Tuki investointeihin muun kuin maataloustoiminnan
perustamiseksi ja kehittämiseksi (koodi M06.4)
Toimenpiteen kuvaus
Toimenpiteestä myönnetään yritysrahoitusta (avustus) maaseutualueilla mikro- ja
pienyrityksille aineellisiin ja aineettomiin investointeihin sekä aineellisen investoinnin
toteutettavuustutkimuksiin. Tuen saajina voivat olla myös maatilat, jotka harjoittavat
maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa.
Aiempiin EU-rahoituskausiin verrattuna tuen piiriin tulivat 2014-2020 alle 10 henkilöä
työllistävien mikroyritysten lisäksi alle 50 henkilöä työllistävät pienet yritykset. Investoinnit
ovat kasvaneet merkitykseltään ja siten niitä toteutuu lukumääräisesti vähemmän.
Toimenpiteen rahoituskehys ja rahoituksen toteuma 31.12.2018 sekä määrällinen
tavoite
Toimenpiteen kehys on 215 milj. euroa. Maksuina on toteutunut 66,9 milj. euroa.
Toimenpiteen kehyksestä on sidottu 56 %.
Tavoite rahoituskaudelle 2014-2020 on, että maaseutualueilla perustamistukea (toimenpide
6.2) tai tukea investointeihin (toimenpide 6.4) muuhun kuin maataloustoimintaan saavien
määrä on 5 500. Lisäksi tavoitteena on, että hankkeissa syntyy yhteensä 4 000 työpaikkaa.
Vuoden 2018 loppuun mennessä hankkeita oli päättynyt 854 hanketta, joissa oli syntynyt
1 089 työpaikkaa.
Saatu aikaan 31.12.2018 mennessä
Maaseudun yritysrahoituksen osalta ensimmäiset tukipäätökset tehtiin vuoden 2016 alussa,
kun toimeenpano käynnistyi. Yrityshankkeiden toteutusaika vaihtelee, joten osa
investoinneista oli käynnissä ja osa päätyi vuoden 2018 loppuun mennessä.
Toimenpiteiden 6.2 ja 6.4 tavoitteet ovat yhteisiä. Vuoden 2018 loppuun mennessä
toimenpiteestä 6.4 oli tuettu 1 072 hanketta ja toimenpiteestä 6.2 oli tuettu 286 hanketta.
Yhteensä tuettiin 1 358 hanketta. Toimenpiteestä 6.4 1 072 yritystä ja toimenpiteestä 6.2
tuettiin 286 yritystä. Kaikkiaan tuettiin 1 381 yritystä (25 % tavoitteesta.
Työpaikkatavoitteesta on saavutettu 27 %.
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Maaseutualueilla toteutetut investoinnit (toimenpide 6.4) ovat kohdistuneet monipuolisesti
eri toimialoille. Tukea on erityisesti myönnetty teknologiateollisuuden ja rakentamisalan
yrityksille mukaan lukien puuteollisuuden tuotteet. Lisäksi on tuettu matkailu- ja
ravitsemusalan investointeja sekä uusiutuvan energian tuotantoa ja bio- ja kiertotaloutta
edistäviä investointeja.
Yritysrahoituksen vaikutukset tulevat yleensä esiin pidemmällä aikavälillä. Työpaikka- ja
muut vaikutukset eivät välttämättä näy tuetun toimenpiteen aikana tai heti sen jälkeen
vaan vasta myöhemmin. Kaikki uudet työpaikat eivät tuen vaikutuksesta myöskään
suoraan synny suoraan tuettavaan yritykseen vaan välillisesti arvoketjuun, jonka osana
tukea saava yritys toimii. Uuden teknologian käyttöönottaminen, alihankinta,
vuokratyövoima, ulkoistaminen ja globaaleissa arvoketjuissa toimiminen tehostavat
yritysten toimintaa ja vähentävät yritysten työvoiman tarvetta.
Yritysrahoituksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan maaseutuohjelman
arviointisuunnitelmaan perustuen. Maaseudun yritysrahoituksen pidemmän aikavälin
vaikutuksia arvioidaan laajemmin selvityksessä maaseudun kehittämisohjelmien
työllisyysvaikutuksista ja aluetaloudellisista vaikutuksista. Selvitys julkaistaan kesällä 2019.
(Taulukot ja kuvat)
Linkkejä:
www.maaseutu.fi
Maaseutuohjelman tavoitteiden nykyhetkeä ja muutosta kuvaavista
indikaattoreista tietoa Agrikaattori-palvelussa: http://stat.luke.fi/indikaattorit
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