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INVESTOINTITUELLA TAVOITELLAAN
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Maatilojen kilpailukyvyn ja kannattavuuden sekä tuotanto-olosuhteiden 
parantamista 

Eläinten hyvinvoinnin ja työympäristön parantamista 

Energiatehokkuuden parantamista ja uusiutuvan energian käytön 
lisäämistä 

Vaikuttamista maataloustuotannon aiheuttamaan ilmasto- ja 
ympäristökuormitukseen 



TUKIJÄRJESTELMÄN KESKEISET PERIAATTEET
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Perinteisen maatalouden toimintojen tukemista 

Pääpaino maatilojen kilpailukykyä ja kannattavuutta parantavissa 
investoinneissa 

Tuen harkinnanvaraisuus 

Jatkuva haku, tuki myönnetään tukijaksoittain määrärahojen puitteissa 

Valintamenettely jokaisessa tukijaksossa oleville hakemuksille

Jos määrärahat riittävät ja hakemus täyttää muuten tukiehdot sekä 
valintakriteerien minimipisteraja ylittyy > myönnetään

Päätökset tehdään noin kahden kuukauden päästä hakujakson 
päättymisestä



Tukimuodot maaseutuohjelma 2014-2020

4

Avustus

Korkotukilainan korkotuki (3%, mutta asiakkaan maksettava väh. 1%).    
Korkotuen tukitaso on enintään 10%.    Lainan enimmäisaika 25 vuotta.

Valtiontakaus (max. 30% kokonaisrahoituksesta, max. 500 000 €/hanke)

Varainsiirtoverovapaus (koskee vain tilojen sukupolvenvaihdoksia)

Investointituen maksimimäärä on 1 500 000 euroa (avustus, korkotuki 
ja takaustuki) /maatila kolmen verovuoden jaksolla.

Pienin myönnettävä tuki rakentamiseen on 7 000 euroa ja muissa 
toimenpiteissä 3 000 euroa (salaojitus, koneet ja laitteet).

Myönnettävä tuki on EU -osarahoitteista tai kansallista.



Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014-2020

5

Ohjelmakausi päättyy 31.12.2022

Ohjelmakauden viimeinen investointitukihakujakso päättyi 15.10.2022

Tällä ohjelmakaudella ei enää voi hakea investointitukea

Hakukielto

Uusi ohjelmakausi alkaa vuonna 2023 

Investointitukien haku avautuu jälleen, ajankohta ei vielä varmistunut



TUEN HAKU JA MYÖNTÖ
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HYRRÄ –ohjelmassa sähköisesti https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html

Vuodesta 2023 alkaen vain sähköinen haku on mahdollista

Pankkitunnuksilla

Edellyttää yhtymiltä ja yhtiöiltä rekisteröinnin suomi.fi –palvelussa

Kaikki liitteet ja muu asiointi hoidetaan sähköisesti (tarvittavat 
täydennykset, maksatushakemukset). 

Investointitukipäätös haettavissa Hyrrä-ohjelmasta

Jatkuva haku



TUEN HAKU JA MYÖNTÖ
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Investointitukihakemusten jaksot vuosittain

16.1. – 15.3.

16.3. – 15.8.

16.8. – 15.10.

16.10. – 15.1. 

Jakson päätyttyä jaksolla jätetyt hakemukset otetaan käsittelyyn.



Hakemusten käsittely ELY-keskuksessa
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Hakemusten vastaanotto ja läpikäynti

Tarvittavat täydennykset ja lisätiedot

Hakemusten arviointi ja pisteytys, yksikkökustannuksen laskenta

Valintakokous

Päätökset



INVESTOINTITUKIHAKEMUSTEN 
VALINTAMENETTELY ja –KRITEERIT NYKYÄÄN
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Sovelletaan kaikkiin tukikelpoisiin hakemuksiin kaikilla tukijaksoilla, 
hakijoiden yhdenvertainen kohtelu 

1)Vaikutus tuen kohteena olevan talouteen (painoarvo 25 %) 

2)Vaikutus kohteena olevan kilpailukykyyn (20 %) 

3)Vaikutus ympäristöön (20 %) 

4)Vaikutus tuotanto-olosuhteisiin (15 %) 

5) Vaikutus ohjelman muiden tavoitteiden toteutumiseen, esim. 
yhteishanke (10 %) 

6) Elinkeinon merkitys kokonaistulonmuodostukseen (10 %)

•Ympäristön tilaa parantavissa investoinneissa valintakriteereiden 1) ja 2)   
painokertoimet ovat 15 %, 3) ja 4) painokertoimet ovat 25 % 

Saatava 1-3 pistettä/kriteeri, vähintään kolmesta kriteeristä, yhteensä 
vähintään 1,1 painotettua pistettä.



Investointituki 2023
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Lainsäädäntö vielä valmistelussa

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun 

lain, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain ja 

kolttalain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuesta ja Valtioneuvoston 
asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetaan myöhemmin

Oletus on että investointitukijärjestelmä jatkunee nykyisen kaltaisena

Tuen myöntämisen ehdot, tukitasot ja tukikohteet tarkentuvat myöhemmin



Hallituksen esitys maatalouden rakennetuista annetun lain 
muuttamisesta
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Ehdotettavat muutokset lakiin liittyvät Euroopan unionin yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistukseen vuosiksi 2023—2027

Lakiin ehdotetaan tehtäväksi muutokset, joilla sähköinen tuenhaku olisi 
ensisijainen tuen haun muoto

Maatalouden rakennetuista annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi 
maatilan investointitukiin yhteinen ojitusinvestointi, jolla vastaisuudessa 
tuettaisiin peruskuivatustoimintaa.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös EU-säädöksistä johtuen tarkennuksia 
ja lisäyksiä myönnettävien tukien edellytyksiin sekä eräitä tarkennuksia 
tukien ehtoihin ja takaisinperintään sekä hallinnollisiin menettelyihin tukien 
osalta.



Hallituksen esitys maatalouden rakennetuista annetun lain 
muuttamisesta
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Tuen saajaa koskevat edellytykset (8 §) - tuen saajan ammattitaitoa 
koskevaa vaatimusta kevennettäisiin - yritystoimintaa koskevan riittävän 
ammattitaidon edellyttämistä ei silloin, jos kyseessä olisi ympäristön tilaa ja 
kestävää tuotantotapaa edistävä investointi, maatilojen energiainvestointi 
tai eläinten hyvinvointia ja bioturvallisuutta edistävä investointi  

Rakennetukilakiin uusi pykälä (14 a §) - kaksoisrahoituksen kielto

Rakennetukilain (13 §) mukaisen hankkeen voisi aloittaa omalla vastuulla 
tukihakemuksen jättämisen jälkeen - nykyinen käytäntö edellyttää 
tukipäätöksen saamista - välttämättömiä suunnittelukustannuksia voitaisiin 
tukea, jos muodostuneet ennen tukihakemuksen jättämistä (ei ennen 
1.1.2023) 



Hallituksen esitys maatalouden rakennetuista annetun lain 
muuttamisesta
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Rakennetukilain 19 § Toimenpiteen toteutusaika 

pääsääntöisesti toteuttamisaika on kaksi vuotta, voidaan pidentää kahdesti 
enintään vuodella kerrallaan edellyttäen, että hakemus pidentämisestä on 
tehty ennen määräajan päättymistä hyväksyttävällä syyllä - ehdotus: jos 
määräaikoja ei pystytä noudattamaan, niin toteutusajan pidentämistä 
koskeva hakemus ELY-keskukselle kohtuullisessa ajassa määräajan 
päättymisen jälkeen - hakijan vakava terveydentilan muutos tai muu 
hakijasta riippumaton yllättävä, ennalta arvaamaton tapahtuma estää 
ennen määräajan päättymistä hakemuksen toimittamisen 

Rakennetukilain 20 § Tuen käyttöä koskevat ehdot - kevennettäisiin siten, 
että ELY-keskuksen lupamenettely luovutustilanteisiin liittyen poistettaisiin 
laista, tukiehtoihin vastaavia tarkennuksia



LISÄTIETOJA INVESTOINTITUESTA 
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https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatalouden-
investointituet/

Hämeen ELY-keskus: 

•etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

•Rahoitusasiantuntija Kaisa Valaja, 0295 025 103
- investointituki 

•Rahoitusasiantuntija Olli Löyttyniemi, 0295 025 074 
- nuoren viljelijän aloitustuki

•Rahoitusasiantuntija Tuija Hippeläinen, 0295 025 045
- maatilan yhtiöittämiseen liittyvät ennakkoluvat

•Rakentamisen asiantuntija Jaana Ojala-Järvi, 0295 025 214 

- rakennustekniset asiat 

•Maksatusasiantuntija Kirsi Ilvesviita-Koljonen, 0295 025 048 

- avustuksen maksu ja lainan nostoluvat


