
Koronatukirahoitus-info elintarvike- ja ruoka-alan 
yrittäjille 17.9.2021



Uudet askeleet elintarvikealalla Kaakkois-

Suomessa -hanke 

• Hankkeen päätoteuttajana toimii ProAgria Etelä-Suomi ry

• Hankkeen tavoitteena on 

– vahvistaa alueen elintarvikealan yrittäjien ja yritysten osaamista

– tuoda elintarvikealan tietoa yrittäjille ja toimijoille

– vahvistaa elintarvikealan näkyvyyttä ja imagoa alueella 

– luoda yrittäjille valmiuksia ja vahvistaa heidän osaamistaan vuoden 2022 Artesaaniruokakil-pailuun

• Hankkeen toimenpiteet ovat elintarvikealan tiedotus eri muodoissaan, alueseminaarit, 

työpajat, sekä opintomatkat 

• Hankkeen toteutusaika 1.11.2020-31.12.2022



Ohjelmassa tänään

• Tilaisuuden avaus ja ohjelma

• Maaseudun yritysten ja alkutuotannon väliaikainen tuki koronaviruspandemiasta johtuviin 
talousvaikeuksiin

• Yritysten kustannustuki – kustannustuen neljäs kierros 17.8.-30.9.2021

• Tilaisuuden päättäminen ja kysymykset



Yritysten kustannustuki – kustannustuen neljäs kierros 
17.8.-30.9.2021 

• Tukikausi on 1.3.-31.5.2021, hakuaika 17.8.-30.9.2021

• Kenelle tarkoitettu?

– Tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi COVID-19 -pandemian vuoksi ja joilla on 

vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.3. -31.5.2021) kohdistuvia palkka- ja muita kuluja. (pl. alkutuotanto, 

kalatalous tai vesiviljely. Kustannustukilakia ei sovelleta näihin toimialoihin.)

– Tavoitteena on toiminnan jatkuvuuden tukeminen

• Tuen ehdot

– Liikevaihto on laskenut vähintään 30 % vertailuajankohtaan nähden 

– Vähintään 2000 € joustamattomia kustannuksia tukikaudelta

– Yrityksellä on Y-tunnus

– Yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin

– Yrityksen oman liikevaihdon lisäksi arvioidaan yrityksen toimialan liikevaihdon laskua, kuten aiemmillakin 

hakukierroksilla. 
• Toimialan liikevaihto on laskenut tukikaudella väh. 10% → voi hakea ilman lisäperusteluja. 

• Toimialan liikevaihto on laskenut tukikaudelle alle 10% → hakemukseen kirjattava lisäperusteet (Covid-19 tilanteen vaikutukset liikevaihtoon)



Yritysten kustannustuki – kustannustuen neljäs kierros 
17.8.-30.9.2021 

• Joustamattomat kulut

– Sellaisia kuluja, joita ei voida sopeuttaa toiminnan volyymia vastaavalla tavalla.

– Ns. kiinteät kulut

– Investoinnit, aine- ja tarvikemenot eivät kuulu tuen piiriin

– Esimerkkejä

• Palkkakuluihin lasketaan tulorekisteristä Valtiokonttorin poimimat tiedot yrityksen maksamista suorista palkoista.

• Tilavuokrat ja hoitovastikkeet

• Varastovuokrat

• Sähkö, vesi ja kaasu

• Jätehuolto

• Vartiointi, aulapalvelu ja turvallisuusjärjestelmät

• Isännöinti, kiinteistönhuolto ja siivous

• Kiinteistöverot, välttämättömät vakuutukset

• Liiketoiminnassa käytettyjen liikennevälineiden ajoneuvoverot

• Laite-, esine- ja ohjelmistovuokrat (myös leasing-maksut)

• Käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut

• Pitkäaikaisten markkinointisopimusten kulut

• Taloushallinto, kirjanpito ja tilintarkastus

• Konsernin hallinnointipalkkio

• Lupa- ja muut viranomaismaksut

• Jäsenmaksut, tietoliikennekulut ym.



Yritysten kustannustuki – kustannustuen neljäs kierros 
17.8.-30.9.2021 

• Tuen myöntämisen esteitä

– Yrityksellä on alle 2000 euroa kustannuksia tukikaudelta.

– Yrityksen pandemiakauden liikevaihto ei ole pudonnut yli 30 % normaalikauden liikevaihtoon nähden.

– Yritys on luotto- tai rahoituslaitos tai sen päätoimiala on alkutuotanto, kalatalous tai vesiviljely. 

Kustannustukilakia ei sovelleta näihin toimialoihin.

– Yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.

– Yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden.

– Yrityksellä on verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja.

– Ulosotto perii yritykseltä maksamattomia veroja

– Yritys on asetettu konkurssiin tai sillä on tuomioistuimessa vireillä asia, joka koskee konkurssiin asettamista.

– Yritys oli vaikeuksissa ennen koronapandemiaa (31.12.2019)



Yritysten kustannustuki – kustannustuen neljäs kierros 
17.8.-30.9.2021 

• Tuen määrä

– 2000 – 1 000 000 euroa.

– Mikäli yrityksen tukikauden  (1.3. -31.5.2021) muiden kulujen ja palkkakulujen yhteenlaskettu määrä on 

vähintään 2000 euroa, voidaan tukea myöntää, vaikka tukisumma laskennallisesti jäisikin alle 2000 euron.

• Laskentakaava

– Kustannustuen määrä tukikaudelta lasketaan laissa säädetyllä laskukaavalla. Yrityksen pandemiakauden 

liikevaihtoa verrataan yrityksen normaalikauden liikevaihtoon. Laskelman osoittamasta liikevaihdon alenemasta 

vähennetään ensin yrityksen omavastuuosuutena 0,3, mikä vastaa liikevaihdon laskua 30 prosentilla. Saadulla 

luvulla kerrotaan yrityksen ilmoittamat tukikauden joustamattomat kulut sekä tukikauden palkkakulut. 

– Laskuri löytyy Valtiokonttorin sivuilta



Yritysten kustannustuki – kustannustuen neljäs kierros 
17.8.-30.9.2021 

• Tuen hakeminen

– Kustannustukea haetaan Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa.

– https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/kustannustuki/

– Hakemusten käsittelyaika tällä hetkellä 1-30 päivää

https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/kustannustuki/


Alkutuotannon väliaikainen tuki 
koronaviruspandemiasta johtuviin talousvaikeuksiin

• Kenelle tarkoitettu?

– Alkutuotannon väliaikainen tuki auttaa maatiloja ja maatalousalan yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on 

heikentynyt koronaviruspandemian

– Alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset 

erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille

– Tukea voi hakea 31.12.2021 saakka.

• Tuen määrä

– 2000 – 80 000 euroa

– Tukea maksetaan max. 80% hyväksyttävistä kustannuksista, eli kustannuksia oltava tukikaudelta väh. 2500 

euroa (2500€*0,8=2000€)

– Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 

16.3.2020.



Alkutuotannon väliaikainen tuki 
koronaviruspandemiasta johtuviin talousvaikeuksiin

• Hyväksyttäviä kustannuksia

– Ns. välttämättömät kulut/joustamattomat kulut

– Esimerkkejä:

• Palkkamenot

– niiden työntekijöiden palkat, jotka oli ja on välttämätöntä pitää töissä yritystoiminnan supistumisesta huolimatta

– palkkamenoina voidaan hyväksyä todelliset palkat, kuitenkin enintään 2000 euron kuukausipalkka lisättynä 30 

prosenttia palkan sivukustannuksia

– tukea ei voi käyttää yrittäjän laskennalliseen palkkaan

• Vuokramenot ja kiinteistömenot

– toimitilasta aiheutuneet vuokramenot

– kiinteistön hoidosta aiheutuneet menot

– kiinteistövero

– tiemaksut

– vakuutukset

– toimitilaan kohdistuvien pitkäaikaisten lainojen korot

– jätemaksut

– sähkömaksu



Alkutuotannon väliaikainen tuki 
koronaviruspandemiasta johtuviin talousvaikeuksiin

• ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä aiheutuneet menot

– asiantuntija-apu sopeuttamissuunnitelman laatimiseen

– ei varsinaisia yrityksen kehittämiseen liittyviä asiantuntijapalveluita

• muut yritystoiminnan jatkumisen turvaavat välttämättömät menot

– koneiden ja laitteiden vuokramenot, ei kuitenkaan leasing-vuokria

– koneisiin, laitteisiin ja vastaaviin investointeihin kohdistuvien pitkäaikaisten lainojen korot

– eläkemaksut

– vakuutukset

– tuotantoeläinten terveyden ja yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi välttämättömien rehujen hankinta.

– Tukea ei voi saada tuotantopanosten hankintaan tai investointeihin



Alkutuotannon väliaikainen tuki 
koronaviruspandemiasta johtuviin talousvaikeuksiin

• Tuen ehdot

– yritykselläsi on normaaleissa olosuhteissa kannattavan toiminnan edellytykset (yritys ei ole ollut EU-määritelmän 

mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys)

– yrityksesi talousvaikeudet ovat syntyneet 31.12.2019 jälkeen koronaviruspandemian vuoksi

– et saa muuta avustusta samaan tarkoitukseen (suorat tai ohjelmaperusteiset viljelijätuet eivät kuitenkaan ole 

este avustuksen saamiselle)

– tuen kohteena olevalla yritystoiminnalla on yritykselle olennainen taloudellinen merkitys ja sen vuosiliikevaihto 

on vähintään 10 000 euroa.

• Tuen hakeminen

– Haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html)

– Tarvittavia liitteitä

• Vuoden 2019 tuloslaskelma ja tase tai maatalouden osalta vastaavat taloustiedot

• Hakemuksessa annettava selvitys yrityksen taloudellisen tilanteen heikentymisestä, selvitys hakemuksen 

perusteena olevista kustannuksista sekä lyhyt suunnitelma talouden vakauttamisesta

https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html


Maaseudun yritysten väliaikainen tuki 
koronaviruspandemiasta johtuviin talousvaikeuksiin

• Kenelle tarkoitettu?

– Tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville 

yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita.

– Maatilan yhteydessä harjoitettavan yritystoiminnan tulee olla saman y-tunnuksen alla harjoitettavaa muuta 

yritystoimintaa 

– Tukea ei myönnetä maatalouden alkutuotantoon eikä kalatalouteen

– Tukea voi hakea 31.12.2021 saakka

• Tuen määrä

– 2000 – 80 000 euroa

– Tukea maksetaan max. 80% hyväksyttävistä kustannuksista, eli kustannuksia oltava tukikaudelta väh. 2500 

euroa (2500€*0,8=2000€)

– Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 

16.3.2020

– Aikaisemmin tukea saaneet voivat hakea tukea aikaisempaa tukijaksoa seuraavalle, enintään kuuden kuukauden 

jaksolle.



Maaseudun yritysten väliaikainen tuki 
koronaviruspandemiasta johtuviin talousvaikeuksiin

• Hyväksyttäviä kustannuksia

– Ns. välttämättömät kulut/joustamattomat kulut

– Esim

• Palkkamenot

– niiden työntekijöiden palkat, jotka oli ja on välttämätöntä pitää töissä yritystoiminnan supistumisesta huolimatta

– palkkamenoina voidaan hyväksyä todelliset palkat, kuitenkin enintään 2000 euron kuukausipalkka lisättynä 30 

prosenttia palkan sivukustannuksia

– tukea ei voi käyttää yrittäjän laskennalliseen palkkaan

• Vuokramenot ja kiinteistömenot

– toimitilasta aiheutuneet vuokramenot

– kiinteistön hoidosta aiheutuneet menot

– kiinteistövero

– tiemaksut

– vakuutukset

– toimitilaan kohdistuvien pitkäaikaisten lainojen korot

– jätemaksut

– sähkömaksu



Maaseudun yritysten väliaikainen tuki 
koronaviruspandemiasta johtuviin talousvaikeuksiin

• ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä aiheutuneet menot

– asiantuntija-apu sopeuttamissuunnitelman laatimiseen

– ei varsinaisia yrityksen kehittämiseen liittyviä asiantuntijapalveluita

• muut yritystoiminnan jatkumisen turvaavat välttämättömät menot

– koneiden ja laitteiden vuokramenot, ei kuitenkaan leasing-vuokria

– koneisiin, laitteisiin ja vastaaviin investointeihin kohdistuvien pitkäaikaisten lainojen korot

– eläkemaksut

– vakuutukset

– Tukea ei voi saada tuotantopanosten hankintaan tai investointeihin



Maaseudun yritysten väliaikainen tuki 
koronaviruspandemiasta johtuviin talousvaikeuksiin

• Tuen ehdot

– yritykselläsi on normaaleissa olosuhteissa kannattavan toiminnan edellytykset (yritys ei ole ollut EU-määritelmän 

mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys)

– yrityksesi talousvaikeudet ovat syntyneet 31.12.2019 jälkeen koronaviruspandemian vuoksi

– et saa muuta avustusta samaan tarkoitukseen

– tuen kohteena olevasta yritystoiminnasta saatavalla tulolla on olennainen merkitys toimeentuloosi

– pystyt erottamaan yritystoimintasi tulot maatilasi muista tuloista, jos harjoitat myös maataloutta

– tuen kohteena olevalla yritystoiminnalla on maatilallesi olennainen taloudellinen merkitys ja sen vuosittainen 

liikevaihto on vähintään 10 000 euroa

– mikroyrityksesi antaa toimeentulon vähintään sinulle itsellesi yrittäjänä tai yhdelle työntekijälle, jos jalostat tai 

myyt maataloustuotteita



Maaseudun yritysten väliaikainen tuki 
koronaviruspandemiasta johtuviin talousvaikeuksiin

• Tuen hakeminen

– Haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html) 

– Tarvittavia liitteitä

• vuoden 2019 tuloslaskelma ja tase sekä vuoden 2020 tuloslaskelma, jos se on jo saatavissa, jos haet 

tukea maataloustuotteiden jalostukseen ja myyntiin tai maatilatalouden osalta vastaavat tiedot (vähintään 

veroilmoituksen 2-lomakkeen jäljennös vuodelta 2019 ja mahdollisesti vuodelta 2020), jos haet tukea 

maatalouden yhteydessä harjoitettavaan muuhun yritystoimintaan

https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html


Maaseudun yritysten väliaikainen tuki 
koronaviruspandemiasta johtuviin talousvaikeuksiin

• Kustannusten kohdistaminen esimerkki
– Maatalouden liitännäiselinkeinon osuus yrityksen koko liikevaihdosta 50%

– Haettavat kustannukset suhteutetaan liikevaihdon osuuteen



Alkutuotannon tuki vai maaseudun yritysten tuki?



Hakemus Hyrrä-järjestelmässä



Ota meihin yhteyttä

Sanna Lento-Kemppi p. 040 5447768 sanna.lento-kemppi@maajakotitalousnaiset.fi

Tuula Repo p. 040 5880958 tuula.repo@proagria.fi

Juha-Pekka Ryynänen p. 044 4811148 juha-pekka.ryynanen@proagria.fi

Hannele Veteli p. 040 7092492  hannele.veteli@maajakotitalousnaiset.fi
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