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MMM:n hallinnonalan väliaikaiset yritystuet

Maaseudun yritysten 
väliaikainen tuki

Maatalouden 
alkutuotannon yritysten 

väliaikainen tuki

- myönnetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla
- haetaan (Hyrrän kautta) ja myönnetään Ely-keskuksesta (Ahvenanmaan osalta 

Varsinais-Suomen Ely-keskus) Toimivaltainen on yrityksen kotipaikan ELY
- maksetaan ilman erillistä hakemusta heti myöntöpäätöksen jälkeen

Kalatalousyritysten  
väliaikainen tuki

- toimeenpannaan koko Suomessa, myös Ahvenanmaalla
- myönnetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla
- valtionapuviranomaisina Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon ja Lapin Elyt,

Ahvenanmaan osalta Varsinais-Suomen Ely-keskus



Tukimäärä, valtiontukiperusta

Maaseudun yritysten 
väliaikainen tuki

Maatalouden 
alkutuotannon yritysten 

väliaikainen tuki

Kalatalousyritysten  
väliaikainen tuki

Vähintään 5000 euroa, 
enintään 10 000 euroa

Enintään 80 % 
välttämättömistä menoista

Pääasiassa de minimis-
tukea, erityistapauksissa 
komission tiedonannon 
C(2020) 1863 mukainen 
väliaikainen valtiontuki

Vähintään 5000 euroa, 
enintään 10 000 euroa

Enintään 80 % 
välttämättömistä menoista

Komission tiedonannon 
C(2020) 1863 mukainen 
väliaikainen valtiontuki

Vähintään 3000 euroa, 
enintään 10 000 euroa

Enintään 80 %
välttämättömästä taloudellisesta 
sopeuttamisen tarpeesta

Komission tiedonannon C(2020) 
1863 mukainen väliaikainen 
valtiontuki





Tuen saajat?

1) Maatila, jonka yhteydessä harjoitetaan 
muuta yritystoiminta

- myydään palveluita tai muita kuin 
maataloustuotteita

- muu yritystoiminta samassa 
kirjanpitoyksikössä ja samalla y-
tunnuksella

- verotetaan MVL:n kautta (jos 
maatilaa ei ole yhtiöitetty)

Muu yritystoiminta voi olla esimerkiksi:

 majoituspalveluita,

 matkailun ohjelmapalveluita,

 ateriapalveluita: ravintola, pitopalvelu, catering

 valmistavaa yritystoimintaa: metalli-, puu- yms. 
tuotteet 

 muuta palvelutoimintaa: koneurakointi, 
korjaamo, ratsutalli, ravivalmennus

Maatalouden 
alkutuotannon yritysten 

väliaikainen tuki

Maatila tai maatalousyritys

- puutarha- tai erikoisviljelyä ja/tai

- myy tuotteita suoramyyntinä tai ns. 
lyhyen jakeluketjun kautta; esimerkiksi 
ravintoloille, suurkeittiöille tai 
torimyyntinä

- kauppakunnostaa tilan tuotteita, 
esimerkiksi perunan pakkaus tai 
porkkanan kuorinta

- myy annex I -tuotteita lukuun ottamatta 
kalatuotteita

- mehiläistalous ja hunajantuotanto 

Maaseudun yritysten 
väliaikainen tuki



Tuen saajat?

2) Maataloustuotteiden jalostusta ja/tai kaupanpitämistä 
harjoittava mikroyritys
- ostaa maataloustuotteita (annex I -listan tuote) lukuun ottamatta 

kalatuotteita

- käsittelee maataloustuotteita (tai on käsittelemättä)

- myy maataloustuotteita (annex I -listan tuotteita) lukuun ottamatta 
kalatuotteita 

- verotetaan EVL:n kautta

- täyttää kokonsa puolesta mikroyrityksen määritelmän

Jos yritys tuottaa sekä maataloustuotteita että 
pitemmälle jalostettuja elintarvikkeita, niin yli puolet 
myyntitulosta on saatava maataloustuotteista.

Maaseudun yritysten 
väliaikainen tuki



Maataloustuote (Annex I –tuote) vai muu 
elintarvike?

Annex I -tuotteita 
- meijerituotteet
- myllytuotteet

- viini ja siideri

- teurastamotuotteet ja lihavalmisteet

- vihannekset, kasvikset, marjat ja sienet 
sekä näistä valmistetut tuotteet 

- rehut ja lemmikkieläinten ruoka

Muita (non Annex I) elintarvikkeita
- leipomotuotteet, myslivalmisteet

- jäätelö

- keitot ja kastikkeet

- olut ja väkevät alkoholijuomat

- alkoholittomat juomat, vesi, ei 
kuitenkaan hedelmä- ja marjamehut

- suklaa, makeiset, purukumi



Tuen myöntämisen edellytykset?

1. Yritystoiminnan taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt covid-
19 –epidemian takia vuoden 2020 aikana.

2. Yritystoiminnalla on olennainen taloudellinen merkitys tuen saajalle

3. Tuen kohteena olevan yritystoiminnan tulot ovat erotettavissa 
yrityksen/maatilan muista tuloista

4. Avustuksen saaja ei ole saanut muuta avustusta samaan tarkoitukseen, 
yksinyrittäjän tuki ei suoraan estä.

5. Yritys ei ole ollut vaikeuksissa jo 31.12.2019

Maaseudun yritysten 
väliaikainen tuki

Maatalouden 
alkutuotannon yritysten 

väliaikainen tuki



• vuosiliikevaihto vähintään 10 000 euroa

• maatilatalouden yhteydessä harjoitettavan 
yritystoiminnan myyntitulot ovat vähintään 20 
prosenttia maatilan kaikista myyntituloista 
(johon ei sisälly maatalouden tukia). 
Maatilakytkentäisellä yrityksellä ei ole 
kokorajaa.

• maataloustuotteita jalostava mikroyritys antaa 
toimeentulon yrittäjälle tai  vähintään yhdelle 
työntekijälle

• jalostavassa mikroyrityksessä 1-9 työntekijää

Maatalouden 
alkutuotannon yritysten 

väliaikainen tuki

• vuosiliikevaihto vähintään 10 000 euroa

• yrityksen kokoa ja työntekijämäärää ei ole 
rajoitettu

Maaseudun yritysten 
väliaikainen tuki

Muun yritystoiminnan olennainen merkitys?



Hakemuksessa tulee esittää?

1. Kuvaus yrityksen toiminnasta

2. Selvitys yrityksen taloudellisen tilanteen heikentymisestä

3. Suunnitelma talouden vakauttamisesta

• jo tehdyt toimenpiteet ja suunnitelma kuuden kuukauden jaksolle

• lainojen hoito, lomautukset, tuotannon uudelleen suuntaaminen, tilapäiset    
myyntituotteet jne.

4. Hakemuksen perusteena olevat menot, enintään 6 kuukauden jaksolta, alkaen 
aikaisintaan 16.3.2020

5. Yrityksen vuosina 2018-2020 saamat de minimis-tuet

6. Selvitys samaan tarkoitukseen saaduista mahdollisista muista tuista

Liitteenä tuloslaskelma ja tase tai maatilatalouden vastaavat tiedot (vähintään         
2-lomake) vuodelta 2019

Maaseudun yritysten 
väliaikainen tuki

Maatalouden 
alkutuotannon yritysten 

väliaikainen tuki

- täytetään Hyrrään



Tukeen hyväksyttävät menot?

Maaseudun yritysten 
väliaikainen tuki

Maatalouden 
alkutuotannon yritysten 

väliaikainen tuki

palkkamenot
• välttämättömät työntekijät

• todelliset palkat, kuitenkin enintään 2000 /kk + 30 % sivukulut 

menot toimitilasta
• vuokramenot

• kiinteistön hoidosta aiheutuvat menot

• kiinteistövero

• tiemaksut

• vakuutukset

• toimitilaan kohdistuvien pitkäaikaisten lainojen korot

Kaikista 
menoista 
enintään 6 
kuukauden 
osuus. 



Tukeen hyväksyttävät menot?
Maaseudun yritysten 

väliaikainen tuki

Maatalouden 
alkutuotannon yritysten 

väliaikainen tuki

Tukea ei myönnetä investointeihin, kehittämiskustannuksiin eikä tuotantopanosten 
hankintaan.

ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä aiheutuneet menot
• asiantuntija-apu sopeuttamissuunnitelman laatimiseen

• ei varsinaisia yrityksen kehittämiseen liittyviä asiantuntijapalveluita

muut  yritystoiminnan jatkumisen turvaavat välttämättömät menot
• koneiden ja laitteiden vuokramenot

• kone- ym. Investointeihin kohdistuvien pitkäaikaisten lainojen korot

• eläkemaksut

• vakuutukset

• eläimiin perustuvassa yritystoiminnassa (ratsastus- ja ravitallit, kotieläinpihat) myös eläinten 
ruokintakustannukset

Kaikista 
menoista 
enintään 6 
kuukauden 
osuus. 







Hyödyllisiä linkkejä

Lisätiedot tuesta ja sen hakemisesta

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysten-alkutuotannon-ja-kalatalouden-koronatuki

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian-aiheuttamiin-talousvaikeuksiin/

Kysymyksiä ja vastauksia maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian-aiheuttamiin-
talousvaikeuksiin/maaseudun-yritysten-valiaikainen-tuki/kysymyksia-ja-vastauksia-maaseudun-yritysten-
valiaikaisesta-tuesta/

Kysymyksiä ja vastauksia alkutuotannon väliaikaisesta tuesta

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian-aiheuttamiin-
talousvaikeuksiin/alkutuotannon-valiaikainen-tuki/kysymyksia-ja-vastauksia-alkutuotannon-valiaikaisesta-
tuesta/

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysten-alkutuotannon-ja-kalatalouden-koronatuki
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian-aiheuttamiin-talousvaikeuksiin/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian-aiheuttamiin-talousvaikeuksiin/maaseudun-yritysten-valiaikainen-tuki/kysymyksia-ja-vastauksia-maaseudun-yritysten-valiaikaisesta-tuesta/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian-aiheuttamiin-talousvaikeuksiin/alkutuotannon-valiaikainen-tuki/kysymyksia-ja-vastauksia-alkutuotannon-valiaikaisesta-tuesta/

