,
Maaseutuverkostoyksikön, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän ja Sitran järjestämällä tulevaisuustyöpajalla Pietarsaaressa huhtikuussa 2012. Varsinainen strategian laadinta jatkui tämän jälkeen työtä
varten palkatun suunnittelijan koordinoimana. Strategian valmistumisen jälkeen siitä järjestettiin laaja
kuulemiskierros, jonka yhteydessä saatiin varsin runsaasti palautetta. Keski-Pohjanmaan maakunnassa
alueellinen maaseutustrategia valmisteltiin maakunnan liiton toimesta.
Ministeriön ohjeet toisen vaiheen alueellisen suunnitelman laatimiseksi saatiin keväällä 2013. Pohjanmaan
ELY-keskuksen ja alueen toimintaryhmien yhteistyönä avattiin kesäkuun alussa keskustelumahdollisuus
Valtionvarainministeriön otakantaa.fi –palveluun. Verkossa tapahtuva alueellinen suunnittelu on vielä
suhteellisen uutta eikä keskustelu ei ollut erityisen vilkasta. Tästä huolimatta kokeilua voidaan pitää
onnistuneena ja sen kautta edesautettiin valmistelun avoimuutta ja tasa-arvoisuutta.
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Toimintasuunnitelman luonnos valmistui syyskuussa 2013 ja lausuntokierroksella saadut kommentit on
huomioitu suunnitelman lopullisessa versiossa.
Alueellisen
maaseutusuunnitelman
laatiminen
onnistuttiin
kytkemään
hyvin
yhteen
maakuntasuunnitelmien päivitystyön kanssa. Pohjanmaalla pääasiassa maaseutujaoston jäsenistä koostuva
pienempi työryhmä valmisteli maaseudun kehittämiseen liittyvää tausta-aineistoa tulevan
maakuntastrategian tueksi. Aineiston valmistelussa hyödynnettiin muun muassa loogisen viitekehysmallin
työkaluja. Työryhmä kokoontui kevään ja alkukesän aikana kolme kertaa. Työn tuloksena valittuja
kehittämisteemoja hyödynnettiin suoraan alueellisessa maaseutusuunnitelmassa.
Keski-Pohjanmaalla alueellisen maaseutusuunnitelman valmistelu kytkettiin tiiviisti maakuntaohjelman ja
maaseutustrategian valmisteluun ja alueelliset kehittämisteemat noudattavat näiden asiakirjojen
painotuksia. Kevään aikana maaseutusuunnitelman laatimista käsiteltiin mm. Keski-Pohjanmaan
maakuntaohjelman maaseututeemaryhmän, luonnonvara-alan verkoston sekä maatalousalan sidosryhmien
kokouksissa.
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LIITTEET
Liite 1. Vaasan keskustaajaman rajaus maaseutuohjelman yritystukien ulkopuolelle

sisältää Maanmittauslaitoksen maastokarttarasterin 03/2013 aineistoa
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Liite 2. Kokkolan keskustaajaman rajaus maaseutuohjelman yritystukien ulkopuolelle

sisältää Maanmittauslaitoksen maastokarttarasterin 03/2013 aineistoa
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Liite 3. Luonnos ohjeelliseksi yhteistyösopimukseksi Leader-toimintaryhmien kanssa

OHJEELLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS
X.X.2013

Laadukas ja tuloksellinen alueellinen maaseudun kehittämistyö rajallisten resurssien puitteissa edellyttää
suunnitelmallisuutta, huolellisesti yhteen sovitettua strategiaa ja toimintaa niin, ettei synny päällekkäistä
toimintaa tai väliinputoajia. Muutosherkkyys on tärkeää ja siksi yhteistyömuotoja tarkastellaan vuosittain.
Pohjanmaan ELY-keskus on käynyt keskusteluja kaikkien toimintaryhmien kanssa ja yhteisesti on sovittu
seuraavaa:

Pohjanmaan ELY-keskuksen ja alueen Leader-toimintaryhmien yhteistyö
Tuki- ja maksuhakemusten käsittely
Hankkeiden käsittelyssä noudatetaan kaikilta osin lakien ja asetusten, Maa- ja metsätalousministeriön sekä
Maaseutuviraston antamia määräyksiä ja ohjeita. Sekä Pohjanmaan ELY-keskus että toimintaryhmät
pyrkivät tarjoamaan mahdollisimman hyvää ja laadukasta palvelua asiakkaille.
Kuvaus tukihakemusten käsittelystä (täydennetään myöhemmin).
Kuvaus maksuhakemusten käsittelystä (täydennetään myöhemmin).
Tuen hakijoiden ja tuen saajien laadukas neuvonta hankkeen kaikissa vaiheissa on ensiarvoisen tärkeää.
Sekä ELY-keskus että toimintaryhmät pyrkivät edistämään yhtenäisten käytäntöjen noudattamista alueella.
Asiakkaiden neuvonnassa noudatetaan lähtökohtaisesti ”yhden luukun” periaatetta, eli rahoittaja vastaa
ohjeistuksen antamisesta. Aloituspalaveri pyritään järjestämään kaikille kehittämishankkeille myönteisen
tukipäätöksen antamisen jälkeen. Myös yritystukien osalta aloituspalavereita järjestetään silloin, kun se on
tarkoituksenmukaista.
ELY-keskus järjestää säännöllisesti yhteisiä ja kahdenkeskeisiä tapaamisia toimintaryhmille. Tavoitteena on
järjestää kaksi tapaamista vuosittain, yksi yhteinen kaikille toimintaryhmille ja yksi kahdenkeskeinen
tapaaminen ELY-keskuksen ja yhden ryhmän kesken.

Tiedotus
Kukin toimija vastaa omasta paikallisesta tiedotuksestaan itsenäisesti. Ohjelmakaudella 2007–2013
maaseutuohjelman yhteistä alueellista tiedottamista varten toteutettiin hanke, jonka rahoituksella palkattiin
yhteinen tiedottaja. Hyvin toiminutta mallia pyritään jatkamaan sellaisessa muodossa kuin se alkavan
ohjelmakauden sääntöjen puitteissa on mahdollista.
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Kehittämishankkeet
Pohjanmaan ELY-keskus rahoittaa pääsääntöisesti suuria, useita kuntia tai koko maakuntaa kattavia
toimialojen kehittämishankkeita, ylimaakunnallisia hankkeita sekä suuria yleishyödyllisiä investointihankkeita.
Toimintaryhmät rahoittavat pääsääntöisesti kylä-, kunta- ja seudullisia hankkeita sekä pienempiä
yleishyödyllisiä investointihankkeita. Alueen toimintaryhmien tukemissa hankkeissa korostuvat Leadertoiminnan periaatteet, jotka on määritelty Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa.
Tarvittaessa keskustellaan ja sovitaan tapauskohtaisesti, kumman rahoitettavaksi yksittäinen hankehakemus
sopii. Erityisen suurten hankkeiden yhteydessä voidaan myös toimia siten, että sekä ELY-keskus että
toimintaryhmä rahoittavat erillisiä samaan hankekokonaisuuteen kuuluvia osia.

Yritystuet
Toimintaryhmät eivät rajoita toimintaansa yrityskoon tai tukialueiden perusteella. ELY-keskus ja
toimintaryhmät tulevat tuen myöntämisessä kiinnittämään huomiota omien ja toisten ohjelmien tuettavaa
yritystoimintaa koskeviin painopisteisiin ja tavoitteisiin. Tämä huomioidaan myös asiakkaille annettavassa
neuvonnassa
tukimahdollisuuksista.
Tuettava
toiminta
tulee
olla
yhteneväinen
kansallisen
kehittämisohjelman tuettavan yritystoiminnan painopisteisiin ja tavoitteisiin.
Tuen myöntämisessä on kiinnitettävä huomioita siihen, että yritystuilla ei ole vääristäviä vaikutuksia
kilpailutilanteeseen sovellettavan lainsäädännön vastaisesti. ELY-keskus ottaa kilpailutilanteen huomioon
mm. omissa rahoituslinjauksissaan siten, että toimialoja, missä perinteisesti vallitsee kovaa kilpailua,
rajataan pääsääntöisesti tuen ulkopuolelle investointi- ja perustamistukea myönnettäessä. Nykyisellä
ohjelmakaudella rajaus on koskenut seuraavia toimialoja ja toimenpiteitä.

Seuraavat toimialat ja toimenpiteet jäävät pääsääntöisesti yritystuen ulkopuolelle:











liikenne ja kuljetus (lukuun ottamatta päällysrakenteet bioenergia-alalla)
vähittäis-, tukkukauppa ja maahantuonti
omistajanvaihdokset
sisäpiirihankinnat
henkilökohtaiset palvelut (esim. parturi-kampaamot, kauneushoitolat yms.)
maanrakennustoimiala
kuljetuskalusto (mm. traktorit, maanrakennukseen käytettävät koneet)
autohankinnat
vuokraustoiminta (lukuun ottamatta matkailuun liittyvää vuokraustoiminta)
rakennustoimiala jos yrityksen toiminta käsittää ainoastaan urakointia

(Huom! Rajaukset tarkistetaan vielä ennen ohjelmakauden alkua)
Sovitaan, että toimintaryhmät huomioivat työssään ELY-keskuksen tekemät rahoituslinjaukset. Mikäli
toimintaryhmä myöntää yritystukea ELY-keskuksen rahoituslinjausten mukaan tuen ulkopuolelle rajoitettuihin
toimialoihin, on kilpailutilanne tarkasti selvitettävä. Tuen myöntämiseen tulee olla painavat syyt.
Osapuolten on noudatettava suurta varovaisuutta investointi- ja perustamistuen myöntämisessä yrityksille,
joiden tuotteet tai palvelut pääosin suunnataan paikallisiin markkinoihin ja kulutukseen. (esim. kaupan-ala ja
henkilökohtaiset palvelut)[Edellyttäen, että tukea voidaan myöntää paikallisilla markkinoilla toimiville
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yrityksille]
Sovitaan, että toimintaryhmät keskustelevat tarpeen vaatiessa ELY-keskuksen kanssa yksittäisistä
yritystukihakemuksista ennen kuin varsinainen käsittely toimintaryhmissä alkaa. Tällä tavalla voidaan välttää
ristiriitaista tai päällekkäistä toimintaa.

_______________________
Aktion Österbottenin puolesta

______________________
Pirityiset ry:n puolesta

______________________
Rieska-Leader ry:n puolesta

______________________
YHYRES -kehittämisyhdistys ry:n puolesta

______________________
ELY-keskuksen puolesta, ylijohtaja Kaj Suomela

______________________
ELY-keskuksen puolesta, maaseutu- ja energiayksikön päällikkö Harriet Hermans
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