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LAINSÄÄDÄNTÖHANKE MAATALOUDEN RAKENNETUISTA ANNETUN LAIN SEKÄ POROTA-

LOUDEN JA LUONTAISELINKEINOJEN RAKENNETUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISEKSI 

 

Asettaminen 

Ruokaosasto on tänään asettanut lainsäädäntöhankkeen, jonka tarkoituksena on valmistella hal-

lituksen esitys maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) 18 §:n sekä porotalouden 

ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011) 41 §:n muuttamiseksi. 

Aikataulu  

9.9-31.12.2020 

Tausta 

Maatalouden rakennetukilain 18 §:n 1 momentin mukaan valtiontakaus voidaan myöntää maa-

tilatalouden kehittämisrahaston käyttösuunnitelmassa vuosittain vahvistetun lainojen pääoman 

enimmäismäärän rajoissa ja valtiontakauksen kohteena olevien lainojen pääomaa saa samanai-

kaisesti olla maksamatta enintään 80 miljoonaa euroa. Porotalouden rakennetukilain 41 §:n mu-

kaan valtiontakaus voidaan myöntää maatilatalouden kehittämisrahaston käyttösuunnitelmassa 

vuosittain vahvistetun lainojen pääoman enimmäismäärän rajoissa ja valtiontakauksen kohteena 

olevien lainojen pääomaa saa samanaikaisesti olla maksamatta enintään 80 miljoonaa euroa 

mukaan lukien lainat, jotka on myönnetty maatalouden rakennetuista annetun lain ja sitä vas-

taavan aikaisemman lainsäädännön nojalla. 

Muutettavaksi ehdotettujen lakien mukainen nyt voimassa oleva 80 miljoonan enimmäismäärä 

on alun perin mitoitettu vastaamaan yhden ohjelmakauden tarpeita, eikä siinä ole huomioitu 

siirtymäkautta ennen seuraavan rahoituskauden alkamista. 

Investointihankkeiden koon kasvaminen, tilojen toiminnan muuttuminen yhä yritysmäisem-

pään suuntaan ja pankkien kiristyneet vakavaraisuusvaatimukset ovat viime vuosina lisänneet 

valtiontakausten kysyntää ja takausten kysynnän ennakoidaan tulevaisuudessa edelleen kasva-

van. Huomioiden nykyisen takausten enimmäismäärän rajoitteen ja siitä jo käytössä olevan 

määrän, valtiontakausten myöntömahdollisuudet siirtymäkauden aikana tulisivat olemaan hy-

vin rajalliset, käytännössä takausta voitaisiin myöntää vain noin 15 hankkeelle vuosittain. Tämä 

saattaa vaikuttaa etenkin suurempien investointihankkeiden toteutumiseen, jos tilan omat va-

kuudet ovat jo käytössä, eikä pankki omien vakavaraisuussäännöstensä puitteissa voi myöntää 

vakuudetonta lainaa. Investointien viivästyminen tai toteutumatta jääminen saattaisi merkitä 

myös sitä, että siirtymäkauden EU-osarahoitteisia varoja voisi jäädä käyttämättä. Tämän vuoksi 

maatalouden rakennetukilain 18 §:n 1 momentin ja porotalouden rakennetukilain 41 §:n mu-

kaista enintään 80 miljoonan euron enimmäismäärää tulisi nostaa siirtymäkaudeksi ennen tule-

vaa rahoituskautta. Molemmat muutettavaksi ehdotetut lait on tarkoitus uudistaa osana CAP-27 

-valmistelua ennen tulevan rahoituskauden alkamista siten, että tulevan rahoituskauden tukijär-

jestelmä on nykyistä yksinkertaisempi ja vastaa uudessa EU-lainsäädännössä ja valtiontu-

kisäännöissä asetettuja ehtoja CAP-suunnitelman kansalliselle toimeenpanolle. 
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Tavoite 

Tavoitteena on mahdollistaa ja varmistaa maa- ja porotalouden investointien toteutuminen ra-

hoituskausien välisen siirtymäkauden aikana muuttamalla maatalouden rakennetuista annettua 

lakia sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetusta annettua lakia siten, että kyseisten 

lakien nojalla myönnettävien valtiontakausten kohteena olevien lainojen pääomaa saa saman-

aikaisesti olla maksamatta enintään 110 miljoonaa euroa nykyisen 80 miljoonan euron sijasta. 

Tehtävä  

Laaditaan hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 18 §:n 

sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta. 

Organisointi 

Päävalmistelija on lainsäädäntöneuvos Mika Saari ruokaosaston oikeudellisesta yksiköstä. 

Muina vastuuhenkilöinä toimivat ruokaosaston maaseudun kehittämisyksiköstä maatalousyli-

tarkastaja Sanna Koivumäki ja maaseutuekonomisti Saara Meurasalo. Lisäksi valmisteluun 

voi osallistua muita ruokaosaston virkamiehiä. Ruokavirastosta hankkeeseen osallistuu erityis-

asiantuntija Aulis Kuusela. 

Hankkeen aikana on tarkoitus järjestää lausuntokierros ja kuulla muutoksen kannalta keskeisiä 

ministeriöitä, virastoja ja sidosryhmiä. 

Hallituksen esitys pyritään jättämään eduskunnalle syysistuntokauden 2020 aikana siten, että 

ehdotettuja muutoksia voitaisiin soveltaa 16.10.2020 alkaen vireille tuleviin valtiontakaushake-

muksiin. 

Kustannukset ja rahoitus 

 Hanke toteutetaan virkatyönä. 

 

 

 

Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila 

  

 

Hallitusneuvos Tanja Viljanen 

 

 

 TIEDOKSI  

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, Ruokaosasto, Ruokavirasto 


