
Maa- ja metsätalousministeriön 

ajankohtaiskatsaus
Uusiutuvan energian toimialapäivät 9.11.2022

Johtava asiantuntija Juuso Kalliokoski

Maa- ja metsätalousministeriö



Uusiutuvan energian tukemisen peruslähtökohtia

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 on erilliset toimenpiteet uusiutuvan 
energian tuotannollisten investointien tukemiseen

a) maatiloille ja

b) maaseutualueiden mikro- ja pienyrityksille (maaseutuyritykset) sekä monialaisille maatiloille

Maatalouden investointituella (rakennetuki) tuettava maatilojen uusiutuvan energian tuotanto 
kattaa maatilan tuotantotoiminnassa tarvittavan energian. Energiaa voi myydä tilalta ulos vasta kun 
investoinnin pysyvyysaika on kulunut umpeen. 

Maaseudun yritysrahoituksella tuettava maaseutuyritysten uusiutuvan energian tuotanto koskee 
ulkopuolisille asiakkaille myytävää energiaa. Jos maatila hyödyntää maaseudun yritysrahoitusta 
esim. biokaasuntuotannon investointiin, on kyseisellä toiminnalla oltava kannattavan toiminnan 
edellytykset ja maatilan ulkopuolisia asiakkaita.

Hyvä muistaa: 

• Uusiutuvan energian tuotantoon kohdistuva investointi on eri asia kuin uusiutuvan energian 
raaka-aineiden tuotantoa kohdistuva investointi.
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Uusiutuva energia Suomen CAP-suunnitelmassa 

2023-2027

CAP-suunnitelma: https://mmm.fi/cap27/cap-suunnitelma

Suora linkki CAP-suunnitelmaan: 

https://mmm.fi/documents/1410837/12210688/Suomen+viimeistelty+CAP-suunnitelma+2023-

2027.pdf/667bf7ab-8af6-0afa-8c8e-ef5022178292/Suomen+viimeistelty+CAP-

suunnitelma+2023-2027.pdf?t=1658396108940

Maaseudun yritysrahoituksen tavoitteena on tukea sellaista yritystoimintaa, josta syntyy 

pysyväisluontoista työllisyyttä ja toimeentuloa maaseutualueille. Vuosina 2021-2022 

myönnetty EU:n maaseuturahaston elpymisrahoitus on ollut poikkeus tukijärjestelmään, koska 

elpymistuen kohteiden luonteesta johtuen työllisyysperustetta ei ole voitu soveltaa. 

CAP-suunnitelmassa maatalouden investointituelle ja maaseudun yritysrahoitukselle on 

omat toimenpiteensä. Yritysrahoituksessa vuosina 2014-2022 samassa maaseutuohjelman 

toimenpiteessä (M06.4) muiden toimialojen joukossa olleet uusiutuvan energian investoinnit 

sisältyvät jatkossa erilliseen toimenpiteeseen → INV yritys 01 – Uusiutuvan energian ja 

biopolttoaineiden investoinnit 3
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Uusiutuva energia CAP-suunnitelmassa
Uusiutuvaa energiaan liittyvän yritystoiminnan kannalta keskeisimmät toimenpiteet ovat:

INV yritys 01 – Uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden investoinnit 

- Uudet kokonaisteholtaan enintään 2 MW pienet laitokset sekä olemassa olevat toimivat laitokset.

- Investoinnin hyväksyttävien kustannusten enimmäismäärä enintään 2 milj. euroa. Investointi voi olla kustannuksiltaan myös suurempi, 
mutta kustannuksia otetaan huomioon vain enimmäismäärään asti. 

- Olemassa olevat laitokset 20 %, uudet laitokset 30 % ja biokaasulaitokset 50 %.

- Valtioneuvoston asetuksella tullaan määrittelemään tarkemmin mitä uusiutuvan energian tuotannon investointeja tuetaan.

INV yritys 03 – Mikro- ja pienyritysten sekä monialaisten maatilojen investoinnit 

- Uusiutuvan energian raaka-aineiden tuotantoa koskevat investoinnit. 

- Investoinnin toteutettavuustutkimukset ml. uusiutuva energia.

- Energiamuodon vaihtamiseen uusiutuvaan energiaan, siirtymistä öljylämmityksestä uusiutuvaan energiaan, uusiutuvan energian käytön 
lisäämistä (esim. aurinkopaneelit, ilmalämpöpumput), energia- ja materiaalitehokkuuden parantamista EI TUETA Suomen CAP-
suunnitelmasta 2023-2027 EU:n maaseuturahaston elpymisvarojen tapaan erillisenä investointeina vaan näitä voidaan tukea osana 
yrityksen uusien toimitilojen rakentamista tai yrityksen käyttöön tulevan olemassa olevan rakennuksen korjaamisen yhteydessä.

INSTAL (75) - Maaseudun yritystoiminnan käynnistäminen: Yritystoiminnan käynnistäminen 

- Maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan käynnistäminen (monialaiset maatilat). 

KNOW (78) – Tietämyksen vaihto ja tiedon levittäminen: Yritysten kehitys – Maaseutuyritysten kehittäminen 

- Uusiutuvan energiaan ja uusiutuvan energian raaka-aineiden tuotantoa koskevat kehittämistoimet sisältyvät tähän toimenpiteeseen.
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Kiitokset!

. 
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