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Yritysten tuet ja maksuton avustaminen 12.5 - Sysmä 

 

Tähän tiedotteeseen on koottu tiivistelmä yrityksille myönnettävistä avustuksista ja rahoituksesta. 

Linkit lisätietoihin löytyvät kunkin kohdan lopussa. 

Sysmän kunta kehottaa sysmäläisiä yrityksiä hakemaan kaikkia niitä avustuksia ja rahoituksia, 

joihin yritys on oikeutettu. Mahdollisuuksiin ei kannata jättää tarttumatta. Sysmän kunta tarjoaa 

maksutonta apua hakemusten laadintaan kaikkiin hakemustyyppeihin. 

Kaikkia, jotka tarvitsevat maksutonta apua hakemusten laatimisessa, pyydetään ottamaan 

yhteyttä yritysyhteyshenkilö Raija Hänniseen raija.hanninen@sysma.fi 044 713 4511. Vaikka et 

tietäisi, mihin tukiin olet oikeutettu, ota yhteyttä ja asia selvitetään. 

 

Yksinyrittäjän avustus 

Myöntäjä: Sysmän kunta. 

Määrä: kiinteä 2 000 €. 

Kaikille yritysmuodoille, myös freelancerit. 

Haku on auki. 

Tätä tukea voi hakea rinnakkain työttömyysturvan kanssa, koska tuki kohdistuu muihin kuin 

palkkakuluihin. 

Lisätiedot: https://www.sysma.fi/yksinyrittajatuki-haku-auennut-1742020-klo-12  

 

1-5 palkattua työntekijää 

Myöntäjä: ELY-keskus. 

Määrä: 1) Tilanneanalyysi: maksimissaan 12 500 €, josta tuki enintään 80 % eli 10 000 €. 

2) Kehittämistoimenpiteet: maksimissaan 125 000 €, josta tuki enintään 80 % eli 100 000 €. 

Molemmissa tukimuodoista 70 % tuesta maksetaan etukäteen. Kaikille muille toimialoille, paitsi 

maa-, kala- ja metsätalous tai maataloustuotteiden jalostus. 

Haku on auki. 
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Lisätiedot: http://www.ely-

keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus?p_p_id=56_INSTANCE_KLJ7r2ayHGjI&p_p_lifecycle=0&p_p_s

tate=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-8&p_p_col_count=2  

 

6+ palkattua työntekijää 

Myöntäjä: Business Finland. 

Määrä: 1) Tilanneanalyysi (maksimissaan 12 500 €, josta tuki enintään 80 % eli 10 000 €) 

2) Kehittämistoimenpiteet (maksimissaan 125 000 €, josta tuki enintään 80 % eli 100 000 €) 

Molemmissa tukimuodoista 70 % tuesta maksetaan etukäteen. Kaikille muille toimialoille, paitsi 

maa-, kala- ja metsätalous tai maataloustuotteiden jalostus. 

Haku on auki. 

Lisätiedot: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-

asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/  

 

Ravintola-alan avustus 

Lisätietoja annetaan heti, kun hakukriteerit on julkaistu. Voit ottaa yhteyttä jo ennakkoon, jotta 

avustushakemuksen laadinta voidaan aloittaa ennen haun avautumista. Hakemuksia laaditaan 

yrittäjille siinä järjestyksessä, kuin pyyntö niiden laatimiseen saapuu. 

 

Yrittäjien yleisavustus 

Lisätietoja annetaan heti, kun hakukriteerit on julkaistu. Voit ottaa yhteyttä jo ennakkoon, jotta 

avustushakemuksen laadinta voidaan aloittaa ennen haun avautumista. Hakemuksia laaditaan 

yrittäjille siinä järjestyksessä, kuin pyyntö niiden laatimiseen saapuu. 

 

Maatalouden avustukset 

Lisätietoja annetaan heti, kun hakukriteerit on julkaistu. Voit ottaa yhteyttä jo ennakkoon, jotta 

avustushakemuksen laadinta voidaan aloittaa ennen haun avautumista. Hakemuksia laaditaan 

yrittäjille siinä järjestyksessä, kuin pyyntö niiden laatimiseen saapuu. 

 

Muut tuet, avustukset ja rahoitukset 

Yrittäjän työttömyyskorvaus: Väliaikainen laki mahdollistaa työttömyysturvan myös yrittäjälle.  

Lisätiedot: Ilmoittautuminen työnhakijaksi http://www.te-

palvelut.fi/te/fi/pdf/esitteet/Esitteet_2020/Yrittjn_ilmoittautuminen_tynhakijaksi_tyttohje_(003).
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pdf ja sen jälkeen työttömyyskorvauksen hakeminen https://www.kela.fi/tyottomyysturva-

korona#tyottomyysturva-koronatilanteessa-olen-yrittaja-vailla-tyota  

Poikkeustilanne voi olla hyvä aika hakea myös tavanomaisia hankerahoituksia ja avustuksia, koska 

hakijoiden määrä on vähentynyt. 

Yritysryhmähankkeet: 3-10 yritystä. Tuki 75 % kuluista. Yhteiset ja yrityskohtaiset kustannukset. 

Vain tässä hanketyypissä myös markkinointikulut ovat tukikelpoisia. 

Erilaiset investointi- ja kehittämisavustukset (Leader, ELY, Business Finland): Ota yhteyttä kuntaan 

suunnitelmistasi ja sinulle räätälöidään tarpeen mukainen hakemus. 

Rahoitusasioissa yhteydenotto omaan pankkiin. 
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