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Esityksen rakenne

• Mitä Leader-tuet ovat?
• Kenelle ne sopivat?
• Miten niitä haetaan?
• Mistä niitä haetaan ja mistä lisätietoa?



Mikä?
EU:n maaseuturahaston Leader-tuki

• Leader-tuet ovat osa Ma nner-S uomen maaseudun kehittämisohjelmaa
2014-2020 eli maaseutuohjelmaa

• Maaseuturahasto on yksi Euroopan rakenne- ja investointirahastoista.
• Leader-tukea myöntävät 54 Leader-ryhmää Suomessa, Ylä-Savossa Ylä-

Savon Veturi ry
• Ely-keskuksilla oma rahoitusosuus Maaseuturahastosta



MITÄ? Tukimuodot ovat:

• Perustamistuki
• Kokeilutuki
• Investointituki
• Toteutettavuustutkimus
• Yritysryhmähanke



Tukimuodot 1: Perustamistuki

• maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan aloittamiseen
• perustamisvaiheessa olevalle mikroyritykselle tai liiketoimintaansa uudistaville

toimiville mikroyrityksille ja pienille yrityksille
• uuden yritystoiminnan aloittamista ja kehittämistä edistävien kokeilujen

toteuttamiseen.
Øliiketoiminnan kehittämiseen liittyvien konsultointi- ja asiantuntijapalveluiden
käyttöön
Øtuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraukseen
Ømuut uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeelliset toimenpiteet;
asiantuntijoiden käyttöön

• perustamistuen minimituki 5 000 euroa ja tukea voidaan myöntää enintään
35 000 euroa

• Prosenttimääräinen tuki, määräytyy tapauskohtaisesti.



Tukimuodot 1: Kokeilutuki

ØToimiville yrityksille
ØKokeilun tulee vahvistaa yrityksen toimintaedellytyksiä
ØKokeilu = Uusien tuotteiden ja palveluiden sekä toimintamallien asiakas- ja
markkinointilähtöistä suunnittelua, testaamista ja kehittämistä
ØRajattu laajuus, kustannukset ja toteutusaika
Økokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen minimituki 2 000 euroa ja enintään
10 000 euroa. Tuki max 50 % kustannuksista.
Ø Veturin hallitus määrittelee tuki%:n tapauskohtaisesti
tarkoituksenmukaisuusharkintaa käyttäen



Perustamistuki

Perustamistuesta saat apua yrityksen alkutaipaleelle, kun käynnistät
yritystoimintaasi. Voit saada tukea perustamissuunnitelmassa oleviin
toimenpiteisiin, esimerkiksi
• liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen
• tuotekehityshankkeisiin
• tuotannon pilotointiin
• markkinointisuunnitelman laatimiseen
• koemarkkinointiin
• kansainvälistymisselvitykseen.



Tukimuodot 2: Investointituki
• olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai

kehittymiselle.
Øuusien koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan
Ørakennusten kunnostamiseen tai laajentamiseen (huom. vuokra-ajat), maapohjan tai
kiinteistön ostaminen vain perustelluin syin
Øaineettomien investointien, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan
ØInvestointituki 20 - 35 % kokonaiskustannuksista
ØVeturilta haettaessa minimituki 2 000 euroa = kokonaiskustannukset n.5800€, jos tuki 35 %
(alv 0)
ØInvestoinneissa 3-5 v käyttövelvoite aineelliselle omaisuudelle tai aineettoman omaisuuden
sisällyttäminen yrityksen varoihin



Investointituki

Aloittavat ja laajentavat yritykset voivat saada
investointitukea muun muassa
• tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen
• koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan
• aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen,

patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan.



Tukimuodot 3: Toteutettavuustutkimus

ØInvestoinnin edellytysten, toteuttamisen tai vaihtoehtojen selvittämiseen
• Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan.
• Minimituki 1 500 euroa
Esimerkki 1:
Yritys X tarvitsee lisää tuotantotilaa. Yritys hakee tukea ostaakseen selvityksen
asiantuntijalta, joka selvittää lisätilan hankkimisen vaihtoehdot kustannuksineen; uuden
rakentaminen, nykyisen laajentaminen, vuokratilat.
Esimerkki 2:
Vaatekauppa haluaa laajentaa verkkokauppaan. Se haluaa selvittää juuri ko. yritykselle
sopivat vaihtoehdot ja toimittajat. Yrittäjä hakee tukea asiantuntijapalkkioihin.
• Investoinnin toteutettavuustutkimus minimituki 1 500 euroa
• Selvitys ei sido yritystä toteuttamaan suunnitelmaa



Tukimuodot 4: Yritysryhmähanke
• Yritysryhmän kehittämis- / yhteistyöhanke

• 3-9 osallistujayritystä
• Mukana oltava aitoa yritysten välistä yhteistyötä, sisältää aina myös

yrityskohtaisia toimenpiteitä
• Sopii erityisesti tuotantoalan mikroyrityksille
Esimerkiksi: uudet tuotekehittelyt ja niiden lanseeraus yhdessä messuilla.
Tai alihankintayritykset kehittävät kokonaisvaltaisen asiakaspalvelukonseptin
emoyritykselle
• Kehittämisorganisaatio, oppilaitos tms. hallinnoijana
• Tuki hallinnoijalle, joka jyvittää yritysten osuuden osallistujayrityksille de

minimis-tueksi
• Yritysten laitettava omarahoitusta, jota vastaan saavat yrityskohtaista

kehittämistä



Mitä ei tueta?

• Käytetyt koneet ja laitteet. HUOM: tähän odotetaan komission muutosta, joka sallii
käytettyjen koneiden ja laitteiden tukemisen

• Korvausinvestoinnit
• Traktorit, motot (liikenneala ylipäätään), rakennusala, ravintolat, baarit, urakointi,

henkilökohtaiset palvelut (parturi-kampaamot, kosmetologit, hierontapalvelut),
turvetuotanto

• Yrityskaupat ja omistajanvaihdokset
• Lähipiirihankinnat
• Tontin tai rakennusten hankinta
• Leasing-rahoitus
• Eläinten hankinta
• Ajoneuvohankinnat (matkailun ohjelmapalveluihin mahdollista)
• Yrityksen perustoimintaan kuuluvia hankintoja



Mitä tuetaan, esimerkkejä
• Aineettomat investoinnit: Toiminnanohjausjärjestelmät,

tietokonelisenssit
• Kone- ja laiteinvestoinnit: esim. erikoisvarusteet, uusi teknologia
• Uuden yrityksen aloittaessa uudet kone- ja laiteinvestoinnit
• Laajennusinvestoinnit (rakentaminen)



KENELLE?
• vähintään 18-vuotias
• luonnollinen henkilö, osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja

osuuskunta
• maatila sivuelinkeinotoimintaan
• pieni tai keskisuuri yritys

• max 50 työntekijää, liikevaihto tai tase max. 10 milj.euroa
è Haku suoraan ely-keskuksesta

• Mikroyritys, pääsääntöisesti alle 10 hlöä työllistävät
è YS Veturilta

• Tase tai vuosiliikevaihto alle 2milj.€



KENELLE?
• Yrityksen pääasiallinen toiminta sijoittuu Ylä-Savoon
• Yritys toimii pääosin muilla kuin paikallisilla markkinoilla
• Yrityksen toiminta kannattavaa, talous kunnossa
• Kasvava, markkinoita laajentava, kehittyvä, työllistävä yritys
• Tuotantoyritykset, erikoistoimiala, yritys toimii kapealla sektorilla
• 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.

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



Miten prosessi etenee?

• TARVE
• MAHDOLLISUUKSIEN KARTOITTAMINEN: yritysneuvojat,

Veturi/Sari Hyttinen
• LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN/ LAATIMINEN
• KILPAILUTTAMINEN
• HAKEMUS SÄHKÖISENÄ HYRRÄ JÄRJESTELMÄÄN, Katso-tunniste
• VETURIN HALLITUKSEN PÄÄTÖS TAI ELYN PÄÄTÖS
• HANKINTA



MITEN?
• Aina kannattaa selvittää tukimahdollisuus – se ei maksa mitään!
• Ota yhteyttä kuntasi yritysneuvojaan tai Veturiin / Sari Hyttinen
• Tuki haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmästä, jota varten tarvitaan Katso-

tunniste
• Jatkuva haku, hakemusten käsittely: toimisto-strategiaryhmä-hallitus

(keskimäärin 1-2kk)
• Hakemuksen liitteet:

• Liiketoimintasuunnitelma tarvitaan aina
• Tilinpäätöstiedot 2 edelliseltä kaudelta ja ennuste seuraavista tilikausista, rahoitus-

ja kustannuslaskelmat, velkaluettelo
• Uusi yritys: arvio tuloista nykyinen +  2 seuraavaa tilikautta

• Älä tee hankintoja tms. ennen kuin hakemus on vireillä ja rahoittajalta
lupa!



Miten tukea haetaan?

IDEA,
TARVE

Yrittäjä ottaa yhteyttä  kuntansa
yritysneuvojaan tai Ylä-Savon
Veturin hanketyöntekijään.
Selvitellään idean / tarpeen
rahoituskelpoisuutta.

Yrittäjä laatii hankesuunnitelman
sekä liiketoimintasuunnitelman
esim. YritysSuomi-mallin mukaisesti,
hankkii tarvittavat liitteet,
kilpailuttaa hankinnat  tai hankkii
tarvittavat luvat

Yrittäjä varmistaa, että hänellä on
käytössään Katso-tunniste tai
hankkii sen.

Uusi yritys:
rekisteröityminen, y-
tunnus, Katso-tunniste
ja liittyminen
kaupparekisteriin

HAKEMUKSEN
TEKEMINEN

HYRRÄÄN

Hakija tallentaa
hakemuksen Hyrrään ja
lähettää sen Leader-
ryhmä Ylä-Savon Veturi
ry:lle sähköisesti.
Lisätietoja  www.
mavi.fi/hyrra

Veturi tarkistaa, että
hakemuksessa on vaadittavat
tiedot ja ottaa sen vireille tai
pyytää hakijaa täydentämään
hakemusta.

Veturin strategiaryhmän
käsittely: arvioidaan hakemuksen
strategianmukaisuutta, mahd.
lisätietopyyntö Hyrrään
hakemuksen täydentämiseksi.

Veturin hallituksen
käsittely: puolto tai
hylkäys. Päätös tiedoksi
hakijalle.

Veturi lähettää hakemuksen
Hyrrässä  Ely-keskuksen
käsittelyyn, joka tekee
laillisuustarkastuksen ja
pyytää mahd. täydennykset

Ely-keskus tekee päätöksen
hakijalle Hyrrässä. Hakija saa
tiedon sähköpostiinsa.

HANKKEEN
TOTEUTTAMINEN

Yritys tekee suunnitelman
mukaiset hankinnat tai
toimenpiteet

MAKSATUS JA
RAPORTOINTI

Yritys hakee maksatukseen
toteutuneet toimenpiteet
Hyrrässä. Maksua voi hakea
monessa erässä.

Ely-keskus käsittelee
maksuhakemuksen, pyytää
tarvittaessa lisäselvityksiä,
joihin asiakas vastaa Hyrrässä

Yritys saa maksupäätöksen.



Valtakunnallisia esimerkkejä, lisätietoa
yritystuista

• mahdollisuuksienmaa.fi
• Maaseutu.fi
• Leadersuomi.fi



Ollaan yhteydessä!

Iisalmessa
Sari Hyttinen
Toiminnanjohtaja
yritystuet
p. 040 868 0998

Maaria Tikkanen
Hankesihteeri
hanketuet
p. 0400 478 101

Minna Partanen
Hanketyöntekijä, sähköiset palvelut
p. 040 760 7173

etunimi.sukunimi@ylasavonveturi.fi

www.ylasavonveturi.fi
www.leadersuomi.fi
www.maaseutu.fi



Kiitos


