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Luovan alan yritysten rahoitus-

mahdollisuudet Keski-Suomessa

• Maaseudun paikalliset toimintaryhmät 

voivat rahoittaa mikroyritysten 

kehittämistoimintaa

• Rahoitus tulee Manner-Suomen 

maaseudun kehittämisohjelmasta

• Kaikki hakemukset arvioidaan 

tapauskohtaisesti
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Yritystoiminnan tukeminen Manner-

Suomen maaseutuohjelmassa

Toimintaryhmän rahoituksen kannalta

tukikelpoinen on mikroyritys:

• Työllistää alle 10 henkilöä (htv)

• Vuosiliikevaihto tai taseen 
loppusumma on enintään 2 milj. 
euroa.

Suuremmat yritykset voivat hakea tukea

TE-keskuksen yritys- tai maaseutuosastolta.
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Yritystuen muut ehdot

• Yrityksen toimipaikka on tukikelpoisella toiminta-
alueilla

(JyväsRiihen osalta tukikelpoisuusalueen rajaukset: 
Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta)

• Yrityksellä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan 
toimintaan.

• Yrityksellä on riittävä ammattitaito tuettavassa 
toiminnassa.

• Yritys ei ole vakavissa vaikeuksissa.

• Yritys on luotettava.

TE-keskus tekee taustaselvitykset
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Yritystuen vaikutus markkinoihin ja 

kilpailuun
Tuen myöntämisen edellytyksenä lisäksi, ettei

tuen arvioida aiheuttavan muuta kuin vähäistä

kilpailuetua. (Kehittämislaki 15§ 1 mom.)

Investointitukea voidaan myöntää paikallisilla

markkinoilla toimivalle yritykselle vain, jos

hakijan toimittaman selvityksen perusteella

voidaan arvioida yrityksen täydentävän

palveluillaan tai tuotteillaan sellaista alueellista

kysyntää, jota markkinoilla jo toimivat yritykset

eivät kohtuudella saa tyydytetyksi. (YrVna 22§)
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Kilpailutilanne vaikuttaa yritystukiin!

• Paikkakuntakohtainen 
palvelutarjonta vaikuttaa siihen, 
millaisiin yrityshankkeisiin 
myönnetään tukea!

• Tuettavalla toiminnalla luodaan 
uusia palveluja maaseutualueille 
tai tuetaan tuotteiden 
kehittämistä ja markkinointia.
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Yrityksen käynnistystuki

Kuka voi hakea?

• Toiminta-alueen mikroyritys

Tukiprosentti max 50%

Mihin?

• Ensimmäisten vieraiden 
työntekijöiden palkkaamiseen 
yrityksen aloittaessa tai 
laajentaessa toimintaansa.
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Yrityksen investointituki

Kuka voi hakea?
• toiminta-alueen mikroyritys
Tukiprosentti max. 20-35% (JyväsRiihi kokonaan 20% 

aluetta, muilla toimintaryhmillä vaihtelee, kts kartta)

Mihin?
• Yritystoiminnan käynnistämiseen tai kehittämiseen 

liittyviin kone- tai laiteinvestointeihin
• Rakentamiseen tai rakennuksen korjaamiseen 

liittyviin kustannuksiin: uuden tuotantorakennuksen 
rakentaminen, laajentaminen, korjaaminen, 
ostaminen

• aineettomien oikeuksien hankkiminen
- valmistusoikeudet
- lisenssit
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Yrityksen kehittämistuki

Kuka voi hakea?
• toiminta-alueen mikroyritys

Tukiprosentti max 50%

Mihin?

Asiantuntija-avun hankkimiseen, jonka avulla yritys:
• Voi suunnitella toimintansa tehostamista, 

laajentamista, uudelleen suuntaamista jne.

• Etsiä uusia markkinoita.
• Parantaa tuotteiden laatua.

• Kehittää uusia tuotteita.
• Parantaa muuten liiketoimintansa laatua.
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Yrityksen kehittämistuki

Kuka voi hakea?

• yritystoimintaa suunnitteleva luonnollinen 
henkilö

Max 1500€ /tuki 90%. 

Mihin?

Neuvonta- tai muun asiantuntijapalvelun 
hankkimisesta yritystoiminnan 
käynnistämiseksi.
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Lisätietoa hanketuista

�Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma ja 
hyvät tietosivut

www.maaseutu.fi

�Keski-Suomen toimintaryhmät:

Vesuri-ryhmä ry, www.keskisuomenmaaseutu.info/vesuriryhma

Viisari ry, www.viisaankivi.fi/viisari

Maaseutukehitys ry, www.keskisuomenmaaseutu.info/maaseutukehitys

JyväsRiihi ry,  www.jyvasriihi.fi

Jyväskylän seudun Verkostokylä-ohjelma 2007-2013
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Jyväskylän seudun 
Verkostokyläohjelma 2007-2013 

JyväsRiihi rahoittajana
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JyväsRiihi ry

Toiminta-alue:

Jyväskylän maaseutualueet, Jyväskylän 
maalaiskunta, Laukaa, Muurame ja 
Uurainen
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Rahoituskehys 2007-2013

• JyväsRiihi voi myöntää julkista rahoitusta 
yhteensä vajaat 3 milj. euroa. 

• Koko rahoituskehys 4,7 milj. euroa

• Puolet rahoituksesta on varattu 
yrityshankkeisiin, puolet yhteisölliseen 
kehittämiseen.
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JyväsRiihen elinkeinotoiminnan edistäminen

Toimintalinjat 1,3,4

Toimenpiteet 123, 124, 311, 312, 313, 331 ja 421

• Alkavien yritysten, niiden verkostoitumisen ja 

tuotekehittelyn tukeminen 

• Uusiutuvien energioiden tuotteistamiseen ja 

käytön edistämiseen sekä ympäristö-

osaamiseen liittyvät yritystuet
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JyväsRiihen elinkeinotoiminnan edistäminen

Toimintalinja 3 ja 4

Toimenpiteet 311, 312, 313, 331 ja 421

• Matkailuun, käsityö- ja taideteollisuusalaan sekä

luovaan toimialaan liittyvät yrittäjyyshankkeet

• Koulutuksen ja tiedotuksen sekä tuotteistamisen 

ja markkinoinnin avulla uutta osaamista 

maaseutuyrittäjyyteen tuovat hankkeet
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Odotuksia: elinkeinotoiminnan kehittäminen
mm. seuraavan tyyppisiä hankkeita

�Yritysten palveluverkostojen tai 
hankintaketjujen kehittäminen 

�Yrityshautomot, -valmennuspalvelut jne

�Yrityskohtaiset kehittämis- tai 
investointihankkeet

�Maaseutumatkailun tuotteistamiseen 
liittyvät hankkeet

�Käsityöalan ja luovan alan 
tuotteistamiseen liittyvät hankkeet

�Markkinoinnin kehittämishankkeet

Jyväskylän seudun Verkostokylä-ohjelma 2007-2013
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Jyväskylän seudun verkostokyläohjelma 2007-2013

Rahoitettavat toimenpiteet

Yhteisölliset tavoitteet
Kyläkeskusten ja niiden ympärillä olevien asuinkylien sekä

kylien välisen toimintaverkoston edistäminen
TL3 ja 4, Toimenpiteet 321, 322 ja 421

Kyläkeskusten toimintaympäristön kehittäminen
TL 3 ja 4, Toimenpiteet 321, 322 ja 421

Kulttuuri- ja perinnemaisemat sekä maaseutuperinnön 
säilyttäminen 
TL 3 ja 4, Toimenpide 323

Kyläkeskusten neuvontatoiminta ja koulutus- ja  
selvityshankkeet edistävät uutta palvelukulttuuria ja 
paikallisen tuotannon käyttöä.
TL 3 ja 4, Toimenpiteet 331,321, 421
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Yhteisölliset hankkeet

Kuka voi hakea?

• Yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys, järjestö, 
säätiö tai kunta

Tuettavaa toimintaa mm.

• Uusien, viihtyvyyteen tai palveluihin liittyvien 
toimintamallien kehittäminen kylissä

• Kulttuurin kuluttamisen edistäminen

• Paikalliskulttuurin vahvistaminen

Jyväskylän seudun Verkostokylä-ohjelma 2007-2013
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Ota yhteyttä!
Toiminnanjohtaja Pirjo Ikäheimonen

pirjo.ikaheimonen@jyvasriihi.fi

040 - 868 1113

Talouspäällikkö Lahja Mehto

lahja.mehto@jyvasriihi.fi

040 - 743 2114

JyväsRiihi ry

Asekatu 3

40100 Jyväskylä

www.jyvasriihi.fi


