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Leader-yritystuet maaseuturahastossa 

2023-2027

 Pääosin max. 5 htv työllistävät yritykset (myös sivutoimiset yrittäjät)

 Investointituki 5.000 – 100.000 euron investointeihin, isommat ELY-keskukselle, 
tukiprosentti ei ole vielä tiedossa (20-40 %)

 Yritystoiminnan käynnistäminen (ei maataloustuotteiden jalostukseen eikä kaupan 
pitoon):

 Yrittäjyyskokeilu (ilman y-tunnusta) / 2.500 e

 Osa-aikainen yrittäjyys / 5.000 e (tavoitteena yli 10.000 euron liikevaihto)

 Päätoiminen yrittäjyys / 7.500 e 

 Omistajan vaihdoksen avulla käynnistäminen (ilman y-tunnusta) / 5.000 e (ostettavan 
yrityksen sijaittava harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla)

 Maatalouden kokeilutuki / 2.500 – 7.500 e -> uusi toimiala Leadereille

 Yritystoiminnan kehittäminen:

 Suunnittelutuki (ilman y-tunnusta) / 1.000 e

 Valmistelu/aloitustuki / 2.000 e

 Kehittämistuki / 3.000 e (vakiintunut yritys, voi hakea kolmesti)



Leader-hanketuet maaseuturahastossa 

2023-2027

 Investointituki (koneet, laitteet, kalusto sekä rakentaminen):

 Tavallinen investointihanke 60 % 

 Nuoriin tai ympäristöön ja kestävään kehitykseen kohdistuvat investoinnit 80 %

 Vähintään kolmen kylän yhteiset investointihankkeet 75 % 

 Maastopyörät, kanootit, kuvauskopterit, talvikunnossapito- ja maanrakennuslaitteisto 
sekä yksityisteiden hoitoon liittyvät yleishyödylliset investoinnit (ellei kunta jo tue) 40 %

 Kehittämistuki: 

 Tavallinen kehittämishanke 80 %

 Nuoriin tai ympäristöön ja kestävään kehitykseen kohdistuvat kehittämishankkeet 90 %

 Koulutus- ja tiedonvälityshanke 90 % 

 Koulutushanke, jossa osallistujat saavat henk.koht. ajokortteja 50 %

 Yhteistyöhankkeisiin 60 - 100 % (valmisteluraha 5000 e)

 Älykäs kylä hankkeet, elinkeinolliset kehittämishankkeet ja yritysryhmähankkeet 75 %



Hankkeiden haku

 Haku avautuu tällä tietoa touko-kesäkuussa 2023

 Haku ainoastaan sähköisesti Hyrrän kautta 

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/hyrra/

 Kaikkien hakemusten tekoon saa apua Norsun toimistolta ja yhteydenotto 

meihin ennen hakemuksen tekemistä onkin suositeltavaa.

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/hyrra/


Muut rahoitukset
 Yritys Leader max. 2 htv:n mikroyrityksille 200-750 euroa

 Yhteisö Leader yhdistyksille 100-500 euroa

 Nuoriso Leader nuorten ryhmille ja nuorille yrittäjille 100-300 (500) euroa

 Lisäksi kv-koordinaattori toiminta yhdistyksille ja nuorille, jonka myötä 

toimimme mm. ESC ja Erasmus+ rahoitusten välittäjäorganisaationa ja 

toteutamme omia strategisia Erasmus+ hankkeita



Kiitos mielenkiinnosta!

 Lisätietoja saat nettisivuiltamme www.nousevarannikkoseutu.fi

 Norsun toimistolla maaseuturahoituksen osalta sinua palvelevat

Riikka Hautala (yritystuet) Nina Kurunlahti (hanketuet)

http://www.nousevarannikkoseutu.fi/
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