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Kokeiluohjelma – mistä on kysymys?

 Osa hallituksen ”Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön” –

kärkihanketta

 Uusi valtakunnallinen rahoitusmahdollisuus kehittämiseen.

 Suunnattu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kehittämiseen, myös 

muille toimijoille rahoitusta voidaan myöntää.

 MMM:n rahoittama ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen koordinoima.
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Mihin tukea voi saada?

 Ohjelman tarkoituksena on tukea 

kehittämistä, jonka tavoitteena on 

biomassoista peräisin olevien ravinteiden 

kierrätyksen edistäminen.
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Ja hieman tarkemmin

- tukea myönnetään toimintaan, joka edistää

 biomassojen ravinteiden prosessointia, 

 kierrätyslannoitevalmisteiden tuotantoa ja tuotekehitystä,

 ravinteiden kierrätyksen logistiikkaa, 

 uusien palveluratkaisujen syntymistä sekä

 korkean jalostusasteen tuotteiden kehittämistä 

biomassoista sekä uusiutuvan energian tuotantoon liittyviä 

toimenpiteitä osana muuta kehittämistä.
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Biomassa? Mitä se on?

Biomassa = maataloudesta, kasvi- ja eläinperäiset aineet mukaan 

lukien, metsätaloudesta ja niihin liittyviltä tuotannonaloita sekä 

kalastuksesta ja vesiviljelystä peräisin olevien tuotteiden, jätteiden ja 

tähteiden biohajoava osaa sekä biokaasuja ja teollisuus- ja 

yhdyskuntajätteen biohajoava osaa (VNa 382/2016)

…lannat, yhdyskuntajätelietteet, järviruoko, elintarviketeollisuuden 

sivuvirrat, metsäteollisuuden sivuvirrat, kotitalouden biojätteet, 

turkistarhojen sivuvirrat…
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Miten käytännössä?

 Rahoitusta voidaan myöntää erilaisiin hanketyyppeihin. 

 Vaihtoehtoina ovat

tutkimus- ja kehittämishanke

innovaatiohanke sekä

investointihanke. 
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Paljonko rahoitusta voi saada?

 Tukitason määräytyminen vaihtelee laajasti tässä ohjelmassa. 

 Tukitason määräytymiseen vaikuttavat 

1) hankkeen sisältö ja valittu hanketyyppi, 

2) hankkeen hakija ja/tai hyödynsaaja ja

- Pienellä yrityksellä on mahdollisuudet suurempaan tukitasoon kuin vaikkapa 

julkisella toimijalla.

3) yhteistyökuviot hankkeen toteuttamisessa.  
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Paljonko rahoitusta voi saada?

 15-80 % hankkeen hyväksyttävistä 

kustannuksista.
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Miten hanketta ja tukea haetaan?

 Helpoiten pääset liikkeelle kirjoittamalla lyhyen kuvauksen 

ideastasi ja pyytämällä kommentteja siihen 

allekirjoittaneelta tai Mikko Rahtolalta

(mikko.rahtola@luke.fi). 

 Jatkuva haku, hakemukset arvioidaan valintaperusteita ja 

valintajaksoja käyttäen.

 Valintajaksot päättyvät 31.1.2018, 30.4.2018 ja 1.10.2018. 

 Toteutusaika enintään 3 vuotta, vuoden 2018 osalta 

hankkeet pitää olla maksettuna vuoden 2020 loppuun 

mennessä.

-> Käytännössä hankkeiden on päätyttävä elokuussa 

2020. 
13Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma



Ohjelman toteutustilanne ja esimerkit

 https://www.youtube.com/watch?v=3NBXmdLGo28

(BioKymppi Oy, julkaistu 7.11.2017)

 https://www.youtube.com/watch?v=Hex3WbMDok8

(Pasrea Oy, julkaistu 7.11.2017)

https://youtu.be/NtMcDByXpWY

(Biolan Oy, julkaistu 26.3.2018)

Kuva 1. Ohjelman toteutustilanne (17.4.2018). Sinisellä 

käynnissä olevat hankkeet, punaisella valmistelussa 

olevat hankkeet. +15 hakemusta odottaa käsittelyä. 
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Lisätietoja

 http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma

 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

kehittämisasiantuntija Päivi Mäntymäki

paivi.mantymaki@ely-keskus.fi

p. 0295 027 631 
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ELY-keskuksen yrityspalvelut 

kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille
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ELY:N YRITYSRAHOITUS 2014 - 2020 

Kestävää kasvua ja työtä 2014 
- 2020- rakennerahasto-

ohjelma (EAKR) ja kansallinen 
rahoitus

Yrityksen 
kehittämispalvelut

-analyysi

-konsultointi (max 15 pv)

-koulutus

Yrityksen 
kehittämisavustus

-investointeihin

-kehittämiseen

Maaseutuohjelma

Perustamistuki

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Investointituki

Pienet yritykset

Annex I pk-yritykset
Pienet ja keskisuuret yritykset



Yritysten kehittämispalvelut
Kasvun alkuvaiheeseen!
Johtavien asiantuntijoiden apua ja räätälöityjä ja kustannustehokkaita palveluja. Uudessa 

palveluprosessissa autamme sinua löytämään liiketoimintasi tärkeät kehittämiskohteet ja 

hyödyntämään tehokkaasti asiantuntijapalveluita. Kaikki yhdestä paikasta, samassa 

prosessissa ja nopeasti.

Analyysi Konsultointi Koulutus

Liiketoiminnan nykytila-analyysi ja 

kehittämissuunnitelma

Osa-alueita esim.
 Asiakkaat

 Palvelut/tuote

 Markkinointi ja myynti

 Jakelukanavat

 Talous

 Henkilöstö

 Tuotanto

 Verkosto

 Kilpailijat

Hinta: asiakkaalle 220 € +alv/pvä

Kesto: 1 – 2 pvää

Liiketoiminnan kehittäminen eri osa-

alueissa

 Kasvu

 Uudistuminen

 Tuottavuus ja talous

 Markkinointi ja asiakkuudet

 Johtaminen ja henkilöstö

 Innovaatioiden kaupallistaminen

Hinta: asiakkaalle 300 € +alv/pvä

Kesto: 2 – 15 pvää /3v

Valtakunnalliset koulutukset pk-yritysten 

avainhenkilöille

 Kasvuun johtaminen

 Talouden ja tuottavuuden johtaminen

 Markkinoinnin ja asiakkuuksien

johtaminen

Lisätiedot: Alueen ELY-keskus



Valmisteluun tai 

esiselvityksiin

 Laajemman 

kehittämis-

hankkeen 

valmistelu

 Kansainvälistymis-

suunnitelman/-

strategian laadinta

 Digiselvitykset

Investointeihin

 Materiaali- ja 

energiatehokkuutta 

(vähähiilisyys) 

edistävät 

tuotantoteknologiat

Kansainvälistymiseen 

 Markkinoiden 

kartoittaminen

 Valmiuksien 

parantaminen

 Markkinatutkimusmatkat

 Osallistuminen 

messuille 

näytteilleasettajana

 Uuden kansainvälisiä 

valmiuksia kehittävän 

avainhenkilön 

palkkaaminen

Tuotteiden tai 

tuotannon 

kehittämiseen 

 Uusien tuotteiden, 

palvelujen, 

tuotantoprosessien ja 

tuotantomenetelmien 

kehittäminen

 Vähähiiliset ideat ja 

tuotteet

 Tuotesopeutus 

kansainvälisille 

markkinoille

Liiketoiminta-

osaamisen 

kehittämiseen 

 Johtamisjärjestel-

mien kehittäminen

 Strategian 

kirkastaminen

Uudistamiseen

 Yritysten 

uudistaminen

 Uusien 

mahdollisuuksien 

(esim. 

digitalisaatio) 

hyödyntäminen 

yrityksen 

liiketoiminnassa

Määrä: 50 % Määrä: 50 % Määrä: 20 % Määrä: 50 %Määrä: 50 % Määrä: 50 %

Yrityksen kehittämisavustus
Kokonaisvaltaiseen kansainvälistymiseen! 

Käynnistäminen, laajentaminen, uudistaminen, innovaatiotoiminta, osaamisen 

vahvistaminen, kasvu ja kansainvälistyminen, tuottavuus, energia- tai 

materiaalitehokkuus



Maaseudun kehittämisohjelma 
2014–2020

Ohjelman mahdollisuuksia 

kiertotalouteen



Maaseutuohjelman tavoitteet

Sivu 21

Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö 
maaseudulla lisääntyvät

Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ilmaston-
muutokseen tehostuvat

Luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja 
maatalouskäytössä olevan maaperän tila paranevat

Maaseudun yritystoiminta monipuolistuu työllisyys, 
palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat

Maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu

Maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään ja 
arvostuksiin tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla 

eläinten hyvinvointia



Maaseudun yritystuet

- Mahdollisuus monenlaisille yrityksille  (aloittavat ja 

laajentavat)

• Ei ole välttämätöntä olla maatalouden harjoittaja.

- Perustamistukea voi käyttää esim. 

tuotekehityshankkeisiin, tuotannon pilotointiin, 

markkinointisuunnitelman laatimiseen. 

- Investointitukea voi hakea esim. uusien koneiden tai 

rakennusten hankintaan, ohjelmistojen ja 

valmistusoikeuksien hakemiseen. 

- Investoinnin toteutettavuustutkimusta voi hakea 

investoinnin edellytysten selvittämiseen. 
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Yhteistyöhankkeet

- Yritysryhmän kehittämishanke, tuki 75 %, 3-10 

mikroyritystä

- Tuotteiden, palveluiden tai prosessien kehittämishanke, 

tuki 60 %, yrityksiä mukana

- Tiedonhankintahanke, tietoa pienille yrityksille esim. 

tuotteiden kehittämiseksi, tuki 80 %

- Koordinointi- tai aktivointihanke, kehittämistarpeiden 

etsintää, tuki 100 %

->Tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä. 
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• Kiitos!

• Lisätietoja voi kysellä oman alueen ELY-keskuksesta. 


