MAATALOUDEN
HUOLTOVARMUUSPAKETTI

Maatilojen poikkeuksellinen
mukautustuki AB-tukialueen tiloille
KENELLE
AB-tukialueen tilat, joille on myönnetty 2021
kasvihuonetuotannon tukea, puutarhatuotteiden
varastointitukea tai sika- ja siipikarjatalouden
tuotannosta irrotettua tukea.
Maataloustoimintaa on jatkettava tänä vuonna
tukiehtojen mukaisesti.
TUEN HAKEMINEN
Haettava 8.–18.8.2022.
Tukea haetaan sähköisesti Vipu-palvelussa
tai paperilomakkeella nro 523.
LISÄTIETOJA
Kuntien yhteistoiminta-alueet

Yht.
20,5 milj.

€

KENELLE
Koskee maatalouden tuotantorakennuksia (ei
maapohjaa tai metsätalouden tuotantorakennuksia)
Rehujen, poltto- ja voiteluaineiden, sähkön ja
lannoitteiden osuus maatalouden menoista ennen
varauksia, poistoja ja korkokuluja oltava vähintään 15 %.

TUET
2022

TUEN HAKEMINEN
Haettava itse OmaVerossa syyskuun puolivälistä
lokakuun loppuun. Aikataulu tarkentuu. Maksu
marras-joulukuun vaihteessa. Jos kiinteistövero on jo
maksettu, kiinteistövero palautetaan jo
maksamattomia veroja tai muita esteitä
palautukselle ei ole. Jos kiinteistöveroa
on vielä maksamatta, kiinteistöveron
Enint.
määrä alenee tuen verran.
LISÄTIETOJA
Verohallinto

Lisämaksut pohjoisen alueen maatiloille

TUEN MAKSU
Maksetaan automaattisesti tukia vuonna
2022 hakeneille tiloille. Maksetaan elokuun
2022 ja huhtikuun 2023 välillä.
LISÄTIETOJA
ELY-keskukset, kuntien yhteistoiminta
-alueet ja Ruokavirasto.

KENELLE
Luonnonhaittakorvausta ja sen kotieläinkorotusta vuonna 2022 hakeneet maatilat.

Yht.
21 milj.

€

35 000

€/hakija

Energiaverojen vuoden 2021 palautus
Kansallinen luonnonhaittakorvauksen lisämaksu

KENELLE
Maksetaan C-tukialueen tiloille korotuksina
kasvihuonetuotannon, puutarhatuotteiden
varastointi- sekä sika- ja siipikarjatalouden
tuotannosta irrotettuun tukeen.

Kiinteistöverotuki

TUEN MAKSU
Maksetaan automaattisesti luonnonhaittakorvauksen ennakoiden
maksun yhteydessä lokakuusta 2022 alkaen. Tuki maksetaan
korvauksen korotuksena. Kotieläinkorotukset ja niiden lisämaksut
maksetaan korvauksen normaalin maksun yhteydessä
toukokuussa 2023.
LISÄTIETOJA
ELY-keskukset, kuntien yhteistoiminta-alueet ja Ruokavirasto.

Yht.
120 milj.

€

KENELLE
Koskee maataloudenharjoittajia, viljankuivaajia ja
ammattimaisia kasvihuoneviljelijöitä. Maksetaan
kevyestä ja raskaasta polttoöljystä sekä R-luokan
biopolttoöljystä.
TUEN MAKSU
Maksettiin automaattisesti viikkojen 22–23 aikana
niille, jotka ovat saaneet aiemmin hyväksytyn
päätöksen vuoden 2021 energiaveron
Yht.
palautushakemukseensa.
LISÄTIETOJA
Verohallinto

45 milj.

€
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miljoonaa
euroa

Investointitukea vaihtoehtoisiin
energialähteisiin ja muihin
huoltovarmuuteen liittyviin
investointeihin ja muutoksiin
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7

miljoonaa
euroa

Maksuvalmiuslainojen
valtiontakausten
lisäämiseen
(Makeran pääomitus)

30

miljoonaa
euroa

Ravinne- ja energiaomavaraisuuden parantamiseen:

9

miljoonaa
euroa

14,5
miljoonaa
euroa

lisärahoitusta
ravinteiden
kierrätyksen
kokeiluohjelmaan

25

miljoonaa
euroa

Investointitukea muun muassa
biokaasumädätteiden
kehittyneisiin käsittelytekniikoihin

Investointitukea muun muassa
ravinteiden talteenoton kehittyneisiin
teknologioihin ja niihin liittyviin kone-,
laite-, rakennus- ja laitosinvestointeihin

kosteikkoviljelyyn

