
Suomen ohjelma valtiontakausten myöntämisestä tilapäisissä 

maksuvalmiusvaikeuksissa oleville maatalousyrittäjille 

A. Erityiset edellytykset  
 
Tausta 
Viimeisten kahden vuoden aikana maatalousmarkkinoilla on tapahtunut tuottajista riippumattomia, 
odottamattomia markkinahäiriöitä, joiden seurauksena tuottajahinnat Suomessa ja koko Euroopassa ovat 
laskeneet voimakkaasti. Erityisen voimakas vaikutus on ollut Venäjän elokuussa 2014 asettamalla 
elintarvikkeiden tuontikiellolla. Vuoden 2015 maaliskuussa EU:ssa luovuttiin maitokiintiöistä, mikä on 
johtanut maitomarkkinoiden ylituotanto- ja häiriötilanteeseen koko EU:n alueella ennen. Tästä syystä 
maidon tuottajahinta on Suomessa laskenut 16 prosenttia helmikuusta 2014 helmikuuhun 2016. (taulukko 
1) 
 
Taulukko 1. Keskimääräisten tuottajahintojen kehitys 2014/2, 2015/2 ja 2016/2 (lähteet statdb.luke.fi ja 
Kasvistieto Oy)  

 
2014/02 2015/02 2016/02 

muutos-% 
(2016–
2014) 

muutos-% 
(2016–2015) 

Maidon tuottajahinta keskimäärin (c/l)  45,83 37,52 38,52 -16,0 2,7 
Naudanlihan tuottajahinta keskimäärin 
(€/100kg)  307,81 298,46 284,89 -7,5 -4,5 

Sianlihan tuottajahinta keskimäärin (€/100kg)  162,62 150,65 138,27 -15,0 -8,2 

Broilerin tuottajahinta keskimäärin (€/100kg)  148,82 140,35 131,99 -11,3 -6,0 

Leipävehnän perushinta (€/tonni) 176,53 168,86 162,15 -8,1 -4,3 

Tomaatin tuottajahinta keskimäärin (€/100 kg) 168,69 168,13 152,17 -9,8 -9,5 

Kurkun tuottajahinta keskimäärin (€/100 kg) 138,06 132,58 129,80 -6,0 -2,1 

Sipulin tuottajahinta keskimäärin (€/100 kg) 64,54 55,54 57,73 -10,6 +3,9 

 

Samaan aikaan sianlihan tuottajahinta on laskenut 15 prosenttia, broilerin 11, leipävehnän 8 ja naudanlihan 
7,5 prosenttia. Hedelmien, vihannesten ja marjojen hintakehityksessä on vaihtelua, osassa tuotteita hinta 
on laskenut mutta vuosittaisiin hintavaihteluihin on monia tekijöitä ja osassa tuotteita hinnat ovat 
esimerkiksi satomäärien vaihtelusta johtuen voineet nousta.  
 
Vaikka tuottajahinnat ovat alentuneet, tuotantopanoksien hinnat ovat säilyneet lähes ennallaan (kuvio 1), 
mikä on nopeasti johtanut siihen, että tilojen lyhyen aikavälin maksuvalmius on heikentynyt ja tiloilla on 
vaikeuksia selviytyä normaalin toiminnan aiheuttamista juoksevista kustannuksista tai velkojen 
lyhennyksistä, eikä niillä ole tässä tilanteessa riittävästi mahdollisuuksia kehittää toimintaa tai tehdä 
tarvittavia korvausinvestointeja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kuvio 1. Maatalouden tuottaja- ja panoshintaindeksien kehitys (2010 = 100) 

 

Luonnonvarakeskuksen 10.3.2016 julkaisema alustava ennuste vuoden 2015 tuloksista osoittaa maatilojen 
yrittäjätulon pienentyneen vuodesta 2014 noin 40 prosenttia keskimäärin 9 700 euroon tilaa kohti. 
Kokonaistasolla maataloustulo eli maatalouden yhteenlaskettu yrittäjätulo koko maassa alenisi ennusteen 
mukaan vuoden 2014 noin 558 miljoonasta eurosta vuoden 2015 noin 350 miljoonaan euroon. Ennusteen 
mukainen vuoden 2015 maataloustulo olisi laskenut vuoden 2010 maataloustulosta (892 milj. euroa) jo 
noin 60 prosenttia. 
 
Kuvio 2. Maataloustulon kehitys tilaa kohden vuosina 2000–2015 

 

Suurimmat maksuvalmiusongelmat ovat tällä hetkellä maito- ja sikatiloilla ja ne korostuvat etenkin viime 
vuosina suuria investointeja tehneillä tiloilla, joilla velkataakka on suuri ja jotka eivät ole pystyneet 
varautumaan odottamattomiin hinnan muutoksiin.  
 
 
Tukijärjestelmän tavoite ja sisältö  
 
Tavoite  
Ohjelman tavoitteena on helpottaa maatilojen tilapäisiä maksuvalmiusongelmia. Tämä toteutettaisiin 
myöntämällä valtiontakauksia pankkien myöntämille maksuvalmiuslainoille. Tällä hetkellä osalla etenkin 
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äskettäin investoineista tiloista kaikki käytettävissä olevat vakuudet on sidottu investointiin liittyviin 
lainoihin, eivätkä pankit omien vakavaraisuussäännöstensä vuoksi pysty myöntämään lainaa ilman uusia 
vakuuksia. Tällöin tilojen mahdollisuudet saada tilapäisrahoitusta ilman lisävakuuksia ovat heikot. 
Valtiontakauksen avulla näiden tilojen mahdollisuus saada kohtuukorkoista pankkilainaa akuutista 
tilanteesta ylipääsemiseen paranisi, jolloin maksuvalmiustilanne ei entisestään heikentyisi useiden pienten 
ja nopeasti erääntyvien tavaratoimittajilta, tuotteiden ostajilta tai pankista otettujen, vaikeasti hallittavien 
tilapäisluottojen kautta.  
 
Tuensaajat  
Takausta voisivat hakea tämän ohjelman puitteissa lypsykarja- ja sikatalouden sekä hedelmä- ja 
vihannesalan tuottajat. Koska ajankohtaiset maksuvalmiusvaikeudet koskevat kaikkia tuotantosuuntia ja 
esimerkiksi naudanlihantuotanto jäisi muuten tukijärjestelmän ulkopuolelle, muiden tuotantosuuntien 
maatiloille vastaava takaus voitaisiin myöntää de minimis -ehtoisena tukena. Yhteensä suurissa tilapäisissä 
maksuvalmiusvaikeuksissa arvioidaan olevan noin 2000–3000 maatilaa. Arvio perustuu tilastoihin pahiten 
velkaantuneiden tilojen lukumääristä ja tilojen velkaisuudesta suhteutettuna liikevaihtoon. Maaliskuussa 
2016 haettavana ollutta maa- ja puutarhatalouden väliaikaista kansallista lisätukea haki yhteensä noin 
5 500 tilaa. Kyseisen tuki oli kohdennettu velkaisimmille ja viime vuosina investointeja tehneille tiloille. 
Kyseisen tukihaun perusteella arvioidaan, että edellytykset tämän ohjelman mukaiseen takaustukeen 
täyttyisivät noin puolella kyseisen väliaikaisen kansallisen lisätuen saajista. Arvion mukaan kaikki tämän 
ohjelman mukaisen takaustuen edellytykset täyttävät tilat eivät kuitenkaan tule hakemaan takausta. 
Tuensaajista arviolta noin 70 % olisi lypsykarja- ja sikatalouden harjoittajia johtuen sekä 
tuotantorakenteesta että maksuvalmiusongelmien kohdentumisesta erityisesti näille tuotannonaloille.    
 
Onko takausohjelma tarkoitettu vain pienille ja keskisuurille yrityksille? 
Valtiontakausta voidaan myöntää vain yritykselle, joka kuuluu komission asetuksen 702/2014 liitteessä I 
tarkoitettuun pk-yritysten luokkaan. 
 
Onko takauksen määrä mitoitettu vain lyhytaikaisten maksuvalmiusongelmien edellyttämän todellisen 
tarpeen mukaiseksi? 
Koska tilapäisten maksuvalmiusongelmien perussyynä on tuottajahintojen putoaminen, takauksen 
kohteena olevan lainan määrä on perusteltua suhteuttaa aiempien vuosien liikevaihtoon. Alhaiset hinnat 
ovat jatkuneet jo lähes kaksi vuotta, mikä on myös otettava huomioon. Takauksen kohteena olevan 
myönnettävän lainan enimmäismäärä tilaa kohden olisi 30 prosenttia kyseisen tilan kahden edellisvuoden 
arvonlisäverottomasta maataloustuotteiden myyntitulojen ja maataloustukien yhteenlasketusta 
keskiarvosta. Jos tilalla on tehty tuotannollinen investointi joka nostaa maataloustuotannon määrää ja 
johon on saatu investointitukea, mutta joka on valmistunut siten, ettei vaikutus näy kahden edellisvuoden 
liikevaihdossa, laina voitaisiin myöntää perustuen investointitukihakemuksen yhteydessä hyväksytyssä 
liiketoimintasuunnitelmassa esitettyyn liikevaihtoon.  
 
Valtiontakaus myönnettäisiin hakemuksesta kertaluontoisesti tilapäisistä maksuvalmiusongelmista kärsiville 
maatiloille. Takaus haettaisiin paikallisesta elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksesta. Hakemuksen 
liitteenä hakijan tulisi toimittaa kahden edellisen vuoden maatalouden verolomake 2 (maatalouden 
veroilmoitus) sekä maatilaa koskeva maksuvalmiussuunnitelma, jossa maksuvalmiutta sekä kannattavuutta 
kuvaavien tunnuslukujen avulla osoitettaisiin tilan pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset. 
Maksuvalmiussuunnitelmassa esitettäisiin myös perusteet sille, että haetun lainan määrä vastaa todellista 
tarvetta.  Takausohjelman mukaista lainatakausta voitaisiin myöntää vain maksuvalmiusongelmissa oleville 
maatiloille. Käytännössä maatilalla ei näissä tapauksissa ole omia kassavaroja ja maksuja voi olla myös 
rästissä. Lainan enimmäismäärän rajaus enintään 30 prosenttiin maatilan liikevaihdosta tarkoittaa, että 
myönnettävän lainan määrä on sen suuruinen, että sen avulla maatilan on mahdollista selviytyä pahimpien 
maksuvalmiusongelmien yli, mutta ei kuitenkaan niin suuri, että laina mahdollistaisi tilalla muiden kuin 
maksuvalmiuteen liittyvien toimenpiteiden rahoituksen. 
 
Tuen määrä 
Tuki myönnetään pelkästään valtiontakauksen muodossa. Takaukseen sisältyvän tuen enimmäismäärä 
maatilaa kohden on 15.000 euroa.  
 
Takauksen kohteena olevan lainan enimmäismäärä maatilaa kohden olisi 110.000 euroa ja 
vähimmäismäärä 30.000 euroa. Valtiontakaus olisi enintään 70 prosenttia takauksen kohteena olevan 



lainan määrästä, eli enintään 77 000 euroa. Laina-aika olisi enintään 7 vuotta, johon voisi sisältyä enintään 
kaksi lyhennysvapaavuotta.  
 
Tuensaajalta perittäisiin lainasta takausmaksuna kertamaksu, jonka suuruus olisi 0,75 prosenttia takauksen 
määrästä, kuitenkin enintään 200 euroa, ja lisäksi puolivuosittain jälkikäteen perittäisiin maksu, jonka 
suuruus olisi 0,75 prosenttia takauksen kulloinkin jäljellä olevasta määrästä. Kyseinen takausmaksu 
huomioidaan vähennyksenä laskettavassa takaukseen sisältyvän kokonaistuen määrää.  
  
Takaukseen sisältyvän tuen laskenta perustuisi valtiontuki-ilmoitukseen N 268/2010 perustuvaan komission 
päätöksen numero K(2011) 1321 mukaiseen hyväksyttyyn laskentamenettelyyn. Maksuvalmiuden 
parantamiseksi otettaville lainoille myönnettävistä takauksista valtiolle koituva riski arvioidaan 
suuremmaksi kuin investointeihin myönnettyihin lainoihin liittyvien takausten yhteydessä. Valtion vastuun 
arvioidaan toteutuvan enintään 10 prosentissa maksuvalmiuden parantamiseksi otettaville lainoille 
myönnettävien valtiontakausten lukumäärästä.  Laskentamenettelyn kuvaus on liitteenä 1. 
 
Rahoitus  
Maksuvalmiuslainoille myönnettävien takausten myöntövaltuus on yhteensä 160 miljoonaa euroa.  Jos 
haettu takausmäärä ylittäisi käytettävissä olevan myöntämisvaltuuden määrän, tilakohtaisesti 
myönnettävän takauksen määrä suhteutettaisiin kokonaisvaltuuteen. 
 
Valtiontakauksista huolimatta takausta saaneista tiloista noin 10 prosenttia arvioidaan ajautuvan 
lähivuosina konkurssiin. Näin ollen takauksista arvioidaan aiheutuvan valtion maksettavaksi jääviä 
takaustappioita takausta saaneiden tilojen konkurssien ajoittumisesta riippuen 14–15,8 miljoonaa euroa. 
Vastaavasti valtiolle perittävät takausmaksut olisivat 6,9–7,0 miljoonaa euroa. Valtiolle aiheutuvat 
nettomenot olisivat siten arviolta 7,0–8,9 miljoonaa euroa.  
 
Kansallinen lainsäädäntö 
Tukijärjestelmän toimeenpano aloitettaisiin sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt Suomen ohjelman 
valtiontakausten myöntämisestä. Lisäksi toimeenpanon aloittaminen edellyttää, että Suomen eduskunta 
hyväksyy kansallisesti annettavan lain väliaikaisista valtiontakauksista maatiloille (HE xx/2016) ja että 
kansallinen toimeenpano, kuten tietojärjestelmien vaatimat muutokset saadaan toteutettua. 
Takausohjelman toimeenpanon edellytyksenä on myös tarvittavien takausten myöntämisvaltuuksien jako 
ELY-keskuksille. 
 
Toimeenpanon aikataulu 
Koska tukijärjestelmän toimeenpanossa tarvitaan uusi laki ja tietojärjelmämuutoksia, 
toimeenpanoaikataulu olisi liian kireä, jos se takausten myöntäminen rajattaisiin vain vuoden 2016 
puolelle.  Toimeenpano vuoden 2017 alkupuolella olisi perusteltua myös siitä syystä, että tuottajahinnat 
ovat edelleen alhaisia, mikä kärjistää entisestään maatilojen maksuvalmiustilannetta. 
 
 
B. Tukijärjestelmän arviointi maatalouden valtiontukien suuntaviivojen näkökulmasta 
 
Tavoite  
Tavoitteena on ehkäistä kannattavan toiminnan edellytykset omaavien maatilojen ajautumista tilapäisten 
maksuvalmiusvaikeuksien takia konkurssiin, jolloin maatilan investoinnit voisivat jäädä hyödyntämättä. 
Tilojen maksuvalmiusongelmat lisääntyivät vuoden 2015 lopulla ja 2016 alkupuolella, kun maatiloilla 
toiminnassa välttämättömät rahoituspuskurit ja olemassa olleet rahoitusjärjestelymahdollisuudet oli 
käytetty. Maataloustuotteiden hintojen laskun ennakoidaan pysähtyvän vuoden 2016 loppupuolella ja 
hinnat alkanevat hieman nousta vuoden lopulla globaalin kysynnän kasvun ja toisaalta tarjonnan 
pienenemisen myötä. Maatilojen maksuvalmiusongelmien arvioidaan kuitenkin jatkuvan vuoden 2017 
loppupuolelle saakka.  

Takausjärjestelmällä ei ole negatiivisia ympäristövaikutuksia. Takausjärjestelmä parantaa tilojen 
toimintaedellytyksiä, joka edesauttaa myös tilojen ympäristötavoitteiden toteuttamista. 
 
 
 



Kannustava vaikutus 
Takauksen kohteena olevan lainan saa nostaa vasta sen jälkeen kun valtiontakaus on myönnetty. 
Valtiontakausta haetaan tarkoitusta varten vahvistetulla lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä takauksen 
myöntämisen edellytysten arvioinnin kannalta välttämättömät asiakirjat, selvitykset ja suunnitelmat.  
 
Valtiontakausta saa hakea Maaseutuviraston määräyksellä asettavana hakuaikana. Hakemus on 
toimitettava rakennetukilain 30 §:n 1 momentissa tarkoitetulle toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, joka päättää takauksen myöntämisestä. 
 
Kilpailuun ja kauppaan kohdistuvien negatiivisten vaikutusten välttäminen 
Takausjärjestelmä on tarkoitettu tilapäisissä maksuvalmiusongelmissa oleville tiloille, joilla ei ole 
mahdollisuutta hankkia rahoitusta vapailta markkinoilta. Takauksen avulla ei kuitenkaan lisätä tuotantoa tai 
vaikuteta tuottajahintoihin, joten sillä ei ole markkinoita vääristävää vaikutusta kauppaan tai kilpailuun. 
 
Avoimuus ja raportointi 
Takausohjelman toimeenpanossa noudatetaan avoimuuden periaatetta maa- ja metsätalousalan ja 
maaseutualueiden valtiontuesta vuosina 2014-2020 annettujen suuntaviivojen (2014/C 204/01) kohtien 
128, 131 ja 132 mukaisesti. 
 
 
C. Yleiset valtiontuen periaatteet 
 
Maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden valtiontuesta vuosina 2014-2020 annettujen suuntaviivojen 
(2014/C 204/01)  27 kohdassa asetetun edellytyksen vuoksi valtiontakausta ei myönnetä sille, jolta 
Euroopan unionin komission päätöksen nojalla peritään takaisin sääntöjenvastaista ja sisämarkkinoille 
soveltumatonta tukea.  
 
Takausohjelman mukaisella tuella ei ole suoria tai epäsuorasti vaikutuksia Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen mukaiseen tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteeseen.  
 
 
D. Tuen sääntöjenmukaisuus 
 
Tukijärjestelmän toimeenpano aloitetaan sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt Suomen ohjelman 
valtiontakausten myöntämisestä. Valtiontakauksesta annetaan kansallisesti laki väliaikaisista 
valtiontakauksista maatiloille. 
 
 
E. Muut tiedot 
 
Tukijärjestelmää ei rahoiteta komission antamissa ohjeissa tarkoitettujen parafiskaaleiden periaatteiden 
mukaisesti. 
 
Toimeenpanon käynnistämisen nopeuttamiseksi Suomi hyväksyy komission päätöksen takausohjelman 
toteuttamisesta englanninkielisenä. 
 
Tämä ilmoitus ei sisällä liikesalaisuuksia. 
 
 

 


