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Hämeen maaseudun 
kehittäminen kaudella 2014-2020

• Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020
• Hämeen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020  

’Vihreän Kasvun Häme’

• Leader-ryhmien paikalliset kehittämisstrategiat
• Eteläisen Päijät-Hämeen toimintaryhmä ETPÄHÄ ry 
• Päijänne-Leader ry
• Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry 
• Linnaseutu ry
• LounaPlussa ry

Yhteistyötä ja yhteensovitusta:
• Rakennerahasto-ohjelmat (ESR, EAKR, EMKR)
• Maakuntaohjelmat- ja suunnitelmat 



Manner-Suomen maaseutuohjelman 
kolme strategista painopistettä

Maaseutuohjelmalla

Edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta harjoitetaan taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla.

Monipuolistetaan maaseudun elinkeinoja ja parannetaan työllisyyttä 
kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista.

Lisätään maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua vahvistamalla 
paikallista omaehtoista toimintaa.
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Alueelliset kehittämistoimenpiteet



YHTEISÖLLINEN KEHITTÄMINEN
- kylähankkeet

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN
- yritystoiminnan toimintaedellytykset

- yritystoiminnan aktivointi

YRITYSTEN KEHITTÄMINEN
-investointituet
- toteutettavuustutkimukset
- perustamistuki
- yritysryhmien 

kehittämishankkeet
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Hämeen alueellinen maaseutusuunnitelma
2014-2020 ’Vihreän kasvun Häme’

HÄMEEN MAASEUTU ON ELINVOIMAINEN, 
VIHREÄN KASVUN JA HYVINVOINNIN EDELLÄKÄVIJÄ

• Uutta ja kilpailukykyistä elinkeinotoimintaa maaseudulle
• Luonnonvarojen kestävä käyttö, biotalouden osaamisen 

hyödyntäminen, ympäristön huomioon ottaminen
• Monimuotoinen ja houkutteleva asuinmaaseutu ja 

asukkaiden hyvinvointi
• Osaamisen lisääminen ja innovaatioympäristöjen

kehittäminen
• Yhteistyöverkostojen syntyminen, toimialarajat ylitetään



EEBiotalous

Yrittäjyys

Ruoka Metsä
Puutuote
ala

Matkailu Asuminen

Uusiutuva energia ja energiatehokkuus



Maaseutuohjelman rahoitus Hämeessä 
hanke- ja yritystukiin vuosina 2014-2020

MAASEUDUN KEHITTÄMISEEN KÄYTETTÄVISSÄ 
YHTEENSÄ NOIN 49,5 MILJOONAA EUROA JULKISTA 
RAHOITUSTA

• Hämeen ELY-keskuksen rahoitus noin 30 milj. euroa 
(eu+valtio), 5,18% koko maan kehyksestä

• Kuntien tai muuta julkista rahaa yhteensä noin 1 milj. euroa
• Julkinen rahoitus yhteensä noin 31 miljoonaa euroa
• LEADER-ryhmien julkinen rahoitus (eu,valtio,kunta) yhteensä 

noin 18,5 milj.euroa (osa Uudenmaan alueelle EMO)
• Tästä n. 4 milj.euroa toimintarahaa ja loput hanke- ja 

yritystukiin



Valtakunnallisiin hankkeisiin 15 milj.euroa
(eu+valtio)

• Hämeen ELY-keskuksen erikoistumistehtävä

• Koordinaatiohankkeet (Lähiruoka, Luomu, Luonnontuoteala, 
Green Care hyvinvointipalvelut, Energiatehokkuus, Matkailu)

• Valtakunnalliset perushankkeet (yhteistyö, koulutus, tiedonvälitys, 
palvelut), idea- ja hankehaut

• EIP –valtakunnalliset hankkeet (oma hakumenettely)
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Toteumatilanne lukuina 31.12.2016

• ELY rahoittanut 31 kehittämishanketta, 6,3 miljoonaa euroa, 
osuus 60% sidotusta rahoituksesta

• 45 yritystukea, 4,2 miljoonaa euroa, osuus 40%
• Rahoituksen sidonta-aste 80%
• Valtakunnallisia hankkeita 17, joista 6 koordinaatiohanketta 

ja yksi EIP hanke, yht. 6 milj.euroa

• Leader hanketukipäätöksiä yhteensä 112, yht. 4 milj.euroa
• Leader yritystukipäätöksiä yhteensä 23, n. 0,4 milj.euroa

• Maaseudun kehittämiseen yhteensä 143 
kehittämishanketta ja 68 yritystukea

• Rahaa sidottu Hämeen alueen hankkeisiin ja yritystukiin 
yhteensä lähes 15 milj.euroa, josta ELY 10,5 milj.euroa

Sivu 12



Sivu 13



HÄMEEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014-2020
- Millaisia asioita hankkeissa edistetään?

RUOKAKETJU (maa- ja elintarviketalous)
Kestävää Ruokaa ja Kasvua Hämeessä –ohjelma
• Maatilojen ja elintarvikeyritysten kilpailukyky ja osaaminen
• Kasvinviljely, maito, liha, vihannesviljely, puutarhatalous, erikoiskasvit, 

pienet elintarvikeyritykset (eri toimialat)
• Maatilojen investoinnit, sukupolvenvaihdokset, muutoksen hallinta
• Elintarvikeyritysten liiketoimintaosaaminen, innovaatiot, uudet tuotteet ja 

verkostoituminen
• Ympäristöasioiden huomioon ottaminen maatiloilla ja 

elintarvikeyrityksissä. 
• Viljelijöiden ympäristötietoisuus, resurssitehokkuus, elintarvikeyritysten 

sivutuotteiden hyödyntäminen
• Lähiruoka ja Luomu



METSÄ- JA PUUTUOTEALA
• Puutuotealan yritysten osaamisen lisääminen, tuotekehityksen ja 

markkinoinnin edistäminen (mm. digitaalinen liiketoiminta)
• Metsäpalveluyritysten uudet liiketoimintamallit, palvelujen 

tuotteistaminen ja osaamisen tason parantaminen
• Liiketaloudellisen ja kannattavan metsänomistamisen edistäminen, 

yrittäjämäisen metsänomistamisen toimintaedellytysten 
parantaminen koulutuksella

UUSIUTUVA ENERGIA JA ENERGIATEHOKKUUS
• Uusiutuva energian tuotannon ja käytön lisääminen
• Energiatehokkuuden parantaminen yrityksissä ja maatiloilla
• Uutta tietoa ja osaamista energiaratkaisujen pohjaksi, 

vertailutietoa, laskureita, demoja, julkaisuja ym.
• Energiapuun hankinnan liiketoimintamalli
• Energia-alan yritystoiminnan edistäminen, koulutusta ja neuvontaa
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MATKAILU
• Matkailutuotteiden kehittäminen erityisesti kansainvälisille 

markkinoille->kasvua kansainvälistymisestä
• Uusien matkailutuotteiden kehittäminen ->tuotekehitysasiat
• Yritysten liiketoimintaosaamisen parantaminen; osaamistason 

nostaminen sähköisessä liiketoiminnassa, verkostoituminen, 
markkinointiosaaminen, somemaailman osaaminen jne.

• Lisää laadukkaiden matkailutuotteiden tarjontaa valituille 
kohderyhmille 

• Hankkeet toteuttavat myös kansallista matkailustrategiaa (Visit
Finlandin kärkiteemat), yhteys valtakunnalliseen matkailun 
kehittämiseen

• Laadukkaiden matkailuelinkeinoa palvelevien reitistöjen
kehittäminen (aktiviteetit, mm. vaellus, pyöräily) –vastataan 
luontomatkailun kasvuun

• Geopark Salpausselkä kehitystyö uusi avaus
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ASUMINEN 
Yhteisöllisyys, hyvinvointi, asuinympäristön viihtyisyys, kylien vetovoima 
asuinpaikkana, harrastukset, palvelut maaseutualueilla, ympäristön hoito 

Leader-ryhmät rahoittavat pääosin asumisen teemaan liittyvät 
hankkeet 
ELY rahoittanut 3 hanketta:
• Vesienhoidon edistäminen Vanajavesikeskuksen ja 

Vesijärvisäätiön yhteishankkeena -rannat, kalat, vesienhoito 
ja ympäristökasvatus

• Kanta-Hämeen kylien hanke ’Omalta kylältä Hämeessä’
• Asukkaiden ja yhdistysten paikallinen aktivointi, 

kyläpalvelujen uudet avaukset ja palvelukokeilut
• Orimattilan Henna –uuden maaseutukylän pilottihanke, 

maaseutuasumisen yhteissuunnittelu, yhteisöllisen 
kehittämisprosessin läpikäyminen uudelle asuinalueelle

• Lisäksi 2 laajakaistainvestointia, ns. kyläverkot (Padasjoki ja 
Hausjärvi/Monni) tänä vuonna tehty päätökset

Sivu 17



MUUT ELINKEINOLLISET HANKKEET

Elinkeinojen/yrittäjyyden kehittäminen lisäksi painopisteenä mm. 
seuraavissa hankkeissa:

• Hymy hanke yrittäjyyden tukena (yleistä neuvontaa ym.)
• Green Care luontohyvinvointialan yrittäjyyden edistäminen
• Hyvinvointipalvelualan yritysten koulutus Kanta-Häme
• Maaseudun vajaakäyttöisten kiinteistöjen hyödyntäminen
• Hevosenlannan kestävä hyödyntäminen
• Uudet hevoskasvattajat
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Maaseutuohjelman yritysrahoitus 2014-2015

2014-2020Sivu 20



Yritysrahoituksella vipuvaikutusta 2015-2016

2014-2020Sivu 21



Manner-Suomen maaseutuohjelman määrälliset 
tavoitteet 

Tavoite
Koulutukseen osallistuneet henkilöt 25 000 hlö
Investointitukea saaneet maatilat 7 000 tilaa
Nuorten viljelijöiden aloitustukea saaneet 2 700 tilaa
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostukseen, markkinoille 
saattamiseen ja kehittämiseen investoineet yritykset 550 yritystä
Eläinten hyvinvoinnin edistämiseen sitoutuneet maatilat 4 500 tilaa
Neuvontaa saaneet maatilat 43 000 tilaa
Ympäristö- ja ilmastotoimiin sitoutuminen 83 % käytössä olevasta maatalousmaasta
Luonnonmukaiseen tuotantoon sitoutuminen 16 % käytössä olevasta maatalousmaasta
Yritysten perustaminen ja toiminnan kehittäminen 6 000 yritystä
Luodut työpaikat 5 700 työpaikkaa
Hankeet
- palveluiden ja kylien kehittäminen 3 500 hanketta
- laajakaistahankkeet 100 hanketta
- yhteistyötoimet 310 hanketta



Hämeen määrälliset tavoitteet –mitä 
toteutunut v.2016 lopulla?

Yritystuet:
• Luodut työpaikat 290-350 kappaletta tavoitteena
• Toteuma 14 työpaikkaa (netto), loppumaksetut yritystuet
• ELY 13 työpaikkaa, Leader yhteensä 1 työpaikka

• Arviolta yhteensä n. 110 uutta työpaikkaa (yritystukien 
tavoitteet) toteutumassa (ELY+Leader)

• Edellyttää hankkeiden toteuttamista suunnitellusti
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Hämeen määrälliset tavoitteet –mitä 
toteutunut v. 2016 lopulla?
Hanketuet:
• Koulutuksiin osallistuneet 1 295 henkilöä tavoitteena, 

toteuma 530 koulutettavaa
• Infotilaisuudet ja esittelytilaisuudet 222 tilaisuutta
• Julkaistu materiaali 227 julkaisua
• Hankkeissa mukana olevat yritykset 538, muut toimijat 

314 (yhdistyksiä, järjestöjä, julkisen puolen henkilöitä)
• Uudet tuotteet ja menetelmät 40 kappaletta
• Uusia yrityksiä perustettu 6 (yhteys hankkeisiin)
• Yritysten yhteiset uudet palvelut/tuotteet 17 kappaletta
• Laajakaistahankkeita tavoitteena 5 kappaletta, toteuma 0 

(2 rahoitetaan tänä vuonna)
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Lopuksi eväitä jatkoon…

• Hankkeita saatu hyvin liikkeelle, hyviä hankkeita on onneksi 
paljon –parhaat hankkeet valittu rahoitukseen

• Tuloksia kaivataan lisää, hankkeet etenevät –toivottavasti 
tuloksia syntyy vähitellen lisää…

• Tuloksia nostettava esiin viestinnässä
• Uusia avauksia hanketoimintaan tarvitaan
• Uusien yritysten mukaan saaminen hanketoimintaan
• Yritysryhmien hankkeita selvästi lisää –konkretiaa yritysten 

kehittämiseen ->tulokset
• Yritysrahoituksen vaikuttavuus suhteessa ohjelman 

tavoitteisiin –työpaikkatavoitteet haastavia
• Yritystukien täysimääräinen hyödyntäminen
• Ohjelmakaudella vielä paljon mahdollisuuksia 
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