Maaseudun palvelujen kehittäminen (koodi M07.4)
Toimenpiteen kuvaus
Tuetaan hankkeita, joissa suunnitellaan ja kehitetään maaseutuväestölle suunnattuja palveluja.
Toimenpiteessä toteutetaan yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ja yleishyödyllisiä investointeja.

Toimenpiteen rahoituskehys ja rahoituksen toteuma 31.12.2017 sekä määrällinen
tavoite
Toimenpiteen kehys on 15 milj. euroa. Maksuina on toteutunut 5,8 milj. euroa. Toimenpiteen
kehyksestä on sidottu 112 %.
Tavoitteeksi rahoituskaudelle 2014-2020 on asetettu, että maaseutuväestölle suunnattuihin
paikallisiin palveluihin kohdistuviin investointeihin tukea saavien toimenpiteiden määrä on 140
kpl.
Saatu aikaan 31.12.2017 mennessä
Ohjelmakauden 2014–2020 ensimmäiset hanketuet tulivat hakuun helmikuussa 2015. Kaikkia
kehittämishankkeita pystyi hakemaan jo vuonna 2015, mutta ensimmäiset tukipäätökset päästiin
tekemään alkuvuonna 2016. Vuoden 2017 lopussa hankkeita oli voitu rahoittaa ja toteuttaa lähes
3 vuotta.
Toimenpide on ollut erittäin suosittu ja se on osoittautunut hyvin tarpeelliseksi. Ohjelman
tavoitteena on, että maaseudun palvelujen ja kylien kehittämisen hankkeita rahoitettaisiin yli
3 500 hanketta, joista Leader-rahoituksen osuus on 3 000 hanketta. Ohjelmakauden aikana on
rahoituksen saanut lähes 1 400 hanketta. Näistä Leader-rahoituksen saaneita hankkeita on lähes
1 300.
Toimenpiteessä on kehitetty maaseudun palveluja erilaisten kokeilujen ja uudenlaisen tekemisen
kautta. Koko ajan kehitetään uudenlaisia tapoja järjestää maaseudun palvelut. Mobiilit palvelut,
uudenlainen yrittäjien ja organisaatioiden sekä kolmannen sektorin yhteistyö ja tekemisen tavat
tuovat vaihtoehtoja palvelujen saavutettavuuteen. Palvelut ymmärretään hyvin laajasti ja mukaan
mahtuu kaikkea vapaa-ajan palveluista yritysten palveluihin.
Maahanmuuttajien kotouttamishankkeita on toteutettu eri puolilla maata. Hankkeilla lisätään
maahanmuuttajien ja kantaväestön yhteistä toimintaa ja siten helpotetaan kulttuurikynnysten
ylittämistä. Onnistumisia on saatu mm. maahanmuuttajien osallistamisesta nuorten ja ikäihmisten
hankkeissa. Myös ympäristöluotsaus ja muut luontosuhdetta kehittävät toimet on todettu
tehokkaaksi kotouttamistoimeksi.
Tähän mennessä maahanmuuttajien kotouttamiseen tähtääviä hankkeita on rahoitettu 30 ja

MAASEUTUVERKOSTO
www.maaseutu.fi

LANDSBYGDSNÄTVERK
www.landsbygd.fi

RURAL NETWORK
www.rural.fi

monessa hankkeessa maahanmuuttajat mainitaan kohderyhmänä, vaikkei hanke suoraan
kotouttamiseen tähtäisikään. Suurin osa kotouttamishankkeista on lähtenyt käyntiin heti
maailmanpoliittisen kriisin alettua 2015. Maahanmuuttajien kotouttamiseen tähtääviä hankkeita
käynnistyi 6 vuonna 2017.
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