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Monipuolisempaa ja 
vahvempaa yrittäjyyttä
maaseudun yritystuilla!



Tilanne 22.9.2021

• Ohjelmakausi 2014-2020, päättyi 31.12.2020

• Siirtymäkausi 2021-2022, edellisen ohjelmakaudet 
tukimuodot, laki ja asetus, uudet määrärahat.

• Uusi ohjelmakausi 2023-2027, uudet tukimuodot (laki ja 
asetus)

• Siirtymäkausi 2021-2021, jatkuva haku vuoden 2022 
loppuun asti, päätöksiä tehdään 2kk välein (valintajakso, 
valintapisteytykset, päätökset).

• Elvytysvarat käyttöön syksy/talvi 2021-2022, haku ei ole 
vielä auennut (22.9.2021)



Elvytysvarat 2021-2022 (alustava)

• Omistajanvaihdosten valmisteluun voidaan 
yritystoiminnan ostajalle myöntää elpymistukea 
kaupunki-maaseutuluokituksen mukaisella harvaan 
asutuksi maaseuduksi ja ydinmaaseuduksi luokitellulla 
maantieteellisellä alueella.

• palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö

• Enintään 10 000 euroa omistajanvaihdoksen 
valmisteluun.

• Elpymistuen viimeisen erän maksamisen edellytyksenä 
on omistajanvaihdoksen toteutuminen



Elvytysvarat 2021-2022 (alustava)

• Pienelle yritykselle elpymistukea I, II ja III tukialueella 
uusiutuvan energian tuotantoa ja jakelua harjoittavan 
laitoksen uudistamiseen, energiamuodon vaihtamiseen 
uusiutuvaan energiaan, uusiutuvan energian käytön 
lisäämiseen, energia- ja materiaalitehokkuuden 
parantamiseen sekä parhaan käyttökelpoisen uuden 
tekniikan ja digitaalisen tekniikan käyttöönottamiseen 
30% prosenttia taikka, jos kyseessä on 
biokaasuntuotantoa ja jakelua harjoittava uusi laitos 
50%. (maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan 
pitämiseen tukea 35%).



Yritystukea voi hakea (2021-2022)

Yritystuet ovat investointi- ja perustamistuki ja 
toteutettavuustutkimus joita voi hakea, yksityinen 
elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, 
osakeyhtiö ja osuuskunta.

Mikro- ja pienyritys(maataloustuotteiden jalostaja pk-yritys)

Pienyritys: alle 50 työntekijää ja liikevaihto tai tase alle 10 
miljoonaa euroa.



Investointituki

Uusien ja (käytettyjen) koneiden, laitteiden ja muun 
käyttöomaisuuden hankintaan.

Rakennusten rakentamiseen ja hankintaan.

Aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen ja patenttien 
hankintaan.

Investointitukea voidaan myöntää sellaiseen yrityksen investointiin, 
jolla on olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle ja 
kehittymiselle. 

Yrityksen on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle 
henkilölle (yrittäjä tai palkattu työntekijä).

Tuki ei saa vääristää kilpailua. Erityisesti tähän kiinnitetään   
huomiota paikallisilla markkinoilla toimivien yritysten kohdalla. 
Tästä syystä paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle voidaan 
harvoin myöntää tukea.



Investointituen tukitasot:

Mikro- ja pienyritykset 35%

Uusiutuvan energian tuotanto ja/tai jakelu 20%, jos kyseessä on 
uusiutuvan energian tuotantoa ja jakelua harjoittava uusi laitos, 
30 prosenttia. 

Maataloustuotteiden jalostus(jalostuksen tuloksena saatava 
tuote on myös maataloustuote) mikroyritys 35%, pienyritys 30% 
ja keskisuuriyritys 25%.



Perustamistuki

Olet perustamassa ensimmäistä kertaa omaa yritystä ja sinulla on 
valmiiksi hiottu liiketoimintasuunnitelma, voit hakea yrityksen 
perustamistukea (etkä hae starttirahaa). 

Myös toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se ryhtyy 
harjoittamaan uutta liiketoimintaa (esim. uudella toimialalla). 
Yritystoimintaa on harjoitettu yhtäjaksoisesti vähintään kolmen 
vuoden ajan.

Tärkeintä on laatia toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma 
ennen tuen hakemista.



Perustamistukea voit käyttää esimerkiksi seuraaviin 
toimenpiteisiin. Asiantuntijapalveluiden hankkimiseen, 
tuotekehityshankkeisiin, markkinointisuunnitelman laatimiseen, 
kansainvälistymisselvitykseen. Perustamistukea ei myönnetä 
investointeihin.

Perustamistukea voi saada 5 000–35 000 euroa ja se maksetaan 
kahdessa tai kolmessa erässä. 

Perustamistuen kokeilu. Yritystoiminnan aloittamista   edistävien 
kokeilujen toteuttamiseen tukea voidaan myöntää 2 000–10 000 
euroa. Kokeilu on hyvin suunniteltua uusien tuotteiden, 
palveluiden tai toimintamallien pienessä mittakaavassa tehtyä 
testausta, jolla on rajattu laajuus ja aikataulu.



Yritysryhmän kehittämishanke

Yritysryhmän kehittämishanke, tuki 75%.

Yritysryhmän kehittämishankkeessa 3-10 yritystä kehittää 
yhdessä toimintaansa ja samalla voidaan kehittää jokaista 
yritystä myös yrityskohtaisilla toimenpiteillä. 

Tuen hakijaksi eli hankkeen hallinnoijaksi sopii esim. kunta, 
ammattikorkeakoulu ja kehittämisorganisaatio.

Yritykset saavat hyödyn kehittämispalveluina 
(asiatuntijapalveluina) eikä rahana. Hankkeen hallinnoija sopii 
yritysten kanssa miten kutakin yritystä kehitetään.



Investoinnin toteutettavuustutkimus

Ennen investoinnin toteuttamista voit hakea tukea 
investoinnin edellytysten selvittämiseen ja suunnitteluun. Tuki 
on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan. 
Toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei edellytä 
investoinnin toteuttamista.

Toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää tukea 
maataloustuotteiden jalostusyrityksille 40 % hyväksytyistä 
kustannuksista. Muille yrityksille toteutettavuustutkimukseen 
voidaan myöntää 50 % prosenttia hyväksytyistä 
kustannuksista.



Tuen hakeminen

Hyrrä-palvelu, sähköinen hakemus.

https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html

Ota yhteyttä ennen hakemuksen tekemistä ELY-
keskukseen tai Leader-ryhmään. 

Lisätietoja verkossa.

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/Yritystuet



KIITOS!

Pauli Tervonen

Kainuun ELY-keskus

Kalliokatu 4, 87100 Kajaani

Puh. 0295 023 586

pauli.tervonen@ely-keskus.fi


