
 

 

18.5.2020 

 

Maaseudun rahoitustuet koronavirusepidemian ja poikkeus-

tilanteen aikana 

 
Tiedot perustuvat 18.5.2020 tietoihin. Päivitämme tiedotetta jatkossa. 

 
 

1. Maaseudun yritysten, alkutuotannon ja kalatalouden koronatuki– haku 
18.5.2020 alkaen 

 
Koronavirusepidemiasta kärsiville maaseudun mikroyrityksille, eräille maatalouden 
alkutuotannon ja kalatalouden yrityksille aletaan myöntää väliaikaista kriisitukea 18.5.2020 
alkaen. Taloudellista tukea voivat hakea maatilojen yhteydessä toimivat yritykset, 
maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset, maatalouden alkutuotannon sekä 
kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset. 
 
Lue tarkemmat ohjeet tuesta, tuen käytöstä ja sen hakemisesta: 

 
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysten-alkutuotannon-ja-

kalatalouden-koronatuki 

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

aiheuttamiin-talousvaikeuksiin/ 

https://mmm.fi/ajankohtaisartikkeli/-/asset_publisher/maatilakytkentaiset-ja-

maataloustuotteita-jalostavat-mikroyritykset-kalatalouden-yritykset-seka-maatalouden-

alkutuotanto-kriisitukien-piiriin 

 

2. Ravitsemisyrityksille suunnattu tuki 

 
Ravitsemisyrityksille (esim. ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat) suunnatusta tuesta ja 

hyvityksestä löytyy tarkempia tietoja seuraavalta nettisivulta. 

 

https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-tuesta-ja-hyvityksesta-ravintoloille 

  

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysten-alkutuotannon-ja-kalatalouden-koronatuki
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysten-alkutuotannon-ja-kalatalouden-koronatuki
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian-aiheuttamiin-talousvaikeuksiin/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian-aiheuttamiin-talousvaikeuksiin/
https://mmm.fi/ajankohtaisartikkeli/-/asset_publisher/maatilakytkentaiset-ja-maataloustuotteita-jalostavat-mikroyritykset-kalatalouden-yritykset-seka-maatalouden-alkutuotanto-kriisitukien-piiriin
https://mmm.fi/ajankohtaisartikkeli/-/asset_publisher/maatilakytkentaiset-ja-maataloustuotteita-jalostavat-mikroyritykset-kalatalouden-yritykset-seka-maatalouden-alkutuotanto-kriisitukien-piiriin
https://mmm.fi/ajankohtaisartikkeli/-/asset_publisher/maatilakytkentaiset-ja-maataloustuotteita-jalostavat-mikroyritykset-kalatalouden-yritykset-seka-maatalouden-alkutuotanto-kriisitukien-piiriin
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-tuesta-ja-hyvityksesta-ravintoloille


 

 

 

3. Rahoitustukea talousvaikeuksissa oleville yrityksille 

koronavirusepidemiatilanteessa 

 
Koronavirusepidemian takia taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille yrityksille on suunniteltu 

erityisiä rahoitustukimuotoja ELY-keskuksen ja Business Finlandin kautta haettaviksi. 

- Rahoitustuet ja ohjeet yrityksille on koottu yrityskokoluokittain työ- ja 

elinkeinoministeriön sivuille: https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille. 

- Yritykset, jotka työllistävät 1-5 työsuhteessa olevaa henkilöä (ml yrittäjät), voivat hakea 

tukea ELY-keskuksesta. Hae tukea ja lue lisää ELY-keskusten rahoituksesta yrityksille 

koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Tätä isommat yritykset kuuluvat Business 

Finlandin tuen piiriin www.businessfinland.fi 

 

4. Yksinyrittäjät ja koronavirusepidemia – Tukihaku oman kunnan kautta 

 
Yksinyrittäjät voivat hakea tukea oman kunnan kautta. Ks. tarkemmat ohjeet kunnan 

nettisivuilta. 

 

5. Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva 

 
https://www.kela.fi/tyottomyysturva-yrittaja 

 

6. Uusi yrityksen toimialasta riippumaton tuki (yleistuki) 
 

Tuki on valmisteilla. Tuki tulee haettavaksi sähköisesti Valtiokonttorista 

 

7. Valtiontakaus maksuvaikeuksissa oleville maatiloille koronatilanteen takia 

 
Maa- ja metsätalousministeriö on varautunut koronaviruksesta aiheutuviin maatilojen 

talousvaikeuksiin lisäämällä valtiontakauksien myöntövaltuutta maatilojen 

maksuvalmiuslainoille. 

 

Maatilat ovat voineet hakea 30.3.–30.4.2020 välillä ELY-keskuksesta valtiontakausta 

pankkilainalle, joka parantaa tilan maksuvalmiutta. Valtiontakauslomake 493 tuli palauttaa 

oman alueen ELY-keskukseen. Päätöksenteko alkaa ELY-keskuksissa toukokuun aikana.  

https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus
http://www.businessfinland.fi/
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Maaseutuohjelman yritysrahoitus ja maatilojen rakennetuki 

Maaseudun yritysrahoitusta ja maatilojen rakennetukea voi hakea normaaliin tapaan ja 

hankkeiden maksatuksia käsitellään koko ajan. Yritysrahoitustuki on tarkoitettu maaseudun 

yritysten investointeihin, yritysten perustamiseen sekä yritysryhmän kehittämishankkeisiin ja 

rakennetuki puolestaan maatilojen investointihankkeisiin. 

 

ELY-keskuksen kehittämishanketuki ja Leader-ryhmien kehittämishanke- ja 

yritystuki 

Maaseudun kehittämishankkeiden rahoitus jatkuu Uudenmaan ELY-keskuksessa ja alueen Leader-

ryhmien kautta normaalisti. ELY-keskuksen hankehakujaksot löytyvät 

https://www.uusimaaseutu.fi/hakuajat/. 

Leader-ryhmillä on hanke- ja yritystuissa jatkuva haku ja hakemusten käsittelypäivämäärät 

vaihtelevat hallitusten kokousten mukaisesti. Ole yhteydessä oman alueesi Leader-ryhmään, jotta 

saat ajantasaista tietoa käsittelypäivämääristä ja yritystukien hakemisesta. 

Koronavirusepidemia voi vaikuttaa kehittämishankkeisiin useilla eri tavoilla; hankematkoja ja -

tapahtumia sekä tilaisuuksia on mahdollisesti jouduttu perumaan tai siirtämään myöhempään 

ajankohtaan. Ole yhteydessä ELY-keskukseen näissä asioissa ja mahdollisesta jatkoaika- ja 

muutoshakemuksen teosta. 

 

Maksatushakemusten käsittely yritys- ja rakennetuissa sekä hanketuissa 

Uudenmaan ELY-keskus käsittelee maksatushakemuksia niiden saapumisjärjestyksessä. 

Maksatushakemus kannattaa tehdä HYRRÄ-järjestelmän kautta ja liittää hakemukseen kaikki 

tarvittavat liitteet, tällöin hakemuksen käsittely nopeutuu. Ohjeita ja lomakkeita maksatuksen 

hakemiseen löytyy oheisen linkin kautta https://www.ely-

keskus.fi/web/ely/maaseuturahoituksen-maksatus. 

Maksua hakevan yrityksen taloudellisesta taikka muusta ongelmatilanteesta johtuen Uudenmaan 

ELY-keskus voi ottaa maksatushakemuksen käsittelyynsä saapumisjärjestyksestä poiketen. Ota 

yhteyttä maaseuturahoituksen maksatukseen maksatus.uusimaa@ely-keskus.fi. 

 

Ongelmia investoinnin toteuttamisessa - Ota yhteyttä ELY-keskukseen 

Rahoitustukea saaneiden yritysten tulee olla yhteydessä ELY-keskukseen, jos vaikuttaa siltä, että 

investointi uhkaa peruuntua, investointi ei etene suunnitellusti tai investoinnin toteutusaikataulu 

https://www.uusimaaseutu.fi/hakuajat/
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseuturahoituksen-maksatus
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseuturahoituksen-maksatus
mailto:maksatus.uusimaa@ely-keskus.fi


 

 

muuttuu. Yritysten on hyvä ottaa yhteyttä myös omaan pankkiinsa tai muihin rahoittajatahoihin ja 

tiedustella tilanteeseensa sopivia rahoitusmuotoja. 

ELY-keskus voi myöntää investoinnille tai hankkeelle jatkoaikaa voimassa olevien säännösten 

mukaisesti poikkeustilanteen perusteella. Hakijan tulee tehdä asianmukainen jatkoaikahakemus. 

Maaseudun yritys- ja hanketuet, neuvontakorvauksen sekä maatiloille tarkoitetut investointi- ja 

aloitustuet voi hakea sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelun kautta. Lue lisää Hyrrä –maaseudun 

sähköinen tukien haku. Koronavirusepidemian aikana palvelemme yritystukien ja maksatuksen 

hakijoita sähköpostitse ja puhelimitse. 

Yhteystiedot: 
 
Uudenmaan ELY-keskus / Yrityskehittäminen / Maaseutuohjelman rahoitus 
PL 36, 00520 HELSINKI 
Opastinsilta 12 B, 00520 HELSINKI 
 
 
Maaseutuohjelman tukien maksatus: 
Tukien maksatukseen liittyvät asiat s-postiin maksatus.uusimaa@ely-keskus.fi 
Leena-Maria Pesonen 
Jarmo Heikkilä 
Taina Rönnblad 
Maaseutuohjelman tukien myöntö: 
Tony Lassas, puh. 0295 021 091 (yritystuet ja maatilojen rakennetuet) 
Juha-Pekka Nikkola, puh. 0295 021 115 (yritystuet ja maatilojen rakennetuet) 
Siina Viskari, puh. 0295 021 178 (yritystuet) 
Markku Kuusinen, puh. 0295 021 087 (rakentamisen ohjeet ja säädökset) 
 
 
 
Lisätietoja muusta rahoituksesta ja neuvonnasta 
Maaseudun yritysten, alkutuotannon ja kalatalouden koronatuki 
 
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysten-alkutuotannon-ja-kalatalouden-
koronatuki 

Työ- ja elinkeinoministeriö: Yritysten rahoitustuki koronatilanteessa  

Ely-keskusten tuki yrityksille koronatilanteessa 

BusinessFinlandin tuki yrityksille koronatilanteessa 

Finnvera yritysrahoitus koronatilanteessa 

Yritysten Talousapu-neuvontapalvelun valtakunnallinen puhelinnumero on 029 502 4880  ja se on 
avoinna arkisin  9.00–16.00. 

Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaisia tiedotteita 

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/hyrra/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/hyrra/
mailto:maksatus.uusimaa@ely-keskus.fi
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http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus;jsessionid=C7685D1D12ECA46E7F05C0C8640D06B7?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14254
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/
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Suomen yrittäjät Suomen yrittäjien ohjeita työnantajille 

TE-toimiston ohjeita yrittäjille 

Neuvontapalvelut ELY 

ELY-keskusten puhelinpalvelu (arkisin klo 9-15) puh. 0295 024 800 

Sähköposti: poikkeusrahoitus.ely(at)ely-keskus.fi 

Yritys-Suomen puhelinpalvelu (arkisin klo 9-16.15), puh. 0295 020 500 

https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/ajankohtaista/2020-03-18-1/index.html

