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366/2021

Valtioneuvoston asetus
maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen liit-

teen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuk-

sen (241/2015) liite, sellaisena kuin se on asetuksessa 271/2016, seuraavasti:

————
Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä toukokuuta 2021.
Tätä asetusta sovelletaan myös asetuksen voimaan tullessa vireillä olevaan tukihake-

mukseen.

Helsingissä 29.4.2021

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Lainsäädäntöneuvos Mika Saari
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366/2021  
Liite

Tukikohde Korkotukilainan 
määrä hyväksyt-
tävistä kustan-
nuksista, 
prosenttia

Korkotuen 
määrä hyväk-
syttävistä kus-
tannuksista, 
prosenttia

Avustuksen määrä hyväksyt-
tävistä kustannuksista, pro-
senttia

Korotus

AB-tukialue Muu kuin 
AB-tukialue

Lypsy- ja nautakarjatalous 
(3 §) 60 10 40 35 1 ja 5

Sikatalous (4 §) 65 10 30 30 1 ja 5

Lihasiipikarjatalous (5 §) 65 10 20 20 1 ja 5

Lammas- ja vuohitalous (6 §) 60 10 40 35 1 ja 5

Hevostalous (7 §) 65 10 30 30 5

Mehiläistalous (8 §) - - 25 25 5

Turkistalous (9 §) 65 10 - - 5

Kasvihuonetuotanto (10 §) 65 10 30 30 1 ja 5

Kuivaamo (11 §) 65 10 25 25 2 ja 5

Salaojitus (12 §) - - 35 35 3 ja 5

Sadonkorjuukone yhteiskäyt-
töön (13 §) - - 10 10 5

Tuotantovarasto (14 §) 65 10 30 30 5

Konevarasto (15 §) - - 20 20 5

Energiantuotanto (16 §) - - 40 40 5 ja 6

Maataloustuotteiden myynti-
kunnostus (17 §) - - 30 30 5

Työympäristöä, tuotantohygie-
niaa, eläinten hyvinvointia tai 
ympäristön tilaa edistävät 
investoinnit (18 §)

1 mom. 1 ja 2 kohta
1 mom. 3 ja 4 kohta

- -

30
35

30
35

4 ja 5

1 Avustuksen määrää korotetaan 10 prosenttiyksiköllä, jos hakija täyttää nuoren viljelijän aloitustuen 
myöntämisen edellytykset ja hakijan tilanpidon aloittamisesta ei ole tukea haettaessa kulunut viittä vuotta 
enempää.

2 Avustuksen määrää korotetaan 5 prosenttiyksiköllä, jos kuivaamoa käytetään kahden tai useamman maa-
tilan viljan tai heinän kuivaamiseen.

3 Avustuksen määrää korotetaan 5 prosenttiyksiköllä säätösalaojituksessa.

4 Avustuksen määrää korotetaan 5 prosenttiyksiköllä, jos kyse on lietelannan sijoituslevitystä edistävän 
laitteen hankinnasta, joka toteutetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014–2020 tarkoi-
tetulla ympäristökorvauksen peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden kohdentamisalueella tai laite tulee 
kahden tai useamman maatilan käyttöön millä tahansa alueella.

5 Avustuksen määrää korotetaan 20 prosenttiyksiköllä, jos investointi toteutetaan Eurooppalaisen innovaa-
tiokumppanuuden (EIP) yhteydessä.

6 Avustuksen määrää korotetaan 10 prosenttiyksiköllä, jos kyse on biokaasun tuotannosta.
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