
Maaseudun yritysten
väliaikainen tuki 
Covid-19 -epidemiatilanteessa
27.4.2020

Johtava asiantuntija Juuso Kalliokoski
Maa- ja metsätalousministeriö



Maaseudun yritysten kriisituen 
valmistelu
Hallitus päätti vuoden 2020 toisesta lisätalousarvioesityksestä sekä julkisen 
talouden suunnitelmasta vuosille 2021–2024 - Valtioneuvoston viestintäosasto 
8.4.2020 klo 14.07

https://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitus-paatti-vuoden-2020-toisesta-
lisatalousarvioesityksesta-seka-julkisen-talouden-suunnitelmasta-vuosille-
2021-2024

Hallitus turvaa maaseudun yritysten sekä maa- ja kalatalouden 
toimintaedellytyksiä Maa- ja metsätalousministeriö - MMM 8.4.2020 klo 15.16

https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitus-turvaa-maaseudun-yritysten-
seka-maa-ja-kalatalouden-toimintaedellytyksia
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Maaseudun yritysten kriisituen 
valmistelu
”Maa- ja puutarhatalouden ulkopuolista yritystoimintaa harjoittaville yrityksille 
suunnatun kriisituen tavoitteena on ehkäistä koronavirusepidemian 
aiheuttamia negatiivisia taloudellisia ja työllisyysvaikutuksia sekä turvata 
ruokajärjestelmän toimivuutta. 
Tukea voidaan maksaa maatilakytkentäisille yrityksille sekä 
maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä harjoittaville 
yrityksille. 
Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee valtionavustuslain nojalla 
valtioneuvoston asetusta maaseudun yritysten kriisituesta. 
Tukihakemukset käsitellään alueellisissa ELY-keskuksissa. Tuen 
tarkemmista ehdoista ja haun alkamisesta tiedotetaan erikseen.”
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Maaseudun yritysten kriisituen 
valmistelu
HE 43/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 toiseksi 
lisätalousarvioksi
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_43+2020.pdf

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kokouksen kuuleminen 14.4.2020
Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen (mom. 
30.10.44)

Valiokunnan mietintö VaVM 5/2020 vp 23.4.2020
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/TalousarvioMietinto/Sivut/VaVM_5+2020.aspx

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta 
suppealla lausuntokierroksella 16.-20.4.2020.
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Maaseudun yritysten väliaikainen tuki
• Perustuu valtionavustuslain nojalla annettavaan valtioneuvoston asetukseen.

• Kansallinen tuki, joka myönnetään avustuksena.

• Tuki myönnetään de minimis –ehtoisesti (tai komission Covid-19 –puitteiden mukaisena). 

• Kohderyhmänä ovat 

a) maatilakytkentäiset yritykset (maatalouden ulkopuolinen yritystoiminta) ja 

b) maataloustuotteita jalostavat mikroyritykset (ei koske kalanjalostusta, johon 
tulossa erillinen MMM:n tuki)

• Tässä vaiheessa tukea ei ole tarkoitus kohdentaa muille maaseudun yrityksille ottaen 
huomioon jo olemassa olevat tuet ja yhteensovittamiskysymykset. 

• Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa tarkemmin tukitoimista erikseen sen jälkeen, kun 
rahoitus ja valmistelun yksityiskohdat ovat varmistuneet sekä tuen hakeminen mahdollista. 
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Kalatalouden kriisirahoitus
• Luken ja MMM:n arvion mukaan kriisi voi aiheuttaa n. 300-350 milj. euron 

liikevaihdon alentumisen kalatalouden yrityksissä vuonna 2020.
• Kalatalous (kalastus, kalanviljely, jalostus ja kauppa) rajattu kokonaisuudessaan 

TEM:n rahoituksen ulkopuolelle.
• Sopeuttamistoimet kalatalouden yritystoiminnassa:

• II LTA:ssa esitetty 10 milj. euron lisämääräraha kalatalouden yritysten kriisitukeen. 
• Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) kansallisia linjauksia on muutettu siten, 

että sopeuttamiseen liittyviin investointitoimiin voidaan soveltaa normaalia 
korkeampaa tukitasoa ja että tällaisten hankkeiden toteuttamisen kustannuksia 
voidaan maksaa osin ennakkona.

• EMKR:n EU-asetusta muutettaan parhaillaan siten, että se mahdollistaa 
kalastustoiminnan väliaikaisen keskeyttämisen tukemisen ja 
kompensaatiomahdollisuudet kalanviljelyssä ja jalostusteollisuudessa. EU-rahoitus 
varataan kuitenkin pääosin sopeutumiseen ja kasvuun liittyvien investointien 
rahoittamiseen.
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Kalatalouden väliaikainen kriisirahoitus
• Toimeenpannaan valtioneuvoston asetuksella, joka perustuu valtionavustuslakiin.
• Asetusluonnos pikalausunnolle tämän viikon lopulla.
• Kohderyhmä: kaikki kalatalouden yritykset eli kalastus, kalanviljely, jalostus sekä kalaan 

erikoistuneet vähittäis- ja tukkukaupat (ml. suuryritykset).
• Avustus kohdennetaan yrityksille, jotka ovat ajautuneet taloudellisiin vaikeuksiin covid-19-

epidemian vuoksi, mutta joilla on kuitenkin yleisesti kannattavan liiketoiminnan edellytykset. 
• Tuen myöntäjänä ELY-keskukset ja maksajana Keha-keskus.
• Myönnettäisiin yleisavustuksena yritysten maksuvalmiuden turvaamiseksi poikkeustilanteessa. 

ELY arvioisi sopeuttamistuen tarpeellisuuden ja suuruuden hakijan esityksen perusteella. 
Harkinta perustuisi erityisesti yritysten kiinteiden kustannusten suuruuteen ja 
rahoitustilanteeseen.

• Tuen vähimmäismäärä 3 000 euroa ja enimmäismäärä 120 000 euroa.
• Hakemukset hallinnoitaisiin USPA-asianhallintajärjestelmässä.
• II LTA:ssa esitetty yhteensä 10 milj. euroa tähän tarkoitukseen.
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Neuvonta ja tiedottaminen
• ELY-keskusten puhelinpalvelu ja Yritys-Suomen puhelinpalvelu osallistuvat MMM:n ja 

Ruokaviraston yhteiseen tukikoulutukseen ELY-keskuksille

• MMM ja Ruokavirasto valmistelevat tukea koskevaa tiedotusta ja aineistoja yhteistyössä ELY-
keskuksen/KEHA viestinnän kanssa.

8



Kiitos!Kiitos!
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