
Maaseutuohjelman siirtymäkausi 2021-2022
Rahoitettavat hankkeet valintajakso 1.10.2021- 31.1.2022

RAHOITETTAVAT
Hakija HAMK Oy

Hanke
Uudistavan viljelyn osaamisen ja digitalisaation kehittäminen
Hämeessä (UVIDI)

Hankkeen luonne Alueellinen
Toteutusalue Kanta- ja Päijät-Häme
Toteutusaika 1.8.2022-31.12.2024
Tuensiirtokumppanit Ilmatieteen laitos, Elävä Itämeri Säätiö
Kokonaisrahoitus
Myönnettävä rahoitus 250 000,00 €
Yhteys Hämeen
maaseutusuunnitelmaan Ruokaketju

ELY-hankeryhmän käsittelypvm

Hakija Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Hanke Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut (METE2)
Hankkeen luonne alueellinen
Toteutusalue Kanta- ja Päijät-Häme
Toteutusaika 1.6.2022-30.6.2024
Tuensiirtokumppanit HAMK Oy
Kokonaisrahoitus 180 000,00 €
Myönnettävä rahoitus 180 000,00 €
Yhteys Hämeen
maaseutusuunnitelmaan Uusiutuva energia ja energiatehokkuus

ELY-hankeryhmän käsittelypvm

Hakija ProAgria Etelä-Suomi ry
Hanke Onnistumme yhdessä Hämeessä
Hankkeen luonne alueellinen
Toteutusalue Kanta- ja Päijät-Häme
Toteutusaika 1.3.2022-30.9.2023
Tuensiirtokumppanit Hämeen Yrittäjät ry
Kokonaisrahoitus 160 000,00 €
Myönnettävä rahoitus 160 000,00 €
Yhteys Hämeen
maaseutusuunnitelmaan Yrittäjyys

ELY-hankeryhmän käsittelypvm

Ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävät energiaratkaisut ovat tärkeitä maaseudun mikroyrityksille ja maaseudun menestykselle. Energia-ala
elää murrosta ja yritykset hyötyvät uudesta tiedosta. Konkreettinen soveltava ja vertaileva tieto energiaratkaisuista mikroyrityksissä on tarpeellista
yrityksille, koska investoinnit ovat yleensä pitkäikäisiä ja niiden vaikutuksista ei ole mikroyritysten näkökulmasta riittävästi tietoa. Investoinnit
energiatehokkuuteen tai uusiutuvaan energiaan pienentävät hiilijalanjälkeä mutta tuovat myös taloudellisia säästöjä. Samalla myös toimet tukevat Pariisin
ilmastosopimuksen tavoitteita ja EU:n ja kansallisia hiilineutraaliustavoitteita. Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut eli METE2 -hanke
edistää tiedon ja osaamisen siirtämistä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian investoinneista sosiaali- ja terveysalan (sote)- ja palvelusektorin pien-
ja mikroyrityksille Hämeessä. Hanketta koordinoi LAB-ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajana toimii Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). Hanketta
toteutetaan 1.6.2022–30.6.2024. Hankkeessa rakennetaan yritysten käyttöön energiainvestointien arviointityökalu, jossa otetaan myös huomioon
yritysten erilaiset vuorokautiset toiminta-ajat. Hanke levittää toimialakohtaista tietoa laajemmin yrityksille energiaratkaisuihin liittyvien mahdollisuuksien
vaikutuksista ja uusiutuvan energian investointien takaisinmaksuajoista. Hanke julkaisee tietoa vähähiilisistä energiaratkaisuista, kehittämisprosessista ja
tuloksista mediassa, blogeissa ja ammattilehdissä. Hankkeessa tuotettua tietoa jalostetaan myös sidosryhmien, kuten tiedeyhteisön ja
kehittämistoimijoiden kanssa.

Ruokateollisuuden ympäristötavoitteet luovat maatiloille tarpeen kehittää osaamisiaan ja kyvykkyyksiään. Yksi keskeisimmistä kehittämisen alueista liittyy
alkutuotannon vähähiilisyyden edistämiseen. Tässä maatalouden hiilen sidonta on keskeinen osatekijä, jota voidaan edistää uudistavan viljelyn keinoin.
Tuotantoketjujen digitalisoituessa maataloustuotanto on ottamassa vauhdilla käyttöön erilaisia digitaalisia työvälineitä, jotka koskettavat yksittäisiä
viljelijöitä. Digitalisaatiota hyödynnetään laajasti paitsi hiiliviljelyn todentamisessa ja seurannassa, myös monenlaisissa viljelyyn liittyvissä tehtävissä.
Hankkeen tarkoituksena on edistää uudistavan viljelyn toimintatapojen tuntemusta ja osaamista hämäläisillä maatiloilla koulutuksen ja osallistavan
pienryhmätyöskentelyn kautta. Tämä toteutetaan Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) ja Baltic Sea Action Groupin (BSAG) hallinnoiman Carbon Action-
verkoston välisenä yhteistyönä. Samalla tehdään uudistavan viljelyn digitalisaation kehittämistyötä osallistavassa prosessissa viljelijöiden kanssa. Tätä
varten valitaan hankkeen toiminta-alueelta uudistavaa viljelyä toteuttavia pilottitiloja, joiden kanssa yhteistyössä pilotoidaan uudistavaa viljelyä tukevia ja
todentavia mittauksia ja digitaalisia ratkaisuja. Viljelijöiden lähtökohdista toteutetut digitalisaatiopilotit toteutetaan yhdessä Ilmatieteen laitoksen (IL) ja
BSAG:n kanssa, ja ne kytkeytyvät BSAG:n ylläpitämään pelto-observatoriopalveluun. Hankkeessa viljelijät pääsevät Carbon Actionin ylläpitämän
vuorovaikutuksen, viestinnän ja verkottumisen piiriin, sekä saavat mahdollisuuden osallistua hankkeessa toteutettavaan tiedon jakamiseen ja
koulutukseen. Tuloksena syntyy myös viljelijöille suunnattu, ohjattu verkkokoulutustuote, joka on käytössä myös hankkeen päättymisen jälkeen.
Hankkeessa toteutettujen digitalisaatiopilottien pohjalta syntyy Carbon Actionin pelto-observatorion kehittämistä palveleva, HAMKin koordinoima
alueellinen kehityslaboratorio.

Onnistumme Yhdessä Hämeessä -hankkeen tavoitteena on edistää Hämeen maakuntien maaseutualueiden elinkeinotoiminnan kasvua ja elinvoimaisuutta.
Hanke vastaa Hämeen alueelliseen maaseutusuunnitelmaan, jotta Hämeen maaseudusta rakentuisi, suunnitelman vision mukaisesti ”uudistuva ja
vetovoimainen vihreän kasvun suunnannäyttäjä”. Hankkeen painopisteitä ovat: 1) Yritysten kilpailukyky, kasvu ja uusi yrittäjyys. 2) Ympäristöystävällinen
ilmastomyönteinen ja digitalisoitunut maaseutu 3) Osaaminen ja yhteistyö sekä 4) Yhteistyökulttuurin vahvistaminen, uudet verkostot ja kumppanuudet.
Hanke edistää Hämeen alueelle syntyvää yritystoimintaa ja tukee uutta liiketoimintaa suunnittelevien sekä toimintaansa kehittävien yrittäjien tietotaitoa ja
osaamista yrityksen perustamiseen, investointeihin, kehittämiseen, riskien hallintaan, verkostoitumiseen, muutosten hallintaan, kansainvälistymiseen,
johtamisosaamiseen sekä verkostojohtamiseen liittyvissä asioissa. Hankkeen tavoitteena on myös luoda valmiuksia vihreän siirtymän, yritysten
vastuullisen toiminnan ja digitaalisuuden kehittymiseen hankkeen toiminta-alueella. Hankkeen tärkeä tehtävä on uusien liiketoimintaideoiden sparraus ja
sopivien rahoitusmahdollisuuksien löytyminen yritysten hankkeille. Tässä työssä yhteistyö Uusyrityskeskusten ja muiden elinkeinotoimijoiden välillä on
tärkeää. Hanke tiedottaa rahoitustukien mahdollisuuksista, tekee yrityskohtaisia tilannekartoituksia, ohjaa yrittäjien rahoitustukien hakemisessa sekä
kartoittaa ja kannustaa yhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä yhteen käynnistämään yhteistyöhankkeita. Hanke järjestää yrittäjätilaisuuksia, koulutuksia,
pienryhmätoimintaa, opintomatkoja sekä mahdollisia pilottiryhmiä.
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Hakija Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä
Hanke Mittarit hevosen hyvinvoinnin arviointiin
Hankkeen luonne Alueiden välinen
Hakemus Pohjanmaan ELY-keskus
Toteutusalue Häme, Pohjanmaa, Kaakkois-Suomi
Toteutusaika 1.4.2022-31.12.2024
Tuensiirtokumppanit HAMK Oy, Harjun oppimiskeskus Oy
Kokonaisrahoitus 325 000,00 €
Myönnettävä rahoitus 260 000,00 €
Hämeen ELYn rahoitus 86 667,00 €
Yhteys Hämeen
maaseutusuunnitelmaan Yrittäjyys

ELY-hankeryhmän käsittelypvm

Hakija Satafood Kehittämisyhdistys ry
Hanke Kannattavuutta erikoistumalla siementuotantoon
Hankkeen luonne Alueiden välinen
Hakemus Satakunnan ELY-keskus
Toteutusalue Häme, Satakunta, V-S, Pirkanmaa
Toteutusaika 1.6.2022-30.11.2023
Tuensiirtokumppanit
Kokonaisrahoitus 120 000,00 €
Myönnettävä rahoitus 96 000,00 €
Hämeen ELYn rahoitus 27 515,98 €
Yhteys Hämeen
maaseutusuunnitelmaan Ruokaketju
ELY-hankeryhmän käsittelypvm

Mittarit hevosen hyvinvoinnin arviointiin -hanke edistää hevosten hyvinvoinnin ja lajityypillisten käyttäytymistarpeiden toteutumisen luotettavaa
arviointia. Hevosten hyvinvoinnin määrittämiseen ei Suomessa ole käytössä standardoituja tutkimukseen perustuvia mittareita. Hankkeen tavoitteena on
kehittää hevostallien ja hevosalan yritysten auditointiin soveltuva mittaristo, joka on tutkittuun tietoon perustuva ja helposti käytettävä, ja jonka avulla
voidaan objektiivisesti tarkastella hevosten hyvinvointia erilaisissa pitopaikoissa. Mittariston sovellusta on tavoitteena jatkossa hyödyntää varsinaisten
auditointien lisäksi tallien omavalvontatyökaluna.
Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä hevosten hyvinvointia ja hevosalan toiminnan läpinäkyvyyttä, edistää alan positiivista imagoa ja
yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä sekä turvata alan toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa. Hankkeen tuloksia ovat Welfare Quality® -järjestelmään
perustuva, pilotoitu protokolla hevosen hyvinvoinnin mittaamiseen Suomessa, työkalu tallien omavalvontaan, kuvaus kehitetystä hevosten hyvinvointia
edistävästä toimintamallista, verkkoalusta tiedon jakamiseen, kuvaus Welfare Quality® -protokollan käytöstä eri eläimillä ja eri maissa sekä kooste hevosten
hyvinvointiin ja lajinomaiseen käyttäytymiseen liittyvästä tutkimustiedosta. Hanke toimii Keski-Pohjanmaalla sekä Hämeen ja Kaakkois-Suomen ELY-
keskusten alueilla. Auditointijärjestelmän soveltuvuutta pilotoidaan erilaisissa talliympäristöissä eri puolilla hankealuetta. Hanketta toteuttavat Keski-
Pohjanmaan koulutusyhtymä, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Harjun oppimiskeskus yhteistyössä Suomen Hippos ry:n ja Suomen Ratsastajainliitto
ry:n kanssa. Kohderyhminä ovat hevosalan yrittäjät ja hevostoimintaa harjoittavat maatilat. Hyödynsaajia ovat myös hevosalan järjestöt ja muut alan
toimijat. Hankkeen tulokset ja hyöty leviävät koko Suomeen hanketoimijoiden kattavien valtakunnallisten verkostojen kautta.

Elintarviketalouden laatutyössä ja laatuketjun rakentamisessa laadukkaalla kylvösiemenellä on merkittävä rooli.  Kuluttajat ja elintarvikeketjun toimijat
kiinnittävät entistä enemmän huomiota elintarvikkeiden laatuun, alkuperään, tuotantotapaan, tuotannon tasaisuuteen ja koko elintarvikeketjun
läpinäkyvyyteen. Vaatimuksiin tulee myös tuottajien vastata ja erityisen tärkeää niiden huomioiminen on nuoren viljelijän ja toimintaa aloittavan tilan
kohdalla. Sertifioidun siemenen tuotannon ja käytön lisäämisen myötä tapahtuu positiivista kehitystä myös ympäristössä ravinteiden ja
kasvinsuojeluaineiden käytön tehokkuuden parantuessa. Lisäksi on oletettavaa, että erikoistumalla siemenviljelyyn on tuottajan mahdollisuus yltää
parempaan taloudelliseen tulokseen ja luoda toimintaedellytykset tulevaisuuteen. Siemenviljan käyttöaste on Suomessa erittäin alhainen verrattuna
muihin Euroopan maihin. Tällä hetkellä tuotantoa ja käyttöä rajoittaa mm. tuottajien ja tuotannon vähäinen määrä. Kannattavuutta erikoistumalla
siementuotantoon – hankkeen tavoitteena on lisätä siementuottajien määrää ja kasvattaa siemenviljan käyttöä suomalaisessa maataloudessa. Tämä
tehdään tuomalla esiin siementuotannon hyödyt ja taloudellinen tulos. Hanke pyrkii tavoittamaan erityisesti nuoret viljelijät ja nostamaan siemenviljelyn
hyväksi erikoistumisvaihtoehdoksi kasvinviljelytiloille. Hanke toteutetaan Varsinais-Suomen, Hämeen, Satakunnan ja Pirkanmaan maakuntien alueilla.


