Aineellisen investoinnin
toteutettavuustutkimus

Esimerkki: Asiantuntijan avulla varmuutta investointiin
Matkailuyrittäjä aikoo uusia majoitustilojensa lämmitysjärjestelmän, josta aiheutuu tällä hetkellä isot kustannukset. Yrittäjä on
halukas investoimaan uusiutuvaa energiaa hyödyntävään sähkö- ja
lämmöntuottojärjestelmään. Hän tarvitsee asiantuntijan apua eri vaihtoehtojen vertailuun. Tavoitteena on löytää juuri kyseisiin tiloihin
sopiva ja taloudellinen ratkaisu sekä selvittää, mitä kaikkia muutostöitä investointi vaatii.
Investoinnin toteutettavuustutkimuksessa selvitetään eri vaihtoehtojen toiminnalliset, taloudelliset ja tekniset edellytykset. Yrittäjä saa
rahoitusta tutkimuksen teettämiseen 50% sen kustannuksista.
Tutkimus maksaa 10 000 euroa, jolloin tuen määrä on 5000 euroa.
Mitä hankitaan?
• yrityksen ulkopuolista asiantuntija-apua selvitysten tekemiseen
Mitä saavutetaan?
• rahoitus madaltaa kynnystä asiantuntijapalvelun hankkimiseen
• kyseisiin tiloihin löydetään taloudellisin lämmitysratkaisu
• selvyys investoinnin tarkoituksenmukaisuudesta ja koosta suhteessa yrityksen liikevaihtoon ja toimintaan
• suunnitelmat pohjaksi investointi- ja rahoituspäätöksille
• rohkeutta investoinnin toteuttamiseen

Mikä investoinnin toteutettavuustutkimus?
• Voidaan selvittää investoinnin toiminnallisia, taloudellisia ja teknisiä edellytyksiä
mukaan lukien rahoituksen hakemisen edellytysten selvittäminen ja valmistelu.
• Rahoitus on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan.
• Voidaan selvittää esimerkiksi, onko tarkoituksenmukaisempaa hankkia valmis
tuotantorakennus sen sijaan, että toimisi vuokratiloissa tai rakentaisi uuden,
samoin voidaan selvittää, olisiko taloudellisempaa hankkia koneita käytettynä
• Myönnetty rahoitus ei edellytä investoinnin toteuttamista, oli tutkimuksen
lopputulos mikä tahansa.
• Ei sovi aineettoman investoinnin toteutettavuuden tutkimiseen
• Rahoitusta myönnetään pääsääntöisesti 50% hyväksytyistä kustannuksista,
kuitenkin vähintään 1500 euroa.
• Selvityksen kustannusten tulee olla suhteessa harjoitetun liiketoiminnan
laajuuteen
• Maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskevaan investoinnin
toteutettavuustutkimukseen voidaan kuitenkin myöntää rahoitusta 40 %
hyväksyttävistä kustannuksista.
• Rahoitusta ei myönnetä yksityiskohtaisten rakennussuunnitelmien laadintaan, koska niitä tuetaan hankkeen toteutuessa investointituella

Rahoituksen saannin edellytykset
Yritysrahoitusta voidaan myöntää pienille aloittaville ja toimintaansa laajentaville maaseutuyrityksille. Tavoitteena
on luoda kotiseudulle uusia palveluja,

työpaikkoja sekä kehittää alueen yritystoimintaa. Tavanomaisen yritystoiminnan lisäksi yrittäjä pyrkii tuella luomaan
jotain aivan uutta.

Huomioithan myös nämä
• yrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
• yrityksen tulee osoittaa riittävä ammattitaito
• yrityksen tulee tuottaa pääasiallinen
toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle

• rahoitus ei saa vääristää kilpailua
• yrityksen tulee esittää toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma
ja suunnitelma toimenpiteistä, joihin
tukea haetaan sekä kustannusarvio
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