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Maaseuturahoitus pähkinänkuoressa
▪ Eri toimialojen yrityksille maaseutualueella

▪ Välineet: investoinnit, kokeilut, perustamistuki ja 

yritysryhmät

▪ Tavoite: yrityksen kasvu, pysyvien työmahdollisuuksien 

luominen, tuotannon tehostaminen tai teknologian tason 

parantaminen

▪ Tuen edellytykset:

- yritys toimii kannattavasti

- tuki ei vääristä kilpailua toimialalla

▪ Rahoitusta voi hakea: 

- luonnollinen henkilö, avoin yhtiö, osakeyhtiö ja 

osuuskunta

- mikro-, pieni- tai keskisuuri yritys

- maatila, muuhun yritystoimintaan



Maaseutu vai kaupunki?



Maaseuturahoituksen työkalut yrityksille

▪ Investointituki, päätuote 20-35%

▪ Yritysryhmähanke – kehittäminen yhteistyössä 

3-10 yritystä, 75% (hanketukea)

▪ Toteutettavuustutkimus - kannattaako 

investoida 50% 

▪ Kokeilu, 2 000-10 000€

▪ Perustamistuki, hyväksyttyihin kuluihin 

5 000- 35 000 €



Investointituki

▪ Voidaan myöntää yrityksen investointeihin, jos niillä 

on olennaista merkitystä yrityksen kasvulle ja 

kehittymiselle

▪ Esimerkiksi: 

- tuotantotilat/rakennukset (uuden rakentaminen, 

kunnostaminen tai ostaminen)

- koneet ja laitteet

- aineettomat investoinnit (patentit, lisenssit, 

tavaramerkit, ohjelmistot)

▪ Tuki 20-35% hyväksytyistä kustannuksista



Investointien toteutettavuustutkimus

▪ Suunnitellaan investoinnin toiminnallisuutta, 

koneiden ja laitteiden hankintaa tai rakentamisen 

vaihtoehtoja

▪ Selvitetään investoinnin taloudellisia, teknisiä tai 

toiminnallisia edellytyksiä ja toteuttamisen 

vaihtoehtoja

▪ Selkeä toimenpidesuunnitelma, jolla hinta ja 

aikataulu

▪ Tuki 40% tai 50% toteutuneista kustannuksista



Perustamistuki
1) Ensimmäisen yrityksen perustamiseen

2) Toimivalle yritykselle uudelle toimialalle siirtymiseen

3) Uuteen yritystoimintaan liittyvään kokeiluun

▪ Tavoitteena saada aikaan nopeammin kasvavia 

yrityksiä kehittyville toimialoille

▪ Kannustetaan yrittäjää hankkimaan osaamista ja 

asiantuntija-apua, esimerkiksi:

- liiketoimintavalmennus, tuotekehitys, kokeilut, 

pilotointi, markkinointisuunnitelma, laatujärjestelmän 

laatiminen tai vientiselvitys

▪ Ei investointeja, ei tavanomaisia perustamisen kuluja

▪ Tuki 5 000-35 000€, kokeiluun 2 000 -10 000€



Yritysryhmän kehittämishanke

HANKKEEN HAKIJA

esim. kehittämisyhtiö 

tai yrittäjäyhdistys

YRITYSRYHMÄ
Yritys 1

Yritys 6Yritys 4Yritys 2

Yritys 3

Yritys 5

KEHITTÄMISPALVELUITA, yhteisiä 

ja yrityskohtaisia

RAHOITTAJA

hakemus

tukipäätös

maksatus

Tuki 75%



Tuen hakeminen ja päätöksenteko

• Tukihakemus vireille ennen toimenpiteen aloittamista

• Tukea haetaan sähköisesti (HYRRÄ)

• Toimivaltainen ELY-keskus tai toimintaryhmä vahvistaa 

vireille tulon

• Hakemus ei tule vireille ennen kuin hakemuksessa on 

seuraavat tiedot ja asiakirjat:

- tuen hakija, hakemuksen kohteena oleva toimenpide, 

toimenpiteen kustannukset sekä niiden määrä ja rahoitus, 

haetun tuen määrä, liiketoimintasuunnitelma, investoinnin 

osalta investointisuunnitelma

• Tukiehdot täyttävät hakemukset ratkaistaan 

valintaperusteiden mukaisessa järjestyksessä

• Tukihakemukset ratkaistaan tukijaksoittain (ei toimintaryhmä)

• Toimintaryhmillä omat valintaperusteet



Maaseuturahaston elvytysvarat 
▪ Tuet on määritelty myönnettäväksi erityiskohteisiin, joita ei 

tavallisesta maaseudun yritystuesta voida myöntää

▪ Elvytysvaroilla pyritään erityisesti vaikuttamaan siihen, että 

investoinneilla olisi myönteisiä ympäristö- ja 

ilmastovaikutuksia kokonaiskestävyys huomioon ottaen.

▪ Toimiville yrityksille

▪ Ei edellytetä yrityksen kasvua

▪ Elpymisrahoitusta myönnetään vuosina 2021–2022, ja sitä 

voidaan maksaa kolmena myöntämistä seuraavana 

vuotena. 

▪ Tukitasot samat riippumatta yrityksen sijainnista

▪ Elpymistukea investointeihin voivat hakea mikro- ja 

pienyritykset sekä maatilat, jotka harjoittavat maatalouden 

lisäksi muuta yritystoimintaa kyseisen tilan Y-tunnuksen alla

▪ Maaseudun yritysrahoituksen osuus on 26 miljoonaa euroa 

koko Suomessa 



Maaseuturahaston elvytysvarat 

Elpymisvaroja kohdennetaan

▪ Uuden biokaasulaitoksen tai –yksikön rakentamiseen

▪ Uusiutuvaa energiaa tuottavan laitoksen uudistamiseen

▪ Uusiutuvan energian käyttöön ottoon(esim. aurinkopaneelit, ilmalämpöpumput)

▪ Energia- ja materiaalitehokkuutta parantaviin investointeihin

▪ Digitaalisuuden lisäämiseen liittyviin investointeihin

▪ Parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönottoon

▪ Omistajanvaihdokseen valmistautumiseen harvaan asutulla ja 

ydinmaaseudulla

Tukitaso

▪ Biokaasulaitos 50%

▪ Maataloustuotteita jalostavilla mikro- ja pienyrityksille (annex I-yritykset) 35 %

▪ Muille yrityksille 30 %

▪ Omistajanvaihdoksen valmisteluun 5000-10000€ 



Maaseudun yritysten elpymistukien 

hakeminen

▪ Hyrrä-hakujärjestelmä

▪ Haetaan mahdollisimman toteutusvalmiita hankkeita 

(asiakirjat kasassa)

▪ Haetaan ELY-keskuksesta

▪ Hakujakso päättyy 15.8.2022

▪ Katso lisätietoja

• https://www.maaseutu.fi/elpymisrahoitus

• https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/maaseudun-yritystuet



Kohti uutta rahoituskautta

▪ Siirtymäkauden rahoitus ja Elvytysvarat käytössä 

2021-2022

▪ Siirtymäkauden viimeinen tukihakujakso yritystukien 

osalta päättyy viimeistään 31.10.2022. 

▪ Vireille tulleisiin hankkeisiin päätökset tehdään 

vuoden loppuun mennessä 

▪ Haku saattaa päättyä aikaisemminkin mikäli varat 

loppuvat. 

▪ Toivon mukaan uusi ohjelmakausi alkaa 2023 alusta 

ja toteutetaan Suomen CAP-suunnitelmaa



Lisätietoja

14

Panu Kässi

panu.kassi@ely-keskus.fi

0295 024 567

Tiia Rantanen

tiia.rantanen@ely-keskus.fi

0295 024 999

Merja Lehtinen (yritysryhmät)

merja.lehtinen@ely-keskus.fi

0295 024 570

Ulla Mehto-Hämäläinen 

ulla.mehto-hamalainen@ely-keskus.fi

0295 024 577

www.maaseutu.fi

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset

www.ely-keskus.fi

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/
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