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Maaseudun yritysten väliaikainen tuki
ja alkutuotannon väliaikainen tuki
Maaseudun yritysten ja alkutuotannon väliaikainen tuki auttaa
maatiloja ja maatalousalan yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on
heikentynyt koronavirusepidemian aiheuttamien markkina- ja
tuotantohäiriöiden takia.
Tukien tavoitteena on helpottaa yritysten sopeutumista
koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen ja kannustaa
jatkamaan toimintaansa.

Kenelle?
Maaseudun yritysten väliaikainen tuki
1. Maatila, jonka yhteydessä harjoitetaan muuta
yritystoimintaa
▪ ei maataloutta, mutta muuten ei toimialarajoitteita
▪ muu yritystoiminta on maatalouden kanssa samassa
kirjanpitoyksikössä ja samalla y-tunnuksella (voi olla
esimerkiksi: majoituspalveluita, matkailun
ohjelmapalveluita, ateriapalveluita: muuta
palvelutoimintaa.)
▪ verotetaan MVL:n kautta (jos maatilaa ei ole yhtiöitetty)

Annex I -tuotteita ovat mm:
- meijerituotteet
- myllytuotteet
- viini ja siideri
- teurastamotuotteet ja
lihavalmisteet
- vihannekset,
kasvikset, marjat ja
sienet sekä näistä
valmistetut tuotteet
- rehut ja lemmikkieläinten ruoka
EI: kalatuotteet

2. Maataloustuotteiden jalostusta ja/tai kaupanpitämistä
harjoittava mikroyritys (ns. Annex I –tuotteet)
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Kenelle?
Maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikainen tuki

Maatila tai maatalousyritys
▪ pitkälle erikoistuneille alkutuotannon yrityksille

▪ myy tuotteita suoramyyntinä tai ns. lyhyen jakeluketjun
kautta; esimerkiksi ravintoloille tai suurkeittiöille
▪ kauppakunnostaa tilan tuotteita, esimerkiksi perunan
pakkaus tai porkkanan kuorinta
▪ jos markkinat heikenneet oleellisesti eikä vaihtoehtoista
markkinaa ole

Huom! Tukea ei myönnetä
julkisille organisaatioille,
säätiöille tai yhdistyksille tai
kalastus- ja vesiviljelyalan
yrityksille.

Tuen saamisen
edellytyksenä on, että yritys
on tukikelpoinen eli ei ole
ollut taloudellisissa
vaikeuksissa ennen koronaa
ja että tuen hakija ei ole
saanut tukea samaan
tarkoitukseen muualta.

▪ myy Annex I -tuotteita lukuun ottamatta
kalataloustuotteita
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Tuen ehdot
Maaseudun yritysten väliaikainen tuki ja
maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikainen tuki
▪

Tukea ei myönnetä julkisille organisaatioille, säätiöille tai yhdistyksille tai
kalastus- ja vesiviljelyalan yrityksille.

▪

yritykselläsi on normaaleissa olosuhteissa kannattavan toiminnan edellytykset
yrityksesi talousvaikeudet ovat syntyneet 31.12.2019 jälkeen

▪

koronaviruspandemian vuoksi

▪

et saa muuta avustusta samaan tarkoitukseen

▪

tuen kohteena olevasta yritystoiminnasta saatavalla tulolla on olennainen
merkitys toimeentuloosi

Huom! Maaseudun
yritysten väliaikainen tuki:
yrityksen tulee pystyä
erottamaan tulot ja menot
maatilan muista tuloista ja
menoista, jos yritys
harjoittaa myös maataloutta.
Yritys antaa toimeentulon
vähintään yrittäjälle tai
yhdelle työntekijälle, jos
yritys jalostaa tai myy
maataloustuotteita
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Mihin tarkoitukseen?
Maaseudun yritysten väliaikainen tuki ja
maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikainen tuki
Yrityksellesi välttämättömiin menoihin, henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin
sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä aiheutuneet menoihin.

▪

Välttämättömät menot ovat sellaisia kiinteitä menoja, joita ei voi nopeasti
lopettaa tai pienentää, vaikka yrityksen tulot ovat koronaviruspandemian
vuoksi vähentyneet tai loppuneet.

▪

palkkamenoina voidaan hyväksyä todelliset palkat, kuitenkin enintään 2000
euron kuukausipalkka lisättynä 30 prosenttia palkan sivukustannuksia.

▪

Et voi saada avustusta tuotantopanosten hankintaan tai investointeihin.
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Tuen määrä?
Maaseudun yritysten
väliaikainen tuki

Maatalouden alkutuotannon
yritysten väliaikainen tuki

▪

Vähintään 5000 euroa,
enintään 10 000 euroa

▪

Vähintään 5000 euroa,
enintään 10 000 euroa

▪

Enintään 80 %
välttämättömistä menoista

▪

Enintään 80 % välttämättömistä
menoista

▪

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

▪

Komission tiedonannon C(2020)
1863 mukainen väliaikainen
valtiontuki
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Tuen hakeminen
Hae avustusta Hyrrä-asiointipalvelussa – http:// hyrra.ruokavirasto.fi
Päätöksen avustuksesta tekee alueesi ELY-keskus.
Kirjaudu Hyrrään pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella
henkilökortilla (HST-kortti).

Hakemuksen täyttämistä varten on hyvä varata:
•
•
•
•

Y-tunnus, tuloslaskelma ja selvitys taloudellisen tilanteen heikkenemisestä ja
lisäksi selvitys hakemuksen perusteena olevista kustannuksista
suunnitelma yrityksesi talouden vakauttamisesta lyhyellä aikavälillä
selvitys muusta hakemastasi ja saamastasi julkisesta tuesta
koronapandemian aiheuttamista talousvaikeuksista selviämiseen
tiedot eri viranomaisten yrityksellesi myöntämistä vähämerkityksisistä tuista
(eli de minimis -tuista)

HUOM!
Valitse oikea tukimuoto:
Maaseutuyritysten
ja maatalouden
väliaikainen tuki
ELY-keskuksen
hakuohjeisiin tulee tutustua
ennen hakemuksen
lähettämistä.

Ota yhteyttä
Valtakunnallinen puhelinpalvelu: 0295 024 800
Aukioloaika: arkisin klo 9-15

poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/web//ely/maaseudunyritysten-alkutuotannon-ja-kalataloudenkoronatuki

