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Siirtymäkausi

• Maaseutuohjelma-kausi 2014-2020 päättymässä

• EU:ssa sovittu kahden vuoden siirtymäkaudesta vuosille 2021 ja 
2022

• Ei vielä komission hyväksyntää!

• Vanhan ohjelman tukimuodot ja säännöt – uuden kauden rahat

• Nykyisen ohjelmakauden varat oltava sidottuna 31.3.2020 (tavoite 
31.12.2020) 

• Hakemuksia voi jäädä vireille ja siirtyä siirtymäkaudelle -
jäävät odottamaan uutta valtuutta

• Näillä näkymin uudet rahat käytössä 1.4.2021
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Siirtymäkauden rahoitus

• Uuden kauden varojen määrästä tieto ELY-
keskuksille ja Leaderille maaliskuussa?
• Siirtymäkauden rahoitus CAP27 varoista

• Myös elvytysvaroja käyttöön jo 2021?

->varoja mahdollisesti käytössä runsaasti?!

• Alueellinen jako täysin auki vielä

• Leader-ryhmät hakevat parhaillaan 
siirtymäkauden varoja toimintaansa
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Yritystukirahoitukset

• Seuraava yritystukien hakujakso Elyyn päättyy 

15.2.2021 ja näissäkin päätöksiä tehdään vasta, kun 

siirtymäkauden rahat on jaettu ELY-keskuksille.

• Myös Leader-rahoituksessa on jatkuva haku 

ohjelmavaihdoksen yli. Leader-ryhmien 

siirtymäkauden rahoitus jaetaan myös vasta 

huhtikuussa. Leader-ryhmien menettelystä kannattaa 

tiedustella suoraan omalta ryhmältä.

• Askolassa toimii https://silmu.info/
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Kenelle
• Maaseutumaisella alueella sijaitsevat 

• mikro-yritykset (< 10 htv)

• pienet yritykset (< 50 htv) 

• ensiasteen jalostusta (annex-1) harjoittavat pk-yritykset
(< 250 htv) 

• maatiloille (yritystoiminnan laajentamiseen 
maatalouden ulkopuolelle)

• Ei tukea; 

• Helsinki, Kauniainen

• Rajauksia tuessa;

• Espoon, Vantaan, Järvenpään, Keravan, Porvoon, 
Tuusulan, Hyvinkään, Lohjan ja Kirkkonummen 
keskusta- ja taajama-alueilla

• Kartat rajauksineen osoitteessa Uusimaaseutu.fi
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Tuen piiriin EI kuulu

• Tuen ulkopuolelle

• traktorit 

• Maantieliikenne/liikennealan investoinnit

• puunkorjuukoneet

• energiaturpeen tuotanto

• yrityksen hankinta (osakkeiden osto/liiketoiminnan 
hankinta)

• korvausinvestoinnit

• rahoituskustannukset

• sisäpiirihankinnat
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Investointituki   20 %

• Tuotantotilat/rakennukset

• ostetaan rakennus

• kunnostetaan rakennus

• rakennetaan rakennus

• ostetaan kiinteistöyhtiön osakkeita

• Koneet ja laitteet

• Aineettomat investoinnit

• Tuki vähintään 2 000 euroa (kustannus vähintään 10 000 €)
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Aineellisten investointien 
toteutettavuustutkimus

• Hankitaan yrityksen ulkopuolista asiantuntija-apua

• Selvitetään kannattaako investointiin ryhtyä

- mm. taloudelliset, teknilliset, toiminnalliset edellytykset

• Mietitään miten investointi olisi taloudellisinta ja järkevintä 
toteuttaa

• uudet vs. käytetyt koneet, rakentamisen vaihtoehdot ym.

• Tuloksena tulisi olla mahdollisimman toteuttamiskelpoinen 
investointisuunnitelma

• Tuki ei edellytä varsinaisen investoinnin toteuttamista

• Tuki 40% (annex1) / 50% hyväksytyistä 
kustannuksista

• Tuen vähimmäismäärä 1 500 €
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Perustamistuki  5000 – 35 000 €

• Uuden yritystoiminnan perustamiseen (ei yrittäjän uraa 
aikaisemmin)

• Toimivalle yritykselle täysin uuden toiminnan/toimialan 
aloittamiseen

• Kokeiluihin

• Ei paikalliselle palveluliiketoiminnalle, ei kaupunkialueelle

• Ei maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittaville 
yrityksille

• Ei voida myöntää jos yrittäjä saanut ”TE-toimiston” 
starttirahaa / Nuoren viljelijän aloitustukea. 
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Perustamistuki

• Avustuksen voi käyttää mm. neuvonta- ja 
konsultointipalveluihin tai muihin yrityksen alkuvaiheen 
kustannuksiin (ei investointeihin).

• Tuen myöntäminen perustuu liiketoimintasuunnitelmaan

• tämän perusteella määritetään ”stepit” jotka saavutettava 
ennen tuen maksamista

• Tuen määrä määritellään tapauskohtaisesti 
toimenpidesuunnitelman ja kustannusarvion perusteella 

• Ennen tuen hakemista on hyvä hakeutua yrittäjäkurssille tai 
hakea neuvoja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen

• Tuki maksetaan vähintään kahdessa erässä 
liiketoimintasuunnitemassa esitettyjen ja tukipäätöksessä 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Tukea 
voidaan myöntää enintään 35 000 euroa. 
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Tuen hakeminen

• Tukea haetaan uuden sähköisen asiointipalvelun, Hyrrän kautta

• https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html

• Hakija voi jättää paperihakemuksen, mutta toivotaan sähköisen 
järjestelmän käyttöä!

• Verkkopalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa

• Toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen hakemuksen jättämistä. 
Hakemuksen jälkeen aloitus ”omalla riskillä”
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MMM Elvytysvarojen käyttö

• Yhteensä n. 200 milj. € - alueellinen jako?

• Toimenpiteissä tulee painottaa vihreää taloutta 
digitalisaatiota ja sosioekonomista kestävyyttä

• Elvytysvarojen käyttökohteet vielä sopimatta

• Käytetään nykyisiin tukikohteisiin

• Luomu, yritysrahoitus, maatilainvestoinnit, 
laajakaista, digi-hankkeet..?
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CAP27 valmistelut

• EU:n rahoituspäätös kesällä

• EU ja kansallinen säädösvalmistelu jo pitkällä

• Siirtymäkauden myötä aikataulut siirtyvät 
eteenpäin

->Alueellisten suunnitelmien ja paikallisten 
strategioiden palautus aikaisintaan kevät 2021.

• Tavoite, että kansallinen CAP suunnitelma 
komissioon 2022 

-> toteutus 2023
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Uudenmaan strategian valmistelu
• Selvityksiä ja kyselyitä tehty

• Väliarviointi, UMO-hanke, Maaseutuluotain 

• Vielä tehtävää

• Yhteensovitusta, toimenpiteiden ja rahoitustarpeen 
määrittelyä

• Uudenmaan Älykkäät maaseudut-tilaisuus 3.12

• Strategialuonnos esitetään 
• Ajankohta: torstaina 3.12.2020 klo 8.15-12.15 Webinaari, Zoom-toistopalvelun 

kautta.

• Ilmoittautuminen: https://e.eventos.fi/forms/maaseutu/4fcd77a8-094c-11eb-a21a-
ee6a04371b85

• Huom! ilmoittautuminen sulkeutuu 30.11.2020 ja osallistumislinkki 
lähetetään ilmoittautuneille viimeistään tilaisuutta edeltävänä päivänä

• Vuoden vaihteen jälkeen lausuntokierrokselle

• -> Ministeriöön keväällä
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Tulevan kauden suunnitelmia
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