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Maaseudun yritystuet
Maaseudun yritystuet ovat suunnattu maaseutualueilla toimiville maatalouden ulkopuolisille
mikro- ja pienyrityksille (maataloustuotteiden jalostuksen osalta myös keskisuurille yrityksille), tai toimialaansa maatalouden
ulkopuolelle laajentaville maatalousyrityksille. Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelman yritystuet haetaan sähköisesti
Hyrrä-palvelun kautta. Pääsääntöisesti alle 10 henkilötyövuotta työllistävät ja paikallisesti merkittävät hankkeet rahoitetaan
Leader-ryhmien kautta ja yli 10 henkilötyövuotta työllistävät ja alueellisesti merkittävät hankkeet rahoitetaan ELY-keskuksesta.
www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysrahoitus
www.pokory.fi

YRITYKSEN PERUSTAMISTUKI

YRITYKSEN INVESTOINTITUKI

KENELLE? Maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan aloittamiseen perustamisvaiheessa olevalle yritykselle TAI liiketoiminnan uudistamiseen toimivalle yritykselle.
MIHIN? Aloittavalle yritykselle asiantuntijapalveluiden hankintaan, koneiden ja laitteiden vuokraukseen tai muuhun perustamisvaiheen kustannuksiin. Toimivalle yritykselle uuteen liiketoimintaan liittyviin asiantuntijapalveluihin, messuille, näyttelyihin tms.
MINKÄ VERRAN? Maksimituki 35 000 euroa (maksetaan 2-3
erässä) ja 10 000 euroa kokeiluhankkeisiin.
MUUTA HUOMIOITAVAA? Tuen myöntäminen edellyttää toteuttamiskelpoista liiketoimintasuunnitelmaa.

MIHIN? Rakentamiseen, uusien koneiden, laitteiden ja muun
käyttöomaisuuden hankintaan, aineettomiin investointeihin.
MINKÄ VERRAN? Investointituki on 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista. Investoinnin edellytysten selvittämiseen ja
suunnitteluun voi saada tukea 40–50 %.
MUUTA HUOMIOITAVAA? Investoinnin minimituki on 2 000
euroa, eli tukea ei myönnetä alle 10 000 euron investointeihin.
Ei tuettavia investointeja ovat traktori, tieliikennekäyttöön tarkoitettu kuljetusväline, monitoimikone, keruukone, energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit,
liiketoimintakaupat. Ei käytettyihin koneisiin/laitteisiin.

Yrityksen kehittämisavustus
Yrityksen kehittämisavustus suunnataan kasvuhakuisille ja kansainvälistyville sekä
aloittamisvaiheessa oleville, uusia kehittyviä toimialoja edustaville mikro- ja pk-yrityksille. Avustus suunnataan hankkeisiin, joilla
arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen käynnistämiseen, laajentamiseen, innovaatiotoimintaan, osaamisen vahvistamiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen tai energia- ja materiaalitehokkuuteen. Tukea haetaan ELY-keskukselta sähköisesti.
www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus

KEHITTÄMISAVUSTUS KEHITTÄMISTOIMENPITEISIIN
MIHIN? Kansainvälistymiseen (messut, markkinaselvitykset, palkat, uusi
avainhenkilö), tuotekehitykseen (protokustannukset, palkat, uusi avainhenkilö), liiketoimintaosaamisen kehittämiseen (esim. uuden liiketoiminta-alueen aloittaminen ja kehittäminen, asiantuntijapalvelut).
MINKÄ VERRAN? Kehittämisavustus voi olla enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
MUUTA HUOMIOITAVAA? Tukea ei myönnetä investointeihin. Kilpailullisista syistä tukea ei pääsääntöisesti myönnetä vähittäis- ja tukkukaupoille
eikä internet-pohjaisille verkkokaupoille, rakentamiseen, ravitsemustoimintaan eikä yksityishenkilöille kuluttajapalveluita tarjoaville yrityksille. Yrittäjän laskennallisia palkkoja ja operatiivisia kustannuksia yrityksen käynnistämisessä ei enää tueta. Avustuksen myöntämien samalle yrityksille useita
kertoja edellyttää erityisen painavia perusteita.
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KEHITTÄMISAVUSTUS
KEKSINTÖJEN KEHITTÄMISEEN
MIHIN? Mikroyritykset voivat hakea yrityksen
kehittämisavustusta keksintöjensä kehittämiseen
liiketoiminnaksi. Rahoitusta haetaan Tuoteväyläpalvelun puitteissa valtakunnallisesti Pirkanmaan
ELY-keskuksesta. Tukea voi hakea markkinatutkimuksen teettämiseen, testaukseen, suunnitteluun, muotoiluun, lakiasioihin jne.
MINKÄ VERRAN? Avustus on enintään 50 %.
MUUTA HUOMIOITAVAA? Rahoitusta on haettava ennen toimenpiteiden aloittamista. Yrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan liiketoimintaan.

Yritysten kehittämispalvelut
Yritysten kehittämispalvelut ovat suunnattu vähintään yhden tilikauden toimineille
pk-yrityksille, joilla on potentiaalia liiketoimintansa kehittämiseen ja kasvattamiseen sekä
työllistämiseen. Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan
pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä. www.yritystenkehittamispalvelut.fi

ANALYYSIPALVELUT

KONSULTOINTIPALVELUT

KOULUTUKSET

MIHIN?
Analyysipalvelusta saat kokoKOULUTUS
naiskuvan liiketoimintasi nykytilasta
sekä selkeän kehittämissuunnitelman.
Palvelu on tarkoitettu pk-yrityksille,
jotka haluavat suunnitelmallisesti kehittää toimintaansa.
MINKÄ VERRAN? Tuettu hinta
asiakkaalle 220 euroa /päivä + alv

MIHIN? Pk-yrityksille, joilla on vahva
halu kehittyä. Konsultointipalvelut on
jaettu kuuteen liiketoiminnan kehittämisen osa-alueeseen, joista räätälöidään yrityksen tarpeisiin parhaiten
sopivat kehittämistoimenpiteet. Konsultointipalveluiden tuloksena on
aihe-alueen analyysi ja raportti sekä
jatkosuositukset yritykselle.
MINKÄ VERRAN? Tuettu hinta
asiakkaalle 300 euroa /päivä + alv

MIHIN? Valtakunnalliset koulutusohjelmat pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille. Koulutusten teemat: Kasvuun johtaminen, Talouden ja tuottavuuden johtaminen, Markkinoinnin ja
asiakkuuksien johtaminen. ELY-keskukset hankkivat koulutuksia tarpeiden mukaan.
MINKÄ VERRAN? Koulutusten hinnasta valtio maksaa 70 % ja yritysasiakas 30 %.

Starttiraha

- See more at:
http://www.yritystenkehitStarttiraha on aloittavan yrittäjän tuki, jonka tarkoituksena on turvata yrittäjän toimeentulo tamispalvelut.fi/fi/yritysten-keyritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen ajalta. Starttirahaa haetaan TE-toimistostahitt%C3%A4mispalvelut/kouluja apua
saa myös kuntien tai kehitysyhtiöiden yritysneuvojilta. Starttiraha on harkinnanvarainen tuki. www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle
tus#sthash.sjEPL0ut.dpuf
KENELLE? Aloittavalle päätoimiselle yrittäjille, työttömälle tai palkkatyöstä yrittäjäksi ryhtyvälle.
MINKÄ VERRAN? Starttiraha muodostuu perustuesta, joka on 32,80 euroa päivältä vuonna 2015 ja lisäosasta, jonka suuruus vaihtelee
tapauksittain TE-toimiston harkinnan mukaan. TE-toimisto päättää, myönnetäänkö hakijalle starttiraha. Päätöksessä otetaan huomioon
muun muassa alan yritysten kilpailutilanne ja uuden yritystoiminnan tarve paikkakunnalla. Starttiraha maksetaan kuukausittain. Ensimmäinen jakso on 6 kuukautta ja jatkoa voi hakea 4:lle kuukaudelle.
MUUTA HUOMIOITAVAA? Starttirahan saamisen edellytyksenä ovat yrittäjäksi aikovan riittävät valmiudet yritystoimintaan, mikä tarkoittaa kokemusta yrittäjyydestä tai yrittäjäkurssin käymistä. Starttirahan tulee olla tarpeellinen toimeentulon kannalta ja liiketoimintasuunnitelmalla on osoitettava mahdollisuudet jatkuvaan kannattavaan liiketoimintaan. Yritystoiminnan saa aloittaa vasta starttirahapäätöksen myöntämisen jälkeen.

Palkkatuki
Työnantajalle voidaan myöntää palkkatukea työttömän työnhakijan työllistämiseen. Palkkatuki on
aina harkinnanvarainen, ja se perustuu työttömän työnhakijan tarpeisiin. TE-toimisto päättää tuen
suuruuden ja keston tapaus kerrallaan. Palkkatukea voidaan myöntää sekä toistaiseksi voimassa olevaan että
määräaikaiseen työsuhteeseen (myös oppisopimuskoulutukseen). www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle
Sanssi-kortti osoittaa työnantajalle, että
nuoren alle 30-vuotiaan palkkaamiseen voidaan myöntää palkkatukea. Palkkatuen saamiseksi työnantajan pitää tehdä hakemus
TE-toimistoon hyvissä ajoin ennen suunniteltua työn aloittamista.

Duuni-kortti. Jos sinulla ei ole tiedossasi sopivaa henkilöä, kysy TE-toimistosta ehdokkaita. TE-toimiston työnhakijoina on osaavia ammattilaisia, mutta myös sellaisia
joiden ammattitaitoa voidaan parantaa ja saattaa ajan tasalle tekemällä työtä. Henkilö saattaa tarvita keskimääräistä enemmän perehdytystä ja opastusta työtehtävien
tekemisessä – siksi maksetaan rahallista korvausta, palkkatukea. Tuki on 30, 40 tai 50
prosenttia palkkauskustannuksista.
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Tekesin rahoitus
Tekesin innovaatiorahoituksen avulla yritykset voivat kasvaa nopeammin ja uudistaa liiketoimintaansa.
Tekes myöntää pk-yritysten kehitys- ja pilotointiprojekteihin lainaa 50–70 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.
Laina on tarkoitettu kehittämisprojekteihin, joissa Tekesin rahoitusosuus on vähintään 100 000 euroa. Jos projekti on pieni ja
Tekesin rahoitus on enintään 100 000 euroa, Tekes voi rahoittaa projektia de minimis -ehtoisella avustuksella enimmillään 50 %
projektin kokonaiskustannuksista. Rahoituksen lisäksi tarjolla on erilaisia palveluja esimerkiksi Tekesin ohjelmissa. Tekesin
palvelujen avulla voit myös verkottua kansainvälisesti ja saada tietoa liiketoiminnan kehittämisen tueksi. www.tekes.fi
KEHITTÄMINEN JA PILOTOINTI
Kehitä tai uudista tuotteita, palveluja ja liiketoimintamallia.
Osoita uuden ratkaisusi toimivuus asiakkaiden kanssa.

KANSAINVÄLISEN KASVUN SUUNNITTELU
Testaa asiakastarve, kasvata ymmärrystä uusista kohdemarkkinoista ja rakenna osaava tiimi.
NUORET INNOVATIIVISET YRITYKSET
Kiihdytä yrityksesi kansainväliseen kasvuun.
Vain lupaavimmille alle 5-vuotiaille yrityksille.

ORGANISAATION KEHITTÄMINEN
Kehitä johtamista, työelämän laatua,
tuottavuutta, prosesseja ja osaamista.

TUTKIMUSPAINOTTEISET PROJEKTIT
Luo uutta tietoa ja osaamista liiketoimintasi perustaksi.

Finnveran lainat ja takaukset
Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen
sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Finnvera tarjoaa lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja vientitakuita. Lainaa ei voi saada
maatilatalouteen, metsätalouteen tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointiin. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja
Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi

LIIKETOIMINNAN ALOITTAMINEN
Suunnitteletko yrityksen perustamista
tai liiketoiminnan ostamista? Voit hakea
yrityksen alkuvaiheen hankintoihin, investointeihin ja käyttöpääoman tarpeeseen Finnveran rahoitusta.

KASVU JA KILPAILUKYKY
Yrityksen kannattava kasvu on sekä yrittäjän että rahoittajan tavoite. Finnvera
voi osallistua pk-yrityksen rahoitukseen
pankin rinnalla ja täydentää pankkien
tarjoamaa rahoitusta lainalla tai pankkilainalle myönnetyllä takauksella.

VIENTI JA KANSAINVÄLISTYMINEN
Finnvera edistää suomalaista vientiä
tarjoamalla yrityksille sekä vientiä rahoittaville pankeille monipuolisia palveluja. Finnvera on Suomen virallinen
vientitakuulaitos.

Muita rahoitusmahdollisuuksia:
Yrityksille on tarjolla useita erilaisia ohjelmia, hankkeita, laina- ja rahoitusmahdollisuuksia. Keskustele yritysneuvojasi kanssa
löytääksesi Sinulle sopivimmat vaihtoehdot! Lisätietoja yrityksen rahoitusvaihtoehdoista: www.yrityssuomi.fi
KEHITTÄMISHANKKEET
Seutukunnallasi voi olla käynnissä kuntien, kehitysyhtiöiden tai oppilaitosten koordinoimia EU-rahoitteisia kehittämishankkeita, joiden kautta yrityksellesi voi löytyä sopivia kehittämistoimenpiteitä. Kysy lisää yritysneuvojalta!
ENERGIATUKI
Yritys tai yhteisö voi hakea energiatukea energian säästöä, käytön tehostamista tai uusiutuvien energialähteiden
käyttöä edistäviin investointi- ja kehittämishankkeisiin.
www.ely-keskus.fi/web/ely/energiatuki

TEAM FINLAND
Team Finland -verkosto auttaa yritystäsi kansainvälistymään. Team Finlandin tarjoamat palvelut ja rahoitus auttavat yritysten kasvua ja menestystä maailmalla. http://palvelut.team.finland.fi
SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY
Suomen Teollisuussijoitus on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa
suomalaiseen yritystoimintaan suoraan ja pääomasijoitusrahastojen
kautta: yritysten nopeaan kasvuun, kansainvälistymiseen, uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala-,
yritys- ja omistusjärjestelyihin. www.teollisuussijoitus.fi

Tehdään yhdessä –hanke
Yritysneuvontaa Etelä-, Kaakkois-, Lounais-, Luoteis- ja Ylä-Pirkanmaalla

Yhteystietoja ja informaatiota
YRITTÄJÄYHDISTYKSET
Jäsenilleen yrittäjäjärjestö tarjoaa vaikutuskanavan kunnalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen sekä toimialakohtaiseen päätöksentekoon ja vaikuttamiseen. Tämän
lisäksi yrittäjäjäsenten käytössä ovat monipuoliset jäsenpalvelut.
JULKISET ELINKEINOPALVELUT
MW-Kehitys Oy, Mänttä-Vilppula
www.mw-kehitys.com

Juupajoki
www.juupajoenyrittajat.fi
Ruovesi
www.ruovedenyrittajat.fi
Mänttä-Vilppula http://www.yrittajat.fi/fi-FI/pirkanmaanyrittajat/manttavilppula/
Virrat
http://www.yrittajat.fi/pirkanmaanyrittajat/virrat

Virtain kaupunki, elinkeinopalvelut
www.virrat.fi/elinkeinot
Ruoveden kunta, työ- ja elinkeinot
www.ruovesi.fi/palvelut/tyo-ja-elinkeinot/
Juupajoen kunta, elinkeinopalvelut
www.juupajoki.fi/elinkeino/elinkeinopalvelut.htm
Pirkanmaan TE-toimisto
www.te-toimisto.fi
Leader-toimintaryhmä PoKo ry.
www.pokory.fi
Pirkanmaan ELY-keskus
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pirkanmaa

YRITYSRAHOITUKSEN HAKEMISESSA TÄRKEÄÄ!
Ota aina ajoissa yhteyttä yritysneuvojaan tai rahoittajan edustajaan.
Älä aloita toimenpiteitä ennen rahoituksen hakemista.

YRITYSTEN KOKOLUOKAT
Mikro = henkilöstö < 10 JA liikevaihto ≤ 2 milj. € TAI taseen loppusumma ≤ 2 milj. €
Pieni = henkilöstö < 50 JA liikevaihto ≤ 10 milj. € TAI taseen loppusumma ≤ 10 milj. €
Keskisuuri = henkilöstö < 250 JA liikevaihto ≤ 50 milj. € TAI taseen loppus. ≤ 43 milj. €

De Minimis = ”vähämerkityksellinen tuki”. Yhdelle yritykselle on mahdollista myöntää
tukea enintään 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana. De Minimiksen alainen tuki
voi olla suoraa avustusta, lainan korkoavustusta, -takuuta tai pääomasijoitusta.
Asetusta sovelletaan yrityksille myönnettävään tukeen kaikilla aloilla lukuun ottamatta
maatalouden alkutuotantoa sekä kalastus- ja vesiviljelyä.

Tehdään yhdessä –hanke
Yritysneuvontaa Etelä-, Kaakkois-, Lounais-, Luoteis- ja Ylä-Pirkanmaalla

