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 31.12.2018 sekä määrällinen
tavoite
Toimenpiteen kehys on 15 milj. euroa. Maksuina on toteutunut 11,2 milj. euroa. Toimenpiteen
kehyksestä on sidottu 151 %.
Tavoitteeksi rahoituskaudelle 2014-2020 on asetettu, että maaseutuväestölle suunnattuihin
paikallisiin palveluihin kohdistuviin investointeihin tukea saavien toimenpiteiden määrä on 140
kpl.
Saatu aikaan 31.12.2018 mennessä
Toimenpide on ollut erittäin suosittu ja se on osoittautunut hyvin tarpeelliseksi. Ohjelmakauden
aikana on rahoituksen saanut lähes 1 500 hanketta. Näistä Leader-rahoituksen saaneita hankkeita
on lähes 1 400.
Toimenpiteessä on kehitetty maaseudun palveluja erilaisten kokeilujen ja uudenlaisen tekemisen
kautta. Koko ajan kehitetään uudenlaisia tapoja järjestää maaseudun palvelut. Mobiilit palvelut,
monipalvelukeskukset 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. Myös digitalisaatiota on edistetty tällä toimenpiteellä.
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. Vuonna 2018 ei enää käynnistynyt montaa uutta
maahanmuuttajien kotouttamiseen tähtäävää hanketta, mutta muutama aiempien vuosien hanke
on vielä käynnissä. Pohjois-Pohjanmaalla käynnistyi ELY-rahoitteisena maahanmuuttajien
työllistymistä edistävä hanke: Start up refugees goes Countryside on pilottihanke, jonka tavoite
on kehittää Startup Refugees -verkoston luomaa toimintamallia Pohjois-Pohjanmaan
maaseudulla. Startup Refugees tukee vasta maahan muuttaneita pakolaistaustaisia ihmisiä
työllistymisessä ja yrittäjyydessä laajan yrittäjien ja organisaatioiden muodostaman
vapaaehtoisverkoston avulla. Verkosto on luonut yksinkertaisen nopean työ- ja yrittäjyysperäisen
kotoutumisen mallin, jonka tavoitteena on, että turvapaikanhakijoiden ja vasta maahan
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muuttaneiden inhimillinen resurssi otetaan käyttöön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
heidän itsensä, asuinympäristönsä ja yhteiskunnan hyväksi.
Tähän mennessä maahanmuuttajien kotouttamiseen tähtääviä hankkeita on rahoitettu 30 ja 20
hankkeessa maahanmuuttajat mainitaan kohderyhmänä, vaikkei hanke suoraan kotouttamiseen
tähtäisikään. Suurin osa kotouttamishankkeista lähti käyntiin heti maailmanpoliittisen kriisin
alettua 2015.
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