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klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus

klo 16.10 Yleishyödyllisten kehittämishankkeiden rahoitus
Anne Värilä maaseudun kehittämisen ohjelmavastaavaAnne Värilä maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava
Pirkanmaan ELY-keskus

klo 16 30 Maaseudun yritysrahoitusklo 16.30 Maaseudun yritysrahoitus
Timo Fager yritysasiantuntija, Petri Tallila yritysasiantuntija
Pirkanmaan ELY-keskus

klo 16.50 Uutta hankehallinnoinnissa: yksinkertaistetut kustannusmallit 
ja sähköinen asiointi
Juhani Lindroos  maksatuspäällikkö, Auli Alanen 

k t i t tij Pi k ELY k kmaksatusasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

klo 17.10 Paikallinen kehittäminen, Leader-ryhmän puheenvuoro
Leader r hmän ed stajaLeader-ryhmän edustaja

klo 17.30 Aikaa kysymyksille ja keskustelulle, tilaisuuden yhteenveto

klo 18.00 Tilaisuus päättyy, hyvää kotimatkaa.
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Pirkanmaan maaseudun 
kehittämissuunnitelma 2014-2020

Painopisteet:
Maaseudun palvelut- Maaseudun palvelut

- Yritys- ja elinkeinotoiminnan 
kehittäminen
A i j ht i ölli- Asuminen ja yhteisöllisyys

- Biotalous ja uusiutuva energia
- Osaaminen ja vuorovaikutus

www.ely-keskus.fi/pirkanmaa -
maaseutuelinkeinot - maaseudun 
kehittäminen
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Alueelliset kehittämistoimenpiteetAlueelliset kehittämistoimenpiteet
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Yleishyödyllisten kehittämishankkeidenYleishyödyllisten kehittämishankkeiden 
rahoitus

-Toiminnan tulee olla voittoa tavoittelematonta
K ikill i t k hittä i t i i t-Kaikille avointa kehittämistoimintaa
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Koulutus ja tiedonvälitysKoulutus ja tiedonvälitys

•Tuttu toimenpide, mutta aiempaa rajatumpi kaudella 2014−2020

• Ammatillinen koulutus, maa- ja metsätalousala sekä pk-yrittäjät
k hd h ä ä K l tt j lt d ll t tää hkohderyhmänä. Kouluttajalta edellytetään  vahvaa 
asiantuntemusta.

• Voi sisältää rajatusti yrityksille räätälöityjä osia tila ja• Voi sisältää rajatusti yrityksille räätälöityjä osia, tila- ja 
yritysvierailut

• Monimuotokoulutus• Monimuotokoulutus

• Tiedonvälityshankkeissa demonstraatiot mahdollisia, ns. 
esittelyhankkeisiin voi sisältyä myös investointejaesittelyhankkeisiin voi sisältyä myös investointeja

• Leader-toimenpiteenä voi olla laajempi sisältö, mm.
maaseudun asukkaiden koulutukset ja tiedonvälitystoimetj y
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Palveluiden ja kylien kehittäminen

• Laaja toimenpide, jossa tuttuja elementtejä

j y

• Maaseudun palvelumallien kehittäminen ja uudistaminen, 
kokeilut

• Kylien kehittämishankkeet, monipuoliset mahdollisuudet

• Pieninfrastruktuuri – pienimuotoiset investoinnit mm Pieninfrastruktuuri pienimuotoiset investoinnit mm.
tietoliikenneyhteyksien parantamiseksi, mutta ei enää 
laajakaistojen runkoverkkojen rakentamiseksi 

• Suunnittelu, toteutus, investoinnit

• Julkisen tuen enimmäistaso  90/100%, investoinneissa 75%.
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Innovaatiokumppanuus ja yhteistyö
• Selkeästi kohdennettu elinkeinojen kehittämishanke
• Ei suunnittelun suunnittelua! Tarvelähtöisyys! Sovellettavia tutkimustuloksia!

Uudet klusterit ja verkostot tiedonvälityksen tehostamiseksi

MIKRO PIENI KESKI-
SUURI

SUURIALKU-
TUOTANTO

j y

Uusien tuotteiden, menetelmien ja tekniikan pilotointi

Bi t l d i t tt id t l i j t k iik k hittä i

Mi
Mi

Biotalouden prosessien, tuotteiden, menetelmien ja tekniikan kehittäminen

Lyhyet toimitusketjut, laatuketjut, lähituotteet, ketjun yhteistyö 

Innovatiiviset ympäristöhankkeet ja uusiutuva energia

Maaseudun hyvinvointipalvelut yhteydessä maatalouteen

Yhteiset työprosessit, resurssit ja matkailun markkinointi

Tuotantoalakohtaisten tuottajaryhmien perustaminenTuotantoalakohtaisten tuottajaryhmien perustaminen

Valtiontukisäännöt t&k&i-suuntaviivojen mukaan. 



Hanke-esimerkkejä

Koulutus ja tiedonvälitys Palveluiden ja kylien kehittäminen Innovaatiot ja yhteistyö

Yritystoiminnan kehittäminen: johtaminen, 
talouden hallinta, kilpailukyky, markkina- ja 
asiakaslähtöisyys, toimialakohtaiset 

Palveluyrittäjyyden kehittäminen, uudet 
toimintatavat ja palvelumallit

Mikroyritysten hankkeet yhteisten 
työprosessien järjestämiseksi ja resurssien 
jakamiseksi. Matkailualan yritysten yhteiset 
kehittämis- ja markkinointihankkeetkehittämis- ja markkinointihankkeet

Tiedonvälitys maaseutuelinkeinojen 
merkityksestä, yrittäjien hyvinvointi

Kyläverkkohankkeet Uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien 
ja tekniikoiden kehittäminen maa- ja 
metsätalouden elintarvikealan matkailun jametsätalouden, elintarvikealan, matkailun ja 
muiden maaseutuelinkeinojen uudistamiseksi

Maaseudun turvallisuuskysymykset Kylien kehittäminen; yhteisten tilojen ja 
paikkojen kunnostaminen/perustaminen

Uusien klustereiden luominen mm. biotalous
paikkojen kunnostaminen/perustaminen

Kolmannen sektorin rooli maaseudun 
palveluiden tuottajana ja organisoijana

Kylien kehittämis-, turvallisuus-, 
maisemanhoito- ja maankäyttösuunnitelmien 
laatiminen/kehittäminen/toteutus

Paikallisilla markkinoilla toimivien tai lyhyen 
tuotantoketjun yritysten toimintamallin 
uudistaminen: ”maatilan tuote”, 
yhteistyöryhmien perustaminen jayhteistyöryhmien perustaminen ja 
menekinedistämistoimet

Tietotekniikan hyödyntäminen palveluissa ja 
arjen käytännöissä

Yhteisölliset ympäristötoimet, uusiutuvan 
energian käytön edistäminen

Hajautetun energian tuotannon, 
resurssitehokkuuden ja uusien toimintamallien 
kehittäminenkehittäminen

Ympäristö- ja energiakysymykset Kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminnan
mahdollisuuksien parantaminen

Uuden tuotteen, toimintamallin tai 
menetelmän edellyttämät suunnitelmat, 
selvitykset sekä toimivuutta varmistava 
toteutettavuustutkimus pilotointi mahdollinentoteutettavuustutkimus, pilotointi, mahdollinen 
demonstraatiohanke

Paikallisvaikuttaminen, yhteisöllisyys Paikalliskulttuuri ja -perinteet



M d k hittä i hj lMaaseudun kehittämisohjelma 
2014-20202014-2020
Yritystuet
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Yritystukitoimenpiteistäy p

• Kiinteät tukitasot

• Valintaperusteita sovelletaan yhtenäisesti kaikilla ELY-
keskusalueilla (painotuskertoimet vähimmäispistemääräkeskusalueilla (painotuskertoimet, vähimmäispistemäärä, 
pisteitä saatava niistä arvioitavista aihealueista, joilla suurin 
painotuskerroin)

• Leader- ryhmien valintaperusteet noudattelevat myös 
ht äi ti t tt j li t t it hj lyhtenäisesti asetettuja valintaperusteita oman ohjelmansa 

puitteissa  
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Investointituki

• Käytettyjä koneita ja laitteita ei tueta

• Tukea ei myönnetä alle 10 000 euron 
investointitukihakemuksiininvestointitukihakemuksiin

UUTTA: Toteuttavuustutkimuksen avulla yritykset voivatUUTTA: Toteuttavuustutkimuksen avulla yritykset voivat 
toimintansa kehittämiseksi valmistella asiantuntijapalveluita 
hyödyntäen laajempia kehittämiskokonaisuuksia kansallisiin 
t i k i äli ii h it h k ihitai kansainvälisiin rahoitushakuihin.
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Perustamistuki

• Perustamistuki myönnetään avustuksena

• Tuen vaihteluväli 5 000 - 35 000 euroa, pienin myönnettävä 
tuki 5 000 euroa kokeiluissa 2 000 euroatuki 5 000 euroa, kokeiluissa 2 000 euroa

• Ei kuitteja - maksetaan tavoitteiden toteutumisen perusteellaEi kuitteja maksetaan tavoitteiden toteutumisen perusteella
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Perustamistuki

Tuki kohdennettua, ei voida myöntää sellaisen yrityksen 
perustamiseen, joka koskee ainoastaan henkilöasiakkaille 
suunnattavaa paikallista palveluliiketoimintaa -suunnattavaa paikallista palveluliiketoimintaa 
asiakaspohjaa ei riittävästi ja kannattavuus heikko – muut 
tukivälineet näiden yritysten käytössä, kuten starttiraha

• Perustamistukea ei ole mahdollista myöntää suuria 
kappalemääriäkappalemääriä

• Rajoittuu maaseutualuille kaikkien tuensaajien osaltaRajoittuu maaseutualuille kaikkien tuensaajien osalta
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Käytössä olevat eri tukijärjestelmät
• A) HE 196/2014 laki maatalouden rakennetuista annetun lain 

muuttamisesta 

• Tukea voidaan myöntää maataloustuotteiden kauppakunnostamisessa 
tarvittavien rakennusten, rakennelmien ja rakenteiden uudisrakentamiseen, 
laajentamiseen ja peruskorjaamiseen sekä koneiden ja laitteiden hankintaan.

• Tuettavan toiminnan on hyödynnettävä pääosin maatilan raaka-aineita Tuotteet• Tuettavan toiminnan on hyödynnettävä pääosin maatilan raaka-aineita. Tuotteet 
on valmistettava myytäväksi jälleenmyyjille tai jatkojalostajille.

• Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuote on toimenpiteen jälkeen edelleen 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteessä I tarkoitettu maataloustuote.

• B) Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista 
28/2014 

Maatalousalan ja maaseudun yritystuet- Maatalousalan ja maaseudun yritystuet

• C) Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 
9/20149/2014
- Avustusta ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen eikä 

metsätalouteen. Avustusta ei voida myöntää myöskään 
maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen.
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B) Maatalousalan yritystuetB) Maatalousalan yritystuet
- Investoinnit fyysiseen omaisuuteen, (17 artikla)

Investointituki 

- Tämän toimenpiteen mukainen tuki kattaa aineelliset ja/tai aineettomat 
investoinnit, jotka

• koskevat perussopimuksen liitteeseen kuuluvien maataloustuotteiden jalostusta 
ja kaupan pitämistä kalastustuotteita lukuun ottamatta
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B) Maaseudun yritystuetB) Maaseudun yritystuet
- Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen, (19 artikla) 

• 1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki kattaa 

a) yrityksen perustamistuen, joka on suunnattua) yrityksen perustamistuen, joka on suunnattu 
• muuhun kuin maataloustoimintaan maaseudulla;

• Tuki myönnetään viljelijöille jotka laajentavat taloudellista toimintaansa maataloudenTuki myönnetään viljelijöille, jotka laajentavat taloudellista toimintaansa maatalouden 
ulkopuolelle, sekä mikro- ja pienyrityksille ja luonnollisille henkilöille maaseudulla.

• Tuen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman esittäminen
• Tuki maksetaan vähintään kahdessa erässä enintään viiden vuoden aikana. Tuen 

ii i ä k i d ll t k ä liik t i i t it l itt tviimeisen erän maksamisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman moitteeton 
toteuttaminen.

b) investoinnitb) investoinnit
- Tuki myönnetään mikro- ja pienyrityksille ja luonnollisille henkilöille maaseudulla

sekä maatalousyrityksille.
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Maataloustuotteiden jalostus ja kaupan
pitäminen (investoinnit)pitäminen (investoinnit)

Kenelle
• Tukea voivat hakea maaseutualueilla ja kaupungeissa toimivat mikroyritykset, 

pienet yritykset ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) silloin kun tuettavan 
toiminnan lopputuote on maataloustuote. Lisäksi tukea voidaan myöntää 
maatalousyrityksille.

• Kun tuettavan toiminnan lopputuote on maataloustuotteesta pidemmälle jalostettu• Kun tuettavan toiminnan lopputuote on maataloustuotteesta pidemmälle jalostettu 
elintarvike, niin tukea voivat hakea ja saada ainoastaan maaseutualueilla toimivat 
mikroyritykset ja pienet yritykset (ainoastaan maatalousyritykset voivat hakea ja 
saada tukea myös maaseutualueen ulkopuolella eli myös kaupungeissa).

Mitä
• Tukea voidaan myöntää alkavan tai toimivan yrityksen aineellisiin ja aineettomiin 

investointeihin sekä investoinnin toteutettavuustutkimukseen.
• Tukea ei voida myöntää kustannuksiin, jotka liittyvät yrityksen perusliiketoimintaan.
• Tukitasot määräytyvät yrityksen koon ja sijainnin mukaan. Tuki mikroyrityksille 35 % 

ja pienille yrityksille 30 % ja keskisuurille yrityksille 20 %.j p y y j y y
• Toteutettavuustutkimuksiin voidaan myöntää tukea 40 % (maataloustuotteet) ja 50 

% (elintarvikkeet).
• Investointitukeen sovelletaan valtiontukisääntöjä silloin, kun lopputuote on muu kuin 

maataloustuote.
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Muiden kuin maatalous- ja elintarvikealan
yritysten kehittäminen (investoinnit)yritysten kehittäminen (investoinnit)

Kenelle
• Investointitukea voivat hakea ja saada maaseutualueilla toimivat mikroyritykset ja 

pienet yritykset.

Mitä
• Tukea voidaan myöntää alkavan tai toimivan yrityksen aineellisiin ja aineettomiin 

investointeihin sekä investoinnin toteutettavuustutkimukseeninvestointeihin sekä investoinnin toteutettavuustutkimukseen.
• Tukea ei voida myöntää kustannuksiin, jotka liittyvät yrityksen perusliiketoimintaan.
• Tukitasot määräytyvät yrityksen koon ja sijainnin mukaan. Tuki mikroyrityksille ja 

pienille yrityksille on 20 %.p y y %
• Investoinnin toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää tukea 50 %.
• Investointitukeen sovelletaan valtiontukisääntöjä.
• Maatalousyritys voi olla tuensaajana myös maaseutualueen ulkopuolella. Maatalousyritys voi olla tuensaajana myös maaseutualueen ulkopuolella.
• Yrityksen kokoluokan määrittämiseen sovelletaan komission suositusta 

mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä.
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Yrityksen perustamistuki muuhun kuin
maataloustoimintaan maaseutualueillamaataloustoimintaan maaseutualueilla

Kenelle
• Tukea voivat hakea maaseutualueilla toimivat mikroyritykset ja pienet yritykset. 

Lisäksi tukea voidaan myöntää maatalousyrityksille toiminnan monipuolistamiseen. 
Mitä
• Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää aloittavan yrittäjän ensimmäisen y p y y j

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).
• Tuen myöntäminen, seuranta, maksaminen ja valvonta perustuvat
liiketoimintasuunnitelmaan, jonka vaiheiden ja tavoitteiden toteutumiseen on 

kiinnitettävä erityistä huomiota.
• Tuki maksetaan kertakorvauksena ja vähintään kahdessa erässä perustuen 

tukipäätöksen vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseentukipäätöksen vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseen.
• Tukea voidaan myöntää enintään 35 000 euroa. Kokeiluihin myönnettävän tuen 

enimmäismäärä on 10 000 euroa.
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Tarkka liiketoimintasuunnitelma vaaditaan
ja se on toteutettava moitteettomastija se on toteutettava moitteettomasti

i) Uuden yrityksen perustaminen Edellytyksenä oni) Uuden yrityksen perustaminen.  Edellytyksenä on 
liiketoimintasuunnitelma, jonka toteutumisen perusteella tuki 
maksetaan enintään kolmessa erässä kertakorvauksena. 

( i ää 3 000 i ä k hd )(avustus enintään 35 000 euroa yritystä kohden)
Ei myönnetä hakijalle, joka saa nuoren viljelijän aloitustukea eikä hakijalle, jolle on myönnetty 
starttiraha.

ii)  Toimivan yrityksen kehittäminen (yritystoiminnan uusiutuminen)
Edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelma, jonka toteutumisenEdellytyksenä on liiketoimintasuunnitelma, jonka toteutumisen 
perusteella tuki maksetaan. 

iii) I ii i k k il ( i k j kki läh öi )iii) Innovatiiviset kokeilut (asiakas- ja markkinalähtöisyys)
Edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelma, jonka toteutumisen 
perusteella tuki maksetaan. Avustus on enintään 10 000 euroa.p
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Yrityksen perustamistuki maatalouden 
lkop oliseen rit stoimintaanulkopuoliseen yritystoimintaan 

maaseutualueilla 

• Perustamistukea suunnataan ensisijaisesti perustamisvaiheessa 
oleville uusille yrityksille.

• Perustamistukea voidaan myöntää myös tuotannollista tai 
palveluliiketoimintaa jo harjoittavan toimivan yrityksen p j j y y
kilpailukykyä, kannattavuutta ja tuottavuutta parantaviin, 
laadultaan ja laajuudeltaan merkittäviin lisäarvoa tuottaviin 
kehittämis- ja innovaatiotoimenpiteisiin kansainvälistymiseen jakehittämis ja innovaatiotoimenpiteisiin, kansainvälistymiseen ja 
osaamispääoman lisäämiseen yrityksessä sekä näiden toimien 
suunnitteluun. Tuodaan esim. markkinoille täysin uusi tuote tai 
aloitetaan toiminta täysin uusille markkinoillealoitetaan toiminta täysin uusille markkinoille.
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Yrityksen perustamistuki maatalouden 
lkop oliseen rit stoimintaanulkopuoliseen yritystoimintaan 

maaseutualueilla 

• Tukea voidaan myöntää uuden yrityksen perustaminen tai 
toimivan yrityksen kehittämiseen liittyviin muihin kuin 
investointikustannuksiininvestointikustannuksiin.

• Perustamistukea ei myönnetä yrityksen tuotantotoiminnassa y y y
tarvittavan käyttöomaisuuden hankintaan.

T k id ö tää t k i tää 35 000• Tukea voidaan myöntää avustuksena enintään 35 000 euroa.
- Tukea ei myönnetä omistajan- tai sukupolvenvaihdoksiin eikä pääsääntöisesti myöskään 

henkilöasiakkaille suunnattavan paikallisen palveluliiketoiminnan perustamiseen ja 
ainoastaan paikallisilla markkinoilla toimiville yrityksilleainoastaan paikallisilla markkinoilla toimiville yrityksille

• Myönnettävä tuki on harkinnanvarainen. 
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Yrityksen perustamistukea uuden 
rit stoiminnan aloittamiseen m önnetäänyritystoiminnan aloittamiseen myönnetään 

seuraavasti 

• i) Yrityksen perustamistuki on tarkoitettu maatalouden 
ulkopuolista yritystoimintaa harjoittamaan ryhtyvän uuden 
yrityksen perustamiseen Perustamistukea voidaan myöntää vainyrityksen perustamiseen. Perustamistukea voidaan myöntää vain 
kerran yksittäistä hakijaa ja yritystä kohden.

• ii) Yrityksen perustamistuki on tarkoitettu toimivalle yritykselle 
maatalouden ulkopuolisen uuden yritystoiminnan perustamiseen. 
Edellytyksenä on, että tuen kohteena oleva toiminta on yritykselle 
uutta. Perustamistukea voidaan myöntää myös silloin, kun yritys y y , y y
investoimalla laajentaa olemassa olevaa toimintaansa ja samalla 
käynnistää uutta liiketoimintaa. 

• iii) Perustamistukea voidaan myöntää kohdissa i) ja ii)• iii) Perustamistukea voidaan myöntää kohdissa i) ja ii) 
tarkoitetuille yrityksille markkina- ja asiakaslähtöisiä innovaatioita 
edistävien kokeilujen toteuttamiseen. Edellytyksenä on, että tuen 
k ht l t i i t it k ll ttkohteena oleva toiminta on yritykselle uutta.
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Perustamistuen tukikelpoisia kustannuksia p
koskevat rajaukset 
• Hyväksyttäviä kustannuksia ovat ajallisesti ja sisällöllisesti rajatun y y j j j

toimen kannalta välttämättömät ja tarpeelliset kustannukset

Välttä ättö iä k t k i t k t k t j ill• Välttämättömiä kustannuksia ovat kustannukset, joilla on 
olennaista vaikutusta hankkeen toteuttamiseen.

• Perustamistukea ei myönnetä yrityksen tuotantotoiminnassa 
tarvittavan käyttöomaisuuden hankintaan.

• Tukea ei myönnetä omistajan- tai sukupolvenvaihdoksiin eikä 
pääsääntöisesti myöskään henkilöasiakkaille suunnattavan p y
paikallisen palveluliiketoiminnan perustamiseen ja ainoastaan 
paikallisilla markkinoilla toimiville yrityksille
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Tukea voidaan myöntää esim. seuraaviin y
kohtuullisiin tukikelpoisiin kustannuksiin 

• Uuden yrityksen perustaminen (i): 
- liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien konsultointi ja 

asiantuntijapalvelujen hankkiminenasiantuntijapalvelujen hankkiminen 
- liikkeenjohdon koulutus ja työkorvaukset 
- ostopalvelut 
- pienhankinnat
- energia-, vesi- ja lämmityskustannukset tai muut vastaavat 

kustannukset
- muut uuden yrityksen alkuvaiheessa tarpeelliset kustannukset 

(esimerkiksi uuden tuotteen tai palvelun lanseeraamisesta aiheutuvat 
kustannukset).kustannukset). 
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Tukea voidaan myöntää esim. seuraaviin y
kohtuullisiin tukikelpoisiin kustannuksiin 

• Toimivan yrityksen kehittäminen (ii): 
- hankkeen valmistelu- ja suunnittelu (esimerkiksi uutta liiketoimintaa 

koskevat selvitykset)koskevat selvitykset)
- ulkopuolisten palvelujen, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö
- työkorvaukset
- matka- ja majoituskustannukset
- messut, näyttelyt ja vastaavat tapahtumat kotimaassa ja ulkomailla
- koneet ja laitteet tai niiden vuokratkoneet ja laitteet tai niiden vuokrat
- raaka-aineet ja puolivalmisteet
- pienhankinnat 
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Tukea voidaan myöntää esim. seuraaviin 
koht llisiin t kikelpoisiin k stann ksiinkohtuullisiin tukikelpoisiin kustannuksiin
rajatuin ehdoin 

• Innovatiiviset kokeilut (iii)
- Tukea voidaan myöntää kokeilusta aiheutuviin tarpeellisiin 

kertaluonteisiin kustannuksiinkertaluonteisiin kustannuksiin.
- Toimenpidesuunnitelmasta tulee käydä ilmi miten olemassa olevan 

tiedon (tieteellisen, teknisen, liiketoiminta- ja muun relevantin tiedon ja 
t it j h kki i t hdi tä i tä kk i t j kä ttöä) lltaitojen hankkimista, yhdistämistä, muokkaamista ja käyttöä) avulla 
kehitetään uusia tai parannettuja tuotteita, prosesseja tai palveluja

- Tuki on tarkoitettu tarkasti rajattuun hankkeeseen, jolla on jo 
itt l ih h itt i tsuunnitteluvaiheessa havaittavissa uutuusarvoa

- Lisäksi tämä voi kattaa myös toiminnan, jonka tarkoituksena on uusien 
tuotteiden, prosessien tai palveluiden peruskäsitteiden määrittely, 
suunnittelu ja dokumentointi

- Normaalin tuotteen, palvelun tai muun liiketoiminnan viilaamiseen ja 
kehittämiseen tätä ei voi käyttää. Esim. kausituotteiden uudelleen 
muotoilu ei ole mahdollista tällä tukimuodolla.
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Maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan p y y
tehtävät investoinnit maaseutualueilla

I t i tit ki t k it tt t l d lk li t• Investointituki on tarkoitettu maatalouden ulkopuolista 
yritystoimintaa harjoittavan alkavan tai toimivan yrityksen 
aineellisen tai aineettoman alku- ja laajennusinvestoinnin 
rahoittamiseen.

• Tuettavia investointeja ovat esimerkiksi yritystoiminnan vaatimat 
tarpeelliset toimi- tai laitostilat ja koneet ja laitteet sekätarpeelliset toimi tai laitostilat ja koneet ja laitteet sekä 
aineettomat investoinnit. 

• Yksinkertaisia korvausinvestointeja ei tueta. Niillä tarkoitetaan 
vanhan omaisuuden korvaamista uudella tehokkuudenvanhan omaisuuden korvaamista uudella tehokkuuden 
säilyttämiseksi ja sellaisia menoja pääomakannan jatkuvan 
tuottavuuden ylläpitämiseksi, jotka eivät liity alku- tai 
l j i i iilaajennusinvestointiin.

• Tuki voi olla III-tukialueella enintään 20 % avusta mikroyrityksille 
ja pienille yrityksille.j p y y
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Uusi kausi uudet tulkinnatUusi kausi – uudet tulkinnat

” i lli ll i d ll ” l it k k i j l it k i• ”aineellisella omaisuudella” maa-alueita, rakennuksia ja laitoksia 
sekä koneita ja laitteita;

• ”aineettomalla omaisuudella” omaisuutta, jolla ei ole fyysistä tai j yy
taloudellista ilmentymää, kuten patentteja, lisenssejä, taitotietoa 
tai muuta henkistä omaisuutta;

• ”hankkeeseen tai toimintaan liittyvien töiden aloittamisella” joko• hankkeeseen tai toimintaan liittyvien töiden aloittamisella  joko 
toiminnan tai investointiin liittyvien rakennustöiden aloittamista tai 
ensimmäistä laillisesti velvoittavaa sitoumusta tilata laitteita tai 
käyttää palveluja taikka muuta sitoumusta joka tekee hankkeestakäyttää palveluja taikka muuta sitoumusta, joka tekee hankkeesta 
tai toiminnasta peruuttamattoman; maan ostoa ja valmistelutöitä, 
kuten lupien hankkimista ja alustavien toteutettavuustutkimusten 

k i ä i k öid i i i lk i k itekemistä, ei katsota töiden tai toiminnan alkamiseksi;
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Uusi kausi – uudet tulkinnat
• Tukikelpoiset kustannukset on osoitettava asiakirjoilla, joiden on 

oltava selkeitä, eriteltyjä ja ajantasaisia.oltava selkeitä, eriteltyjä ja ajantasaisia.
• Tukea voi saada seuraaviin tukikelpoisiin kustannuksiin: 

- a) kiinteän omaisuuden rakentaminen, hankkiminen tai kunnostaminen; 
t kik l i t i t j ää ä i tää 10 ttimaa on tukikelpoista ainoastaan, jos määrä on enintään 10 prosenttia 

kyseisen toimen tukikelpoisista kokonaiskustannuksista; 
- b) uutena hankittavat koneet ja laitteet
- c) a ja b alakohdassa tarkoitettuihin menoihin liittyvät yleiskulut,
- d) tietokoneohjelmistojen hankkiminen tai kehittäminen

• Käyttöpääomaa ei pidetä tukikelpoisena kustannuksenaKäyttöpääomaa ei pidetä tukikelpoisena kustannuksena
• Ravintokasveista tuotettuihin biopolttoaineisiin liittyvät investoinnit 

eivät ole tukikelpoisia
• Tukea ei saa myöntää investointeihin, jotka tehdään unionin 

voimassa olevien vaatimusten noudattamiseksi
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Toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää p
kilpailua suosimalla tuensaajaa

T ähäi ää ä it k i i k k t i ähäi• Tuen vähäinen määrä, yrityksen pieni koko tai vähäinen 
markkinaosuus eivät sulje pois kilpailun vääristymän 
mahdollisuutta, etenkin jos kyseisillä markkinoilla kilpailu on 
kovaa. 

• Vähäinenkin tuki vahvistaa edunsaajan asemaa kilpaileviin• Vähäinenkin tuki vahvistaa edunsaajan asemaa kilpaileviin 
yrityksiin verrattuna, eikä näin ollen ole olennaista, onko kilpailun 
vääristymä merkityksellinen vai ei. 

• Yleistä valtiontukikieltoa sovelletaan suuruudestaan riippumatta 
jokaiseen tukeen, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua, siltä jo a see u ee , jo a ää s ää a u aa ää s ää pa ua, s ä
osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 

9.3.2015Sivu 32



M d k hittä i hj lMaaseudun kehittämisohjelma 
2014-20202014-2020
Uutta hankehallinnoinnissa: 
yksinkertaistetut kustannusmallit ja 
sähköinen asiointi
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Hanketukien kustannusmallit

Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020
käytetään pääsääntöisesti yksinkertaistettuja
kustannusmalleja, jotta maksatusajat lyhentyvät.

Valittava kustannusmalli on perusteltava tukea haettaessa.

1 Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta1. Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta 
palkkakustannusten perusteella (flat rate)
24 % (sis. matkakustannukset + hallintokulut)
15 % (sis hankkeen hallintokulut)15 % (sis. hankkeen hallintokulut)

2. Kertakorvausmenettely (lump sum)
J lki t ki i tää 100 000Julkinen tuki enintään 100 000 euroa 

3. Todellisiin kustannuksiin perustuva
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Flat rate

• yleiskustannusten prosenttimääräinen korvaus

• tuensaajan on esitettävä ja todennettava vain osa 
kustannuksista, eli ns. välittömät kustannukset, todellisiin 
kustannuksiin perustuen (mm. ostopalvelut)

Fl t t ll k t tt i älilli iä k t k i• Flat ratella katettavia välillisiä kustannuksia 
(prosenttimääräisenä korvattavat kustannukset) ei tarvitse 
maksatusvaiheessa todentaa kirjanpidon ottein tai tosittein, 
eikä tarkastaa.
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Hanketukien kertakorvaus (lump sum)Hanketukien kertakorvaus (lump sum)

• Tuen määrä voi olla enintään 100 000 euroaTuen määrä voi olla enintään 100 000 euroa
• Hankkeen tulokset / tuotokset / toteutettavat toimenpiteet ovat 

selkeästi ja yksiselitteisesti määriteltävissä Esim. sovitut 
koulutuspäivät, investointi, selvitys…

• Kertakorvaus voidaan jakaa osiin, jolloin jokaiselle osiolle 
määritellään erikseen saavutettava tulos ja maksettavamääritellään erikseen saavutettava tulos ja maksettava 
korvaus
Koulutuksen suunnittelu (osa 1), koulutuspäivien 

järjestäminen (osa 2)järjestäminen (osa 2)
Osia voi olla enintään kolme!

• Hankkeen toteutuminen arvioidaan kirjallisen selvityksen ja j y j
maaseutuviraston määräyksen mukaisten muiden selvitysten 
perusteella
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Yritystukien kustannusmallit

• Yrityksen perustamistuki (maksaminen)
1 ä t ki äätö t i id it l k l j1. erä tukipäätös, toimenpidesuunnitelma, kauppa-, alv- ja 
ennakkoperintärekisterit.
2. erä vähintään 50 % suunnitelmasta toteutettu
3. erä toimenpidesuunnitelma 100 % toteutettu

• Yrityksen investointituki (rakennukset, koneet ja laitteet)
• Investoinnin toteuttavuustutkimus 

Molemmat kustannusperusteisiaMolemmat kustannusperusteisia
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Kevyempään hallintoon

• Kirjanpidon ammattilainen alusta asti mukaan
S lk ä l tt i l d k t ti• Selkeä luettavissa oleva dokumentaatio

• Kaikki liitteet tarvitaan
• Menon kohtuullisuusMenon kohtuullisuus
• Hankintalain mukaiset menettelyt
• Sähköinen asiointi
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Hyrrä sähköinen asiointipalvelu 
http://www.mavi.fi/hyrrap y

M d t ki ähköi h k lk k ää 2015 ik• Maaseudun tukien sähköinen haku alkaa kevään 2015 aikana. 

• Maaseudun kehittämiseen liittyvä paperityö helpottuu, kun yhäMaaseudun kehittämiseen liittyvä paperityö helpottuu, kun yhä 
useampien tukien haku muuttuu sähköiseksi. 

• Maaseudun yritys- ja hanketuet sekä maatiloille tarkoitetut 
i t i ti j l it t t i k ää tä 2015 lähti h kinvestointi- ja aloitustuet voi keväästä 2015 lähtien hakea 
sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelun kautta. 

• Verkkopalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa. p j j p
• Hakemuksen voi jättää mihin vuorokauden aikaan tahansa, 

miltä tahansa koneelta, jossa on verkkoyhteys. 
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Tutustu Hyrrään 
http://www.mavi.fi/hyrrap y

• Tutustu Hyrrän ohjevideoihin http://www.mavi.fi/hyrra

• Ohjevideoita tehdään lisää sitä mukaa kuin Hyrrän 
käyttöönotto etenee.y

• Kaikki toimittamasi hakemukset tietoineen tallentuvat Hyrrään, 
j t t öh i ki kä i ttä i ijosta ne ovat myöhemminkin sekä sinun että viranomaisen 
saatavilla.

• Katso-tunniste mahdollistaa asioinnin organisaation nimissä.g
• Perusta ensin Katso-tunniste osoitteessa yritys.tunnistus.fi. 

Tutustu Katso-ohjeeseen http://www.mavi.fi/hyrra .
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Näin hakemusprosessi eteneeNäin hakemusprosessi etenee 
Hyrrässä:
• Täytä hakemus ja lähetä se sähköisesti viranomaiselle 

Hyrrässä. Hyrrä ohjaa ja opastaa sinua hakemuksen 
täyttämisessä, tarvittavien liitteiden lisäämisessä ja y j
lähettämisessä. Hakemus allekirjoitetaan sähköisesti.

• Saat ilmoituksen siitä, että hakemuksesi on tullut vireille. 
Samalla saat tiedon hakemuksen käsittelijästä ja arvionSamalla saat tiedon hakemuksen käsittelijästä ja arvion 
käsittelyajasta.

• Kun hakemuksesi on käsitelty, saat tukipäätöksen Hyrrän 
kautta. Jos hakemusta tarvitsee täydentää, saat asiasta 
täydennyspyynnön.

• Kun olet aloittanut hankkeen ja kustannuksia on syntynyt, haeKun olet aloittanut hankkeen ja kustannuksia on syntynyt, hae 
maksua Hyrrässä. Jos maksuhakemusta tarvitsee täydentää, 
toimita täydennykset Hyrrän kautta. Kun maksupäätös on 
tehty saat tiedon siitä Hyrrään ja rahat tulevat tililletehty, saat tiedon siitä Hyrrään ja rahat tulevat tilille. 
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Lisätietoja:

ELY-keskus www.ely-keskus.fi/pirkanmaa
Leader-ryhmät www.leadersuomi.fi
M t i t htt // i fiMaaseutuvirasto http://www.mavi.fi

www.maaseutu.fi

Sähköinen asiointi:
Hyrrä http://www.mavi.fi/hyrra 
Katso-palvelu https://yritys.tunnistus.fi 

http://vero.fi/katso
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Kiitos mielenkiinnosta!

Pirkanmaan ELY-keskuksen asiantuntijoiden 
yhteystiedot löytyvät www sivuilta kohdastayhteystiedot löytyvät www-sivuilta, kohdasta 
asiantuntijahaku.

Puhelinvaihde: 0295 036 000

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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