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Keski-Suomen LEADER-toimintaryhmät

Mikroyrittäjien
tukimahdollisuudet
ja rahoitusmuodot

•

JyväsRiihi ry: Jyväskylän maaseutualueet (pl Korpilahti), Laukaa,
Muurame ja Uurainen
www.jyvasriihi.fi

•

Maaseudun kehittämisyhdistys Viisari ry: Kannonkoski, Karstula,
Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja
Äänekosken maaseutualueet
www.viisaankivi.fi/viisari

•

Maaseutukehitys ry: Konnevesi, Hankasalmi, Toivakka, Joutsa ja
Luhanka
www.keskisuomenmaaseutu.info/maaseutukehitys

•

Vesuri-ryhmä ry: Jämsä, Keuruu, Kuhmoinen, Multia ja Petäjävesi
sekä Jyväskylän Korpilahden alue
www.keskisuomenmaaseutu.info/vesuriryhma

JyväsRiihi ry
Paikallinen LEADER-toimintaryhmä

Toiminnan tuloksia 2007‒2010
JyväsRiihessä

• Yleishyödyllinen yhdistys, johon
voivat liittyä kaikki toiminnasta
kiinnostuneet

• LEADER-rahoitusta jaettavissa vuosina 2007‒2013
noin 3 milj.€

• Toiminta-alueena Jyväskylän
maaseutualueet (pl Korpilahti),
Laukaa, Muurame ja Uurainen
• Tavoitteena yritysten ja yhdistysten aktivointi paikalliseen omaehtoiseen kehittämiseen
• Rahoittaa ”ruohonjuuritasolta” lähtevää toimintaa: yhdistysten
pieniä hankkeita tai mikroyritysten kehittämistä
• Ohjausta ja neuvontaa LEADER-rahoituksen hakemiseen ja
myönnetyn rahoituksen maksatukseen liittyen.

• Vuosina 2007‒2013 vastaanotettu 97 hakemusta
• Puollettuja hakemuksia 61 kpl (yritystuet 30, hanketuet 31)
• Puollettujen hakemusten kokonaisrahoitus yhteensä
2,5 milj.€, josta julkista tukea 1,5 milj.€
• Kehitettäviä toimialoja mm.
* Huolto-, ympäristö-, riistan- ja metsänhoitopalvelut
* Matkailu ja sen oheispalvelut
* Hoitoala (ihmisille ja eläimille)
* Käsi- ja taide- sekä ääniteteollisuus

Toiminnan tuloksia 2007‒2010/ yritystuet

Tuki- ja neuvontapalveluita tarjoavat organisaatiot:

Tuettuja toimenpiteitä
• Aloittavan yrityksen toimintaedellytysten selvittäminen,
asiakaskartoitus
• Yrityksen markkinoinnin kehittäminen
• Mm. kalastusmatkailuveneen, sorvin, hevosten laserhoitolaitteen, puumurskaimen, klapikoneen, katuvalohuoltoon
työkoneen hankintaa tai muita alkavan yrityksen kone- ja
laitehankintoja
• Äänitysstudion tai hevosten kävelytyskoneen rakentaminen
• Matkailukohteiden, Muista kukkasin -palvelun tai
risumoton tuotekehitys

• Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
www.ely-keskus.fi
• Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) www.mol.fi
• Seudulliset yrityspalvelukeskukset tai kehittämisyhtiöt mm.
www.jykes.fi www.jamsek.fi www.keulink.fi
• Uusyrityskeskukset www.uusyrityskeskukset.fi
• Pro Agria maaseutukeskukset www.proagria.fi
• Yrittäjäjärjestöt
• Kuntien elinkeinoasiamiehet
• Kehittämishankkeet

• Ensimmäisen työntekijän palkkaus
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Rahoituspalvelut:
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LEADER-tuki

Finnvera www.finnvera.fi
• Rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja
kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä
suojautumiseen
• Tarjoaa lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja
vientitakuita
ELY-keskukset www.ely-keskus.fi
• Harkinnanvaraiset avustukset investointeihin,
kehittämiseen tai työntekijöiden palkkaamiseen
• Avustus esim. Euroopan Aluekehitysrahastosta
(EAKR) tai Euroopan unionin Maaseuturahastosta
(vain maaseudulla toimivat yritykset)

• Harkinnanvaraista rahoitusta MIKROYRITYSTEN
investointeihin, kehittämiseen ja ensimmäisen
ulkopuolisen työntekijän palkkaamiseen.
• Rahoitus Euroopan unionin maaseuturahastosta ja
valtiolta.
• Rahoitusehdot pohjautuvat EU:n ja kansalliseen
lainsäädäntöön ja ohjeistukseen
• Harkinnanvaraisen rahoituksen puoltamisesta
päättää yhdistyksen hallitus,
virallisen rahoituspäätöksen tekee Keski-Suomen
ELY-keskus

LEADER-tukea voi hakea 1/2:

LEADER-tukea voi hakea 2/2:

• MIKROYRITYS aloittaessaan, laajentaessaan tai
kehittäessään toimintaansa
- alle 10 työntekijää
- liikevaihto max. 2 milj. euroa
- taseen loppusumma max. 2 milj. euroa
- suurempi yritys saa omistaa enintään 1/4 osan
- sijaitsee tai toimii tukikelpoisella alueella

• MAATALOUSYRITYS (maatila) joka aloittaa
toiminnan laajentamisen maatalouden ulkopuolelle
tai jatkaa laajentamista

Millainen yrittäjä voi olla hakijana?
• Yrittäjän ikä: 18‒62 vuotta
• Riittävä ammattitaito: koulutus tai vähintään
3 vuoden työkokemus

• Maatilatuotteiden jalostukseen tai markkinoinnin
kehittämiseen liittyviä investointeja voidaan tukea,
jos tuote on ns. annex I–listalla (esim. meijerit, myllyt,
teurastamot)

Yritystuen edellytykset
• Yrittäjyys on päätoimista tai yrittäjällä on aikomus
siirtyä kokopäiväiseksi yrittäjäksi

• Määräysvalta yrityksessä tukikelpoisilla henkilöillä
ja heidän perheenjäsenillään

• Tuella on olennaista merkitystä yritystoiminnan
käynnistämiseen, laajentumiseen tai mahdollisuuteen
jatkaa toimintaansa markkinaolosuhteiden muutosten
johdosta

• Taloudellinen asema; kannattavuus,
maksuvalmius, vakavaraisuus, markkinat

• Toimenpiteen kustannukset ovat kohtuullisia ja
tarpeellisia
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Investointituki (20‒35%) 1/2

Investointituki 2/2

• Yritystoiminnan käynnistämiseen tai kehittämiseen
liittyviin kone- tai laiteinvestointeihin

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat esim.:

• Rakentamiseen tai rakennuksen korjaamiseen
liittyviin kustannuksiin: uuden tuotantorakennuksen
rakentaminen, laajentaminen ja korjaaminen

• Rakennuksen kiinteät varusteet, koneet ja laitteet,
kalusto

• Rakennuksen rakentamiskustannukset

• Aineettomien oikeuksien hankkiminen:
- valmistusoikeudet
- lisenssit

• Suunnittelukustannukset (max. 10% rakentamisen
kustannuksista)

Käynnistystuki 1/2

Käynnistystuki 2/2

• Ensimmäisten ulkopuolisten työntekijöiden
palkkaamiseen yrityksen tavanomaista, säännöllistä
liiketoimintaa varten

• Yritykselle, jossa ei ole ollut työntekijöitä yrittäjää lukuun
ottamatta yli puoli henkilötyövuotta vastaavassa
yritystoiminnassa sinä tilikautena, jona hakemus on tullut
vireille, ja sitä edeltäneenä tilikautena

• Palkattava jatkuvaan työsuhteeseen, (vähintään 25
viikkotuntia)
• ½ - 2 vuoden ajanjaksolle
• Tuki 50% ennakonpidätyksenalaisesta palkasta

Kehittämistuki (50% / 90%)
• kehittämistyöstä ja sen suunnittelusta aiheutuvaan
asiantuntija-apuun tai koulutukseen, joka hankitaan yrityksen
ulkopuolelta ja jonka avulla yritys voi suunnitella:
- toimintansa tehostamista, laajentamista tai
uudelleen suuntaamista
- etsiä uusia markkinoita, parantaa tuotteiden laatua, kehittää
uusia tuotteita tai parantaa muuten liiketoimintaansa
Edellytyksenä on, että toimenpide
• on yrityksen tavanomaiseen liiketoimintaan nähden
poikkeuksellinen laadultaan tai määrältään
TAI
• kyseessä on aloittamisen tai merkittävän
laajentamisen edellytyksiä koskeva selvitys

• Tukea ei myönnetä yrittäjän omaan palkkaan tai
maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen
• Yhteisön hakiessa tukea yksi sen osakkaista tai
jäsenistä katsotaan yrittäjäksi, jollei tämä ole
työsuhteessa yhteisöön.

Yritysryhmän kehittämistuki
• Tuen osuus 75%, kun hakijana on kehittämisyhteisö
• Vähintään kolme osallistuvaa yritystä
• Yrityksillä samat tukikelpoisuusehdot kuin muissakin
yritystuissa
• Tuettavaa toimintaa esim. yhteisen markkinoinnin tai
tuoteperheen kehittäminen, yritysvalmennus jne.
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Mitä kustannuksia voidaan hyväksyä
kehittämistukeen?
•
•
•
•
•

Ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käyttö
Kehittämistoimenpiteeseen liittyvät matkat
Määräaikaisen asiantuntijan palkkaus
Ensimmäinen osallistuminen messuille tai näyttelyyn
Kehittämistoimenpiteestä johtuvat kone- ja
laitekustannukset (ei käyttöomaisuus)
• Tuotekehityksen tarvittavien raaka-aineiden ja
puolivalmisteiden hankinta
• Yritysryhmähankkeen toteuttamisesta johtuvat
kirjanpito-, seuranta- ja raportointikustannukset
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Mihin yritystukea ei voida myöntää?
• Traktorin hankintaan maatalousyrityksessä
• Puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa
kantavan metsätraktorin hankintaan
• Turpeen energiatuotantoon tai siihen liittyvään
investointiin
• Omistajan vaihdoksen rahoittamiseen
• Tavanomaiseen korvausinvestointiin

Ota yhteyttä!
Toiminnanjohtaja
Pirjo Ikäheimonen
puh: 040 868 1113
pirjo.ikaheimonen@jyvasriihi.fi
Talouspäällikkö
Lahja Mehto
puh: 040 743 2114
lahja.mehto@jyvasriihi.fi
JyväsRiihi ry,
Asekatu 3, 40100 Jyväskylä
toimisto@jyvasriihi.fi
www.jyvasriihi.fi
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