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BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL STATSTRÅDETS FÖRORDNING OM 
ÄNDRING AV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM STÖDJANDE AV FÖRETAG PÅ LANDS-
BYGDEN 

 

Jord- och skogsbruksministeriet ber instanserna på sändlistan yttra sig om utkastet till statsrå-
dets förordning. Genom ändringen i förordningen blir det möjligt att bevilja finansiering som 
kommer via Europeiska unionens återhämtningsmekanism till företagsstöd som finansieras ur 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Den företagsfinansiering som beviljas ur 
återhämtningsmedlen är en del av de åtgärder som ingår i Programmet för utveckling av lands-
bygden i Fastlandsfinland 2014–2020 (nedan landsbygdsprogrammet) och de förfaranden som 
är i kraft tillämpas på återhämtningsmedlen. Ändringarna i de åtgärder som rör företagsstöd för 
landsbygden godkändes den 1 december 2020 av övervakningskommittén för programmet för 
utveckling av landsbygden. Intressentgrupperna har en bred representation i övervakningskom-
mittén. Urvalskriterierna för återhämtningsmedlen behandlades och godkändes av övervak-
ningskommittén för programmet för utveckling av landsbygden den 25 maj 2021. Europeiska 
kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling (GD Agri) godkände 
programändringen i fråga den 4 augusti 2021. 

De ändringar som föreslås göras i förordningen rör ur återhämtningsmedlen beviljade investe-
ringsstöd till sådana objekt som inte har fått stöd ur landsbygdsprogrammet under EU:s nuva-
rande finansieringsperiod. Dessutom fördelas återhämtningsmedlen som nyetableringsstöd för 
företag för att främja ägarväxling i kärnlandsbygd och glesbygd. Besluten om att bevilja åter-
hämtningsfinansiering fattas 2021–2022 och besluten om utbetalning i anslutning till dessa ska 
fattas under de tre åren efter beviljandet. Stödet består helt av EU-finansiering. 

Utlåtandena ska lämnas in till jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor per e-post 
senast den 22 september 2021 kl. 12.00. För kontaktpersonernas kännedom: Markus Lounela, 
fornamn.efternamn@mmm.fi. Remisstiden är tre veckor eftersom intressentgrupperna har del-
tagit i beredningen av ärendet i samband med behandlingen av programändringen och avsik-
ten är att stöden ska kunna börja beviljas så snart som möjligt. De ministerier som använder 
ärendehanteringssystemet Vahva kan inom utsatt tid lämna utlåtandena via det. 

 

 

Minna-Mari Kaila Avdelningschef 

 

 

Markus Lounela Lagstiftningsråd 

mailto:fornamn.efternamn@mmm.fi
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VALTIONEUVOSTON ASETUS MAASEUDUN YRITYSTUESTA ANNETUN 

VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA  

 
 
 
Yleistä 
 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritystukitoimenpiteisiin sovellet-
tavaa maaseudun yritystuesta annettua valtioneuvoston asetusta (80/2015) ehdotetaan muutet-
tavaksi siten, että asetus mahdollistaa Euroopan unionin maaseuturahaston elpymisvarojen 
myöntämisen niin sanotulla siirtymäkaudella vuosina 2021 ja 2022. 
 
EU:n maaseuturahaston elpymisvarat ovat osa laajempaa EU:n elpymisrahoituskokonaisuutta. 
Elpymisrahoituksesta on säädetty 14.11.2020 annetulla neuvoston asetuksella (EU) N:o 
2020/2094 Euroopan unionin elpymisvälineen perustamisesta covid-19-kriisin jälkeisen elpy-
misen tukemiseksi. Edellä mainitun asetuksen 1 artiklan 2 kohdan g) alakohdan mukaan elpy-
misvälineen mukaisesta tuesta rahoitetaan toimenpiteet, joilla puututaan maatalouteen ja maa-
seudun kehittämiseen kohdistuviin covid-19-kriisin vaikutuksiin. 
 
Euroopan unionin maatalousalan ja maaseutualueiden elvyttämiseen tarkoitetuista niin sano-
tuista lisävaroista on säädetty lisäksi 23.12.2020 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2020/2220 58 artiklassa. Suomen osalta maaseuturahastoon saatiin lisävaroja 
kaikkiaan 207,5 miljoonaa euroa, joista maaseudun yritysrahoituksen osuus on 26 miljoonaa 
euroa. Maaseuturahaston elpymisvaroja kohdennetaan toimiin, jotka edistävät vihreää taloutta, 
digitaalisuutta ja sosioekonomista kestävyyttä.  
 
Elpymisvaroista myönnettävä maaseudun yritysrahoitus on sisällytetty Manner-Suomen maa-
seudun kehittämisohjelman 2014-2020 (jäljempänä maaseutuohjelma) olemassa oleviin toi-
menpiteisiin ja elpymisvaroihin sovelletaan voimassa olevia menettelyitä. Maaseudun yritystu-
kea koskeviin toimenpiteisiin tehdyt muutokset hyväksyttiin maaseutuohjelman seurantakomi-
teassa 1.12.2020. Elpymisvaroja koskevat valintaperusteet käsiteltiin ja hyväksyttiin maaseu-
tuohjelman seurantakomiteassa 25.5.2021. Euroopan komission maatalouden ja maaseudun ke-
hittämisen pääosasto (DG Agri) hyväksyi kyseisen ohjelmamuutoksen 4.8.2021.  
 
Asetukseen ehdotetut muutokset koskevat elpymisvaroista myönnettäviä investointitukia sellai-
siin kohteisiin, joita ei ole maaseutuohjelmasta kuluvan EU-rahoituskauden aikana tuettu. Li-
säksi elpymisvaroja kohdennetaan yrityksen perustamistukena omistajanvaihdosten edistämi-
seen ydin- ja harvaanasutulla maaseudulla. Elpymisrahoitusta koskevat myöntöpäätökset teh-
dään vuosina 2021–2022, ja niihin liittyvät maksupäätökset tulee tehdä kolmena myöntämistä 
seuraavana vuotena. Tuki koostuu kokonaan EU:n rahoituksesta.  
 

Lisäksi samassa yhteydessä tehtäisiin määritelmäkohtaan säädöstekninen muutos, koska kan-

sallisen tukialuejaon perustana olevat säädökset on uudistettu. 
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Yksityiskohtaiset perustelut 

 

1 § Soveltamisala 

 

Soveltamisalaan lisättäisiin uusi 2 momentti, jossa säädettäisiin mahdollisuudesta rahoittaa pe-

rustamistukea ja investointitukea vuosina 2021 ja 2022 elpymisvaroista (elpymistuki). Ky-

seessä ei ole uusi tukimuoto, vaan rahoituslähde eroaa muista perustamis- ja investointituista. 

Elpymistuella rahoitettavat tukikohteet ovat myös uusia ja niitä voidaan rahoittaa vain elpy-

mistuella. 

 

2 § Määritelmät 

 

Määritelmästä poistettaisiin viittaus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hal-

linnoinnista annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista annettuun valtioneuvoston asetukseen 

(445/2014). Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeen-

panosta annettu laki (756/2021) on kumonnut voimaantullessaan alueiden kehittämisestä ja 

rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014), minkä vuoksi lain nojalla an-

nettu valtioneuvoston asetus 445/2014 on myös kumoutunut. 

 

Työ- ja elinkeinoministeriöstä on esitelty 1.9.2021 voimaan tullut valtioneuvoston asetus 

alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta anne-

tussa laissa tarkoitetuista tukialueista vuonna 2021 (795/2021), joka sisällöltään vastaa ku-

moutunutta valtioneuvoston asetusta. Koska uusi valtioneuvoston asetus koskee vain vuotta 

2021, 2 §:n määritelmässä viitattaisiin alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja 

rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain 43 §:ään, jonka perusteella valtioneuvoston 

asetuksella voidaan määrätä I ja II tukialueista. Säädösviittauksen muutos ei muuta määritel-

män sisältöä. 

 

 

8 § Valtiontukea koskevien säännösten soveltaminen 
 
Pykälän 4 momenttiin lisättäisiin mahdollisuus myöntää tukea uusiutuvan energian tuotantoa ja 
jakelua koskevaan investointiin vähämerkityksisenä tukena. Tämä mahdollistaa elpymistuen 
myöntämisen olemassa olevien uusiutuvan energian tuotantoa ja jakelua harjoittavien laitosten 
uudistamiseen 30 prosentin tukitasolla Manner-Suomen tukikelpoisilla maaseutualueilla. Maa-
seutuohjelman mukaisesti elpymistuella tuettaviin muihin kuin uusien biokaasulaitosten inves-
tointeihin tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena. Pykälän nykyinen 5 momentti mahdol-
listaa elpymistuen myöntämisen muille toimialoille vähämerkityksisenä tukena.  
 
 
9 § Yrityksen perustamistuella tuettava toiminta 
 
Pykälän 1 momenttia täydennettäisiin siten, että omistajanvaihdosten tukeminen elpymistuella 
olisi mahdollista. Tukea omistajanvaihdosten valmisteluun myönnettäisiin ainoastaan harvaan 
asutuksi ja ydinmaaseuduksi luokitelluilla maantieteellisillä alueilla. Luokittelu perustuisi Suo-
men ympäristökeskuksen ylläpitämään paikkatietopohjaiseen Kaupunki-maaseutuluokitukseen. 
Elpymistuki kohdistuisi hakijalle, joka suunnittelee yrityksen perustamista omistajanvaihdok-
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sen kautta. Tuki ei ole tarkoitettu yritykselle tai yrittäjälle, joka suunnittelee yrityksensä myy-
mistä, vaan tuki on tarkoitettu kohdeyrityksen ostajalle. Yritystoiminnan ostamisella tarkoite-
taan sekä osakkeiden että liiketoiminnan ostamista. 
 
Lisäksi maaseutuohjelmassa on tuen edellytyksenä, että kohdeyrityksen hallinta siirtyy tuensaa-
jalle toimenpiteen toteuttamisen aikana.  
 
 
12 § Yrityksen perustamis- ja kehittämistoimenpiteet 
 
Pykälään lisättäisiin uusi 5 momentti, jossa rajattaisiin myönnettävän tuen käyttötarkoitus 1 mo-
mentin 1 kohdan mukaiseen palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttämiseen omista-
janvaihdoksen valmistelussa.  
 
 
16 § Perustamistuen määrä 
 
Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin uusi 4 kohta, jonka perusteella omistajanvaihdokseen myön-
nettävän elpymistuen määrä olisi enintään 10 000 euroa. 
 
Lisäksi pykälän 3 momentissa täsmennettäisiin, että samalle hakijalle myönnettävien eri tukien 
yhteismäärä ei myöskään elpymistuen osalta ylitä maaseutuasetuksen liitteen II mukaista yri-
tyksen perustamistuen enimmäismäärää. 
 
Pykälän 4 momentissa säädettäisiin myös omistajavaihdokseen kohdistuvan tuen alarajasta, 
joka olisi 5 000 euroa. 
 
 
27 § Investointituen määrä 
 
Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin uusi 4 kohta, jossa säädettäisiin elpymistuella tuettavien in-
vestointien tukiprosentit. Tukitaso olisi Manner-Suomen tukikelpoisilla maaseutualueilla 30 
prosenttia. Tukea kohdennettaisiin maaseutuohjelman mukaisesti pienille yrityksille. Tukea 
kohdennettaisiin uusiutuvan energian tuotantoa ja jakelua harjoittavan laitoksen uudistamiseen. 
Yrityksen energiamuodon vaihtamisella uusiutuvaan energiaan ja uusiutuvan energian käytön 
lisäämisellä tarkoitettaisiin esimerkiksi investointeja aurinkoenergiaan (keräimet ja paneelit) ja 
lämpöpumppuratkaisuja sekä muuta uusiutuvan energian tuotantoa yrityksen käyttöön. Myös 
energia- ja materiaalitehokkuuden parantamista tuettaisiin. Lisäksi tuettaisiin digitaalisuuden 
lisäämistä yritystoiminnassa sekä parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönottamista.  
 
Paras käyttökelpoinen tekniikka eli BAT -tekniikka (Best Available Techniques) on määritelty 
ympäristönsuojelulain (527/2014) 5 pykälässä.  BAT –tekniikan soveltamisen taustalla on teol-
lisuuden päästöjä koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU (Industrial 
Emissions Directive, IED).  
 
Uusien biokaasulaitosten investointeihin tukea myönnettäisiin uusien korkeammalla 50 pro-
sentin tukitasolla, jolloin tukitaso olisi sama maatalouden investointituen kanssa. Maatalouden 
investointituessa edellytyksenä on, että tuotettu biokaasu käytetään tilan tuotantotoimintaan. El-
pymistukea biokaasuntuotantoon saavan maaseudun pienyrityksen on puolestaan myytävä tuo-
tettu biokaasu ulkopuolisille asiakkaille. Biokaasun myynti voidaan todentaa esimerkiksi myyn-
tisopimusten avulla.  
 



   
  

 

 4  

 

 

 

Kun kyse on maataloustuotteiden jalostamisesta ja kaupan pitämisestä, elpymistukea myönnet-
täisiin 2 momenttiin lisättävän uuden 5 kohdan mukaan. Tukitaso olisi Manner-Suomen tuki-
kelpoisilla maaseutualueilla 35 prosenttia. Tukea ei myönnettäisi maaseutualueen ulkopuolisille 
alueelle. Tuki kohdennettaisiin enintään pienyrityksen kokoluokan täyttäville yrityksille. Tuki-
kohteita olisivat parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönottaminen, digitaalisuuden lisäämi-
nen yritystoiminnassa, energiamuodon vaihtaminen uusiutuvaan energiaan ja uusiutuvan ener-
gian käytön lisääminen sekä energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen, joka tarkoittaa 
esimerkiksi ruokahävikin vähentämiseen tähtääviä investointeja.  
 
Elpymistuella tuettavien investointien tukikohteet toteuttavat osittain samoja tavoitteita. Tämä 
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että digitaalinen ratkaisu voi samalla parantaa energiatehokkuutta ja 
sitä, että parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönottaminen voi samalla vähentää energian-
tarvetta ja vähentää ruokahävikkiä.  
 
 
28 § Perustamistuen maksaminen 
 
Omistajanvaihdosta koskevan elpymistuen osalta pykälän 2 momenttia täsmennettäisiin siten, 
että elpymistuki voitaisiin maksaa henkilölle omistajanvaihdoksen valmisteluun ennen kuin yri-
tys on virallisesti perustettu. 
 
Maaseudun kehittämisohjelmassa on edellytetty, että omistajanvaihdokseen myönnettävän el-
pymistuen viimeisen erän maksamisen edellytyksenä on oltava omistajanvaihdoksen tapahtu-
minen. Tämän vuoksi tämä maksatusedellytys säädettäisiin elpymistukena myönnettävän pe-
rustamistuen osalta. 
 
 
Ehdotuksen vaikutukset 

 
Ehdotuksen taloudelliset vaikutukset valtiontalouteen sisältyvät maaseutuohjelmaan ja perustu-
vat komission 4.8.2021 hyväksymään ohjelmanmuutokseen. 
 
Ehdotuksella olisi myönteisiä vaikutuksia maaseudulla toimivien mikroyritysten ja pienten yri-
tysten toimintaedellytysten paranemiseen ja elpymiseen covid-19-kriisin jälkeisenä aikana. El-
pymistuki täydentää siirtymäkaudella 2021-2022 käytössä olevia niin sanottuja siirtymäkauden 
varoja, joiden kohdentaminen pysyy ennallaan.  
 
Elpymisvaroilla tuettavat investoinnit suunnataan kokonaiskestävällä tavalla toteutettaviin in-
vestointeihin, joilla on vahva ympäristö- ja ilmastomyönteinen painotus Euroopan vihreän ke-
hityksen ohjelman mukaisesti, erityisesti investoinnit ympäristöystävälliseen teknologiaan. Li-
säksi investoinneilla edistetään digitaalisten ratkaisujen käyttöönottamista kaikkein pienim-
missä yrityksissä, joiden rajalliset resurssit eivät yksinään riittäisi tällaisten investointien toteut-
tamiseen.  
 
Elpymisvaroista tuettavalla perustamistuella edistettäisiin maaseudulla omistajanvaihdoksia. 
Omistajanvaihdosten edistämisellä on merkitystä yritystoiminnan monipuolisuuden ja maaseu-
dun elinvoimaisuuden säilyttämisen kannalta.  
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Asian valmistelu 
 
Asia on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä. Ruokavirastoa on kuultu valmisteluvai-

heessa.  
 Asetusehdotuksen taustalla oleva ohjelmanmuutos on käsitelty ja hyväksytty ohjelman seu-

rantakomitean kokouksessa 1.12.2020. Maa- ja metsätalousministeriön lisäksi seurantakomite-
assa ovat edustettuina valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, 
Ruokavirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, maakuntien liitot, Suomen Kunta-
liitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry, Svenska lantbruksproducenternas 
centralförbund SLC rf, Suomen Yrittäjät ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, STTK ry va-
rajäsenenään Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, ProAgria Keskusten Liitto ry 
varajäsenenään Svenska Lantbrukssällskapens förbund SLF rf, Suomen 4H-liitto ry, Maa- ja 
kotitalousnaisten Keskus ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry varajäsenenään Natur och Miljö 
rf, SEY Suomen eläinsuojelu ry varajäsenenään Animalia ry, Maaseudun kehittäjät ry, Suomen 
Kylät ry ja Leader-ryhmät sekä pysyvänä asiantuntijana Euroopan komission edustaja. 

 
Koska asetusehdotus koskee yritystukia, se on x.x.2021 toimitettu tiedoksi yritystukineuvot-

telukunnalle. Yritystukineuvottelukunta on 1.9.2021 päättänyt kevennetystä lausuntopyyntöme-
nettelystä koskien tukiohjelmiin tehtäviä muutoksia. Euroopan elpymisrahaston edellyttämät 
muutokset nykyisiin tukiohjelmiin tai tukiohjelman jatkaminen voidaan 1.9.2021 tehdyn pää-
töksen perusteella tuoda yritystukineuvottelukunnalle tiedoksi jälkikäteen. 

 
Ehdotuksesta on pyydetty lausunnot seuraavilta tahoilta: valtiovarainministeriö, työ- ja elin-

keinoministeriö, Ruokavirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, Leader-ryhmät, 
Suomen Yrittäjät ry, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry, Svenska Lantbrukspro-
ducenternas Centralförbund SLC rf, ProAgria Keskusten Liitto ry sekä Suomen Biokierto ja 
Biokaasu ry. Lisäksi lausuntopyyntö oli saatavilla maa- ja metsätalousministeriön verkkosi-
vuilla. 

 
Saaduissa lausunnoissa… 
 
 
Voimaantulo 
 
Ehdotetaan, että asetusmuutos tulee voimaan x.x.2021 ja se on voimassa osana alkuperäistä 

asetusta. 
 



   

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Statsrådets förordning 

om ändring av statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden 

I enlighet med statsrådets beslut 
ändras i statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden (80/2015) 1, 2, 8, 9, 12, 16, 

27 och 28 §,  
av dem 8, 9 och 28 § sådana de lyder i förordning 182/2017 samt 27 § sådan den lyder delvis 

ändrad i förordningarna 187/2017 och 999/2017, som följer: 
 

1 § 

Tillämpningsområde 

Denna förordning tillämpas på sådant företagsstöd för landsbygden som beviljas mikroföretag 
samt små och medelstora företag och som avses i artikel 17.1 b och artikel 19.1 a ii) och 19.1 b 
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckl-
ing från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 1698/2005, nedan landsbygdsförordningen, och i 3 kap. i lagen om 
stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014), nedan lagen om landsbygdsutveckling, samt i 
programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020. 

Denna förordning tillämpas också på nyetableringsstöd och investeringsstöd, nedan återhämt-
ningsstöd, som finansieras med Ejflus återhämtningsmedel 2021 och 2022. 
 

2 § 

Definitioner 

I denna förordning avses med 
1) gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden 

kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jord-
bruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre mark-
naden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

2) den allmänna gruppundantagsförordningen kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 
genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artik-
larna 107 och 108 i fördraget, 

3) stödområdena I och II stödområden som bestämts med stöd av 43 § i lagen om utveckling 
av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik 
(756/2021), 

4) stödområde III andra regioner i Finland än de som hör till de områden som avses i 3 punk-
ten, med undantag av landskapet Åland, 

5) försök sådan på en affärsplan baserad kund- och marknadsorienterad planering, testning 
och utveckling av nya produkter och tjänster samt verksamhetsmodeller som stärker företagets 
verksamhetsbetingelser som är begränsad till omfattning, tid och kostnader. 

https://www.finlex.fi/sv/laki/smur/2014/20140028


   

  

 

 2  

 

 

 

8 §  

Tillämpning av bestämmelserna om statligt stöd  

När nyetableringsstöd för företag beviljas för inledande av sådan företagsverksamhet på 
landsbygden som inte hör till jordbrukssektorn eller skogsbruket, iakttas artikel 45 i gruppun-
dantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden. 

När stöd beviljas för investeringar och genomförbarhetsstudier som avser förädling, salufö-
ring och utvecklande av jordbruksprodukter iakttas artikel 81.2 i landsbygdsförordningen. 

När investeringsstöd beviljas för bearbetning av jordbruksprodukter till icke-jordbrukspro-
dukter iakttas artikel 44 i gruppundantagsförordningen för jordbruks- och skogsbrukssektorn 
och för landsbygdsområden, eller stödet beviljas som stöd av mindre betydelse.  

När stöd beviljas för investeringar i produktion och distribution av förnybar energi, iakttas 
artikel 17 eller 41 i den allmänna gruppundantagsförordningen eller beviljas stödet som stöd av 
mindre betydelse. 

När investeringsstöd beviljas för annan investering än sådan som avses i 2—4 mom. iakttas 
artikel 14 eller 17 i den allmänna gruppundantagsförordningen, eller stödet beviljas som stöd 
av mindre betydelse. Stöd för investeringar som gäller framställning av pelletar, briketter, bio-
kol och andra motsvarande högre förädlade fasta bränslen beviljas med iakttagande av artikel 
17 i den allmänna gruppundantagsförordningen. Stöd för investeringar som gäller produktion 
av brännved, skogsflis, träbaserade återvinningsbränslen och andra fasta träbaserade bränslen 
beviljas som stöd av mindre betydelse.  

När stödet beviljas som stöd av mindre betydelse iakttas dock bestämmelserna om stödnivåer 
i 27 §.  

Stöd för genomförbarhetsstudier som gäller sådana investeringar som avses i 3—5 mom. be-
viljas som stöd av mindre betydelse. 

När den som ansöker om stöd ansöker om stöd som beviljas som stöd av mindre betydelse 
ska han eller hon till ansökan foga en anmälan om de stöd av mindre betydelse som han eller 
hon har tagit emot under det innevarande skatteåret och de två föregående skatteåren. 
 

9 §  

Verksamhet som stöds med nyetableringsstöd för företag 

Ett nytt företag och ett verksamt företag som moderniserar sin affärsverksamhet och vilka är 
verksamma på landsbygden kan beviljas stöd för inledande av sådan företagsverksamhet som 
inte hör till jordbrukssektorn eller skogsbruket samt för genomförande av sådana försök som 
främjar inledande av företagsverksamhet. För förberedelse av ägarbyten kan en köpare av före-
tagsverksamhet beviljas återhämtningsstöd inom ett geografiskt område som klassificerats som 
glesbygd och kärnlandsbygd enligt den klassificering av stads- och landsbygdsområden baserad 
på geografisk information som Finlands miljöcentral svarar för. 

En förutsättning är att en företagare som inleder verksamhet inte har grundat ett nytt företag 
före den 1 januari 2014, med undantag av jordbruksföretag. När det gäller ett verksamt företag 
krävs det att företagsverksamhet vid tidpunkten för inlämnande av ansökan har bedrivits utan 
avbrott i minst tre år. 

Ett verksamt företag ska i sin affärsplan visa att den åtgärd som stöds riktar sig mot en ny 
verksamhetsenhet, en ny bransch, en ny affärsverksamhet, ett nytt marknadsområde, en ny pro-
dukt eller service eller till nya kunder. Antalet arbetstimmar som använts för arbete för en ny 
affärsverksamhet ska beroende på arten av den åtgärd som genomförs bokföras i företaget, och 
verksamheten ska på ett tydligt sätt särskiljas från företagets nuvarande affärsverksamhet i form 
av ett internt projekt.  
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Stöd för grundande av ett nytt företag beviljas inte en sökande som vid tidpunkten för inläm-
nande av stödansökan har ansökt om och har beviljats startstöd till unga jordbrukare enligt 6 § 
i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) eller en sökande i fråga om vilken arbets- 
och näringsbyrån fattat ett positivt beslut om startpeng med stöd av 8 kap. i lagen om offentlig 
arbetskrafts- och företagsservice (916/2012). Nyetableringsstöd för företag kan dock beviljas 
efter att minimitiden för den verksamhet som bedrivs i enlighet med startstödet till unga jord-
brukare har löpt ut. 

Med sökande avses i 4 mom. också en fysisk person enligt 18 § 4 mom. i lagen om lands-
bygdsutveckling som utövar sådant bestämmande inflytande i företaget som avses i 7 § i denna 
förordning. 
 
 

12 §  

Åtgärder för etablering och utvecklande av ett företag 

Stöd beviljas för följande etableringsåtgärder i ett nytt företag: 
1) anlitande av tjänster, sakkunniga och konsulter, 
2) hyra av produktionsenheter, maskiner och anordningar, 
3) övriga behövliga åtgärder vid grundande av ett nytt företag. 
Stöd kan beviljas för följande etableringsåtgärder för ny affärsverksamhet i ett verksamt fö-

retag:  
1) anlitande av externa tjänster, sakkunniga och konsulter, 
2) deltagande i mässor, utställningar och andra motsvarande evenemang, 
3) övriga behövliga åtgärder som gäller inledande av ny affärsverksamhet i ett företag. 
Dessutom kan stöd beviljas ett nytt eller verksamt företag för genomförande av försöksåtgär-

der enligt affärsplanen. 
I de åtgärder som stöds får det ingå sådana anskaffningar av anläggningstillgångar som avses 

i 33 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968). 
För förberedelse av ägarbyte kan stöd beviljas endast för etableringsåtgärder enligt 1 mom. 1 

punkten.  
 
 
 

16 §  

Nyetableringsstödets belopp 

Nyetableringsstöd för företag kan beviljas på basis av affärsplanen till ett maximibelopp på 
1) 35 000 euro för grundande av ett nytt företag, 
2) 35 000 euro för ny affärsverksamhet i ett verksamt företag, 
3) 10 000 euro för försök, 
4) 10 000 euro för förberedelse av ägarbyte. 

Stödet beviljas i form av bidrag. 
Under programperioden 2014—2020 kan de stöd som avses i 1—4 punkten beviljas en och 

samma sökande endast en gång så att stödbeloppet enligt bilaga II till landsbygdsförordningen 
inte överskrids. I fråga om det sammanlagda maximibeloppet av nyetableringsstöd för företag 
samt av andra stöd som ska betraktas som statliga stöd iakttas vad som föreskrivs om kumule-
ring av stöd i gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygds-
områden. 

Stöd beviljas dock inte om stödbeloppet enligt 1 mom.1, 2 och 4 punkten underskrider 
5 000 euro eller om stödbeloppet enligt 3 punkten underskrider 2 000 euro. 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20071476
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2012/20120916
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1968/19680360
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27 §  

Beloppet av investeringsstöd 

Stöd kan beviljas i form av bidrag så att beloppet av stödet inte överstiger följande procent-
andelar av de kostnader som ligger till grund för stödet: 

1) 35 procent i fråga om små företag på stödområde I och 20 procent på stödområde II och 
III, med undantag för kommunerna Viitasaari, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Karstula, 
Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi och Saarijärvi, där stödprocenten är 30,  

2) 35 procent i fråga om mikroföretag på öar utan fast vägförbindelse på stödområde I, II och 
III,  

3) med avvikelse från 1 punkten 20 procent i fråga om små företag för produktion och distri-
bution av förnybar energi, framställning av pelletar, briketter, biokol och andra motsvarande 
högre förädlade fasta bränslen samt produktion av brännved, skogsflis, träbaserade återvin-
ningsbränslen och andra träbaserade bränslen på stödområde I, II och III , eller, i fråga om en 
ny anläggning som bedriver produktion och distribution av förnybar energi, 30 procent. 

4) 30 procent i återhämtningsstöd till små företag på stödområde I, II och III för förnyelse av 
en anläggning för produktion och distribution av förnybar energi, för byte av energiform till 
förnybar energi, för ökad användning av förnybar energi, för förbättrad energi- och materialef-
fektivitet samt för ibruktagande av bästa tillgängliga nya teknik och digital teknik eller, om det 
är fråga om en ny anläggning för produktion och distribution av biogas, 50 procent. 

För förädling och saluföring av jordbruksprodukter kan stöd dock beviljas i form av bidrag så 
att beloppet av stödet inte överstiger följande procentandelar av de kostnader som ligger till 
grund för stödet: 

1) 35 procent i fråga om mikroföretag på stödområde I, II och III, 
2) med avvikelse från 1 punkten 40 procent i fråga om mikroföretag för sådana investeringar 

på stödområde I, II och III som görs av nya gemensamma företag som två eller flera mikrofö-
retag grundat för samarbete inom produktion eller handel,  

3) 30 procent i fråga om små företag på stödområde I, II och III, 
4) 25 procent i fråga om medelstora företag på stödområde I och 20 procent på stödområde II 

och III, 
5) 35 procent i återhämtningsstöd till små företag i landsbygdsområden på stödområde I, II 

och III för byte av energiform till förnybar energi, ökad användning av förnybar energi, förbätt-
rad energi- och materialeffektivitet samt ibruktagande av bästa tillgängliga nya teknik och digi-
tal teknik. 

De procentandelar som anges i 2 mom. 1, 3 och 4 punkten kan ökas med 20 procentenheter i 
fråga om en sådan investering som gäller förädling och saluföring av jordbruksprodukter och 
som stöds i samband med ett utvecklingsprojekt som genomförs av en sådan innovationsgrupp 
för landsbygden som avses i 5 § 30 punkten i lagen om landsbygdsutveckling.  

Den sammanlagda procentandelen för stöd som beviljas för en investering och annat stöd som 
betraktas som statligt stöd får inte överstiga de procentandelar som fastställs i denna paragraf. 
När det gäller en investering som förordats av en lokal aktionsgrupp betraktas som statligt stöd 
även eventuell finansiering som kommunen beviljat.  

En förutsättning för beviljande av stöd är att stödmottagaren till minst 25 procent finansierar 
de godtagbara kostnaderna för investeringen med sådan finansiering som inte utgör offentligt 
stöd.  

Andelen offentligt stöd som ingår i lån eller säkerheter som tidsmässigt anknyter till samma 
investeringsobjekt och som beviljats som driftskapital eller för investering av en annan aktör 
som beviljar stöd ska i sin helhet beaktas i det sammanlagda maximibeloppet av stöd.  

Stöd beviljas dock inte om stödbeloppet underskrider 2 000 euro.  
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28 §  

Betalning av nyetableringsstöd  

Nyetableringsstödet betalas i poster som motsvarar genomförandet av de åtgärder som god-
känts i stödbeslutet. Den första betalningsposten av nyetableringsstödet kan uppgå till högst en 
tredjedel av det beviljade nyetableringsstödet.  

Den första posten av ett nyetableringsstöd som beviljats ett nytt företag kan betalas när åt-
gärdsplanen har godkänts genom ett stödbeslut. En ytterligare förutsättning är, med undantag 
för förberedelse av ett ägarbyte, att företaget har grundats och i enlighet med gällande bestäm-
melser antecknats i handelsregistret, i registret över mervärdesskattskyldiga och i förskottsupp-
bördsregistret. 

Den andra posten av nyetableringsstödet kan betalas när minst hälften av de genom stödbe-
slutet godkända åtgärderna enligt åtgärdsplanen har genomförts, om det inte är fråga om den 
sista posten.  

Den sista posten av nyetableringsstödet kan betalas när samtliga åtgärder enligt den godkända 
åtgärdsplanen har genomförts. En förutsättning för utbetalning av den sista posten av återhämt-
ningsstödet är att ägareombyte har genomförts. 

——— 
Denna förordning träder i kraft den 2021. 

 
 

Helsingfors den   2021 

 
 
 
 

Jord- och skogsbruksminister 
 
 
 
 

Lagstiftningsråd 
 



Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 

 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 

muutetaan maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (80/2015) 1, 2, 8, 9, 12, 16, 27 ja 28 §, 

 sellaisina kuin niistä ovat 8, 9, ja 28 § asetuksessa 182/2017 sekä 27 § osaksi asetuksissa 187/2017 ja 999/2017, 

seuraavasti: 

1 § 

Soveltamisala 

Tätä asetusta sovelletaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 

kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 1305/2013, jäljempänä maaseutuasetus, 17 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 19 artiklan 1 kohdan 

a alakohdan ii alakohdassa ja mainitun kohdan b alakohdassa, maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun 

lain (28/2014), jäljempänä kehittämistukilaki, 3 luvussa ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014–

2020 tarkoitettuun mikroyrityksille, pienille yrityksille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään maaseudun 

yritystukeen. 

Tätä asetusta sovelletaan myös maaseuturahaston elpymisvaroista vuosina 2021 ja 2022 rahoitettaviin perustamistukiin 

ja investointitukiin, jäljempänä elpymistuki. 

 

2 § 

Määritelmät 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 

1) maa- ja metsätalouden ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetuksella tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja 

maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annettua komission asetusta (EU) N:o 702/2014; 

2) yleisellä ryhmäpoikkeusasetuksella tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi 

perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annettua komission asetusta (EU) N:o 651/2014; 

3) I tukialueella alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa tarkoitetuista 

tukialueista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (445/2014) tarkoitettua ensimmäistä tukialuetta I ja II tukialueilla 

alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) 43 §:n 

perusteella määrättyjä tukialueita; 

4) II tukialueella 3 kohdassa mainitussa valtionneuvoston asetuksessa tarkoitettua toista tukialuetta; 

54) III tukialueella muita kuin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja Suomen alueita, lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa; 

65) kokeilulla sellaista yrityksen toimintaedellytyksiä vahvistavien, liiketoimintasuunnitelmaan perustuvien uusien 

tuotteiden ja palveluiden sekä toimintamallien asiakas- ja markkinalähtöistä suunnittelua, testaamista ja kehittämistä, 

jolla on rajattu laajuus ja aikataulu sekä rajatut kustannukset. 

 

8 §  

Valtiontukea koskevien säännösten soveltaminen  

Myönnettäessä yrityksen perustamistukea maatalousalan ja metsätalouden ulkopuolisen yritystoiminnan aloittamiseen 

maaseutualueella noudatetaan maa- ja metsätalouden ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetuksen 45 artiklaa. 

Field Code Changed
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Myönnettäessä tukea maataloustuotteiden jalostusta, kaupan pitämistä ja kehittämistä koskevaan investointiin ja 

toteutettavuustutkimukseen noudatetaan maaseutuasetuksen 81 artiklan 2 kohtaa. 

Myönnettäessä investointitukea maataloustuotteiden jalostukseen muiksi kuin maataloustuotteiksi noudatetaan maa- ja 

metsätalouden ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetuksen 44 artiklaa tai tuki myönnetään vähämerkityksisenä 

tukena.  

Myönnettäessä tukea uusiutuvan energian tuotantoa ja jakelua koskevaan investointiin, noudatetaan yleisen 

ryhmäpoikkeusasetuksen 17 tai 41 artiklaa taikka tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena.  

Myönnettäessä investointitukea muuhun kuin 2–4 momentissa tarkoitettuun investointiin noudatetaan yleisen 

ryhmäpoikkeusasetuksen 14 tai 17 artiklaa taikka tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena. Tuki pellettien, 

brikettien ja biohiilen sekä muiden vastaavien pidemmälle jalostettujen kiinteiden polttoaineiden valmistusta koskevaan 

investointiin myönnetään noudattaen yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 17 artiklaa. Tuki polttopuun, puutähdehakkeen, 

puuperäisten kierrätyspolttoaineiden ja muiden kiinteiden puupohjaisten polttoaineiden tuotantoa koskevaan 

investointiin myönnetään vähämerkityksisenä tukena.  

Myönnettäessä tuki vähämerkityksisenä tukena on kuitenkin noudatettava, mitä 27 §:ssä tukitasoista säädetään.  

Tuki 3–5 momentissa tarkoitettuihin investointeihin liittyviin toteutettavuustutkimuksiin myönnetään 

vähämerkityksisenä tukena. 

Hakiessaan vähämerkityksisenä tukena myönnettävää tukea tuen hakijan tulee liittää hakemukseen ilmoitus kuluvan ja 

kahden sitä edeltävän verovuoden aikana saamastaan vähämerkityksisestä tuesta. 

9 §  

Yrityksen perustamistuella tuettava toiminta 

Tukea voidaan myöntää maatalousalan ja metsätalouden ulkopuolisen yritystoiminnan aloittamiseen ja aloittamista 

edistävien kokeilujen toteuttamiseen uudelle yritykselle ja liiketoimintaansa uudistavalle toimivalle yritykselle 

maaseutualueella. Omistajanvaihdosten valmisteluun voidaan yritystoiminnan ostajalle myöntää elpymistukea Suomen 

ympäristökeskuksen ylläpitämän paikkatietopohjaisen Kaupunki-maaseutuluokituksen mukaisella harvaan asutuksi 

maaseuduksi ja ydinmaaseuduksi luokitellulla maantieteellisellä alueella. 

Edellytyksenä on, että aloittava yrittäjä ei ole perustanut uutta yritystä ennen 1 päivää tammikuuta 2014, lukuun 

ottamatta maatalousyrityksiä. Toimivalta yritykseltä edellytetään, että yritystoimintaa on tukihakemuksen 

jättämishetkellä harjoitettu yhtäjaksoisesti vähintään kolmen vuoden ajan. 

Toimivan yrityksen tulee liiketoimintasuunnitelmassa osoittaa, että tuettava toimenpide kohdistuu uuteen 

toimintayksikköön, toimialaan, liiketoiminta-alueeseen, markkina-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun taikka uusiin 

asiakkaisiin. Uuden liiketoiminnan hyväksi tehdystä työstä on toteutettavan toimenpiteen luonteesta riippuen pidettävä 

yrityksessä työtuntikirjanpitoa ja toiminta on selkeästi erotettava yrityksen nykyisestä liiketoiminnasta yrityksen 

sisäiseksi projektiksi.  

Tukea ei myönnetä uuden yrityksen perustamiseen hakijalle, joka tukihakemuksen jättämishetkellä on hakenut 

maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) 6 §:n mukaista nuoren viljelijän aloitustukea, jolle se on 

myönnetty tai jolle työ- ja elinkeinotoimisto on tehnyt myönteisen starttirahapäätöksen julkisesta työvoima- ja 

yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 8 luvun nojalla. Yrityksen perustamistukea voidaan kuitenkin myöntää sen 

jälkeen, kun nuoren viljelijän aloitustuen mukaisen toiminnan jatkamiselle säädetty vähimmäisaika on täyttynyt. 

Hakijalla tarkoitetaan 4 momentissa myös kehittämistukilain 18 §:n 4 momentin mukaista luonnollista henkilöä, jolla on 

yrityksessä tämän asetuksen 7 §:n mukainen määräysvalta. 

 

12 §  

Yrityksen perustamis- ja kehittämistoimenpiteet 

Tukea voidaan myöntää seuraaviin uuden yrityksen perustamistoimenpiteisiin: 
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1) palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö; 

2) tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraus; 

3) muut uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeelliset toimenpiteet. 

Tukea voidaan myöntää seuraaviin toimivan yrityksen uuden liiketoiminnan perustamistoimenpiteisiin:  

1) ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö; 

2) osallistuminen messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin; 

3) muut yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet. 

Lisäksi tukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman mukaisten kokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen uudelle tai 

toimivalle yritykselle. 

Tuettaviin toimenpiteisiin voi sisältyä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 33 §:ssä tarkoitettuja 

käyttöomaisuuden hankintoja. 

Omistajanvaihdoksen valmisteluun voidaan myöntää tukea ainoastaan 1 momentin 1 kohdan mukaisiin 

perustamistoimenpiteisiin.  

16 §  

Perustamistuen määrä 

Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman perusteella enintään: 

1) 35 000 euroa uuden yrityksen perustamiseen; 

2) 35 000 euroa toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan; 

3) 10 000 euroa kokeiluun; 

4) 10 000 euroa omistajanvaihdoksen valmisteluun. 

Tuki myönnetään avustuksena. 

Edellä 1 momentin 1–4 kohdassa tarkoitettua kutakin tukea voidaan ohjelmakauden 2014–2020 aikana myöntää samalle 

tuen hakijalle vain kerran siten, että maaseutuasetuksen liitteessä II säädetyn tuen määrä ei ylity. Yrityksen 

perustamistuen ja muun valtiontueksi katsottavan tuen yhteenlasketun enimmäismäärän osalta noudatetaan, mitä tukien 

kasautumisesta säädetään maa- ja metsätalouden ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetuksessa. 

Tukea ei kuitenkaan myönnetä, jos 1 momentin 1, ja 2 ja 4 kohdan mukaisen tuen määrä alittaisi 5 000 euroa tai jos 3 

kohdan mukaisen tuen määrä alittaisi 2 000 euroa. 

 

27 §  

Investointituen määrä 

Tukea voidaan myöntää avustuksena siten, että tuen määrä ei ylitä seuraavia prosenttiosuuksia tuen perusteena olevista 

kustannuksista: 

1) pienelle yritykselle I tukialueella 35 prosenttia sekä II ja III tukialueella 20 prosenttia lukuun ottamatta Viitasaaren, 

Pihtiputaan, Konneveden, Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Saarijärven kuntia, joissa 

tukiprosentti on 30;  
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2) mikroyritykselle ilman kiinteää tieyhteyttä olevilla saarilla I, II ja III tukialueella 35 prosenttia;  

3) 1 kohdasta poiketen pienelle yritykselle uusiutuvan energian tuotantoon ja jakeluun, pellettien, brikettien, biohiilen ja 

muiden vastaavien pidemmälle jalostettujen kiinteiden polttoaineiden valmistukseen sekä polttopuun, puutähdehakkeen, 

puuperäisten kierrätyspolttoaineiden ja muiden puuperäisten polttoaineiden tuotantoon I, II ja III tukialueella 

20 prosenttia tai, jos kyseessä on uusiutuvan energian tuotantoa ja jakelua harjoittava uusi laitos, 30 prosenttia; 

4) pienelle yritykselle elpymistukea I, II ja III tukialueella uusiutuvan energian tuotantoa ja jakelua harjoittavan 

laitoksen uudistamiseen, energiamuodon vaihtamiseen uusiutuvaan energiaan, uusiutuvan energian käytön lisäämiseen, 

energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen sekä parhaan käyttökelpoisen uuden tekniikan ja digitaalisen tekniikan 

käyttöönottamiseen 30 prosenttia taikka, jos kyseessä on biokaasuntuotantoa ja jakelua harjoittava uusi laitos, 50 

prosenttia. 

Maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen tukea voidaan kuitenkin myöntää avustuksena siten, että tuen 

määrä ei ylitä seuraavia prosenttiosuuksia tuen perusteena olevista kustannuksista: 

1) mikroyritykselle I, II ja III tukialueella 35 prosenttia; 

2) 1 kohdasta poiketen mikroyritykselle kahden tai useamman mikroyrityksen tuotannollista tai kaupallista yhteistyötä 

varten perustaman uuden yhteisen yrityksen investointiin I, II ja III tukialueella 40 prosenttia;  

3) pienelle yritykselle I, II ja III tukialueella 30 prosenttia; 

4) keskisuurelle yritykselle I tukialueella 25 prosenttia sekä II ja III tukialueella 20 prosenttia;. 

5) pienelle yritykselle elpymistukea I, II ja III tukialueen maaseutualueilla 35 prosenttia energiamuodon vaihtamiseen 

uusiutuvan energiaan, uusiutuvan energian käytön lisäämien, energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen sekä 

parhaan käyttökelpoisen uuden tekniikan ja digitaalisen tekniikan käyttöönottamiseen. 

Edellä 2 momentin 1, 3 ja 4 kohdassa mainittuja prosenttiosuuksia voidaan korottaa 20 prosenttiyksiköllä, kun kyseessä 

on kehittämistukilain 5 §:n 30 kohdassa tarkoitetun maaseudun innovaatioryhmän toteuttaman kehittämishankkeen 

yhteydessä tuettava maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskeva investointi.  

Investointiin myönnettävän tuen ja muun valtiontueksi katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu määrä ei saa 

ylittää tässä pykälässä vahvistettuja prosenttiosuuksia. Paikallisen toimintaryhmän puoltamassa investoinnissa 

valtiontueksi katsotaan myös mahdollinen kuntarahan osuus.  

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuen saaja rahoittaa investoinnin hyväksyttävistä kustannuksista vähintään 25 

prosenttia sellaisella rahoituksella, johon ei liity julkista tukea.  

Ajallisesti samaan investointikohteeseen liittyvään muun rahoitusta myöntävän tahon käyttöpääomaksi tai investointiin 

myöntämään lainaan ja takaukseen sisältyvä julkisen tuen osuus otetaan kokonaisuudessaan huomioon tukien 

yhteenlasketussa enimmäismäärässä.  

Tukea ei kuitenkaan myönnetä, jos tuen määrä alittaisi 2 000 euroa.  

 

 

28 §  

Perustamistuen maksaminen  

Perustamistuki maksetaan tukipäätöksessä hyväksyttyjen toimenpiteiden toteuttamista vastaavina erinä. Perustamistuen 

ensimmäinen maksuerä voi olla enintään kolmasosa myönnetyn perustamistuen määrästä.  

Uudelle yritykselle myönnetyn perustamistuen ensimmäinen erä voidaan maksaa, kun toimenpidesuunnitelma on 

hyväksytty tukipäätöksellä. Lisäksi edellytyksenä on omistajanvaihdoksen valmistelua lukuun ottamatta, että yritys on 

perustettu ja merkitty voimassa olevien säännösten mukaisesti kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja 

ennakkoperintärekisteriin. 



Perustamistuen toinen erä, ellei kyseessä ole viimeinen maksuerä, voidaan maksaa, kun vähintään puolet 

toimenpidesuunnitelman mukaisista tukipäätöksellä hyväksytyistä toimenpiteistä on toteutettu.  

Perustamistuen viimeinen erä voidaan maksaa, kun hyväksytyt toimenpidesuunnitelman mukaiset toimenpiteet on 

kokonaisuudessaan toteutettu. Elpymistuen viimeisen erän maksamisen edellytyksenä on omistajanvaihdoksen 

toteutuminen. 
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