
MAASEUDUN YRITYSTUET
Kuudestaan ry on vahvasti mukana tukemassa alueen yritystoimintaa myöntämällä yritystukia 
toimialueen (Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri) yrityksille. Maaseudun yritystuet tarjoavat mahdol-
lisuuksia monenlaisille yrityksille, aloittaville ja laajentaville tai toimintaansa kehittäville yrityksille. 
Yritysten perustamista ja investointeja tuetaan, jotta maaseudulle syntyisi lisää yritystoimintaa ja 
työpaikkoja. 

Yritystukia on kahdenlaisia: perustamistuki, joka on tarkoitettu alkaville tai toimintaansa uudelleen 
suuntaaville yrityksille sekä investointituki koneiden, laitteiden ja rakennusten hankintaan.

Kuinka idean kanssa edetään?
Kun suunnittelet yritystuen hakemista, ota yhteyttä oman kuntasi elinkeinopäällikköön tai Leader-
toimistoon varmistaaksesi ideasi tukikelpoisuus. Haku tapahtuu pääsääntöisesti sähköisen Hyrrä- 
järjestelmän kautta. Tuet maksetaan aina jälkikäteen, eikä hanketta saa aloittaa ennen hankeha-
kemuksen vireilletuloa. Vireilletuloilmoituksen saatuasi hankkeen voi aloittaa omalla riskillä. Kun 
hakemus on jätetty, käsittelee noin kerran kuukaudessa kokoontuva hallitus hakemuksen. Mikäli 
hallitus tekee myönteisen päätöksen hankkeelle, se etenee Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen  
laillisuustarkastukseen, josta tulee hakijalle virallinen päätös. 

Yritystuet ja kehittämishankkeet: 
Paula Erkkilä
puh. 040 507 6104

Päivi Rintala 
puh. 040 591 9728

Yleishyödylliset investointihankkeet:
Jaana Sippola
puh. 040 571 0184

 

Ota meihin yhteyttä, me neuvomme!
Leader Kuudestaan              
Taitotie 1 (Fasadi 3. krs)
63300 Alavus

sähköpostit: etunimi.sukunimi@kuudestaan.net
www.kuudestaan.net

Kuka voi hakea yritystukea?
•  vähintään 18-vuotias
•  luonnollinen henkilö, osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiitti- 
    yhtiö ja osuuskunta
•  pieni tai keskisuuri yritys



YRITYSTUET  
– voit hakea molempia tai vain jompaa kumpaa

Perustamistuki

Perustamistukea voit käyttää esimerkiksi 
asiantuntija- tai neuvontapalveluiden ostami-
seen, joita tarvitset liiketoimintasi käynnis-
tämiseen ja kehittämiseen. Voit käyttää pe-
rustamistukea myös tuotekehityshankkeisiin, 
tuotannon pilotointiin, markkinointisuunnitel-
man laatimiseen, koemarkkinointiin tai kan-
sainvälistymisselvitykseen.

Tärkeintä on laatia toteuttamiskelpoinen liike-
toimintasuunnitelma ennen tuen hakemista. 
Voit käyttää pohjana yleisesti käytössä olevia 
liiketoimintasuunnitelmamalleja, esimerkiksi  
www.yrityssuomi.fi-sivulta ladattavissa olevaa 
mallia.

Tukea voi saada yrityksen perustamiseen:
•  5 000–35 000 euroa alkavalle yritykselle
•  5 000–35 000 euroa toimivalle yritykselle   
    uuteen liiketoimintaan
•  kokeiluraha 2 000–10 000 euroa

Investointituki

Tukea voi saada uusien koneiden ja muun 
käyttöomaisuuden hankintaan, rakennusten 
hankintaan ja rakentamiseen sekä aineet-
tomien investointien, kuten ohjelmistojen, 
patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan. 
Investointien tukemisen edellytyksenä on 
merkittävä muutos (liikevaihdon, jalostus-
arvon tai tuloksen kasvu, uudet tuotteet tai 
palvelut) yrityksen toiminnassa. Korvausinves-
tointeja ei voida tukea, eikä käytettyjen konei-
den tai laitteiden hankintaa. 

Tukea voi saada 20 % kustannuksista  
(yli 10 000 euron investointi)

Yritystukiasetuksen mukaan mm. seuraavia 
investointeja ei tueta:
•  traktorin hankinta
•  liikennealan investoinnit
•  puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa  
    kantavan metsätraktorin hankinta
•  pelkkä korvausinvestointi
•  energiakäyttöön tarkoitetun turpeen  
    tuotantoon liittyvät investoinnit

Ota yhteyttä Leader-toimistoon,  

neuvomme sinua mielellämme!

Lisätietoa löytyy osoitteessa  

www.kuudestaan.net 

 
Löydät meidät myös  
Facebookista! 


