
ti 7.2.23 klo 18 ohjelma

- Tervetuloa; Jaana Paananen ja Sanna 
Happonen, Leader-Kalakukko

- Leader-yritystuet – mikä muuttuu? 
Jaana Paananen

- Keskustelua ja kysymyksiä chat-
viestinä tai käsinostolla puheenvuoroa 
pyytämällä, Sanna Happonen

- Tilaisuus päättyy klo 20 mennessä

Keskustelutilaisuus 
– Mikä muuttuu?





Lentoon Kalakukosta 2023-2027 

strategian painopisteet

Strategian 

rahoitus

tavoite %

MMM 

päätös 

26.1.2023

Määrälliset

tuotokset

Tavoite 

kpl

PP1 Uudistuvat palvelut ja tuotteet 40 1 492 400 €

* Uudet työpaikat

* Uudet yritykset

* Omistajanvaihdokset

* Maatalouden uudet kokeilut

* 50 kpl

* 40 kpl

* 10 kpl

* 30 kpl

PP2 Hyvinvointia ja osallistuutta - 

Älykäs kylä 25 932 750 €

* Älykkäät kylät teemat

* Uudet/uudistetut lähivirkistys- ja 

harrastusalueet

* Uudet/uudistetut rakennukset ja reitit

* 5 kpl

* 15 kpl

* 30kpl

PP3 Nuoret tulevaisuudentekijöinä 15 559 650 €
* Kevytyrittäjät

* Kansainväliset tehtävät

* 15 kpl

* 5 kpl

PP4 Ympäristömme hyväksi 20 746 200 €

* Ympäristö- ja ilmastotoimet

* Bio- ja kiertotalouden tehtävät

* Luonnon monimuotoisuus, 

ympäristönhoito

* 20 kpl

* 5 kpl

* 10 kpl

Yhteensä hankkeet 100 3 731 000 €

Hallinto 973 100 €

Yhteensä 4 704 100 €



Leader-yritystuet  – mikä muuttuu?

➢Maaseutualue laajenee Kuopion Pieni Neulamäki alueen osalta, jonne yritysten rahoitusta 
kohdistetaan ainoastaan maataloustuotteiden ensiasteiden tai elintarvikkeiden jalostukseen 

➢Hyrrä-hakujärjestelmä uusiutuu

➢Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Kalakukon tukityökalut ovat pääosin eriytettyjä 

➢Uusia tukityökaluja yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen 8 kpl ja uusille
kohderyhmille

➢ Uusia kohderyhmiä Leader-yritystuen hakijoina:
1. Maatalouden kokeilijat, uusien tuotantomenetelmien, tuotteiden, markkinakanavien ym. 
pienimuotoiseen kokeiluun alkutuotannossa
2. Henkilöt, esim. työtön, palkansaajat, opiskelijat, nuoret (16 v-) ilman y-tunnusta
3. Yrityksen omistajanvaihdosta suunnittelevat, myös ilman y-tunnusta

➢ Yritystukien valintakriteerit uudistuivat (luettavissa www.kalakukkory.fi) 

➢ Tukien hakuja voidaan jaksottaa ja aikatauluttaa tukityypeittäin esim. kokeilut (tiedotusvelv.)



ELY - Leader työnjakoa ja eriytetyt tukityökalut

Leader-ryhmien tuki kohdennetaan:

1) aloittaville, toimintansa alkuvaiheessa oleville tai toimiville mikroyrityksille, 
joissa toimii pääsääntöisesti enintään viisi henkilöä (vuosityöpaikoiksi laskettuna) 
tai vastaavan kokoiset monialaiset maatilat

2) henkilöille, jotka kokeilevat yrittämistä tai testaavat pienimuotoisesti 
maatalousyrittäjyyttä osa-aikaisesti tai sivutoimisesti (huom. ei investointeja)

3) henkilöille, jotka ryhtyvät yrittäjiksi omistajanvaihdoksen kautta

ELY-keskuksen tuki kohdennetaan:

1) päätoimiseen yritystoimintaan mikro- ja pienyrityksille ja 
maataloustuotteiden jalostuksessa lisäksi keskisuurille yrityksille

2) Maatiloille, jotka käynnistävät maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa



Suomen CAP-suunnitelma 2023-2027

Leader-tukityökalut yrityksille, 9 kpl (tarkentuu Vna:ssa)
Yritystoimintaa 

suunnittelevalle:

Yrityksen perustajalle: Toimivalle yritykselle: Maatilalle:

Yritystoiminnan kokeiluun 2500€

- ilman y-tunnusta

- enint. 4 kk

- työttömät, nuoret (16v.-) 

opiskelijat

Osa-aikainen käynnistäminen 

5000€

- y-tunnus

- 10-35 työh/vko

- tav. yli 10 000€ lv/v.

- ensisij. asiantuntijapalvelut

Kehittämis- ja investointituen 

hakemisen valmistelu 2000€

Maatilakytkentäinen 

yritystoiminta: 

Investointituki 20-40%

Yritystoiminnan suunnitteluun 

1000€

- ilman y-tunnusta

- liikeidean pohtiminen, 

asiantuntijapalvelu

Päätoiminen käynnistäminen 

7500€

- y- tunnus, YEL ja LTS

- tav. väh. 15 000€ ja yrittäjän 

toimeentulo

- ensisij. asiantuntijapalvelut

Kehittämisavustus 3000€

- voidaan myöntää enint. 3 x 

kauden aikana edellyttäen 

kehittämis-hyppäyksiä

Maatilakytkentäinen 

yritystoiminta:

Kehittämisavustus 2000€ 

hakemuksen valmisteluun

Käynnistämis- ja investointituen 

hakemisen valmistelu 2000€

- y-tunnus

- LTS:n valmistelu

- hankesuunnitelma

Investointituki 20-40%

- 5000-100 000€ kustannuksiin

Investointituki 20-40%

- 5000-100 000€ kustannuksiin

Maatalouden kokeilutuki 

alkutuotannon kokeiluihin 

2500/5000/7500€

Tuki omistajanvaihdoksen 

valmisteluun 5000€

- ostettava yritys hama- tai 

ydinmaaseudulla

- ostoa suunnittelevalle 

asiantuntijapalveluihin

- myös ilman y-tunnusta



Yritystuen valintakriteerit 24.1.23

A) Hyväksyttävyyskriteerit: 1-4 kriteerit, pisteytys 0=ei toteuta,1=toteuttaa

1. Lentoon Kalakukosta kehittämisstrategian, rahoituslinjausten ja lainsäädännön mukainen

2. Tarve tai idea, joka on lähtöisin paikallisilta asukkailta tai toimijoilta

3. Vaikuttava: suunnitelman panos-tuotos suhde on vakuuttava ja realistinen

4. Toteuttamiskelpoinen: kokonaisrahoitus, hakijan osaaminen ja resurssit sekä aikataulu

→ edellytys rahoitukselle, että hanke toteuttaa kaikkia neljää 
kohtaa ja saa B) yritystukien valintakriteereistä min. 5 pistettä



Yritystuen valintakriteerit 24.1.23

B) Yritystuen valintakriteerit 1-8, pisteytys 0-2 tai 0-3 kriteerikohtaisen mittariston mukaan: 

1. Investoinnin toteutuspaikka 0-3p. 

- Omistajanvaihdoksissa ostettava yritys sijaitsee ydin- tai harvaan asutulla maaseudulla. 0-3p.

2. Vaikutus taloudelliseen tilanteeseen, liiketoiminnallisuus 0-2p.

3. Vaikutus työllisyyteen (uusi työpaikka tai uusi yritys) 0-3p.

4. Vaikutus yrityksen toimintaedellytyksiin 0-2p.

5. Yrityksen kehittämistoimen ympäristökestävyys 0-3p.

6. Työntekijöiden/yrittäjän osaamisen kehittäminen 0-2p.

7. Yrityksen kehittämistoimi sisältää uusia kokeiluja tai innovaatioita 0-1p.

8. Lentoon Kalakukosta villi kortti kriteeri, hankkeessa jotain erityisen hyvää 0-3p.

→ Edellytys rahoitukselle A) 4pist. + B) min. 5 pist. ja max. 19 pist.



Yritystuen valintakriteerit 24.1.23
C) Kevyet kokeilutyyppiset tuet (luonnos):

Yritystoiminnan kokeilu 2500€
Valmistelutuki (LTS, kehittämis- ja/tai investointituen hakemisen valmistelu) 2000€ -> Molemmat kriteerit 1 . ja 2. tulee 
täyttyä tuen saamiseksi
Yritystoiminnan suunnittelu 1000€ -> 1. kriteeri tulee täyttyä tuen saamiseksi

1. Yrittäjäpersoona, inhimillinen pääoma ja yrittäjyyspolku (tavoitteet, aikataulu ja riskit kirjattu)
2. Hyvä Liikeidea oma tai ostettava (Liikeidea on testattu esim. yritysneuvonnan, uusyrityskeskuksen neuvonnan jne kanssa 
/ idea kehitetty tutkimusyhteistyöstä tms.)

Maatalouden kokeilu 2500, 5000€, 7500€, 1. kriteeri tulee täyttyä tuen saamiseksi:

1. Uutuusarvo; eli uusien tuotantomenetelmien, tuotteiden, markkinakanavien ym. pienimuotoiseen kokeiluun 
alkutuotannossa.

Omistajanvaihdos / käynnistäminen 5000€, kriteerit 1-3 tulee täyttyä tuen saamiseksi:
1. Ostettava yritys sijaitsee ydin- tai harvaan asutulla maaseudulla, tämä edellytys tulee mahdollisesti jo asetuksessa
2. Yrittäjäpersoona, inhimillinen pääoma ja yrittäjyyspolku (tavoitteet, aikataulu ja riskit kirjattu)
3. Tuen vaikutus yritystoiminnan jatkuvuuteen

→ Edellytys rahoitukselle A) 4pist. + C) kriteerit 1-3 täytyttävä



Yritystukilinjauksia Pohjois-Savo
✓Suositaan paikallisten raaka-aineiden jalostukseen ja alueen vahvoihin 

klustereihin liittyviä yrityshankkeita

✓ Edistetään innovatiivisia hankkeita ja uudenlaista liiketoimintaa

Tavoitteena on saada rahavirtoja maaseutualueelle ja elintarvikejalostuksen 
alkupäässä koko maakunnan alueelle

Esimerkkeinä näistä ovat:

- elintarvikkeiden jalostus laajasti mukaan lukien lähiruoka

- puun jatkojalostus tuotteiksi ja myös energiaksi

- metalli- ja muu tuotannollinen toiminta

- palveluliiketoiminta sisältäen mm. matkailun, hevostaloustoiminnan ja 
erityisesti uudet palvelun muodot

- kädentaitoihin ja luovuuteen perustava liiketoiminta



Tukea ei myönnetä (CAP -ohjelman rajoitukset)

- maa- ja metsätalouden alkutuotannon investointeihin (ml. alkutuotantoon 
tarkoitetut koneet tai laitteet)

- eläinten hankintaan

- liikennealan investointeihin

- puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin 
hankintaan

- energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyviin investointeihin

- toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien taikka liiketoiminnan hankintaan

- lisäksi sovelletaan kulloinkin voimassa olevien valtiontukisääntöjen 
toimialakohtaisia rajoituksia



Lentoon Kalakukosta paikallinen 
kehittämisstrategia 2023-2027 

Uudet rahoitusmahdollisuudet 
avautuvat haettaviksi 5-6/2023 
hyrrässä (viim. tieto 01/2023 MMM)

Ota meihin yhteyttä jo suunnitteluvaiheessa 
ja suunnitelmia edistämme jo tässä vaiheessa

Jaana Paananen, toiminnanjohtaja
P. 040 510 3258
jaana.paananen@kalakukkory.fi

Sanna Happonen, hankekoordinaattori
P. 040 519 6046
sanna.happonen@kalakukkory.fi

LUONNOS 2.11.22 Jaana Paananen
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