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Yritystukien suuntaaminen
• Toteutetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa
ensisijaisesti sekä alueellisia maaseudun
kehittämissuunnitelmia ja paikallisia strategioita
- Virallisia alueellisia linjauksia ei voi olla

• Tekeillä Leader-ryhmien kanssa yhteinen paperi
suuntaamisesta, pientä viilausta vielä tarvitaan
- Hyvä saada myös kehittämisyhtiöiden/neuvojien näkemyksiä
- Laitetaan tiedoksi ja nähtäville nettisivuille ym.

Sivu 2

27.5.2015

Yleistä
• Tuki on harkinnanvaraista
• Käytössä valintajaksot, valintakriteerit ja
pisteytysmenettely
• Maaseutuohjelman tavoitteet huomioon
• Edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
• Kilpailutilanne
• Päätoimisuus, ammattimainen yritystoiminta
• Tukikelpoiset yritykset
• Tukikelpoinen alue = koko Keski-Suomi poislukien
Jyväskylän keskusta-alueet (paitsi maataloustuotteiden
jalostus, maatalous)
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Eräitä suuntaamisen alakohtaisia
tarkennuksia
• Asiantuntijapalveluyritykset
- Asiantuntijapalveluyritysten (mm. liikkeenjohto, markkinointi)
hankkeilla tulee olla merkittävä, toimialan tavanomaisia
palvelumalleja uudistava vaikutus tai kansainvälistymiseen
tähtäävä tavoite

• Hevosyrittäjyys
- Hevosyritysten rahoituksen painopisteenä on toimivien
tallien kehittäminen. Uusien tallien rahoituksen osalta
tarkastellaan erityisesti kilpailutilannetta, kannattavuutta
sekä ammattitaitoa. Tallien osalta edellytetään vähintään
kymmentä hevospaikkaa
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• Matkailuyritykset
- Matkailurahoituksen painopiste on yritysten
palvelutuotannon monipuolistamisessa, laadun
parantamisessa ja käyttöasteiden nostamisessa
- Aloittavien yrittäjien hankkeissa kiinnitetään erityistä
huomiota alan kilpailutilanteeseen, riittävään yrityskokoon ja
ammattimaiseen toimintaan
- Maaseutumatkailuksi katsottava loma-asuntojen
vuokraustoiminta edellyttää vähintään tavoitteeksi asetettua
kolmea loma-asuntoa. Yksinomaan mökkien lukumäärä ei
tuo kannattavuutta. Mökkien käyttöasteella ja muilla
matkailijoita palvelevilla tuotteilla on merkitystä
rakennettaessa kannattavaa liiketoimintaa. Käyttöasteella ja
muilla matkailijoita palvelevilla tuotteilla on olennainen
merkitys hanketta arvioitaessa.
- Matkailukeskusten lomaosaketyyppistä tai pitkäaikaiseen
vuokrauskäyttöön tarkoitettua rakentamista ei tueta
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• Urakointipalvelut
- Urakoinnissa rahoitetaan hankkeita, joilla luodaan uusia
ansaintamahdollisuuksia ja monipuolistetaan alueen
palvelutuotantoa kilpailutilanne

• Maatalouskoneilla tehtävä koneurakointi
- Maaseutuohjelman mukaisen yritystuen kautta voidaan
rahoittaa maatalouskoneilla tehtävää urakointia seuraavissa
tapauksissa :
- Hakija on urakointia harjoittava mikroyritys joka ei itse
harjoita maataloutta, mutta myy urakointipalveluita omana
toimintana alueen viljelijöille.
- Hankittavat koneet- ja laitteet ovat uusia

• Bioenergia?
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• Hyvinvointi-, hoiva- ja kotipalvelut
- Rahoitusta voidaan myöntää yrityksen palvelutuotannon
kehittämiseen liittyviin hankkeisiin. Investointituen kohteena
voi olla pääsääntöisesti vain alan merkittävät erityiskone- ja
laiteinvestoinnit. Kiinteistöjen hankkimista, rakentamista ja
kunnostamista ei pääsääntöisesti tueta.

• Huoltamo- ja liikenneasemat
• Kyseisen toimialan hankkeet on pääsääntöisesti linjattu pois
ELY- keskuksen rahoituksen piiristä johtuen siitä että
toimialalla on merkittävää kilpailua eikä rahoituksen
myöntäminen ole siten perusteltua. Toimialan hankkeet ovat
luonteeltaan vähittäiskaupan toimialaan kuuluvia eikä niitä
siten lueta varsinaisiksi matkailuinvestoinneiksi.
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• Kyläkaupat
- Tukea voidaan myöntää maaseudulla olevan kyläkaupan
investointeihin (kyläkauppatuen ehtoihin perustuen ja silloin,
kun kyseessä on ”ainut palvelupiste”). Hakemukset ohjataan
ensisijaisesti Leader-ryhmiin.
• Tehdäänkö kyläkaupoista ”suuntausta” ylipäänsä?
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Rahoituksen ulkopuolelle jääviä esim.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

käytetyt koneet ja laitteet
yrityksen tavanomaiset korvausinvestoinnit
yrityksen omaan käyttöön tulevat varasto- ja korjaustilat
autot, traktorit, metsätraktorit, monitoimikoneet, vetokoneet
energiaturpeen tuotantoon liittyvät hankkeet
maanrakennukseen soveltuvat koneet ja laitteet, esim. kaivurit
toisen yrityksen liiketoiminnan, osakkeiden tai osuuksien hankinta tai muu
omistajanvaihdoksen rahoittaminen
hoivapalvelut, jos ulkoistetaan kunnan peruspalvelutuotantoa
kiinteistön tai maapohjan hankintaa ei pääsääntöisesti tueta
tukku- ja vähittäiskauppaan liittyvät hankkeet
kalustoon hyväksytään yritystoiminnan kannalta vain olennaiset hankinnat.
Alle kolme vuotta yritystoiminnassa kestävät (esim. perus atk- laitteet,
puhelimet ja ohjelmat) ja arvoltaan vähäiset pienhankinnat jätetään
pääsääntöisesti pois tuen piiristä.
viranomaishyväksyntään liittyvät maksut , lisenssit, luvat ym. kuten esim. CEmerkinnän käyttöoikeudesta ja voimaantulosta perittävät kulut
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