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Apua yrityksesi alkutaipaleella

Jo toimiva yritys uusille urille

Aloittava yrittäjä – testaa, voisitko vauhdittaa
yrityksesi käynnistämistä perustamistuella:

Kokenut yrittäjä – testaa, saisitko perustamistuesta lähtölaukauksen yrityksesi suuntaamiseen
uuteen toimintaan:

Sinulla on liikeidea.
Olet kypsytellyt ideaasi ja olet jo laatinut tai laatimassa liiketoimintasuunnitelmaa perustaaksesi yrityksen.
Olet perustamassa ensimmäistä kertaa omaa
yritystä.
Et tunne hallitsevasi yrittämisen kiemuroita riittävästi, joten arvelet, että neuvoista ja opastuksesta yrityksen alkutaipaleella voisi olla sinulle
hyötyä.
Myös tuotekehitykseen voisit tarvita ulkopuolisen asiantuntijan kumppaniksi.
Neuvot markkinoinnissa eivät myöskään olisi
pahitteeksi.
Kun saat yrityksesi vauhtiin, voisit lähteä kansainvälisille markkinoille.

Olet harjoittanut nykyistä yritystoimintaa
vähintään kolme vuotta.
Nykyisessä yritystoiminnassasi ei oikein tunnu
olevan laajenemis- tai kehittämismahdollisuuksia.
Haluaisit suunnata yrityksesi toimintaa johonkin
täysin uuteen, esimerkiksi uudelle toimialalle.
Tiedät, että yrittäjäosaamisesi kyllä riittää, mutta
uusi toiminta on sen verran tuntematonta, että
asiantuntija-apu sen haltuunottamiseen voisi olla
tarpeen.
Olet jo kypsytellyt ideaasi ja laatinut tai laatimassa liiketoimintasuunnitelmaa yrityksesi uudesta
toiminnasta.
Vastasitko kyllä viiteen kysymykseen? Saattaisit
saada liiketoimintasi uudelleensuuntaamiseen
perustamistukea.

Vastasitko kyllä ainakin neljään ensimmäiseen
kysymykseen? Perustamistuesta voisit saada apua
yrityksesi käynnistämisvaiheeseen.
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Kaipaisitko yrityksesi tai yritysideasi tueksi ulkopuolista
apua? Maaseudun yritysrahoituksella voit hankkia
asiantuntija- ja kehittämispalveluita, joista voit hyötyä
sekä uuden yrityksen liikkeellelähdössä että jo olemassa
olevan yrityksen suuntaamisessa uusille urille.
Jos suunnittelemasi uusi yritys tulisi harjoittamaan maataloutta tai maataloustuotteiden
jalostusta, et voi saada perustamistukea. Mutta

voit hakea esimerkiksi investointitukea maa
tilojen ja maataloustuotteiden jalostusyritysten
kehittämiseen.

Esimerkki perustamistuesta
Sparraus x pv/vuosi
Markkinointisuunnitelma
Tuotekehityshanke

Vientiselvitys

Koemarkkinointi

Tuotantopilotti
Liiketoimintasuunnitelma

Yritys käynnistyy

Hakemus

Myöntö

Laatujärjestelmä

Investointi

1. maksuerä

Tuotanto
käynnistyy

2. maksuerä

+ 12 kk

3. maksuerä

+ 24 kk

+ 36 kk

Laadi ensin
liiketoimintasuunnitelma
Voit hakea perustamistukea, kun liiketoimintasuunnitelmasi on valmis. Voit käyttää
pohjana yleisesti käytössä olevia liiketoimintasuunnitelmamalleja, esimerkiksi
Yritys-Suomi-palvelun liiketoimintasuunnitelmaa, jonka voi laatia netissä. Yritys-Suomi.fi:ssä on lisäksi runsaasti tietoa uuden
yrityksen perustamisesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä: www.yrityssuomi.fi

Palastele kehittäminen
paketeiksi
Kun liiketoimintasuunnitelmasi on valmis,
voit ryhtyä pohtimaan, millainen asiantuntija-apu auttaisi suunnitelmasi toteuttamisessa yrityksesi ensimmäisinä vuosina.
Jaa kehittämistarpeet sopiviksi kokonaisuuksiksi. Jokaisella kokonaisuudella tulisi olla
selkeä sisältö, kesto ja arvioitu hinta. Mietit
siis, minkälaisen asiantuntijan tarvitset,
miten moneksi päiväksi ja paljonko neuvontapäivä voisi maksaa.
Yrityksen perustamistukea on mahdollista
käyttää kehittämistyyppisiin toimiin. Jos
suunnittelet rakentamisinvestointia tai koneja laiteinvestointia, voit hakea siihen erikseen yrityksen investointitukea.
Yrityksesi kehittämiskokonaisuuksia voivat
olla esimerkiksi:
• Liiketoimintavalmennus, joka kestää koko
yrityksesi perustamisjakson ajan (1–3 vuotta). Arvelet, että neuvojan, mentorin tai
konsultin olisi hyvä käydä sparraamassa
esimerkiksi joka toinen kuukausi, päivän
tai puoli kerrallaan. Tarvitset siis tähän
neuvojaa 3–6 päivää/vuosi.
• Tuotekehitys- tai palvelumuotoiluhanke,
johon arvioit tarvitsevasi asiantuntijan
apua.
• Valmistuksen pienimuotoinen kokeilu tai
pilotointi. Vuokraat esimerkiksi joltakin
yritykseltä tai oppilaitokselta tuotantotilan
ja laitteet muutamaksi päiväksi. Näin saat
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arvokasta tietoa, millainen kone tai valmistustekniikka tuotteellesi sopisi.
Suunnittelemasi palvelun testaus.
Digitaalinen toiminnanohjaus, logistiikka,
myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu.
Markkinointisuunnitelman laatiminen.
Koemarkkinointi, jolla keräät tietoa, toimivatko markkinointisuunnitelman toimenpiteet.
Laatujärjestelmän laatiminen. Kun saat
yrityksesi tuotannon käyntiin, on aika
koota laatujärjestelmä. Siitäkin saat paremman, kun haet sopivan asiantuntijan
ohjaamaan kokoamistyötäsi.
Vientiselvitys. Olet päättänyt parissa
vuodessa päästä hyvään vauhtiin kotimaan
markkinoilla ja päätät hankkia tietoa vientimahdollisuuksista (muun muassa markkina-alueesta ja uusista asiakasryhmistä).

Kun olet suunnitellut ja kuvannut tarpeelliset kehittämiskokonaisuudet, niin aikatauluta ne muutamalle, enintään kolmelle,
käynnistysvuodelle.

Kokeilemalla tiedät,
lähteekö ideasi lentoon
Olisiko suunnittelemallasi palvelulla kysyntää? Ostaisivatko kuluttajat tuotettasi? Voit
saada perustamistukea erilliseen kokeiluun,
jolla voit selvittää vastaukset esimerkiksi
tämäntyyppisiin kysymyksiin. Voit esimerkiksi valmistaa tai valmistuttaa pienen erän
tuotetta ja kerätä ostajilta palautetta.
Kokeilut voivat olla osa laajempaa hanketta, johon haet perustamistukea. Voit kuitenkin tehdä myös erillisen kokeilun, jonka
jälkeen tiedät, lähdetkö kehittämään uutta
liiketoimintaa alun perin suunnittelemassasi
muodossa vai muutatko suunnitelmaa.
Kokeilu on siis hyvin suunniteltua uusien
tuotteiden, palveluiden tai toimintamallien
pienessä mittakaavassa tehtyä testausta,
jolla on rajattu laajuus ja aikataulu. Kokeilun
tulokset auttavat suuntaamaan kehittämistyötä edelleen tai sitten lopettamaan sen
alkuunsa.

Perustamistukea voi hakea
• vähintään 18-vuotias luonnollinen henkilö
• osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja
osuuskunta*

• pieni yritys
• maatila.

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

Tuettava yritys
• sijaitsee maaseudulla. Lisätietoa maaseutualu•

•

eista: ymparisto.fi/kaupunkimaaseutuluokitus ja
yritystukialueen rajaukset alueittain:
www.maaseutu.fi.
omaa edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Yrityksen on annettava pääasiallinen
toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle (yrittäjä
tai palkattu työntekijä). Maatilan yhteydessä
muuta yritystoimintaa harjoitettaessa riittää, että
yritystoiminta yhdessä maatilalla harjoitettavan
muun toiminnan kanssa antaa yhdelle henkilölle
toimeentulon.
omaa riittävän ammattitaidon.

Tuki ei saa vääristää kilpailua. Tästä syystä paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle voidaan
harvoin myöntää tukea.

Tuen määrä
Voit saada perustamistukea 5 000–35 000 euroa ja
se maksetaan kahdessa tai kolmessa erässä. Kokeiluun tukea voidaan myöntää 2 000–10 000 euroa.

Tuen
hakeminen
mavi.fi/hyrra
Voit hakea perustamistukea sähköisesti
Hyrrä-palvelussa. Hyrrässä voit hakea
tukea, seurata asiasi käsittelyä ja selata
hakemustietojasi.

Ota yhteyttä
ELY-keskukset ja Leader-ryhmät kertovat
lisää yritystukien ehdoista ja hakemisesta.
www.ely-keskus.fi
www.leadersuomi.fi

Lisätietoa verkossa
www.mavi.fi/yritystuet
www.maaseutu.fi
www.yrityssuomi.fi

Yritysten kehittämiseen tarkoitettu perustamistuki rahoitetaan EU-osarahoitteisesta Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.
Yritysten perustamista tuetaan, koska tavoitteena on saada maaseudulle nopeammin uusia,
menestyviä ja kasvavia yrityksiä, jotka kehittävät
liiketoimintaansa kekseliäillä ratkaisuilla.

