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Maaseuturahaston elpymisvarat
Haku päättyy 30.11.2022

Mitä tuetaan?

• uusituvan energian käyttöönotto yrityksessä (esim. aurinkopaneelit ja 
lämpöpumppuratkaisut)
• yrityksen energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen tai tuotannon 
tehostaminen parhaan käyttökelpoisen uuden tekniikan (BAT) ja digitalisaation 
avulla
• uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai -yksikön rakentaminen (ei 
maatalouskäyttöön)  
• uusiutuvaa energiaa tuottavan laitoksen uudistaminen
• asiantuntijapalvelut omistajanvaihdoksen valmisteluun 

Vuodelle 2023 tulossa lisärahoitusta, mutta sillä ei voida tukea maataloustuotteita 
jalostavia tai niitä raaka-aineina käyttäviä yrityksiä eikä omistajanvaihdoksia



Maaseuturahaston elpymisvarat

Tuen määrä
• Uusi biokaasulaitos tai uusi biokaasun tuotantoyksikkö 50 % tuki. 

Tuen määrä enint. 1 milj.

• Maataloustuotteita jalostava (Annex I) yritys 35 % tuki. 
Tuen määrä enint. 200 000 euroa

• Muut maaseudun yritykset 30 % tuki.  
Tuki de minimis -tukea.

• Omistajanvaihdoksen valmisteluun tukea 5 000–10 000 e. 
Tuen viimeinen erä maksetaan, kun yrityskauppa on toteutunut.

Tukea ei myönnetä, jos tuen määrä jäisi alle 2 000 euron.



Uuden rahoituskauden 2023-2027 
valmistelu käynnissä

• EU:n komissio hyväksynyt Suomen CAP-suunnitelman
CAP-suunnitelma - Maa- ja metsätalousministeriö (mmm.fi)

• Lait ja säädökset valmisteilla
• P-P maaseudun kehittämissuunnitelma 

https://popikki.fi/wp-content/uploads/2021/09/cap27-pohjois-pohjanmaan-
maaseudunkehittamissuunnitelma-20232027.pdf

• Tavoitteena aloittaa toimeenpano vaiheittain keväällä 
2023

https://mmm.fi/cap27/cap-suunnitelma
https://popikki.fi/wp-content/uploads/2021/09/cap27-pohjois-pohjanmaan-maaseudunkehittamissuunnitelma-20232027.pdf


Rahoituskausi 2023-2027

Tukimuodot:
- Investointituki 
- Toteutettavuustutkimukset
- Kehittämisavustus
- Käynnistämistuki maatilakytkentäiseen 

yritystoimintaan

Luonnos, muutokset mahdollisia



Investointiavustus

• Aineelliset ja aineettomat investoinnit
• Uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden 

investoinnit sekä 
maatalous- ja luonnontuotteiden jalostus ja kaupan 
pitäminen enint. 2 milj. investointikustannukset,  
muut yritykset 1,5 milj.

• Tuki vähintään 10 000 e

Luonnos, muutokset mahdollisia



Investointiavustus
• Aineelliset investoinnit esim. rakennukset, tuotantolaitokset sekä 

erilaiset toimitilaratkaisut mukaan lukien korjausrakentaminen 
toimintaa laajennettaessa ja nykyaikaistettaessa ja lisäksi uusi tai 
käytetty teknologia ja tekniikka kuten tuotantokoneet, laitteistot ja 
tietokoneet.

• Aineettomat investoinnit esim. tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit, 
lisenssit, luvat, immateriaalioikeudet

Luonnos, muutokset mahdollisia



Investointiavustus jatkuu..
1. Uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden 

investoinnit
- Pienet enintään 2 MW:n laitokset
- Mikro- ja pienyritykset
- Tuotetaan ja myydään energiaa (sähkö, lämpö) tai biopolttoaineita (biokaasu, 

biodiesel, etanoli)
- Tukea vähintään 10 000 ja enintään 2 000 000 euron investointikustannuksiin
- Uuden pienen laitoksen investointitukea voidaan myöntää enintään 30 % 

tukikelpoisista kustannuksista ja 50 % kun kyse on biokaasua tuottavasta laitoksesta.
- Olemassa olevan laitoksen investointitukea voidaan myöntää enintään 20 % 

tukikelpoisista kustannuksista.
- Pääosa tuotetusta uusiutuvasta energiasta ja biopolttoaineista myydään ulkopuolisille 

asiakkaille. 
- Maatilalla tuotetun muuhun maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan käytettävän 

uusiutuvan energian tai biopolttoaineiden osuus voidaan katsoa myynniksi 
ulkopuolisille asiakkaille.

(Toteutettavuustutkimuksissa hyväksyttävät kustannukset max 50 000, tukitaso 50%)

Luonnos, muutokset mahdollisia



Kehittämisavustus
• Kehittämisellä tarkoitetaan toimia, joilla yritys voi kehittää 

tuotteita, palveluita, menetelmiä ja teknologioita sekä 
nopeuttaa innovatiivisten ja digitaalisten ratkaisujen 
kehittämistä ja käyttöön ottamista

• Ulkopuolisen asiantuntemuksen hankkimiseen sekä 
pienimuotoisia käytännönläheisiä tai tiedelähtöisiä 
selvityksiä/tutkimuksia tai muuta kehittämisessä tarvittavan 
tiedon hankintaa

• Sekä yritystoimintaa käynnistävälle että toimivalle yritykselle
• Enintään 100 000 e kustannuksiin enintään 50 prosenttia, 

Annex 1 -yrityksille maksusetelityyppinen kertakorvaus

Luonnos, muutokset mahdollisia



Käynnistämistuki maatilakytkentäiseen 
yritystoimintaan

• Maatiloilla harjoitettavaan maa- ja metsätalouden ulkopuoliseen 
yritystoimintaan (maatilakytkentäinen yritystoiminta), jota harjoitetaan 
maatalouden yhteydessä saman yritystunnuksen alla esim. matkailu

• Tavoitellaan kasvua tulojen monipuolistamisen avulla

• Tavoitteena tulee olla vähintään  15 000 euron liikevaihto
• Joko täysin uusi toiminta tai sellainen, joka ei ole vakiintunut
• asiantuntijapalveluihin

• Tuki enintään 10 000 euroa (kertakorvaus)

Luonnos, muutokset mahdollisia



Leader-yritystuet 2023-2027

• Leadereilla selkeämpi rooli uusien yrittäjien 
aktivoimiseen ja omat tukimuodot käytössä

• Pienet, pääsääntöisesti enintään viisi henkilöä 
(vuosityöyksikköinä laskettuna) työllistävät 
mikroyritykset

• Voivat tukea myös osa-aikaista yrittäjyyttä ja 
yrityskokeiluja

Luonnos, muutokset mahdollisia



Lisätietoa rahoituksesta ELY-keskuksen 
asiantuntijoilta:
Kalevi Hiivala, kalevi.hiivala@ely-keskus.fi, 0295 038 056
Anna Nikka, anna.nikka@ely-keskus.fi, 0295 038 563
Terhi Litmanen, terhi.litmanen@ely-keskus.fi, 0295 038 182
Saara Rautiola, saara.rautiola@ely-keskus.fi, 0295 038 017

sekä
www.popikki.fi
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/maaseud
un-yritystuet/

mailto:kalevi.hiivala@ely-keskus.fi
mailto:anna.nikka@ely-keskus.fi
mailto:terhi.litmanen@ely-keskus.fi
mailto:saara.rautiola@ely-keskus.fi
http://www.popikki.fi/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/maaseudun-yritystuet/


Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma jatkuu 
• Haku mahdollista sekä tutkimus- kehittämis- ja innovaatiohankkeiden, että 

tuotannollisen toiminnan aloittamiseen liittyvien investointien osalta. 
• Tämän vuoden viimeinen hakujakso päättyi molempien hanketyyppien osalta 

31.10.2022

• Ensi vuoden hakujaksot päättyvät 31.1., 31.3., 31.8. ja 31.10.2023.
• Seminaari Tampereella 22.11.2022 ja myös streamina
• https://maaseutuverkosto.fi/tapahtumat/kokeiluista-investointeihin-vaikuttavuutta-ravinteiden-

kierratyksen-kokeiluilla-seminaari/

• Valtakunnallinen tuki, haku ja lisätiedot Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

Anja Norja, Kehittämisasiantuntija, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh: 0295 027 587

• Lisätietoja: https://www.ely-keskus.fi/ravinteiden-kierratyksen-
kokeiluohjelma-2020

• Rahoitettuja hankkeita: https://www.ely-keskus.fi/ravinteiden-kierratyksen-
kokeiluohjelma-2020/rahoitetut-hankkeet-20-22

https://maaseutuverkosto.fi/tapahtumat/kokeiluista-investointeihin-vaikuttavuutta-ravinteiden-kierratyksen-kokeiluilla-seminaari/
https://www.ely-keskus.fi/ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma-2020
https://www.ely-keskus.fi/ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma-2020/rahoitetut-hankkeet-20-22


Tulevaa: Biokaasun ravinnekiertotuki 1/2
Ravinnekiertotuki on hallitusohjelmaan ja kansallisen biokaasuohjelman 
toimenpiteisiin kirjattu tuki

• Tuen tavoitteena edistää 

• Ravinteiden siirtymistä ravinneylijäämäalueilta (kotieläinkeskittymät) 
käytettäväksi alueilla, jossa vastaavaa ylijäämää ei ole

• Kierrätysravinnevalmisteiden tuotantoa

• Biokaasun tuotantoa

• Ravinnekiertotuki on toimintatukea biokaasulaitokselle, joka tuottaa lannasta tai 

vesistökasvillisuuden niittojätteestä biokaasua ja mädätteestä pitkälle jalostettuja 

ravinnevalmisteita, joita on helppo kuljettaa ja varastoida

• Tukea ei myönnetä kaikille biokaasua tuottaville laitoksille.

• Yksi tärkeimpiä tuensaannin edellytyksiä on laitoksen kyky käsitellä lannassa tai 
vesikasvijätteessä oleva fosfori kustannustehokkaasti lannoitevalmisteiksi. 

Perustuu alustaviin tietoihin, muutokset mahdollisia 



…ravinnekiertotuki 2/2
Toimija ilmoittaa käsittelyyn tarvitsemansa tukitason 
tarjouskilpailussa. 

Tuen määrä on sidottu laitoksen vastaanottaman 
tukikelpoisen biomassan sisältämän fosforin määrään. 

Tukea haetaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, ja 
tukihakuun liittyvä tarjouskilpailu alkaa myöhemmin 
ilmoitettavana aikana. 

Ennen tukijärjestelmän käynnistymistä sen tulee saada 
valtiontukihyväksyntä komissiolta.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, MMM, veli-
pekka.reskola@gov.fi

Asiantuntija Karoliina Pietiläinen, MMM, 
karoliina.pietilainen@gov.fi

Projektipäällikkö Olli Salo, Varsinais-Suomen ELY-keskus, 
olli.m.salo@ely-keskus.fi

Perustuu alustaviin tietoihin, muutokset mahdollisia 
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