Maaseuturahaston elpymisvarojen
mahdollisuudet maaseudun yrityksille 2021-22
Webinaari 26.5.2021 klo 10:00-11:00 & klo 11:00-12:00
Johtava asiantuntija Juuso Kalliokoski
Maa- ja metsätalousministeriö
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EU:n kevään 2021 talousennuste: kääritään hihat
Ennusteen mukaan Suomessa kasvu selvästi heikompaa muuhun EU-alueeseen nähden.
 Elpymistoimenpiteitä tarvitaan…

Lähde: Euroopan komissio https://ec.europa.eu/finland/news/forecast_210512_fi
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Dia 2
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Kalliokoski Juuso (MMM); 25.5.2021

Yleistä elpymistuesta
Maaseuturahaston elpymisrahoituksella mahdollistetaan siirtymäkauden 2021-22 aikana tiettyjä
investointeja ja edistetään omistajanvaihdoksia. Näihin ei ole ollut mahdollista saada samalla tavalla
tukea Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-20 (maaseutuohjelma).
Elpymisrahoitus on erillinen kokonaisuus maaseutuohjelman sisällä nykyisiä tukimuotoja hyödyntäen. Tuella
edistetään maaseutualueiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä kokonaiskestävällä tavalla.
Elpymisrahoituksessa maaseudun yritystoimintaa katsotaan yhdenmukaisesti valtakunnallisesta näkökulmasta.
• Elpymistukea haetaan suoraan ELY-keskuksista.
• Tukitasot ovat samat riippumatta yrityksen sijainnista.
• Elpymistukea investointeihin voivat hakea mikro- ja pienyritykset sekä maatilat, jotka harjoittavat maatalouden
lisäksi muuta yritystoimintaa kyseisen tilan Y-tunnuksen alla.
• Elpymistukea omistajanvaihdoksen valmisteluun voivat hakea ne, jotka aloittavat yritystoiminnan
omistajanvaihdoksen avulla (työnantajayritykset) harvaan asutuksi maaseuduksi ja ydinmaaseuduksi
luokitellulla maantieteellisellä alueella.
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Yleistä elpymistuesta
Maaseudun yritysten elpymistuen hakua ei ole vielä avattu. Hakemuksia ei voi vielä jättää.
• Kun Euroopan komissio on hyväksynyt elpymisvaroja koskevan ohjelmamuutoksen, niin sen jälkeen
valmistellaan valtioneuvoston asetuksen muutos, joka laitetaan lausunnoille.
• Kun valtioneuvoston asetus on hyväksytty, tekee maa- ja metsätalousministeriö tarvittavat valtiontukea
koskevat ilmoitukset Euroopan komissiolle.
• Ruokavirastossa tehdään sähköiseen Hyrrä-hakujärjestelmään tarvittavat muutokset.
• Haun avautumisesta tiedotetaan erikseen!
Mitä voi tehdä ennen elpymistukihaun avutumista?
• Tuen hakemista voi suunnitella ja valmistella.
• Yrityksille on tarjolla on rahoitusta, jota yritykset voivat käyttää yksityisenä rahoitusosuutena, mutta kaikki
rahoitusmuodot eivät sovi yhteen maaseuturahastosta peräisin olevan tuen kanssa. Tarkista etukäteen
rahoituksen yhteen sopivuus elpymistuen kanssa!
• Tuen hakemista suunnittelevan yrityksen kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin oman alueen ELYkeskuksen yritysasiantuntijaan: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/yhteystiedot/hae-kumppanit/
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Elpymistuki mikro- ja pienyrityksille
Omistajanvaihdokset

• Omistajanvaihdokset (työllistävät
mikro- ja pienyritykset)
harvaanasutulla ja
ydinmaaseudulla

Energiainvestoinnit

Uusi teknologia

• Uudet biokaasulaitokset
• Olemassa olevien uusiutuvaa
energiaa tuottavien laitosten
uudistaminen
• Energia- ja
materiaalitehokkuutta
parantavat
• Muut energiainvestoinnit

• Investoinnit uuteen ympäristö- ja
ilmastoystävälliseen
teknologiaan ml. digitaalinen
teknologia

Toimenpide

M06.2 Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen: Yrityksen perustamistuki

Tuensaaja

Yrittäjäksi aikova, joka käynnistää yritystoiminnan omistajanvaihdoksen avulla (perustamistuki yrityksen ostajalle)

Tukimuoto

Avustus asiantuntijapalveluihin

Tavoite

Tavoitteena löytää omistajanvaihdostilanteessa olevilla yrityksille uusia kasvuhalukkaita ja kasvuosaavia yrittäjiä. Toimenpide tukee
yritystoiminnan jatkuvuutta ja uudistumista sekä vahvistaa työllisyyttä pyrittäessä säilyttämään työpaikkoja yhä digitaalisemmassa ja
vihreämmässä taloudessa. Yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen on tärkeää, jotta maaseudun taloutta saadaan elpymään. Tuki
kannustaa yrityksiä asiantuntijapalveluiden käyttöön.

Tuen sisältö

Elpymisvaroja kohdennetaan omistajanvaihdosten edistämiseen seuraavin ehdoin, jotka täsmentyvät maaseudun yritystuesta
annetun valtioneuvoston (80/2015) asetuksen muutosasetuksessa:
- tuensaajana yrittäjä, joka hankkii yrityksen omistajanvaihdoksen avulla
- omistajanvaihdoksen kohteena on työnantajayritys
- valmisteilla olevan omistajanvaihdoksen osalta ei tuen hakijalta edellytetä Y-tunnusta
- tuen hakijan ilmoittaa tukihakemuksessa tiedon siitä, minkä yrityksen hankkimisen valmisteluun tuki kohdistuu
- omistajanvaihdoksen kohteena olevan yrityksen tulee sijaita kaupunki-maaseutuluokituksen mukaisella ydin- tai harvaan asutulla
maaseudulla – tarkista yrityksen sijainti: https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/3a69127d-40ff-47dc-bb78-914a41dbf589
- varsinaista omistajanvaihdoksen toteutumista ei edellytetä hankkeen aikana, vaan vaihdos voi toteutua myös myöhemmässä vaiheessa
- tukihakemukseen tulee liittää alustava liiketoimintasuunnitelma suunnitellusta yritystoiminnasta omistajanvaihdoksen kohteena olevassa
yrityksessä eli se, miten yrityksen kehittäminen jatkuu uuden ja oman näköisen liiketoimintasuunnitelman avulla
- tuen saajan tulee esittää toimenpidesuunnitelma tuen suunnitellusta käytöstä omistajanvaihdoksen valmistelemiseksi hankkeen päättymisen
yhteydessä tulee esittää dokumentein (ei tositteita), mitä valmistelutoimenpiteitä on tehty ja saatu aikaan
Tuettavat toimenpiteet:
- tukea voi käyttää tarvittavien ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluiden hankkiminen omistajanvaihdosten valmistelemiseksi, kuten
esimerkiksi tuottoarvonmääritys, osallistuminen yrityskauppaneuvotteluihin, ostokohteen due diligence –taustaselvitys/tarkastus,
kauppakirjojen valmistelu ja viimeistely, yrityskaupan rahoitussuunnittelu, verotukseen liittyvät asiat, yrittäjän sosiaaliturvaan liittyvät asiat,
vakuuttaminen jne.

Tukitaso

Tuki enintään 10 000 € kertakorvauksena nykyisin menettelyin. Pienin myönnettävä tuki 2 000 €. Tuen voi saada kerran hakijaa kohden.

Rahoitus 2021-22

2 milj. €

Toimenpide

M04.2 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille
saattaminen ja kehittäminen

Tuensaaja

Mikro- ja pienyritykset sekä monialaiset maatilat maaseutualueilla

Tukimuoto

Avustus investointeihin

Tavoite

Tavoitteena on auttaa maataloustuotteita ja elintarvikkeita jalostavia mikro- ja pienyrityksiä sekä monialaisia maatiloja toteuttamaan kokoonsa
ja toimintansa laajuuteen suhteutettuja vihreitä investointeja sekä panostamaan yritystoiminnassa digitaaliseen kehitykseen. Elpymistuella
kannustetaan käynnistämään investointeja toiminnan kääntämiseksi kasvu-uralle. Investoinneilla odotetaan olevan myönteisiä ympäristö- ja
ilmastovaikutuksia kokonaiskestävyys huomioon ottaen.

Tuen sisältö

Elpymisvaroja kohdennetaan investointeihin seuraavin ehdoin, jotka täsmentyvät maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston
asetuksen (80/2015) muutosasetuksessa:
- investointi toteutetaan tukikelpoisella maaseutualueella
- tuen hakijana voi olla aloittava tai toimiva yritys
- tukea ei myönnetä keskisuurille yrityksille eikä kaupunkialueilla sijaitseville yrityksille
- tukea ei myönnetä käytettyjen koneiden ja laitteiden hankkimiseen
- investointi mahdollinen myös silloin, jos yritys toimii asuinrakennuksen kanssa samalla tontilla
Tuettavat investoinnit:
- uuden tehokkaamman tai energiaan säästävän taikka muilla tavoin parhaan käyttökelpoisen uuden tekniikan eli BAT-vaatimuksen (Best
Available Technology) täyttävän tekniikan käyttöön ottaminen  minimoidaan tuotanto- tai muun laitoksen ympäristövaikutuksia
tehokkaimmilla teknisillä valinnoilla
- digitaalisen tekniikan käyttöön ottaminen
- energiamuodon vaihtaminen uusiutuvaan energiaan
- uusiutuvan energian tuottaminen ja käytön lisääminen (esim. aurinkopaneelit, ilmalämpöpumput) tuotannossa/toimitiloissa
- energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen ja (ruoka)hävikin vähentäminen (resurssitehokkuuden parantaminen)

Tukitaso

35 % tukikelpoisista kustannuksista. Hyväksyttävät kustannukset vähintään 10 000 €. Tuen enimmäismäärä 200 000 € (Annex I maataloustuotteiden jalostus). Muutoin tuki myönnetään de minimis -tukena.

Rahoitus 2021-22

10 milj. €

Toimenpide M06.4 Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen: Investoinnit
Tuensaaja

Mikro- ja pienyritykset sekä monialaiset maatilat maaseutualueilla

Tukimuoto

Avustus investointeihin

Tavoite

Tavoitteena on auttaa eri toimialoilla toimivien mikro- ja pienyrityksiä sekä monialaisia maatiloja toteuttamaan kokoonsa ja toimintansa
laajuuteen suhteutettuja vihreitä investointeja sekä panostamaan yritystoiminnassa digitaaliseen kehitykseen. Elpymistuella kannustetaan
käynnistämään investointeja toiminnan kääntämiseksi kasvu-uralle. Investoinneilla odotetaan olevan myönteisiä ympäristö- ja
ilmastovaikutuksia kokonaiskestävyys huomioon ottaen.

Tuen sisältö

Elpymisvaroja kohdennetaan investointeihin seuraavin ehdoin, jotka täsmentyvät maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston
asetuksen (80/2015) muutosasetuksessa:
- investointi toteutetaan tukikelpoisella maaseutualueella
- tuen hakijana voi olla aloittava tai toimiva yritys
- tukea ei myönnetä kaupunkialueilla sijaitseville yrityksille
- tukea ei myönnetä käytettyjen koneiden ja laitteiden hankkimiseen
- investointi mahdollinen myös silloin, jos yritys toimii asuinrakennuksen kanssa samalla tontilla
- mahdollistetaan energiainvestoinnit maatilakytkentäisissä yrityksissä, joissa yritystoimintaa harjoitetaan saman Y-tunnuksen alla
maatalouden yhteydessä
Tuettavat investoinnit:
- uuden tehokkaamman tai energiaan säästävän taikka muilla tavoin parhaan käyttökelpoisen uuden tekniikan eli BAT-vaatimuksen (Best
Available Technology) täyttävän tekniikan käyttöön ottaminen  minimoidaan tuotanto- tai muun laitoksen ympäristövaikutuksia
tehokkaimmilla teknisillä valinnoilla
- digitaalisen tekniikan käyttöön ottaminen
- energiamuodon vaihtaminen uusiutuvaan energiaan
- uusiutuvan energian tuottaminen ja käytön lisääminen (esim. aurinkopaneelit, ilmalämpöpumput) tuotannossa/toimitiloissa
- energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen sekä hävikin vähentäminen (resurssitehokkuuden parantaminen)
- uusiutuvaa energiaa tuottavan olemassa olevien laitosten tai tuotantoyksikön uudistaminen

Tukitaso

30 % tukikelpoisista kustannuksista. Hyväksyttävät kustannukset vähintään 10 000 €. Tuen enimmäismäärä 200 000 € / de minimis –tuki.

Rahoitus 2021-22

18 milj. €

Toimenpide

M06.4 Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen: Investoinnit / biokaasun tuotanto

Tuensaaja

Mikro- ja pienyritykset sekä monialaiset maatilat maaseutualueilla

Tukimuoto

Avustus investointeihin

Tavoite

Tavoitteena on edistää biokaasun tuotantoa. Investoinneilla odotetaan olevan myönteisiä ympäristö- ja ilmastovaikutuksia kokonaiskestävyys
huomioon ottaen.

Tuen sisältö

Elpymisvaroja kohdennetaan investointeihin seuraavin ehdoin, jotka täsmentyvät maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston
asetuksen (80/2015) muutosasetuksessa:
- investointi toteutetaan tukikelpoisella maaseutualueella
- tuen hakijana voi olla aloittava tai toimiva yritys
- mahdollistetaan biokaasulaitosten investoinnit myös maatilakytkentäisissä yrityksissä, joissa yritystoimintaa harjoitetaan saman Y-tunnuksen
alla maatalouden yhteydessä
- kun investointi toteutetaan maatilan yhteydessä, on valtaosa (80 %) biokaasusta myytävä ulkopuolisille asiakkaille ja loput voi käyttää
maatalouden tuotantotoiminnassa (vrt. Business Finlandin energiatuki)
- biokaasun käyttö maatilalla maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan voidaan lukea ulosmyytävään osuuteen
Tuettavat investoinnit:
- biokaasua tuottavat uudet laitokset tai tuotantoyksiköt
- laitoksen enimmäiskoko voi olla kokonaisteholtaan enintään 2 MW
- Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 mukaan ”Maatalousyrityksen investointia uusiutuvaan energiaan voidaan tukea
alatoimenpiteestä 6.4 silloin, kun tuotantokapasiteetti ylittää kyseisen maatilan oman keskimääräisen vuosikulutuksen tason.”

Tukitaso

50 % tukikelpoisista kustannuksista. Hyväksyttävät kustannukset vähintään 10 000 €. Hyväksyttävät kokonaiskustannukset enintään 2 milj. €.

Rahoitus 2021-22

Biokaasulaitosten tukeminen tapahtuu toimenpiteelle M06.4 suunnattujen elpymisvarojen puitteissa (18 milj. €), ks. edellinen dia.

Kiitokset!
.
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Kuinka huomioida paras käytettävissä oleva
tekniikka (BAT) -vaatimus?
BAT -vaatimuksen taustaa ja tulkintaa
Webinaari 26.5.2021 klo 10:00-11:00 & klo 11:00-12:00
Maarit Hellstedt, projektipäällikkö, DI
Maa- ja metsätalousministeriö

Best Available Techniques, BAT
* Paras (Best) =
ympäristön suojelun kannalta paras
* Käyttökelpoinen (Available) =
tietyllä toimialalla taloudellisesti ja
teknisesti käyttöön otettavissa
* Tekniikka (Techniques) =
menetelmiä, suunnittelua, rakenteita,
ylläpitoa ja pysäyttämistä
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BATin taustaa
Otettu käyttöön IPPC –direktiivissä
Integrated Pollution Prevention and Control (96/61/EY)
Tavoitteena ollut
• EU-tason lupajärjestelmän luominen
• yhtenäinen ja kokonaisvaltainen ympäristön tarkastelu
• ilmaan, veteen ja maaperään kohdistuvia päästöjä tarkastellaan kokonaisuutena

Nykyään sovelletaan IE-direktiivin (2010/75/EU) täytäntöönpanossa
• Meillä Ympäristönsuojelulaki (527/2014) sisältää BATin soveltamisen
• Ympäristöluvituksessa käytettävä kriteeristö
• Ympäristöluvittajat tuntevat järjestelmän ja osaavat soveltaa sitä eri toimialoille
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BAT –valintakriteerinä
Maaseudun yritysrahoitus
• YSL (527/2014) 5§, kohta 7) parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla
• a) mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti
toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä ja toiminnan suunnittelu-,
rakentamis-, ylläpito-, käyttö- sekä lopettamistapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan
aiheuttama ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä ja jotka
soveltuvat ympäristölupamääräysten perustaksi
• b) tekniikka on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoista silloin, kun se on
saatavissa käyttöön yleisesti ja sitä voidaan soveltaa asianomaisella toiminnan alalla
kohtuullisin kustannuksin

• BATin tarkoittama tekniikka voi olla myös tapa toimia, ei välttämättä laite
tai kone.
• BAT määritetään tapauskohtaisesti, joten sille ei ole olemassa yhtä sitovaa
määritelmää.
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Esimerkkejä vaatimuksista
• Päästöt maahan ja veteen
• Jätteiden ja jätevesien käsittely, piha- ja varastoalueiden valumien hallinta
• Ongelmajätteiden/vaarallisten aineiden säilytys- ja käsittelytilat sekä -tavat
• Päästöt ilmaan
• Ilmanvaihdon järjestelmät, mahdolliset suodattimet/pesurit, myös varastoinnin osalta
• Varastojen kattaminen
• Energiankulutus
• Energiaa säästävät järjestelmät, esim. lämmöntalteenotto prosesseista ja ilmanvaihdosta
• Vähän energiaa kuluttavat valaisimet
• Säännölliset kunnossapito- ja korjaustoimet
• Logistiikka
• Kuljetusten optimointi
• European IPPC Bureau on laatinut BAT-referenssiasiakirjoja (Bref) eri toimialojen hyvistä
toimintatapaesimerkeistä. Brefit löytyvät nettisivuilta https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference
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Lisätietoa maaseudun yritysrahoituksesta & elpymisrahoituksesta
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/maaseudun-yritystuet/
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