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Esityksen sisältö

• CAP-suunnitelman valmistelutilanne
• Investointituet maatiloille ja yrityksille (korotettu tuki ja                   

tukien jatko vuodesta 2023 alkaen)
• Tilannekatsaus Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta 

ja  Ravinnekiertokorvauksesta (jos aikaa riittää)
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CAP 27: valmistelun tilanne
Suomi

• CAP-suunnitelman valmistelu

• Lausuntokierros 2.7.-10.9.2021,       
yhteensä 367 lausuntoa

• Ennakkoarviointi
• Komission ohjeet, keskustelut, palaute

• TalPol-ministeriryhmä
• Ahvenanmaan yhteensovitus
• VN-käsittely
• Komissiolle viimeistään 31.12.2021

• Toimeenpano 1.1.2023 alkaen

• Perusasetus Euroopan 
parlamentissa 23/24.11.2021

• Neuvostossa 2.12.2021
 Julkaisu virallisessa lehdessä
• Delegoidut ja toimeenpano-

säädökset
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Neuvottelut komission kanssa 2022



Investointituet maatiloille
• Korotettu investointituki biokaasulaitoksille ollut käytössä 

keväästä 2021 lähtien
• Jatkuu vuoden 2022 loppuun
• Investointitukea mm. biokaasulaitoksille on esitetty 

jatkettavaksi myös 2023 alkavalla CAP-kaudella, tukiprosentti 
on vielä auki 

• MMM kannustaa käyttämään tukimahdollisuutta ja tekemään 
biokaasuinvestointeja, koska oma energian ja 
ravinnevalmisteiden tuotanto on erinomainen tapa parantaa 
tilan kannattavuutta ja ympäristöystävällisyyttä
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Investointituet maaseutuyrityksille
• Maaseuturahaston elpymisrahoitusta kohdennetaan toimiin, jotka 

edistävät vihreää taloutta, digitaalisuutta ja sosioekonomista 
kestävyyttä. 

• Elpymisrahoitusta myönnetään vuosina 2021–2022, ja sitä voidaan 
maksaa kolmena myöntämistä seuraavana vuotena.

• Elpymispakettiin kuuluva korotettu investointituki ( 50%) 
maaseudun biokaasuyrityksille on avattu, ensimmäinen hakujakso 
päättyi 15.11. 

• Hakemuksia voi jättää jatkuvasti 
• Investointitukea mm. biokaasuyrityksille on esitetty jatkettavaksi 

myös 2023 alkavalla CAP-kaudella, tukiprosentti on vielä auki 
• Investointien täytettävä taustalla olevan ryhmäpoikkeusasetuksen 

sekä kestävyyskriteerien asettamat vaatimukset
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Maaseuturahaston elpymisrahoitus
• Valtioneuvosto hyväksyi elpymisvaroja koskeva valtioneuvoston asetusmuutoksen 14.10.2021 

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80756668 linkistä löytyvät 
asetusmuistio ja asetusehdotus.

• Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 
874/2021 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210874.

• Muutokset on jo sisällytetty alkuperäiseen asetukseen 80/2015 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150080

• Ruokavirasto avasi haun 18.10.2021 https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/uutiset/tukea-maaseudun-
yritysten-energia--ja-resurssitehokkuuteen-seka-omistajanvaihdoksiin-haettavissa/

• Maaseudun elpymisrahoitusta voi hakea ainoastaan suoraan ELY-keskuksesta.
• Lisätietoa maaseudun elpymisrahoituksesta: https://www.maaseutu.fi/elpymisrahoitus
• MMM:n blogi 25.10.2021: Maaseudun omistajanvaihdoksiin uusi tukiväline, joka kannustaa 

omistajanvaihdosten toteuttamiseen 
https://mmm.fi/blogit/-/blogs/maaseudun-omistajanvaihdoksiin-uusi-tukivaline-joka-kannustaa-
omistajanvaihdosten-toteuttamiseen
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Muuta
• Biokaasun ravinnekiertokorvauksen valmistelu jatkuu

• Uusiin valtiontuen suuntaviivoihin perustuva notifikaatio
tarkoitus jättää keväällä 2022

• Tuen on suunniteltu kohdentuvan kierrätysravinteita 
valmistaville biokaasulaitoksille ja perustuvan käsiteltyjen 
massojen ravinnemääriin

• Tuensaajien valinta kilpailutusmenettelyllä  paljon 
selvitettäviä kysymyksiä
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Lannan / biomassan luovutus
MAATILA tai muu toimija

Vastaanotto laitokselle
BIOKAASULAITOS

Mädätysprosessi
BIOKAASULAITOS

Kuljetus laitokselle
KULJETUSYRITYS

Kuka maksaa kuljetuksen ja voiko osa 
tuesta kohdentua kuljetukseen?

Mädätteen jatkojalostus 
lannoitevalmisteeksi: 

separointi, kuivaus, rakeistus…
BIOKAASULAITOS

Hyväksyttävät biomassat? 
Vaadittavat mittaukset + raportoinnit?

Näytteiden otto ja niiden säilytys?

Lannoitevalmisteiden 
markkinointi

BIOKAASULAITOS / JOKU MUU

Vaatimukset mädätysprosessille? 
Saako lantaa sekoittaa muihin              

raaka-aineisiin? 

Vaatimukset jatkojalostukselle ja 
lopputuotteille? 

Lannoitevalmisteiden markkinointia ei tueta

MUITA SELVITETTÄVIÄ ASIOITA
• VT-suuntaviivaluonnoksen mukaan 

tuensaajat on kilpailutettava 
KÄYTÄNNÖT TÄHÄN

• Säädösperusta  TAVOITTEENA ETSIÄ 
JO OLEMASSA OLEVA LAKI JA SÄÄTÄÄ 
VNA 

• Tukeen on käytettävissä tietty 
rahasumma vuodessa. Voidaanko 
luoda järjestelmä, jossa tukea 
maksettaisiin tuensaajille useammin 
kuin kerran vuodessa 
TAVOITELLAAN USEAMPAA 
MAKSATUSTA VUODESSA 
(kilpailutusmalli saattaa ratkaista 
ongelman)

• SEURANTA/VALVONTA?

SELVITETTÄVIÄ ASIOITA ERI VAIHEISSA

RAVINNEKIERTOKORVAUKSEN KYSYMYKSIÄ



Kiit o s  !
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