Ajatuksia CAP-strategiasuunnitelman
toimenpideluonnoksista: Maaseudun yritysrahoitus
Älykkäät maaseudut
Vantaa 12.2.2020

Johtava asiantuntija Juuso Kalliokoski
Maa- ja metsätalousministeriö

Maaseudun yritysrahoituksen kohdeperusjoukko
Elintarvikkeita
jalostavat mikro- ja
pienyritykset
maaseutualueilla*

864 kpl

Muiden toimialojen
mikro- ja pienyritykset
maaseutualueilla

Maatilat, jotka
laajentavat
toimintaansa
maatalouden
ulkopuolelle

Monilaiset maatilat,
jotka ovat laajentaneet
toimintaansa
maatalouden
ulkopuolelle

79 725 kpl

47 633 kpl

14 300 kpl

*Kasvuyritysrajauksen mukaiset yritykset, joihin eivät sisälly alkutuotannon, rahoitus- ja vakuutustoiminnan,
koulutuksen, kirjastojen ja arkistojen, museoiden ja kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen ja luonnonpuistojen
yritykset.
Tiedot perustuvat viimeisimpiin saatavilla oleviin Tilastokeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen tuottamiin tilastotietoihin.
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Yritysrahoituksen mahdollisuudet CAP:n
strategiasuunnitelma-asetusluonnoksen
perusteella

Aineelliset ja aineettomat
investoinnit (art. 68)

Yritystoiminnan
käynnistäminen (start-up)
(art. 69)
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Miksi investointeja tarvitaan?
Yrityksissä uudistuminen ja tuottavuuden kasvu vaativat investointeja tuotannolliseen toimintaan,
tuotekehitykseen ja osaamiseen. Lähde: Suomen Pankki

Lähde: OECD / Macrobond / Valtiovarainministeriö
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Investoinnit (art. 68)
Maaseudun yritystoimintaa koskevat investoinnit kytkeytyvät pääosin erityistavoitteeseen:
Työllisyyden, kasvun, sosiaalisen osallisuuden ja paikallisen kehityksen edistäminen
maaseutualueilla, myös biotalouden ja kestävän metsänhoidon alalla
Myös muut erityistavoitteet voisivat otsikoistaan päätelleen soveltua, mutta niihin kytketyt CAP:n
strategiasuunnitelma-asetusluonnoksen liitteen I indikaattorit näyttävät tunnistavat lähinnä viljelijät,
mutta eivät muita maaseudun yrittäjiä/yrityksiä.
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Investoinnit (art. 68)

Investoinnit maaseutualueilla
Maataloustuotteiden
ja elintarvikkeiden
jalostaminen
Tulosindikaattori
(ELY):
Biotalouden yritykset
(kpl)

Uusiutuvan energian
ja biopolttoaineiden
tuotanto ja jakelu
Tulosindikaattori
(ELY):
Biotalouden yritykset
kpl

Muu yritystoiminta
(=muut toimialat)
Tulosindikaattori
(ELY):
Uudet työpaikat
kpl
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Mitä investointituella tuetaan?

Aineelliset
investoinnit
Aineettomat
investoinnit

• Rakentaminen
• Koneet ja laitteet

Toteutettavuustutkimukset
Aineeton omaisuus
Muu aineeton arvonluonti: tuotteiden, palveluiden,
menetelmien ja teknologioiden kehittäminen
(innovointi)
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Kuka voi olla investointituen saaja?
Mikro- ja pienyritykset sekä monialaiset maatilat
Aineelliset
Investoinnit

ELY ja Leader
ELY: Tukikelpoiset
kustannukset vähintään
10 000 €
(nykyvaatimus)

Aineettomat
investoinnit

Leader: Tukikelpoiset
kustannukset vähintään
5 000 €
(mahdollistaa
pienempiä
investointeja)

ELY
Toteutettavuustutkimukset

Kehittäminen
Yritys toiminut vähintään
42 kuukautta (3,5 vuotta).
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Investointien tukitasot
Investointien tukitasojen määrittely edellyttää CAP:n strategiasuunnitelma-asetuksessa määritellyn
investointeja koskevan enimmäistukitason [75 %] (art. 68(4)) ja kyseiseen investointiin sovellettavien
valtiontukisääntöjen enimmäistukitasojen ja tuen mahdollisten enimmäismäärän yhteensovittamista.
Uusiutuvan energian investointien tukistasot mahdollisuuksien mukaan tarkoitus yhtenäistää yritys- ja
maatalousinvestoinneissa (maatila voi hakea yritysrahoitusta, kun energiaa käytetään maatilan omiin
tarpeiseen ja myydään tilan ulkopuolisille asiakkaille).
Leader: maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetus ja de minimis
ELY: yleinen ryhmäpoikkeusasetus, maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetus ja de minimis
Investoinnin toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää tukea enintään 50 % tukikelpoista
kustannuksista (nykytilanne).
• ELY: de minimis
Tuotteiden, palveluiden, menetelmien ja teknologioiden kehittämiseen (innovointi) voidaan myöntää
tukea enintään 50 % tukikelpoista kustannuksista.
• ELY: de minimis
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Yritystoiminnan käynnistäminen (art. 69)
Maaseudun yritystoiminnan käynnistäminen kytkeytyy otsikkotasolla erityistavoitteeseen:
Nuorten viljelijöiden houkuttelu alalle ja yritystoiminnan kehittämisen helpottaminen
maaseutualueilla –
• Erityistavoite ei sovellu tällä hetkellä yritystoiminnan käynnistämiseen, koska tavoitteeseen kytketty
tulosindikaattori tunnistaa ainoastaan nuoret viljelijät:
R.30 Sukupolvenvaihdos: Niiden nuorten viljelijöiden lukumäärä, jotka ovat perustamassa maatilaa
YMP:n tuen avulla.
Yritystoiminnan käynnistäminen on mahdollista kytkeä tavoitteeseen:
Työllisyyden, kasvun, sosiaalisen osallisuuden ja paikallisen kehityksen edistäminen
maaseutualueilla, myös biotalouden ja kestävän metsänhoidon alalla.  Tuki vain maaseutualueille!
Tällöin voidaan valita tuotosindikaattoriksi:
O.23 Aloitustukea saavien maaseudun yrittäjien lukumäärä.
10

Käynnistäminen (art. 69)

Yritystoiminnan käynnistäminen
Eri toimialat
Tulosindikaattori ELY:
Aloitustukea saavien
maaseudun yrittäjien
lukumäärä (kpl)

Eri toimialat
Leader-ryhmien kautta
ei tulosindikaattoria.
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Mitä käynnistystuella tuetaan?
Art. 69 (2) (b)
Maa- ja metsätalouteen liittyvän maaseudun
yritystoiminnan käynnistäminen

Art. 69 (2) (b)
Maatalouskotitalouden tulojen
monimuotoistaminen

Art. 69 (2) (c)
Muuhun kuin maataloustoimintaan liittyvän
yritystoiminnan käynnistäminen
maaseutualueilla, as determined by the
Member States osana paikallisia
kehittämisstrategioita.

• Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostusta koskevan yritystoiminnan
käynnistäminen.
• Ei rajoitu vain maaseutualueille, mutta indikaattorit rajoittavat.
• Mahdollinen ELY-keskuksille ja Leader-ryhmille.

• Maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan käynnistäminen maatilalla lisätulojen
hankkimiseksi.
• Ei rajoitu vain maaseutualueille, mutta indikaattorit rajoittavat.
• Mahdollinen ELY-keskuksille ja Leader-ryhmille.

• Maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan käynnistäminen maaseutualueilla.
• Alkuperäisen asetusluonnoksen (1.6.2018) mukaan käynnistystuki mahdollinen vain
Leader-ryhmille (osana paikallisia kehittämisstrategioita).
• Asetusluonnoksen mukaan tukea voidaan myöntää jäsenmaan päättämällä tavalla.
• Varauduttava myös alkuperäisen vaihtoehdon toteutumiseen.
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Kuka voi olla käynnistystuen saaja?
Leader: Yritystoimintaa harjoitettu alle 24 kk (alle 2 vuotta) tukea haettaessa.
• Leader
• Osa-aikaisen/
sivutoimisen
yritystoiminnan
aloittaminen

• Leader
• Yksinyrittäjät
• Päätoiminen
yrittäjä
• Starttiraha
mahdollinen

2 500 €

• ELY
• Yksinyrittäjät
• Työnantajat

15 000 € +
10 000 €
jos
työllistää.
= 25 000 €
Sisältää
kokeilut

5 000 €

10 000 €
• ELY
• Sukupolven- ja
omistajanvaihdokset
• Ydin- ja
harvaan asuttu
maaseutu

ELY: Yritystoimintaa harjoitettu vähintään 24 kk (2 vuotta tukea haettaessa) ja enintään 42 kk (3,5 vuotta)  Tämän jälkeen vasta
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kehittämistuki mahdollinen. Sukupolven- ja omistajanvaihdosten osalta toimintaa vähintään 10 vuotta.

Kiitos!
Huom! Esitys perustuu tämänhetkiseen
tietopohjaan ja valmistelutilanteeseen.
Päätöksiä maaseudun yritysrahoituksen
sisällöistä ei ole vielä tehty.

14

