Yritysinvestoinnit
1. Uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden investoinnit
Rahasto
Maaseuturahasto
Toimenpidetyyppi, johon kuuluu
Investoinnit (Art. 64 (d))
Alueellinen kattavuus
Tukikelpoisiksi määritellyt Manner-Suomen maaseutualueet (toimenpiteen soveltamisalue)
Tähän liittyvät erityistavoitteet
Erityistavoite 4: Ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen sekä kestävän
energian edistäminen (Art. 6 (d) ja LIITE I
Uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden investoinnit edistävät biotaloutta ja maaseutualueiden työllisyyttä ja
toimeentulomahdollisuuksia sekä Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitetta (SDG7)
varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
Tulosindikaattori (Art. 99 (da) ja LIITE I)
Suunnitellut vuosittaiset tulokset
R.15 Investoinnit uusiutuvan energian tuotantokapasiteettiin, myös biopohjaiseen (MW) (laitosinvestoinnit)
Vuosi
MW

2023
10

2024
10

2025
10

2026
10

2027
10

Yhteensä
50

Päätavoitteen mukaisten tulosten lisäksi seurataan kansallisesti tuettavien hankkeiden vaikutuksia
(luokittelutieto) seuraavin käsittein:
-

työpaikkakehitykseen
liikevaihdon kehitykseen
kiertotalouteen
digitalisaatioon

Mikäli tuetulla toimenpiteellä on intervention päätavoitteen lisäksi muita vaikutuksia, tulee tuen saajan käyttää
edellä kuvattuja käsitteitä tukihakemuksessa perusteluineen. Investoinnin julkisessa kuvauksessa tulee myös
käyttää edellä mainittuja käsitteitä. Lisäksi tuettavalle investoinnille tulee valita sitä kuvaava yksi tai useampi
asiasana.
Tuensaaja
Tuki on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat kokoluokaltaan komission suosituksessa 2003/361/EY määriteltyjä
mikro- ja pienyrityksiä.
Tuensaajina voivat olla luonnolliset henkilöt (yksityiset elinkeinoharjoittajat) ja yksityisoikeudelliset
oikeushenkilöt (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta), jotka ryhtyvät harjoittamaan tai
harjoittavat uusiutuvaa energian tai biopolttoaineita tuotantoa. Lisäksi tukea voidaan myöntää maatalouden
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yhteydessä saman Y-tunnuksen alla harjoitettavaan myyntiin tarkoitetun uusiutuvan energian tai
biopolttoaineiden tuotantoon (monialaiset maatilat).
Tuensaajina voivat olla uudet tai toimivat yritykset yritykset/yrittäjät, joilla on edellytykset investoida ja
kehittää toimintaansa maaseutualueilla.
Vaatimukset, joilla tehokkaasti vastataan erityistavoitteisiin
Interventio on suunnattu hajautetun uusiutuvista energialähteistä kestävästi tuotetun energian ja
biopolttoaineiden käytön edistämiseen. Tarkoituksena on vahvistaa maaseutualueiden energiaomavaraisuutta
ja energian saannin varmuutta lisäämällä uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia ja samalla vähentämällä
riippuvuutta fossiilisista energialähteistä.
Investoinnit edistävät yritysten kannattavaa kasvua ja kilpailukykyä sekä kannustavat yrittäjäksi ryhtymistä ja
vahvistavat maaseutualueiden sosiaalis-taloudellisesta rakennetta, elinvoimaisuutta ja hyvinvointia. Samalla
ehkäistään työttömyyttä ja työttömyysriskiä sekä köyhyyttä, joilla on sekä sosiaalinen että alueellinen
ulottuvuus.
Alueellisen tasavertaisuuden näkökulmasta katsottuna on tärkeää, että maaseudulla on mahdollisuudet
harjoittaa yritystoiminta ja hakea siihen rahoitusta. Energiayrittäjyyteen tehtävien investointien odotetaan
tuottavan lisäarvoa aluetalouteen sekä ehkäisevän osaamisen, pääoman ja tulovirtojen siirtymistä pois
maaseutualueilta. Alueelta hankittavien raaka-aineiden käytöllä voidaan saavuttaa kustannushyötyjä.
Luonnonvarojen jalostamisessa maaseutualueet ovat kilpailukykyisiä kasvualueisiin verrattuna. Taantuvan
kehityksen maaseutualueilla metsäbiomassaan perustuvat investoinnit ovat erityisen tärkeitä, koska ne
tarjoavat mahdollisuuksia lisätä paikallisten resurssien hyödyntämistä ja tuottavat työtä sekä toimeentuloa
alueelle. Biotalouden kehityksellä voi olla myönteinen vaikutus alueellisten kehityserojen tasaamisessa.
Maaseutualueet ovat monimuotoisia erilaisten energiantuotannon vaihtoehtojen suhteen. Uusien pienten
laitosten perustamisella ja olemassa olevien laitosten päivittämisellä on keskeinen rooli varmennettaessa
uusiutuvaa energiaa koskevien hankkeiden toteutus maaseutualueilla. Pienillä laitoksilla on rajalliset
valmiudet ja resurssit investointien toteuttamiseksi ilman julkista rahoitusta.
Investointituella helpotetaan energialiiketoiminnan uudistumista ja innovaatioita, jotka edesauttavat olemassa
olevien työpaikkojen säilymistä ja uusien työpaikkojen syntymistä. Uusia työpaikkoja ei välttämättä synny
suoraan tukea saavaan yritykseen. Investointien ja toimialan luonteesta johtuen työpaikkavaikutukset ovat
usein epäsuoria. Positiivisia taloudellisia- ja työllisyysvaikutuksia syntyy tuotanto- ja jalostusketjussa mukaan
lukien raaka-aineen keräily ja kuljettaminen, jotka ovat osa uusiutuvan energian tuotannon ekosysteemiä.
Suurin osa raaka-aineena käytettävästä biomassapotentiaalista on maa- ja metsätalouden biomassoissa sekä
esimerkiksi elintarviketeollisuuden sivuvirroissa ja biojätteessä. Tulevaisuuden energiajärjestelmä koostuu
erilaisista ratkaisuista. Energian tuotannon mahdollisuudet raaka-aineiden ja tuotantotapojen suhteen voivat
muuttua merkittävästi ja energian tuotannosta voi tulla nykyistä monimuotoisempaa. Tästä syystä on tärkeää,
että uusiutuvan energian raaka-aineet voivat olla peräisin myös muualta kuin suoraan maa- ja metsätaloudesta.
Uusia laitoksia (erityisesti lämpölaitoksia) odotetaan perustettavan alueille, missä niitä ei vielä ole tai alueille,
missä tunnistetaan tarve lisäkapasiteetille. Investointien takaisinmaksuaika/käyttöikä on yleensä noin 10-15
vuotta. Uusiutuvan energian tuotanto perustuu kysyntään, jonka perustella yritykset toteuttavat investointeja.
Markkinanäkymät ja kilpailutilanne vaikuttavat siihen millaisia investointeja tehdään ja minne niitä tehdään.
Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön lisääminen maaseutualueilla edistää Manner-Suomessa
käytössä olevia muita tukijärjestelmiä täydentäen laajempien myönteisen ilmasto-, ympäristö- ja
monimuotoisuusvaikutusten saavuttamista. Tässä interventiossa tuen kohteena olevilla pienillä laitoksilla
tarkoitetaan kokonaisteholtaan enintään 2 MW laitoksia. EU:n valtiontukisääntöjen näkökulmasta katsottuna
uusiutuvan energian tuella voidaan saavuttaa myönteisiä ympäristövaikutuksia.
Tukikelpoisuusedellytykset
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Tukikelpoisuusedellytykset maaseudun investoinneille:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Tuenhakija on kokoluokaltaan komission suosituksessa 2003/361/EY määritelty mikro- ja
pienyritys: työntekijöitä on alle 50 ja vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10
miljoonaa euroa.
Tuenhakijalla on viimeistään ennen tuen myöntämistä yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) mukainen
Y-tunnus.
Tuenhakija ei ole vaikeuksissa oleva yritys.
Tuenhakija sijaitsee tukikelpoisella maaseutualueella.
Suunniteltua yritystoimintaa koskeva liiketoimintasuunnitelma on toteuttamiskelpoinen.
Tuen kohteena olevalla yritystoiminnalla arvioidaan olevan kannattavan ja tavoitteellisen
liiketoiminnan edellytykset.
Tuen hakijalla on taloudelliset ja muut edellytykset toteuttaa investointi.
Investointi on toteutettavissa kokonaiskestävällä tavalla.
Investoinnin kustannukset ovat kohtuulliset sekä suhteessa tavoiteltuun liikevaihtoon ja
yritystoiminnan laajuuteen.
Investoinnin kohteena on pieni laitos (enintään 2 MW).
Suunniteltu investointi täyttää siihen sovellettavien valtiontukisääntöjen edellytykset.
Suunnitellut laitoksen tuotanto täyttää EU:n uusiutuvan energian kestävyyskriteerien vaatimukset.
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.
Tuettaessa uusiutuvan energian tai biopolttoaineiden tuotantoa maatalouden yhteydessä saman Ytunnuksen alla, energian myynnistä saatavat tulot ovat erotettavissa maatalouden yritystoiminnan
tuloista.
Tuettaviin investointeihin sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja tarvittavia
lupavaatimuksia.

Tukea ei myönnetä tästä interventiosta yritysten omaan käyttöön (esim. yrityksen tuotantotilojen lämmitys)
tarkoitetun uusiutuvan energian tuotantoon eikä investointeihin, joiden tarkoituksena on vaihtaa yrityksen
toiminnassa tarvittavan energiantuotannon muotoa toiseen energiantuotannon muotoon. Tukea ei myöskään
myönnetä olemassa olevan uusiutuvan energian laitoksen korvaamiseen uudella, ellei laitoksen teknologinen
taso investoinnissa merkittävästi parane tai oteta käyttöön korkeampaan ympäristönsuojelulliseen tasoon
johtavia tekniikoita.
Investoinnin kustannusten määrä
Investoinnin tukikelpoisten kustannusten on oltava vähintään 10 000 euroa.
Investoinnin hyväksyttävien kustannusten enimmäismäärä voi olla enintään 1 500 000 euroa, jonka yli
meneviin kustannuksiin ei myönnetä tukea.
Investointi edistää yhtä tai useampaa strategiaa/tavoitteita
Maa- ja metsätalousministeriön strategian 2030 vaikuttavuustavoitteet:
https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maa-ja-metsatalousministerion-strategia-2030-valmistunut
• Monipuolinen yritystoiminta ja menestyvä maaseutu, monipaikkaisuus ja verkostot vahvistavat
yhteiskuntaa.
• Uudistuva ja kestävä luonnonvaratalous lisää hyvinvointia ja korvaa uusiutumattomien raaka-aineiden
ja energian käyttöä.
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Biotalousstrategia
https://www.biotalous.fi/suomi-kehittaa/biotalousstrategia/
Kansallinen metsästrategia 2025
https://mmm.fi/kms
Yrittäjyysstrategia
https://tem.fi/yrittajyysstrategia
Tuen muoto ja tukitaso
Tuki myönnetään avustuksena.
Tukitasojen määrittely edellyttää CAP:n strategiasuunnitelma-asetuksen 68 (4) artiklassa määritellyn
investointeja koskevan enimmäistukitason [x %] ja kyseiseen investointiin sovellettavien valtiontukisääntöjen
enimmäistukitasojen ja tuen mahdollisten enimmäismäärien yhteensovittamista. (EU-rahoituskaudella 20142020 tuki uusille laitoksille 30 % ja olemassa oleville laitoksille 20 %.)
•
•

Uuden pienen laitoksen investointitukea voidaan myöntää enintään 30 % tukikelpoisista
kustannuksista.
Olemassa olevan laitoksen investointituea voidaan myöntää enintään 20 % tukikelpoisista
kustannuksista.

Tuki uusiutuvaan energiantuotantoon liittyviin toteutettavuustutkimuksiin ja kehittämistoimiin sisältyy
interventioon
Mikroja
pienyritysten
sekä
monialaisten
maatilojen
investoinnit.
Valtiontukisäännöt
Tukeen sovelletaan valtiontukisäääntöjä, sillä tuettava toiminta ei kuulu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen (SEUT-sopimus) 42 artiklan soveltamisalaan. (EU-rahoituskaudella 2014-2020 tukeen on
sovellettu komission asetusta (EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) sekä komission asetusta (EU)
N:o 1407/2013 (de minimis).
Suunnitellut tuen yksikkökustannukset ja/tai alustava rahoitus
Tuotosindikaattori
O.21 Maatilan ulkopuolella tehtävien tuotannollisten investointien lukumäärä
Yksikkökustannus €
Investoinnit

2023
300 000

Suunnitellut vuosittaiset tuotokset
Vuosi kpl
2023
Investoinnit
10

2024
300 000
2024
10

Alustava toimenpiteen kokonaisrahoitus
Vuosi €
2023
2024
Investoinnit
3 000 000
3 000 000

2025
300 000

2026
300 000

2027
300 000

2025
10

2026
10

2027
10

Yhteensä
50

2025
3 000 000

2026
3 000 000

2027
3 000 000

Yhteensä
15 000 000

Intervention suunniteltu alustava rahoitus on noin 15 milj. € vuosina 2023-2027.
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2. Maatalous- ja luonnontuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen investoinnit
Rahasto
Maaseuturahasto
Toimenpidetyyppi, johon kuuluu
Investoinnit (Art. 64 (d))
Alueellinen kattavuus
Manner-Suomen tukikelpoisiksi määritellyt maaseutualueet (interventio soveltamisalue)
Tähän liittyvät erityistavoitteet
Erityistavoite 8: Työllisyyden, kasvun, sosiaalisen osallisuuden ja paikallisen kehityksen edistäminen
maaseutualueilla, myös biotalouden ja kestävän metsänhoidon alalla (Art. 6 (h) ja LIITE I)
Investoinnit edistävät biotaloudessa kestävän ruokajärjestelmän rakentumista ja maaseutualueiden työllisyyttä
ja toimeentulomahdollisuuksia sekä Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitetta (SDG2)
poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta.
Tulosindikaattorit (Art. 99 (da) ja LIITE I)
R.32 Maaseutualueiden talouden kehittäminen: Tuen avulla kehitettyjen yritysten lukumäärä mukaan lukien
biotalous*
Vuosi
Kpl

2023
75

2024
75

2025
75

2026
75

2027
75

Yhteensä
375

*Kaikki tästä interventiosta tuettavat yritykset lasketaan indikaattoriseurannassa biotalouden yrityksiksi
erotuksena muista tuen avulla kehitetyistä yrityksistä.
Päätavoitteen mukaisten tulosten lisäksi seurataan kansallisesti tuettavien hankkeiden vaikutuksia
(luokittelutieto):
-

työpaikkakehitykseen
liikevaihdon kehitykseen
uusiutuvan energian käyttöön
energiansäästöön
materiaalitehokkuuteen (erityisesti ruokahävikkiin)
kiertotalouteen
ympäristöarvoja sisältäviin tuotteisiin ja palveluihin
lähiruokaan
luomuruokaan
digitalisaatioon
kansainvälistymiseen

Mikäli tuetulla toimenpiteellä on intervention päätavoitteen lisäksi muita vaikutuksia, tulee tuen saajan käyttää
edellä kuvattuja käsitteitä tukihakemuksessa perusteluineen. Investoinnin julkisessa kuvauksessa tulee myös
käyttää edellä mainittuja käsitteitä. Lisäksi tuettavalle investoinnille tulee valita sitä kuvaava yksi tai useampi
asiasana.
Tuensaajat
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Tuki on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat kokoluokaltaan komission suosituksessa 2003/361/EY määriteltyjä
mikro- ja pienyrityksiä. Lisäksi tukea voidaan myöntää keskisuurille yrityksille maataloustuotteiden
jalostukseen.
Tuensaajina voivat yritysmuodoltaan olla luonnolliset henkilöt (yksityiset elinkeinoharjoittajat) ja
yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta), jotka
harjoittavat maatalous- ja luonnontuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä. Lisäksi tukea voidaan myöntää
maa- ja metsätalouden alkutuotannon yhteydessä saman Y-tunnuksen alla harjoitettavaan maatalous- ja
luonnontuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen (monialaiset maatilat).
Tuensaajina voivat olla uudet tai toimivat yritykset, jotka harjoittavat tuettavaa yritystoimintaa päätoimisesti
ja joilla on edellytykset investoida ja kehittää toimintaansa. Tuettavan yritystoiminnan päätoimisuuden
edellytys ei koske monialaisia maatiloja, joiden yritystoiminta muodostuu osin maa- ja metsätalouden
alkutuotannosta sekä osin muusta toiminnasta.
Leader-toimintaa koskevasta interventiosta voidaan myöntää tukea vastaavantyyppisiin investointeihin
maaseutualueilla toimiville aloittaville yrityksille ja pääsääntöisesti enintään viisi henkilöä työllistäville
mikroyrityksille sekä vastaavankokoisille monialaisille maatiloille, jotka toimivat paikallisilla tai
maakunnallisilla markkinoilla.
Vaatimukset, joilla tehokkaasti vastataan erityistavoitteisiin
Interventio on suunnattu elintarviketoimialalle maaseutualueilla maatalous- ja luonnontuotteiden
jalostamiseksi siten, että lopputuote voi olla maataloustuote, luonnontuote tai pidemmälle jalostettu
elintarvike. Keskisuurten yritysten osalta tuetaan ainoastaan investointeja, joissa lopputuote on edelleen
maataloustuote. Tukea suunnataan yrityksille, joilla on kasvu- ja kehityspotentiaalia tuottaa tuotteita ja
palveluita yhtä maakuntaa laajemmille markkinoille tai kotimaisille taikka ulkomaisille markkinoille.
Jalostettavat raaka-aineet voivat olla peräisin maataloudesta tai metsistä ja muualta luonnosta.
Ominaisuuksiltaan raaka-aineet ja lopputuotteet voivat olla tavanomaisesti tai luonnonmukaisesti tuotettuja.
Tarkoituksensa on elintarvikkeiden tarjonnan monipuolistaminen ja jalostusasteen nostaminen sekä
tuotantoketjujen kehittäminen kestävällä tavalla esimerkiksi parantamalla investoinnin yhteydessä yrityksen
energia- ja materiaalitehokkuutta, lisäämällä uusiutuvien energialähteiden käyttöä, vähentämällä
ruokahävikkiä sekä kiinnittämällä investoinneissa huomiota ruuan turvallisuuteen ja vastuullisuusnäkökohtiin
sekä erilaisiin riskeihin.
Alueellinen ja paikallinen maatalous ja maataloustuotteiden jalostus ovat sidoksissa toisiinsa. Erityisesti
mikro- ja pienyrityksillä on parhaat edellytykset edistää alueellisesti ja paikallisesti tuotettujen
maataloustuotteiden jalostamista, koska ne pystyvät hyödyntämään myös pienempiä raaka-ainemääriä, jolloin
kytkentä maatalouden alkutuotantoon maaseutualueilla on suora ja jalostettavat läheltä saatavat raaka-aineet
ovat tuoreita ja jäljitettäviä. Samalla voidaan välttää raaka-aineiden pitkiä kuljetusmatkoja.
Tukea suunnataan yrityksille/yrittäjille, joilla on kannattavan kasvun ja menestymisen sekä kehittymisen
mahdollisuuksia. Investoinnit edistävät yritysten kasvua ja kilpailukykyä sekä kannustavat yrittäjäksi
ryhtymistä ja vahvistavat maaseutualueiden sosiaalis-taloudellisesta rakennetta, elinvoimaisuutta ja
hyvinvointia. Investointeja voidaan toteuttaa myös kansainvälisille markkinoille tuotteitaan suuntaavissa
yrityksissä, jotka esimerkiksi valmistavat korkean lisäarvon tuotteita hyödyntäen myös luonnosta saatavia
raaka-aineita, jotka ovat suomalainen erikoisuus.
Investoinneilla pyritään lisäämään yritysten investointi- ja kehittämisaktiivisuutta sekä kannustetaan uusia
yrityksiä käynnistämään toimintaansa. Samalla ehkäistään työttömyyttä ja työttömyysriskiä sekä köyhyyttä,
joilla on sekä sosiaalinen että alueellinen ulottuvuus. Alueellisen tasavertaisuuden näkökulmasta katsottuna
tavoitellaan sitä, että maaseudulla on mahdollisuudet harjoittaa yritystoiminta ja hakea siihen rahoitusta. Tuki
investointeihin auttaa yrityksiä kokoamaan muun rahoituksen investoinnin toteuttamiseksi.
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Yrityksillä on erilaisia tarpeita tehdä sekä aineellisia että aineettomia investointeja. Aineelliset investoinnit
ovat yleisin investointimuoto useimmilla toimialoilla. Suorat aineelliset investoinnit ovat helpoimmin
ymmärrettävissä olevia investointeja, koska niillä on tietty arvo ja fyysinen muoto, kuten esimerkiksi
rakennukset, tuotantolaitokset sekä erilaiset toimitilaratkaisut mukaan lukien korjausrakentaminen toimintaa
laajennettaessa ja nykyaikaistettaessa ja lisäksi teknologia kuten tuotantokoneet, laitteistot ja tietokoneet.
Aineettomilla investoinneilla puolestaan ei ole fyysistä muotoa. Aineettomia investointeja ovat esimerkiksi
tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit, lisenssit, tavaramerkit, luvat, yrityksen brändi ja immateriaalioikeudet
sekä laaja oikeuksien ja velvoitteiden kokonaisuus, joka liittyy yritystoimintaan.
Investoinnin käsitteeseen luetaan myös investointien toteutettavuustutkimukset sekä muut arvoa lisäävät
kehittämistoimet, joiden avulla yritykset voivat kehittää menetelmiä ja teknologioita sekä innovoida uusia tai
parannettuja tuotteita ja palveluita sekä hyödyntämällä digitalisen teknologian tuomia mahdollisuuksia.
Investoinneissa pyritään hyödyntämään olemassa olevaa maaseutualueiden infrastruktuuria ottamalla
huomioon maaseudun omat vahvuudet ja omaleimaisuus. Rakennuksiin sitoutuneet materiaalit ovat arvokas
resurssi. Yritysten toimitilaratkaisuissa pyritään yhdistämään maaseudun perinnettä nykyaikaiseen
rakentamiseen ja kehittyviin rakentamistapoihin sen sijaan, että maaseutua kehitettäisiin kaupunkien
esimerkkien mukaisesti.
Joustavat ja kekseliäät ratkaisut tilojen hallintaan ja uusiokäyttöön voivat parhaimmillaan tuottaa
toiminnallisesti monipuolista ja elävää ympäristöä sekä omaleimaista rakentamista. Kestävän rakentamisen
haasteisiin vastaaminen edellyttää uudenlaisia lähestymistapoja siihen, miten rakennettua ympäristöä
suunnitellaan ja käytetään yritystoiminnan tarpeisiin.
Ympäristö- ja ilmasto- sekä monimuotoisuustavoitteisiin vastaaminen
Puhdas ilma, ympäristö sekä luonto ja sen monimuotoisuus ovat suomalaisen yhteiskunnan ja yrityselämän
vahvuuksia, joista tulee huolehtia. Tuettavien investointien ympäristö- ja ilmasto- ja
monimuotoisuusvaikutukset ovat luonteeltaan epäsuoria. Tuettavat hankkeet pyritään toteuttamaan
kokonaiskestävällä tavalla niin, että yritystoiminnalla olisi mahdollisimman vähän kielteisiä
ympäristövaikutuksia.
Tukikelpoisuusedellytykset
Tukikelpoisuusedellytykset maaseudun investoinneille:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuenhakija on kokoluokaltaan komission suosituksessa 2003/361/EY määritelty mikro- ja
pienyritys: työntekijöitä on alle 50 ja vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10
miljoonaa euroa.
Tuenhakijalla on viimeistään ennen tuen myöntämistä yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) mukainen
Y-tunnus.
Tuenhakija ei ole vaikeuksissa oleva yritys.
Tuenhakija sijaitsee tukikelpoisella maaseutualueella.
Suunniteltua yritystoimintaa koskeva liiketoimintasuunnitelma on toteuttamiskelpoinen.
Tuen kohteena olevalla yritystoiminnalla arvioidaan olevan kannattavan ja tavoitteellisen
liiketoiminnan edellytykset.
Tuen hakijalla on taloudelliset ja muut edellytykset toteuttaa investointi.
Investointi on toteutettavissa kokonaiskestävällä tavalla.
Investoinnin kustannukset ovat kohtuulliset sekä suhteessa tavoiteltuun liikevaihtoon ja
yritystoiminnan laajuuteen.
Suunniteltu investointi täyttää siihen sovellettavien valtiontukisääntöjen edellytykset.
Jalostuksesta ja kaupan pitämisestä saatavat tulot ovat erotettavissa maatalouden yritystoiminnan
tuloista.
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•

Tuettaviin investointeihin sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja tarvittavia
lupavaatimuksia.

Tukea ei myönnetä korvausinvestointeihin, ellei yrityksen teknologinen taso investoinnin vaikutuksesta
merkittävästi parane tai oteta käyttöön korkeampaan ympäristönsuojelulliseen tasoon johtavia tekniikoita.
Investoinnin kustannusten enimmäismäärä
Investoinnin tukikelpoisten kustannusten on oltava vähintään 10 000 euroa.
Investoinnin hyväksyttävien kustannusten enimmäismäärä voi olla enintään 1 500 000 euroa, jonka yli
meneviin kustannuksiin ei myönnetä tukea.
Toteutettavuustutkimuksissa hyväksyttävien kustannusten enimmäismäärä voi olla enintään 50 000 euroa.
Tuotteiden, palveluiden, menetelmien ja teknologioiden kehittämisessä hyväksyttävien kustannusten
enimmäismäärä voi olla enintään 100 000 euroa.
Investointi edistää yhtä tai useampaa kansallista strategiaa
Alueellinen maaseudun kehittämisstrategia (ELY)
Maa- ja metsätalousministeriön strategian 2030 vaikuttavuustavoitteet:
• Vastuullisen ja uudistuvan ruokajärjestelmän kilpailukyky paranee.
https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maa-ja-metsatalousministerion-strategia-2030-valmistunut
Biotalousstrategia
https://www.biotalous.fi/suomi-kehittaa/biotalousstrategia/
Suomen matkailustrategia vuosille 2019-2028 (Ruoka ja matkailu)
https://tem.fi/suomen-matkailustrategia
Suomen ruokamatkailustrategia 2020-2028
http://www.hungryforfinland.fi/suomen-uusi-ruokamatkailustrategia-2020-2028-julkaistu
Kansallinen metsästrategia 2025 (Elintarvikekäyttöön metsistä saatavat tuotteet)
https://mmm.fi/kms
Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta: Ruoka 2030 Suomi-ruokaa meille ja maailmalle
https://mmm.fi/ruoka2030
Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2025
https://mmm.fi/lahiruoka
Luomu 2.0: Suomen kansallinen luomuohjelma vuoteen 2030
https://mmm.fi/luomu
Yrittäjyysstrategia
https://tem.fi/yrittajyysstrategia
Tuen muoto ja tukitaso
Tuki myönnetään avustuksena.
Tukitasojen määrittely edellyttää CAP:n strategiasuunnitelma-asetuksen 68 (4) artiklassa määritellyn
investointeja koskevan enimmäistukitason [x %] ja kyseiseen investointiin sovellettavien valtiontukisääntöjen
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enimmäistukitasojen ja mahdollisten euroina määriteltyjen tuen enimmäismäärien yhteensovittamista. (EUrahoituskaudella 2014-2020 tuki yrityskoosta ja yrityksen sijainnista riippuen 20-35 % ja 40 %
yhteisinvestoinneille sekä 40-50 % investoinnin toteutettavuustutkimuksille.)
•
•
•
•
•

Investointitukea voidaan myöntää tukea enintään x % tukikelpoista kustannuksista mikroyrityksille.
Investointitukea voidaan myöntää tukea enintään x % tukikelpoista kustannuksista pienille yrityksille.
Investointitukea voidaan myöntää tukea enintään x % tukikelpoista kustannuksista keskisuurille
yrityksille.
Investoinnin toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää tukea enintään 50 % tukikelpoista
kustannuksista mikro- ja pien- ja keskisuurille yrityksille.
Tuotteiden, palveluiden, menetelmien ja teknologioiden kehittämiseen voidaan myöntää tukea
enintään 50 % tukikelpoista kustannuksista mikro- ja pien- ja keskisuurille yrityksille.

Valtiontukisäännöt
Pidemmälle jalostettujen elintarvikkeiden sekä muualta kuin maataloudesta peräisin olevien raaka-aineiden
osalta tukeen sovelletaan valtiontukisääntöjä. Maataloustuotteiden jalostuksen osalta tuki kuuluu Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 42 artiklan soveltamisalaan. (EU-rahoituskaudella
2014-2020 vastaavaan tukeen on sovellettu komission asetusta (EU) No 702/2014 (maa- ja metsätalouden ja
maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetus) ja komission asetusta (EU) N:o 651/2014 (yleinen
ryhmäpoikkeusasetus) sekä sekä komission asetusta (EU) N:o 1407/2013 (vähämerkityksinen tuki/de
minimis)).
•
•
•
•
•

Maataloustuotteet (SEUT-sopimuksen 42 artikla)
Elintarvikkeet (maa- ja metsätalouden ja maaseutuaueiden ryhmäpoikkeusasetus, yleinen
ryhmäpoikkeusasetus, vähämerkityksinen tuki/de minimis)
Luonnontuotteet (yleinen ryhmäpoikkeusasetus, vähmerkityksinen tuki/de minimis)
Totetettavuustutkimus (vähämerkityksinen tuki/de minimis)
Kehittäminen (vähämerkityksinen tuki/de minimis)

Suunnitellut tuen yksikkökustannukset ja/tai alustava rahoitus
Tuotosindikaattori
O.21 Maatilan ulkopuolella tehtävien tuotannollisten investointien lukumäärä
Yksikkökustannus €
Investoinnit
Toteutettavuustutkimus
Kehittäminen

2023
x
x
x

Suunnitellut vuosittaiset tuotokset
Vuosi kpl
2023
Investoinnit
x
Toteutettavuustutkimus x
Kehittäminen
x

2024
x
x
x

2025
x
x
x

2026
x
x
x

2027
x
x
x

Yhteensä
x
x
x

2024
x
x
x

2025
x
x
x

2026
x
x
x

2027
x
x
x

Yhteensä
x
x
x
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Alustava toimenpiteen kokonaisrahoitus
Vuosi €
2023
2024
Investoinnit
x
x
Toteutettavuustutkimus x
x
Kehittäminen
x
x

2025
x
x
x

2026
x
x
x

2027
x
x
x

Yhteensä
x
x
x

Intervention suunniteltu alustava rahoitus on noin 60 milj. € vuosina 2023-2027.

3. Mikro- ja pienyritysten sekä monialaisten maatilojen investoinnit
Rahasto
Maaseuturahasto
Toimenpidetyyppi, johon kuuluu
Investoinnit (Art. 64 (d))
Alueellinen kattavuus (alueellinen soveltamisala)
Manner-Suomen tukikelpoisiksi määritellyt maaseutualueet (intervention soveltamisalue)
Tähän liittyvät erityistavoitteet
Erityistavoite 8: Työllisyyden, kasvun, sosiaalisen osallisuuden ja paikallisen kehityksen edistäminen
maaseutualueilla, myös biotalouden ja kestävän metsänhoidon alalla (Art. 6 (h) ja LIITE I)
Investoinnit edistävät maaseutualueiden työllisyyttä ja toimeentulomahdollisuuksia sekä Yhdistyneiden
kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitetta (SDG8) edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua,
täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
Tulosindikaattori (Art. 99 (da) ja LIITE I)
R.32 Maaseutualueiden talouden kehittäminen: Tuen avulla kehitettyjen yritysten lukumäärä mukaan lukien
biotalous*
Vuosi
Kpl

2023
500

2024
500

2025
500

2026
500

2027
500

Yhteensä
2 500

*Tuetun yrityksen toiminta voi olla biotaloutta osittain tai kokonaan.
Päätavoitteen mukaisten tulosten lisäksi seurataan kansallisesti tuettavien hankkeiden vaikutuksia
(luokittelutieto):
-

työpaikkakehitykseen
liikevaihdon kehitykseen
uusiutuvan energian raaka-aineen tuotantoon
uusiutuvan energian käyttöön
energiansäästöön
materiaalitehokkuuteen
kiertotalouteen
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-

ympäristöarvoja sisältäviin tuotteisiin ja palveluihin
digitalisaatioon
kansainvälistymiseen

Mikäli tuetulla toimenpiteellä on intervention päätavoitteen lisäksi muita vaikutuksia, tulee tuen saajan käyttää
edellä kuvattuja käsitteitä tukihakemuksessa perusteluineen. Investoinnin julkisessa kuvauksessa tulee myös
käyttää edellä mainittuja käsitteitä. Lisäksi tuettavalle investoinnille tulee valita sitä kuvaava yksi tai useampi
asiasana.
Tuensaajat
Tuki on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat kokoluokaltaan komission suosituksessa 2003/361/EY määriteltyjä
mikro- ja pienyrityksiä.
Tuensaajina voivat olla luonnolliset henkilöt (yksityiset elinkeinoharjoittajat) ja yksityisoikeudelliset
oikeushenkilöt (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta), jotka harjoittavat maa- ja
metsätalouden ulkopuolista yritystoimintaa. Lisäksi tukea voidaan myöntää saman Y-tunnuksen alla
harjoitettavaan maa- ja metsätalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan (monialaiset maatilat).
Tuensaajina voivat olla uudet tai toimivat yritykset, jotka harjoittavat tuettavaa yritystoimintaa päätoimisesti
ja joilla on edellytykset investoida ja kehittää toimintaansa sekä työllistää maaseutualueilla. Tuettavan
yritystoiminnan päätoimisuuden edellytys ei koske monialaisia maatiloja, joiden yritystoiminta muodostuu
osin maa- ja metsätaloudesta sekä osin muusta toiminnasta.
Leader-toimintaa koskevasta interventiosta voidaan myöntää tukea vastaavantyyppisiin investointeihin
maaseutualueilla toimiville aloittaville yrityksille ja pääsääntöisesti enintään viisi henkilöä työllistäville
mikroyrityksille sekä vastaavankokoisille monialaisille maatiloille, jotka toimivat paikallisilla tai
maakunnallisilla markkinoilla.
Vaatimukset, joilla tehokkaasti vastataan erityistavoitteisiin
Interventio on suunnattu maa- ja metsätalouden alkutuotannon ulkopuolisille toimialoille kohdistuville
investoinneille maaseutualueilla pois lukien maatalous- ja luonnontuotteiden jalostus ja kaupan pitäminen sekä
uusiutuva energian ja biopolttoaineiden tuotanto (laitosinvestoinnit), joille on erilliset interventiot. Tukea
suunnataan yrityksille, joilla on kasvu- ja kehityspotentiaalia tuottaa tuotteita ja palveluita yhtä maakuntaa
laajemmille markkinoille tai kotimaisille taikka ulkomaisille markkinoille.
Keskeisenä kehittämiskohteena on maaseutualueiden toimialarakenteen monipuolistaminen ja talouden
uudistaminen sekä yrittäjyyden edistäminen. Tarkoituksena tukea yrityksiä/yrittäjiä, joilla on kannattavan
kasvun ja menestymisen sekä kehittymisen mahdollisuuksia. Investoinnit edistävät yritysten kasvua ja
kilpailukykyä sekä kannustavat yrittäjäksi ryhtymistä ja vahvistavat maaseutualueiden sosiaalis-taloudellisesta
rakennetta, elinvoimaisuutta ja hyvinvointia.
Investoinneilla pyritään lisäämään yritysten investointi- ja kehittämisaktiivisuutta sekä kannustetaan uusia
yrityksiä käynnistämään toimintaansa. Samalla ehkäistään työttömyyttä ja työttömyysriskiä sekä köyhyyttä,
joilla on sekä sosiaalinen että alueellinen ulottuvuus. Alueellisen tasavertaisuuden näkökulmasta katsottuna
tavoitellaan sitä, että maaseudulla on mahdollisuudet harjoittaa yritystoiminta ja hakea siihen rahoitusta. Tuki
investointeihin auttaa yrityksiä kokoamaan muun rahoituksen investoinnin toteuttamiseksi.
Yrityksillä on erilaisia tarpeita tehdä sekä aineellisia että aineettomia investointeja. Aineelliset investoinnit
ovat yleisin investointimuoto useimmilla toimialoilla. Suorat aineelliset investoinnit ovat helpoimmin
ymmärrettävissä olevia investointeja, koska niillä on tietty arvo ja fyysinen muoto, kuten esimerkiksi
rakennukset, tuotantolaitokset sekä erilaiset toimitilaratkaisut mukaan lukien korjausrakentaminen ja lisäksi
teknologia kuten tuotantokoneet, laitteistot ja tietokoneet.
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Aineettomilla investoinneilla ei ole fyysistä muotoa. Aineettomia investointeja ovat esimerkiksi
tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit, lisenssit, tavaramerkit, luvat, yrityksen brändi ja immateriaalioikeudet
sekä laaja oikeuksien ja velvoitteiden kokonaisuus, joka liittyy yritystoimintaan.
Investoinnin käsitteeseen luetaan myös investointien toteutettavuustutkimukset sekä muut arvoa lisäävät
kehittämistoimet, joiden avulla yritykset voivat kehittää menetelmiä ja teknologioita sekä innovoida uusia tai
parannettuja tuotteita ja palveluita sekä hyödyntää digitaalisen teknologian tuomia mahdollisuuksia.
Maaseutualueilla, etenkin harvaan asutuilla maaseutualueilla keskeisenä yritystoiminnan lähtökohtana ovat
aineelliset ja aineettomat luonnonvarat sekä laajemmin katsottuna biotalouteen osaksi tai kokonaan kuuluvat
toimialat. Tuettavien toimialojen ei kuitenkaan pelkästään tarvitse kytkeytyä biotalouteen ja kiertotalouteen
vaan liiketoiminta voi olla muutakin kuin biopohjaista. Maaseutualueilla valmistavan pienteollisuuden
työpaikat ovat tärkeitä.
Investoinneissa pyritään hyödyntämään olemassa olevaa maaseutualueiden infrastruktuuria ottamalla
huomioon maaseudun omat vahvuudet ja omaleimaisuus. Rakennuksiin sitoutuneet materiaalit ovat arvokas
resurssi. Yritysten toimitilaratkaisuissa pyritään yhdistämään maaseudun perinnettä nykyaikaiseen
rakentamiseen ja kehittyviin rakentamistapoihin sen sijaan, että maaseutua kehitettäisiin kaupunkien
esimerkkien mukaisesti.
Joustavat ja kekseliäät ratkaisut tilojen hallintaan ja uusiokäyttöön voivat parhaimmillaan tuottaa
toiminnallisesti monipuolista ja elävää ympäristöä sekä omaleimaista rakentamista. Kestävän rakentamisen
haasteisiin vastaaminen edellyttää uudenlaisia lähestymistapoja siihen, miten rakennettua ympäristöä
suunnitellaan ja käytetään yritystoiminnan tarpeisiin.
Uudistuminen ja innovaatiot
Maaseutualueet ovat monimuotoisia. Niiden yritysten ja talouksien haasteet, tarpeet ja mahdollisuudet ovat
erilaisia vaihdellen paikallisten ja alueellisten olosuhteiden mukaan. Työn murros näkyy eri toimialojen ja
toimintatapojen muutoksina. Investointituella helpotetaan erilaisissa tilanteissa olevien yritysten
liiketoiminnan uudistumista ja innovaatioita, jotka edesauttavat uusien työpaikkojen syntymistä ja olemassa
olevien työpaikkojen säilymistä ja sekä ehkäisevät osaamisen, pääoman ja tulovirtojen siirtymistä pois
maaseutualueilta.
Digitaalinen kehitys
Digitalisaatiokehitys jatkuu maaseudulla kuten muuallakin Suomessa ja maailmassa. Teknologiamurros
vauhdittaa digitalisaation mahdollistamien uusien liiketoimintamallien toteuttamista ja laajentaa yritysten
verkostoitumisen mahdollisuuksia. Digitaalisessa taloudessa maaseutualueiden yrityksillä on edessään
kynnysinvestointeja, jotka niiden on välttämätöntä tehdä. Myös robotisaatio ja tekoäly kehittyvät ja
mahdollistavat uusia toimintoja. Investointituella edesautetaan ja kannustetaan maaseutualueiden yrityksiä
hyödyntämään digitaalista teknologiaa, joka on tulevaisuuden kannalta keskeinen talouden ajuri
Digitalinen teknologia mahdollistaa entistä paremmin työn tekemisen maaseudulta käsin työn joustavuuden
lisääntyessä. Samalla se edistää monipaikkaisuutta. Erityisesti nuorten käsitykset työnteon tavoista
monipuolistuvat. Monipaikkaisuus on tapa käyttää olemassa rakennettua infrastruktuuria yritystoiminnassa ja
siihen liittyvissä toiminnoissa maaseutualueilla. Monipaikkaisyyden hyödyt voivat näkyä talouden
vahvistumisen lisäksi parantuneen elämänlaatuna ja ihmisen kokemana hyvinvointina.
Kansainvälistyminen
Maaseutualueiden yritykset toimivat pääasiallisesti paikallisilla ja kotimaisilla markkinoilla, mutta niiden
toiminta voi ulottua myös suoraan tai epäsuorasti toisen yrityksen alihankkijana, toimittajana tai kumppanina
kansainvälisille markkinoille ja arvoverkkoihin. Kansainvälistymisen tarpeisiin liittyy esteitä, joita
investointituella voidaan helpottaa ja siten edistää maaseutualueiden yritysten kytkeytymistä globaaliin
talouteen ja globaaleihin prosesseihin.
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Kasvu ja uudet työpaikat
Investoinnit ovat monivaikutteisia. Investointien avulla odotetaan syntyvän uusia työpaikkoja suoraan tukea
saaviin yrityksiin sekä epäsuorasti niiden arvoketjuihin. Samaan aikaan on hyväksyttävä myös se, että
työpaikkojen tarve vähenee yritysten ottaessa käyttöön uutta teknologiaa ja digitalisia ratkaisuja. Tällöin
yritysten toiminta ja tuottavuus tehostuvat ja kannattavuus paranee.
Yrityksillä on työvoiman saannissa haasteita sekä maaseutu- että kaupunkialueilla. Haasteet ovat kuitenkin
kasvukeskusten ulkopuolella erilaisia kuin kasvukeskuksissa. Kasvukeskusten ulkopuolisten alueiden pitää
pystyä tarjoamaan sinne sijoittuville työllistymisen edellytykset ja tarvittavat palvelut, jotta yritystoiminnan
perusedellytykset ovat kunnossa.
Maaseudulla on sekä menestyviä että vähemmän hyvinvoivia alueita. Kaikki alueet ja siellä toimivat yritykset
eivät voi eivätkä pysty kasvamaan jatkuvasti, mutta yrityksillä on siitä huolimatta tarve kehittää toimintaansa
omista lähtökohdistaan.
Globalisaation ja muiden kehityskulkujen vaikutuksesta tuotannollista teollisuutta on siirtynyt ja siirtyy
ulkomaille. Maaseutualueille esimerkiksi teknologiateollisuuden toimialat ovat edelleen merkittäviä.
Valmistavaa teollisuutta on maaseutualueilla enemmän kuin kaupunkialueilla. Maaseutualueilla tuotetaan
myös palveluita, kuten matkailu ja siihen liittyvät palvelut, joiden osalta on olennaista saada maaseudun
ulkopuolelta tulevaa kysyntää ja asiakkaita.

Ympäristö- ja ilmasto- sekä monimuotoisuustavoitteisiin vastaaminen
Puhdas ilma, ympäristö sekä luonto ja sen monimuotoisuus ovat suomalaisen yhteiskunnan ja yrityselämän
vahvuuksia, joista tulee huolehtia. Tuettavien investointien ympäristö- ja ilmasto- ja
monimuotoisuusvaikutukset ovat luonteeltaan epäsuoria. Tuettavat hankkeet pyritään toteuttamaan
kokonaiskestävällä tavalla niin, että yritystoiminnalla olisi mahdollisimman vähän kielteisiä
ympäristövaikutuksia.
Tukikelpoisuusedellytykset
Tukikelpoisuusedellytykset maaseudun investoinneille:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuenhakija on kokoluokaltaan komission suosituksessa 2003/361/EY määritelty mikro- ja
pienyritys: työntekijöitä on alle 50 ja vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10
miljoonaa euroa.
Tuenhakijalla on viimeistään ennen tuen myöntämistä yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) mukainen
Y-tunnus.
Tuenhakija ei ole vaikeuksissa oleva yritys.
Tuenhakija sijaitsee tukikelpoisella maaseutualueella.
Suunniteltua yritystoimintaa koskeva liiketoimintasuunnitelma on toteuttamiskelpoinen.
Tuen kohteena olevalla yritystoiminnalla arvioidaan olevan kannattavan ja tavoitteellisen
liiketoiminnan edellytykset.
Tuen hakijalla on taloudelliset ja muut edellytykset toteuttaa investointi.
Investointi on toteutettavissa kokonaiskestävällä tavalla.
Investoinnin kustannukset ovat kohtuulliset sekä suhteessa tavoiteltuun liikevaihtoon ja
yritystoiminnan laajuuteen.
Suunniteltu investointi täyttää siihen sovellettavien valtiontukisääntöjen edellytykset.
Muusta yritystoiminnasta saatavat tulot ovat erotettavissa maatalouden yritystoiminnan tuloista.
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•

Tuettaviin investointeihin sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja tarvittavia
lupavaatimuksia.

Tukea ei myönnetä korvausinvestointeihin, ellei yrityksen teknologinen taso investoinnin vaikutuksesta
merkittävästi parane tai oteta käyttöön korkeampaan ympäristönsuojelulliseen tasoon johtavia tekniikoita.
Investoinnin kustannusten määrä
Investoinnin tukikelpoisten kustannusten on oltava vähintään 10 000 euroa.
Tuen perusteena olevien hyväksyttävien kustannusten enimmäismäärä investoinnin kokonaiskustannuksista
voi olla enintään 1 500 000 euroa, jonka yli meneviin kustannuksiin ei myönnetä tukea.
Toteutettavuustutkimuksissa hyväksyttävien kustannusten enimmäismäärä voi olla enintään 50 000 euroa.
Tuotteiden, palveluiden, menetelmien ja teknologioiden kehittämisessä hyväksyttävien kustannusten
enimmäismäärä voi olla enintään 100 000 euroa.
Investointi edistää yhtä tai useampaa kansallista strategiaa
Maa- ja metsätalousministeriön strategian 2030 vaikuttavuustavoitteet:
https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maa-ja-metsatalousministerion-strategia-2030-valmistunut
• Monipuolinen yritystoiminta ja menestyvä maaseutu, monipaikkaisuus ja verkostot vahvistavat
yhteiskuntaa.
• Uudistuva ja kestävä luonnonvaratalous lisää hyvinvointia ja korvaa uusiutumattomien raaka-aineiden
ja energian käyttöä.
Biotalousstrategia
https://www.biotalous.fi/suomi-kehittaa/biotalousstrategia/
Suomen matkailustrategia vuosille 2019-2028
https://tem.fi/suomen-matkailustrategia
Suomen ruokamatkailustrategia 2020-2028
http://www.hungryforfinland.fi/suomen-uusi-ruokamatkailustrategia-2020-2028-julkaistu
Kansallinen metsästrategia 2025
https://mmm.fi/kms
Yrittäjyysstrategia
https://tem.fi/yrittajyysstrategia
Tuen muoto ja tukitasot
Tuki myönnetään avustuksena.
Tukitasojen määrittely edellyttää CAP:n strategiasuunnitelma-asetuksen 68 (4) artiklassa määritellyn
investointeja koskevan enimmäistukitason [x %] ja kyseiseen investointiin sovellettavien valtiontukisääntöjen
enimmäistukitasojen ja mahdollisten euroina määriteltyjen tuen enimmäismäärien yhteensovittamista. (EUrahoituskaudella 2014-2020 tuki yrityskoosta ja yrityksen sijainnista riippuen 20-35 % ja 40 %
yhteisinvestoinneille sekä 50 % investoinnin toteutettavuustutkimuksille.)
•
•

Investointitukea voidaan myöntää tukea enintään x % tukikelpoista kustannuksista mikroyrityksille.
Investointitukea voidaan myöntää tukea enintään x % tukikelpoista kustannuksista pienille yrityksille.
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•
•

Investoinnin toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää tukea enintään 50 % tukikelpoista
kustannuksista mikro- ja pienyrityksille.
Tuotteiden, palveluiden, menetelmien ja teknologioiden kehittämiseen voidaan myöntää tukea
enintään 50 % tukikelpoista kustannuksista mikro- ja pienyrityksille.

Valtiontukisäännöt
Tukeen sovelletaan valtiontukisäääntöjä, sillä tuki ei kuulu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
(SEUT-sopimus) 42 artiklan soveltamisalaan. (EU-rahoituskaudella 2014-2020 tukeen on sovellettu
komission asetusta (EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) sekä komission asetusta (EU) N:o
1407/2013 (vähämerkityksinen tuki/de minimis).
•
•
•

Investoinnit (yleinen ryhmäpoikkeusasetus, vähämerkityksinen tuki/de minimis)
Toteutettavuusvuustutkimus (yleinen ryhmäpoikkeusasetus, vähämerkityksinen tuki/de minimis)
Kehittäminen (vähämerkityksinen tuki/de minimis)

Suunnitellut tuen yksikkökustannukset ja/tai alustava rahoitus
Tuotosindikaattori
O.21 Maatilan ulkopuolella tehtävien tuotannollisten investointien lukumäärä
Yksikkökustannus €
Investoinnit
Toteutettavuustutkimus
Kehittäminen

2023
x
x
x

2024
x
x
x

2025
x
x
x

2026
x
x
x

2027
x
x
x

Yhteensä
x
x
x

2024
x
x
x

2025
x
x
x

2026
x
x
x

2027
x
x
x

Yhteensä
x
x
x

Alustava toimenpiteen kokonaisrahoitus
Vuosi €
2023
2024
Investoinnit
x
x
Toteutettavuustutkimus x
x
Kehittäminen
x
x

2025
x
x
x

2026
x
x
x

2027
x
x
x

Yhteensä
x
x
x

Suunnitellut vuosittaiset tuotokset
Vuosi kpl
2023
Investoinnit
x
Toteutettavuustutkimus x
Kehittäminen
x

Intervention suunniteltu alustava rahoitus on noin 157 milj. € vuosina 2023-2027.
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