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Maaseudun yritystuet
(teknologia yritykset)



Yleistä maaseudun yritystuesta
• Pohjois-Savossa maaseutualuetta kaikki muu paitsi Kuopion

ja Varkauden keskusta-alueet

• Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta

• Kyse on harkinnanvaraisesta tuesta, jota kohdennetaan
maaseutuohjelman tavoitteiden mukaisesti

• Vuositasolla Pohjois-Savossa on käytössä keskimäärin 4,6
meuron myöntökiintiö



Yritystuet

• Yritysten perustaminen, toiminnan monipuolistaminen ja
kehittäminen, työpaikkojen luominen, uusiutuvan
energiantuotannon lisääminen, biotalouden sivuvirtojen
käytön sekä vähähiilisyyden edistäminen

• Pienille yrityksille, mutta pääpaino mikroyrityksissä

• Hankkeet käsitellään hakujaksoittain (tällä hetkellä 2 kk)



Perustamistuki

• Ensisijaisesti aloittavalle yritykselle (< 3 v.)
• Toimivan yrityksen (>3 v.)kohdalla pitää olla uutta

toimintaa
- Uusi toimintayksikkö, toimiala, liiketoiminta-alue, markkina-

alue, tuote, palvelu tai uusiin asiakkaisiin (esim. vienti)
• Mihin:

- Liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijapalvelut
- Perustamisvaiheen toimenpiteet
- Tilojen/laitteiden vuokraus tuotekehitykseen
- Osallistuminen messuille, näyttelyihin yms

• Tuen määrä 5 000 e – 35 000 e
• Perustuu liiketoimintasuunnitelmaan
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Perustamistuki kokeiluihin

• Uusien tuotteiden ja palveluiden sekä toimintamallien
suunnitteluun, testaamiseen ja kehittämiseen

• Aloittaville ja toimiville yrityksille
• Tuen määrä 2 000 e – 10 000 e
• Kokeiluhankkeissa alkava tai toimiva yritys testaa uutta

liiketoimintatapaa, uutta tuotetta, uutta palvelua tai uutta
markkina-aluetta markkinatutkimuksen tai muun selvityksen
avulla. Myös kokeiluhankkeessa on olennaista arvioida
toiminnan liiketaloudellinen kannattavuus, jotta voidaan
varmistaa riskittömämpi liikkeellelähtö. Varsinkin toimivan
yrityksen kokeilun, on poikettava selkeästi aikaisemmasta
toiminnasta.
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LTS - Perustamistuki

• Perustiedot
• Taloudellinen ja rahoituksellinen lähtötilanne
• Toiminta-ajatus, liikeidea ja kuvaus uusien toimintojen

kehittämisestä
• Rahoituksen kohteena olevat toimenpiteet, tavoitteet ja

tarkasteluajankohdat tavoitteiden saavuttamisesta
• Toimenpiteiden aikataulu
• Toimenpiteiden kustannusarvio, rahoitussuunnitelma ja

työllisyysvaikutukset
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Valintaperusteet, perustamistuki

• Yrityksen sijainti, väh. 0,15 p
• Työllistävyys
• Alue- ja kerrannaisvaikutukset
• Yrityksen markkina-alue
• Toiminnan uutuusarvo, väh. 0,2 p
• LTS:n realistisuus ja perusteellisuus, väh. 0,25 p
• Lisäpisteet muista erityispiirteistä

• Rahoituskelpoinen Väh. 1,15 p - Max 3 p
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Muu rahoitus perustamistuen kanssa

• Finnveran rahoitus mahdollinen vaikka sis. tukea,
(70 000 e ei saa ylittyä

• Kehpa voi saada ennen perustamistuen myöntöä ja
perustamistuen toteutuksen jälkeen

• Starttiraha EI mahdollinen
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Investointituki

• Tukea voidaan myöntää alkavan tai toimivan yrityksen
aineelliseen ja aineettomaan 10.000 – 2.000.000 euron
investointiin, tukitason ollessa 35 %

• Aineelliset investoinnit
- Kiinteän omaisuuden rakentaminen, hankkiminen tai

kunnostaminen
- Uusien koneiden, laitteiden ja kaluston hankinta

• Aineettomat investoinnit
- Ohjelmistot
- Patentit
- Aineettomat oikeudet
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Investointien tukikelpoiset kustannukset

• Rakennuksen, rakenteen tai rakennelman rakentaminen,
laajentaminen, korjaaminen tai hankkiminen

• Uudet koneet, myös osamaksukauppa (rahoitusyhtiö)
• Suunnittelun ja toteutuksen yleiskustannukset sis. lupa-

ja rekisteröintimaksut
• Rakennuksen ja maan hankinta

- Maa-alue max 10 % kokonaiskustannuksista
- Julkisyhteisöltä ostettaessa: julkisesti myytävänä väh. 2 kk

tai kaksi riippumattoman hinta-arviota
• Kiinteistöosakeyhtiön osakkeet, kun oikeuttavat

toimitilojen hallitsemista
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Investoinnin toteutettavuustutkimus

• Selvitetään aineellisen investoinnin toiminnallisia,
taloudellisia ja teknisiä edellytyksiä

• Selvitetään rahoituksen hakemisen edellytyksiä
• Tukea ostopalveluihin tai palkkakustannuksiin + muihin

välttämättömiin kustannuksiin
• Toteutettavuustutkimuksiin 50 %
• De minimis-tukea (muu yritystoiminta)
• Tuen alaraja 1.500 €
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Valintaperusteet, investoinnit

• Toimenpiteen sijainti
• Uudet työpaikat, väh. 0,15 p
• Alue ja kerrannaisvaikutukset
• Vaikutus markkina-alueeseen
• Vaikutus yrityksen uudistumiseen, väh. 0,3 p
• Vaikutus yhteistyöhön, väh. 0,2 p
• Lisäpisteet muista erityispiirteistä

• Rahoituskelpoinen Väh. 1,15 p - Max 3 p
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Tuen maksaminen

• Perustamistuki, 2-3 erässä
- 1. erä kun päätös tehty
- 2. erä kun puolet suunnitelluista kehittämistoimista tehty
- 3. erä kun kaikki kehittämistoimet tehty

• Investointituki
- Enintään 4 erässä
- Rakentamisen viimeisen erään jäätävä väh. 20 % tuesta
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Yritysryhmähanke

• 3-10 mikroyrityksen ryhmälle
• Laajasti yrityksien kehittämiseen, mutta ei kuitenkaan

suoranaiseen markkinointiin
• Hallinnoija ja hakijana toimii kehittämisorganisaatio, joka

laatii yhdessä yritysten kanssa hankesuunnitelman
• Yritykset allekirjoittavat sopimukset, jossa sitoutuvat

rahoittamaan hanketta omalla osuudellaan
• Tukitaso 75 % ja se on yrityksille de minimistukea
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Rahoituksen hakeminen

Katso-palvelussa otetaan Hyrrä asiointipalvelu käyttöön
katso@vero.fi tai puh. 020 697 040

Mavi www.mavi.fi
Sähköinen asiointi

Sähköinen tunnistautuminen
Pankkitunnukset
Mobiilivarmenne
Sähköinen henkilökortti

Hakemuksen käsittelyä voi seurata Hyrrässä

22.11.2016Sivu 15



Hyrräoikeudet

• Hakija
- Oikeus selata, täyttää ja lähettää hakemuksen

• Avustaja
- Oikeus selata ja täyttää hakemuksia
- Esim. tilitoimisto

• Selaaja
- Oikeus selata lomakkeita
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Lisätietoja maaseutuohjelman mukaisesta
yritysrahoituksesta:

• http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/yrittaja-kauppa-
teollisuus/yritystuet/Sivut/yritystuet.aspx

pekka.stjerna@ely-keskus.fi puhelin 040 514 9316


