
Rahoitustahot10
Rahoitusta myöntävät Hämeen ELY-keskus tai
alueen Leader-ryhmät yrityksen koosta ja 
toimenpiteiden laajuudesta riippuen.

Maaseutuyritys1 Kanta- ja Päijät-Hämeessä maaseutuyrityksiksi 
luetaan kaikki alueella sijaitsevat yritykset lukuun 
ottamatta Hämeenlinnan ja Riihimäen ydinkeskus-
taa sekä vanhaa Lahden aluetta.

Investointituki6
Investointituet kohdennetaan kasvaviin ja kehittyviin 
yrityksiin sekä toimintojaan maatalouden ulkopuolelle 
monipuolistaville maatiloille. Tuki on 20 % kustannuk-
sista. Uusien lämpölaitosten kohdalla tuki on 30 % ja 
maataloustuotteiden jalostuksessa 35 %.

Harkinnanvaraisuus2
Yritysrahoitus on harkinnanvaraista tukea. 
Rahoitettavan yrityksen toiminnan tulee olla vakaalla 
pohjalla. Toimilla tulee olla olennaista merkitystä 
yrityksen perustamiselle tai kehittymiselle. Rahoitus
ei saa vääristää alueen kilpailua.

Päätoimisille yrittäjille3 Tukea myönnetään ensisijaisesti päätoimiseen ja 
ammattimaiseen yritystoimintaan. Toiminnan on 
annettava toimeentulo ainakin yhdelle yrityksessä 
toimivalle yrittäjälle tai työntekijälle.

Hakujaksot4 Tukea tulee hakea ennen investoinnin tai hankkeen 
toteuttamista. Yritystukien haku on jatkuva, mutta 
tukihakemukset käsitellään valintajaksoittain.

Valintaperusteet5
Hämeen ELY-keskus käyttää valintaperusteita valitessaan 
rahoitettavia hankkeita. Valintaperusteiden tarkoituksena 
on varmistaa tasapuolinen kohtelu ja varojen käyttö.

Investoinnin toteutettavuustutkimus7 Jos suunnittelee investointia, voi saada tukea sen 
edellytysten ja toteuttamisen selvittämiseen. Tuki on 
tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan. Tukea 
voi saada 40-50 % kustannuksista.

Perustamistuki8 Perustamistuki on tarkoitettu yrityksille, jotka tuovat 
markkinoille uuden tuotteen tai palvelun. Tukea voi 
saada asiantuntija- ja neuvontapalveluihin. Tuen 
määrä on 5.000-35.000 €.

Yritysryhmähanke 9 Yrittäjät voivat parantaa toimintaansa yhdessä tai yhteis-
työssä kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Yhteistyöhank-
keessa voi kehittää uusia tuotteita, muodostaa tuotanto- ja 
toimitusketjuja, pilotoida tai kehittää markkinointia.

Yritystukia haetaan nyt sähköisesti!

Rahoitushakemus täytetään sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Ennen hakemuksen jättämistä
kannattaa kuitenkin olla yhteydessä Hämeen ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään. Hyrrä-

palvelussa on helppo tehdä hakemus, seurata asian käsittelyä ja selata omia hakemustietoja.
Katso-palvelussa organisaation edustaja voi perustaa Katso-tunnisteen sekä hallinnoida

organisaation tietoja, alitunnisteita ja valtuuksia.

https://hyrra.mavi.fi /login.html
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Huomaathan vielä seuraavat asiat:

- Hämeen ELY-keskuksen rahoituslinjaukset löydät verkkosivuiltamme Rahoituslinjaukset-linkistä.
  Verkkosivuilla on esitetty myös tuen ulkopuolelle rajatut kohteet.

- Kun haet rahoitusta hakemuksen sähköinen käsittely helpottuu, jos kaikki tarvittavat liitteet on liitetty
  mukaan heti hakemusta jätettäessä. Mahdolliset puuttuvat liitteet tulee kuitenkin toimittaa hakujakson
  kuluessa Hyrrään.

- Luvanvaraisissa rakennushankkeissa päätöksenteon edellytyksenä on kustannusarvio, raken-
  nusselostus sekä rakennuslupa, joka tulee toimittaa ELY-keskukseen viimeistään päätöksenteko-
  jakson loppuun mennessä.

Lisätietoa verkkosivuiltamme

Löydät lisää tietoa (kuten valintajaksot ja -perusteet) yritysrahoituksesta
ELY-keskuksen verkkosivuilta.

www.ely-keskus.fi/hame
Seuraa seuraavaa polkua:
-> Elinkeinot
   -> Maaseutuelinkeinot
      -> Maaseudun kehittäminen
         -> Maaseudun yritysrahoitus

Lisää tietoa maaseudun yritysrahoituksesta löydät myös seuraavilta verkkosivuilta:

www.mavi.fi 
Tuet ja palvelut -> Yritystuet

www.maaseutu.fi 
Tuemme näitä -> Yrittäjyys ja elinkeinot

Tutustuthan verkkosivujen  tietoihin kattavasti. Jos hanke näyttää toteuttamiskelpoiselta,
ota ennen hakemuksen tekemistä yhteyttä rahoitusasiantuntijoihimme.

Kari Palvaila, rahoitusasiantuntija
kari.palvaila@ely-keskus,fi , p. 0295 025 082

Olli Löyttyniemi, rahoitusasiantuntija
olli.loyttyniemi@ely-keskus.fi , p. 0295 025 074
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