Maaseudun yritysrahoituksen suuntaaminen
Varsinais-Suomessa
Suuntaamisen perusteet
Maaseudun yritystuen suuntaamisen lähtökohtana ohjelmakaudella 2014 - 2020 ovat:
· Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta (28/2014)
· Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta
(80/2015)
· Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
(maaseutuohjelma)
· Varsinais-Suomen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma
· Leader-ryhmien paikalliset strategiat
· Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja alueen Leaderryhmien välinen yhteistyösopimus
· Valtiontukisäännöt
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettava yritystuki on harkinnanvaraista tukea. Tavoitteena on edistää maatalousalan ja maaseutualueiden
kehittymistä, työllisyyttä ja yritysten kilpailukykyä. Rahoitettaviksi valitaan toimenpiteet, jotka parhaiten edistävät
maaseutuohjelman, alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman tai paikallisten strategioiden tavoitteiden
toteutumista.
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksellä on
edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Lisäksi
rahoitettavan toimenpiteen on oltava yritykselle merkittävä. Toimenpiteen tulee vaikuttaa olennaisesti yrityksen
perustamiseen, kasvuun tai kehittymiseen. Taloudellisten vaikutusten lisäksi merkittävyyttä arvioidaan mm. toimenpiteen tulosten ja kustannusten perusteella. Rahoitettavat toimenpiteet valitaan valintakriteereiden perusteella.
Yritystukea myönnettäessä huomioidaan olemassa
oleva tarjonta ja yritysten kilpailuedellytykset rahoitettavalla toimialalla ja alueella. Kilpailua vääristävien vaikutusten välttämiseksi tukea ei myönnetä toimintaan, jossa
on runsaasti kilpailevaa tarjontaa, vaikka tukea hakevalla yrityksellä olisikin edellytyksiä menestyä kilpailussa. Huomioiden sekä markkina-alueen rajallisuus että

laajemmin toimialan vallitseva kilpailutilanne tukien ulkopuolelle jäävät ELY-keskuksen näkemyksen mukaan
pääsääntöisesti seuraavien toimialojen yritykset: tavanomainen asennus- ja urakointiluonteinen toiminta: LVIS
–alan yritykset, maa-, metsä, -vesi- ja talonrakennusurakointi sekä tukkukaupat & maahantuonti & välitystoiminta.
Paikallisesti toimivalle yritykselle tukea voidaan myöntää
vain, jos yritys korvaa tuotteillaan tai palveluillaan alueen
ulkopuolelta hankittavia palveluita tai tuotteita taikka täydentää alueellista tarjontaa, johon toimivat yritykset eivät
kohtuudella kykene vastaamaan.
Paikallisilla markkinoilla toimiviksi katsottavia yrityksiä ja
näin ollen tukien ulkopuolelle pääsääntöisesti jääviä ovat
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan ainakin seuraavien toimialojen yritykset: ravitsemispalvelut (ravintolat,
lounaspaikat, kahvilat), huoltoliikkeet ja korjaamot, hyvinvointipalvelut (kuntosalit, liikuntapaikat, fysioterapiat,
parturikampaamot jne.), vähittäiskaupat ja sekä sosiaalija terveydenhuoltoala (hoivakodit, päiväkodit jne.). Arviointi perustuu tapauskohtaiseen tarkasteluun.
Tuettavan toiminnan on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle yrityksessä toimivalle yrittäjälle
tai työntekijälle.

Yrityksen sijainti
Maaseudun yritystukea voidaan myöntää maaseutualueella sijaitseville yrityksille. Varsinais-Suomen ELY-keskus ja alueen Leader-ryhmät ovat yhteistyössä määritelleet maaseutualueen. Maaseutualueen ulkopuolelle jäävistä keskusta-alueista on laadittu kartat, jotka ovat nähtävissä ELY-keskuksen www-sivuilla.
Kun kyse on maataloustuotteiden jalostuksesta ja kaupanpitämisestä tai maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa harjoittavasta maatilasta, investointitukea voidaan
myöntää myös kaupunkialueella sijaitsevalle yritykselle.

Yrityksen perustamistuki
Perustamistukea voidaan myöntää maatalousalan ja metsätalouden ulkopuolisen yritystoiminnan aloittamiseen.
Perustamistukea myönnetään ensisijaisesti aloittavalle
yritykselle, mutta tukea voidaan myöntää myös toimivan
yrityksen liiketoiminnan uudistamiseen. Perustamistukea
suunnataan yrityksille, jotka tuovat markkinoille uuden

www.ely-keskus.fi

tuotteen tai palvelun. Perustamistukea voidaan myöntää
ainoastaan maaseutualueella sijaitseville yrityksille.
Perustamistuella voi hankkia esimerkiksi liike-toiminnan
käynnistämisessä tai kehittämisessä tarvittavia asiantuntija- tai neuvontapalveluita. Perustamistukea myönnetään
ensisijaisesti yrityksille, joiden perustamistoimenpiteistä
ja kustannuksista merkittävä osa kohdistuu liiketoiminnan
kehittämiseen liittyviin toimenpiteisiin. Perustamistukea
voi saada yli 5 000 euron kehittämistoimenpiteisiin ja
enintään 35 000 euroa.

Investointituki
Investointitukea voidaan myöntää alkavan tai toimivan yrityksen aineelliseen tai aineettomaan alku- tai laajennusinvestointiin. Tuki kohdennetaan kasvaviin ja/tai kehittyviin pieniin yrityksiin sekä toimintojaan maatalouden ulkopuolelle monipuolistaville maatiloille. Keskisuurille yrityksille tukea voidaan myöntää silloin, kun tuettavan toiminnan lopputuote on maataloustuote.
Investointitukea ei myönnetä alle 10 000 euron investointiin. Tuen määrä määräytyy yrityksen koon ja tuettavan
toiminnan perusteella:

Lopputuote

Maataloustuote

Elintarvike

Muu

Yrityskoko
Mikroyri20 %
35 %
tys*
Pieni yri30 %
20 %
tys
Keskisuuri
20 %
yritys
*Mikroyritykselle saaristoalueella ilman kiinteää
tieyhteyttä enimmäistukitaso 35 %.

20 %
20 %
-

Rakennuksen hankinta tai uudisrakentaminen edellyttää
pääsääntöisesti viiden vuoden pysyvyyttä.
Investoinnin edellytysten selvittämiseen voidaan myöntää
tukea 40–50 % kustannuksista. Toteutettavuustutkimuksesta aiheutuvat kustannukset ovat tukikelpoisia, vaikka
suunniteltua investointia ei toteutettaisikaan.
Lisätietoja:
Yritysasiantuntija Sirkka Rantala, puh. 0295 022 742
Yritysasiantuntija Mia Vienne, puh. 0295 022 756

Toimialoja koskevia linjauksia
Vuokramökkitoiminta edellyttää pääsääntöisesti aiempaa
ammattimaista toiminnan harjoittamista. Yksinomaan
mökkien lukumäärä ei tuo kannattavuutta. Mökkien käyttöasteella ja muilla matkailijoita palvelevalla tuotteilla on
olennainen merkitys rakennettaessa kannattavaa yrityskokonaisuutta. Pitkäaikaista vuokraustoimintaa ei rahoiteta.
Hevosiin liittyvää yritystoimintaa, kuten ratsastus- tai valmennustalleja, voidaan rahoittaa silloin, kun kyse on ammattimaisesta yritystoiminnasta.
Sosiaali- ja terveysalan toimintaa rahoitetaan vain, jos kyseessä on toiminta, joka ei ole yhteiskunnan järjestämisvastuulla ja asiakaskunta tulee yksittäistä kuntaa laajemmalta alueelta. Jos tavoitteena on ainoastaan ulkoistaa
kunnan palvelutuotantoa, ei rahoitusta kuitenkaan myönnetä.
Seuraavia toimenpiteitä ei rahoiteta:
· leasingrahoituksella hankittu omaisuus
· liikennealan investoinnit
· puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan
metsätraktorin hankinta
· maatalouden alkutuotantoon tarkoitetun koneen tai
laitteen hankinta
· traktorin hankinta
· energiakäyttöön tarkoitetun turpeentuotanto
· toimintamenot, eläinten hankinta, korvausinvestoinnit
· yrityskaupat, joissa on kyse olemassa olevan liiketoiminnan jatkamisesta sekä omistajanvaihdokset
· pääosin vuokraustoimintaan perustuva liiketoiminta
· yrityksen omien koneiden huolto- ja säilytystilat.

Seuranta ja muutokset
Nämä suuntaukset koskevat 1.4.2017 ja sen jälkeen Varsinais-Suomessa vireille tulevia yritystukihakemuksia.
Ohjelman toteutumista seurataan ja arvioidaan. Ohjelmakauden kuluessa näitä suuntauksia voidaan tarpeen mukaan tarkentaa ja muuttaa.
Yritys- ja energia-asiantuntija Markku Alm, puh. 0295 022 542
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