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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

Investointituki, 20-30%

Tuotantotilan laajennus ja konehankinta
Päätoimiala: Muiden metallisäiliöiden ja -altaiden yms. valmistus

▪
▪

▪

Yrityksen toimialana on metallisäiliöiden ja altaiden sekä kantavien
teräsrakenteiden suunnittelu ja valmistus, alumiini- ja terästyöt sekä
teollisuuden alihankintapalvelut.
Tarkoituksena on laajentaa tuotantotiloja 357 m2 (esivalmistus-/
koneistushalli). Investoidaan nosturiin, plasmaleikkauskoneeseen,
jyrsinkoneeseen sekä sorviin. Laajennusinvestointi sekä konehankinnat
mahdollistavat uusien koneistus- ja plasmaleikkauspalveluiden
myymisen sekä kustannussäästöjen muodostumisen omien tuotteiden
valmistuksessa.

Myönnetty tuki 80 954€ (404 770€)

Investointituki, 20-30%
Asiakastilojen laajennus sekä aurinkokeräimien hankinta
Päätoimiala: Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)

▪

▪
▪

Yritys on luomumaatila, joka tarjoaa asiakkailleen majoitusta,
ratsastusta ja muita hyvinvointi- ja vapaa-ajan palveluja. Kestävä
kehitys on yritykselle tärkeä arvo.

Yritys investoi majatalon kokous- ja varastotilojen laajentamiseen
ja aurinkokeräimien hankintaan, joilla on tarkoitus lämmittää osa
tilan käyttövedestä.
Myönnetty tuki 23 422€ (117 110€)

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€

Perustamistuki, 5 000- 35 000 €

Maatilasta yrityskokonaisuudeksi

▪

▪
▪
▪

Toiminnan laajentaminen yrityspalveluihin (toimijana
erillinen oy), joissa keskeisenä osana hyvinvointi,
luonto ja tilan elämä
Palveluita: hyvinvointipalvelut ryhmille, workshopit,
juhlapalvelut sekä kahvila ja puoti
Perustamistuella hankitaan asiantuntija-apua
tuotekehitykseen, asiakasanalyysiin,
markkinointimateriaaleihin, lanseeraukseen ja oman
osaamisen kehittämiseen suunnitelman mukaan.
Yrityksen perustamistuki 8 700€ (8 700€)

Kokeilutuki, 2 000-10 000€

Markkinakokeilu
Päätoimiala: Lämpö-, ääni- ja tärinäeristeiden asennus

▪

▪

▪

Yrittäjä on patentoinut rakennuksen kattotuoleihin asennettavan
ratkaisun, jonka avulla voidaan estää puhallusvillan painumisesta
aiheutuvia ongelmia. Lämmönsäästäjät soveltuvat hyvin myös
saneerauskohteisiin ja vapaa-ajanasuntoihin.
Tällä perustamistuella/kokeilulla toteutetaan tuotekonseptin-,
testauksen-, markkinakokeilun- sekä kaupallistamisen
toimenpiteet valituissa yhteistyökumppani- ja
asiakassegmenteissä.
Myönnetty tuki 10 000€ (10 000€)

Yritysrahoitus maaseuturahastosta 2015-2020 (8/2020 asti)
Rahoitus yhteensä 13,2 milj. €
Hankkeiden kokonaisarvo 53 milj. €

Keuruun seutukunta
5%

Jyväskylän
seutukunta
26 %

Jämsän
seutukunta
6%

293 investointia
28 kokeilua
19 perustamistukea
4 toteutettavuustutkimusta
Lisäksi:
39 yritysryhmähanketta
Rahoitus yhteensä 1,9 milj. €

Joutsan seutukunta
1%

SaarijärvenViitasaaren
seutukunta
39 %

Äänekosken seutukunta
23 %

Luvut sisältävät sekä ELY-keskuksen
että Leader -ryhmien myöntämät
yritystuet
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Yritysrahoitus maaseuturahastosta 2020
Rahoitus yhteensä 1,2 milj. €
Hankkeiden kokonaisarvo 4 milj. €

Keuruun seutukunta
8%

Jyväskylän seutukunta
7%

37 investointia
3 kokeilua
0 perustamistukea
1 toteutettavuustutkimus

Joutsan seutukunta
6%
Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta
34 %

Jämsän seutukunta
2%

Äänekosken seutukunta
43 %

Luvut sisältävät sekä ELY-keskuksen
että Leader -ryhmien myöntämät
yritystuet
13

Kohti uutta rahoituskautta
▪
▪
▪
▪
▪

Tavoitteena on, että uudelle kaudelle siirtyminen
tehdään mahdollisimman sujuvasti
Yritysrahoituksen haku on auki 22.1.2021 saakka
kuluvan ohjelmakauden osalta ja päätökset tehtävä
31.3.2021 mennessä
Hakemuksia voi jättää Hyrrään 23.1.2021 alkaen
siirtymäkauden rahoista
Vanhalla kaudella vireille tulleet hankkeet, joille ei riitä
kuluvan ohjelmakauden rahaa siirtyvät automaattisesti
rahoitettavaksi siirtymäkauden rahoista. Vireille tulon
päivämäärä ei muutu
Vuosi 2021 on siirtymäkausi ja päätöksenteko
saadaan näillä näkymin käyntiin huhti-toukokuussa
14

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
▪ Jäsenmaa määrittelee elvytystarpeet ja esittää keinot
▪

▪
▪
▪
▪

maaseutuohjelman valikoimasta
Suomen osuuden arvioidaan tämän hetkisen
ennusteen mukaan olevan avustuksina noin 2,3
miljardia euroa EU:n elpymisväline 670miljardia euroa (sis. avustus ja
laina)

Toteutetaan maaseutuohjelman muutoksella
Toteutusvuodet 2021-2022
Elvytysrahat pyritään saamaan nopeasti käyttöön
vuonna 2021
Elvytysvarat kohdennetaan
• Ympäristö- ja ilmastotoimenpiteisiin sekä eläinten
hyvinvointiin
• Investointeihin, tila- ja yritystoiminnan
kehittämiseen, kylien kunnostukseen ja
yhteistyöhön

Elvytysvaroilla rahoitettavaksi mm. esitettyä

▪

Yritysinvestoinnit ja Maataloustuotteiden
jalostusinvestoinnit
•

•

•
•
•

▪

Uuden ympäristö ystävällisemmän ja tehokkaamman teknologian tai
toimintatavankäyttöön ottaminen, digitaalisuuden lisääminen,
energiamuodon vaihtaminen uusiutuvaan energiaan, uusiutuvan
energian käytön lisääminen (esim. aurinkoenergia) ja tuotanto yrityksen
omaan käyttöön sekä energia- ja materiaali tehokkuuden parantaminen
ja ruokahävikin vähentäminen
Kohderyhmänä mikro- ja pienyritykset maaseutualueilla (sis. maatilat,
jotka jalostavat maataloustuotteita maatalouden yhteydessä saman Ytunnuksen alla)
Uusiutuvaa energiaa tuottavien olemassa olevien laitosten
uudistaminen
Tukitaso 30-35%
Uusien biokaasulaitosten investointien tukitasoa nostetaan nykyisestä
30%:sta 50%:iin

Yritysten perustaminen
•

Ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluiden hankkiminen sukupolvenja omistajanvaihdosten valmistelua varten. Tuki enintään 10 000 euroa
mikro- ja pienyrityksille maaseutualueilla.

Lisätietoja
Panu Kässi
panu.kassi@ely-keskus.fi
0295 024 567
Tiia Rantanen
tiia.rantanen@ely-keskus.fi
0295 024 999

www.maaseutu.fi
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset
www.ely-keskus.fi
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/

Merja Lehtinen (yritysryhmät)
merja.lehtinen@ely-keskus.fi
0295 024 570
Ulla Mehto-Hämäläinen
ulla.mehto-hamalainen@ely-keskus.fi
0295 024 577
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