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M��seudun �ritt�j� t�i  
sell�ise�si �i�ov�! 

Maaseudun yritystukiin kannattaa tutustua. Ne 
tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille, 
aloittavilla ja laajentaville, toimintansa kehittämi-
seen. Maaseudun yritystukia voit saada vaikka et 
harjoittaisikaan maataloutta yritystoiminnan lisäksi.

Yritysten perustamista ja investointeja tuetaan, 
jotta maaseudulle syntyisi lisää yritystoimintaa ja 
työpaikkoja. ELY-keskukset ja Leader-ryhmät neu-
vovat tukien hakemisessa.

Tu�e� voi h��e�

• vähintään 18-vuotias 

• luonnollinen henkilö, osakeyhtiö, avoin yhtiö, 
kommandiittiyhtiö ja osuuskunta*

• pieni tai keskisuuri yritys 

• maatila. 
* Kun tukea myönnetään yhtiölle tai osuuskunnalle, 
määräysvalta näissä tulee olla 18 vuotta täyttäneillä 
henkilöillä.

Tuett�v�n �rit��sen
• täytyy sijaita maaseudulla, voit tarkis-

taa alueen luokituksen: www.ymparisto.fi/
kaupunkimaaseutu luokitus ja yritystukialueen 
rajaukset (www.maaseutu.fi).

• toiminta on niin vakaalla pohjalla, että sillä on 
edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. 
Yrityksen on annettava pääasiallinen toimeentulo 
ainakin yhdelle henkilölle (yrittäjä tai palkattu 
työntekijä). Maatilan yhteydessä muuta yritystoi-
mintaa harjoitettaessa riittää, että yritystoiminta 
yhdessä maatilalla harjoitettavan muun toimin-
nan kanssa antaa yhdelle henkilölle toimeentu-
lon.

• työntekijöillä on riittävä ammattitaito. 

Tuki ei saa vääristää kilpailua. Erityisesti tähän 
kiinnitetään huomiota paikallisilla markkinoilla 
toimivien yritysten kohdalla. 

Monipuolisemp�� j� 
v�hvemp�� �ritt�j��tt� 
m��seudun �rit�stuill�

M�nner-Suomen 
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Perust�mistu�i

Jos olet perustamassa yritystä ja sinulla on jo val-
miiksi hiottu liiketoimintasuunnitelma, voit hakea 
yrityksen perustamistukea. 

Perustamistukea voit käyttää yrityksen 
perustamissuunnitelman toteuttamiseen, 
esimerkiksi seuraaviin toimenpiteisiin:

• liiketoimintaan valmentavan neuvonnan
ostamiseen

• tuotekehityshankkeisiin

• tuotannon pilotointiin

• markkinointisuunnitelman laatimiseen

• koemarkkinointiin

• kansainvälistymisselvitykseen.

Investointitu�i

Voit hakea investointitukea:
• koneiden ja muun käyttöomaisuuden 

hankintaan
• rakennusten hankintaan ja rakentamiseen
• aineettomiin investointeihin, kuten 

ohjelmistojen, patenttien ja 
valmistusoikeuksien hankintaan.

Investoinnin  
toteutett�vuustut�imus 
Ennen investoinnin toteuttamista voit hakea 
tukea investoinnin edellytysten selvittämiseen ja 
suunnitteluun. Tuki on tarkoitettu asiantuntijapal-
veluiden hankintaan. Toteutettavuustutkimukseen 
myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteutta-
mista. Selvityshän voi päätyä lopputulokseen, että 
investoinnin toteuttaminen ei ole järkevää. 

Toteutettavuustutkimuksella voit selvittää esi-
merkiksi, onko tarkoituksenmukaisempaa hankkia 
valmis tuotantorakennus sen sijaan, että raken-
taisit uuden. Samoin voidaan selvittää, olisiko 
taloudellisempaa hankkia koneita käytettynä, 
vaikka käytettyihin koneisiin tukea ei voidakaan 
myöntää.

Toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää 
tukea maataloustuotteiden jalostusyrityksile 40 
prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Muille 
yrityksille toteutettavuustutkimukseen voidaan 
myöntää de minimis -tukena 50 prosenttia hyväk-
sytyistä kustannuksista.

Kansallinen 
tukialue

Maatilojen 
muu yritys-
toiminta ja 
mikroyri-
tykset (%)

Pieni 
yritys 
(%)

Pieni 
yritys* 

(%)

Mikro-
yritys**  

(%)

Pieni 
yritys** 

(%)

Keski-
suuri 

yritys** 
(%)

I tukialue 35 35 20 35 30 25

II tukialue 20 20 20 35 30 20

III tukialue 20 20 20 35 30 20

Ilman tieyhteyttä 
olevat saaret

35

Kahden tai useamman 
mikroyrityksen 
yhteisyritys

40

Myös toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se 
ryhtyy harjoittamaan kokonaan uutta yritystoimintaa. 

Tärkeintä on laatia toteuttamiskelpoinen liike-
toimintasuunnitelma ennen tuen hakemista. Voit 
käyttää pohjana yleisesti käytössä olevia liiketoi-
mintasuunnitelmamalleja, esimerkiksi Suomi.fi -
palvelun netissä laadittavaa liiketoimintasuunni-
telmaa. Suomi.fi:ssä on lisäksi runsaasti tietoa 
uuden yrityksen perustamisesta ja sen edellyt-
tämistä toimenpiteistä: www.suomi.fi/yritykselle.

Voit saada perustamistukea 5 000–35 000 euroa 
ja se maksetaan kahdessa tai kolmessa erässä. Ko-
keiluun tukea voidaan myöntää 2 000–10 000 euroa. 

Perustamistuki helpottaa yritystoiminnan aloitta-
mista ja rohkaisee uutta yrittäjää yrityksen alkutai-
paleella. 

Investointituen tu�it�sot

* uusiutuvan energian tuotanto ja/tai jakelu, uudet laitokset joissakin tapauksissa 30 %
 **maataloustuotteiden jalostus (jalostuksen tuloksena saatava tuote on myös maataloustuote)

Katso yritysten kokoluokkien määritelmät takasivulta.

Nyetableringsstöd

Om du är i färd med att starta ett företag och 
har en färdig affärsplan så kan du ansöka om 
nyetableringsstöd för företag.  

Tack vare nyetableringsstödet kan du göra 
allvar av dina funderingar på att grunda 
ett företag. Du kan använda stödet till att 
exempelvis
• köpa rådgivning om affärsverksamhet
• genomföra ett produktutvecklingsprojekt
• företa en pilotstudie som gäller produktionen
• göra upp en marknadsföringsplan
• testa marknadsföringen
• utreda möjligheterna till internationalisering.
Också verksamma företag kan få nyetableringsstöd,
om de börjar bedriva helt ny företagsverksamhet.

Det viktigaste är att den blivande företagaren 
gör upp en genomförbar affärsplan innan stödet 
söks. Som underlag kan du använda affärsplans-
mallar i allmänt bruk, exempelvis en mall som 
du laddar ned i webbtjänsten Suomi.fi. Samma 
webbtjänst innehåller dessutom rikligt med 
fakta som är bra att känna till när man vill 
grunda ett nytt företag: suomi.fi/foretag.

Du kan få 5 000–35 000 euro i nyetablerings-
stöd. Stödet betalas i två eller tre poster. När det 
gäller försök kan 2 000–10 000 euro beviljas i stöd. 

Nyetableringsstödet är till hjälp när du inleder 
företagsverksamhet. Det sporrar nya företagare 
när företaget tar sina första steg. 

Investeringsstöd 

Du kan ansöka om investeringsstöd för att
• skaffa maskiner och andra anläggningstill-

gångar
• förvärva och uppföra byggnader
• göra immateriella investeringar, t.ex. anskaffa 

datorprogram eller förvärva patent och tillverk-
ningsrättigheter.

Genomförbarhetsstudie i samband 
med investering
Innan du genomför en investering kan du ansöka 
om stöd för att dels utreda förutsättningarna för 
att genomföra investeringen, dels planera investe-
ringen. Stödet är avsett för köp av sakkunnigtjäns-
ter. Beviljandet av stöd för en genomförbarhetsstu-
die förutsätter inte att investeringen genomförs. 
Resultatet av studien kan ju vara att det inte är 
vettigt att göra investeringen. 

Med hjälp av en genomförbarhetsstudie kan du 
till exempel ta reda på om det är ändamålsenligare 
att skaffa en färdig produktionsbyggnad än att byg-
ga en ny. Likaså kan du undersöka om det är mer 
ekonomiskt att skaffa begagnade maskiner, trots 
att stöd inte kan beviljas för sådana.

Företag som förädlar jordbruksprodukter kan 
få 40 % av de godtagbara kostnaderna i stöd för 
genomförbarhetsstudier. Andra företag kan få 50 
% av de godtagbara kostnaderna i de minimis-stöd 
för ändamålet. 

Nationellt 
stödområde

Annan före-
tagsverksam-
het på gårdar 
samt mikro-
företag (%)

Små 
företag 

(%) 

Små 
företag* 

(%)

Mikro-
före-
tag** 
(%)

Små 
företag 
** (%)

Medels-
tora 

företag 
** (%)

Stödområde I 35 35 20 35 30 25

Stödområde II 20 20 20 35 30 20

Stödområde III 20 20 20 35 30 20

Öar utan fast 
vägförbindelse 35

Gemensamma företag 
som två eller flera 
mikroföretag grundat

40

Stödnivåer i samband med investeringsstöd

* produktion och/eller distribution av förnybar energi, nya anläggningar i vissa fall 30 % 

** förädling av jordbruksprodukter (också den produkt som erhålls vid förädlingen är en jordbruksprodukt)

En definition av storleksklasserna för  
företag hittar du på broschyrens sista sida.
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Nationellt 
stödområde

Annan före-
tagsverksam-
het på gårdar 

samt mikro-
företag (%)

Små 
företag 

(%) 

Små 
företag* 

(%)

Mikro-
före-
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(%)

Små 
företag 
** (%)
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tora 

företag 
** (%)
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En definition av storleksklasserna för  
företag hittar du på broschyrens sista sida.
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att genomföra investeringen, dels planera investe-
ringen. Stödet är avsett för köp av sakkunnigtjäns-
ter. Beviljandet av stöd för en genomförbarhetsstu-
die förutsätter inte att investeringen genomförs. 
Resultatet av studien kan ju vara att det inte är 
vettigt att göra investeringen. 

Med hjälp av en genomförbarhetsstudie kan du 
till exempel ta reda på om det är ändamålsenligare 
att skaffa en färdig produktionsbyggnad än att byg-
ga en ny. Likaså kan du undersöka om det är mer 
ekonomiskt att skaffa begagnade maskiner, trots 
att stöd inte kan beviljas för sådana.

Företag som förädlar jordbruksprodukter kan 
få 40 % av de godtagbara kostnaderna i stöd för 
genomförbarhetsstudier. Andra företag kan få 50 
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het på gårdar 
samt mikro-
företag (%)

Små 
företag 
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Små 
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Stödnivåer i samband med investeringsstöd

* produktion och/eller distribution av förnybar energi, nya anläggningar i vissa fall 30 % 

** förädling av jordbruksprodukter (också den produkt som erhålls vid förädlingen är en jordbruksprodukt)

En definition av storleksklasserna för  
företag hittar du på broschyrens sista sida.



Tu�i�lueet 2014–2020

Tukialue 3

Tukialue 2

Tukialue 1

Kartassa ei ole huomioitu vuoden 2015 alussa tapahtuneiden 
kuntaliitosten vaikutuksia seutukuntajakoon.

Nyetableringsstöd

Om du är i färd med att starta ett företag och 
har en färdig affärsplan så kan du ansöka om 
nyetableringsstöd för företag.  

Tack vare nyetableringsstödet kan du göra 
allvar av dina funderingar på att grunda 
ett företag. Du kan använda stödet till att 
exempelvis
• köpa rådgivning om affärsverksamhet
• genomföra ett produktutvecklingsprojekt
• företa en pilotstudie som gäller produktionen
• göra upp en marknadsföringsplan
• testa marknadsföringen
• utreda möjligheterna till internationalisering.
Också verksamma företag kan få nyetableringsstöd,
om de börjar bedriva helt ny företagsverksamhet.

Det viktigaste är att den blivande företagaren 
gör upp en genomförbar affärsplan innan stödet 
söks. Som underlag kan du använda affärsplans-
mallar i allmänt bruk, exempelvis en mall som 
du laddar ned i webbtjänsten Suomi.fi. Samma 
webbtjänst innehåller dessutom rikligt med 
fakta som är bra att känna till när man vill 
grunda ett nytt företag: suomi.fi/foretag.

Du kan få 5 000–35 000 euro i nyetablerings-
stöd. Stödet betalas i två eller tre poster. När det 
gäller försök kan 2 000–10 000 euro beviljas i stöd. 

Nyetableringsstödet är till hjälp när du inleder 
företagsverksamhet. Det sporrar nya företagare 
när företaget tar sina första steg. 

Investeringsstöd 

Du kan ansöka om investeringsstöd för att
• skaffa maskiner och andra anläggningstill-

gångar
• förvärva och uppföra byggnader
• göra immateriella investeringar, t.ex. anskaffa 

datorprogram eller förvärva patent och tillverk-
ningsrättigheter.

Genomförbarhetsstudie i samband 
med investering
Innan du genomför en investering kan du ansöka 
om stöd för att dels utreda förutsättningarna för 
att genomföra investeringen, dels planera investe-
ringen. Stödet är avsett för köp av sakkunnigtjäns-
ter. Beviljandet av stöd för en genomförbarhetsstu-
die förutsätter inte att investeringen genomförs. 
Resultatet av studien kan ju vara att det inte är 
vettigt att göra investeringen. 

Med hjälp av en genomförbarhetsstudie kan du 
till exempel ta reda på om det är ändamålsenligare 
att skaffa en färdig produktionsbyggnad än att byg-
ga en ny. Likaså kan du undersöka om det är mer 
ekonomiskt att skaffa begagnade maskiner, trots 
att stöd inte kan beviljas för sådana.

Företag som förädlar jordbruksprodukter kan 
få 40 % av de godtagbara kostnaderna i stöd för 
genomförbarhetsstudier. Andra företag kan få 50 
% av de godtagbara kostnaderna i de minimis-stöd 
för ändamålet. 

Nationellt 
stödområde

Annan före-
tagsverksam-
het på gårdar 
samt mikro-
företag (%)

Små 
företag 

(%) 

Små 
företag* 

(%)

Mikro-
före-
tag** 
(%)

Små 
företag 
** (%)

Medels-
tora 

företag 
** (%)

Stödområde I 35 35 20 35 30 25

Stödområde II 20 20 20 35 30 20

Stödområde III 20 20 20 35 30 20

Öar utan fast 
vägförbindelse 35

Gemensamma företag 
som två eller flera 
mikroföretag grundat

40

Stödnivåer i samband med investeringsstöd

* produktion och/eller distribution av förnybar energi, nya anläggningar i vissa fall 30 % 

** förädling av jordbruksprodukter (också den produkt som erhålls vid förädlingen är en jordbruksprodukt)

En definition av storleksklasserna för  
företag hittar du på broschyrens sista sida.

Stödområden 2014–2020 

Kommunsammanslagningarna 1.1.2015 och deras inverkan på 

indelningen i ekonomiska regioner har inte beaktats i kartan. 

Stödområde 1

Stödområde 2

Stödområde 3



Tuen  
h��eminen
www.ruokavirasto.fi/hyrra

Tuen haku käy näppärästi verkossa. Hyrrä- 
palvelussa voit hakea tukea, seurata asiasi 
käsittelyä ja selata hakemustietojasi. 

Hyrrä-palvelun käyttö ei vaadi erityistai-
toja. Sähköisen hakemuksen täyttäminen on 
vaivatonta ja järjestelmä ohjaa sen tekemi-
sessä askel askeleelta. Hyrrä-palvelussa pyö-
rähdät asioimassa kätevästi kellon ympäri 
omalta kotikoneeltasi.

Ot� �hte�tt�

ELY-keskukset ja Leader-ryhmät kertovat 
lisää yritystukien ehdoista ja hakemisesta. 
www.ely-keskus.fi
www.leadersuomi.fi

Lis�tieto� ver�oss�
www.ruokavirasto.fi/yritystuet 
Maaseutu.fi 
www.suomi.fi/yritykselle

Tuen m��r�

Perustamistukea voit saada enintään 35 000 euroa. 
Tuki maksetaan 2–3 erässä. 

Investointitukea voit saada 20–40 % kustannuksis-
ta. Yrityksen sijainti, koko ja toimiala vaikuttavat tuen 
määrään. Tarvitset aina myös omaa rahaa toimenpitei-
den toteuttamiseen. Investoinnin edellytysten selvittä-
miseen voit saada tukea 40–50 % kustannuksista.

Yrit�sten �o�oluo��t

Mikroyritys: alle 10 työntekijää ja liikevaihto tai 
tase alle 2 miljoonaa euroa
Pienyritys: alle 50 työntekijää ja liikevaihto tai tase 
alle 10 miljoonaa euroa
Keskisuuri yritys: 50–249 työntekijää ja liikevaihto 
alle 50 miljoonaa euroa tai tase alle 43 miljoonaa 
euroa
Pk-yritys: alle 250 työntekijää
Suuryritys: vähintään 250 työntekijää tai liikevaih-
to yli 50 miljoonaa euroa tai tase yli 43 miljoonaa 
euroa.

Tuen  
h��eminen
www.ruokavirasto.fi/hyrra

Tuen haku käy näppärästi verkossa. Hyrrä- 
palvelussa voit hakea tukea, seurata asiasi 
käsittelyä ja selata hakemustietojasi. 

Hyrrä-palvelun käyttö ei vaadi erityistai-
toja. Sähköisen hakemuksen täyttäminen on 
vaivatonta ja järjestelmä ohjaa sen tekemi-
sessä askel askeleelta. Hyrrä-palvelussa pyö-
rähdät asioimassa kätevästi kellon ympäri 
omalta kotikoneeltasi.

Ot� �hte�tt�

ELY-keskukset ja Leader-ryhmät kertovat 
lisää yritystukien ehdoista ja hakemisesta. 
www.ely-keskus.fi
www.leadersuomi.fi

Lis�tieto� ver�oss�
www.ruokavirasto.fi/yritystuet 
Maaseutu.fi 
www.suomi.fi/yritykselle

Tuen m��r�

Perustamistukea voit saada enintään 35 000 euroa. 
Tuki maksetaan 2–3 erässä. 

Investointitukea voit saada 20–40 % kustannuksis-
ta. Yrityksen sijainti, koko ja toimiala vaikuttavat tuen 
määrään. Tarvitset aina myös omaa rahaa toimenpitei-
den toteuttamiseen. Investoinnin edellytysten selvittä-
miseen voit saada tukea 40–50 % kustannuksista.

Yrit�sten �o�oluo��t

Mikroyritys: alle 10 työntekijää ja liikevaihto tai 
tase alle 2 miljoonaa euroa
Pienyritys: alle 50 työntekijää ja liikevaihto tai tase 
alle 10 miljoonaa euroa
Keskisuuri yritys: 50–249 työntekijää ja liikevaihto 
alle 50 miljoonaa euroa tai tase alle 43 miljoonaa 
euroa
Pk-yritys: alle 250 työntekijää
Suuryritys: vähintään 250 työntekijää tai liikevaih-
to yli 50 miljoonaa euroa tai tase yli 43 miljoonaa 
euroa.

Tuen  
h��eminen
www.ruokavirasto.fi/hyrra

Tuen haku käy näppärästi verkossa. Hyrrä- 
palvelussa voit hakea tukea, seurata asiasi 
käsittelyä ja selata hakemustietojasi. 

Hyrrä-palvelun käyttö ei vaadi erityistai-
toja. Sähköisen hakemuksen täyttäminen on 
vaivatonta ja järjestelmä ohjaa sen tekemi-
sessä askel askeleelta. Hyrrä-palvelussa pyö-
rähdät asioimassa kätevästi kellon ympäri 
omalta kotikoneeltasi.

Ot� �hte�tt�

ELY-keskukset ja Leader-ryhmät kertovat 
lisää yritystukien ehdoista ja hakemisesta. 
www.ely-keskus.fi
www.leadersuomi.fi

Lis�tieto� ver�oss�
www.ruokavirasto.fi/yritystuet 
Maaseutu.fi 
www.suomi.fi/yritykselle

Tuen m��r�

Perustamistukea voit saada enintään 35 000 euroa. 
Tuki maksetaan 2–3 erässä. 

Investointitukea voit saada 20–40 % kustannuksis-
ta. Yrityksen sijainti, koko ja toimiala vaikuttavat tuen 
määrään. Tarvitset aina myös omaa rahaa toimenpitei-
den toteuttamiseen. Investoinnin edellytysten selvittä-
miseen voit saada tukea 40–50 % kustannuksista.

Yrit�sten �o�oluo��t

Mikroyritys: alle 10 työntekijää ja liikevaihto tai 
tase alle 2 miljoonaa euroa
Pienyritys: alle 50 työntekijää ja liikevaihto tai tase 
alle 10 miljoonaa euroa
Keskisuuri yritys: 50–249 työntekijää ja liikevaihto 
alle 50 miljoonaa euroa tai tase alle 43 miljoonaa 
euroa
Pk-yritys: alle 250 työntekijää
Suuryritys: vähintään 250 työntekijää tai liikevaih-
to yli 50 miljoonaa euroa tai tase yli 43 miljoonaa 
euroa.

Tuen  
h��eminen
www.ruokavirasto.fi/hyrra

Tuen haku käy näppärästi verkossa. Hyrrä- 
palvelussa voit hakea tukea, seurata asiasi 
käsittelyä ja selata hakemustietojasi. 

Hyrrä-palvelun käyttö ei vaadi erityistai-
toja. Sähköisen hakemuksen täyttäminen on 
vaivatonta ja järjestelmä ohjaa sen tekemi-
sessä askel askeleelta. Hyrrä-palvelussa pyö-
rähdät asioimassa kätevästi kellon ympäri 
omalta kotikoneeltasi.

Ot� �hte�tt�

ELY-keskukset ja Leader-ryhmät kertovat 
lisää yritystukien ehdoista ja hakemisesta. 
www.ely-keskus.fi
www.leadersuomi.fi

Lis�tieto� ver�oss�
www.ruokavirasto.fi/yritystuet 
Maaseutu.fi 
www.suomi.fi/yritykselle

Tuen m��r�

Perustamistukea voit saada enintään 35 000 euroa. 
Tuki maksetaan 2–3 erässä. 

Investointitukea voit saada 20–40 % kustannuksis-
ta. Yrityksen sijainti, koko ja toimiala vaikuttavat tuen 
määrään. Tarvitset aina myös omaa rahaa toimenpitei-
den toteuttamiseen. Investoinnin edellytysten selvittä-
miseen voit saada tukea 40–50 % kustannuksista.

Yrit�sten �o�oluo��t

Mikroyritys: alle 10 työntekijää ja liikevaihto tai 
tase alle 2 miljoonaa euroa
Pienyritys: alle 50 työntekijää ja liikevaihto tai tase 
alle 10 miljoonaa euroa
Keskisuuri yritys: 50–249 työntekijää ja liikevaihto 
alle 50 miljoonaa euroa tai tase alle 43 miljoonaa 
euroa
Pk-yritys: alle 250 työntekijää
Suuryritys: vähintään 250 työntekijää tai liikevaih-
to yli 50 miljoonaa euroa tai tase yli 43 miljoonaa 
euroa.

Tuen  
h��eminen
www.ruokavirasto.fi/hyrra

Tuen haku käy näppärästi verkossa. Hyrrä- 
palvelussa voit hakea tukea, seurata asiasi 
käsittelyä ja selata hakemustietojasi. 

Hyrrä-palvelun käyttö ei vaadi erityistai-
toja. Sähköisen hakemuksen täyttäminen on 
vaivatonta ja järjestelmä ohjaa sen tekemi-
sessä askel askeleelta. Hyrrä-palvelussa pyö-
rähdät asioimassa kätevästi kellon ympäri 
omalta kotikoneeltasi.

Ot� �hte�tt�

ELY-keskukset ja Leader-ryhmät kertovat 
lisää yritystukien ehdoista ja hakemisesta. 
www.ely-keskus.fi
www.leadersuomi.fi

Lis�tieto� ver�oss�
www.ruokavirasto.fi/yritystuet 
Maaseutu.fi 
www.suomi.fi/yritykselle

Tuen m��r�

Perustamistukea voit saada enintään 35 000 euroa. 
Tuki maksetaan 2–3 erässä. 

Investointitukea voit saada 20–40 % kustannuksis-
ta. Yrityksen sijainti, koko ja toimiala vaikuttavat tuen 
määrään. Tarvitset aina myös omaa rahaa toimenpitei-
den toteuttamiseen. Investoinnin edellytysten selvittä-
miseen voit saada tukea 40–50 % kustannuksista.

Yrit�sten �o�oluo��t

Mikroyritys: alle 10 työntekijää ja liikevaihto tai 
tase alle 2 miljoonaa euroa
Pienyritys: alle 50 työntekijää ja liikevaihto tai tase 
alle 10 miljoonaa euroa
Keskisuuri yritys: 50–249 työntekijää ja liikevaihto 
alle 50 miljoonaa euroa tai tase alle 43 miljoonaa 
euroa
Pk-yritys: alle 250 työntekijää
Suuryritys: vähintään 250 työntekijää tai liikevaih-
to yli 50 miljoonaa euroa tai tase yli 43 miljoonaa 
euroa.


