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ELINKEINOJEN JA KYLIEN KEHITTÄMISTUKEA 
KOSKEVA SÄÄNTÖ VUOSIKSI 2021 – 2024 

1.Yritysten kehittämistuki 

Yritysten kehittämistuen avulla yrittäjä voi hankkia juuri omaan tarpeeseensa sopivaa 
ostopalvelua esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen: brändin suunnitte-
luun, kotisivujen teettämiseen tai päivittämiseen, markkinointi- ja viestintäsuunnitel-
man tekemiseen tai palvelumuotoiluun. Asiantuntijapalvelua voi hankkia myös juridi-
siin palveluihin, viennin käynnistämiseen tai esimerkiksi yrityksen strategian uudista-
miseen. 

Palvelu hankitaan ulkopuoliselta toimijalta ostopalveluna ja tuki maksetaan yrityk-
selle jälkikäteen eli kehittämistoimenpiteiden toteuduttua hyväksytysti. 

Tuki on kohdistettu pienille ja keskisuurille alle 50 henkilön yrityksille. 

Tukea voidaan myöntää: 

• Brändi- ja yritysilmeen suunnittelu tai muutos 

• Kotisivujen suunnittelu ja toteutus 

• Kotisivujen päivittäminen (pois lukien yksistään toteutettu hakukoneoptimointi) 

• Some-viestinnän suunnittelu, toteutus ja viestintäsuunnitelman laadinta 

• Messuosastolle yritysilmeen luominen ja messuosaston toteuttaminen (yksin tai 
yhteistyössä, ei kuitenkaan messujen osallistumismaksuihin) 

• Laajempi kertaluontoinen mainoskampanja (markkinointisuunnitelma) 

• Tienvarsimainonta tai opaskyltit (viranomaisen hyväksyntä) 

• Markkinointiin ja myynnin kehittämiseen liittyviin palveluihin 

• Juridisiin palveluihin, kuten osakassopimuksen laadintaan 

• Konsultointiin, kuten yrityksen strategian uudistukseen 

• Koulutus 
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Tukea ei voi saada: 
• Tavanomaiseen markkinointiin tai tavanomaisen printti- ja some-markkinoinnin 

toteuttamiseen 

• Asiantuntijatyöhön, johon on jo saatu muuta julkista tukea (esim. ELY-keskuksen 
tuet  www.yritystenkehittamispalvelut.fi tai Business Finlandin innovaatioseteli) 

• Asiantuntijapalveluun, johon saadaan julkista tukea muualta 

• Yrityksen omiin palkkakustannuksiin eikä muihin normaalitoiminnan menoihin tai 
lupamaksuihin 

• Julkisesti tuettuihin yhteismarkkinointikampanjoihin 

• Erityisen pienimuotoisena pidettävään yritystoimintaan (tulo alle YEL-vakuu-
tuksen alarajan) 

• Jos hakija ei ole huolehtinut kaikista lakisääteisistä velvollisuuksistaan (verot ja 
työeläkevakuutusmaksut) 

• Jos hakijan taloudellinen tilanne ei mahdollista liiketoiminnan harjoittamista tai yri-
tyksen kehittämistoimia 

• Kone- ja laiteinvestointeihin 

 
Myönnettävän tuen enimmäismäärä ja omarahoitusosuus: 
 
Tuki on 50 % hankinnan arvosta kuitenkin korkeintaan 1000 euroa/yritys. 
Tuki on harkinnanvaraista. 
 
Etusijalla ovat yritykset, joille ei ole aikaisemmin myönnetty tätä tukea. Yrityspalvelu-
seteli myönnetään arvioinnin perusteella, ja Taivalkosken kunnanjohtaja tekee 
päätöksen tuen myöntämisestä. 
 
Tukea myönnetään vuosittaisen määrärahan puitteissa. Kun vuosittainen määräraha 
on käytetty, ei tukea voida siis myöntää vaikka hakemus olisi muuten tukikelpoinen. 
Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja hakuaika alkaa 2.1.2021 
klo 8.00. 

http://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut#.WTAOaTi1u70


 

 

TAIVALKOSKEN KUNTA 
PL 25, 93401 Taivalkoski 
www.taivalkoski.fi 

Maatalouden elinkeinotuki 
 
Kunnan panostuksella halutaan erityisesti tukea maatilatalouden kannatta-
vuusedellytysten parantamista. Painopisteenä on maatilojen toimintojen suunnit-
teluun vaadittavien valmiuksien kohottaminen.  
 
2.1 Maatilan sukupolvenvaihdostuki  
 
Sukupolvenvaihdostukeen oikeutettuja ovat sellaiset luonnolliset henkilöt, joiden 
päätoiminen tulo saadaan maatilataloudesta. Sukupolvenvaihdokseksi katsotaan pe-
rintökaaren mukaan perintöön oikeutetulle tehty maatilan luovutus. Tukea voidaan 
myöntää myös muun kuin sukupolvenvaihdoksen kautta tapahtunutta maatilan luo-
vutusta edellyttäen, että sukupolvenvaihdostuen myöntämiseen rinnastettavat ehdot 
täyttyvät ja tilalla harjoitetaan maataloustuotantoa. Tukea maksetaan 2000 euroa su-
kupolvenvaihdosta/maatilan vaihdosta kohden. Tukea tulee hakea 12 kuukauden ku-
luessa siitä, kun luovutusta koskevat asiakirjat on allekirjoitettu.  
 
2.2 Muu tukeminen  
 
Tukea maksetaan vuosittain seuraavien suunnittelupalveluiden/toimenpiteiden os-
toon siten, että kalkitustuki maatilaa kohden on enintään 1000 euroa ja muut kohteet 
enintään 500 euroa hanketta kohden, eikä tukea myönnetä muuta kautta. Tukikoh-
teet a ja b ovat ensisijaiset tukikohteet. Tuki tulee hakea 12 kuukauden kuluessa 
siitä, kun hanketta/toimenpidettä koskevat lopulliset kustannukset on maksettu:  
 
a) Tuotosseurantatuki 400 euroa, kuitenkin vain kustannuksia vastaava määrä, mi-
käli kustannukset (arvonlisäverottomat kustannukset, jos hakija on arvonlisäverovel-
vollinen) ovat vähemmän kuin 400 euroa. Tuki tarkoittaa tuotosseurannassa olevaa 
tilaa kohden vuodessa.  
 
b) Maatilan kehittämissuunnitelman, tarvittavien kannattavuuslaskelmien, uusien ja 
peruskorjattavien tuotantorakennusten vaatimien suunnitelmien sekä viljelysuunnitel-
mien osalta tuki on 50 % toteutuneista menoista (arvonlisäverottomista menoista, jos 
hakija on arvonlisäverovelvollinen), kuitenkin enintään 500 euroa hanketta kohden.  
 
c) Kalkitustuki peltomaan kasvukunnon parantamiseksi. Tuella kannustetaan pellon 
viljelyominaisuuksien parantamiseen ja vähentämään maaperästä aiheutuvia ve-
sistö- ja ilmastopäästöjä.  
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Tuki on enintään 40 % toteutuneista (arvonlisäverottomista menoista, jos hakija on 
arvonlisäverovelvollinen) menoista. Vuotuinen tukikatto tilaa kohti on 1000 euroa. 
Tuki voi sisältää tuotteen hinnan, rahdin ja levityskustannuksen. Tuen myöntämisen 
edellytyksenä on ajantasainen maa-analyysi.  
 
Tukea myönnetään vuosittaisen määrärahan puitteissa siten, niin että kaikilta haki-
joilta voidaan tukea leikata prosentuaalisesti samansuuruisesti.  
 

2.Kylätoimikunnan tuki 
 
Tukea voivat hakea kyläseurat ja kylätoimikunnat. Tuen jakoperusteina ovat ellei 
talousarvioperusteluista muuta johdu, toiminnan aktiivisuus ja tuloksellisuus kylän 
viihtyisyyden sekä elinkelpoisuuden hyväksi tehdyssä työssä. Tukea tulee hakea kir-
jallisesti kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Hakemuksen oheen tulee 
liittää hakijayhteisön tilinpäätös (tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja tilin-tar-
kastuskertomus) edelliseltä tilikaudelta sekä toimintasuunnitelma tukea koskevalle 
vuodelle. Hakemukset tulee toimittaa hallintopalveluihin. 
 

3. Voimaantulo 
 

Tämä sääntö tulee voimaan 1.1.2021 ja sitä sovelletaan tukihakemuksiin, jotka jä-
tetään Taivalkosken kunnalle 1.1.2021 jälkeen. 
 


