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EI TUETA 
YRITYSTOIMINTAA



TUETAAN MUUTOSTA



TUETAAN
YRITYSTOIMINNAN
KEHITTYMISTÄ, 
LISÄÄNTYMISTÄ,
KASVUA.



Valitse oikea työkalu.
Jakoavaimella ei voi porata..



Yleinen yrittäjäkoulutus, 90 %

Maatalousalan koulutus, 90 %

Metsätalousalan koulutus, 90 %

Yritysryhmän
koulutushanke, 75 %

Koulutushankkeet (toimenpide 1)

Muun yritystoiminnan 
koulutus, 70 %



Koulutushanke (1)
• ei määrätylle toimialalle tai tietylle 

toimijajoukolle, esimerkiksi yrittäjyyskoulutus 
yrittäjiksi aikoville

• tukitaso 90 %
Koulutushanke (2)
• muille kuin maatalouden tai metsätalouden 

aloilla toimiville, esimerkiksi matkailu-
yrityksille kohdistuva koulutus

• tukitaso 70 %

KOULUTUSTOIMENPIDE (tp 1.1)



Yritysryhmän koulutushanke (3)
• väh. 3 osallistujayritystä
• voi sisältää yrityskohtaista valmennusta
• tuki jyvitetään osallistujayrityksille

de minimis –tueksi
• esimerkiksi laatujärjestelmäkoulutus ja

-valmennus
• tukitaso 75 %
• rakennetaan kuten yritysryhmähanke tp

16:ssa

KOULUTUSTOIMENPIDE (tp 1.1)



Kokoaminen 
Koordinointi

Tiedonhankinta

Tuotteiden 
kehittäminen

Yritysryhmä

100 %

80 %

60 %

75 %

Elinkeinojen kehittämishankkeet
yhteistyötoimenpiteessä 16



YHTEISTYÖTOIMENPIDE (tp 16)
1) Valtiontukea sisältämätön hanke
• ei suoraa hyötyä yrityksille
• aktivointihankkeet, MASVA 
• koordinointihankkeet
• kokoavat yritysryhmähankkeita ja muita

elinkeinojen kehittämishankkeita
• tukitaso 100 %   



YHTEISTYÖTOIMENPIDE (tp 16)

2) Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus

• tuottaa pienille yrityksille tietoa uusien 
tuotteiden, prosessien tai palveluiden 
kehittämiseksi

• tukitaso 80 % 



RTM 05/2015

YHTEISTYÖTOIMENPIDE (tp 16)
3) Tuotteiden, palveluiden ja prosessien 

kehittämishanke, kokeellinen 
kehittäminen

• kehitetään uusia tai parannetaan 
tuotteita, palveluita tai prosesseja

• tukitaso 60 %



YHTEISTYÖTOIMENPIDE (tp 16)
4) yritysryhmän kehittämishanke
• 3-10 osallistujayritystä
• tuki jyvitetään osallistujayrityksille

de minimis-tueksi = ei valtiontukisääntöjä
• yrityskohtaisia 

toimenpiteitä
• tukitaso 75 %



YHTEISTYÖTOIMENPIDE (tp 16)
Hankkeet toteutetaan kahden tai 
useamman osapuolen aitona yhteistyönä:
q Yritysryhmä: toteuttaja ja yritykset
q 80/60 %:n hankkeet:

- yksityisen rahan maksajat ovat yhteistyökumppaneita

q 100 %:n hankkeet:
- muun julkisen rahoituksen maksajat (kunnat, kehittämisyhtiöt)

ovat yhteistyökumppaneita
- yrittäjäyhdistys tai tuottajajärjestö mukana hankkeen 

suunnittelussa, vahva ohjausote ohjausryhmässä
- suunnitellaan ja toteutetaan seutu-YPP:n puitteissa



16.2 Uusien 
tuotteiden ja 
menetelmien 
kehittäminen

Yhteistyötoimenpiteen alatoimenpiteet

16.3 Mikroyritysten 
yhteistyö

16.5 Energian säästöä 
ja ympäristön tilaa 
parantavat menetelmät

16.4 Elintarvikkeiden 
lyhyet toimitusketjut

16.6 Biomassan 
tuotanto- ja jakeluketjut

16.0 Muut 
yhteistyöhankkeet

16.9 Hyvinvointimaatilojen 
kehittäminen



Alatoimenpide 16.3, mikroyritysten    
yhteistyö 
Ø mikroyritysten (tuotannollinen) yhteistyö
Ø matkailupalveluiden kehittäminen ja markkinoille

saattaminen (markkinoinnin ja myynnin
kehittäminen)      

Valtiontuettomat hankkeet (100 %)
Tiedonhankintahankkeet (80 %)
Tuotekehityshankkeet (60 %), myös alkutuotanto-
yrityksiä voi olla mukana
Yritysryhmähankkeet (75 %), 
alkutuotantoyrityksiä ei voi olla mukana



Alatoimenpide 16.9,  
hyvinvointimaatilojen kehittäminen
Ø maatilojen monialaistaminen tarjoamaan 

hyvinvointipalveluita 
Ø hyvinvointia lisäävien hoito- ja elämyspalvelujen 

kehittäminen, tuotteistaminen ja markkinointi 

Valtiontuettomat hankkeet (100 %)
Tiedonhankintahankkeet (80 %)
Tuotekehityshankkeet (60 %)
Yritysryhmähankkeet (75 %)



Alatoimenpide 16.0, muut 
yhteistyöhankkeet

Ø neuvontahankkeet (Masva yms) 
Ø koko tuotantoketjun kehittäminen, 

koordinointihankkeet
Ø muihin alatoimenpiteisiin soveltumattomat

Valtiontuettomat hankkeet (100 %)
Tiedonhankintahankkeet (80 %)
Tuotekehityshankkeet (60 %)
Yritysryhmähankkeet (75 %)



Valtiontukea sisältämätön hanke
- aktivointihankkeet, MASVAt
- koordinointihankkeet
- kokoavat yritysryhmähankkeita ja muita kehittämishankkeita
- tukitaso 100 %       yrityksiä ei mukana

Tiedonhankintahanke
- tietoa pienille yrityksille uusien
tuotteiden, prosessien tai palveluiden
kehittämiseksi

- tukitaso 80 %       yrityksiä mukana

Tuotteiden, palveluiden tai prosessien
kehittämishanke
- tukitaso 60 %        yrityksiä mukana

Yritysryhmän kehittämishanke
- 3 – 10 mikroyritystä
- tuki jyvitetään de minimis-tueksi
- vapaasti yrityskohtaista kehittämistä
- tukitaso 75 %

KOKOAMINEN
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HANKKEEN
HAKIJA/

TOTEUTTAJA

YRITYSRYHMÄN KEHITTÄMISHANKE

Yritys 1 Yritys 2 Yritys 3

kokoaa ryhmän
suunnittelee hankkeen yhdessä 
yritysten kanssa
laatii sopimuksen jokaisen yrityksen 
kanssa:

• yrityskohtaisista toimenpiteistä
• yhteisistä toimenpiteistä ja niiden 

kustannusten jaosta
• yrityksen yksityisestä 

rahoitusosuudesta
• de minimis-tuen jyvityksestä



YRITYSRYHMÄN KEHITTÄMISHANKE

Hankkeen hallinnoija tekee sopimukset 
yritysten kanssa, jonka perusteella:

Ø hankkii yrityksille kehittämispalveluita, 
joita toteutetaan yrityskohtaisesti ja/tai
yhdessä

Ø laskuttaa yrityksiltä yksityisen 
rahoitusosuuden

Ø hakee tuen ELYltä

Rahaa ei liiku hallinnoijalta yrityksille!!



RTM 09/2015

HANKKEEN
HAKIJA/

TOTEUTTAJA

YRITYSRYHMÄN KEHITTÄMISHANKE 

RAHOITTAJA
hakemus

Täyttää hakemuksen Hyrrä-järjestelmään:
kustannusarvioon

• yrityskohtaisten toimenpiteiden yhteenlasketut kustannukset 
(sopimuslomakkeista kohdan 7A kustannukset yhteensä)

• yhteisten toimenpiteiden (sis. hankehallinnoinnin) kustannukset
yksityinen rahoitus = yritysten kanssa sovittu yksityinen rahoitus yhteensä (tai 
mahdollinen yhteistyökumppaneiden rahoitus)
täyttää jokaisesta yrityksestä yritystietovälilehden (yrityksen osuus kustannuksista 
sopimuslomakkeen kohdasta 7C kohdasta) ja skannaa 
yritystietolomakkeen/sopimuksen Hyrrään 
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HANKKEEN
HAKIJA/

TOTEUTTAJA

YRITYSRYHMÄN KEHITTÄMISHANKE 

RAHOITTAJA
tukipäätös

maksatus

tuottaa/hankkii/järjestää sovitut kehittämistoimet
laskuttaa yksityisen osuuden yrityksiltä
hakee maksatuksen ELYltä

ainut rahaliikenne yritysten kanssa on yksityisen osuuden maksaminen, 
tukea ei siirretä rahana yrityksille



RTM 04/2008

HANKKEEN
HAKIJA/

TOTEUTTAJA

YRITYSRYHMÄN KEHITTÄMISHANKE 

RAHOITTAJA

YRITYSRYHMÄ
Yritys 1

Yritys 2
Yritys 3

Yritys 4

Yritys 5
Yritys 6

hakemus
tukipäätös

maksatus

KEHITTÄMISPALVELUITA



KEHITTÄMISHANKE
Määräaikaista suunnitelmaan perustuvaa 
kehittämistoimintaa, jonka pääasiallisena 
tarkoituksena ei ole tuottaa välitöntä taloudellista 
etua tuen saajalla (kehittämislaki 5 §1 mom 14) 

- yritysryhmähanke ei voi sisältää yrityksen 
tavanomaisen toiminnan kuluja, ei ole 
toimintatukea

- välillinen taloudellinen hyöty syntyy 
kehittymisenä

RTM 1/2016



YRITYSRYHMÄHANKE
Mitä tuetaan?
Ensisijaisesti yritysten ulkopuolisten 
asiantuntijapalveluiden hankintaa, 
- joiden laajuus on järkevässä suhteessa  

yrityksen kokoon tai kasvumahdollisuuksiin
- joissa kustannukset ovat kohtuullisia
Kehittäjän/avainhenkilön  palkkaamista, kun 
pystytään osoittamaan, että työ on pelkästään 
kehittämistyötä.
Muita vastaavia kehittämiskustannuksia.

RTM 1/2016



YRITYSRYHMÄHANKE
Mitä tuetaan?
Messuja varten hankittavaa valmennusta, 
ei monia messumatkoja
Ensisijaisesti markkinoinnin valmennusta ja 
kehittämistä, 
ei toistuvia markkinointitoimenpiteitä
Tuotekehitykseen tarvittavia asiantuntija-
palveluita, 
ei raaka-aineita tai omaa työtä

RTM 1/2016



Suppilomalli

Investointi-
ja perustamistuki
suunnataan oman alueen
ulkopuolisilla markkinoilla
toimiville yrityksille
(+ uusomavaraisuus).

Elinkeinojen kehittämishankkeilla
ja yritysryhmähankkeilla
rakennetaan edellytyksiä markki-
noiden laajentamiselle

70/30

30/70

70 prosenttia panoksista 
todelliseen kasvuun!

Kehittämis-
toimenpiteissä
- yritysneuvonta 
- yritysryhmähankkeet
- koulutushankkeet
mukana voivat nekin 
alueen mikro- ja pienet 
yritykset, joita 
investointituella ei 
esimerkiksi kilpailusyistä 
voida tukea.
Nykyisin paikallisilla 
markkinoilla toimivat 
yritykset voivat kehittyä
laajemmille markkinoille.



Valtiontukea sisältämätön hanke
- aktivointihankkeet, MASVAt
- koordinointihankkeet
- kokoavat yritysryhmähankkeita ja muita kehittämishankkeita
- tukitaso 100 %       yrityksiä ei mukana

Tiedonhankintahanke
- tietoa pienille yrityksille uusien
tuotteiden, prosessien tai palveluiden
kehittämiseksi

- tukitaso 80 %       yrityksiä mukana

Tuotteiden, palveluiden tai prosessien
kehittämishanke
- tukitaso 60 %        yrityksiä mukana

Yritysryhmän kehittämishanke
- 3 – 10 mikroyritystä
- tuki jyvitetään de minimis-tueksi
- vapaasti yrityskohtaista kehittämistä
- tukitaso 75 %

KOKOAMINEN



Kiitos!


