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Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 -2022

Rahoitusta yrittäjälle

• Rahoitusta yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen. Huomaa, että 

tarvitset aluksi myös omaa rahaa, sillä tuki maksetaan jälkikäteen.

• Hanki asiantuntija- ja kehittämispalveluja maaseudulla sijaitsevan yrityksesi 
kehittämiseen perustamistuen avulla. Rahoitus 5000–35 000 e, perustamistuki 
kokeiluihin 2000–10 000 e.

• Voit saada rahoitusta maaseudulla sijaitsevan yrityksesi kone- ja laitehankintoihin, 
rakentamiseen sekä muihin yritystoiminnan kehittämiseen tähtääviin investointeihin. 
Rahoitus investointituessa on 20–40% kustannuksista ja investoinnin 
toteutettavuustutkimuksessa rahoituksen osuus on 40–50% kustannuksista
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Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 -2022

Rahoitusta yhdistyksen, yhteisön tai 

järjestön väelle
• Rahoitusta yhteisen hyvän tekemiseen. Huomaa, että tarvitset aluksi myös 

omaa rahaa, sillä tuki maksetaan jälkikäteen.

• Rahoitusta yleishyödylliseen kehittämiseen kuten esimerkiksi tapahtuman 
järjestämiseen. Rahoituksen osuus jopa 100 % (kehittämishanke)

• Rahoitusta yhteisiin investointeihin kuten esimerkiksi yhteiseen käyttöön tulevien 
tilojen kunnostamiseen. Rahoituksen osuus korkeintaan 75 % (investointihanke)

• Rahoitusta maaseudun asukkaiden tai yritysten ammatillista osaamista tai valmiuksia 
lisäävään koulutukseen. Rahoituksen osuus korkeintaan 90 % (koulutushanke)

• Rahoitusta viestintäkampanjoihin ja –hankkeisiin. Rahoituksen osuus korkeintaan 100 
% (tiedonvälityshanke)

• Rahoitusta elinkeinojen kehittämiseen kahden tai useamman toimijan yhteistyönä, 
esimerkiksi yhteinen tuotekehitys. Rahoituksen osuus 60-100 % (yhteistyöhanke)
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Leader-toiminta
• Leader-toiminta ja -rahoitus on yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä. 

• Leader-toiminnalla 

• parannetaan maaseudun elinvoimaisuutta, 

• kehitetään paikallisia palveluja ja elinkeinoja, 

• tuetaan mikroyrityksiä ja yrittäjyyttä ja 

• lisätään osallisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. 

• Leader-toiminta on ihmisten ja yhteisöjen aktivointia ja neuvontaa sekä rahoitusta 

ideoiden toteuttamiseksi.
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Leader on kehittynyt Euroopassa 

pilotista valtavirtaan:

1991-1993 

200 Leader-ryhmää

→

2014-2020 

3 000 Leader-ryhmää

Leader-rahoitus 

maaseutuohjelmassa:

• 2014-2020: 300 miljoonaa 

euroa

• 2021-2022: 83 miljoonaa 

euroa

CAP-suunnitelmassa 2023-2027:

• 230 miljoonaa euroa



Lisätietoa maaseutuohjelmasta ja 

Leaderistä

• www.maaseutu.fi

• https://mmm.fi/maaseutu

• Rahoituskauden 2023-2027 valmistelu: www.mmm.fi/cap27

• www.leadersuomi.fi → etsi oman alueesi Leader-ryhmä
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#uusiCAP

#maaseutufi

#leaderfi

#leadersuomi

#kehitetäänpaikallisesti
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Kiitos paljon!


