
Ruokasektorin koordinaatiohankkeen kokoamaa Covid-19 

koronavirusepidemiaan liittyvää yrityskohtaista rahoitustietoa 

HUOMAA, ETTÄ PÄIVITYKSIÄ ON SAATTANUT TULLA YHTEENVEDON JÄLKEEN!  

 

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatiohanke tiedottaa, 33/2020 (9.11.2020) 

Alkutuotannon väliaikainen tuki koronapandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin, uudet 

ehdot 4.11. alkaen 

Uusien ehtojen mukaan tukea voi saada 2000–80 000 euroa ja tukea voidaan myöntää myös 

kuluihin, jotka syntyvät tuotantoeläinten terveyden ja yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi 

välttämättömien rehujen hankinnasta. Maatalouden alkutuotannon tuki on tarkoitettu alkutuotannon 

alalla toimiville, koronapandemiasta suoraan kärsineille yrityksille, esim. sellaiset erikoistuneet 

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

ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai oleellisesti heikentynyt pandemian vuoksi. 

 

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatiohanke tiedottaa, 18/2020 (19.5.2020) 

Koronarahoituksen haku avautui nyt myös maatilakytkentäisille, maataloustuotteita 

jalostaville ja alkutuotannon yrityksille – HOX! Tärkeä viestiä yrityksille 

Maaseudun yritysten ja alkutuotannon väliaikaisen tuen haku on alkanut Hyrrä-asiointipalvelussa. 

Ensimmäiset hakemukset on jo otettu käsittelyyn ELY-keskuksissa ja päätöksenteko alkaa tällä 

viikolla. Tuki on tarkoitettu koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin eikä se edellytä 

kehittämistoimenpiteitä yritykseltä. Tuen määrä on 5000–10 000 euroa ja päätöksen avustuksesta 

tekee ELY-keskus. 

Hakemusta tehdessä kannattaa varmistaa, että menoja esitetään riittävän kattavasti, jotta tuella 

voidaan varmistaa yrityksen toiminnan jatkuminen koronakriisin yli. Hyväksyttäviä menoja ovat 

esimerkiksi henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakulut. Tarkemmat tiedot hyväksyttävistä menoista ovat 

Ruokaviraston verkkosivuilla: www.ruokavirasto.fi/koronarahoitus. 

Maaseudun yritysten väliaikaista tukea voivat hakea yritykset, jotka toimivat samalla y-

tunnuksella maatilan kanssa ja harjoittavat muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai 

kalataloutta. Tukea voivat hakea myös maataloustuotteiden jalostusta ja myyntiä harjoittavat alle 10 

henkilöä työllistävät yritykset. Maataloustuotteita ovat esimerkiksi meijerituotteet, myllytuotteet, 

teurastamotuotteet ja lihavalmisteet, vihannekset, kasvikset, marjat ja sienet sekä näistä valmistetut 

tuotteet, rehut ja lemmikkieläinten ruoka. 

Alkutuotannon väliaikaista tukea voivat hakea esimerkiksi erikoistuneet maatilat, porotilat ja 

puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden 

menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi. 

Lisätietoja yrittäjälle:  
Lisätiedot tuesta ja sen hakemisesta: www.ruokavirasto.fi/koronarahoitus 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/uutiset/alkutuotannon-valiaikaista-tukea-voi-hakea-nyt-uusilla-ehdoilla/
https://publish.ne.cision.com/l/xqianbldc/hyrra.ruokavirasto.fi
http://www.ruokavirasto.fi/koronarahoitus
http://www.ruokavirasto.fi/koronarahoitus


Kysymyksiä ja vastauksia väliaikaisesta tuesta maatilakytkentäisille yrityksille ja 

maataloustuotteiden jalostajille ja myyjille 

Kysymyksiä ja vastauksia alkutuotannon väliaikaisesta tuesta 

 

 

 

 

 

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatiohanke tiedottaa, 12/2020 (6.4.2020) 

Covid-19 koronavirusepidemian aiheuttamien haittojen vähentämiseen liittyviä 

yrityskohtaisia rahoituksia  

1. Yksinyrittäjät 

Yksinyrittäjät eivät kuulu ELY-keskusten avustuksen piiriin, vaan yksinyrittäjille 

koronavirusepidemiasta aiheutuneiden häiriöiden lieventämiseksi tarkoitettu erillinen tuki: 

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yksinyrittajille-2000-euron-toimintatuki-

koronavirustilanteessa-haku-avautuu-mahdollisimman-pian Tuki haetaan kunnalta.  

2. Yritykset, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä  

ELY-keskukset suuntaavat poikkeusrahoitusta yrityksille, joissa työskentelee enintään viisi 

henkilöä hakemuksen jättämishetkellä. : http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus  

Business Finland rahoittaa yrityksiä, joissa työskentelee yli 5 henkilöä: 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/ 

3. Yli viisi henkilöä työllistävät yritykset 

Business Finlandin rahoitus on suunnattu pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii 

koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantoketjuhäiriöistä. Rahoitus kohdentuu pk-

yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk), joilla on 6-250 työntekijää, ja midcap-yrityksille, joiden 

liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-

asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/  

4. Finnvera apuna rahoitusjärjestelyissä 

Valtion erityisrahoittaja Finnvera myöntää takauksia yritysten uusille lainoille. Hallitus 

mahdollistaa Finnveran takausten kautta yrityksille 10 miljardin euron 

lisärahoituksen.  https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille  

5. Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesin rahoitusohjelma keskisuurten yritysten turvaamiseksi 

https://publish.ne.cision.com/l/xqianbldc/www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian-aiheuttamiin-talousvaikeuksiin/maaseudun-yritysten-valiaikainen-tuki/kysymyksia-ja-vastauksia-maaseudun-yritysten-valiaikaisesta-tuesta
https://publish.ne.cision.com/l/xqianbldc/www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian-aiheuttamiin-talousvaikeuksiin/maaseudun-yritysten-valiaikainen-tuki/kysymyksia-ja-vastauksia-maaseudun-yritysten-valiaikaisesta-tuesta
https://publish.ne.cision.com/l/xqianbldc/www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian-aiheuttamiin-talousvaikeuksiin/alkutuotannon-valiaikainen-tuki/kysymyksia-ja-vastauksia-alkutuotannon-valiaikaisesta-tuesta
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yksinyrittajille-2000-euron-toimintatuki-koronavirustilanteessa-haku-avautuu-mahdollisimman-pian
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yksinyrittajille-2000-euron-toimintatuki-koronavirustilanteessa-haku-avautuu-mahdollisimman-pian
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/
https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille


Vakautusrahoitusta voi hakea Teollisuussijoitus, Tesin verkkosivujen kautta tiistaista 14.4.2020 

alkaen. Tesi julkaisee silloin tarkemmat tiedot ohjelmasta ja rahoituksen hakemisesta. 

http://www.teollisuussijoitus.fi/ 

6. Maaseudun yrityksien tukipaketti 

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee maaseudun yrityksille tukipakettia. Tukirahoitus 

kohdistettaisiin maaseutumatkailuyrityksille, maataloustuotteita jalostaville yrityksille sekä muille 

maaseutumaisten alueiden mikroyrityksille ja maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa 

harjoittaville maatiloille. Tukea valmistellaan myös kalastusaluksille, kalankasvatukselle ja 

kalanjalostusyrityksille: https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maa-ja-metsatalousministerio-

valmistelee-maa-ja-elintarviketalouden-tukipakettia#82532ef5 

 

 

7. Maaseutuohjelman kehittämishankkeiden mahdollisuudet  

Maaseutuohjelman kehittämishankkeissa on paljon mahdollisuuksia auttaa koronan aiheuttamiin 

hankaluuksiin. Hankkeiden sisältöjen mukaisesti neuvonta, ohjeistus ja tiedonvälitys saattavat 

helpottaa yrittäjien tilannetta huomattavasti: 

https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/viestinta2/terveiset-maalta-ja-

maailmalta/maaseutuohjelman-kehittamishankkeissa-on-paljon-mahdollisuuksia-auttaa-koronan-

aiheuttamiin-hankaluuksiin-kehittamishankkeissa-monia-mahdollisuuksia-koronan-aiheuttamiin-

hankaluuksiin 

Huomaa myös Ruokaviraston Usein kysyttyä: covid-19-koronaviruksen vaikutus tukiin: 

https://www.ruokavirasto.fi/teemat/tuet-ja-rahoitus/usein-kysyttya-covid-19-koronaviruksen-

vaikutus-tukiin/  
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Ruokasektorin koordinaatiohanke ja toteuttaa 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 

    
 


