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M��seudun �ritt�j� t�i
sell�ise�si �i�ov�!

• täytyy sijaita maaseudulla, voit tarkis-

Maaseudun yritystukiin kannattaa tutustua. Ne
tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille,
aloittavilla ja laajentaville, toimintansa kehittämiseen. Maaseudun yritystukia voit saada vaikka et
harjoittaisikaan maataloutta yritystoiminnan lisäksi.
Yritysten perustamista ja investointeja tuetaan,
jotta maaseudulle syntyisi lisää yritystoimintaa ja
työpaikkoja. ELY-keskukset ja Leader-ryhmät neuvovat tukien hakemisessa.

•

Tu�e� voi h��e�

•

• vähintään 18-vuotias
• luonnollinen henkilö, osakeyhtiö, avoin yhtiö,
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taa alueen luokituksen: www.ymparisto.ﬁ/
kaupunkimaaseutuluokitus ja yritystukialueen
rajaukset (www.maaseutu.ﬁ).
toiminta on niin vakaalla pohjalla, että sillä on
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.
työntekijöillä on riittävä ammattitaito.

Tuki ei saa vääristää kilpailua. Erityisesti tähän
kiinnitetään huomiota paikallisilla markkinoilla
toimivien yritysten kohdalla.

kommandiittiyhtiö ja osuuskunta*
• pieni tai keskisuuri yritys
• maatila.
* Kun tukea myönnetään yhtiölle tai osuuskunnalle,
määräysvalta näissä tulee olla 18 vuotta täyttäneillä
henkilöillä.
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Perust�mistu�i

Investointitu�i

Jos olet perustamassa yritystä ja sinulla on jo valmiiksi hiottu liiketoimintasuunnitelma, voit hakea
yrityksen perustamistukea.

Voit hakea investointitukea:
• koneiden ja muun käyttöomaisuuden
hankintaan
• rakennusten hankintaan ja rakentamiseen
• aineettomiin investointeihin, kuten
ohjelmistojen, patenttien ja
valmistusoikeuksien hankintaan.

Perustamistukea voit käyttää yrityksen
perustamissuunnitelman toteuttamiseen,
esimerkiksi seuraaviin toimenpiteisiin:
• liiketoimintaan valmentavan neuvonnan
ostamiseen
• tuotekehityshankkeisiin
• tuotannon pilotointiin
• markkinointisuunnitelman laatimiseen
• koemarkkinointiin
• kansainvälistymisselvitykseen.

Investoinnin
toteutett�vuustut�imus

Myös toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se
ryhtyy harjoittamaan kokonaan uutta yritystoimintaa.
Tärkeintä on laatia toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma ennen tuen hakemista. Voit
käyttää pohjana yleisesti käytössä olevia liiketoimintasuunnitelmamalleja, esimerkiksi Suomi.fi palvelun netissä laadittavaa liiketoimintasuunnitelmaa. Suomi.ﬁ:ssä on lisäksi runsaasti tietoa
uuden yrityksen perustamisesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä: www.suomi.ﬁ/yritykselle.
Voit saada perustamistukea 5 000–35 000 euroa
ja se maksetaan kahdessa tai kolmessa erässä. Kokeiluun tukea voidaan myöntää 2 000–10 000 euroa.
Perustamistuki helpottaa yritystoiminnan aloittamista ja rohkaisee uutta yrittäjää yrityksen alkutaipaleella.

Ennen investoinnin toteuttamista voit hakea
tukea investoinnin edellytysten selvittämiseen ja
suunnitteluun. Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan. Toteutettavuustutkimukseen
myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista. Selvityshän voi päätyä lopputulokseen, että
investoinnin toteuttaminen ei ole järkevää.
Toteutettavuustutkimuksella voit selvittää esimerkiksi, onko tarkoituksenmukaisempaa hankkia
valmis tuotantorakennus sen sijaan, että rakentaisit uuden. Samoin voidaan selvittää, olisiko
taloudellisempaa hankkia koneita käytettynä,
vaikka käytettyihin koneisiin tukea ei voidakaan
myöntää.
Toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää
tukea maataloustuotteiden jalostusyrityksile 40
prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Muille
yrityksille toteutettavuustutkimukseen voidaan
myöntää de minimis -tukena 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista.

Investointituen tu�it�sot

Katso yritysten kokoluokkien määritelmät takasivulta.

Maatilojen
muu yritystoiminta ja
mikroyritykset (%)

Pieni
yritys
(%)

Pieni
yritys*
(%)

Mikroyritys**
(%)

Pieni
yritys**
(%)

Keskisuuri
yritys**
(%)

I tukialue

35

35

20

35

30

25

II tukialue

20

20

20

35

30

20

III tukialue

20

20

20

35

30

20

Ilman tieyhteyttä
olevat saaret

35

Kansallinen
tukialue

Kahden tai useamman
mikroyrityksen
yhteisyritys
* uusiutuvan energian tuotanto ja/tai jakelu, uudet laitokset joissakin tapauksissa 30 %
**maataloustuotteiden jalostus (jalostuksen tuloksena saatava tuote on myös maataloustuote)

40

Tu�i�lueet 2014–2020

Tukialue 1
Tukialue 2
Tukialue 3

Kartassa ei ole huomioitu vuoden 2015 alussa tapahtuneiden
kuntaliitosten vaikutuksia seutukuntajakoon.

Tuen m��r�
Tuen
m��r� voit saada enintään 35 000 euroa.
Perustamistukea
Tuki maksetaan 2–3 erässä.
Perustamistukea voit saada enintään 35 000 euroa.
Investointitukea voit saada 20–40 % kustannuksisTuki maksetaan 2–3 erässä.
ta. Yrityksen sijainti, koko ja toimiala vaikuttavat tuen
Investointitukea voit saada 20–40 % kustannuksismäärään. Tarvitset aina myös omaa rahaa toimenpiteita. Yrityksen sijainti, koko ja toimiala vaikuttavat tuen
den toteuttamiseen. Investoinnin edellytysten selvittämäärään. Tarvitset aina myös omaa rahaa toimenpiteimiseen voit saada tukea 40–50 % kustannuksista.
den toteuttamiseen. Investoinnin edellytysten selvittämiseen voit saada tukea 40–50 % kustannuksista.

Yrit�sten �o�oluo��t
Yrit�sten
Mikroyritys: �o�oluo��t
alle 10 työntekijää ja liikevaihto tai

tase alle 2 miljoonaa euroa
Mikroyritys: alle 10 työntekijää ja liikevaihto tai
Pienyritys: alle 50 työntekijää ja liikevaihto tai tase
tase alle 2 miljoonaa euroa
alle 10 miljoonaa euroa
Pienyritys: alle 50 työntekijää ja liikevaihto tai tase
Keskisuuri yritys: 50–249 työntekijää ja liikevaihto
alle 10 miljoonaa euroa
alle 50 miljoonaa euroa tai tase alle 43 miljoonaa
Keskisuuri yritys: 50–249 työntekijää ja liikevaihto
euroa
alle 50 miljoonaa euroa tai tase alle 43 miljoonaa
Pk-yritys: alle 250 työntekijää
euroa
Suuryritys: vähintään 250 työntekijää tai liikevaihPk-yritys: alle 250 työntekijää
to yli 50 miljoonaa euroa tai tase yli 43 miljoonaa
Suuryritys: vähintään 250 työntekijää tai liikevaiheuroa.
to yli 50 miljoonaa euroa tai tase yli 43 miljoonaa
euroa.

Tuen
h��eminen
Tuen
www.ruokavirasto.fi/hyrra
h��eminen
www.ruokavirasto.fi/hyrra
Tuen haku käy näppärästi verkossa. Hyrräpalvelussa voit hakea tukea, seurata asiasi
Tuen haku käy näppärästi verkossa. Hyrräkäsittelyä ja selata hakemustietojasi.
palvelussa voit hakea tukea, seurata asiasi
Hyrrä-palvelun käyttö ei vaadi erityistaikäsittelyä ja selata hakemustietojasi.
toja. Sähköisen hakemuksen täyttäminen on
Hyrrä-palvelun käyttö ei vaadi erityistaivaivatonta ja järjestelmä ohjaa sen tekemitoja. Sähköisen hakemuksen täyttäminen on
sessä askel askeleelta. Hyrrä-palvelussa pyövaivatonta ja järjestelmä ohjaa sen tekemirähdät asioimassa kätevästi kellon ympäri
sessä askel askeleelta. Hyrrä-palvelussa pyöomalta kotikoneeltasi.
rähdät asioimassa kätevästi kellon ympäri
omalta kotikoneeltasi.

Ot� �hte�tt�
Ot�
�hte�tt�
ELY-keskukset
ja Leader-ryhmät kertovat

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

Lis�tieto� ver�oss�
www.ruokavirasto.fi/yritystuet
Lis�tieto�
ver�oss�
Maaseutu.fi
www.ruokavirasto.fi/yritystuet
www.suomi.fi/yritykselle
Maaseutu.fi
www.suomi.fi/yritykselle

