
Leader-yritysrahoitukset



Päijänne-Leaderin yritystuet
- Yritysryhmähankkeet (60-80 %)
- Yrityksen perustamistuki ja kokeilu liiketoiminnan 

uudelleen suuntaamiselle
- Investointituki (20-35%)
- Investoinnin toteutettavuustutkimus (40-50 %)



MAASEUTURAHASTON YRITYSTUET
• Rahoituksen kohteena mikro- ja pienyritykset 
• Rahoitusta suunnataan aloittavien ja kehittyvien yritysten 

investointeihin ja toiminnan kehittämiseen 
• Tuella oltava merkittävä vaikutus toteuttamiseen: 

• Nopeampi aikataulu
• Korkeatasoisempi
• Laajempi 
• Hanketta ei toteuteta ilman tukea

• Haetaan sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelussa 
(www.mavi.fi/hyrra)

• Hakemus vireille ennen hankkeen aloittamista!

http://www.mavi.fi/hyrra


YHTEISTYÖHANKKEET

•Yhteistyöhankkeessa 3-10 yrityksen ryhmä kehittää 
toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että 
yrityskohtaisesti
•Kehittää esimerkiksi:

•Uusia tuotteita ja menetelmiä
•Toimitusketjuja
•Energiantuotantoa, resurssitehokkuutta ja muuta 
ilmastonmuutoksen lieventämistä
•Matkailua harjoittavien mikroyritysten palvelujen kehittämistä, 
myymistä ja markkinoimista

• Tukiprosentti vaihtelee hankkeen mukaan (60-80 %)



PERUSTAMISTUKI
• Tuen määrä 5 000 – 35 000 euroa, tukitaso enintään 100 % 

hyväksyttävistä kustannuksista
• Yritystoiminnan aloittamiseen uudelle yritykselle ja 

liiketoimintaansa uudistavalle yritykselle maaseudulla
• Ei starttirahaa samanaikaisesti
• Toimiva yritys = yritystoimintaa harjoitettu yhtäjaksoisesti 

vähintään 3 vuotta ennen tuen hakemista
• Asiantuntijapalvelut liiketoiminnan kehittämiseen
• Tuotantotilojen ja koneiden/laitteiden vuokrat
• Yrityksen perustamisvaiheen toimenpiteet
• Osallistuminen messuille
• Toimivan yrityksen osoitettava liiketoimintasuunnitelmassa, että 

tuettava toimenpide kohdistuu uuteen toimintayksikköön, 
markkina-alueeseen, tuotteeseen, palveluun, jne. 



PERUSTAMISTUKI, PIENIMUOTOISET KOKEILU
• Tuen määrä 2 000 – 10 000 euroa; tukitaso enintään 100 % 

hyväksyttävistä kustannuksista 
• Yritystoiminnan aloittamista edistävien kokeilujen toteuttamiseen 

uudelle yritykselle ja liiketoimintaansa uudistavalle yritykselle 
maaseudulla 

• Ei starttirahaa samanaikaisesti
• Toimiva yritys = yritystoimintaa harjoitettu yhtäjaksoisesti 

vähintään 3 vuotta ennen tuen hakemista
• Yrityksen toimintaedellytyksiä vahvistavien, 

liiketoimintasuunnitelmaan perustuvien uusien 
tuotteiden/toimintamallien suunnittelu, testaaminen ja 
kehittäminen (rajattu laajuus ja aikataulu sekä rajatut 
kustannukset)

• Ei investointeihin!



INVESTOINTITUKI
• Tuki 20 %, kustannukset min. 10.000 €
• Aineelliset ja aineettomat investoinnit
• Kiinteän omaisuuden rakentaminen, hankkiminen tai kunnostaminen
• Ensisijaisesti uusien koneiden, laitteiden ja välineiden hankinta (ml. 

osamaksukauppa); käytettyjen koneiden ja laitteiden hankinnat laissa 
määriteltyjen kriteereiden mukaan

• Investoinnin yleiskustannukset (suunnittelu)
• Mukaan lukien lupa- ja rekisteröintimaksut
• Ohjelmistojen hankkiminen/kehittäminen
• Patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien hankkiminen
• Yleiskustannukset (suunnittelu)
• Hankittaessa rakennus maa-alueineen, maa-alueen 

hankintakustannuksesta on tukikelpoista max. 10 % tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista



INVESTOINTIEN TOTEUTETTAVUUSSELVITYKSET
• Tuki: 50 % hyväksyttävistä kustannuksista
• 40 % maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä 

koskevaan investointiin
• Tuki vähintään 1 500 euroa
• Selvitetään yrityksen edellytykset toteuttaa aineellinen 

investointi 
• Voidaan selvittää investoinnin toiminnallisia, taloudellisia 

ja teknisiä edellytyksiä mukaan lukien rahoituksen 
hakemisen edellytysten selvittäminen ja valmistelu

• Rakennusten suunnittelusta aiheutuvat kustannukset eivät 
ole tukikelpoisia kustannuksia

• Ostopalvelut, palkat, muut tarpeelliset ja välttämättömät 
kustannukset



INVESTOINTITUKI
• Kustannusten kohtuullisuuden arviointi: Yli 2 500 euron suuruisista 

hankinnoista selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä 
tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella kohtuullisuus voidaan 
todeta 

• 3-5 vuoden pysyvyysvaatimus 
• Toimenpiteen toteutukselle mahdollista hakea jatkoaikaa erityisten 

perusteltujen syiden perusteella 

Tukikelvottomat kustannukset
• Arvonlisävero (ellei se jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi): Esitettävä 

selvitys siitä, että alv:tä ei saada palautuksena 
• Korot, provisiot tai muut rahoituksesta johtuvat kustannukset
• Osamaksusopimukseen liittyvät hallinto-, vakuutus-, korjaus-, huolto- tai 

muut vastaavat kustannukset
• Lähipiirihankinnat 



• Tuettavan toiminnan on annettava pääasiallinen 
toimeentulo (1 HTV) ainakin yhdelle yrityksessä 
toimivalle yrittäjälle tai työntekijälle 

• voi muodostua hakijan harjoittamasta alkutuotannosta 
ja sen yhteydessä harjoittamasta yhden tai useamman 
muun tuotannonalan yritystoiminnasta

• Yritystoiminta edistää sen ohjelman tavoitteita, johon 
osoitetuista varoista tuki myönnetään

• Tuki ei vääristä kilpailua
• Yritystoiminnalla on edellytykset jatkuvaan 

kannattavaan toimintaan
• Yritys esittää toteuttamiskelpoisen 

liiketoimintasuunnitelman ja kustannusarvion sekä 
selvityksen toiminnasta 



• Yrityskaupat ja hankkeet, joissa on kyse 
olemassa olevan liiketoiminnan jatkamisesta

• Maanrakennustoiminta ja 
perustajaurakointiin (rakennustoiminta)

• Sijoitus ja vuokraustoiminta mm. 
kiinteistöt, ajoneuvot, konevuokraamot sis. 
rakentamisen kiinteistöyhtiön lukuun, ei 
koske maaseudun rakennusten uusiokäyttöä

• Välitystoiminta, ellei toimenpide liity 
maaseutuyrityksissä tuotettujen tuotteiden 
myyntiin ja markkinointiin

• Vähittäis- ja tukkukauppa, ellei toimenpide 
liity maaseutuyrityksissä tuotettujen 
tuotteiden myyntiin tai tärkeiden palvelujen 
saatavuuden turvaamiseen alueella

• Olut-, drinkkibaarit, pizzeriat, 
pikaruokapaikat ja vastaavat

• Tavanomainen maataloustöiden urakointia 
ei pääsääntöisesti rahoiteta. Toimenpiteestä 
ei kuitenkaan tueta maatalouden 
alkutuotantoon liittyviä investointeja 
maatiloilla, jotka harjoittavat tai ryhtyvät 

harjoittamaan muuta yritystoimintaa. Kone-
ja laiteinvestoinneilla voidaan jossain 
tapauksissa lisätä maaseudun 
palvelutarjontaa tuottamalla palveluita 
esimerkiksi maaseudun infrastruktuurin 
hoitoon ja ylläpitoon sekä ravinteiden 
kierrätykseen liittyvään yritystoimintaan.

• Omien koneiden huoltokorjaamot
• Toimitilojen osalta tuki voi kohdistua vain 

nettokasvuun
• Liikennealan investoinnit
• Autojen hankinta, ellei erityisen painavia 

perusteita
• Kaivinkoneiden, pyöräkuormaajien tai 

vastaavien hankinta
• Leasingrahoituksella hankittu omaisuus
• Traktorin hankinta
• Puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa 

kantavan metsätraktorin hankinta
• Kilpailutoiminta, kilpailukalusto, ravikärryt 

ym.

SEURAAVIA TOIMENPITEITÄ EI RAHOITETA:



Toimialakohtasia linjauksia

• Hevosiin liittyvää yritystoimintaa kuten ratsastusta tai 
valmennustalleja voidaan rahoittaa maaseutuohjelmasta 
silloin, kun on kyse ammattimaisesta yritystoiminnasta. 
Tämä tarkoittaa käytännössä vähintään 10 hevospaikkaa.

• Maaseutumatkailuyritysten rahoitus edellyttää 
ammattimaista yritystoimintaa. Vuokramökkitoiminta 
edellyttää vähintään tavoitteeksi asetettua kolme mökkiä, 
joiden toteuttaminen tulee olla mahdollista sellaisella 
aikajänteellä, että yrityksen elinkelpoisuus voidaan 
todentaa. Vuokrauksen tulee perustua ns. 
viikkovuokraukseen tai sitä lyhyempään ajanjaksoon.



Yhteystiedot:
Joonas Karhinen, yritysaktivaattori
044 – 767 1314
joonas.karhinen@paijanne-leader.fi




