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Maatalouden investointituki /
Maaseutuohjelma 2014-2020
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Maatilojen investointituet 2014-2020
• Maaseutuohjelmassa 2014–2020 voidaan maatilojen
energiainvestointeihin myöntää avustusmuotoista tukea ja
valtiontakausta
• Avustus on 40% avustuskelpoisista kustannuksista
• Tuettavista kohteista suurin osa on maatilojen hakelämpökeskuksia, mutta myös muiden energiamuotojen suosio
on kasvanut (maalämpö, biokaasu ja etenkin aurinkopaneelit)
• Valtiontakaus maatilojen uusiutuvan energian
investoinneille on ollut haettavissa 20.12.2017 alkaen
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ELY-keskuksissa hyväksyttyjen energiahanke-rakennussuunnitelmien kehitys
vuosina 2015 - 2017 [kpl]
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ELY-keskuksissa hyväksyttyjen energiahanke-rakennussuunnitelmien kehitys
vuosina 2015 – 2017, teho yhteensä [MW]
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Maatilojen investointituet 2014-2020
Tuki biokaasutraktoreille
• Varsinaiselle traktorille ei voi saada tukea, mutta biokaasukäytön
mahdollistavalle muutokselle ja laitteille voi saada tuen
• Dieselmoottorien muutokset ja lisälaitehankinnat, joilla traktorit ja
muut maatalouskoneet saadaan biokaasukäyttöisiksi, voivat olla
tukikelpoisia ympäristön tilan parantamistoimenpiteenä (18§ , VNa
maatilan investointituen kohdentamisesta, 241/2015).
• Ei tarkempia teknisiä vaatimuksia, mutta hakemuksessa on
pystyttävä perustelemaan investointi ympäristön tilaa parantavana
toimenpiteenä.
• Tuki on avustusta 35 % tukikelpoisista kustannuksista, joita ovat
ovat uuden laitteen hankinta- ja sen tarpeelliset
asennuskustannukset.
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Maatilojen investointituet, rajauksia
• Maaseutuohjelman kautta maksettavia tukia
energiatuotannolle rajaavat mm. EU:n uusiutuvan energian
kestävyyskriteerit ja EU:n valtiontukien suuntaviivat
• Jos tuotanto ei täytä kestävyyskriteereitä, sitä ei voida tukea
• Suuntaviivoista maatilojen energiantuotantoa säätelevät
maatalousalan suuntaviivat ja niitä koskeva
ryhmäpoikkeusasetus
• KOMISSION ASETUS (EU) N:o 702/2014, tiettyjen maa- ja
metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta
sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti (ns. maatalouden
ryhmäpoikkeusasetus)
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Ryhmäpoikkeusasetuksen rajaukset
• Suomi on sitoutunut noudattamaan ryhmäpoikkeusasetuksen
rajoitteita mm. maatiloille myönnettävien investointitukien osalta

• Artikla 14, kohta 4:
• ”Investointi voi liittyä biopolttoaineiden tuotantoon tai energian
tuotantoon uusiutuvista energialähteistä maatiloilla edellyttäen,
että tuotanto ei ylitä kyseisen maatilan keskimääräistä vuotuista
polttoaineen tai energian kulutusta. Jos investointi tehdään
biopolttoaineiden tuotantoon, tuotantolaitoksen
tuotantokapasiteetti saa vastata enintään liikennepolttoaineen
keskimääräistä vuosikulutusta maatilalla eikä tuotettua
biopolttoainetta saa myydä markkinoilla”
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Maaseutuohjelman yritysrahoitus
2014-2020

Sivu 9

2014-2020

Maaseutuohjelman yritysrahoitus 2014-2020
• Maaseutuohjelmassa 2014–2020 yritys- ja
kehittämishankkeisiin yht. 621 milj. € julkista rahoitusta
• Yritysrahoitusta ei ole kiintiöity osuus riippuu alueellisesta ja
paikallisesta päätöksenteosta
• Arvio yritysrahoituksen osuudesta n. 301 milj. € (+ Leader)
• Yritysrahoitus kohdentuu maatalouden alkutuotannon
ulkopuolisiin investointeihin – esim. teknologiateollisuus,
elintarvikkeiden jalostus, uusiutuva energia (ml. biokaasu),
matkailu ja muut palvelut.
• Rahoituksella toteutetaan EU-tason strategisten tavoitteita
sekä erilaisia kansallisia tavoitteita, esim.
biotalousstrategian, matkailustrategian ja ruokapoliittisen
selonteon sekä uusiutuvan energian lisäämisen strategisia
tavoitteita.
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Maaseutuohjelman yritysrahoitus 2014-2020
Investoinnit 2015-2017 (ELY + Leader):
Myönnetty yritysrahoitus
Muu yritystoiminta

Kpl

Tuki €

1 895 103 652 212

Osuus tuesta %
69,17 %

Maataloustuotteiden jalostus

226

36 428 656

24,31 %

Elintarvikkeiden valmistus

78

6 925 352

4,62 %

Uusiutuva energia

30

2 467 451

1,65 %

Uusiutuvan energian raaka-aineet

8

387 586

0,26 %

2 237 149 861 257

100 %

Yhteensä
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Uusiutuvan energian edistäminen
Maaseutuohjelmassa hajautettu uusiutuvan energian tuotanto ja sitä tukevat alat ovat
olennainen osa alue- ja paikallistalouden kehitystä. Lähienergia tukee alueiden
taloudellista kehitystä ja luo mahdollisuuksia uusien yritysten ja työpaikkojen
syntymiselle.
Maaseutuohjelman yritysten perustamiseen ja investointeihin tarkoitetulla
yritysrahoituksella tuetaan uusiutuvaa energiaa tuottavia pieniä yrityksiä ja
maatiloja
Tuettavilla toimenpiteillä on ensisijainen vaikutus kohdealaan 6A: Pienyritysten
monipuolistamisen, perustamisen ja kehittämisen sekä työpaikkojen luomisen
helpottaminen.
Tavoitteena on tila- ja yritystoiminnan monipuolistuminen, pienten yritysten
uusiutuminen, kannattava kasvu, kansainvälistyminen ja kilpailukyvyn parantaminen
sekä uusien työpaikkojen luominen  maaseutualueiden tasapainoinen kehitys
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Uusiutuvan energian edistäminen
Lisäksi toimenpiteillä voi olla toissijaisia vaikutuksia kohdealaan 5C: Uusiutuvien
energialähteiden sekä biotalouteen tarkoitettujen sivutuotteiden, jätteiden, jäännösten
ja muiden kuin elintarvikkeiksi tarkoitettujen raaka-aineiden hankinnan ja käytön
helpottaminen. Tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja siirtymistä vähähiiliseen
talouteen uusiutuvan energian tuotantoa edistämällä ja vaikuttamalla
hiilidioksidipäästöjen vähentymiseen.
Ohjelmoinnista johtuen uusiutuvan energian investointeja tukemalla tavoitellaan
ensisijaisesti työpaikkavaikutuksia. Tuettavan toiminnan on annettava
pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle yrityksessä toimivalle yrittäjälle tai
työntekijälle. Uudet työpaikat eivät kuitenkaan ole kaikkeen paras ja ainoa mittari,
koska työpaikat eivät synny välttämättä itse tuettavaan yritykseen (vaan
arvoketjuun), mikä korostuu uusiutuvan energian kohdalla.
Lakia (28/2014) muutettiin siten, että pääasiallisen toimeentulon katsotaan täyttyvän,
jos tuettava toiminta työllistää ainakin yhden yrittäjän tai työntekijän tukea saavan
yrityksen omistavassa yrityksessä.
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Laki (28/2014)
18 §Yritystuen saajaa koskevat edellytykset
Tuettavan toiminnan on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle
yrityksessä toimivalle yrittäjälle tai työntekijälle. Pääasiallinen toimineentulo voi
muodostua myös hakijan harjoittamasta alkutuotannosta ja sen yhteydessä
harjoittamasta yhden tai useamman muun tuotannonalan yritystoiminnasta.
Lakia muutettiin lailla (1336/2016) lisäämälle seuravaat täsmennykset:
Tämän vaatimuksen katsotaan täyttyvän, jos tuettava toiminta työllistää ainakin yhden
yrittäjän tai työntekijän tukea saavan yrityksen omistavassa yrityksessä.
Vaatimuksen katsotaan lisäksi täyttyvän, jos työntekijöiden työjaksot yhteenlaskettuna
vastaavat yhtä henkilötyövuotta.
Pääasiallinen toimeentulo voi muodostua hakijan harjoittamasta alkutuotannosta ja
sen yhteydessä harjoittamasta yhden tai useamman muun tuotannonalan
yritystoiminnasta tai monialayrittäjyydestä.
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Valtioneuvoston asetus (80/2015)
8 § Valtiontukea koskevien säännösten soveltaminen
Myönnettäessä tukea uusiutuvan energian tuotantoa ja jakelua koskevaan
investointiin, noudatetaan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 17 tai 41 artiklaa.
 Biokaasun tuotantantoa ja jakelua koskevat investoinnit sisältyvät tähän,
mukaan lukien biokaasu liikennekäyttöön.
Asetusta muutettu asetuksella (182/2017) lisäämällä seuravaat täsmennykset:
Tuki pellettien, brikettien ja biohiilen sekä muiden vastaavien pidemmälle jalostettujen
kiinteiden polttoaineiden valmistusta koskevaan investointiinmyönnetään noudattaen
yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 17 artiklaa.
Tuki polttopuun, puutähdehakkeen, puuperäisten kierrätyspolttoaineiden ja muiden
kiinteiden puupohjaisten polttoaineiden tuotantoa koskevaan investointiin myönnetään
vähämerkityksisenä tukena.
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Valtioneuvoston asetus (80/2015)
27 § Investointituen määrä
Tukea voidaan myöntää avustuksena siten, että tuen määrä ei ylitä seuraavia
prosenttiosuuksia tuen perusteena olevista kustannuksista:
Asetusta muutettu asetuksilla (182/2017) ja (999/2017):
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;
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.
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Kestävän energian aluevaikutukset
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) rahoituksella toteuteutetusta tutkimuksesta
julkaistiin äskettäin artikkeli Journal of Cleaner Production –lehdessä “Regional
impacts of sustainable energy in western Finland”.
Uusiutuvan energian tuotannolla voi olla merkittävä rooli aluetalouksien
vahvistamisessa erityisesti maaseutualueilla. Alueellinen arvonlisä olisi merkittävä jos
nykyinen alueelta pois virtaava fossiiliseen energiaan käytetty raha jäisi alueelle.
Jopa energiaomavaraisuus ja ylijäävän energian myynti olisi mahdollista. Pelkästään
tutkimuksen kohteena olevilla alueilla energian ostamisesen käytettiin vuosittain yli
300 milj. euroa.
Arvonlisä on nähtävä laajana kokonaisuutena kattaen taloudellisen näkökulman,
kustannusten vähentämisen, ostovoiman lisäämisen, työpaikkojen luomisen,
verotulot, sosiaaliset, ekologiset näkökulmat ja parantuneen elinvoimaisuuden.
Useimmiten sosioekonominisia vaikututuksia koskeva tieteellinen kirjallisuus keskittyy
vain kustannuksiin ja työpaikkoihin.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618308655
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Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi
Maaseutuohjelman tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan sen
tavoitteisiinsa nähden ja ensisijaisesti EU:n edellyttämällä tavalla (yhteiset
arviointikysymykset) perustuen arviointisuunnitelmaan.
Vuonna 2017 arvioitiin tuloksellisuutta ja vuonna 2019 arvioidaan
tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Arviointeja tekevät ulkopuoliset
riippumattomat tutkijat. Tulokset raportoidaan ohjelman vuosikertomuksissa.
Vuosina 2019-2024 tehdään ohjelman jälkiarviointi (ex post). Lisäksi tehdään
kansallisesti tarvittavia selvityksiä ja tutkimuksia.
Yritysrahoitusta koskien toteutetaan kilpailukykyselvitys ja
ympäristöselvitys (ml. Uusiutuva energia). Lisäksi on käynnistynyt
maaseutuohjelman työllisyys- ja aluetalousvaikutuksia koskeva
tutkimus, jossa tarkastellaan rahoituskauden 2014-2020 lisäksi myös
rahoituskautta 2007-2013.
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Kohti uutta EU-rahoituskautta
Parhaillaan suunnitellaan 2020 jälkeen alkavaa uutta EU-rahoituskautta
maaseudun kehittämiselle kansallisesti asetettavien tavoitteiden kautta.
Seitsemäs taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevä
kertomus (= 7. koheesioraportti)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=COM:2017:583:FIN&from=EN
Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle julkaistiin 29.11.2017.
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/future-ofcap/future_of_food_and_farming_communication_fi.pdf
Lisätietoa uudesta rahoituskaudesta Euroopan komission maatalouden ja
maaseudun kehittämisen pääosaston (DG Agri) verkkosivuilla:
https://ec.europa.eu/agriculture/future-cap_fi
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Kohti uutta EU-rahoituskautta
Maaseudun kehittämistä koskevan EU:n politiikan tarkoituksena
on auttaa EU:n maaseutualueita selviytymään taloudellisista,
ympäristöön liittyvistä ja sosiaalisista haasteista.
Maaseudun kehittämistoimenpiteet ovat tärkeitä alueiden kasvun ja kilpailukyvyn
edistämisessä:
- maaseutuohjelmasta rahoitettavista investoinneista on selvää hyötyä
maaseutualueille
- maaseudun kehittämistä tukevien tavoitteiden asettaminen ja sitä koskevat julkiset
tukijärjestelmät edistävät EU-tason lisäarvon aikaansaamista
- maaseutua ei voi jättää vain maaseuturahaston varaan ja siksi rahastojen
yhteensovituksessa pitää päättää, miten eri rahastot tukevat maaseudun kehitystä.
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Kohti uutta EU-rahoituskautta
Komission tiedonannon pohjalta tarkasteltuna maaseudun
yritystoimintaa koskevat toimenpiteet kytkeytyvät mm.
- maaseutualueiden sosioekonomisen rakenteen lujittamiseen
- sekä kasvuun ja työllisyyteen maaseutualueilla.

Komission tiedonannon mukaan maaseudun uudet arvoketjut, kuten puhdas
energia, nouseva biotalous, kiertotalous ja ekomatkailu voivat tarjota hyvää kasvu- ja
työllistämispotentiaalia maaseutualueille.
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Uusiutuvaa energiaa koskevaa aineistoa
MMM ja TEM tuottivat yhteistyössä Motivan kanssa tausta-aineistoa
vähähiilisestä taloudesta maaseutuohjelman toteuttajille:
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/teemat/vahahiilinen-talous/
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 5/2018: Uusiutuva energia ja
maaseudun kestävä kehittäminen: merkittävästi mahdollisuuksia synergiaan, mutta ne
jäävät useimmiten hyödyntämättä:
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_05/SR_Renewable_Energy_
FI.pdf
VTT laati kehityspolut 2050-ilmastotavoitteisiin - Suomen kansantalous hyrräämään
biotaloudella
http://www.vtt.fi/medialle/uutiset/vtt-laati-kehityspolut-2050-ilmastotavoitteisiinsuomen-kansantalous-hyrräämään-biotaloudella
Suora linkki VTT:n raporttiin: Growth by integrating bioeconomy and low-carbon
economy. Scenarios for Finland until 2050:
http://www.vtt.fi/inf/pdf/visions/2018/V13.pdf
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Maaseutu2030 -prosessi
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/teemat/maaseutu2030/
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