Tiedoksenne, että maanantaina pitäisi aueta MMM:n kriisituki maatiloille muuhun kuin maatalouden
pitämiseen. Ely-keskuksen sivulta löytyy vähän tarkempaa tietoa maanantaina 18.5. käynnistyvään
koronatukeen: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysten-valiaikainen-tuki



Tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10
henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita.



Maatilan yhteydessä harjoitettavan yritystoiminnan tulee olla saman y-tunnuksen
alla harjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta –
muita toimialarajoituksia sille ei ole.



Tukea voi saada maataloustuotteita jalostava ja myyvä yritys, joka työllistää alle 10
henkilöä ja jonka liikevaihto tai tase on enintään 2 miljoonaa euroa. Maataloustuotteiden
jalostus ja myyminen tarkoittaa maataloustuotteiden käsittelyä niin, että tuloksena saatava
tuote on edelleen maataloustuote ja kyseisten tuotteiden markkinoille saattamista sekä
alkutuotteen tuottajan suorittamaa tuotteen myyntiä erillisessä, kyseiseen tarkoitukseen
varatussa tilassa.



Maataloustuotteita ovat esimerkiksi lihatuotteet, maitotuotteet sekä hedelmät, vihannekset
ja kasvikset, sienet, marjat ja yrtit ja monet näistä valmistetut tuotteet. Lista kaikista
maataloustuotteista löytyy ELY-keskuksen sivulta Annex I-listalta.

Tuen määrä


Tukea voi saada 5 000–10 000 euroa. Tukea voi saada korkeintaan 80 prosenttia esitetyistä
menoista. Hakemuksessa tulee siis esittää hyväksyttäviä menoja vähintään 6 250 euroa, jotta
tukea voidaan myöntää.

Mihin tukea voi käyttää?


yrityksen toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-,
kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Välttämättömät menot ovat sellaisia kiinteitä menoja, joita ei
voi nopeasti lopettaa tai pienentää, vaikka yrityksen tulot ovat koronaviruspandemian vuoksi
vähentyneet tai loppuneet.



Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on
alkanut aikaisintaan 16.3.2020.

Mihin tukea ei voi käyttää?


Tukea ei voi saada tuotantopanosten hankintaan tai investointeihin eikä korvaamaan
koronaviruspandemian ja poikkeusolojen vuoksi saamatta jääneitä tuloja.



Aineellisiin ja aineettomiin investointeihin voi hakea erikseen maaseudun yritysrahoitusta,
joka on tarkoitettu yrityksen kehittämiseen sekä normaalioloissa että poikkeustilanteessa.

Maaseudun yritystuet (ruokavirasto.fi)


Lisäksi on mahdollista hakea yrityksen perustamistukea yrityksen perustamiseen tai
yritystoiminnan uudelleen suuntaamiseen. Maaseudun yritysrahoitus on EU:n osaksi
rahoittamaa ja se myönnetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020
(maaseutuohjelma). Maaseutuohjelman tuista saat lisätietoa oman alueesi ELY-keskuksesta
tai alueellasi toimivasta Leader-ryhmästä.

Tuen ehdot
Voit saada tukea, jos:



yritykselläsi on normaaleissa olosuhteissa kannattavan toiminnan edellytykset (yritys ei ole
ollut EU-määritelmän mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys, määritelmä vaikeuksissa
olevalle yritykselle (businessfinland.fi))



yrityksesi talousvaikeudet ovat syntyneet 31.12.2019 jälkeen koronaviruspandemian vuoksi



et saa muuta avustusta samaan tarkoitukseen



tuen kohteena olevasta yritystoiminnasta saatavalla tulolla on olennainen merkitys
toimeentuloosi



pystyt erottamaan yritystoimintasi tulot ja menot maatilasi muista tuloista ja menoista, jos
harjoitat myös maataloutta



mikroyrityksesi antaa toimeentulon vähintään sinulle itsellesi yrittäjänä tai yhdelle
työntekijälle, jos jalostat tai myyt maataloustuotteita



Et voi saada tukea, jos yrityksesi on taloudellisissa vaikeuksissa muista syistä kuin
koronaviruspandemian takia.

Näin haet tukea


Hae tukea Hyrrä-asiointipalvelussa, kun haku aukeaa.



Hyrrään pääsee kirjautumaan mobiilivarmenteella tai omilla verkkopankkitunnuksilla.
Suomi.fi-valtuutustoiminto toimii yrityksille, joissa nimenkirjoitusoikeus on yhdellä
henkilöllä. Katso-valtuutus poistuu vähitellen käytöstä. Lisätietoa yllä olevasta elykeskuksen linkistä.



Päätöksen tuesta tekee alueesi ELY-keskus.

