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Investointituki 

Investointitukea voidaan myöntää yrityksen investointiin, jolla on olennaista merki-

tystä yritysten perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Investoinnin kustannus-

ten on oltava vähintään 5 715 euroa, joka voi koostua useasta hankinnasta. Inves-

tointituen enimmäismäärä on 35 % verottomista kustannuksista. 

Tukea voi hakea kustannuksiin, jotka johtuvat seuraavista investoinneista: 

1. kiinteän omaisuuden rakentaminen, hankkiminen tai kunnostaminen; 
2. uusien tai käytettyjen koneiden, laitteiden ja välineiden hankkiminen mukaan 

lukien hankkiminen osamaksukaupalla enintään omaisuuden markkina-arvoon 
asti; tai 

3. tietokoneohjelmistojen hankkiminen tai kehittäminen; 
4. patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja muiden vastaa-

vien aineettomien oikeuksien hankkiminen; 
5. investoinnin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät yleiskustannukset osana 

tuettavaa toimenpidettä. 

 

Investoinnin toteutettavuustutkimus 

Tukea voidaan myöntää toteutettavuustutkimukseen, jonka tarkoituksena on sel-
vittää edellytyksiä toteuttaa yrityksen aineellinen investointi. Toteutettavuustut-
kimuksella voidaan selvittää investoinnin toiminnallisia, taloudellisia ja teknisiä 
edellytyksiä mukaan lukien rahoituksen hakemisen edellytysten selvittäminen ja 
valmistelu. 

Tukea toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää 50 prosenttia hyväksyttävis-
tä kustannuksista. Kustannuksia tulee olla vähintään 3 000 euroa. 

 

Uuden yrityksen perustamistuki 

Perustamistuen edellytyksenä on, että yritys on perustettu 1.1.2014 jälkeen sekä 
ajantasainen liiketoimintasuunnitelma. Tukea voi saada 

1. liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien konsultointi- ja asiantuntijapalveluiden 
käyttöön 

2. tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraukseen 
3. muihin uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeellisiin toimenpiteisiin 

Tuen suuruus 5 000 – 35 000 €  



Tuki toimivan yrityksen uuden liiketoiminnan perustamistoi-
menpiteisiin 

Tuen edellytyksenä on, että yritys on toiminut vähintään kolme vuotta sekä ajan-
tasainen liiketoimintasuunnitelma. Tukea voi saada 

1. ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttöön 
2. osallistumiseen messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin 
3. muihin yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyviin tarpeellisiin toi-

menpiteisiin 
 
Tuen suuruus 5 000 – 35 000 € 

 

Tuki kokeilutoimenpiteisiin 

Tukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman mukaisten kokeilutoimenpitei-
den toteuttamiseen.  

Kertakorvauksena maksettavan tuen suuruus on 2 000 – 10 000 € 

 

Kehittämishanketuki yritysryhmälle 

Yritysryhmän kehittämishankkeessa 3-10 yritystä voivat yhdessä kehittää toimin-
taansa. Lisätietoja Veej’jakaja ry:stä (ks. yhteystiedot takasivulta). 

 

Liiketoimintasuunnitelman voi tehdä esim. www.yrityssuomi.fi -sivuilla 

 

Tuen hakeminen 

Kaikkia Leader-tukia haetaan sähköisessä Hyrrä-järjestel-
mässä. Hyrrään kirjautuaksesi sinulla on oltava edusta-
masi hakijatahon nimenkirjoitusoikeus ja verohallinnon 
Katso-tunniste. 

Veej’jakajan toimitiloissa on hakijoiden käytössä asiakas-
pääte, jota käyttäessään hakija voi saada sähköisen han-
ketukihakemuksen täyttämisessä neuvontaa. 

 

 

 

http://www.yrityssuomi.fi/


Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen! 

 

 

Veej’jakaja ry 

Paukkulantie 22 

50170 Mikkeli 

etunimi.sukunimi@veejjakaja.fi 
 

www.veejjakaja.fi 

 
Anssi Gynther, 

toiminnanjohtaja 

p. 0440 155 222 

• Yleishyödylliset hankkeet 

• Kansainväliset hankkeet 

• Yritysrahoitus 

 

Vesa Rouhiainen, 

hankeneuvoja 

p. 0440 155 219 

• Yleishyödylliset hankkeet 

• Hankeneuvonta 

mailto:etunimi.sukunimi@veejjakaja.fi

