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LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MAATILAN IN-
VESTOINTITUEN KOHDENTAMISESTA ANNETUN ASETUKSEN LIITTEEN MUUTTAMI-
SESTA 

 

 

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta. 

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 22.3.2021 ensisijaisesti sähköpostilla osoittee-
seen kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 
VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, word- tai rtf -tallennusmuo-
dossa. Lausunnot ovat julkisia. 

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. 

Lisätietoja antavat maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki, p. 0295 16 2437 ja lainsäädäntö-
neuvos Mika Saari, p. 0295 16 2134, sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi 

 

 

Osastopäällikkö  Minna-Mari Kaila 
 

 

Lainsäädäntöneuvos  Mika Saari 

 

LIITTEET: 
Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ja muistio 

 

Ministeriön lausuntopyynnöt löytyvät myös internet-sivustolta MMM:n vireillä olevat lausuntopyynnöt 

http://mmm.fi/lausunnolla
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JAKELU  
Valtiovarainministeriö 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Ruokavirasto 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry 
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf 
ProAgria Keskusten Liitto 
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry 



MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Luonnos 
   
   

 

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MAATILAN INVESTOINTITUEN 
KOHDENTAMISESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN LIITTEEN 
MUUTTAMISESTA 

1  Yleistä 

Vuonna 2014 alkaneella ohjelmakaudella kaikki maatilan investointituet sisältyvät 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014—2020, jäljempänä ohjelma, 
riippumatta siitä, rahoitetaanko tuki kokonaan kansallisista varoista vai osaksi Euroo-
pan unionin maaseuturahaston varoista. Ohjelma ja sen toimenpiteet perustuvat Eu-
roopan unionin lainsäädäntöön (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) 
N:o 1303/2013, (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 sekä niiden nojalla an-
netut komission delegoidut asetukset ja täytäntöönpanoasetukset). 

Ohjelmakautta 2014—2020 on pidennetty 31.12.2022 asti Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) 2020/2220 tiettyjen siirtymäsäännösten vahvistamisesta 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroo-
pan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten vuosina 2021 ja 
2022 sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 
1307/2013 muuttamisesta varojen ja soveltamisen osalta vuosina 2021 ja 2022 ja ase-
tuksen (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta varojen ja tällaisen tuen jakamisen osalta 
vuosina 2021 ja 2022. 

Kansallisesti maatilan investointituista säädetään maatalouden rakennetuista anne-
tussa laissa (1476/2007) sekä lain nojalla annetuilla asetuksilla. Valtioneuvoston ase-
tuksella maatalouden rakennetuesta (240/2015) säädetään investointituessa jatkuvasti 
noudatettavista ehdoista ja menettelyistä tukea myönnettäessä, maksettaessa ja seu-
rattaessa. Valtioneuvoston asetuksella maatilan investointituen kohdentamisesta 
(241/2015) säädetään tuettavien investointien kohteista ja niiden tuen määrästä. Tu-
kikohteiden tukimuodot ja tuen määrät esitetään asetuksen 241/2015 liitteessä. 

2  Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi  

Ehdotuksen tarkoituksena on edistää biokaasuinvestointien toteutumista ohjelman ja 
pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Tämän 
vuoksi valtioneuvoston asetuksen 241/2015 liitettä muutettaisiin siten, että liitteen 
mukaista energiantuotannon avustuksen enimmäismäärää korotettaisiin biokaasun 
tuotantoon kohdistuvissa maatilainvestoinneissa 40 prosentista 50 prosenttiin. Inves-
tointituen myöntämisen ehdot pysyisivät muilta osin nykyistä vastaavina. 

Maatilan investointituen enimmäismäärät sisältyvät ohjelmaan, joten niihin kohdistu-
vat muutokset edellyttävät ohjelman muuttamista. Suomi on 8.2.2021 esittänyt Eu-
roopan komissiolle ohjelman muutosta, jolla biokaasun tuotantoon kohdistuvissa 
maatilainvestoinneissa tuen enimmäistukiprosenttia nostettaisiin 10 prosenttiyksi-
köllä 40 prosentista 50 prosenttiin. Ohjelmanmuutosesitys on käsitelty ohjelman seu-
rantakomiteassa 1.12.2020. Suomen esitys on parhaillaan Euroopan komission käsi-
teltävänä ja asetusehdotus on tarkoitus antaa komission hyväksymispäätöksen jäl-
keen. 
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3  Vaikutukset valtion talouteen (maatilatalouden kehittämisrahasto ja val-
tion talousarvion momentit 30.10.40 ja 30.10.41) 

Ehdotuksen taloudelliset vaikutukset sisältyvät ohjelmaan ja perustuvat sen muutok-
seen, jonka komissio on hyväksynyt. 

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole suoraa vaikutusta valtion menoihin tai maatilatalou-
den kehittämisrahaston varojen kokonaistarpeeseen, sillä rakennetuet myönnetään 
valtion talousarviossa ja rahaston käyttösuunnitelmassa tarkoitukseen käytettävissä 
olevien varojen rajoissa. Jos haettu tukimäärä ylittäisi käytettävissä olevien varojen 
määrän, rahoitettavat hakemukset valittaisiin valintamenettelyä käyttäen varojen ra-
joissa. Ehdotuksen vaikutukset valtion talousarvioon ja maatilatalouden kehittämisra-
hastoon syntyvät investointituen hakijoille myönnettävien avustusten tuki-intensitee-
tin korotuksesta. 

Biokaasuinvestointien tukitason korotus parantaisi biokaasutuotannon kannatta-
vuutta, minkä osaltaan arvioidaan lisäävän maatilojen biokaasuinvestointeja. Myös 
teknologian parantunut toimivuus ja saatavuus sekä kiinnostus uusiutuvan energian 
positiivisiin talous- ja ympäristövaikutuksiin ovat lisänneet maatilojen kiinnostusta 
biokaasun tuotantoon. Tämän vuoksi arvioidaan, että vuoden 2023 loppuun men-
nessä maatiloilla toteutettaisiin noin 20 biokaasuinvestointia, joihin sidottaisiin ohjel-
massa maatalouden rakennetukiin osoitettua avustusrahoitusta enintään 6 miljoonaa 
euroa. 

Tukijärjestelmän toimenpanosta vastaavat Ruokavirasto sekä elinkeino, liikenne-ja 
ympäristökeskukset. Tukijärjestelmää on tarkoitus toteuttaa hallinnonalan menoke-
hyksen sekä vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman tai vastaavan tulevan ohjelman 
asettamien henkilöresurssien rajoissa. 

4  Voimaantulo ja soveltaminen 

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan xx.xx.2021. Asetusta sovellettaisiin myös 
sen voimaan tullessa vireillä olevaan tukihakemukseen. Tällöin ehdotetut muutokset 
koskisivat myös vuoden 2021 edellisillä tukijaksoilla vireille tulleita investointituki-
hakemuksia, joihin ei vielä ole tehty tukipäätöstä. Soveltaminen ennen voimaan tuloa 
vireille tulleeseen tukihakemukseen toimisi hakijan eduksi, sillä tällöin tälle ei syn-
tyisi tarvetta peruuttaa tukihakemustaan suunnitellun biokaasuinvestoinnin rahoitta-
miseksi ja hakea uudelleen korkeampaa investointitukea seuraavalla hakujaksolla, 
mikä voisi myös viivästyttää investoinnin aloittamista. 

5  Valmistelu ja tarkastus 

Asetusehdotus on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä. Asetusehdotuksen 
taustalla oleva ohjelman muutos on käsitelty ja hyväksytty ohjelman seurantakomi-
tean kokouksessa 1.12.2020. Maa- ja metsätalousministeriön lisäksi seurantakomite-
assa ovat edustettuina valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristö-
ministeriö, Elintarviketurvallisuusvirasto, Ruokavirasto, elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukset, Suomen kuntaliitto, Maakuntien liitot, Maa- ja metsätaloustuotta-
jien keskusliitto MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Suo-
men yrittäjät, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 
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varajäsenenään Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK, ProAgria Keskusten 
liitto varajäsenenään Svenska Lantbrukssällskapens förbund, Suomen 4H-liitto, Maa- 
ja kotitalousnaisten Keskus, Suomen luonnonsuojeluliitto varajäsenenään Natur och 
Miljön, SEY Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto varajäsenenään Eläinsuojeluliitto 
Animalia, Maaseudun kehittäjät, Suomen Kylätoiminta ja Leader-ryhmät sekä pysy-
vänä asiantuntijana Euroopan komission edustaja. 

Ehdotuksesta on pyydetty lausunnot seuraavilta tahoilta: valtiovarainministeriö, työ- 
ja elinkeinoministeriö, Ruokavirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, 
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry, Svenska Lantbruksproducenter-
nas Centralförbund SLC rf, ProAgria Keskusten Liitto sekä Suomen Biokierto ja 
Biokaasu ry. Lisäksi lausuntopyyntö oli saatavilla maa- ja metsätalousministeriön 
verkkosivuilla. 

Lausunnoissa… 



   
  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Valtioneuvoston asetus 
maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muut-

tamisesta 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 

(241/2015) liite, sellaisena kuin se on asetuksessa 271/2016, seuraavasti: 
 

——— 
Tämä asetus tulee voimaan  päivänä kuuta 2021. 
Tätä asetusta sovelletaan myös asetuksen voimaan tullessa vireillä olevaan tukihakemuk-

seen. 
 
Helsingissä xx.xx.2021 
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Liite 
 
Tukikohde Korkotukilainan 

määrä hyväksyt-
tävistä kustan-
nuksista, pro-
senttia 

Korkotuen 
määrä hyväk-
syttävistä kus-
tannuksista, 
prosenttia 

Avustuksen määrä hyväksyttä-
vistä kustannuksista, prosent-
tia 

Korotus 

      AB-tukialue 
Muu kuin 

AB-tukialue  
Lypsy- ja nautakarjatalous 
(3 §) 60 10 40 35 1 ja 5 

Sikatalous (4 §) 65 10 30 30 1 ja 5 
Lihasiipikarjatalous (5 §) 65 10 20 20 1 ja 5 
Lammas- ja vuohitalous (6 §) 60 10 40 35 1 ja 5 
Hevostalous (7 §) 65 10 30 30 5 
Mehiläistalous (8 §) - - 25 25 5 
Turkistalous (9 §) 65 10 - - 5 
Kasvihuonetuotanto (10 §) 65 10 30 30 1 ja 5 
Kuivaamo (11 §) 65 10 25 25 2 ja 5 
Salaojitus (12 §) - - 35 35 3 ja 5 
Sadonkorjuukone yhteiskäyt-
töön (13 §) - - 10 10 5 

Tuotantovarasto (14 §) 65 10 30 30 5 
Konevarasto (15 §) - - 20 20 5 
Energiantuotanto (16 §) - - 40 40 5 ja 6 
Maataloustuotteiden myynti-
kunnostus (17 §) - - 30 30 5 

Työympäristöä, tuotantohygie-
niaa, eläinten hyvinvointia tai 
ympäristön tilaa edistävät in-
vestoinnit (18 §) 

1 mom. 1 ja 2 kohta 
1 mom. 3 ja 4 kohta 

- - 

 
 
 
 

30 
35 

 
 
 
 

30 
35 

4 ja 5 

      1 Avustuksen määrää korotetaan 10 prosenttiyksiköllä, jos hakija täyttää nuoren viljelijän aloitustuen myön-
tämisen edellytykset ja hakijan tilanpidon aloittamisesta ei ole tukea haettaessa kulunut viittä vuotta enempää. 
2 Avustuksen määrää korotetaan 5 prosenttiyksiköllä, jos kuivaamoa käytetään kahden tai useamman maatilan 
viljan tai heinän kuivaamiseen. 
3 Avustuksen määrää korotetaan 5 prosenttiyksiköllä säätösalaojituksessa. 

4 Avustuksen määrää korotetaan 5 prosenttiyksiköllä, jos kyse on lietelannan sijoituslevitystä edistävän lait-
teen hankinnasta, joka toteutetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014—2020 tarkoitetul-
la ympäristökorvauksen peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden kohdentamisalueella tai laite tulee kahden tai 
useamman maatilan käyttöön millä tahansa alueella. 
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5 Avustuksen määrää korotetaan 20 prosenttiyksiköllä, jos investointi toteutetaan Eurooppalaisen innovaa-
tiokumppanuuden (EIP) yhteydessä. 

 
6 Avustuksen määrää korotetaan 10 prosenttiyksiköllä, jos kyse on biokaasun tuotannosta. 
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