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Yhteistyö

=  Elinkeinojen kehittäminen

Kyse uudesta tavasta toimia



Toimenpide yhteistyö

- Lisätään yrittäjien tietämystä ja valmiuksia yhteistyöhön ja 
uusiin kehittämistoimiin

- Parantaa yrittämiseen liittyvää ammattitaitoa ja osaamista

 Yritykset parantavat kilpailukykyään, resurssitehokkuuttaan, kohentavat 
ympäristön suojelun tasoa

  Edistää maaseudun elinkeinoelämän kestävyyttä

- Kehitetään korkean jalostusarvon tuotteita

 Luodaan edellytyksiä uusille liiketoiminta-alueille

Lisätään osaamista mm. johtajuuteen, 

yritysten kehittämiseen, markkinointiin, 

vesien hoitoon, energiatehokkuuteen. Myös 

ammattiosaamisen ajan tasalla pitäminen



Kehitetään elinkeinoja yrityksien tarpeista lähtien:

Kartoitetaan yritysten tarpeet ja rakennetaan hanke syntyneen 

tarpeen ratkaisemiseksi

Vain sitä kautta me saamme työtä ja toimeentuloa 

eli euroja alueelle

Monialainen, elinvoimainen pohjoinen maaseutu !



Erilaiset tukiprosentit

Vain keinoja, jolla tavoitteisiin päästään

Idea:

100 %:n hankkeilla aktivoidaan ja kartoitetaan yrityksiä, 

varsinaiset hankkeet toteutetaan 80, 60 tai 75 %:n hankkeilla

1
0
0
 %

80%

60 %

75 %



Pois oppiminen

Pienempiä täsmähankkeita!

 Helpompi saada yrityksiä mukaan ja sitä kautta saadaan 

kerättyä vaadittava yksityinen rahoitus



Yleiset periaatteet

- Yhteistyötoimenpiteessä vaaditaan vähintään kaksi osapuolta 

- Aito yhteistyö: kumppani on oman organisaation ulkopuolinen 
organisaatio tai yritys

- Vastuut määritelty sopimuksin!

- Yhteistyö on konkretisoitava ja resursoitava



Yritysryhmähanke

Yhteinen 

tekeminen

Yrityskohtainen 

tekeminen

YritysYhteinen 

tekeminen



16.0. Muut ohjelman prioriteetteja tukevat 
yhteistyötoimet

- Alatoimenpiteessä voidaan tukea kohdentaa 

erityisesti biotalouden innovaatioyhteistyöhön 

sellaisten toimijoiden välillä, jotka kehittävät korkean 

jalostusarvon tuotteita sekä 

- hankkeita, jotka kohdentuvat koko tuotantoketjun toiminnan 
kehittämiseen kuten esimerkiksi luomutuotannossa. 

- Alatoimenpiteessä voidaan tukea yhteistyöhankkeita, joissa 
maataloustoiminnasta muille toimialoille laajentavat ja alkavat 
mikroyritykset ja yritysasiantuntijat kartoittavat yhteisesti yrittäjän 
palvelutarpeita mm. liiketoimintaa kehitettäessä tai yritystä 
merkittävästi laajentavaa investointia toteutettaessa (MASVA-
hankkeet)

- Vain kehittämishankkeita



16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien 
kehittäminen maataloudessa, elintarvikealalla 
ja metsätaloudessa

• Mahdollistaa uuden toiminnan tai tuotteen 

testauksen todellisessa toimintaympäristössä

• Kaikki hankemuodot käytössä

• Voi olla myös investointi 2 v.



16.3 Muu yhteistyö pienten toimijoiden välillä yhteisten 
työprosessien järjestämisessä sekä tilojen ja resurssien 
jakamisessa ja maaseutumatkailuun liittyvien palveluiden 
kehittämiseen ja saattamiseen markkinoille

- Tavoitteena on maaseudun pienten yritysten yhteistyö, 
erityisesti matkailualalla palveluiden ja niiden 
markkinoinnin kehittämiseksi. 

- Yhteistyö voi koskea myös pienten toimijoiden 

välistä yhteistyötä työn jakamiseksi ja uusien 
toimintamallien kehittämiseksi.

- Vain mikroyrityksille!

- Kehittämistä, ei investointeja muutoin kuin esittelytoimen 
yhteydessä



16.4 Elintarvikkeiden lyhyet toimitusketjut

• Tavoitteena on yhteistyö toimitusketjun toimijoiden välillä 
lyhyiden toimitusketjujen ja paikallisten markkinoiden 
perustamiseksi ja kehittämiseksi sekä 

• tuki paikallisiin menekinedistämistoimiin lyhyiden 
toimitusketjujen ja paikallisten markkinoiden kehittämiseksi 

• Toimenpiteessä voidaan tukea mm. paikallisilla markkinoilla 
toimivien ja/ tai lyhyen tuotantoketjun yritysten uudenlaisia 
toimintamalleja, markkinoiden kehittymistä ja 
menekinedistämistoimia, ”maatilan tuote” tai ”saariston tuote” 
nimikkeen alla tuotettujen tuotteiden tuottajien 
yhteistyöryhmien perustamista ja menekinedistämistoimia. 

• Tukea lyhyiden toimitusketjujen perustamiseen ja kehittämiseen 
voidaan myöntää vain toimitusketjuille, joissa viljelijän ja 
kuluttajan välillä on enintään yksi väliporras. 



16.5 Yhteiset toimet ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi

= Ympäristöhankkeet

• Tukea voidaan yhteistyössä toteutettavia 

innovatiivisia uusia menettelyitä ja 

teknologioita ilmastonmuutoksen 

lieventämiseksi ja siihen sopeutumiseksi 

sekä uusien, yhteistyöhön ja innovaatioihin 

perustuvien ympäristötoimien valmistelua. 

• Hankkeet voivat kohdentua myös hajautetun energian 

tuotannon, resurssitehokkuuden ja uusien toimintamallien 

kehittämiseen. 



16.6 – tuki yhteistyöhön toimitusketjun toimijoiden 
välillä elintarvikkeissa, energiantuotannossa ja 
teollisissa prosesseissa käytettävän biomassan 
tarjoamiseksi kestävällä tavalla

• Yhteistyötä arvoketjujen toimijoiden sekä yli toimialojen rajojen esimerkiksi 
biotalouden kehityksen edellyttämien uusien yhteyksien löytämiseksi, 
innovaatioiden, tuotteiden, palveluiden ja uudenlaisen teknologian 
kehittämiseksi biomassojen kestävän tuotannon ja käytön varmistamiseksi. 

• Alatoimenpiteessä voidaan kehittää elintarvikkeissa, energian tuotannossa ja 
teollisissa prosesseissa käytettävän biomassan tarjontaa, toimitusketjuja ja 
logistiikkaa. Tarkoitus ei kuitenkaan ole suunnata hankkeita maa- tai 
metsätaloudessa tapahtuvan biomassan alkutuotannon kehittämiseen. 

• Yhteistyö toimitusketjun toimijoiden välillä logististen rajapintojen 
kehittämiseksi ja erityisesti uusien biotalouden klustereiden kehittämiseksi. 

• Toteutetaan kehittämishankkeina



16.9 – tuki maataloustoiminnan monipuolistamiseen 
terveydenhuollon, sosiaalisen integroitumisen, yhteisön 
tukeman maatalouden sekä ympäristöä ja 
elintarvikkeita koskevan koulutuksen aloilla 
toteutettaviin toimintoihin

= Green care toiminta

• Toimenpiteessä voidaan tukea maatalousyritysten toiminnan 

monipuolistamista ja erityisenä kohteena on luonnon terveyttä 

edistävien ja hyvinvointia lisäävien hoito- ja elämyspalveluiden 

kehitys sekä niiden tuotteistamiseen ja markkinointiin liittyvä yhteistyö 

maaseutuyrityksissä. 

• Kehittämishankkeita. Hankkeeseen voi sisältyä myös koulutusta, 

mutta pääasiassa koulutusta ja tiedonvälitystä koskevat hankkeet 

voivat hakea rahoitusta ao. toimenpiteestä M01. 



Klustereiden perustaminen

• Tukea uuden tai uutta toimintaa aloittavan klusterin 
perustamiseen ja toimintaan

• Klustereita voi perustaa eri alatoimenpiteiden alla

• Ei alihankintaketjujen perustamista!

• Tuki enintään 100 000 euroa kolmen vuoden aikana



Mitä eri prosenteilla voi tehdä?

Aktivointi, kartoitus, selvitykset

• Lyhyitä, napakoita hankkeita

Tuotetaan yrityksille merkittävää tiedon ja osaamisen 
lisäystä sen oman toiminnan, uusien tai parannettujen 
tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi, 
prototyyppien rakentamiseksi tai näitä tukevaan pilottihanke

Kehitetään uusia parannettuja tuotteita, prosesseja tai 
palveluja sekä niiden markkinointia edeltävää testausta, 
esittelyä, pilotointia

Yrityksiä mukana 3-10, de minimis tukea, yritykset 
hyväksytään/nimetään päätöksessä, välillä ei voi liittyä 
mukaan uusia yrityksiä, yhteistä/yrityskohtaista tekemistä, ei 
laajaa julkaisu periaatetta
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Tukea ei myönnetä:

• Tukea ei kohdenneta pientä yritystä suuremman jo kaupallistetun 
tuotteen kehittämiseen tai markkinointiin. (Huom! toimenpiteessä 16.3 
vain mikroyritykset)

• Tukea ei myönnetä keskisuuren tai sitä suuremman yrityksen 
normaaliin tuotekehitykseen, mutta myös suuret yritykset voivat 
osallistua yhteistyöhankkeen toteutukseen kun ne tuovat hankkeeseen 
tietämystä osana arvoketjua. 

 Toimenpide 16.3 mukana toimenpiteet suunnattu vain mikroyrityksille (de 
minimis), muutoin suuri yritys olla mukana



Muut rahoituslähteet tutkimukselle ja 
kehittämiselle

- Valtakunnalliset hankkeet
• Haussa digitalisaatio palveluiden ja yritystoiminnan 

kehittämisessä

• Elintarvikeketjun kilpailukyvyn vahvistaminen ja 
vientiedellytysten kehittäminen

• Haku päättyy 25.9.2015

- TEM ja MMM:n kautta haettavat
• Digitalisaatio ja sähköiset palvelut maaseudun mahdollisuuksina

• Sote-palvelujen tarvetta vähentävä ennaltaehkäisevä toiminta 
harvaan asutulla maaseudulla 

• Haku päättyy 30.10.2015
• https://www.tem.fi/alueiden_kehittaminen/kansallinen_alueiden_kehittaminen/maa

seutupolitiikka/tutkimus-_ja_kehittamishankkeet/rahoituksen_hakeminen

- EAKR:n mahdollisuudet biotalouteen

https://www.tem.fi/alueiden_kehittaminen/kansallinen_alueiden_kehittaminen/maaseutupolitiikka/tutkimus-_ja_kehittamishankkeet/rahoituksen_hakeminen


Lisätietoa

• www.maaseutu.fi

• Lapin ELY-keskuksen www-sivu

Lapin ELY-keskus / aiheet / maaseutuelinkeinot / 

maaseudun kehittäminen 

https://www.maaseutu.fi/fi/tuemme-

naita/Sivut/yrittajyys-ja-elinkeinojen-

kehittaminen.aspx

Seuraa meitä myös tvitterissä!

http://www.maaseutu.fi/
https://www.maaseutu.fi/fi/tuemme-naita/Sivut/yrittajyys-ja-elinkeinojen-kehittaminen.aspx


Yhteistyössä on voimaa

Kiitos!


