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Yrittäjille ja elinkeinoneuvojille



Kenelle?

• Tarkoitettu maaseutualueiden mikro- ja pienyrityksille 

• Toimintaansa monipuolistaville maatiloille

• Tuen saaja: luonnollinen henkilö, osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja 
osuuskunta. 

• Kun tukea myönnetään yhtiölle tai osuuskunnalle, määräysvalta näissä tulee 
olla 18 vuotta täyttäneillä henkilöillä.

• Y-tunnus vaaditaan



Mihin tarkoitukseen?

Liiketoiminnan

➔Aloittamiseen tarvittaviin asiantuntijakustannuksiin sekä pienhankintoihin, ei kuitenkaan 
perus toimistokalusteisiin

➔Monipuolistamiseen (asiantuntijapalvelut, tuotantotilojen laajentaminen, kone- ja 
laiteinvestoinnit)

➔Kasvattamiseen (asiantuntijapalvelut, tuotantotilojen laajentaminen, kone- ja 
laiteinvestoinnit)

➔Tuotekehitykseen (ulkopuoliset tilavuokrat testausta varten, asiantuntijapalvelut)

➔ Kokeiluihin, kansainvälistymiseen ja yhteistyöhön.



Mitä?

• Investointituki, 35 %, 2000 € =>

• Perustamistuki 5000 -35 000 €

• Perustamistuki kokeiluun 2000 – 10 000 €

• Toteutettavuustutkimus, 1500 € minimituki, tuki 50 %

• Yritysryhmän kehittämishanke, tuki jopa 75 %

• Yhteistyöhanke, tuki 60-80 %



Investointituki

➢Koneet, laitteet ja kalusto, myös aineeton investointi

➢Myös käytetyt koneet ja laitteet

➢Rakennusten kunnostamiseen tai laajentamiseen (huom. vuokra-ajat)

➢Maapohjan tai kiinteistön ostaminen vain perustelluin syin

➢Aineeton investointi: patentit, lisenssit

➢Investoinnin edellytysten tai vaihtoehtojen selvittämiseen (toteutettavuustutkimus)

➢Tuen määrä max 35 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista

➢Investoinneissa 3-5 v käyttövelvoite aineelliselle omaisuudelle tai aineettoman omaisuuden 
sisällyttäminen yrityksen taseeseen



Perustamistuki ja kokeilutuki

➢Aloittavan yrittäjän ensimmäisen yrityksen perustamiseen

➢Maatilalla uuden yritystoiminnan käynnistämiseen, ns. liitännäiselinkeinoon

➢Toimivalle yritykselle täysin uuden liiketoiminnan (uusi toimiala) käynnistämiseen

➢Yrittäjän palkkakustannuksia ei voi sisällyttää

➢Perustamistuen minimituki 5 000, enintään 35 000 euroa

➢Kokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen minimituki 2 000 euroa ja enintään 10 000 euroa: 
ulkopuolisten ostopalvelujen hankintaan, tarvikkeisiin tai kokeilun toteuttamisen ajaksi 
tilavuokriin tai kone- ja laitevuokriin

➢nuoren viljelijän tuki tai starttiraha voi estää perustamistuen myöntämisen



Yritysryhmähanke

• Yritysryhmän kehittämis- / yhteistyöhanke mikro- ja pk-yrityksille

• 3-10 osallistujayritystä 

• Mukana oltava yritysten välistä yhteistyötä, myös yrityskohtaisia toimenpiteitä

• Pääosa mukana olevista yrityksistä oltava mikroyrityksiä

• Kehittämisorganisaatio, yrittäjäyhdistys (tai vastaava) tai kunta hallinnoijana, 
toteuttajina vähintään 3 yritystä. 

• Tuki hallinnoijalle, joka jyvittää yritysten osuuden osallistujayrityksille de minimis-
tueksi

• Tuki 75 %



Yhteistyöhanke

• Vähintään 2 toimijaa

• Tukea myönnetään uusien tuotteiden, palvelujen, käytäntöjen, menetelmien ja 
tekniikoiden kehittämiseen maataloudessa, elintarvikealalla, metsätaloudessa 
ja muissa maaseudun pienissä yrityksissä. 

• Tuen saaja voi olla julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten 
pk-yritys, tutkimusyksikkö tai kehittämisorganisaatio, säätiö, oppilaitos, kunta 
tai yhdistys. 

• Tuki 60-80 %, kun hyödynsaajina pienyritykset



Tuen myöntämisen ehtoja

• Toimipaikka sijaitsee Leader-ryhmän toiminta-alueella. Tukialueeseen kuuluu koko Pohjois-Savo Kuopion ja Varkauden 
keskustoja lukuun ottamatta.

• Yrityksellä edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. 

• Yrityksen on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle (yrittäjä tai palkattu työntekijä, 75 % vuositulosta). 

• Maatilan yhteydessä muuta yritystoimintaa harjoitettaessa riittää, että yritystoiminta yhdessä maatilalla harjoitettavan muun
toiminnan kanssa antaa yhdelle henkilölle toimeentulon.

• Yrittäjällä riittävä ammattitaito (kokemus, yat, muu yrittäjätutkinto tai kaupallisen alan koulutus)

• Tuki ei saa vääristää kilpailua. Samalla toimialalla toimiville yrityksille voidaan myöntää tukea vain silloin, kun hankinta 
mahdollistaa erikoistumisen.

• Tuettava yritys korvaa palvelujen ostamista alueen ulkopuolelta tai tarjoaa sellaista palvelua, jolla on paikallisia markkinoita
suurempi toimialue.



Mitä ei tueta?

• Korvausinvestoinnit

• Traktorit, motot (liikenneala ylipäätään), rakennusala, ravintolat, baarit, urakointi, henkilökohtaiset palvelut (parturi-
kampaamot, kosmetologit)

• Yrityskaupat ja omistajanvaihdokset

• Lähipiirihankinnat

• Eläinten hankinta

• Ajoneuvohankinnat (matkailun ohjelmapalveluihin mahdollista)

• Yrityksen perustoimintaan kuuluvia hankintoja

• Leasing-rahoitus ja osamaksurahoitus tietyin ehdoin

➔ Leader-ryhmillä voi olla ryhmäkohtaisia linjauksia tuen myöntämisen kohteista. Varmista tukikelpoisuus aina omasta Leader-
ryhmästä.



Miten tukea haetaan?

• Ota yhteyttä Leader-ryhmääsi tai kuntasi elinkeino- tai yritysneuvojaan

• Tuki haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmästä www.ruokavirasto.fi/hyrra. 
Ruokaviraston sivuilta löydät ohjeet ja oppaat hakemiseen.

• Hyrrää varten tarvitaan hakea valtuutus Suomi.fi-palvelusta www.suomi.fi
asiakaskategoriasta Maaseudun tuet ja etuudet➔Maaseudun ja 
kalatalouden tukien ja korvauksien hakeminen

• Hakemisessa tarvitaan: verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai 
sähköinen henkilökortti

http://www.ruokavirasto.fi/hyrra
http://www.suomi.fi/


Tarkista hakuajat Leader-ryhmästäsi

• Leader-tukiin on jatkuva haku, mutta ryhmien hallituskäsittely rytmittää 
hakuajat. 

• Huolellinen valmistelu vaatii aikaa ja tarkkuutta = Onnistunut lopputulos

• Ole ajoissa yhteydessä suunnitellessasi omaa kehittämis- tai 
investointihanketta!

• Liiketoimintasuunnitelma toimii yritystukien hakemisen perusasiakirjana. Kysy 
muut tarvittavat liitteet omasta Leader-ryhmästäsi.



Tutustu esimerkkeihin

• www.highwaysavo.fi Pohjois-Savon Leader-esimerkkejä

• Ruokaviraston hankerekisteri: ELY-keskusten ja Leader-ryhmien rahoittamat 
hankkeet https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-
meista/avointieto/hankerekisteri/

• www.maaseutu.fi Tarinoita tukea saaneista tahoista

➔Malleja ja vinkkejä omaan toimintaan

http://www.highwaysavo.fi/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/avointieto/hankerekisteri/
http://www.maaseutu.fi/


Ollaan yhteydessä!

• Leader Kalakukko
Jaana Paananen, p. 040 510 3258 
jaana.paananen@kalakukkory.fi www.kalakukkory.fi

• Leader Mansikka
Kirsi Manninen, p. 045 131 5077
kirsi.Manninen@mansikkary.fi www.mansikkary.fi

• Leader Ylä-Savon Veturi
Minna Partanen, p. 040 760 7173
minna.partanen@ylasavonveturi.fi www.ylasavonveturi.fi
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