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1. Elinkeinoneuvonnan palvelut
• Yritysneuvontapalvelut organisoitu kunnittain eri tavoin –
joko kunnan omana palveluna tai yhtiöitetty esim.
seudullisiin kehittämisyhtiöihin
• Palvelut koostuvat yleensä alkavien yrittäjien
neuvontapalveluista sekä toimivien yritysten neuvonta- ja
kehittämispalveluista
• Jos alueella on Uusyrityskeskus, alkavien
neuvontapalvelut useimmiten sitä kautta
– Ylä-Savossa Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut hoitaa
alkavien neuvontapalvelut Iisalmen, Lapinlahden, Sonkajärven ja
Vieremän osalta, Kiuruvedellä oma yritysneuvoja

Toimivien yritysten neuvonta ja
kehittäminen
Elinkeinoneuvonta auttaa mm. seuraavissa asioissa
• yrityksen liiketoiminnan kehittäminen
• uuden liikeidean arviointi ja kehittäminen
• yrityksen rahoitus
• osaavan työvoiman saanti ja koulutusmahdollisuudet
• sukupolven- ja omistajanvaihdokset
• tontti- ja toimitila-asiat
• avustusten haku tuotekehitys-, kasvu- ja
kansainvälistymishankkeisiin
• muut yritystoiminnan erityistilanteet
• haasteelliset tilanteet (mm. korona)

Elinkeinopalveluiden toiminta
• Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia
• Asiantuntijaverkosto apuna – etsitään paras
asiantuntija
• Kehittämishanketoimintaa, joiden kautta
monipuolisesti toimialakohtaista tai muuten
kohdennettua palvelua yrityksille
– Voi olla osallistumismaksu hankkeeseen
– NewTech (teknologia), SOPIEN 2.0 (sote-ala), Ratkaisu on puussa
(puu, rakentaminen), Ylä-Savon matkailutuotteet kestävälle
kehityspolulle (matkailu), Tie Menestykseen jne.

Yrittäjän neuvontapalvelut Ylä-Savossa
Iisalmi (osittain myös Lapinlahti, Sonkajärvi, Vieremä): Iisalmen kaupungin
elinvoimapalvelut
• Eija Heilio, puh. 040 630 5527, eija.heilio@iisalmi.fi
• Heli Pironetti, puh. 040 630 5133, heli.pironetti@iisalmi.fi
Kiuruvesi: Kiuruveden kaupungin yrityspalvelu
• Tuula Parkkonen-Suhonen, puh. 040 630 3748, tuula.parkkonensuhonen@kiuruvesi.fi
Pielavesi ja Keitele: Kehitysyhtiö SavoGrow Oy

Maaseutuyritysten ja maatalouden liitännäiselinkeinojen pääasiallinen
neuvontataho koko Ylä-Savon alueella on ProAgria Pohjois-Savo ry
• Marja Niskanen, puh. 0400 905 782, marja.niskanen@maajakotitalousnaiset.fi
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2. Yrityksen kehittämis-toimenpiteiden
rahoitus
•

Yritystoiminnan kehittämisen ja
laajentamisen yhteydessä
pääomatarve kasvaa
–
–
–

•

Uusia tuotteita tai palveluita
Kansainvälistyminen
Kone-, laite-, toimitilainvestoinnit

Valtaosa kehittämisen
rahoittamisesta koostuu yrityksen
omarahoituksesta ja
lainarahoituksesta – avustukset
sopivat vain harvoihin tilanteisiin
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Pääoman
tarve

Rahoitus

• Investoinnit
• Kehittämis-toimenpiteet
• Käyttöpääoman tarve
kasvaa

• Oma rahoitus
• Tulorahoitus
• Omistajien sijoitukset
• Vieras pääoma
• Lainat
• avustukset
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ELY-keskuksen ja Business Finlandin keskeiset avustukset
Yritysten kehittämispalvelut
Kaikki kasvuun ja uudistamiseen tähtäävät asiantuntijapalvelut
kätevästi, kustannus-tehokkaasti ja räätälöidysti.

Analyysi

Konsultointi

Koulutus

Tee liiketoiminnan nykytila-analyysi
ja kehittämissuunnitelma.

Hanki yrityksesi tarpeisiin esim.
kasvuun, uudistamiseen,
johtamiseen, markkinointiin tai
innovaatioiden kaupallistamiseen
räätälöityä asiantuntevaa
konsultointia.

Kouluta avainhenkilösi kasvun,
talouden ja tuottavuuden tai
markkinoinnin ja asiakkuuksien
johtamiseen.

1–2 päivää, 220 €/päivä

Max 15 päivää 3 vuodessa, 300 €/päivä

10 valmennuspäivää + 2 konsultointipäivää,
1470+ €/hlö

Pk-yritysten kehittämisavustus
Räätälöityjä rahoitusratkaisuja kaikkiin yrityksen elinkaaren vaiheisiin.
Kehittämisavustus kattaa 20–50 % toimenpiteiden kokonaiskustannuksista.

Valmistelu ja
esiselvitykset
Valmistele laaja kehittämishanke,
tee kansainvälistymissuunnitelma
tai digiselvitys.

Kansainvälistyminen

Investoinnit

Tee markkinakartoitus tai
osallistu kansainvälisille messuille
näytteilleasettajana. Palkkaa
kansainvälistymistä tukeva
avainhenkilö.

Kone-, kalusto- ja toimitilan
rakennusinvestoinnit

50
Tuotteiden ja
tuotannon kehittäminen

%

Kehitä uusia tuotteita, palveluita tai
uudista tuotantoprosesseja ja
-menetelmiä. Panosta vähähiilisiin
ideoihin ja tuotteisiin. Sopeuta
tuotteesi kv-markkinoille.

50
Uudistaminen

%

Uudista yritystäsi
hyödyntämällä digitalisaation
tuomia mahdollisuuksia.

20-35
%

Liiketoimintaosaamisen kehittäminen

Kehitä yrityksesi johtamisjärjestelmiä
tai kirkasta liiketoimintastrategiaasi.

50

50

50

%

%

%

Maaseudun yritystuki
Monipuolisia mahdollisuuksia aloitteleville, toimintaansa
laajentaville tai kehittäville yrityksille.*

Perustamistuki
Hae tukea
liiketoimintasuunnitelmasi
mukaisiin
tuotekehityshankkeisiin,
kansainvälistymisselvitykseen
tai liiketoimintasi merkittävään
uudistamiseen.

Perustettavalle yritykselle tai
liiketoimintaa uudistavalle yritykselle
5000-35000€, kokeiluihin 2000–
10000€

Investoinnin
edellytysten
selvittämis- ja
suunnittelutuki
Selvitä suunnittelemasi
investoinnin järkevin
toteutustapa asiantuntijoiden
avustuksella. Emme edellytä
investoinnin toteutumista.

50 % investoinnin toteuttavuustutkimuksen kustannuksista

Investointituki
Hanki lisärahoitusta
rakentamiseen, uusien
koneiden hankintaan tai
ohjelmistoihin ja patentteihin
suuntautuvaan investointiisi.
Osa kustannuksista tulee
kattaa yrityksen omalla rahalla.

20–35 % kustannuksista

Yritysryhmän
kehittämishankkee
t
Yritysryhmän
kehittämishankkeessa 3–10
yritystä kehittää yhdessä
toimintaansa ja samalla
voidaan kehittää jokaista
yritystä myös yrityskohtaisilla
toimenpiteillä.

75 % kustannuksista

Business Finlandin
rahoituspalvelut
kansainvälistyville yrityksille

Pk- ja midcap-yrityksille

Pk- ja midcap-yrityksille

Tempo

Explorersetelituoteperhe

Kehitä kasvuvisiota ja
-strategiaa, paranna
valmiuksia kansainväliseen
kasvuun ja kartoita kysyntää
vientimarkkinoilla.

Osta tietoa ja osaamista, joiden
avulla viet yrityksesi uusille
kansainvälisillä markkinoille.
Verkostoidu yritysten kanssa ja
hyödynnä messut.

Max 50 000 € ja 75 % projektin
kokonaiskustannuksista.

5000–10 000 €, kattaa 50 %
ostettavista asiantuntijapalveluista.

Pk-yrityksille

Kaikille yrityksille

Pk- ja midcap-yrityksille

H2020-hankkeen
valmistelu ja
neuvonta

Energiatuki

Tutkimus, kehitys
ja pilotointi

Hankkeisiin, jotka edistävät
uusiutuvan energian tuotantoa
tai käyttöä, energiansäästöä,
energiatehokkuutta tai
vähentävät ympäristöhaittoja.

Nopeuta tuotekehitystä,
uudista ja kehitä tuotteita,
palveluja, tuotantomenetelmiä
tai liiketoimintamalleja.

EU:n Horisontti 2020 ohjelman (H2020)
hankevalmisteluun on
mahdollista saada Business
Finlandin rahoitusta.

Avustus tai laina.

Mikä Leader-tuki?
• Leader-tuet ovat osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa eli maaseutuohjelmaa.
Rahoitus tulee EU:n maaseuturahastosta.
• Osa maaseutuohjelman rahoituksesta on kansallista rahoitusta (MMM, 38 %) ja osa rahoituksesta
tulee EU:n maaseuturahastosta (42 %). Maaseuturahasto on yksi Euroopan rakenne- ja
investointirahastoista. Leader-rahoitukseen osallistuvat myös alueen kunnat (20 %).

• Maaseudun pienet ja keskisuuret yritykset voivat hakea tukea mm. liiketoiminnan aloittamiseen,
liiketoiminnan monipuolistamiseen ja sen kasvattamiseen. Yritykset voivat hakea tukea myös
tuotekehitykseen, markkinointiin, kokeiluihin, kansainvälistymiseen ja yhteistyöhön. Tarkoitettu
maaseutualueiden pienille yrityksille ja toimintaansa monipuolistaville maatiloille
(toimialamuutos).
• Tukialueeseen kuuluu koko Ylä-Savo, myös Iisalmen kaupungin keskusta.
• Yrityskoko: pääsääntöisesti alle 10htv työllistävät
• Yritysten perustamista ja investointeja tuetaan, jotta syntyisi uutta yritystoimintaa ja työpaikkoja

Leader-rahoitusta voi hakea
• vähintään 18-vuotias
• luonnollinen henkilö, osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja
osuuskunta*
• Mikroyritys (alle 10htv, taseen loppusumma alle 2milj.€) ➔ Veturin
pääkohderyhmä
• maatila sivuelinkeinotoimintaan
* Kun tukea myönnetään yhtiölle tai osuuskunnalle, määräysvalta
näissä tulee olla 18 vuotta täyttäneillä henkilöillä.

Tuen myöntämisen ehtoja
• Toimipaikka sijaitsee Ylä-Savossa tai toiminta kohdistuu Ylä-Savoon
• Yrityksellä edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.
• Yrityksen on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle
(yrittäjä tai palkattu työntekijä, 75 % vuositulosta).
• Maatilan yhteydessä muuta yritystoimintaa harjoitettaessa riittää, että
yritystoiminta yhdessä maatilalla harjoitettavan muun toiminnan kanssa antaa
yhdelle henkilölle toimeentulon.
• Yrittäjällä riittävä ammattitaito (kokemus, yat, muu yrittäjätutkinto tai
kaupallisen alan koulutus)
• Tuki ei saa vääristää kilpailua. Esim. tuettava yritys korvaa palvelujen
ostamista alueen ulkopuolelta tai tarjoaa sellaista palvelua, jolla on paikallisia
markkinoita suurempi toimialue

Tukimuodot: Perustamistuki ja kokeilutuki
➢Aloittavan yrittäjän ensimmäisen yrityksen perustamiseen
➢Maatilalla uuden yritystoiminnan käynnistämiseen
➢Toimivalle yritykselle täysin uuden liiketoiminnan (uusi toimiala)
käynnistämiseen
➢Liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien konsultointi- ja asiantuntijapalveluiden
käyttöön kuten viestintä- ja markkinointisuunnitelma
➢Yrittäjän palkkakustannuksia ei voi sisällyttää
➢Perustamistuen minimituki 5 000, enintään 35 000 euroa
➢Kokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen minimituki 2 000 euroa ja enintään
10 000 euroa, ulkopuolisten ostopalvelujen hankintaan, tarvikkeisiin tai kokeilun
toteuttamisen ajaksi tilavuokriin tai kone- ja laitevuokriin
➢nuoren viljelijän tuki tai starttiraha poissulkee perustamistuen

Tukimuodot 2: Investointituki
• olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.
➢Koneet, laitteet ja kalusto, myös aineeton investointi

➢Perustellusti myös käytetyt koneet ja laitteet
➢Rakennusten kunnostamiseen tai laajentamiseen (huom. vuokra-ajat), maapohjan tai kiinteistön
ostaminen vain perustelluin syin
➢Investoinnin edellytysten tai vaihtoehtojen selvittämiseen (toteutettavuustutkimus)
➢Investointituessa minimituki 2 000 euroa eli kokonaiskustannukset oltava n.5800€ (alv 0, tuki 35 %)
➢investoinnin toteutettavuustutkimus minimituki 1 500 euroa
➢Tuen määrä max 35 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
➢Investoinneissa 3-5 v käyttövelvoite aineelliselle omaisuudelle tai aineettoman omaisuuden
sisällyttäminen yrityksen varoihin

Tukimuodot 3: Yritysryhmähanke
• Yritysryhmän kehittämis- / yhteistyöhanke mikro- ja pk-yrityksille
• 3-10 osallistujayritystä
• Mukana oltava yritysten välistä yhteistyötä, myös yrityskohtaisia
toimenpiteitä
• Kehittämisorganisaatio, yrittäjäyhdistys (tai vastaava) tai kunta
hallinnoijana, toteuttajina vähintään 3 yritystä.
• Maatila voi olla yksittäisenä toimijana mukana, pääosa muita yrityksiä
• Tuki hallinnoijalle, joka jyvittää yritysten osuuden osallistujayrityksille de
minimis-tueksi
• Tuki 75 %

Mitä tuetaan, esimerkkejä
• Aineettomat investoinnit: Toiminnanohjausjärjestelmät, ohjelmistolisenssit,
patentit (ei normaalit kirjanpito-ohjelmistot)
• Kone- ja laiteinvestoinnit: esim. erikoisvarusteet, uusi teknologia
• Uuden yrityksen aloittaessa uudet kone- ja laiteinvestoinnit
• Laajennusinvestoinnit (rakentaminen)
• Tutustu Ruokaviraston hankerekisteriin, josta näet Suomen ELY-keskusten ja
Leader-ryhmien rahoittamat hankkeet ➔ Malleja ja vinkkejä omaan toimintaan
• https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/avointieto/hankerekisteri/
• Tutustu myös www.maaseutu.fi (videoita ja tarinoita tukea saaneista
hankkeista)
• tai www.highwaysavo.fi (P-Savon Leader-esimerkkejä)

Mitä ei tueta?
• Korvausinvestoinnit
• Traktorit, motot (liikenneala ylipäätään), rakennusala, ravintolat, baarit, urakointi,
henkilökohtaiset palvelut (parturi-kampaamot, kosmetologit)
• Yrityskaupat ja omistajanvaihdokset
• Lähipiirihankinnat
• Tontin tai rakennusten hankinta
• Hallit, jos ei sisällä tuotantoa
• Hallien, hevostallien tai muiden kiinteistöjen rakentaminen (Veturin hallituksen linjaus, peruste
suuret kustannukset. Tuetaan kone- ja laitehankintoja hallin sisälle)
• Leasing-rahoitus
• Eläinten hankinta
• Ajoneuvohankinnat (matkailun ohjelmapalveluihin mahdollista)
• Yrityksen perustoimintaan kuuluvia hankintoja

Miten tukea haetaan?
• Ota yhteyttä kuntasi elinkeino- tai yritysneuvojaan tai Veturiin / Minna
Partanen
• Liitteet: Liiketoimintasuunnitelma, 2 ed.vahvistettua tilinpäätöstä, ennuste
seuraavista 3 tilikaudesta, rahoitus- ja kustannuslaskelmat, velkaluettelo,
tarjoukset ja luvat. Rakentamishankkeissa tarvitaan myös piirustukset.
• Tuki haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmästä www.ruokavirasto.fi/hyrra.
Ruokaviraston sivuilta löydät ohjeet ja oppaat hakemiseen.
• Hyrrää varten tarvitaan hakea valtuutus Suomi.fi-palvelusta www.suomi.fi
asiakaskategoriasta Maaseudun tuet ja etuudet➔Maaseudun ja
kalatalouden tukien ja korvauksien hakeminen
• Hakemisessa tarvitaan: verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai
sähköinen henkilökortti

Iisalmen kaupungin
yritysneuvonta apunasi:
• www.iisalmi.fi/yrittajalle

