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Satakunnan maaseutuohjelma:
Tukihakemukset ja –päätökset 2014-2022

• Haettu tuki 37 milj. euroa, 416 hakemusta

• Myönnetty tuki 25,2 milj. euroa, 316 kpl
• 297 investointia
• 19 perustamistukea
• Kokonaiskustannukset 116 M€

Yritystuet
25 milj.€

• Haettu tuki 29,5 milj. euroa, 196 hakemusta
• 138 Satakuntaan jätettyä
• 58 Muihin ELY-keskuksiin jätettyjä

• Myönnetty tuki 16,1 milj. euroa, 118 kpl
• 86 Satakunnan ELY-keskuksen päätöstä
• 32 määrärahan siirtoa muihin ELY-keskuksiin

Kehittämistuet
16 milj.€

Yhteensä
41 milj.€

39%

61%



TOIMIALAT Elintarvikeketju Metsä & energia Maaseudun yritykset Yhteisöt

PAINOPISTEET

Ammatillinen ja 
erikoistunut 
osaaminen

Uudet ratkaisut 
ja innovaatiot

Dynaaminen 
yrittäjyys

Ympäristön kestävä käyttö
Yhteistyö ja kumppanuus
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UUSI 
TEKNOLOGIA

Tuet toimialoittain 

Elintarvike-
ketju
42 %

Metsä&energia
10 %

Maaseutu-
yrittäjyys

45 %

Yhteisöt
3 %

Maaseuturahaston tuet
Elintarvikeketju

34 %

Metsä&energia
9 %

Maaseutuyrittäjyys
57 %

Yritystuet

Elintarvikeketju
53 %

Metsä&energia
11 %

Maaseutuyrittäjyys
29 %

Yhteisöt
7 %

Kehittämishankkeet



Elintarvikeketjun 
kehittäminen 17 M€

YRITYSTUET
8,6 milj.€

KEHITTÄMIS-
HANKKEET

8,7 milj.€



Ruokaketjun kehittäminen
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Tietoa & tukea

Untuvikkojen 
laatu ja vienti

Muuttuvat 
viljelymenetelmät

Varavoimaa 
farmarille

Johtamalla 
aikaa

Juurikkaan 
satotasot

Kasvua 
luomusta

Yrttituotannon 
kehittäminen

Sikaruton 
torjunta

Mansikanvilj. 
kilpailukyky

Broilerien 
hyvinvointi

Sikses
parasta

Innotori Kv-
kilpailukykyinen 
sianlihatuotanto

Gluteeniton 
viljelykierto

Mehiläisiä 
maatiloille

Käytännönläheinen 
tutkimus sikatilalla

Tiedolla ja 
osaamisella

Kannattava ja 
ympäristöyst. 
sianlihaketju

Terve 
kalkkuna

Aikaa 
on

Juurikkaan viljely 
muuttuvassa 

ympäristössä -
JYMY

Lääkkeiden 
käytön 

väh. sikatiloilla

Elinvoimaa 
maitotiloille

Biocode

Pure Heart
Finland 

yritysryhmä

Varavoimaa farmarille 
muutoksiin

Bioeväät – maan 
kasvukunnon ja 

vesitalouden parantaminen

Herneen, 
härkäpavun 
ja lupiinin 
tuotanto

Luomuisa 
Satakunta

Laatumarja- L-S 
tuoremarjan 

kärkituottajaksi

Luksus ja 
huippuelintarvikkeet 

Ranskaan -
yritysryhmähanke

Bugs and 
Brands

Koulu-
koulutuksella

osaamista
luomutuotantoon

Suomi syö 
Satakunnasta – Sikses

parasta lähiruokaa

Hyvinvointia 
Riistasta

Bioturvallisuus 
– elinehto 
sikatiloilleYrtin viljely-

tutuksi

Green 
future

Laatua 
lahtivajoihin

Maatalous-
muovien 
kierrätys

Digi maatilan 
arkeen

VapaaporsitusKestävät 
kasvinsuojelu
-menetelmät

Emolehmätilojen 
eläinaines

Hyvinvoiva 
possu

Suojaa 
SiKana

Ilmastotekoja 
ruohonjuuritasolla

Lisäarvoa 
yrtinviljelystäKOROkausi

Älykkäät 
kastelumenetelmät

Kotieläintuotanto 
– imago ja 
työvoima

Kiertotalouden 
mahd. maaseudulla

Juurikkaanparhaat 
viljelymenetelmät -

SORVI

Arki

Satakunta lautasella –
Sikses parhaat maut

Luomuelintarvike
yritysten 

vientiprojekti

LCA4FARMS – hiili- ja 
vesiviisaus Satakunnan 

maatiloille

Parsan viljelyn ja 
toimitusketjun kehittäminen

Kannattavuutta 
erikoistumalla 

siementuotantoon

Biodiversiteetti 
ekosysteemipalvelujen 

tehostaminen

Gurmeeta –
ruokamatkailu

Satotason nosto 
Länsi-Suomessa

Luomuelintarvike-
yritysten vientiprojekti



Yhteistyön merkitys vahvistunut  Alkutuottajien, 
jalostajien ja kehittäjien yhteistyö on vahvistunut  

 uutta osaamista, menetelmiä, tiedon 
soveltamista Satakuntaan ja uusien 
yhteistyöverkostojen syntymistä
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Alkutuotannon kehittämistä
yhdessä koko ruokaketjun
voimin



Satakunnan alueellinen maaseudun 
kehittämissuunnitelma 2014-2020:

Ammattimaisessa alkutuotannossa 
korostuvat erityisesti talouden, 
tuotantopanosten ja ympäristön hallinta. 
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Maatilayritysten osaamisen ja 
johtamisen kehittäminen 
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- Maatilojen kehittymisen ja 
edelläkävijyyden tukeminen

- Maatilayrittäjien jaksamisen tukeminen

Tietoa & 
tukea

Varavoimaa 
farmarille

Johtamalla 
aikaa

Tiedolla ja 
osaamisella

Aikaa 
on

Varavoimaa 
farmarille 

muutoksiin

Digi 
maatilan 
arkeen

KOROkausi

Arki

Innotori



Kasvituotannon kehittäminen

- Satakunnan rooli erityisesti 
erikoiskasvituotannon 
kehittämisessä valtakunnallisesti 
merkittävä 

- Uudet lajikkeet, maan kasvukunto, 
kasteluvedet, vesistökuormitus & 
ravinteiden kierto, biodiversiteetti, 
kasvinsuojelu, kotimaisen raaka-
aineen saatavuus
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Muuttuvat 
viljelymenetelmät

Gluteeniton 
viljelykierto

Bioeväät – maan 
kasvukunnon ja vesitalouden 

parantaminen

Kestävät 
kasvinsuojelu-

menetelmät

Älykkäät 
kastelumenetelmät

Satotason nosto 
Länsi-Suomessa

Kannattavuutta 
erikoistumalla 
siementuotantoon



- Sokerijuurikkaan viljelyn 
kehittäminen satotasot, uudet 
viljelijät, muuttuvat olosuhteet

- Uusia avauksia: proteiinilähteet, yrtit, 
uudet menetelmät, kuten 
vertikaaliviljely
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Juurikkaan 
satotasot

Juurikkaan viljely 
muuttuvassa 

ympäristössä - JYMY
Herneen, 

härkäpavun ja 
lupiinin tuotantoGreen future

Yrttituotannon 
kehittäminenYrtin viljely-

tutuksi

Lisäarvoa 
yrtinviljelystä

Mansikanvilj. 
kilpailukyky

Laatumarja- L-S 
tuoremarjan kärkituottajaksi

Juurikkaanparhaat 
viljelymenetelmät -SORVI



Eläintuotannon kehittäminen
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- Panostamalla eläinten terveyteen ja 
hyvinvointiin  kilpailukykyä 

- Siipikarjatuotanto laatu, hyvinvointi, 
olosuhdeneuvonta

- Siantuotannon kehittämiseen panostettu: 
bioturvallisuus, kannattavuus, hyvinvointi, 
ymp.ystävällisyys, imago
 runsaasti kehittämistä vaikka 
investoinnit olleet vähäisiä

Untuvikkojen 
laatu ja vienti

Broilerien 
hyvinvointi

Terve 
kalkkuna

Sikaruton 
torjunta

Kv-
kilpailukykyinen 
sianlihatuotanto

Käytännönläheinen 
tutkimus sikatilalla

Kannattava ja ympäristöyst. 
sianlihaketju

Lääkkeiden käytön 
väh. sikatiloilla

Bioturvallisuus –
elinehto sikatiloille

Vapaa-
porsitus

Hyvinvoiva 
possu

Suojaa
SiKana

Avoin ja vastuullinen 
kotieläintuotanto – Imago 

ja työvoima



- Maitotilojen kehittäminen
tilavalmennus, ruokintasuunnittelu, 
hyvinvointimittaristo

- Uusia avauksia: mehiläiset, 
hyönteiset, riista
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Elinvoimaa 
maitotiloille

Emolehmätilojen 
eläinaines

Mehiläisiä 
maatiloille

Bugs and 
Brands

Hyvinvointia 
Riistasta

Laatua 
lahtivajoihin



Lähi- ja luomuruuan 
edistäminen & ruokamatkailu
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- Näkyvyys koko ketjussa  laadun esiin 
nostaminen - verkostot ja vertaistukea, 
yhteistyötä maatilat & kehittäjät

- Luomutuotanto  osaamista alkutuotantoon

- Ruokamatkailun edistäminen

Sikses
parasta

Suomi syö 
Satakunnasta – Sikses

parasta lähiruokaa

Kasvua 
luomusta

Luomuisa 
Satakunta

Koulutuksella 
osaamista 

luomutuotantoon
Gurmeeta –

ruokamatkailuSatakunta 
lautasella –

Sikses parhaat 
maut
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Yritysryhmillä viennin 
kehittämistä

- Yritysryhmähankkeet

Luksus ja 
huippuelintarvikkeet 

Ranskaan -
yritysryhmähanke

Pure Heart
Finland 

yritysryhmä

Luomuelintarvike-
yritysten

vientiprojekti



Toimintaympäristö muuttuu  

- Ilmastonmuutos, kestävyys, hiilijalanjälki, 
digi, kiertotalous, elinkaarinäkökulma, 
kulutustottumukset  Ymmärrys 
vastuullisen ruokaketjun merkityksestä on 
lisääntynyt 

- Pandemia, sota, inflaatio, energiakriisi 
kriisit ovat nostaneet kotimaisen ja lähiruoan 
arvostusta sekä ymmärrystä omavaraisuudesta 

17

Biocode ÄLYMUOVI -
Maatalous-

muovien 
kierrätys

Ilmastotekoja 
ruohonjuuritasolla

Kiertotalouden mahd. 
maaseudulle – maa- ja 

rakennusaineen kiertotalous

LCA4FARMS – hiili- ja 
vesiviisaus Satakunnan 

maatiloille
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- Toimintaympäristön muutosten ennakointiin 
kiinnitetään huomiota aiempaa enemmän 
 sopeutumiseen etsitään aktiivisesti 
keinoja

 tarve uudelle tiedolle, soveltamiselle ja 
kokeiluille

- Muutokset tuovat myös mahdollisuuksia

Muutoksen mukana kehittyminen  



Metsä & Energia 
kehittäminen 4 M€

YRITYSTUET
2,3 milj.€

KEHITTÄMIS-
HANKKEET

1,7 milj.€



Metsätietoa uusille ja 
nykyisille omistajille 

• Osaamista aktiiviseen ja tuottavaan 
metsänomistukseen mm. hoito, 
kannattavuus, verotus

• Metsätilojen omistusjärjestelyt –
metsätilojen osto, omistajanvaihdos, 
yhteismetsä
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Metsäekosysteemi
-palvelut

Biotaloudesta 
innovaatioita

Metsien 
aktiivinen 
omistus

Ryskettä 
metsiin

Tuottava metsän
omistus

Hyvinvointia 
metsän 

elinkeinoista



Metsän monet elinkeinot

• Monitavoitteinen metsänomistajuus –
metsien ja luonnon hoito, keruutuotteet, 
virkistys- ja matkailukäyttö, maisema-arvot, 
joulukuuset ja havut

• Tietoa nuorille metsä- ja luonnonvara-alasta 
ja sen mahdollisuuksista työantajana
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Puunkäyttö ja saatavuus

• Puun käytön lisääminen 
rakennusmateriaalina

• Yksityistieverkon kunto

Puurakentamisen 
yritysryhmä

Lounais-
Suomen 

yksityistiet

Lounais-Suomi 
rakentuu 
puusta

L-S:n 
yksityistieverkko & 
huoltovarmuus



Osaamista energia-asioihin

• Tietoisuutta energiaratkaisuista ja 
vaihtoehdoista eri kohderyhmille

• Selvityksiä toimintaedellytyksistä
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Satakunnan 
kaasutalous

Vähähiilinen 
maaseutu

Maatilan älykäs 
energiajärjestelmä

Energiaälykäs 
maaseutu



Energia kohti uusiutuvaa

• Energiaratkaisut kohti uusia, nousevia 
vaihtoehtoja eli biokaasua ja 
aurinkoenergiaa

• Kiertotalouden rooli nousi merkittävästi 
• Ilmastonmuutos ja hiilijalanjälki joka 

päiväiseen keskusteluun
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Monipuolinen 
maaseutuyrittäjyys 
19 M€

YRITYSTUET
14,3 milj.€

KEHITTÄMIS-
HANKKEET

4,7 milj.€
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- 97% ELYn maaseuturahaston tuesta 
elinkeinojen kehittämiseen

- Ruokaketju 17 milj.€
- Metsän ja energia 4 milj.€
- Maaseudun yritykset 19 milj .€

Maaseutuyritysten 
kehittäminen Satakunnassa



Myönnetyt yritystuet toimialoittain

Elintarvike
35%

Puu 1%

Muovi 1%

Muu valmistus 3%

Metalli 29%

Energia 5%

Kierrätys 9%

Hevoset 2%

Matkailu 3%

Muu 11%



28

• Suorat yritystuet 297 investointia ja 
19 perustamistukea 

 25 milj.€ (sis. kaikki yritystuet – ruokaketju, 
metsä ja energia, muu yritystoiminta)

• Uusia työpaikkoja 836 eli 4 
uutta työpaikkaa per rahoitettu hanke

• Liikevaihdon kasvu yksi tukieuro tuonut 
lisää liikevaihtoa 12 euroa

Yrityksille myönnetyt tuet



Yritystukien kohteita 

29

Käsittelylaitteisto
Leikkaamo
Tuotantolinja
Avarruskone
Pastörointilinja
Automaattituotantosaha
Tuotantosolut
CNC-sorvi
Tuotantotilat
Biokaasulaitoksen 
toteutettavuussselvitys
Särmäyspuristin
Robotti
Siiloston laajennus
Metallipaalain
Vedenalainen työkalu
Pakkauskoneet
Hitsausrobotti

Autohakkuri
Tuotantolaitos
Automaattilinjasto
Energiamurskauskalusto
Maalaamolaitteet
Vesileikkuri
Leipomon laajennus
Siltanosturi
Muoviputkikone
Lavotusrobotti
Käsittelylinjan laajennus
Ratsastuskeskus
Ohjelmapalveluiden 
kehittäminen
Granulaattori
Automaatiojärjestelmä
Jalostustilat
Työstökeskus

Proteiinikuivuri
Valssauslinjasto
Porauslaitteet
Soraseula 
Ravintolakeittiö
Plasmaleikkuri
Suuntapora
Erottelulaitos
Muottimallistot
Majoitustilat
Kalastusmatkailu
Laserpuhdistuslaite
Salaattilinko
Tuotantosolu
Pesulaitteisto
Sivuvirtojen hyötykäyttö
Puuntyöstökone
Koneistushalli



Yritysten kehittäminen 
• Maaseutuyrityksille sparrausta  -

rohkaisemista kasvamaan, verkostoitumaan, 
kehittymään ja hyödyntämään erilaisia 
mahdollisuuksia 

• Innovaatiot, digitaalisuus, automaatio, 
vihreä siirtymä 

• Uusia yritysten ja nykyisten kehittämistä 
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Kivijalka 
kuntoon

Automaatiolla 
tulosta

Innovaatioista 
liiketoimintaa

BlueSata

Lumovoimaa 
Satakuntaan

Vauhtia 
digibisneksiin

ProYritys

HSL-
Robo

Digiluonto

ProYritys II

Maaseutuyritysten 
kasvunportaat

Digi-ET

Robotisaatio
Pohjois-

Satakunnassa

Vihreää kasvua mikro-
ja pienyrityksille

Satakunnan 
maaseudun tyhjät 

tuotantotilat 
hyötykäyttöön



Matkailun kehittäminen 

• Matkailualan kehittäminen 
yhteistyössä 3,8 milj.€ – ei niinkään 
yksittäisinä investointeina

• Yritysryhmähankkeita –
markkinatuntemus, tuotteet kv-
asiakkaille, kieliversiot nettisivut & 
aineistot
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Maaseutumatkailun 
koordinaatio

Green care -
tiedonvälitys

Lauhanvuori 
Geopark

Jämin 
aluevalmenn

uskeskus

Green Care 
yritysryhmä

Pyhäjärviseudun 
yritysryhmä

Kasvua Kiinasta 
yritysryhmä

Visit
Satakunta

Satak. Matkailun 
kv-hanke

Geopark
maastopalvelut

Kestävää 
kehitystä 

Geoparkissa

Satak. 
Matkailun 

kasvuhanke

Kasvulämäri 
yritysryhmä

Yrittäjyyttä 
ruukinpuistoon

Merikarvialla onnistuu 
yritysryhmä

Geopark
pyörämatkailu

Matkailuyritykset 
kestävälle polulle

Löydä LH 
Geopark

100bike – Pyörämatkailun 
kehittäminen Satakunnassa



• Satakunnan matkailun näkyvyys ja 
tunnettuus parani

• Kansainvälistymisen edellytykset 
paranivat

• Uusia avauksia ja tietoa sekä 
teknologioita Satakunnan 
matkailutoimijoille 

Matkailun kehittäminen



Matkailun kehittäminen

• Vastuullinen matkailu, tiedolla johtaminen
• Digitaalisuus mm. markkinoinnissa, 

verkkokauppa, lisätty todellisuus
• Ruokamatkailu, pyörämatkailu, 

koulutusmatkailu, merellinen matkailu, 
Green ja BlueCare, Geopark

• Muuttuvaa toimintakenttää vaikea 
ennakoida  pandemia, pakotteet, sota, 
maailmantilanne  kv- markkinoinnin 
suuntaaminen – vrt. Kiina, Venäjä



Yhteisöjen kehittäminen 
1,2 M€ 



Maaseutuyhteisöt
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Sata sanaa 
tuhat kuvaa 

-
Megafoni

Omalta 
kylältä

Esittävän 
taiteen 

katsomo

Elämysten 
tapahtuma-

areena

Hangassuon
moottori-

urheilukeskus

Yhdistysohjelmilla 
hyvinvointia ja 

elinvoimaa

Voimaa 
Williin

Karviaan

SATAKUNNAN 
LEADER-TOIMINTA

31 milj.€



SATAKUNNAN 
ÄLYKÄS MAASEUTU

CAP 27 MAHDOLLISUUDET &







CAP27 sisältöä 



CAP27

PÄÄTAVOITTEENA EDISTÄÄ: 
• Älykästä, kestävää ja monipuolista maatalousalaa
• Ympäristö- ja ilmastotavoitteita
• Maaseudun kestävää sosioekonomista rakennetta

LÄPILEIKKAAVAT TAVOITTEET 



Maaseudun kehittäminen CAP27 

Kehittämishankkeet Yritystuet

41 23.3.2021   |   Salme Pihlajamaa

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Väliotsakekalvo näille



Kehittämishankkeet
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Yhteistyötoimet

Koulutus ja tiedonvälitys 

Koulutus

Tiedonvälitys

Selvitykset ja suunnitelmat 

Yhteistyötoimet 

Maatilojen kilpailukyky

Ilmastotavoitteet

Luonnonvarojen kestävä hoito 

Nuorten viljelijöiden ja yritystoiminnan edistäminen  

Sosioekonomisen rakenteen kehittäminen  

Älykäs kylä 

Yleishyödylliset investoinnit 

Ilmastotavoitteet

Luonnonvarojen kestävä hoito 

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen



Yhteistyötoimet



YHTEISTYÖTOIMET

©maaseutuverkosto kuva   

• Älymaatalous – kilpailukyvyn 
kehittämiseen ja tilojen 
nykyaikaistamiseen, teknologia & 
digitalisointi

• Tuottajaorganisaatiot ja 
laatujärjestelmät – tuottajien 
aseman parantaminen

• Ilmastotoimet ja kestävä energia –
vähähiilisyys, resurssitehokkuus, 
kiertotalous, biotalousinnovaatiot

• Luonnonvarojen kestävä hoito 
(vesi, maaperä, ilma, 
ekosysteemipalvelut), luomu, 
luonnontuoteala

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Ekosysteemipalvelut – luonnon tuottamat ravinto, vesi, lääkeaineet. Luonnon ylläpitämä ravinteiden kierto, ilmaston säätely, veden ja ilman puhdistus. Virkistys ja esteettisyyspalvelut



YHTEISTYÖTOIMET

©maaseutuverkosto kuvaaja: Jyrki Vesa

• Yritystoiminnan edistäminen ja 
nuoret viljelijät - omistajanvaihdokset

• Maaseudun sosioekonominen 
rakenne (työllisyys, kasvu, tasa-arvo, 
sosiaalinen osallisuus, bio- ja 
metsätalous)

• Älykäs kylä/maaseutu: ekologiset, 
sosiaaliset, ympäristö ja 
yritystoimintaan vaikuttavat 
innovaatiot, palvelut, digitalisaatio 
rohkeita, uusia innovatiivisia älykkäitä 
kokeiluja ja toimintatapoja  aivan 
uusia ja keskenään risteäviä polkuja 
 strategia/suunnitelma & kokeiluja

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Sosioekonominen rakenne: metsätalouteen kestäviä ratkaisuja, maatilakumppanuuksia, koneiden yhteiskäyttöä. Green care, matkailu- ja luontopalvelut. Vähemmistöt,  maahanmuuttajat. Bio- ja kiertotalous



HANKKEILLA EDISTETÄÄN

• Osaamista, yli rajojen tapahtuvaa
yhteistyötä, uusia toimintamalleja

• Tuotekehitystä, laatua, 
kustannustehokkuutta, logistiikkaa

• Innovaatioiden valmistelua ja 
käyttöönottoa

• Käytäntöön kytkeytyvää tutkimusta
• Digitaalisten ratkaisujen ja 

toimintamallien käyttöönottoa

©maaseutuverkosto kuvaaja: Jyrki Vesa



Koulutus ja tiedonvälitys



KOULUTUS JA 
TIEDONVÄLITYS

• Maaseudun yritysten osaamisen lisäämiseen koulutusta 
ja tiedonvälitystä

• Luonnon, ympäristön ja ilmaston suojeluun, ml. 
ympäristökasvatus ja –tietoisuustoimet

• Koulutukseen väljemmät ehdot, mutta osaamisen 
lisääminen pystyttävä osoittamaan

   



Yleishyödylliset investoinnit



YLEISHYÖDYLL ISET  
INVESTOINNIT

Investointeja maaseudun toimintaympäristön kehittämiseksi
 työllisyys, sosiaalinen osallisuus, tasa-arvo
- monipalvelukeskukset, yhteistyöskentelytilat, 

yhteiskäyttöön tarkoitetut rakennukset/rakennelmat
- Vapaa-ajan toiminnot, kulttuuri- ja virkistysmahdollisuudet
 vetovoimatekijöitä

- Turvallisuus, esteettömyys, saavutettavuus ja 
poikkeustilanteiden hallinta

- Uusin teknologia ja kiertotalouden ratkaisut huomioon

KUVA: Maaseutu.fi KUVAAJA: Heli Sorjonen



YLEISHYÖDYLL ISET  
YMPÄRISTÖ-
INVESTOINNIT

• Ilmastonmuutos - hillitseminen & sopeutuminen, kestävät energia 
ratkaisut, jakamis- ja kiertotaloutta edistävät ilmastoinvestoinnit

• Luonnonvarojen kestävä käyttö - veden, maaperän ja ilman tehokas 
hoito

• Luonnon monimuotoisuuden edistäminen –
ekosysteemipalvelujen, elinympäristöjen ja maisemien 
säilyttäminen

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Metsiin ja puuhun perustuvan yritystoiminnan edistäminen uudistavin ja innovatiivisin ratkaisuinNeitseellisen metsäbiomassan lisäksi hyödynnetään metsäteollisuuden sivuvirrat; hakkeet, kuoret Metsäbiotalouteen perustuva liiketoiminta edellyttää uusinta tietoa ja osaamista niin metsänomistajille kuin jalostusryrityksilleUusia liiketoimintamahdollisuuksia; puupohjaisia tuotteita tekstiili- tai lääketeoll. tarpeisiin, luonnon- ja terveystuotteet, keruutuotteet, luonto- ja metsästysmatkailu, metsien tuottamat ekosysteemipalvelut ja hiilinielut
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Kehittämis-
hanketyypit

Alueelliset hankkeet 

Luonnon monimuotoisuuden edistäminenAlueiden väliset hankkeet 

Kansainväliset hankkeet 

Pienhankkeet 

Yritysryhmähankkeet

Älykkäät kylät hankkeet  



YRITYSTUET
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Yhteistyötoimet

Maataloustuotteiden jalostus ja 
kaupanpito (pk-yritykset)

Investointiavustus
Kehittämisavustus 

Maatilakytkentäinen yritystoiminta

Investointiavustus

Kehittämisavustus

Käynnistysavustus

Mikro- ja pienet yritykset 
yli 6 htv, ei annex I

Investointiavustus

Kehittämisavustus

ELY-keskuksen tuet
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Yhteistyötoimet

Kehittämisavustus
- asiantuntijapalvelut, selvitykset 
innovointi, tuotekehitys, kilpailukyky

Yritystoiminnan suunnittelu 1000€

Yritystoiminnan kehittäminen 3000€

Yritystoiminnan aloittaminen 2000€

Investointiavustus
Osa-aikaiset ja päätoimiset 

5000 – 100 000€ 

Yritystoiminnan 
käynnistysavustus

- Asiantuntijapalvelut käynnistämiseen
- Toteutettavuusselvitykset
- Kaluste- ja pienhankinnat, 

tietojärjestelmät, 
perustamiskustannukset

Yrittämisen kokeilu 2500€

Maatalouden kokeilu 2500, 5000, 7500€

Omistajanvaihdoksen suunnittelu 5000€

Osa-aikainen yrittäminen 5000€

Päätoiminen yrittäminen 7500€

LEADER tuet - max. 5 htv





KIITOS

Satakunnan ELY-keskus
Timo Pukkila
Salme Pihlajamaa
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