Maatalousinvestoinnit
1. Investoinnit maatilojen kilpailukyvyn kehittämiseen ja tuotannon nykyaikaistamiseen
Rahasto
Maaseuturahasto
Toimenpidetyyppi, johon kuuluu
Investoinnit (art. 68)
Alueellinen kattavuus
Manner-Suomi
Tähän liittyvät erityistavoitteet
Erityistavoite 2: Parannetaan markkinasuuntautuneisuutta ja kilpailukykyä, erityisesti kiinnittämällä enemmän
huomiota tutkimukseen, teknologiaan ja digitalisointiin.
Tulosindikaattorit (CAP-asetuksen liite I)
R9 Niiden tilojen osuus, jotka saavat investointitukea rakenneuudistukseen ja nykyaikaistamiseen, muun
muassa resurssitehokkuuden parantamiseksi.
Tavoite vuoden 2027 loppuun mennessä: 10 prosenttia tiloista, yhteensä 3 250 tilaa saanut kyseistä tukea.
Tuensaajat
Tukea voidaan myöntää tukiehdot täyttävälle, maataloutta harjoittavalle luonnolliselle henkilölle tai
yksityisoikeudelliselle yhteisölle (maatalousyrittäjä).
Vaatimukset, joilla tehokkaasti vastataan erityistavoitteisiin
Rakennekehityksen myötä alalta poistuu vanhenevaa tuotantokapasiteettia. Samalla teknologia ja tuotantotavat
kehittyvät, joten jatkavissa maatalousyrityksissä tarvitaan investointeja, joissa samaan aikaan lisätään
tuotantokapasiteettia sekä otetaan käyttöön ajanmukaista teknologiaa ja tuotantotapoja. Näiden toimien avulla
voidaan tehostaa tuotantoa ja vastata alan kilpailukykyhaasteeseen. Samalla voidaan panostaa rakentamisen ja
tuotannon kestävyyteen sekä ympäristövaikutuksiin.
Tuettavien hankkeiden tulee ensisijaisesti vaikuttaa parantavasti tuotannon tehokkuuteen ja sitä kautta
toiminnan kilpailukykyyn ja kannattavuuteen. Tuettavat hankkeet voivat olla
 tuotantorakennusten uudisrakentamista
 tuotantorakennusten laajentamista
 tuotantorakennusten peruskorjaamista
 investointi uuteen teknologiaan
 investointi tuotannon laatuun, esimerkiksi tuotantohygieniaan tai työympäristöön
Tukikelpoisuusedellytykset
 Tukea voidaan myöntää maatalousyrittäjälle, joka on vähintään 18-vuotias.
 Jos hakija on yhteisö, tulee määräysvallan yhteisössä olla tukikelpoisella henkilöllä yksin tai usealla
tukikelpoisella henkilöllä yhdessä.
 Tuensaajalla tai yritystoiminnasta vastaavalla tulee olla yritystoiminnan laajuuteen ja vaatimuksiin
nähden riittävä ammattitaito.
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Tuen kohteena olevalla maatalousyrityksellä on oltava edellytykset jatkuvaan kannattavaan
toimintaan. Toiminnan kuvaus, tarvittavat laskelmat ja kannattavuusedellytysten täyttyminen
osoitetaan liiketoimintasuunnitelmassa.
Hakemuksen liitteenä on esitettävä tarvittavat, kulloinkin voimassa olevien kansallisten säädösten
mukaiset luvat, kuten rakennus-, ympäristö- ja toimenpidelupa.
Tukea ei voida myöntää hankkeeseen, joka on aloitettu ennen tukihakemuksen jättämistä. Ennen
tukihakemuksen jättämistä syntyneet kustannukset eivät ole tukikelpoisia lukuun ottamatta kyseiseen
hankkeeseen liittyviä välttämättömiä suunnittelukustannuksia liiketoimintasuunnitelma mukaan
lukien.
Tukea ei voida myöntää komission suuntaviivoissa valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten
vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen tarkoitetuille vaikeuksissa
oleville yrityksille.
Rahoitettavat hankkeet valitaan valintamenettelyn kautta.
Tuen ulkopuolelle voidaan rajata investointeja, joiden tukeminen ei ole perusteltua tai
tarkoituksenmukaista esimerkiksi kilpailutilanteen tai ylikapasiteetin vuoksi.

Tuen muoto ja määrä
EU:n osarahoittama tuki myönnetään avustuksena. Kansallisena lisärahoituksena voidaan lisäksi myöntää
valtiontakausta [ja/tai korkotukilainaa].
Investointeihin myönnettävän avustuksen enimmäistaso tukikelpoisista kustannuksista on 25-40 prosenttia.
Hakemushetkellä enintään 40 –vuotiaalle hakijalle, jonka tilanpidon aloittamisesta hakemushetkellä on
enintään seitsemän vuotta, myönnettävän [avustuksen/tuen] enimmäistasoa voidaan korottaa 10
prosenttiyksikköä.
Asetuksen xx artiklan 68 nojalla myönnettävän maatalouden investointituen
[maatilaa/hanketta kohden] on enintään 1 500 000 euroa kolmen verovuoden aikana.

enimmäismäärä

Tukea ei myönnetä, jos sen määrä rakentamista koskevissa investoinneissa olisi enintään 7 000 euroa ja muissa
investoinneissa enintään 3 000 euroa.
Suunnitellut tuen yksikkökustannukset ja/tai alustava rahoitus
Suunnitellut
2023
2024
2025
2026
yksikkökustannukset
ja/tai rahoitus
€

2027

Määrien oikeutus:
enimmäisylätaso (%) tai enimmäismäärä (%/euroa)
Suunnitellut vuosittaiset tuotokset
2023
2024

2025

2026

2027

Alustava toimenpiteen kokonaisrahoitus (=yksikkökustannus*tuotos)
2023

2024

2025
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2026

2027

2. Maatilojen energiainvestoinnit

Rahasto
Maaseuturahasto
Toimenpidetyyppi, johon kuuluu
Investoinnit (art. 68)
Alueellinen kattavuus
Manner-Suomi
Tähän liittyvät erityistavoitteet
Erityistavoite 4: Edistetään ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä
kestävää energiaa.
Tulosindikaattorit (CAP-asetuksen liite I)
R16a: Niiden maatilojen osuus, jotka saavat tukea investointeihin, joiden vaikutukset kohdistuvat
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja uusutuvan energian tai
biomateriaalien tuotantoon.
Tavoite vuoden 2027 loppuun mennessä tukea saaneiden tilojen osuus 2,7 prosenttia, yhteensä 1250 tilaa.
Tuensaajat
Tukea voidaan myöntää tukiehdot täyttävälle, maataloutta harjoittavalle luonnolliselle henkilölle tai
yksityisoikeudelliselle yhteisölle (maatalousyrittäjä).
Vaatimukset, joilla tehokkaasti vastataan erityistavoitteisiin
Tukea voidaan myöntää energiantuotantoon tai energian säästöön liittyviin investointeihin.
Energiantuotantoon liittyvässä investoinnissa tuen myöntämisen edellytyksenä on, että energia tuotetaan
hyödyntäen uusiutuvaa energialähdettä tai biomassoja ja että energia käytetään maatalouden
tuotantotoiminnassa.
Keskeisenä tavoitteena on edistää maatalouden siirtymistä fossiilisten polttoaineiden käytöstä uusiutuvan
energia käyttöön ja edistää lannan ja muiden biomassojen hyötykäyttöä energiaksi.

Tukikelpoisuusedellytykset
 Tukea voidaan myöntää maatalousyrittäjälle, joka on vähintään 18-vuotias.
 Jos hakija on yhteisö, tulee määräysvallan yhteisössä olla tukikelpoisella henkilöllä yksin tai usealla
tukikelpoisella henkilöllä yhdessä.
 Tuensaajalla tai yritystoiminnasta vastaavalla tulee olla yritystoiminnan laajuuteen ja vaatimuksiin
nähden riittävä ammattitaito.
 Tuen kohteena olevalla yrityksellä on oltava edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.
 Hakemuksen liitteenä on esitettävä tarvittavat, kulloinkin voimassa olevien kansallisten säädösten
mukaiset luvat, kuten rakennus-, ympäristö- ja toimenpidelupa.
 Tukea ei voida myöntää hankkeeseen, joka on aloitettu ennen tukihakemuksen jättämistä. Ennen
tukihakemuksen jättämistä syntyneet kustannukset eivät ole tukikelpoisia lukuun ottamatta kyseiseen
hankkeeseen liittyviä välttämättömiä suunnittelukustannuksia liiketoimintasuunnitelma mukaan
lukien.
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Tukea ei voida myöntää komission suuntaviivoissa valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten
vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen tarkoitetuille vaikeuksissa
oleville yrityksille.
Rahoitettavat hankkeet valitaan valintamenettelyn kautta.

Tuen muoto ja määrä
EU:n osarahoittama tuki myönnetään avustuksena. Kansallisena lisärahoituksena voidaan lisäksi myöntää
valtiontakausta.
Investointeihin myönnettävän tuen enimmäistaso tukikelpoisista kustannuksista on 30-50 prosenttia.
Asetuksen xx artiklan 68 nojalla myönnettävän maatalouden investointituen
[maatilaa/hanketta kohden] on enintään 1 500 000 euroa kolmen verovuoden aikana.

enimmäismäärä

Tukea ei myönnetä, jos sen määrä rakentamista koskevissa investoinneissa olisi enintään 7 000 euroa ja muissa
investoinneissa enintään 3 000 euroa.
Suunnitellut tuen yksikkökustannukset ja/tai alustava rahoitus
Suunnitellut
2023
2024
2025
2026
yksikkökustannukset
ja/tai rahoitus
€

2027

Määrien oikeutus:
enimmäisylätaso (%) tai enimmäismäärä (%/euroa)
Suunnitellut vuosittaiset tuotokset
2023
2024

2025

2026

2027

Alustava toimenpiteen kokonaisrahoitus (=yksikkökustannus*tuotos)
2023
2024
2025
2026
2027
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3. Ympäristön tilaa ja tuotannon kestävyyttä edistävät investoinnit
Rahasto
Maaseuturahasto
Toimenpidetyyppi, johon kuuluu
Investoinnit (art. 68)
Alueellinen kattavuus
Manner-Suomi
Tähän liittyvät erityistavoitteet
Erityistavoite 4: Edistetään ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä
kestävää energiaa
Erityistavoite 5: Edistetään kestävää kehitystä ja luonnonvarojen, kuten veden, maaperän ja ilman, tehokasta
hoitoa
Tulosindikaattorit (CAP-asetuksen liite I)
R16a: Niiden maatilojen osuus, jotka saavat tukea investointeihin, joiden vaikutukset kohdistuvat
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja uusutuvan energian tai
biomateriaalien tuotantoon. (Lannan käsittelyä ja käyttöä edistävät investoinnit)
Tavoite: Vuoden 2027 loppuun mennessä 1,1 prosenttia tiloista eli yhteensä 500 tilaa.
(Erityistavoite 4)
R23: Niiden maatilojen osuus, jotka saavat tukea investointeihin joiden tavoitteena on ympäristön ja ilmaston
hoito
Tavoite: Vuoden 2027 loppuun mennessä 7 prosenttia tiloista eli yhteensä 3180 tilaa.
(Erityistavoite 5)
Tuensaajat
Tukea voidaan myöntää tukiehdot täyttävälle, maataloutta harjoittavalle luonnolliselle henkilölle tai
yksityisoikeudelliselle yhteisölle (maatalousyrittäjä).
Yhteisissä ojitusinvestoinneissa tuen saajana toimii yksi yhteiseen ojitusinvestointiin osallistuvista tukikelpoisista aktiiviviljelijöistä. Osallistujat laativat keskinäisen sopimuksen, jolla vastuuhenkilö valtuutetaan
toimimaan tuen saajana sekä sovitaan investointiin ja tukiprosessiin liittyvien kustannusten, vastuiden ja
velvoitteiden jakautumisesta.
Vaatimukset, joilla tehokkaasti vastataan erityistavoitteisiin
Tukea voidaan myöntää maatalouden investointeihin, joiden keskeisimpänä tavoitteena on edistää
ympäristöystävällisemmän tuotantotavan ja teknologian käyttöön ottoa ja joiden tavoitteena on myönteinen
vaikutus esimerkiksi maan kasvukuntoon ja ravinteiden käyttöön, vesitalouteen, ravinteiden hyötykäyttöön ja
kierrätykseen, lannan tehokkaaseen käsittelyyn tai kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen. Investoinnit
voivat sisältää rakentamista, investointeja uuteen teknologiaan tai ympäristön kannalta kestävää tuotantotapaa
edistäviä vesitalouden investointeja.
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Tukikelpoisuusedellytykset
 Tukea voidaan myöntää maatalousyrittäjälle, joka on vähintään 18-vuotias.
 Jos hakija on yhteisö, tulee määräysvallan yhteisössä olla tukikelpoisella henkilöllä yksin tai usealla
tukikelpoisella henkilöllä yhdessä.
 Tuensaajalla tai yritystoiminnasta vastaavalla tulee olla yritystoiminnan laajuuteen ja vaatimuksiin
nähden riittävä ammattitaito.
 Tuen kohteena olevalla yrityksellä on oltava edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.
 Hakemuksen liitteenä on esitettävä tarvittavat, kulloinkin voimassa olevien kansallisten säädösten
mukaiset luvat, kuten rakennus-, ympäristö- ja toimenpidelupa.
 Tukea ei voida myöntää hankkeeseen, joka on aloitettu ennen tukihakemuksen jättämistä. Ennen
tukihakemuksen jättämistä syntyneet kustannukset eivät ole tukikelpoisia lukuun ottamatta kyseiseen
hankkeeseen liittyviä välttämättömiä suunnittelukustannuksia [liiketoimintasuunnitelma mukaan
lukien].
 Tukea ei voida myöntää komission suuntaviivoissa valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten
vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen tarkoitetuille vaikeuksissa
oleville yrityksille.
 Rahoitettavat hankkeet valitaan valintamenettelyn kautta.
Tuen muoto ja määrä
EU:n osarahoittama tuki myönnetään avustuksena.
Investointeihin myönnettävän tuen enimmäistaso tukikelpoisista kustannuksista on 30-45 prosenttia.
Asetuksen xx artiklan 68 nojalla myönnettävän maatalouden investointituen
[maatilaa/hanketta kohden] on enintään 1 500 000 euroa kolmen verovuoden aikana.

enimmäismäärä

Tukea ei myönnetä, jos sen määrä rakentamista koskevissa investoinneissa olisi enintään 7 000 euroa ja muissa
investoinneissa enintään 3 000 euroa.

Suunnitellut tuen yksikkökustannukset ja/tai alustava rahoitus
Suunnitellut
2023
2024
2025
2026
yksikkökustannukset
ja/tai rahoitus
€

2027

Määrien oikeutus:
enimmäisylätaso (%) tai enimmäismäärä (%/euroa)
Suunnitellut vuosittaiset tuotokset
2023
2024

2025

2026

2027

Alustava toimenpiteen kokonaisrahoitus (=yksikkökustannus*tuotos)
2023
2024
2025
2026
2027
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4. Eläinten hyvinvointia parantavat investoinnit
Rahasto
Maaseuturahasto
Toimenpidetyyppi, johon kuuluu
Investoinnit (art. 68)
Alueellinen kattavuus
Manner-Suomi
Tähän liittyvät erityistavoitteet
Erityistavoite 9: Parannetaan tapaa, jolla Euroopan unionissa harjoitettava maatalous vastaa ravintoa ja
terveyttä koskeviin uusiin yhteiskunnan vaatimuksiin, mukaan lukien turvallinen, ravitseva ja kestävän
kehityksen mukainen ravinto, elintarvikejäte sekä eläinten hyvinvointi.
Tulosindikaattorit (CAP-asetuksen liite I)
R38: Niiden eläinyksiköiden osuus, joihin kohdistuu eläinten hyvinvointia parantavia tuettuja toimia.
Tavoite: Vuoden 2027 loppuun 5 prosenttia eläinyksiköistä eli yhteensä 50 000 eläinyksikköä.
Tuensaajat
Tukea voidaan myöntää tukiehdot täyttävälle, maataloutta harjoittavalle luonnolliselle henkilölle tai
yksityisoikeudelliselle yhteisölle (maatalousyrittäjä).
Vaatimukset, joilla tehokkaasti vastataan erityistavoitteisiin
Tukea voidaan myöntää maatalouden investointeihin, joiden keskeisimpänä tavoitteena on eläinten
hyvinvoinnin parantaminen. Investoinnit voivat kohdistua irtaimistoinvestointeihin tai rakentamiseen, jossa
otetaan käyttöön uutta teknologiaa tai uusia tuotantotapoja, jotka merkittävästi edistävät eläinten hyvinvointia.
Tukikelpoisuusedellytykset
 Tukea voidaan myöntää maatalousyrittäjälle, joka on vähintään 18-vuotias.
 Jos hakija on yhteisö, tulee määräysvallan yhteisössä olla tukikelpoisella henkilöllä yksin tai usealla
tukikelpoisella henkilöllä yhdessä.
 Tuensaajalla tai yritystoiminnasta vastaavalla tulee olla yritystoiminnan laajuuteen ja vaatimuksiin
nähden riittävä ammattitaito.
 Tuen kohteena olevalla yrityksellä on oltava edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.
 Hakemuksen liitteenä on esitettävä tarvittavat, kulloinkin voimassa olevien kansallisten säädösten
mukaiset luvat, kuten rakennus-, ympäristö- ja toimenpidelupa.
 Tukea ei voida myöntää hankkeeseen, joka on aloitettu ennen tukihakemuksen jättämistä. Ennen
tukihakemuksen jättämistä syntyneet kustannukset eivät ole tukikelpoisia lukuun ottamatta kyseiseen
hankkeeseen liittyviä välttämättömiä suunnittelukustannuksia liiketoimintasuunnitelma mukaan
lukien.
 Tukea ei voida myöntää komission suuntaviivoissa valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten
vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen tarkoitetuille vaikeuksissa
oleville yrityksille.
 Rahoitettavat hankkeet valitaan valintamenettelyn kautta.
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Tuen muoto ja määrä
EU:n osarahoittaman tuki myönnetään avustuksena.
Investointeihin myönnettävän tuen enimmäistaso tukikelpoisista kustannuksista on 30-40 prosenttia.
Asetuksen xx artiklan 68 nojalla myönnettävän maatalouden investointituen
[maatilaa/hanketta kohden] on enintään 1 500 000 euroa kolmen verovuoden aikana.

enimmäismäärä

Tukea ei myönnetä, jos sen määrä rakentamista koskevissa investoinneissa olisi enintään 7 000 euroa ja muissa
investoinneissa enintään 3 000 euroa.
Suunnitellut tuen yksikkökustannukset ja/tai alustava rahoitus
Suunnitellut
2023
2024
2025
2026
yksikkökustannukset
ja/tai rahoitus
€

2027

Määrien oikeutus:
enimmäisylätaso (%) tai enimmäismäärä (%/euroa)
Suunnitellut vuosittaiset tuotokset
2023
2024

2025

2026

2027

Alustava toimenpiteen kokonaisrahoitus (=yksikkökustannus*tuotos)
2023
2024
2025
2026
2027
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