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Valtioneuvoston asetukset maaseudun yritysten 

ja maatalouden alkutuotannon yritysten 

väliaikaisesta tuesta tulivat voimaan 18.5.2020.

Maatalouden alkutuotannon tuen ehtoja on 

muutettu 4.11.2020 voimaan tulleella asetuksella 

ja maaseudun yritysten tuen ehtoja 31.12.2020 

voimaan tulleella asetuksella.

Väliaikaisia tukia voidaan myöntää 30.6.2021 

asti.
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Tuen tarkoituksena on helpottaa yritysten sopeutumista 

koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen ja 

jatkamaan toimintaa kannattavasti sekä turvaamaan 

työpaikkoja.

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki on tarkoitettu 

maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan 

ja alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka 

jalostavat ja myyvät maataloustuotteita.

Alkutuotannon väliaikainen tuki on tarkoitettu 

alkutuotannon alalla toimiville, suoraan koronakriisistä 

kärsineille yrityksille.
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Määrärahaa on varattu yritystukeen 12 miljoonaa 

euroa ja alkutuotannon tukeen 48 miljoonaa 

euroa.

Myönnetyt tuet 11.4.2021

Maaseutuyritysten 

väliaikainen tuki

Alkutuotannon 

väliaikainen tuki

Koko maa 4 553 318 euroa 36 617 253 euroa

488 kpl 1546 kpl

Kaakkois-Suomi 210 850 euroa 112 160 euroa

25 kpl 11 kpl
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Tuen määrä voimassa olevien asetusten mukaisesti

Tuki vähintään 2 000 euroa

Tuki enintään 80 000 euroa

Tuki hyväksytyistä kustannuksista 80 %

Kustannusten vähimmäismäärä 2 500 euroa

18.5.2020 voimaan tulleiden asetusten mukaan tukea oli 

mahdollista hakea aikaisintaan 16.3.2020 alkavalle enintään 6 

kuukauden ajanjaksolle. Asetusmuutosten myötä mahdollistui 

toinen 6 kuukauden tukijakso.



Hyvän hakemuksen ABC

Maaseudun yritysten ja maatalouden 

alkutuotannon yritysten väliaikainen tuki
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Lähtökohta:

Yrityksen taloudellisen tilanteen 

heikentyminen johtuu covid-19

-epidemiasta, ja yritys pystyy tämän 

luotettavasti osoittamaan

Tukea haetaan

Hyrrä-järjestelmässä
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A

Valitse kohdennettu toimi oikein

▪ Hyrrässä hankesuunnitelma-välilehden 

alalaidassa

▪ Valittava joko maaseutuyritysten väliaikainen tuki 

tai maatalouden alkutuotannon väliaikainen tuki

▪ Jos valinta on väärä, sen muuttaminen 

hakemuksen jättämisen jälkeen poistaa tiedot 

viimeiseltä välilehdeltä
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▪ Maaseutuyritysten väliaikaista tukea voivat hakea

1) Maatilakytkentäistä yritystoimintaa 

harjoittavat yritykset

2) Maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan 

pitämistä harjoittavat mikroyritykset

▪ Maatalouden alkutuotannon väliaikaista tukea 

voivat hakea

1) Maatalouden alkutuotantoa harjoittavat 

yritykset

2) Itse tuottamiensa tuotteiden suoramyyntiä 

harjoittavat maatalouden alkutuotannon 

yritykset

jotka eivät ole oikeutettuja saamaan 

maaseutuyritysten väliaikaista tukea
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▪ Asetukset / maaseutuyritysten väliaikainen tuki 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200367

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201100

▪ Asetukset / maatalouden alkutuotannon väliaikainen 

tuki

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200370

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200736

B

Kun tukimuoto on selvillä, selvitä tuen 

ehdot

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200367
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201100
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200370
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200736
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▪ Lue ruokaviraston laatimat yksityiskohtaiset ohjeet

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-

tuet-koronapandemian-aiheuttamiin-talousvaikeuksiin/

▪ Yrityksellä pitää olla edellytykset kannattavaan 

toimintaan normaalioloissa.

▪ Tuettavalla toiminnalla on oltava yritykselle 

olennainen taloudellinen merkitys ja sen 

vuosittaisen liikevaihdon tulee olla vähintään 10 000 

euroa.

▪ Maatilan muun yritystoiminnan osuus on 

Ruokaviraston tulkinnan mukaan oltava vähintään 

20 % liikevaihdosta.

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

Kuvaa hakemuksessa yrityksen tilanne 

sanallisesti, minkä lisäksi esitä tiedot 

tulojen vähenemisestä ja hakemuksen 

perusteena olevista kustannuksista 

euromääräisinä

Tarkastelujakso voi alkaa 

aikaisintaan 16.3.2020 ja se voi 

olla pituudeltaan enintään puoli 

vuotta.
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▪ Selvitys yrityksen taloudellisen tilanteen 

heikentymisestä

Anna sanallinen selvitys epidemian 

vaikutuksista yrityksen toimintaan ja talouteen.

Ruokaviraston tulkinnan mukaan taloudellisen 

tilanteen merkittävä heikentyminen tarkoittaa 

vähintään 30 % tulojen laskua.
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Lähtökohtaisesti tulojen määrää verrataan vuoden 

takaiseen tilanteeseen. Tarkasteltava jakso on 

hyvä valita sen mukaan, mille ajalle arvioitte 

epidemian vaikutuksen ulottuvan.

Maatilan muun yritystoiminnan kyseessä ollessa 

tarkastellaan tämän toiminnan tulojen laskua.

Tulojen lasku ilmoitetaan toteutuneiden summien 

mukaan, arvioituja summia voidaan käyttää siltä 

osin kuin tukijakso kohdistuu tulevaisuuteen. 

Saamatta jääneet ja jäävät tulot ilmoitetaan 

yksilöidysti, jolloin hakemuksesta käyvät ilmi 

euromääräiset erät ja niiden yhteissumma.
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▪ Hakemuksen perusteena olevat kustannukset 

enintään puolen vuoden jaksolta

Puolen vuoden jakso voi alkaa aikaisintaan 

16.3.2020.

Tuki myönnetään yritystoiminnan jatkumisen 

turvaaviin välttämättömiin kustannuksiin. Näin ollen 

kustannuksia voidaan huomioida siihen 

ajankohtaan asti, mihin arvioitte epidemian 

vaikutusten ulottuvan.

Kustannukset ilmoitetaan toteutuneiden summien 

mukaan, arvioituja summia voidaan käyttää siltä 

osin kuin tukijakso kohdistuu tulevaisuuteen. 

Arvioinnin on oltava totuudenmukainen.
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Hyväksyttävät menot:

- palkkamenot

- vuokramenot ja kiinteistömenot

- ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä aiheutuneet 

menot

- muut yritystoiminnan jatkumisen turvaavat 

välttämättömät menot, esim. eläkemaksut ja 

vakuutukset

- eläimiin perustuvassa yritystoiminnassa (ratsastus- ja 

ravitallit, lemmikkieläinpihat) myös eläinten ruokinta- ja 

ylläpitokustannukset

- ei tuotantopanosten hankinta tai investoinnit

- alkutuotannon tuen osalta muutos tuen ehtoihin 

4.11.2020: tuotantoeläinten terveyden ja yritystoiminnan 

jatkuvuuden turvaamiseksi välttämättömien rehujen 

hankinta
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Syntyneet ja syntyvät kustannukset ilmoitetaan 

yksilöidysti, jolloin hakemuksesta käyvät ilmi 

euromääräiset erät ja niiden yhteissumma.

Maatilan muun yritystoiminnan kyseessä ollessa 

hakemuksessa esitetään sen aiheuttamat 

kustannukset.

Ruokaviraston tulkinnan mukaan kohtuullinen 

palkkakustannus on enintään 2000 euroa 

kuukaudessa, tähän lisätään 30 % sivukulut. 

Tuntipalkaksi muutettuna kohtuullinen 

palkkakulu on 11,90 euroa.



Uudistettu alkutuotannon 

väliaikainen tuki

Asetusmuutoksen 4.11.2020 vaikutukset
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Muutokset

Tuen vähimmäismäärä 5000 -> 2000 euroa

Tuen enimmäismäärä 10000 -> 80000 euroa

Hyväksyttävät menot Myös tuotantoeläinten terveyden 

ja yritystoiminnan jatkuvuuden 

turvaamiseksi välttämättömien 

rehujen hankinta

Tuen voimassaolo 31.12.2020 asti -> 30.6.2021 asti
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Tukea voivat hakea:

1) Aikaisintaan 16.3.2020 alkaneelle enintään 

kuuden kuukauden jaksolle tukea saaneet 

tuen täydennykseen:

• jos hyväksyttäviä kustannuksia on tukijaksolle 

ollut enemmän kuin 12 500 euroa ja tukea on 

myönnetty 10 000 euroa (uutta tukea voidaan 

myöntää, jos hyväksyttäviä kustannuksia on 

ollut enemmän kuin 15 000 euroa)

• jos tukipäätöksessä hyväksytyllä tukijaksolla on 

ollut nyt tukeen oikeuttavia rehukustannuksia
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Tukea voivat hakea:

2) aikaisintaan 16.3.2020 alkaneelle enintään 

kuuden kuukauden jaksolle tukea hakeneet, 

mutta hylkäyspäätöksen saaneet:

• jos hyväksyttäviä kustannuksia on ollut vähintään 

2500 ja enintään 6250 euroa ja hakemus on 

hylätty silloisen vähimmäistuen perusteella
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Tukea voivat hakea:

3) Tukea jo kerran saaneet voivat hakea tukea 

ensimmäisen tukijakson jälkeen alkavalle 

uudelle, enintään 6 kuukauden jaksolla. Tukea 

tähän on haettava eri hakemuksella kuin 

kohdan 1 täydentävää tukea (koska eri 

tukijaksot).

4) Uudet hakijat, jotka eivät ole aikaisemmin 

hakeneet tukea aikaisintaan 16.3.2020 

alkaneelle enintään kuuden kuukauden 

pituiselle tukijaksolle.
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Esimerkki kustannusten kohdentamisesta 



Uudistettu maaseudun 

yritysten väliaikainen tuki

Asetusmuutoksen 31.12.2020 vaikutukset
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Muutokset

Tuen vähimmäismäärä 5000 -> 2000 euroa

Tuen enimmäismäärä 10000 -> 80000 euroa

Tuen voimassaolo 31.12.2020 asti -> 30.6.2021 asti

Asetusmuutos mahdollistaa tuen hakemisen toiselle 

puolivuotisjaksolle.

Täydennystukea voi saada, jos tukea on jäänyt aiemmin 

saamatta sen vuoksi, ettei tuen vähimmäismäärä ole 

täyttynyt tai sen enimmäismäärä on ylittynyt. Edellytyksenä 

on, että maksettava tuki on vähintään 2000 euroa.
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Kiitos ja huom:

▪ Nyt on oikea hetki hakea tukea, hakuaika on hupenemassa.

▪ ELY-keskuksen hakemuskäsittelijät:

Jukka Penttilä / alkutuotannon tuki

Kirsi Hyrkäs / maaseudun yritysten tuki


