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Maaseudun yritystuki

• Tavoitteena monipuolistaa, uudistaa ja lisätä maaseudun elinkeinotoimintaa,
parantaa maaseudun yritysten toimintaedellytyksiä ja kehittää niiden kilpailukykyä

- maaseudun toimeentulomahdollisuuksien ja työpaikkojen lisääminen

• Tuen kohdentamisessa pääpaino on kasvavissa ja kehittyvissä yrityksissä ja
innovatiivisten sekä kilpailukykyisten tuotteiden kehittämisessä

Tukea voidaan myöntää:
1) maatilan toiminnan laajentamiseen maatalouden ulkopuolelle;
2) maaseudulla toimivan yrityksen toiminnan aloittamiseen tai laajentamiseen;
3) yrityksen tuottavuuden ja tuotteiden laadun parantamiseen sekä toiminnan
kansainvälistämiseen



Maaseudun yritystuki, mihin tarkoitukseen ja kenelle?

1) Ennen investoinnin toteuttamista tukea voidaan hakea investoinnin edellytysten
selvittämiseen ja suunnitteluun (40-50%)

2) Aloittavat ja laajentavat yritykset voivat saada investointitukea (20-35 %) muun
muassa tuotantotilojen hankkimiseen, rakentamiseen tai koneiden hankintaan.

3) Perustamistuki aloittaville ja toimiville yritykselle uuden yritystoiminnan aloittamiseen
Tuki voi olla 5 000-35 000 euroa

§ Maaseutualueella toimiville Manner-Suomen maaseutuohjelman tavoitteita edistäville
pienille (alle 50 hlöä) yrityksille

– Ei Vaasan ja Kokkolan taajama-alueille
Vaasan taajama-alue, Sepänkylä ja Lintuvuori Mustasaaren puolella ei ole maaseutualuetta
(Vaasan aluerajauskartta)

§ Koko maakunnan alueella niille pk-yrityksille (alle 250 hlöä), joiden toiminta perustuu
maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen

§ Maatiloille yritystoiminnan laajentamiseen maatalouden ulkopuolelle



Aineellisten investointien
toteutettavuustutkimus

§ Selvitetään investoinnin taloudellisia, teknisiä, toiminnallisia edellytyksiä ja
toteuttamisen vaihtoehtoja
§ Suunnitellaan investoinnin toiminnallisuutta, koneiden hankintaa, rakentamisen

vaihtoehtoja jne.
• Tuloksena tulisi olla mahdollisimman toteuttamiskelpoinen investointisuunnitelma
• Tuki ei edellytä varsinaisen investoinnin toteuttamista
• Tuki  40 – 50 % hyväksyttävistä kustannuksista, ensisijaisesti ulkopuolisiin

asiantuntijapalveluihin



Investointituki
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

§ Pienille yrityksille (alle 50 työntekijää) 20 %, maataloustuotteiden jalostukseen max. 35 %
(mikroyritys), maataloustuotteiden jalostusta harjoittavien mikroyritysten yhteisinvestointi 40 %

§ Minimikustannus 10 000 €
§ Merkittäviin investointeihin, yritystoiminnan aloittamiseen, laajentamiseen tai kehittämiseen

§ Aineelliset investoinnit
– Uudet koneet ja laitteet, (perustelluista syistä myös käytetyt koneet ja laitteet)
– Rakentaminen (myös rakennussuunnittelu), kunnostaminen
– Kiinteistön osto yritystoiminnan aloittamisen tai laajentamisen yhteydessä

§ Aineettomat investoinnit
– esim. tietokoneohjelmistot, patentit, käyttöluvat jne.



Perustamistuki alkavalle yritykselle
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

• Tarkoitettu mm. neuvonta- ja konsultointipalveluihin tai muihin yrityksen alkuvaiheen kustannuksiin (ei investoinnit)
• Sopii:

- palveluihin
- kehittyville toimialoille

• Tarkoitus on saada aikaan nopeammin uusia, menestyviä, kasvavia kehittyville toimialoille tai kekseliäillä ratkaisuilla
• Uuden yritystoiminnan perustamiseen silloin, kun on nähtävissä että kehittämistoimenpiteiden toteuttamisella on saatavissa

selkeää lisäarvoa

• Maksimi kolmen vuoden ajalle, yrityksen perustamistuki olisi katettava vain yritystoiminnan alkuvaiheet,
kertakorvausluonteinen, 5 000-35 000 €

• Liiketoimintasuunnitelmaan pohjautuen, tuen määrä määritellään tapauskohtaisesti toimenpidesuunnitelman ja
kustannusarvion pohjalta

• Tuki maksetaan vähintään kahdessa ja enintään kolmessa erässä tukipäätöksessä vahvistettujen tavoitteiden saavuttamisen
perusteella



Perustamistuki toimivalle yritykselle
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

• Toimivalta yritykseltä edellytetään, että yritystoimintaa on tukihakemuksen jättämishetkellä harjoitettu
yhtäjaksoisesti vähintään kolmen vuoden ajan

• Toimivan yrityksen kohdalla tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuettava toiminta on yritykselle
uutta

• Perustamistukea voidaan myöntää myös tuotannollista tai palveluliiketoimintaa jo harjoittavan toimivan
yrityksen kilpailukykyä, kannattavuutta ja tuottavuutta parantaviin, laadultaan ja laajuudeltaan
merkittäviin lisäarvoa tuottaviin kehittämis- ja innovaatiotoimenpiteisiin, esim. tukea voidaan suunnata
tuotekehitykseen, tuotantomenetelmien kehittämiseen, kansainvälistymiseen, uusien liiketoimintamallien
kehittämiseen ja markkinaselvitysten tekemiseen.

• Toimivan yrityksen tulee liiketoimintasuunnitelmassa osoittaa, että tuettava toimenpide kohdistuu uuteen
toimintayksikköön, toimialaan, liiketoiminta-alueeseen, markkina- alueeseen, tuotteeseen tai
palveluun taikka uusiin asiakkaisiin.

• Yrityksen perustamistukea toimivalle yritykselle voidaan myöntää enintään 35 000 euroa. Tukea ei
myönnetä alle 5 000 euron perustamistoimenpiteisiin

Sivu 7



Sivu 8 19.9.2018





https://boden.fi/alla-videor/43-ovriga-producenter/219:perustamistuki-yrityksille
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Yrityksen kehittämisavustus
• Kehittämisavustus suunnataan erityisesti

kasvuhakuisille ja kansainvälistyville sekä
aloittamisvaiheessa oleville, uusia kehittyviä toimialoja
edustaville mikro- ja pk-yrityksille,

• Kehittämisavustusta voidaan myöntää yritysten
hankkeenomaisiin kehittämistoimenpiteisiin kuten
kansainvälistymiseen, tuotekehitykseen tuotannon
kehittämistoimenpiteisiin sekä investointeihin

• Investointeihin (10-20%)
• Muihin kehittämistoimiin (35-50%):
Ø Tuotekehitykseen
Ø Tuotannon kehittämishankkeisiin
Ø Kansainvälistymiseen
Ø Esiselvityksiin

• Kansainvälistyminen
- Messut, markkinaselvitykset, palkat, uusi

avainhenkilö
• Tuotekehitys

- Protokustannukset, palkat, uusi avainhenkilö
- EI esim. tilaustyönä tehtävät tuotteet, projektien

monistaminen
• Liiketoimintaosaaminen

- Esim. uuden liiketoiminta-alueen aloittaminen ja
kehittäminen

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella
kehittämisavustushakemuksia käsittelevät
yritystutkijat:
Henrik Broman ja Henrik Granqvist (Pohjanmaa)
Jukka Keinänen (Keski-Pohjanmaa)
(etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)
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Tuen hakeminen
• Ennen hakemuksen jättämistä, ota yhteyttä tukikäsitelijään tai elinkeinoyhtiöön

tukimahdollisuuksista
• Ei saa aloittaa tuettavaa toimenpidettä ennen hakemuksen vireille tuloa. Hankkeen

saa aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on vireillä
• Hakemukset jätetään sähköisesti ELY-keskukselle
• Myönnetty tuki maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen toteutuneiden toimenpiteiden ja

kustannusten perusteella
• Kannattavuussyistä sekä kilpailua vääristävien vaikutusten välttämiseksi jäävät

pääsääntöisesti seuraavat toimialat investointituen ulkopuolelle: liikenne ja kuljetus,
vähittäis-, tukkukauppa ja maahantuonti, rakennusurakointia, maanrakennusta,
ravitsemistoiminta ja vuokraustoiminta
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• 3-10 maaseudun mikro- / pienyritystä kehittää yhteistyössä toimintaansa
• Yhteinen teema ja yhteistyö osallistuvien yritysten välillä
• Yhteisiä ja yrityskohtaisia kehittämistoimenpiteitä
• Tuki 75 % (osallistuville yrityksille de minimis -tukea)

• Esimerkiksi:
§ Kansainvälistymiseen liittyvä valmennus ja osaamisen lisääminen
§ Vientivalmiuksien kehittäminen, markkinaselvitykset
§ laatuvalmennukseen ja yrityskohtaiseen neuvontaan, yritysten omien

laatujärjestelmien laadintaan
§ tukea digitalisuuden hyödyntämistä kuten, sosiaalinen media, palvelut digitaalisesti

ostettaviksi ja löydettäviksi

Yritysryhmän kehittämishanke
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Yritysten kehittämispalvelut
Utvecklingstjänster för företag
http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Yhteyshenkilöt Vaasassa:
Henrik Granqvist puh: 0295 028 551
Henrik Broman puh: 0295 028 545
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Muiden Team Finland toimijoiden palvelut
Business Finlandin rahoituspalvelut, https://www.businessfinland.fi 11.9.2018
-innovaatioseteli, tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka
eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Setelin arvo on 6 200 euroa (5 000 euroa + alv). Voit käyttää sen
innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan.
-Explorer-rahoituspalvelu on tarkoitettu pienille ja keskisuurille sekä midcap-yrityksille, jotka etsivät tuotteelleen, palvelulleen tai
liiketoimintamallilleen uusia markkinoita ulkomailta. Yritys voi olla kansainvälistymisen alkuvaiheessa tai toimia jo vientimarkkinoilla. Rahoitus
on tarkoitettu vain ostettujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. Business Finlandin myöntämän rahoituksen määrä on 5000–10 000 euroa,
ja se kattaa 50 prosenttia asiantuntijapalveluiden hankintakustannuksista. Hankkeiden koko on siis 10 000–20 000 euroa. (De minimis tukea).
-Tempo-rahoitus on tarkoitettu alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille ja joiden tuote- tai palveluidealla on
kilpailuetua valitulla markkina-alueella.
-Energiatuki: tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä
aikavälillä. Energiatukea voidaan myöntää investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät: uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä,
energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista ja energiajärjestelmän muuttumista vähähiiliseksi. Tuki investointeihin 10-30 %

Finnvera, www.finnvera.fi
-Lainat, takaukset, vientitakuut

Viexpo, www.viexpo.fi
-Pohjanmaan ELY-keskuksen kansainvälistymisyksikkö
-tarjoaa pienille ja keskisuurille yrityksille kansainvälistymistä edistäviä palveluja
-mm. perusneuvonta, yhteisvientihankkeet, markkinaselvitykset, vientipäällikkö- ja vientiassistenttipalvelut sekä kielipalvelut
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Kontaktuppgifter/Yhteystiedot
Landsbygdsprogrammets företagsstöd/Maaseutuohjelman yritystuet
- Matias Smeds, matias.smeds@ely-keskus.fi, tfn/puh. 050 3128 641
- Peter Björkmark, peter.bjorkmark@ely-keskus.fi, tfn/puh. 0295 028 541

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysrahoitus4#.WiZegLhHZiY
http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/yrittaja-kauppa-teollisuus/yritystuet/Sivut/yritystuet.aspx
https://www.maaseutu.fi/

Kehittämisavustus/Utvecklingsbidrag
- Henrik Broman, henrik.broman@ely-keskus.fi, tfn/puh. 0295 028 545
- Henrik Granqvist, henrik.granqvist@ely-keskus.fi, tfn/puh. 0295 028 551

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus2

Business Finland
- Mika Niskanen, mika.niskanen@businessfinland.fi, tfn/puh +358 50 312 8608
- Anssi Hakala, anssi.hakala@businessfinland.fi, tfn/puh +358 50 396 2865

- www.businessfinland.fi
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