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Maaseudun yritysrahoitus

▪ Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 

perustana

▪ Nyt menossa siirtymäkausi 2021-2022, jolloin noudatetaan 

vielä vanhaa ohjelmaa mm. maaseudun yritystukien osalta 

▪ Siirtymäkauden jäljellä olevat tukihakujaksot ELY-

keskukseen päättyvät 31.10.2021, 31.1.2022, 30.4.2022,  

31.7.2022 ja 31.10.2022
(Hakujaksot eivät koske Leader-toimintaryhmän kautta haettavia yritystukia)



Maaseudun yritysrahoitus

▪ Aloittavat, laajentavat, toimintaansa kehittävät yritykset, 

jotka toimivat maaseutualueella ja jotka työllistävät alle 

50 työntekijää (ja lv tai tase alle 10 milj.€ – Huom: konsernitason tarkastelu)

▪ Helpotuksia näissä rajauksissa, jos yrityksen liiketoimintana 

maataloustuotteen ensiasteen jalostus (esim. tuore liha, 

jauho, juusto) 

Mitkä yritykset voivat hakea?



Maaseudun yritysrahoitus

Mikä on maaseutualuetta?

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webm

ap=816018cf62ef40899ca26b8d17e24902

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=816018cf62ef40899ca26b8d17e24902


Maaseudun yritysrahoitus

▪ Hämeen ELY-keskus
https://www.ely-keskus.fi/maaseudun-yritysrahoitus4

▪ Maaseudun kehittämisyhdistykset eli ns. Leader-

toimintaryhmät: Hollolassa Etpähä ry
http://www.etpaha.fi/rahoituksen-haku/yritysrahoitus/

▪ Tukihakemukset kummassakin tapauksessa 

sähköisen HYRRÄ-palvelun kautta
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-

asiointi/hyrra/

Mistä tukia voi hakea?

https://www.ely-keskus.fi/maaseudun-yritysrahoitus4
http://www.etpaha.fi/rahoituksen-haku/yritysrahoitus/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/hyrra/


Maaseudun yritysrahoitus

▪ Investointituki

▪ Investoinnin toteutettavuustutkimus

▪ Perustamistuki

On hyvä muistaa myös yritysryhmähankkeet, joissa korkea 

tukitaso, mutta näiden hanketukien hakuun ja hallinnointiin 

tarvitaan ulkopuolinen toimija, esim. kehittämisyhtiö

Mitä tukia voi hakea?



Maaseudun yritysrahoitus

▪ Investointituki

- Aineelliset investoinnit: uudet ja käytetyt (tietyin edellytyksin) koneet 

ja laitteet sekä tuotantotilojen hankkiminen ja rakentaminen

- Aineettomat investoinnit: esim. tietokoneohjelmistot, patentit,

aineettomien oikeuksien hankinta

- Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, 

kasvulle tai kehittymiselle 

- Tukitaso 20 % (mutta maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen 

korotettu tuki jopa 35 %)

- Tuettavan investointihankkeen minimikoko 10 000 €



Maaseudun yritysrahoitus

▪ Investoinnin toteutettavuustutkimus

- Tarkoituksena selvittää edellytykset toteuttaa yrityksen investointi

- Selvitys voi koskea investoinnin toiminnallisia, taloudellisia ja teknisiä 

edellytyksiä

- Hyväksyttävät kustannukset: mm. asiantuntijapalvelut

- Maataloustuotteiden jalostus ja kaupanpitäminen: tuki 40%, muu 

yritystoiminta: tuki 50 % (maatalouden ulkopuolinen)

- Tukea ei alle 3750 tai 3 000 euron kustannuksiin



Maaseudun yritysrahoitus 

▪ Perustamistuki (1/2)

- Ensisijaisesti aloittavan yrittäjän ensimmäisen uuden yrityksen 

perustamiseen

- Toimivan yrityksen kohdalla tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 

tuettava toiminta on yritykselle uutta

- Lisäksi tukea voidaan myöntää kokeilujen toteuttamiseen sekä alkaville 

että toimiville yrityksille (uusi toiminta)



Maaseudun yritysrahoitus

▪ Perustamistuki (2/2)

- Tuen määrä enintään 35 000 euroa (ei myönnetä alle 5 000 euron 

perustamistoimenpiteisiin)

- Tukea myönnetään esim. liiketoiminnan kehittämiseen liittyviin 

asiantuntijapalveluihin

- Kokeiluihin myönnettävän tuen enimmäismäärä 10 000 euroa (ei 

myönnetä alle 2 000 euron kokeilutoimenpiteisiin)

- Tuen myöntäminen, seuranta, maksaminen ja valvonta perustuvat 

huolella laadittuun liiketoimintasuunnitelmaan, jonka tavoitteiden 

toteutumista on seurattava 



Maaseudun yritysrahoitus

Tuettavan hankkeen valintakriteerit?

▪ Investointituki

- 1. Tuettavan toimenpiteen/yrityksen toimipaikan sijainti

- 2. Tuettavan toimenpiteen tuloksena syntyvät työpaikat

- 3. Tuettavan toimenpiteen alue- ja kerrannaisvaikutukset

- 4. Tuettavan toimenpiteen vaikutus yrityksen tuotteiden ja palveluiden 

markkina-alueeseen

- 5. Tuettavan toimenpiteen vaikutus yrityksen uudistumiseen

- 6. Tuettavan toimenpiteen vaikutus yrityksen harjoittamaan 

yhteistyöhön

- 7. Lisäpisteet muista tunnistettavista erityispiirteistä
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yritysrahoituksen 

hakuprosessista



Maaseudun yritysrahoitus

Hakuprosessista  (1/2)

▪ Hanke- ja rahoitussuunnittelu, hakemusliitteiden valmistelu 
(liiketoimintasuunnitelma/toimenpidesuunnitelma/hankesuunnitelma, ns. T-

lomakkeet, tarjouspyyntöerittely, toimitilahankkeissa rakennussuunnittelu ja 

rakennusluvan haku, investointikohteesta saadut tarjoukset jne.)

▪ Keskustelu hankkeesta rahoittajan edustajan kanssa ennen 

tukihakemuksen jättämistä

▪ Hankintoja, joihin haetaan tukea, ei pidä tehdä (edes tilata)  

ennen tukihakemuksen vireille saamista (poikkeuksena 

tuotantotilarakennushankkeissa rakennussuunnittelu)

▪ Kaikista arvoltaan yli 2500 euron investointihankinnoista on 

tukihakemuksessa perusteltava esitettyjen kustannusten 

kohtuullisuus esim. kilpailevin tarjouksin



Maaseudun yritysrahoitus

Hakuprosessista  (2/2)

▪ Hyrrä-palveluun hakemuksen laatiminen -> hakemuksen vireilletulo –> 

tukipäätöksen saaminen -> hankkeen aloitus (aloitus ns. omalla riskillä 

mahdollinen ennen tukipäätöstä)

▪ Tuen saamisesta tiedottaminen nettisivuilla ja tukikohteessa

▪ Hankekirjanpito

▪ Tuki saadaan toteutuneita kustannuksia ja maksatushakemusta vastaan

▪ Hakuprosessin ja hankkeen toteutusajan kestossa sekä tuen 

maksamisen aikataulussa suuri vaihtelu investointihankkeen 

laajuudesta riippuen.

▪ LADECin asiantuntijan neuvonnan avulla tukihaku- ja tukimaksa-

tusvalmisteluita voidaan yleensä merkittävästi sujuvoittaa!



Hankesuunnitteluun vinkkejä hankerekisteristä

https://tietopalvelu.ruokavirasto.fi/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Pub

lished/raportointi.qvw&Sheet=SH_HR_FI&anonymous=true

Maaseudun yritysrahoitus

https://tietopalvelu.ruokavirasto.fi/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Published/raportointi.qvw&Sheet=SH_HR_FI&anonymous=true


Keskeistä huomioitavaa 

yritystukien ja muiden 

rahoitusten hakemisessa



Keskeistä huomioitavaa yritystukien hakemisessa

Yritystukien yleiset edellytykset mm. (TEM):  

- Kilpailua vääristävien vaikutusten on oltava mahdollisimman vähäiset

- Määräaikaisuus

- Kannustava vaikutus

- Edellytykset kannattavaan toimintaan

- Vaikuttavuuden arviointi



Keskeistä huomioitavaa yritysrahoituksen 

hakemisessa

Hyvin valmisteltu rahoitushakemus

=> todennäköisempää saada yrityksen 
tarpeeseen sopiva rahoitusratkaisu  

Rahoittajat arvostavat yrityksen liiketoiminnan

ja sen kehittämisen suunnitelmallisuutta!



Kehittämistarve 

yritysten 

toimintaympäristössä 

investointihalukkuuden 

nostamiseksi









Kiitokset ajastanne!

Ottakaa yhteyttä ☺

Jari Eskola
040 8216403
jari.eskola@ladec.fi


