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Yhteistyöhankkeella voidaan 
esimerkiksi
• kehittää uusia tuotteita ja menetelmiä maata-

loudessa, elintarvikealalla, metsätaloudessa ja 
maaseudun pienissä yrityksissä

• kehittää elintarvikkeiden lyhyitä toimitusketjuja 
ja paikallisia markkinoita

• kehittää hajautettua energiantuotantoa, resurs-
sitehokkuutta sekä uusia menetelmiä ja teknolo-
gioita ilmastonmuutoksen lieventämiseksi

• kehittää elintarvikkeissa, energiantuotannossa 
ja teollisissa prosesseissa käytettävän biomassan 
tarjontaa, toimitusketjuja ja logistiikkaa

• edistää maatiloilla tuotettavien, hyvinvointia 
lisäävien hoito- ja elämyspalvelujen kehittämistä, 
tuotteistamista ja markkinointia

• rakentaa mikroyritysten tuotannollista yhteistyö-
tä sekä tukea matkailua harjoittavien mikroyri-
tysten matkailupalveluiden kehittämistä, markki-
nointia ja myyntiä.

Uutta virtaa yrittäjyyteen 
yhteistyöhankkeista

Manner-Suomen 
maaseudun 

kehittämisohjelma  
2014–2020

Yhteistyöhanke on elinkeinojen kehittämishanke, jonka 
kaksi tai useampi toimija toteuttaa yhdessä. Yhteistyö 
voi olla yritysten välistä yhteistyötä (esimerkiksi 
yritysryhmähankkeet), yritysten ja kehittäjätahojen 
yhteistyötä tai kehittämis- ja tutkimusorganisaatioiden 
yhteistyötä. Yhteistyöhankkeen tulosten tulee olla 
yleisesti hyödynnettävissä mahdollisimman pian 
hankkeen päättymisen jälkeen.  



Tukitasot ja -tyypit
Koordinointi- ja aktivointihankkeet, tuki 100 %
Koordinointi- ja aktivointityyppisessä yhteistyö-
hankkeessa kootaan yritysten kehittämistarpeita 
sekä etsitään uusia markkinoita ja yrittämisen 
mahdollisuuksia. Tämäntyyppinen hanke ei sisällä 
valtiontukea ja voi saada täyden 100 %:n tuen. 

Hanke ei tarjoa suoraan yrityksiä hyödyntäviä 
neuvontapalveluita vaan tulosten tulee olla kaik-
kien alueen yritysten käytettävissä.  Yrityksiä 
neuvottaessa diagnoosi voidaan tehdä ja resepti 
kirjoittaa, mutta varsinainen parantaminen tapah-
tuu vasta alemman tukitason hankkeilla. 

Koordinointi- ja aktivointityyppistä hanketta 
voikin käyttää erityisesti yritysryhmähankkeiden 
valmisteluun. Yrityksen kehittämistarpeen arvi-
oinnin laajuus voi näissä hankkeissa olla enintään 
noin yhden neuvontapäivän mittainen.

Tiedonhankintahanke (teollinen tutkimus), tuki 80 %
Hankkeilla voidaan hankkia ja tuottaa pienille 
yrityksille uutta tietoa ja taitoa uusien tuotteiden, 

 prosessien tai palveluiden kehittämiseen tai ole-
massa olevien tuotteiden, prosessien tai palveluiden 
huomattavaksi parantamiseksi. Tietoa voidaan hank-
kia myös prototyyppien rakentamiseen tai kehittä-
mistyötä tukevan pilottihankkeen suunnitteluun. 

Tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämis-
hanke (kokeellinen kehittäminen), tuki 60 %
Hankkeilla voidaan kehittää uusia tai parantaa 
olemassa olevia tuotteita, palveluita tai prosesseja 
sekä testata ja pilotoida niitä. Pilotoinnilla tarkoi-
tetaan tuotteen, palvelun tai menetelmän testausta 
pienessä mittakaavassa, jotta voidaan arvioida sen 
mahdollisuuksia menestyä täydessä mittakaavassa 
tai varsinaisilla markkinoilla. 

Hanketta voidaan hyödyntää maataloudessa, 
elintarvikealalla, metsätaloudessa ja maaseudun 
pienissä yrityksissä. Hankkeella voidaan kehittää 
lyhyitä toimitusketjuja ja paikallisia markkinoita 
sekä toteuttaa menekinedistämistoimia elintarvik-
keiden paikallisille markkinoille.

Yritysryhmän kehittämishanke
• 3–10 mikroyritystä
• tuki jyvitetään de minimis-tueksi
• vapaasti yksityiskohtaista kehittämistä

Tuotteiden, palveluiden tai 
prosessien kehittämishanke
• tukitaso 60 % > yrityksiä mukana

Tiedonhankintahanke
• tietoa pienille yrityksille uusien tuotteiden, 

prosessien tai palveluiden kehittämiseksi
• tukitaso 80 % > yrityksiä mukana

Koordinointi- tai aktivointihanke
•  kokoavat yritysryhmähankkeita ja muita kehittämishankkeita
• tukitaso 100 % > yrityksiä ei mukana
• etsitään kehittämistarpeita
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Yhteistyötoimenpiteen 
tukitasot/hanketyypit



Yritysryhmän kehittämishanke, tuki 75 %
Yritysryhmän kehittämishankkeessa 3–10 yritystä 
kehittää yhdessä toimintaansa ja samalla voidaan 
kehittää jokaista yritystä myös yrityskohtaisilla toi-
menpiteillä. Kaikki hankkeeseen myönnettävä tuki 
jyvitetään osallistujayrityksille de minimis -tueksi, 
joten valtiontukisäännöt eivät rajoita hankkeessa ja 
yrityksissä toteutettavia kehittämistoimenpiteitä. 

Yritysryhmän kehittämishankkeessa ei voi olla mu-
kana maatalouden alkutuotantoa palvelevaa kehittä-
mistä. Sitä voidaan tehdä tuotteiden, palveluiden ja 
prosessien kehittämishankkeessa (tuki 60 %).

Koulutushanke yritysryhmälle, tuki 75 %
Yritysryhmän koulutushankkeessa voidaan muista 
koulutushankkeista poiketen tarjota neuvontaa 
myös yksittäisille yrityksille. Yritysryhmän koulu-
tushanke soveltuu esimerkiksi laatuvalmennuk-
seen, koska yhteisen koulutuksen lisäksi se voi 
sisältää yrityskohtaista neuvontaa yritysten omien 
laatujärjestelmien laadintaan. 

Ryhmässä tulee olla vähintään 3 osallistujayritys-
tä, enimmäismäärää ei ole. Yritysryhmässä ei voi 
olla mukana maa- tai metsätalousyrityksiä. 

Yritysryhmän kokoaminen 

Yhteistyöhankkeessa ryhmä yrityksiä kehittää 
toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpi-
teillä että yrityskohtaisesti. Tavoitteena voi olla 
esimerkiksi tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, 
markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen 
tai tuoteperheen suunnittelu. Yhteistyötä voidaan 
yritysryhmähankkeessa rakentaa niin, että loppu-
tuloksena voisi olla vaikkapa yrityksiä palvelevan 
osuuskunnan perustaminen taikka matkailuyritys-
ten vientirenkaan käynnistäminen. 

Yritysryhmähanke on yhdistelmä hanketukea ja 
yritystukea. Tuen hakijaksi eli hankkeen hallinnoi-
jaksi sopii jokin kehittämisorganisaatio: neuvonta-
järjestö, kehittämisyhtiö tai muu vastaava julkisoi-
keudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö.  

Hallinnoija kokoaa sopivan joukon maaseudul-
la toimivia mikro- ja pienyrityksiä ryhmäksi. Se 
suunnittelee yhdessä osallistujayritysten kanssa 
kaikille yrityksille yhteisen kehittämisosion ja jo-
kaiselle osallistujayrityksen yrityskohtaisen kehit-
tämispaketin sekä laatii näille kustannusarvion. 
Yhteisen osion kustannuksiin lasketaan mukaan 
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Tuen  
hakeminen
mavi.fi/hyrra

Ota yhteyttä
ELY-keskukset ja Leader-ryhmät kertovat 
lisää yritystukien ehdoista ja hakemisesta.
www.ely-keskus.fi
www.leadersuomi.fi

Lisätietoa verkossa
www.mavi.fi/yritystuet  
www.maaseutu.fi     
www.yrityssuomi.fi

Kustannusarvio-sivulle täytetään yrityskohtaisten 
kustannusten yhteismäärä kustannuslajeittain ja 
hankkeen yhteiset kustannukset kustannuslajeit-
tain. Järjestelmä laskee näistä hankkeen kokonais-
kustannukset kustannuslajeittain.

Jokaisesta yrityksestä ilmoitetaan Hyrrä-järjes-
telmään sopimuksen päivämäärä, yrityksen nimi, 
Y-tunnus tai tilatunnus sekä yrityksen osuus hank-
keen kokonaiskustannuksista (yritystietolomak-
keen kohdasta 7.C). Yritysten kanssa toimittaessa 
pääsääntönä on, että kustannukset esitetään ilman 
arvonlisäveroa. 

Yritystietolomakkeet skannataan ja tallennetaan 
Hyrrä-järjestelmään pdf-tiedostoina. 

Jos tukea jostakin syystä haetaan kokonaan 
paperisilla lomakkeilla, niin silloin täytetään han-
kehakemuslomake (lomake 3306A) ja hankesuun-
nitelmalomake (lomake 3306B) vastaavalla tavalla. 
Yritystietolomakkeet liitetään mukaan liitteinä. 

myös  hankkeen hallinnoinnista ja kokoamistyöstä 
syntyvät kustannukset. 

Hallinnoija hakee tukea ja se maksetaan samalla 
tavalla kuin muissakin kehittämishankkeissa. Tuki 
jaetaan osallistujayrityksille de minimis -tueksi, 
vaikka yritykset saavat hyödyn kehittämispalve-
luina eikä rahana. Yritykset välttyvät kokonaan 
hankehallinnoinnin vaatimalta työltä.

Tuen hakeminen yritysryhmälle
Hankkeen hallinnoija sopii jokaisen yrityksen kans-
sa miten kutakin yksittäistä yritystä hankkeessa 
kehitetään. Näistä laaditaan yrityskohtainen suun-
nitelma ja kustannusarvio. 

Jokaisesta yrityksestä täytetään yritystieto- ja so-
pimuslomake (lomake 3305Y_L), jossa kerrotaan
• yrityksen perustiedot
• sovitut yrityskohtaiset toimenpiteet (tarvittaessa 

eri liitteellä) 
• kustannukset yrityskohtaisista toimenpiteistä
• hankkeen yhteiset kehittämistoimenpiteet
• yhteisten kustannusten yrityskohtainen osuus 

(yhteiset kustannukset voidaan jakaa yrityksille 
siinä suhteessa, miten paljon ne saavat yritys-
kohtaisia kehittämispalveluja hankkeessa). 

Yhden yrityksen osuus kustannuksista muodostuu 
yhteisen osion yritykselle jyvitetystä osuudesta ja 
yrityskohtaisten kehittämispalveluiden kustannuk-
sista. Yritys maksaa 25 % näistä kokonaiskustan-
nuksista yksityisenä rahoitusosuutena hankkeen 
hallinnoijalle. Tukena tulevan 75 % yritys sitoutuu 
ottamaan yrityksen de minimis -tueksi. Hankkeen 
hallinnoijan ja yrityksen välillä ei yksityisen rahoi-
tuksen maksamisen lisäksi tapahdu muuta rahalii-
kennettä. 

Hankkeen hallinnoija täyttää Hyrrä-järjestel-
mään tavanomaisen kehittämishankkeen hanke-
suunnitelman, jossa kerrotaan koko hankkeesta. 


