
MAATILOJEN

INVESTOINTITUET

2021 - 2022

(siirtymäkausi)

Sivu 1 14.12.2020



Siirtymäkauden varat (elvytysvarat)

• Maatilojen investointituet rahoitetaan osittain 

EU-varoilla

1) Ns. EU-osarahoitteisia tukia

2) Osa kokonaan kansallisesti 

rahoitettuja 

• Erolla merkitystä mm. maksatuksen 

menettelyissä
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INVESTOINTITUELLA 

TAVOITELLAAN

• Maatilojen kilpailukyvyn ja kannattavuuden 

sekä tuotanto-olosuhteiden parantamista 

(alkutuotannon säilyttämiseksi nykytasolla)

• Eläinten hyvinvoinnin ja työympäristön 

parantamista

• Energiatehokkuuden parantamista ja 

uusiutuvan energian käytön lisäämistä

• Vaikuttamista maataloustuotannon 

aiheuttamaan ilmasto- ja 

ympäristökuormitukseen
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TUKIJÄRJESTELMÄN KESKEISET 

PERIAATTEET

• Jatkuva haku, tuki myönnetään 

tukijaksoittain määrärahojen puitteissa

• Päätökset tehdään n. kahden kuukauden 

aikana hakujakson päättymisestä

• Investointitukihanketta ei saa aloittaa 

ennen tukipäätöstä
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TUEN SAAJA

• 18 v.

• Ammattitaitovaatimus

• Luonnollinen henkilö

• Yksityisoikeudellinen yhteisö, joka harjoittaa 

elinkeinonaan maataloutta

• Myös yksityisoikeudellinen yhteisö, jonka

• Osakkaista tai jäsenistä enemmän kuin 

puolet on luonnollisia henkilöitä ja 

• Tarkoituksena on edistää yhteistoimintaa 

osakkaiden tai jäsenten harjoittamassa 

maatalouden tuotantotoiminnassa
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TUKIMUODOT

Avustus

Korkotukilainan korkotuki

- Valtion maksama korkotuki on 3 % ja asiakkaalle maksama 

korko on väh. 1 %.

Valtiontakaus (mahdollinen kotieläinrakentamiskohteissa, 

jatkossa myös bioenergiahankkeissa?)
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MAATILAA JA 

TUOTANTOTOIMINTAA 

KOSKEVAT EDELLYTYKSET

• Maatalouden kannattavuus ja vakavaraisuus

• Tarkastelu perustuu 

liiketoimintasuunnitelman yrittäjätuloon ja 

kannattavuuskertoimeen 

• Liiketoimintasuunnitelman mukaan 

maatalouden yrittäjätulo vähintään 25 000 

€, tarkastellaan 5 v. tuen myöntämisestä
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LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

• Vaaditaan muissa investoinneissa paitsi:

• Salaojitus

• Mehiläistalous

• Sadonkorjuukoneen hankinta 

yhteiskäyttöön

• Työympäristöä, tuotantohygieniaa, 

eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa 

edistävät investoinnit

• Suunnitelman kustannukset sisältyvät 

investoinnin hyväksyttäviin kustannuksiin 
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VALINTAMENETTELY

• Sovelletaan kaikkiin tukikelpoisiin 

hakemuksiin kaikilla tukijaksoilla

• Tuen hakijoiden yhdenvertainen kohtelu

• Saatava pisteitä vähintään kolmesta 

kriteeristä
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VALINTAKRITEERIT

1) Vaikutus tuen kohteena olevan yrityksen 

talouteen (painoarvo 25 %)

2) Vaikutus tuen kohteena olevan yrityksen 

kilpailukykyyn (painoarvo 20 %)

3) Vaikutus ympäristöön (painoarvo 20 %)

4) Vaikutus tuotanto-olosuhteisiin (painoarvo 

15 %)
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VALINTAKRITEERIT

5) Vaikutus ohjelman muiden tavoitteiden 

toteutumiseen, esim. yhteishanke 

(painoarvo 10 %)

6) Elinkeinon merkitys kokonaistulonmuo-

dostukseen (painoarvo 10 %)

• Ympäristön tilaa parantavissa 

investoinneissa valintakriteereiden 1) ja 2) 

painokertoimet ovat 15 %, 3) ja 4) 

painokertoimet ovat 25 %
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HANKINTOJEN 

KILPAILUTTAMINEN 

1) Tuen enimmäismäärä on yli 50 % ja 

hankinnan arvo yli 30 000 € 

/rakentamisinvestoinneissa yli 150 000 € 
→ ns. Hilma-kilpailutus

2) Muissa yli 10 000 €: n hankinnoista pyydettävä 

tarkoituksenmukaisella tavalla riittävä määrä 

tarjouksia (käytännössä väh. kolme kpl)
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HILMA-KILPAILUTUS

• Ilmoitus www. hankintailmoitukset.fi

• Tarjouspyyntö

• Tarjoajan ja tarjouksen valinta

• Hankintaa koskeva ratkaisu 

• DOKUMENTOINTI
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TUKIKOHTEET JA TUKITASOT

TUKIKOHDE AVUSTUS-%       KT-%

Lypsy- ja nautakarjatalous 35* 60 (10)

Sikatalous 30*    65 (10)

Lihasiipikarjatalous 20* 65 (10)

Lammas- ja vuohitalous 35* 60 (10)

Hevostalous 30 65 (10)

* Nuorille  + 10 % (tuen hakija max. 40 v. ja alle 5 v. 

tilanpidon aloittamisesta)
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TUKIKOHTEET JA TUKITASOT

TUKIKOHDE AVUSTUS-%       KT-%

Mehiläistalous 25 -

• myös koneet ja laitteet

Kasvihuonetuotanto 30* 65 (10)

Salaojitus 35 -

* Nuorille  + 10 % (tuen hakija max. 40 v. JA alle 5 v. 

tilanpidon aloittamisesta)
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Syksystä 2020 eteenpäin!!!

• Lihakarjainvestointien uudisrakennukset ja laajentamiset 

vain emolehmätuotantoon

• Muut nautakarjainvestoinnit ja parsinavetat vain 

peruskorjaukseen, kun eläinpaikat ei lisäänny

• Lypsykarjainvestoinneissa vaaditaan jatkossa meijerin 

tuotantosopimus

• Lypsylehmien määrä on laskenut viime vuosina ja tämä 

aiheuttaa vasikkapulaa lihakarjatiloille
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TUKIKOHTEET JA TUKITASOT

TUKIKOHDE AVUSTUS-%       KT-%

Kuivaamo 25* 65 (10)

• + 5 %, jos kuivaamoa käytetään kahden tai 

useamman maatilan tarpeisiin 

• Lämmöntuotantojärjestelmään myönnetään 

energiantuotanto tuen mukaisesti 40 % avustusta, 

jos käytetään uusiutuvaa energiaa.

Perunan ja sokerijuurikkaan 10 -

Nostokoneet yht. käyttöön
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TUKIKOHTEET JA TUKITASOT 

TUKIKOHDE AVUSTUS-%       KT-%

Tuotantovarasto 30 65 (10)

tuote- tuotantopanos- ja 

tarvikevarastot

Konevarasto 20 -

Energiantuotanto 40 (50 %?)* -

Maataloustuotteiden 30 -

myyntikunnostus 

myös koneet ja laitteet

* bioenergiahankkeet
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Energiantuotanto

• Tukea voidaan myöntää maatilan energiantuotannossa 

tarvittavaan rakentamisinvestointiin siltä osin kuin 

energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa.

- (voi tulla muutos)

• Lämpökeskukset ja biokaasulaitokset

• Hyödynnetään uusiutuvaa energiaa:

- hake  ym. metsäenergia

- Jätelämpöä, vesistön, ilman, maaperän tai auringon lämpöä 

tai muuta uusiutuvaa energianlähdettä biomassa mukaan 

lukien

- Aurinkoenergia (sähköntuotanto)

- (Bioenergia mahdollisesti 50 %:n avustus)
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TUKIKOHTEET JA TUKITASOT

TUKIKOHDE AVUSTUS-%      

- Työympäristöä parantavat inv. 30

(ruokinta-, lannanpoistolaitteet,

lypsy helpottavat laitteet ym.

- Tuotantohygieniaa parantavat inv. 30

(tuotantopihan asfaltointi)

- Eläinten hyvinvointia parantavat inv.    35

(parsimatot, jaloittelutarhat ym.)

- Ympäristön tilaa edistävät inv. 35

(lantalat, lietelannan sijoituslaitteet)
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TUKIKOHTEET JA TUKITASOT

• Lietelannan multaavissa levityslaite-

investoinneissa avustusta korotetaan 5 %

- jos yhteiskäyttöön

-Maaseutuohjelman ympäristökorvauksen 

kasvipeitteisyyden kohdentamisalueella (Jämsä, 

Kuhmoinen)
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TUEN HAKEMINEN

• Sähköisesti :

• Edellyttää Suomi.fi valtuutuksen

Ohjeet: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-

meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/hyrra/
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TUEN HAKEMINEN

• Mahdollista toimittaa kaikki liitteet 

sähköisesti ja hoitaa kaikki asiointi

• Täydennykset

• Maksatushakemukset 

• jatkoaikahakemukset

• Myös paperihakemus mahdollinen
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TUEN HAKU JA MYÖNTÖ

• Jatkuva haku

• Tukipäätökset tukijaksoissa n. kahden 

kuukauden kuluessa

• Seuraava hakujakso päättyy 15.1.2021

• Tukijaksot vuosittain:

• 16.1. – 15.3.

• 16.3. – 15.8.

• 16.8. – 15.10.

• 16.10. – 15.1.
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TUEN HAKU JA MYÖNTÖ

• Vain tukiehdot täyttävät hakemukset 

mukana valintamenettelyssä

→ tarvittavat asiakirjat, huom. viranomaisluvat

• Tuen vähimmäismäärät:

• Rakentaminen 7000 €

• Muut kohteet 3000 €
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HAKEMUKSEN LIITTEET

• Liiketoimintasuunnitelma

• Rakennussuunnitelmat:

- Pääpiirustukset: 

• Asemapiirustus

• Pohjapiirustus 

• Julkisivupiirustus

• Leikkauspiirustus

- Kustannusarvio

- Rakennusselostus

• Mahdolliset kone- ja laitetarjoukset 3 kpl
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HAKEMUKSEN LIITTEET

• Myönnetty rakennus- tai toimenpidelupa tai 

toimenpideilmoitus / 

rakennuslupaviranomaisen selvitys ellei 

mitään edelle mainituista tarvita

• Mahdollinen ympäristölupa/ilmoitus

• Maatalouden 2-lomake

• Tuenhakijoiden verotuspäätökset

• Velkaluettelo
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LISÄTIETOJA

• www.ruokavirasto.fi

• www.maaseutu.fi

• ELY-keskus:

• etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

• Rahoitusasiantuntija Jyrki Ijäs, 0295 024547

• (Rahoitusasiantuntija Risto Janhunen, 0295 024549)

• Rakennusasiantuntija Erja Vainionpää, 0295 024076

Rakentamisasiat

• Maksatusasiantuntija Niina Aspinmaa, 0295 024015

Maksatusasiat
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