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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



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€)

Investointituki, 20-30%



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€



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€)

Perustamistuki, 5 000- 35 000 €



Rahoituksen ulkopuolelle jäävät

• tavanomaiset korvausinvestoinnit

• omaan käyttöön tulevat huolto- ja korjaustilat

• autot, traktorit, metsätraktorit, monitoimikoneet, vetokoneet

• energiaturpeen tuotantoon liittyvät hankkeet

• perustajaurakointi (rakennusurakointi ja niissä käytettävät 

koneet ja laitteet)

• maanrakennustoiminta

• toisen yrityksen liiketoiminnan, osakkeiden tai osuuksien 

hankinta tai muu omistajanvaihdoksen rahoittaminen (pois 

lukien kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden hankinta)

• hoivapalvelut, jos ulkoistetaan kunnan peruspalvelutuotantoa

• tukku- ja vähittäiskauppaan liittyvät hankkeet



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

Hankkeiden kokonaisarvo 53 milj. €

293 investointia

28 kokeilua

19 perustamistukea

4 toteutettavuustutkimusta

Saarijärven-
Viitasaaren 
seutukunta

39 %

Äänekosken seutukunta
23 %

Jämsän 
seutukunta

6 %

Jyväskylän 
seutukunta

26 %

Keuruun seutukunta
5 %

Joutsan seutukunta
1 %

Lisäksi:

39 yritysryhmähanketta

Rahoitus yhteensä 1,9 milj. €

Luvut sisältävät sekä ELY-keskuksen 

että Leader -ryhmien myöntämät 

yritystuet



Yritysrahoitus maaseuturahastosta 2020
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Rahoitus yhteensä 1,2 milj. €

Hankkeiden kokonaisarvo 4 milj. €

37 investointia

3 kokeilua

0 perustamistukea

1 toteutettavuustutkimus

Saarijärven-Viitasaaren 
seutukunta

34 %

Äänekosken seutukunta
43 %

Jämsän seutukunta
2 %

Jyväskylän seutukunta
7 %

Keuruun seutukunta
8 %

Joutsan seutukunta
6 %

Luvut sisältävät sekä ELY-keskuksen 

että Leader -ryhmien myöntämät 

yritystuet



Kohti uutta rahoituskautta
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▪ 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



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



Lisätietoja
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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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