
Biokaasulaitoksen 
rahoitus ja tuet
OULUN AMMATTIKORKEAKOULU



TUKIKELPOISUUS MAATILAN 

ENERGIANTUOTANTOON

– Maatilan energiantuotannossa tarvittavat rakentamisinvestoinnit. 

Investointi on tukikelpoinen vain siltä osin kuin energia käytetään 

maatalouden tuotantotoiminnassa.

– Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että energialaitoksessa 

hyödynnetään uusiutuvaa energialähdettä.

– Tuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista energiantuotantoon on 

enintään 40%

– Avustuksen määrää korotetaan 20 prosenttiyksiköllä, jos investointi 

toteutetaan Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden (EIP) 

yhteydessä
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TUET MAATILAN ENERGIANTUOTANTOON

– Tukea myönnetään avustuksena, korkotukilainan korkotukena sekä  

valtiontakauksena jotka myöntää ELY keskus

– Tukitaso vaihtelee investointikohteen mukaan 

– Tuki on haettava ja päätös saatava ennen investoinnin aloittamista

– Tuen tavoitteena on maatalouden toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn 

kehittäminen edistämällä maataloustuotannon tehokkuutta ja laatua 

kestävän kehityksen periaatteita noudattaen (Laki maatalouden 

rakennetuista 1 §)

– https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatalouden-

investointituet/
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VALTION TAKAUS

– Voit saada valtiontakausta yhtä investointia kohden korkeintaan 500 

000 euroa.

– Valtiontakaus voi koskea enintään 80 % takauksen kohteena olevan 

lainan määrästä koko laina-aikana. Valtiontakaus voi ainoastaan 

erityisestä syystä olla suurempi kuin 30 % toimenpiteen 

kokonaisrahoituksesta. Myönnetty avustus ja valtiontakaus yhteensä 

eivät saa ylittää 70 % tuen kohteena olevan investoinnin 

kokonaisrahoituksesta. Yhtä maatilaa kohden saa olla valtiontakauksia 

voimassa enintään 2,5 miljoonaa euroa.

– Sinun on annettava valtiontakaukselle vastavakuus, joka voi olla 

kiinteistö- tai yrityskiinnitys. Yhteisömuotoiselta yritykseltä ELY-keskus 

voi edellyttää myös henkilötakausta yhteisön osakkailta.
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VALTION TAKAUKSESTA PERITTÄVÄT 

MAKSUT

– kun sinulle on myönnetty valtiontakaus, pankki perii sinulta valtiolle 

maksettavaksi kertamaksun, jonka suuruus on 0,75 prosenttia 

takauksen määrästä, kuitenkin enintään 200 euroa. Lisäksi sinun on 

maksettava puolivuosittain maksu, jonka suuruus on 0,75 prosenttia 

takauksen kulloinkin jäljellä olevasta määrästä. Takauksesta 

perittävien maksujen eräpäivät ovat vuosittain huhtikuun ja lokakuun 

viimeisenä päivänä.
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TUET MAATILAN ENERGIANTUOTANTOON 

LIITTEET

– Liiketoimintasuunnitelma ja rakennusinvestoinnin projekti 

(toteutus)suunnitelma aikatauluineen ja kannattavuuslaskelmineen

– Pääpiirustukset, kustannusarvio ja rakennusselostus sekä tarvittavat 

luvat (rakennus- ja ympäristöluvat) 

– Verotuspäätökset kaikilta hakijoilta tai osakkailta 

– Maatalouden veroilmoituslomake 2 (tai 6b osakeyhtiöltä) 

– Velkaluettelo ja korkotukilainaa varten pankin luottolupaus

– Osakeyhtiön ollessa hakijana lisäksi aina: kaupparekisteriote ja 

yhteisön säännöt, tuloslaskelma ja tase kolmelta vuodelta, sen 

kokouksen pöytäkirja jossa tuen hakemisesta on päätetty
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Toteutamme biokaasulaitoshankkeet koko projektin 

elinkaaren ajalta:

– Kannattavuusselvitys (esiselvitys)

– Rahoitus

– Laitoksen esisuunnittelu

– YVA

– Ympäristölupa

– Rakennuslupa

– Biokaasulaitoksen rakennusprosessi

– Valmiin laitoksen suunnitelmat, kuten:

• laitoshyväksyntä, omavalvonta, palo- ja 

pelastussuunnitelma, kunnossapitosuunnitelma



LAINAT RAHOITUSLAITOKSILTA

- Edellytykset pääosin samoja kuin tukien hakemisessa

- Rahoituksen luottotiedot

- Nykyiset lainat

- Vakuudet

- Omat sijoitukset investointiin (=oma pääoma)

- Aikaisempi asiakaskäyttäytyminen rahoittajan kanssa

- Liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelmat

- Takaisinmaksuaika: Arvon pitäisi olla 5-7- vuotta

- > Laina-aika ko. investoinnille pankin näkökulmasta max 10 vuotta

- Investoinnin nettotuotto

- Mukaan voidaan ottaa myös investoinnin tuottolaskelmia asetetun 
korkotavoitteen mukaisesti (nykyarvo, annuiteetti, sisäinen 
korkokanta…)
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LAINAT RAHOITUSLAITOKSILTA

- Pankin tavoitteena on luottamuksellinen ja toimiva asiakassuhde jossa 

osapuolet toimivat sovitusti koko rahoituskauden ajan

- On myös pankin etu, että sekä maatila että sen investoinnit ovat 

kannattavia -> win to win periaate!
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MUITA MAHDOLLISIA RAHOITUSMUOTOJA

- Joukkorahoitus jos kyseessä on pääomayhtiö (Oy tai Ok)

- Esimerkiksi suunnatulla osakeannilla (vrt. Lumituuli Oy)

- EU:n Green Deal – vihreän kasvun strategia sitoutuu ilmastoneutraalisuuteen 
vuoteen 2050 mennessä.

- Euroopan komission H2020-ohjelman Green Deal haut avautuvat 22.9.2020. 
Haun deadline on 26.1.2021. Green Deal hauissa on jaossa 983 miljoonaa euroa 
tutkimus- ja innovaatiohankkeiden toteuttamiseen ohjelman eri teemoissa.

- Pääasiassa hankerahoitusta

- Elvytysrahasto: On elvytyspaketti on 750 miljardin euron rahapotti, josta unioni 
aikoo jakaa avustuksia ja lainaa jäsenmaille.

- Paketti jakautuu kahteen kokonaisuuteen, avustuksiin (390 mrd. €) ja lainoihin (360 
mrd. €)

- https://eurooppatiedotus.fi/2020/03/04/mika-eun-green-deal/

- https://yle.fi/uutiset/3-11534034

- https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fi
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SE TÄRKEIN RAHOITUSMUOTO

HERÄTELLÄÄNPÄ AIVOJA! 

MIKÄ ON YRITYKSEN (MYÖS MAATILAN) TÄRKEIN 
RAHOITUSMUOTO?

SEHÄN ON TIETENKIN TULORAHOITUS!

KIITOS
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