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Valtuudet ja niiden käyttö vuonna 2018 ja 2019

• Valtuutta on sidottu vuonna 2018 yhteensä 132 miljoonaa euroa, josta 

• EU-osarahoitteista 91 miljoonaa euroa

• Kokonaan kansallista 41 miljoonaa euro (kahdella hakujaksolla 
lypsykarjainvestoinnit siirretty rahoitettavaksi kokonaan kansallisista 
varoista)

• Valtuutta on käytettävissä vuonna 2019 yhteensä 137,7 miljoonaa euroa, 

josta 

• EU-osaraoitteista 96 miljoonaa euroa (+siirtyneet 1,7 miljoonaa euroa)

• Kokonaan kansallista 40 miljoonaa euroa
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EU-osarahoitteiset valtuudet vuonna 2019
• Momentti 30.10.40 (maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset) 

• 96 miljoonaa euroa

• Valtuutta on jaettu ELY-keskuksille 7.2.2019 yhteensä 76 miljoonaa euroa

• Lisäksi vuodelta 2018 siirtynyttä valtuutta 1 744 803 euroa

• Valtuutta osoitettaisiin 15,3 miljoonaa euroa. Päätökset tehtävä 9.8.2019 ???
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Esitettyjen hakemusten määrä suhteessa käytettävissä oleviin myöntämisvaltuuksiin 

(toukokuu/2019) 

Ely-keskusten 

lukumäärä, joille 

nyt jaettaisiin 

myöntämisvaltuutta 

Käytettävissä 

oleva  

myöntämisvaltuus 

05/2019  

(euroa) 

Esitetyt 

(käsittelyssä) 

hakemukset 

(euroa) 

Erotus = 

vaje (euroa) 

Osoitettaisiin 

valtuutta 

(euroa) 

9  31 838 258  

 

53 872 091  22 033 833  15 300 000  

 



• Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) käyttösuunnitelman 

kohdasta 1.3. rakennetukilain (1473/2007) mukaiset avustukset 

(kansallisesti rahoitettavat)

• 40 miljoonaa euroa

• Valtuutta on jaettu ELY-keskuksille 7.2.2019 yhteensä 30 miljoonaa euroa

• Valtuutta on jakamatta 10 miljoonaa euroa. 
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Kokonaan kansalliset valtuudet vuonna 2019



Harkinnassa:

• Syksyllä:

• Lypsykarjainvestoinnit tultaneen siirtämään kokonaan kansallisesti rahoitettavaksi. 

• EU-osarahoitteista valtuutta jaetaan loput 4,7 miljoonaa euroa.

• Kokonaan kansallista valtuutta jaetaan loput 10 miljoonaa euroa. 

• lypsykarjainvestoinnit siirretään rahoitettavaksi kokonaan kansallisista varoista
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Käytetyt valtuudet maatalouden 

investointeihin 2014-2018 ja 

arvio vuosista 2019-2020
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VM: JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMA 
VUOSILLE 2020—2023

Maatalouden investointeja rahoitetaan sekä Maatilatalouden 
kehittämisrahastosta (Makera) että talousarvioon varattavista 
määrärahoista. Makeran käytettävissä olevat varat vähenevät 
kehyskaudella. Kehyspäätökseen sisältyy 60 milj. euron siirto 
Makeraan v. 2020, millä mahdollistetaan Makerasta
maksettavien rakennetukiavustusten tason säilyttäminen v. 2020 
ja 2021. 

Makeran johtokunta määrittää Makerasta osoitettavan 
maatalouden investointointiavustusten myöntövaltuuden 
vuodelle 2020. 
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https://vm.fi/documents/10623/307577/Julkisen+talouden+suunnitelma+vuosille+2020-2023/9d5db7bf-d881-a358-5572-6cbc6d6de611/Julkisen+talouden+suunnitelma+vuosille+2020-2023.pdf

