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Mikä Yritys-Veturi? 

• Yritys-Veturi on Ylä-Savon Veturi ry:n oma 
rahoitusväline yritysten pienille kehittämis- ja 
hankintatoimille  

• tukea myönnetään projektille, jolla yritys aloittaa 
jotain uutta kehittämiskohdetta tai joka edistää 
olemassa olevaa, esimerkiksi tuotekehitystä tai 
kokonaisvaltaista markkinoinnin suunnittelua. 

Mitä tuetaan? 

• Investointeja 
o tuki 40 %  
o tuen suuruus on 200–1000 euroa  
o pienet investoinnit tai hankinnat kuten koneet, 

laitteet, välineet tai kalusto 

• Kehittämistä 
o tuki 50 %  
o tuen suuruus on 200–1000 euroa  
o pienet kehittämistoimet, jotka liittyvät esimerkiksi 

yrittäjän olemassa olevan osaamisen kehittämiseen 
koulutuksella, asiantuntijapalveluihin kuten 
markkinoinnin kokonaiskehittämiseen, 
palvelumuotoiluun tms.  

Kuka voi hakea? 

o Yritys-Veturi tukea voivat hakea vain Ylä-Savon 
Veturi ry:n jäsenet tai jäsenyritykset 

o Veturin jäsenmaksu on yrityksiltä 25 €/vuosi. Liity 
jäseneksi Ylä-Savon Veturi sivuilla ja lähetämme 
sinulle laskun.   

o Yrityksen kotipaikka tai toimipiste tulee olla Ylä-
Savon Veturi ry:n toiminta-alueelta (Iisalmi, Keitele, 
Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Vieremä) 
ja projekti tulee toteuttaa alueella  

o Jos kiinteää toimipaikkaa ei ole, yrittäjän tulee asua 
Veturin toiminta-alueella 

o Tukea voivat hakea päätoimiset yritykset ja yrittäjät, 
jotka työllistävät alle 5htv.  

o Tukea hakevan tulee nimetä projektille 
vastuuhenkilö tai yhteyshenkilö  

Miten haetaan? Hakemisen ehdot 

o Yritys-Veturi tuen haku alkaa 16.9.2022 niin pitkään 
kuin varattu summa on sidottu 

o Tukea haetaan Veturin kotisivuilla olevalla 
sähköisellä lomakkeella  

o Raha on käytettävä siihen projektiin, mihin se on 
haettu. Muutokset on hyväksytettävä etukäteen 
Veturilla. 

o Samaan projektiin ei voi hakea tukea monta kertaa 
eikä siihen saa kohdistua julkista tukea  

o Ei myönnetä korvausinvestointeihin 
o Yrittäjän omat palkkakulut, päivärahat ja 

kilometrikulut jäävät tuen ulkopuolelle 
o Ei myönnetä takautuvasti ennen hakemuksen 

jättämistä toteutuneelle projektille. Toiminnan voi 
kuitenkin aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on 
jätetty käsittelyyn Veturille  

o Toimenpide on aloitettava 3kk:n sisällä tuen 
myöntämisestä 

o Ylä-Savon Veturi ry varaa itselleen täyden oikeuden 
hyväksyä tai hylätä Yritys-Veturi hakemus 

Tuen maksatus ja raportointi 

• Ylä-Savon Veturin toimiston henkilökunta käsittelee 
hakemukset. Tarvittaessa tehdään yhteistyössä 
hakijan kotikunnan yritysneuvojan kanssa 

• Hakemukset käsitellään kahden viikon 
hakujaksoissa 

• Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostilla 

• Tuki maksetaan jälkikäteen, kun yritys on 
toimittanut vaaditut tositteet sekä loppuraportin 

• Yritys raportoi projektistaan ja Yritys-Veturi tuen 
käytöstä kuittikopioineen Veturin toimistoon 
nettisivuilta löytyvällä raporttilomakkeella 1 kk:n 
sisällä projektin toteuttamisesta. 

• Loppuraportoinnin yhteydessä hakija toimittaa 
kuittikopiot tehdyistä hankinnoista Ylä-Savon 
Veturille. Jos jostain hankinnasta ei ole saatavissa 
erityisestä syystä kuittia niin hankinta tulee 
perustella kirjallisella selvityksellä.  

• Projektiraportin sijaan voidaan toimittaa kuvia tai 
videoita, joista selviää, että projekti on toteutettu 
suunnitellusti. Huomioitavaa on, että Veturilla on 
oikeus käyttää raportin kuvia tai videoklippejä 
tiedottamisessaan. Kuittikopiot tulee toimittaa 
tässäkin tapauksessa. 

• Kuluvan vuoden jäsenmaksun tulee olla maksettuna 
ennen kuin tuki maksetaan  

• Jos projekti toteutuu kustannusarvioltaan 
suurempana kuin sitä on haettu, tuki ei kuitenkaan 
kasva päätöksessä myönnetystä summasta. 

• Yritys-Veturi rahoituksesta raportoidaan Ylä-Savon 
Veturi ry:n hallitukselle jokaisessa kokouksessa. 

 


