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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TUEN SAAMISEN EDELLYTYKSIÄ
• Ikä ja ammattitaitovaatimus
• Luonnollinen henkilö
• Yksityisoikeudellinen yhteisö, joka harjoittaa
elinkeinonaan maataloutta
• Maatalouden kannattavuus ja vakavaraisuus
• Liiketoimintasuunnitelman mukaan
maatalouden yrittäjätulo vähintään 25 000 €
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TUEN HAKU JA MYÖNTÖ
• Jatkuva haku
• Tukipäätökset tukijaksoissa n. kahden
kuukauden kuluessa
• Tukijaksot vuosittain:
• 16.1. – 15.3.
• 16.3. – 15.8.
• 16.8. – 15.10.
• 16.10. – 15.1.
• Investointitukihanketta ei saa aloittaa
ennen tukipäätöstä
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Energiantuotanto
• Tukea voidaan myöntää maatilan energiantuotannossa
tarvittavaan rakentamisinvestointiin siltä osin kuin
energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa.
• Lämpökeskukset ja biokaasulaitokset
• Hyödynnetään uusiutuvaa energiaa:
- hake ym. metsäenergia
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- Jätelämpöä, vesistön, ilman, maaperän tai auringon lämpöä
tai muuta uusiutuvaa energianlähdettä biomassa (lanta)
mukaan lukien
- Aurinkoenergia (sähköntuotanto)
AVUSTUS 40 % (biokaasu 50 %) myös valtiotakaus
mahdollisuus

Biokaasulaitoksen rahoitus
maatilan investointituella tai
yritystuella
- Maatilan investointituen avustus on 50 % biokaasulaitoksille
Rajoituksena on, että maatilan on käytettävä kaikki energia itse
maatalouden tuotantokäyttöön (yksityistalous, energiantarvelaskelma)

-

*tämä ehto ei poistu siirtymäkauden aikana, aikaisintaan 2023, jos
edes mahdollista valtiontukisäännöstä johtuen
Yritysrahoituksella maatilan oma käyttö voi olla max. 20 % kuten on
käytäntö energiatuenkin myönnön osalta
* osakeyhtiölaki edellyttää aina käypää
markkinahintaa biokaasun luovutuksissa maatilalle (kun
luovuttajana osakeyhtiömuotoinen biokaasulaitos)
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Uusi biokaasulaitos tai –yksikkö
Maaseudun yritystuet (elpymisvarat)
• Tuki 50 % hyväksytyistä kustannuksista
• Pienet laitokset, maksimikoko 2 MW
• Laitos ei voi olla mukana jakeluvelvoitteessa
•

pysyvyyssäännön aikana ei voi hakeutua jakeluvelvoitteen piiriin

•

alle 50 työntekijää ja liikevaihto tai tase alle 10 milj.€

• Pienet yritykset maaseutualueella

• Maatilalle jos suurin osa myydään maatilan ulkopuolelle
• Raaka-aine mitä tahansa bioperäistä mistä kaasua syntyy
• Jakelu- ja siirtolaitteisto voi olla mukana, mutta ei erillisenä investointina
• Biokaasusta pääosa myyntiin, pieni osa voi tulla omaan käyttöön
• Keski-Suomen ELY-keskus, Panu Kässi puh. 02950 24567
@maaseutuverkosto

LISÄTIETOJA

• https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/maaseudu
n-yritystuet/
• https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-jarahoitus/maatalouden-investointituet/
• etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
• Rahoitusasiantuntija Jyrki Ijäs puh.02950 24547
-maatalouden investointituet
Yritysasiantuntija Panu Kässi puh.02950 24567
-maaseudun yritystuet
• Rakennusasiantuntija Erja Vainionpää puh.02950 24076
-rakentamisasiat
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