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1. NYKYINEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄ 
 

Maatalouden investointeihin ja sukupolvenvaihdoksiin työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutu-
osastoilta myönnettävät rahoitustuet on viime vuosina rahoitettu maatilatalouden kehittämisrahaston 
(Makera) varoilla ja valtion talousarviossa momentilla 30.14.49 osoitettavalla korkotukimäärärahal-
la. Uusia korkotukilainoja voidaan myöntää valtion talousarviossa esitetyn myöntämisvaltuuden 
rajoissa. Makeran varoista myönnetään avustukset sekä valtionlainat. Valtionlainan myöntää pankki 
rahaston varoista pankkitoiminnassa yleisesti käytettyjä vakuuksia vastaan TE-keskuksen annettua 
myönteisen rahoitustukipäätöksen valtionlainan korkoetuudesta. Myös korkotukilainan myöntöpää-
töksen tekee pankki TE-keskuksen tehtyä rahoitustukipäätöksen lainan korkotuesta valtion talous-
arviossa vuosittain varatun myöntämisvaltuuden rajoissa. 
  
1.1. Nykyiset rahoitustuet 
 
Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen ja tietty-
jen asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta annetussa neuvoston asetuksessa N:o 1257/1999 (EY) 
on säännelty maatalouden rakennekehityksen edistämiseen jäsenvaltioissa käytettävissä olevat tu-
et/välineet, joihin on mahdollista saada myös EU:n osarahoitus rahoituskaudeksi 2000-2006 sovittu-
jen rahoitusraamien puitteissa. Kyseinen asetus määrittelee käytettävien keinojen lisäksi myös 
enimmäistukitasot ja keskeisimmät tuen myöntämiseen vaadittavat ehdot. Kansallisesti rakennetu-
kien myöntämisestä säädetään maaseutuelinkeinojen rahoituslaissa (329/1999) ja sen nojalla maa-
seudun kehittämisestä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (609/2000). Vuosittain annetaan ra-
kennetuen yksityiskohtaisesta kohdentamisesta maa- ja metsätalousministeriön asetus. Tällä hetkel-
lä sovelletaan maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen koh-
dentamisesta vuonna 2002 annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (31/2002). 
 
Rakennetuiksi katsotaan investointituet ja nuorille viljelijöille tilanpidon aloittamiseen myönnettävä 
aloitustuki. 
 
Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston rahoitusraamien rajallisuuden vuoksi nykyisellä, 
vuodet 2000-2006 kattavalla rahastokaudella EU:n osarahoittamia rahoitustukia sukupolvenvaih-
doksiin ja tiettyihin maatalouden investointeihin myönnetään vain tavoite 1 -ohjelma-alueella Itä- ja 
Pohjois-Suomessa. Muilta osin investointituet tavoite 1 -alueella sekä investointi- ja aloitustuet kai-
kilta osiltaan tavoite 1 -alueen ulkopuolella, alueellisella maaseutuohjelma -alueella, rahoitetaan 
kokonaan kansallisesti. 
 
Maatilainvestointien tuki 
 
Maatilainvestointeihin myönnettävä tuki voi maaseutuasetuksen mukaan olla epäsuotuisilla alueilla 
enintään 50 prosenttia tukikelpoisesta investointikustannuksesta. Nuorten viljelijöiden1 toteuttamien 
investointien osalta tuen kokonaismäärä voi olla enintään 55 prosenttia. 
 
Maatilainvestointeihin myönnettävien rahoitustukien kohteet, tukimuodot ja -tasot vahvistetaan 
vuosittain maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Tuki myönnetään avustuksena, valtionlainan 
korkoetuutena tai korkotukilainan korkotukena tai avustuksen ja lainaan liittyvän tuen yhdistelmä-
nä. Valtionlainaan liittyvä korkoetuus on enintään viiden ja korkotukilainaan liittyvä korkotuki 
enintään neljän prosenttiyksikön suuruinen. Valtionlainan korko muodostuu euribor-korosta lisätty-
nä kahden prosenttiyksikön kiinteällä marginaalilla. Korkotukilainan viitekorko on vapaasti valitta-
                                                        
1 Nuoreksi viljelijäksi katsotaan sellainen alle 40-vuotias viljelijä, jolla tilanpidon aloittamisesta on enintään viisi vuot-
ta. 
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vissa ja marginaali neuvoteltavissa pankin ja asiakkaan kesken. Sekä valtion- että korkotukilainoista 
tuen saaja maksaa aina vähintään kahden prosentin suuruista korkoa. 
 
Vuonna 2002 myönnetyn rahoitustuen taso vaihteli 10 ja 55 prosentin välillä. Liitteessä 1 on esitetty 
vuonna 2002 myönnetyt maatalouden investointituen kohteet, tukimuodot ja -tasot. Vuonna 2002 
tuettiin maataloudessa kaikkiaan 489 miljoonan euron investointeja, joihin myönnettiin tukena 61,3 
miljoonaa euroa avustusta, 132,2 miljoonaa euroa valtionlainaa ja 176,1 miljoonaa euroa korkotuki-
lainaa. Viljelijöille myönnetyn tuen määrä oli yhteensä noin 142 miljoonaa euroa, kun lasketaan 
yhteen avustukset sekä lainoihin liittyvät korkoetuudet ja -tuet. Keskimääräinen tukitaso oli noin 29 
prosenttia. Liitteessä 2 on esitetty TE-keskusten myöntämien avustusten, valtionlainojen ja korko-
tukilainojen vuosittaisia määriä Suomen EU-aikana eli vuosina 19962-2002. 
 
Nuorten viljelijöiden aloitustuki 
 
Sukupolvenvaihdosten edistämiseksi myönnettävä nuoren viljelijän aloitustuki voi Euroopan maata-
louden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten 
muuttamisesta ja kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen N:o 1257/1999 (EY) mukaan käsittää 
enintään 25 000 euron suuruisen kertapalkkion sekä korkotuen, jonka pääomitettu määrä ei saa ylit-
tää kertapalkkion määrää. Edellä sanottujen enimmäismäärien ylitys voidaan maatalousalan valtion-
tuesta annettujen yhteisön suuntaviivojen (2000/C 28/02) mukaan sallia kokonaan kansallisesti ra-
hoitettuna enintään 25 000 eurolla, jos se on perusteltua tilanpidon aloittamiseen liittyvien korkei-
den kustannusten vuoksi. Suomessa on kuluvan rahastokauden aikana myönnetty avustusta enintään 
22 000 euroa sekä enintään 22 000 euroa korkotukea, kuitenkin niin, että korkotuettuun lainaan liit-
tyvä varainsiirtoverovapaus vähennetään korkotuen määrästä siltä osin kuin sen määrä ylittää 3000 
euroa. Lisäksi aloitustukena myönnettävän lainan enimmäismäärä on rajoitettu 100 000 euroon. 
 
Valtiontakaus 
 
Maa- ja metsätalousministeriö voi valtion puolesta antaa takauksen maaseutuyritykselle ja muulle 
maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaan tukikelpoiselle yhteisölle käyttöomaisuutta ja käyttöpää-
omaa varten myönnettyjen normaaliehtoisten sekä korkotukilainojen pääoman, koron ja luottoehto-
jen mukaisten muiden maksusuoritusten vakuudeksi. Takausluottojen pääomaa saa samanaikaisesti 
olla takaisin maksamatta enintään 80 miljoonan euron määrä. Vuoden 2002 lopussa takauskannan 
määrä oli 2,75 miljoonaa euroa. 
 
Lainansaajan on maksettava valtiontakauksesta kertamaksu, jonka suuruus on 0,75 prosenttia taka-
uksen määrästä. Lisäksi takauksesta peritään puolivuotismaksu, jonka suuruus on 0,75 prosenttia 
takausluoton kulloinkin jäljellä olevasta määrästä. Takauksesta perittävät maksut on maksettava 
vuosittain kahdessa erässä.  

 
Takaukseen liittyvän tuen arvo on 0,45 prosenttia takauksen määrästä. Jos takauksen määrä vastaa 
koko lainan määrää, tuen arvo on kuitenkin 1,0 prosenttia takauksen määrästä. 

 
Valtiontakausta voidaan myöntää pääsääntöisesti sellaisten maaseutuyritysten lainojen vakuudeksi, 
joiden maatilalla tai yrityksellä ei ole vuokrauksen, maatilan sijainnin, rakennuskannan tai muun 
vastaavan syyn vuoksi lainan saamiseksi riittäviä vakuuksia eikä hakijan käytettävissä ole muita-
kaan pankkitoiminnassa yleisesti käytettäviä vakuuksia. Valtiontakauksia myönnetään ensisijaisesti 

                                                        
2 Suomen ensimmäisenä EU-jäsenyysvuotena 1995 ei rahoitustukia myönnetty, koska tukijärjestelmille ei vielä oltu 
saatu EU:n hyväksyntää. 
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sellaiseen toimintaan, jolla luodaan uusia työpaikkoja maatiloille tai jonka avulla laajennetaan maa-
tilan tuotantotoimintaa. Valtiontakausta ei myönnetä maanhankintaan. 
 
Valtiontakaus voi ainoastaan erityisestä syystä olla suurempi kuin 50 prosenttia hankkeen tai toi-
menpiteen kokonaisrahoituksesta. Se ei kuitenkaan saa olla yli 80 prosenttia. 
 
Valtiontakaukselle on annettava vastavakuus, jonka ei tarvitse olla turvaava. Takaus voidaan myön-
tää vastavakuutta vaatimatta, jos se yrityksen toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista. 
 
1.2. Maatilatalouden kehittämisrahasto 
 
Maatilatalouden kehittämisrahasto on maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä oleva valtion talo-
usarvion ulkopuolinen rahasto. Maatilatalouden kehittämisrahastoa koskeva laki tuli voimaan vuo-
den 1967 alussa, jolloin asutusrahasto muutettiin maatilatalouden kehittämisrahastoksi. Asutusra-
haston syntyhistoria puolestaan on 1800-luvulla perustetussa tilattoman väestön aseman parantamis 
-rahastossa, joka muutettiin vuonna 1920 asutusrahastoksi.  
 
Makerasta säädetään maatilatalouden kehittämisrahastosta annetussa laissa (657/1966, muutettu 
viimeksi 681/2000) ja asetuksessa (1754/1995, muutettu viimeksi 985/1999). Lain 3 §:n mukaan 
rahaston varoja voidaan käyttää maatilatalouden rakenteen parantamiseen, maaseutuelinkeinojen 
edistämiseen, maaseudun elinolosuhteiden ja toimeentulomahdollisuuksien parantamiseen sekä näi-
den toimenpiteiden kehittämisen edistämiseen. Edelleen rahaston varoja voidaan käyttää myös mui-
hin kuin kyseisen lain mukaisiin tarkoituksiin sen mukaan kuin siitä erikseen lailla säädetään. Lain 
3 §:n mukaan rahaston varoja voidaan valtion talousarviossa osoittaa myös muihin maatilatalouden 
kehittämistarkoituksiin. Lain 4 §:n mukaan rahaston varoja käytettäessä on erityisesti edistettävä 
maaseutuelinkeinojen rahoituslain ja porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisia 
tavoitteita. 
 
Maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 §:n mukaan rahaston muodostavat asutusrahas-
toon kuuluneet varat, rahaston toiminnasta kertyvät tai lahjoituksina saadut varat sekä ne varat, jot-
ka valtion tulo- ja menoarviossa rahastoon siirretään, sekä maaseutuelinkeinojen rahoituslain 
(329/1999) sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) nojalla rahaston varois-
ta rahoitetun tuen osarahoituksena rahastoon tuloutetaan.  
 

1.2.1. Rahaston oikeudellinen asema 
 
Perustuslain (731/1999) 87 §:n mukaan lailla voidaan säätää valtion rahaston jättämisestä talousar-
vion ulkopuolelle, jos valtion pysyvän tehtävän hoitaminen sitä välttämättä edellyttää. Talousarvion 
ulkopuolisen rahaston perustamista taikka tällaisen rahaston tai sen käyttötarkoituksen olennaista 
laajentamista tarkoittavan lakiehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan eduskunnassa vähintään kahden 
kolmasosan enemmistö annetuista äänistä. 
 
Budjetin ulkopuolisena rahastona Makera ei ole itsenäisen oikeussubjekti. Rahaston varat ovat val-
tion varoja. Valtion talousarviosta annetun asetuksen 35 §:n mukaan valtion hoidossa olevien rahas-
tojen varat on kirjanpidossa erotettava toisistaan ja muista varoista. Käytännössä varoja seurataan 
kirjanpidollisesti yhdystilin avulla.  
 
1.2.2. Rahaston toiminnan ohjaus 
 
Maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2a §:n mukaan rahastoa toimintaa suunnittelee ja 
ohjaa johtokunta, jonka tehtävänä on muun muassa 
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1) vastata rahaston riittävästä maksuvalmiudesta 
2)  tehdä maa- ja metsätalousministeriölle ehdotus toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja mahdollisek-

si valtion talousarvioksi rahastoa ja sen varoilla tuettavaa toimintaa koskevilta osin 
3) tehdä maa- ja metsätalousministeriölle ehdotus rahaston varojen vuotuiseksi käyttösuunnitel-

maksi. Käyttösuunnitelman on sisällettävä arvio rahaston tuloista sekä suunnitelma varojen käy-
töstä. Suunnitelmassa on erikseen osoitettava varat sijoitus- ja kulutusmenoihin. Suunnitelmassa 
on myös eriteltävä ne sijoitus- ja kulutusmenot, joihin Euroopan yhteisön rakennerahastoista on 
mahdollista saada osarahoitusta. 

4) vahvistaa rahaston johtosääntö 
5) hyväksyä ja allekirjoittaa rahaston tilinpäätös; tilinpäätöksen vahvistaa maa- ja metsätalousmi-

nisteriö 
6) antaa vuosittain maa- ja metsätalousministeriölle kertomus rahaston toiminnasta edellisenä ka-

lenterivuotena. 
 
1.2.3. Rahaston tase ja pääoma 
 
Tase 
 
Rahaston tase oli vuoden 2002 lopussa yhteensä 1082 miljoonaa euroa (taulukko 1). Lainasaamisia 
oli 761 miljoonaa euroa. 
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Taulukko 1. Yhteenveto rahaston taseesta (miljoonaa euroa). 
 
 31.12.1995 31.12.2002 
 
Vastaavaa 
Käyttöomaisuus ja muut 
pitkäaikaiset sijoitukset 
     Lainasaamiset 
Vaihto-omaisuus 
     Maa- ja vesialueet 
Lyhytaikaiset saamiset 
     Siirtosaamiset, muut lyhytaikaiset 
     saamiset, ennakkomaksut 
Rahat, pankkisaamiset ja 
muut rahoitusvarat 
     Yhdystilisaatava valtiolta 
 
Vastaavaa yhteensä 
 
Vastattavaa 
Oma pääoma 
Vieras pääoma 
 
Vastattavaa yhteensä 
 
Lainasaamisista osa on lyhytaikaisissa  
saamisissa 
+ pitkäaikaiset 
Lainasaamiset yhteensä 
 

 
 
 
 

1112,9 
 

23,7 
 
 

1,5 
 
 

246,1 
 

1384,3 
 
 

1384,1 
0,2 

 
1384,3 

 

 
 
 
 

677,4 
 

10,2 
 
 

89,4 
 
 

305,9 
 

1082,9 
 
 

1077,2 
5,7 

 
1082,9 

 
 

83,6 
677,4 
761,0 

    
 
Liitteenä 3 on Makeran tuotto- ja kululaskelma vuodelta 2002 ja liitteenä 4 Makeran tase 
31.12.2002. 
 
Pääoma 
 
Rahaston pääomaa vastaavat varat koostuvat lainasaamisista (valtionlainat ja kauppahintasaamiset), 
vaihto-omaisuudesta (maa- ja vesialueet), lyhytaikaisista saamisista sekä yhdystilisaatavasta valtiol-
ta (= rahaston käteisvarat). Yhdystilisaatavasta osa on sidottua, osa vapaasti käytettävissä eli sito-
matonta. Sidottu osa muodostuu niistä rahaston maksamatta olevista avustus- ja lainavaroista, joista 
on tehty myönteinen rahoitustukipäätös, sekä lisäksi vieraasta pääomasta. Yhdystilisaatavan muu 
osa on sitomatonta eli sellaista pääomaa, jota ei ole sidottu vuosittaisen käyttösuunnitelman mukai-
siin kohteisiin. 
 
Omaa pääomaa oli vuoden 2002 lopussa 1077,2 miljoonaa euroa. Yhdystilisaatava oli 305,9 mil-
joonaa euroa. Sitomattoman pääoman määrä oli vuoden 1995 lopussa 190 miljoonaa euroa. Suu-
rimmillaan rahaston sitomaton pääoma oli vuonna 1997, noin 330 miljoonaa euroa. Vuoden 2002 
lopussa arvioidaan rahastossa olleen tällaisia varoja 73,1 miljoonaa euroa. Liitteessä 5 on kuvattu 
Makeran sitomattoman pääoman määrää vuosina 1991-2002. 
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Rahastosta myönnettyjen lainojen lyhennysten määrä ylitti nostettujen lainojen määrän vuosina 
1992-2000. Tämän vuoksi Makeran lainakanta, joka oli vielä Suomen liittyessä EU:iin noin 1,2 
miljardia euroa, on vähentynyt 0,75 miljardiin euroon vuoden 2000 lopussa. Sen jälkeen lainakanta 
on hieman noussut ja se oli vuoden 2002 lopussa 761,0 miljoonaa euroa. Liitteessä 6 on esitetty 
Makeran lainakannan kehitystä vuosina 1991-2002. 
 
1.2.4. Rahaston tulot  
 
Makeran tulot koostuvat rahastosta myönnettyjen valtionlainojen lyhennyksistä, lainojen koroista, 
rahaston varoilla hankittujen tilojen kauppahintasaamisista ja kauppahintojen koroista. Rahasto saa 
tuloja EU:n osarahoittamina myönnettävien tukien osarahoitusosuuksina myös EU:lta. 
 
Valtionlainojen lyhennysten vuosittainen määrä on Suomen EU-aikana ollut enimmillään noin 150 
miljoonaa euroa vuonna 1997, mutta on sen jälkeen laskenut. Vuonna 2002 rahastosta myönnettyjä 
lainoja lyhennettiin noin 95 miljoonan euron edestä.  
 
Lainoja on lyhennetty paitsi normaaleina lyhennyksinä, myös ylimääräisinä lyhennyksinä. Ylimää-
räisten lyhennysten määrä oli merkittävä jo ennen EU-aikaamme. Vuonna 2002 viljelijät tekivät 
ylimääräisiä lyhennyksiä 20 miljoonan euron edestä. Tämä on noin kolme prosenttia rahaston koko 
lainakannasta. 
 
Vuonna 2001 nostettujen lainojen määrä ylitti lyhennysten määrän, millaisena arvellaan tilanteen 
säilyvän myös lähivuosina, mikäli rahaston toimintaa jatketaan toimintasuunnitelman mukaisesti.  
 
Kauppahintasaamisten määrä on ollut Suomen EU-aikana suurimmillaan vuoden 1995 lopussa 93,6 
miljoonaa euroa. Vuoden 2002 lopussa oli kauppahintasaamisten määrä 40,6 miljoonaa euroa. Liit-
teessä 7 on kuvattu Makeran lainojen nostojen ja lyhennysten kehittymistä vuosina 1991-2002 ja 
liitteessä 8 Makeran lainojen lyhennyksiä ja kauppahintasaamisia vuosina 1991-2002. 
 
Makeran korkotulot ovat laskeneet lähes yhtä mittaa vuodesta 1992 alkaen. Vuonna 2002 korkotu-
lot olivat 20,6 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä jo suurin osa Makeran lainoista on myönnetty vuoden 
1995 jälkeen ja tuottaa rahastoon kahden prosentin korkoa vuosittain. Näiden lainojen suhteellinen 
osuus kasvaa edelleen lähivuosina. Liitteessä 9 on esitetty Makeran korkotulojen kehittymistä vuo-
sina 1991-2002. 
 
Makeran EU-tulot koostuvat EU:n osarahoittamien rakennetukien osarahoitusosuuksista. EU:n osa-
rahoittamat tuet myönnetään Makeran varoista ja EU maksaa osuutensa rahastoon jälkikäteen. EU:n 
maksuaikataulun ennakointi on ongelmallista, osittain, koska yhteisön maksuosuudet tuloutuvat 
Makeraan ohjelmien toteutumisen tahdissa, osittain, koska EU:n osuuden maksatuksissa on ollut 
viiveitä. Tästä syystä Makeran EU:lta saamien tulojen määrä on Suomen ensimmäisinä EU-vuosina 
vaihdellut suuresti. Vuoden 2003 jälkeen saatavien EU-tulojen vuosittaista vaihtelua lisää se, että 
Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelman rakennetukien kauden 2000-2006 määrärahakehys tullee 
myönnetyksi vuoden 2003 aikana. Tämän jälkeen ei enää Pohjois-Suomen tavoite 1 -alueella voida 
myöntää sellaisia investointitukia, joiden maksatukseen EU osallistuisi. Jotta tämän ajankohdan 
jälkeen edelleen voitaisiin myös Pohjois-Suomen tavoite 1 -alueella myöntää tukea samoihin koh-
teisiin kuin muuallakin maassa, on tehtävä esitys Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelmaan sisältynei-
den maatalouden investointien tukemisesta jatkossa kokonaan kansallisin varoin. Tämä taas merkit-
see Makeran menojen lisääntymistä ja toisaalta EU-tulojen saamatta jäämistä näiden tukikohteiden 
osalta. Liitteessä 10 on kuvattu Makeran EU-tuloja vuosina 1995-2002. 
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1.2.5. Rahaston menot 
 
Rahaston varoja käytetään käyttösuunnitelman mukaisesti. Makeran sijoitusmenoja ovat maatalou-
den investointeihin myönnettävät valtionlainat ja valtion maanostosta aiheutuvat menot. Kulutus-
menoista merkittävimmät ovat maatalouden investointeihin myönnettävät avustukset. Makeran tulo-
jen ja menojen kehittymistä vuosina 1996-2002 on kuvattu liitteessä 11. 
 
Makerasta on 1990-luvulla siirretty varoja, kaikkiaan noin 250 miljoonaa euroa, sekä valtion varas-
toon että tuotannon ohjaukseen. Liitteessä 12 on esitetty Makerasta tehtyjä siirtoja vuosina 1991-
2002. 
 
Pääosasta valtionlainoja, muun muassa kaikista Suomen EU-aikana myönnetyistä, keskusrahalai-
toksille maksetaan 0,75 prosentin suuruista hoitopalkkiota laskettuna rahalaitoksen valtionlainakan-
nasta. Osasta valtionlainoja hoitopalkkio on jonkin verran tätä alhaisempi. 
 
Liitteenä 13 on Makeran vuoden 2002 käyttösuunnitelma. Sen mukaan Makeran muita menoja ovat 
vuonna 2002 olleet maaseutu- ja luontaiselinkeinojen kehittämistoimintaa koskevat tutkimusvarat, 
valtion vakuustoiminnan menot, velkajärjestelytoimintaan liittyvien suunnittelu- ja seurantakustan-
nusten korvaamisesta aiheutuvat menot, Makeran maksuliikenteen, kirjanpidon ja perimistehtävien 
hoitamisesta, toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja seurannasta aiheutuvat menot, Rahtu-
järjestelmän ylläpidosta aiheutuvat menot, PuuEurooppa -kampanjan rahoitus, valtakunnallisten 
tutkimushankkeiden rahoitus, paikallisten toimintaryhmien rahoitus sekä muut menot. Makeran 
varoin on viime vuosina hoidettu valtion maitokiintiöiden kauppaa: valtio on ostanut kiintiöitä Ma-
keran varoin ja kiintiöiden myynnistä viljelijöille saadut tulot on vastaavasti tilitetty Makeraan. 
 
1.2.6. Talous- ja toimintasuunnitelma 2004-2007 
 
Makeran johtokunta teki ehdotuksen rahaston toiminta- ja taloussuunnitelmaksi (TTS) vuosille 
2004-2007 marraskuussa 2002. Suunnitelman pohjana olivat pitkälti aiemmissa TTS:issa esitetyt 
periaatteet. Hyväksytyn suunnitelman mukaan toimittaessa rahasto säilyy suunnitelmakaudella toi-
mintakykyisenä. Rahaston kassatilanteen kannalta olennaiset käyttösuunnitelman varojen siirrot 
seuraavalle vuodelle ovat kuitenkin koko Suomen EU-ajan pienentyneet. Vuonna 1997 siirtojen 
määrä oli 330 miljoonaa euroa mutta vuonna 2007 siirtojen määrän arvioidaan olevan enää 42 mil-
joonaa euroa. Liitteenä 14 on maatilatalouden kehittämisrahaston käytettävissä olevia varoja ja me-
noja vuosina 1997-2007 kuvaava ns. TTS-taulukko. 
 
Hyväksytyssä toiminta- ja taloussuunnitelmassa on vuodelle 2003 varattu 110,0 miljoonaa euroa 
valtionlainojen ja 48 miljoonaa euroa avustusten myöntämiseen. TE-keskuksiin jätettyjä rahoitustu-
kihakemuksia siirtyi kuitenkin vuodelta 2002 tukivarojen puutteen vuoksi melkoinen määrä rahoi-
tettavaksi vuonna 2003: siirtyvissä hakemuksissa haettiin avustusta 69,2, valtionlainoja 179,4 ja 
korkotukilainoja 92,7 miljoonan euron edestä. 
 
1.3. Valtion talousarviossa osoitettava korkotukimääräraha 
 
Valtion talousarvion momentin 30.14.49 maaseutuelinkeinotoiminnan korkotukimäärärahaa saa 
käyttää maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999), porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoi-
tuslain (45/2000), maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain 
(1303/1994), maaseutuelinkeinolain (1295/1990) ja maatilalain (188/1977) mukaisista korkotukilai-
noista, aikaisemman lainsäädännön mukaisista perusluotoista sekä eräiden maatilatalouden luotto-
jen vakauttamisesta annetun lain (511/1985) mukaisista lainoista sekä maaseudun pienimuotoisen 
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elinkeinotoiminnan edistämisestä annetun lain (1031/1986) mukaisista korkotukilainoista luottolai-
toksille suoritettavien korkohyvitysten maksamiseen. Vuonna 2002 määrärahan käytön arvioidaan 
olleen 27,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2003 talousarviossa kyseiselle momentille on määrärahaa 
myönnetty 32,6 miljoonaa euroa.  
 
Korkotukilainojen myöntämisvaltuus rajataan myös talousarviossa. Myöntämisvaltuus oli vuonna 
2002 207,3 miljoonaa euroa; valtion talousarviossa siitä oli osoitettu 151,37 miljoonaa euroa ja lisä-
talousarviossa 55,93 miljoonaa euroa, joka oli vuoden 2000 myöntämisvaltuudesta jäänyt käyttä-
mättä. Vuonna 2003 korkotukea saa hyväksyä enintään 151,37 miljoonan euron pääomalle. Vuoden 
2002 käyttämättä jääneestä myöntämisvaltuudesta, noin 31,2 miljoonasta eurosta, saa tehdä myön-
tämispäätöksiä myös vuonna 2003. 
 
Korkotuen määrä on neljä prosenttiyksikköä, kuitenkin niin, että lainansaajan maksettavaksi jää 
aina vähintään kahden prosentin korko.  
 
 
2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 
 
2.1. Muutokset rahoitusmarkkinoilla 
 
Vuonna 1986 tapahtuneen pääomamarkkinoiden vapautumisen jälkeen vieraan pääoman saatavuus 
ei ole ollut maaseutu- eikä muillekaan yrityksille kynnyskysymys investointien ja sukupolvenvaih-
dosten rahoituksessa. Pääomapulan hellittäminen on myös muuttanut valtionlainoituksen roolia. 
Keskeiseksi rahoitustarpeeksi maaseutuyrityksille on jäänyt heikon kannattavuuden vuoksi pää-
omakustannusten alentaminen avustuksilla ja korkotuella. 

 
Toinen keskeinen rahoitusmarkkinoihin liittyvä muutos on tullut Euroopan unionin talous- ja raha-
liiton synnyttyä. Vuoden 2002 alusta lähtien euroalueella käytössä ollut yhteinen rahayksikkö kyt-
kee koko Suomen talouden yhä tiiviimmin koko euroalueen markkinoihin. Talousliiton välittömänä 
vaikutuksena on ollut korkokehitys: korot ovat olleet viime vuosina ennätyksellisen matalia. Talo-
ustaantuman aiemmin tuomalta inflaation ja korkotason nousulta on toistaiseksi vältytty.  
 
2.2. Maatalouspolitiikan tuomat muutokset (toteutuneet ja tulossa olevat) 
 
EU-jäsenyyden jälkeinen rakennekehitys on ollut tilojen lukumäärää vähentävä ja keskimääräistä 
tilakokoa kasvattava. Tilakoon kasvattaminen on lisännyt maatilojen pääoman tarvetta entisestään. 
Toisaalta EU-jäsenyys on edelleen heikentänyt tulorahoitusmahdollisuuksia. 
 
Yksikkökoon kasvaminen on tuonut myös lisääntyvässä määrin maaseutuyrityksille vakuusongel-
mia; vakuusmielessä maaseutuyritys on koettu rahoittajille vaikeaksi kohteeksi arvioida. 
 
Näköpiirissä olevista maatalouspoliittisista muutoksista sekä Agendan välitarkistuksen että EU:n 
laajentumisen tuomia muutoksia on tässä vaiheessa erittäin vaikea arvioida. Agendan välitarkistus 
vaikuttaa tulevasta sisällöstään riippuen eri tuotantosektoreihin eri tavalla. Selvää lienee, että EU:n 
laajentuessa suomalaisten maaseutuyritysten kilpailukyvyn tulee sekä taloudellisen mittapuun että 
laadullisten vaatimusten puolesta olla kunnossa. 
 
Investointien ja rahoitustarpeen kehityksen kannalta on keskeistä se, millä tavoin yhteiseen maata-
louspolitiikkaan kuuluvan suoran tulotuen mahdollinen irrottaminen tilan tuotannosta tulee toteu-
tumaan: esitetty tuotannosta irrotettu tuki ei kannusta viljelijää investoimaan uusiin kotieläinraken-
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nuksiin tai muutenkaan parantamaan tuotantoedellytyksiään. Mikäli kotimainen tarjonta halutaan 
ylläpitää, se edellyttää muutoksia kansalliseen tulo- ja rahoitustukeen.  
 
Liittymissopimuksen 141 artiklaan perustuva tuki 
 
Voimassaoleva, vuonna 1999 hyväksytty 141-tukiohjelma sisältää kotieläintalouden suoria tukia, 
puutarhatuotteiden varastointitukia sekä kasvihuonetuotannon tukia. Nämä tuet ovat voimassa ny-
kyisten päätösten mukaisesti 31.12.2003 saakka. 
 
Vuoden 1999 päätökseen sisältyi myös mahdollisuus myöntää korotettua investointitukea A- ja B -
tukialueilla vuoden 2003 loppuun saakka. Tätä mahdollisuutta Suomi ei kuitenkaan ole käyttänyt. 
Suomessa on lähdetty siitä, että maan eri osia ei tule asettaa eri asemaan investointituen ehtojen 
suhteen. Lisäksi nykyisen maaseudun kehittämistä koskevan asetuksen perustella sallitaan jo varsin 
korkea tuki-intensiteetti. Liian korkea tuki-intensiteetti voi johtaa kokonaistaloudelliselta kannalta 
huonosti perusteltaviin investointeihin. Toisaalta esitettävän tukiohjelman hyväksymistä saattaa 
edesauttaa se, että ohjelmassa on mukana korotettuihin investointitukiin liittyvä elementti. 
 
Vuodesta 2004 lukien sovellettavaa tukiohjelmaa valmistelemaan maa- ja metsätalousministeriö on 
perustanut työryhmän. Työryhmässä on tehty taustaselvityksiä tulevia neuvotteluita varten. 
 
Suomi pyrkii vuonna 2003 komission kanssa käytävissä neuvotteluissa ratkaisuun, jossa vuodesta 
2004 lukien sovellettavassa kansallisessa tukijärjestelmässä olisivat mukana nykyisen Etelä-
Suomen kansallisen tukijärjestelmän mukaiset tuet (kotieläintalouden tuet, kasvihuonetuki, puutar-
hatuotteiden varastointituet) sekä tuki laatujärjestelmien edistämiseen. Saaristoalueilla tukitaso olisi 
eräiden tuotteiden osalta korotettu, kuten nykyisessäkin ohjelmassa. Koska kasvinviljelyn kansalli-
nen tuki on voimassa nykyisenlaisena toistaiseksi, ei sitä ole tarkoitus avata tulevissa neuvotteluis-
sa. Kuitenkin myös kasvinviljelyn kannattavuuden turvaaminen on tärkeää ja tilannetta on seuratta-
va tältä osin. Korotetun investointituen osalta voidaan esittää päätöksen jatkamista nykyisenlaisena 
tulevalla ohjelmakaudella. Korotetun investointitukimahdollisuuden käyttämisestä voidaan tehdä eri 
päätös kansallisesti. 
 
WTO:n maatalousneuvottelut 
 
WTO3:n maatalousneuvotteluja on käyty vuoden 2000 alusta saakka. Marraskuussa 2001 pidettyyn 
Dohan ministerikokoukseen asti neuvotteluja käytiin maataloussopimuksen antaman mandaatin 
pohjalta. Mainitun ministerikokouksen jälkeen neuvotteluja on käyty ministerideklaraation antamal-
la mandaatilla osana kattavaa kauppaneuvottelukierrosta. 
 
Dohassa käynnistetyn kauppaneuvottelukierroksen aloittamisen jälkeen maatalousneuvottelut ovat 
olleet osa suurempaa neuvottelukokonaisuutta. Dohan deklaraation alla käytävät neuvottelut on 
määrä saattaa päätökseen 1.1. 2005 mennessä. Neuvottelukokonaisuus kattaa maatalouden lisäksi 
muun muassa palvelut ja teollisuustuotteet.  
 
Unionin yhteisestä kannasta WTO:n maatalousneuvotteluja varten päätettiin neuvoston päätelmillä 
Suomen puheenjohtajuuskauden aikana. Näiden päätelmien pohjalta laadittiin vuoden 2000 aikana 
ehdotukset sinisestä tuesta4, markkinoillepääsystä, eläinten hyvinvoinnista ja vientikilpailusta sekä 

                                                        
3 WTO = World Trade Organization 
4 Siniseen tukeen lasketaan tuotannonrajoitusohjelmien alla maksettavat suorat tulotuet jotka perustuvat kiinteään alaan 
tai tuottoon, 85 prosenttiin tuotannon perustasosta tai kiinteään eläinmäärään. EU:n CAP-reformituet kuuluvat siniseen 
laatikkoon. 



 12 

unionin kokonaisvaltainen neuvotteluehdotus. Tämän jälkeen unioni on tarkentanut ehdotuksiaan 
seuraavista aiheista: keltainen tuki5, vihreä tuki6, vientiluotot, elintarviketurvallisuus, maantieteelli-
set merkinnät, tullipreferenssit, elintarvikeapu ja pakolliset merkinnät. 
 
Maatalouden rahoitustuet sisältyvät vihreään tukeen. Rahoitustukiin WTO:n maatalousneuvottelut 
eivät aiheuttane muutospaineita. 
 
 
3. MAATALOUDEN RAKENNEKEHITYKSEN VAATIMA INVESTOINTI- JA 

RAHOITUSTARVE 
 
3.1. Investointitarve 
 
Maatalouden strategiaprojektin maatalouden rakenne -työryhmä arvioi vuonna 2001 maatalouden 
investointitarvetta7. Taustalla oli työryhmän arvio maatalouden rakennekehityksestä vuoteen 2010 
saakka. Työryhmä katsoi, että kaudella 2000-2010 maatalouden vuotuisten kokonaisinvestointien 
pitäisi olla vähintään 610 miljoonaa euroa, jotta arvioidun rakennekehityksen edellyttämä investoin-
titarve toteutuisi. 
 
Maatalouden rahoitustyöryhmä 2002 tarkasteli edellä mainittua investointitarvetta ottaen huomioon 
viime vuosina toteutuneiden investointien määrän, joka vastaa kotieläininvestointien osalta lasken-
nallista korvausinvestointitarvetta, ja Elintarviketiedon vuonna 2001 viljelijöille tekemän kyselyn 
perusteella lasketun todennäköisen kotieläintalouden rakennekehityksen. Näiden taustatietojen pe-
rusteella päädyttiin siihen, että maatalouden rakenne -työryhmän arviota investointitarpeesta tällä 
vuosikymmenellä voidaan edelleen käyttää. Tuettavien investointien tarpeeksi arvioidaan keskeis-
ten kohteiden osalta: 
 

---------------------------------------------------------------- 
Kohde milj. euroa/v milj. mk/v 
---------------------------------------------------------------- 
-  Lypsykarjanavetat  82,4 490   
-  Lihakarjanavetat 10,1    60 
-  Sikalat 30,3  180 
-  Asuinrakennusten rakentaminen 16,8  100 
-  Muu rakentaminen 38,7  230 
---------------------------------------------------------------- 
RAKENTAMINEN YHTEENSÄ 178,3   1 060 

                                                        
5 Keltainen tuki muodostuu käytännössä siten, että hallinnollisten hintojen ja kiinteiden, tiettyyn viitejaksoon perustuvi-
en maailmanmarkkinahintojen erotus kerrotaan tuotannon määrällä. Keltaisen tuen katsotaan vääristävän kauppaa, ja se 
on WTO:ssa alennussitoumusten alaista tukea. 
6 EU:n ehdotuksen mukaan vihreällä tuella pyritään vastaamaan maataloudelle asetettuihin yhteiskunnallisiin tavoittei-
siin, joita ovat: maaseutumaiseman säilyttäminen, hoitaminen ja parantaminen, ympäristön suojelu ja maaseutualueiden 
elävänä pitäminen. 
7 Maatalouden strategia: Maatalouden rakenne -työryhmän loppuraportti. Maatilojen rakennekehityksen vaihtoehdot 
vuoteen 2010 ja niiden edellyttämät toimenpiteet. 
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-  Maanosto 134,6 800 
    (tilanpidon aloittamiset ja lisämaanostot) 
-  Puutarhatalous 25,2  150 
-  Salaojitus 25,2  150 
-  Koneet ja kalusto 16,8  100 
-  Muut investoinnit 8,4   50 
---------------------------------------------------------------- 
MUUT YHTEENSÄ 210,2  1250 
 
TUETTAVAT 
KOKONAISINVESTOINNIT 388,5 2 310 

 
Maatiloilla investoidaan lisäksi huomattavasti sellaisiin kohteisiin, joihin tukea ei myönnetä. Tällai-
sia investointikohteita ovat muun muassa koneet ja kalusto, tuotantorakennukset ja asuinrakennuk-
set. 
  
3.2. Rahoitustarve 
 
Mikäli yhteiskunnan tuet kohdistetaan jatkossakin niihin kohteisiin, joita nyt tuetaan, ja mikäli tuki-
tasot pidetään nykyisellä tasollaan, on edellä arvioidun investointitarpeen vuosittainen rahoitustarve 
avustusten osalta 43 milj. euroa ja korkotuetun lainan osalta yhteensä 290 milj. euroa (nykyisellä 
valtionlaina/korkotukilainajaolla 117 milj. euroa valtionlainaa ja 173 milj. euroa korkotukilainaa). 
Muu osa tuettavien investointien kokonaiskustannuksista on tuensaajien omarahoitusosuutta. 
 
 
4. NYKYJÄRJESTELMÄN TARKASTELU  
 
4.1. Rahoitustuet 
 
Erilaisia rahoitustukia voidaan perustella erilaisilla tukitavoitteilla, -kohteilla ja -tarpeilla. Tuen 
muodolla on vaikutusta tuen tavoitteiden toteutumiseen; tukea hakenut viljelijä katsoo, että ei ole 
sama, missä muodossa tuki hänen investointiinsa myönnetään, vaikka tuen taso olisikin eri tuki-
muodoilla sama.  
 
Avustusmuotoisella tuella on suurempi investointikäyttäytymistä ohjaava vaikutus kuin lainamuo-
toisella tuella. Avustuksilla voidaan lainamuotoista tukea paremmin lisätä investointihalukkuutta 
sellaisiin investointeihin, joiden taloudellinen kannattavuus on investoivan yrityksen kannalta heik-
ko, mutta joilla on yhteiskunnallista merkitystä kuten esimerkiksi ympäristönsuojeluun liittyvissä 
investoinneissa. Avustusmuotoinen tuki on myös se rahoitustuen muoto, jolla keskeisesti voidaan 
edesauttaa maaseutuyrityksen terveen pääomarakenteen muodostumista. Hallinnolliselta kannalta 
avustukset ovat yksinkertaisin tukimuoto. 
 
Lainoihin liittyvät tuet ovat käyttökelpoisia investoinneissa, jotka ovat pitkävaikutteisia. 
Lainaan liittyvän efektiivisen tuen taso on kuitenkin rajallinen: jos investointiin myönnetään 70 
prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista valtionlainaa, on laina-ajan oltava nykyisellä korkotasolla 
(kokonaiskorko 5,5 prosenttia) noin 16 vuotta, jotta investoinut viljelijä saisi korkoetuutena koko-
naisuudessaan tukilaskelmissa esitetyn 25 prosentin tuen; korkotukilainoissa vastaavan lainan laina-
ajan on oltava 16 vuotta, jotta viljelijä saisi kokonaisuudessaan laskelmissa esitetyn 20 prosentin 
tuen. Jos tuen tasoa halutaan korottaa mainituista tasoista, on se mahdollista käyttämällä lainaan 
liittyvän tuen ohella avustuksia. Esimerkiksi lypsykarjanavettainvestointeihin voidaan myöntää hy-
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väksyttävistä kustannuksista laskettuna 45 prosentin tuki, joka koostuu valtionlainan korkoetuudes-
ta ja avustuksesta; korkoetuudesta tukea lasketaan kertyvän laina-aikana 25 prosenttia ja avustuk-
sesta 20 prosenttia. 
 
Nykyjärjestelmässä lainan ja avustuksen käsittävä rahoitustuki on käytössä kotieläintalouden raken-
tamisinvestoinneissa sekä puutarhatalouden investoinneissa (lukuun ottamatta broilerituotantoa ja 
puutarhatalouden taimi-investointeja, joihin myönnetään ainoastaan lainaan liittyvää tukea), joissa 
investointiin vaadittavan pääoman määrä ja sitä myötä pääomakustannusten määrä on suuri. Kun 
investoivalla maatilalla pääoman saanti markkinoilta ei ole enää ongelma, voitaisiin pääomakustan-
nusten alentamistavoite saavuttaa myös pelkällä avustusmuotoisella rahoitustuella edistämällä sa-
malla myös terveen pääomarakenteen syntymistä. Toisaalta on myös huomioitava avustusmuotoisen 
tuen voimakkaampi ohjausvaikutus.  
 
Muiden maatilan tuotantorakennusten osalta rahoitustukena myönnetään lainaan liittyvänä rahoitus-
tukea poikkeuksena kuivurien rakentaminen ja lämpökeskukset, joihin myönnetään korkotuen lisäk-
si avustusta. Lisäksi lainan ja avustuksen yhdistelmä on käytössä maan perusparannusinvestoinneis-
sa salaojitukseen.  
 
Muiden tuettavien investointien osalta käytössä on joko lainaan liittyvä tuki tai avustusmuotoinen 
tuki; koneinvestoinnit, maanhankinta, eläinten hyvinvointi, ympäristön suojelu, mehiläistalous, tur-
kistarhaus ja asuminen. 
 
Rahoitustuen vähimmäismäärä 
 
Lainaan liittyvää tukea ei nykyjärjestelmässä voida myöntää investointiin, jonka hyväksyttävä kus-
tannus on alle 5000 euroa. Pienimmän myönnettävän avustuksen määrä on 840 euroa. Tiettyjen 
kohteiden osalta, kuten ympäristönsuojeluinvestointeihin ja eläinten hyvinvointiin ja hygieniaan 
liittyviin investointeihin voidaan kuitenkin myöntää vähintään 500 euron avustuksia. Tästäkin on 
vielä poikkeuksena erityisen heikon kannattavuuden perusteella lammastaloudelle myönnettävät 
elottoman ja elollisen irtaimiston investointien rahoitustuki sekä puhdasrotuisen eläinaineksen han-
kinnan edistämiseksi emolehmä- ja lammastalouteen myönnettävät rahoitustuet.  
 
Rahoitustukena myönnettävän tuen vähimmäismäärän sääntely on tarpeen rahoitustuen myöntämi-
seen liittyvien hallinnollisten kustannusten vuoksi. Avustusmuotoinen tuki on hallinnollisilta kus-
tannuksiltaan halvempaa mm. siitä syystä, että se maksetaan ulos lyhyemmässä ajassa eikä avus-
tusmuotoisessa tuessa tarvita lainan myöntävää pankkia välikätenä. 
 
Hallinnollisten kustannusten vähentäminen suhteessa myönnettävään rahoitustukeen voidaan toteut-
taa joko nostamalla rahoitustuen vähimmäismäärää, jolloin rahoitustuelle asetettuja tavoitteita jou-
dutaan tarkistamaan tai kehittämällä hallinnollista menettelyä nykyistä keveämmäksi (etenkin pien-
ten hankkeiden kohdalla). 
 
Tuettavan investoinnin enimmäismäärä 
 
Rahoitustukea voidaan myöntää hyväksyttäviin kokonaiskustannuksiin vain siltä osin, kun kustan-
nukset eivät ylitä 840 000 euroa. Puutarhatalouden osalta vastaava raja on 1,3 miljoonaa euroa. Tu-
ettava investointi voi olla mainittuja määriä suurempikin mutta tukea voidaan myöntää vain mainit-
tuihin määriin saakka. Lisäksi avustusmuotoiselle tuelle on asetettu 150 000 euron enimmäismäärä. 
Rajaus koskee kuitenkin vain hakemuksia, jotka ovat tulleet vireille 24.5.2002 ja sen jälkeen. 
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Sikataloudessa rahoitustukea myönnetään tilaa kohden 400 emakkopaikkaan tai 3000 lihasikapaik-
kaan saakka. Lypsykarjatalouden investointeja rajaa maitokiintiövaatimus eli 7200 lit-
raa/lypsylehmäpaikka. Broileri- ja kananmunatuotannon osalta rahoitustukea ei tällä hetkellä ole 
mahdollista hakea tuotantokapasiteettia lisääviin investointeihin laisinkaan.  
 
Maatilojen yhteistyön ja verkostoitumisen edistämiseksi tuettavan kustannuksen enimmäismäärä 
voidaan korottaa kaksinkertaiseksi, jos investoimassa on vähintään kolme maaseutuyritystä tai kyse 
on osakeyhtiöstä. Tällöinkin sovelletaan edellä sanottua avustuksen enimmäismäärää 150 000 eu-
roa.  
 
Efektiivisen tuen määrä 
 
Lainamuotoisen tuen efektiivisen tuen määrä riippuu laina-ajasta ja laskennallisen korkoetuuden 
määrästä sekä diskonttauksessa käytetystä korkokannasta. 
 
Valtiolainaan liittyvän laskennallisen korkoetuuden määrä on viisi prosenttia. Kun tuen saajan on 
maksettava aina vähintään kahden prosentin suuruista korkoa, on tämän päivän markkinahintaiseen 
rahaan verrattuna laskennallisen koron kokonaismäärä (seitsemän prosenttia) huomattavan korkea.  
 
Investoivan yrityksen saamaan efektiivisen rahoitustuen määrään vaikuttaa lainamuotoisen tuen 
osalta myös laina-aika; 25 prosentin tukitason saavuttamiseksi tarvitaan 16 vuoden laina-aika. Tästä 
syystä monessa tapauksessa tuen saajan saaman efektiivisen korkotuen määrä on pienempi, kuin 
tukea myönnettäessä korkoetuuden tukimääräksi lasketaan. 
 
Lainaan liittyvää korkotukea myönnettäessä ja kokonaistukitasoa laskettaessa korkoetuus diskonta-
taan myöntöhetken arvoon. Diskonttauskorkona käytetään viite -ja diskonttauskorkojen vahvista-
mismenetelmästä annetussa komission tiedonannossa (97/C 273/03) tarkoitettua viitekorkoa. Vuo-
den 2003 alussa vahvistettu viitekorko on 4,80 prosenttia. 
  
Avustusmuotoinen tuki myönnetään ja maksetaan nimellisarvoisena. Avustusmuotoisen tuen lyhyen 
maksuajan vuoksi saavutetaan monissa tapauksissa suurempi efektiivisen tuen määrä on kuin lai-
namuotoisessa tuessa. Lainamuotoisen tuen efektiivistä määrää vähentää myös nykyjärjestelmässä 
käytetty liian korkea laskennallisen koron määrä.  
 
4.2. Maatilatalouden kehittämisrahasto 
 
Tällä hetkellä maatilatalouden investointitukiohjelmien rahoitukseen käytettävissä olevat resurssit 
ovat tukiohjelmien laajuuteen nähden selvästi alimitoitetut. Nykymuotoisella rahoitustukijärjestel-
mällä ei pystytä Makeran maksuvalmiutta vaarantamatta tyydyttämään investointien rahoitustarvet-
ta ja toteuttamaan toimialan kannalta tarpeellisia investointitukiohjelmia.  
 
Rahastossa olevalla alkupääomalla ja tulorakenteella rahaston maksuvalmius on mahdollista ylläpi-
tää lyhyellä aikavälillä vuoteen 2007 saakka, jos valtionlainojen myönnöt rajoitetaan noin 90 mil-
joonaan euroon ja avustukset rajoitetaan noin 40 miljoonaan euroon vuodessa, kuten toimintasuun-
nitelmassa on linjattu. Tällöin rahaston oma pääoma alenee noin 120 miljoonalla eurolla vuoteen 
2007 mennessä ja tulevaisuuden rahoitusmahdollisuudet kapenevat oleellisesti. Ellei rahaston tuloja 
saada lisättyä, tämä vaihtoehto merkitsee käytännössä rahaston pääoman alas ajamista ja ennen pit-
kää rahaston lakkauttamista. 
 
Vahvuudet 
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Jos maatilatalouden rahoitusjärjestelmä suunniteltaisiin nyt puhtaalta pöydältä, tukia ei enää toden-
näköisesti myönnettäisi rahaston välityksellä kuten Makeraa perustettaessa tehtiin. Tästä huolimatta 
vakiintuneella rahastopohjaisella rahoitusjärjestelmällä on nykyisessäkin pääoma- ja rahamarkkina-
tilanteessa etuja. Mikäli rahaston resurssit saadaan pitkällä aikavälillä tasapainotettua investointitu-
kiohjelmien kanssa, rahastopohjainen rahoitus tuo uskottavuutta ja vakautta poliittisiin ohjelmiin. 
Uskottavuus ja vakaus omalta osaltaan edistävät rakenneohjelmille asetettujen tavoitteiden toteutu-
mista. 
 
Yritysten investointikäyttäytyminen on varsin syklistä, minkä vuoksi valtion budjetin ulkopuolinen 
rahasto voi edelleenkin tasoittaa valtion budjettiin kohdistuvaa vuosittaista vaihtelua investointitu-
kien kysynnässä. Budjetin ulkopuoliseen rahastoon karttuneista varoista voidaan maksaa tukea ko-
rottamatta valtion budjetin loppusummaa ja budjetin loppusumman perusteella Suomelta kannetta-
via maksuja. 
 
Heikkoudet 
 
Tuen maksaminen perinteisinä valtionlainoina on varsin tehotonta nykyisessä rahamarkkinatilan-
teessa, kun markkinakorot ovat alhaiset. Valtionlainoista asiakkaalle koituva todellinen eli efektii-
vinen korkoetuus jää tavanomaisilla lainojen takaisinmaksuajoilla alhaisemmaksi kuin tukitasojen 
määrittelyssä käytettävä laskennallinen korkoetuus. Investoivat yritykset ja rahalaitokset pyrkivät 
hyödyntämään maksimaalisen tukitason pidentämällä uusien valtionlainojen takaisinmaksuaikoja. 
Esimerkiksi tuotantorakennusten poistoaikoihin nähden pitkät lainat voivat myöhemmin aiheuttaa 
ongelmia yritysten talouteen.  
 
Valtionlainajärjestelmän ylläpitäminen on alhaisten markkinakorkojen kausina kallista suhteessa 
sen kautta maksettavaan tukeen. Noin 30 prosenttia uusiin valtionlainoihin sisältyvästä efektiivises-
tä korkotuesta kuluu nykyisellä korkotasolla jo yksin rahalaitosten hoitopalkkioina tuen välittämi-
seen rahastolta asiakkaalle. Alhainen korkotaso rahamarkkinoilla on sinänsä erittäin myönteistä 
investoivan yrityksen näkökulmasta, mutta rahaston toiminnan tulisi olla kestävällä pohjalla myös 
silloin, kun markkinakorot ovat alhaalla.  
 
Rahalaitosten keskuudessa on näkemys, että valtionlainojen kiinteä korko ja hoitopalkkio merkitse-
västi rajoittavat rahalaitosten välistä kilpailua. Jos valtionlainoitus korvattaisiin vapaasti kilpailu-
tettavalla rahoituksella, lainojen korkomarginaali laskisi kahdella eri tavalla. Asiakaskohtaisiin kat-
teisiin perustuva vapaa kilpailu kaventaisi rahalaitoksen hoitopalkkion alle 0,75 prosentin etenkin 
sukupolvenvaihdosten rahoituksessa. Muissa rahoituskohteissa korkomarginaalit alenisivat nykyistä 
alhaisemmiksi, koska kustannukset rahalaitoksen vaihtamisesta alenisivat ja kilpailutettavien raha-
laitosten määrä kasvaisi.  
 
Valtionlainajärjestelmä edellyttää rahalaitoksilta erikoisohjelmistoja ja –osaamista, josta aiheutuu 
ylimääräisiä kustannuksia. Nämä kustannukset voivat toimia kilpailun esteenä niin, etteivät kaikki 
rahalaitokset käytännössä pääse maatilatalouden rahoitusmarkkinoille.  
 
Nykyjärjestelmän ongelmaksi todettiin se, että valtionlainat, joiden osuus maatilatalouden lainakan-
nasta on 20 prosenttia, rajoittavat käytännössä koko lainakannasta käytävää kilpailua eli myös siitä 
80 prosentista, joka myönnetään markkinaehtoisena tai korkotukilainana. Myöntämällä sukupol-
venvaihdoksiin valtionlainaa on mahdollista, että yrityksen kynnys vaihtaa rahalaitosta nousee.  
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Suurin ongelma Makeran toimivuuden kannalta on se, että rahaston tulot ovat alimitoitetut suhtees-
sa nykyisiin investointitukiohjelmiin. Rahaston menot ovat kasvaneet viime vuosina selvästi yli ra-
haston kantokyvyn. Näin on käynyt siitäkin huolimatta, että rahaston maksuvalmius on säilytetty 
siirtämällä rahoitustukipäätösten tekoa seuraaville vuosille. Seuraaville vuosille siirretyt rahoitustu-
kipäätökset ovat vuosittain lisääntyneet jopa siinä määrin, että hakijoiden oikeusturva on voinut 
kärsiä. Samalla myös rahaston meno- ja tulorakenteeseen liittyvät ongelmat on siirretty myöhemmin 
ratkaistaviksi. Vuodelta 2002 siirtyi vuoden 2003 puolelle valtionlainahakemuksia noin 179 miljoo-
nan euron edestä ja avustushakemuksia 69 miljoonan euron edestä. Rahasto on käytännössä jo si-
toutunut näihin menoihin. Mikäli ennen vuoden 2002 loppua TE-keskuksiin jätettyihin rahoitustu-
kihakemuksiin myönnetään rahoitus vuoden 2003 puolella, ei uusiin hakemuksiin jääne varoja lain-
kaan, jos noudatetaan vuoteen 2007 ulottuvaa rahaston toiminta- ja taloussuunnitelmaa.  
 
Rahaston ongelmia lisää se, että rahaston oma pääoma ja lainakannalle karttuva tuottoprosentti 
alenevat nopeasti. Pääoma alenee parasta aikaa nimellisestikin, koska rahaston kulutusmenot, kuten 
investointiavustukset, ylittävät sijoitusten tuoton. Rahaston menojen arvioidaan ylittävän sen tulot 
vuonna 2003 noin 68 miljoonalla eurolla. Rahaston oman pääoman arvioidaan tällöin alenevan 52 
miljoonalla eurolla.  
 
Pääoman tuottoprosentti alenee, koska uusien luottojen korko on vanhojen luottojen korkoa alhai-
sempi. Tuottoprosentin laskua nopeuttaa se, että ylimääräiset lainojen lyhennykset kohdistuvat ensi-
sijaisesti vanhoihin lainoihin, joiden korkotaso on uusia lainoja korkeampi. Alhaisten markkinakor-
kojen vuoksi rahasto saa uusista valtionlainoista tällä hetkellä kahden prosentin korkoa. Kun tästä 
korkotuotosta vähennetään rahalaitoksille maksettava 0,75 prosenttiyksikön hoitopalkkio, jää rahas-
tolle uusista valtionlainoista 1,25 prosentin tuotto. Rahaston käteisvarojen (sekä sitomattomien että 
sidottujen) korkotuottoa ei ole tuloutettu rahastoon. 
 
Tieto varojen ehtymisestä, odotettavissa olevista hakukielloista ja mahdollisista tukitasojen leikka-
uksista johtaa hätiköityihin investointipäätöksiin. Yrittäjät aikaistavat investointeja, koska niiden 
siirtämiseen sisältyy suuri riski investointituen menettämisestä. Aikaistettavat investoinnit pahenta-
vat rahaston maksuvalmiusongelmia entisestään. Kansantalouden kannaltakaan katsottuna ei ole 
järkevää kannustaa hätiköityihin ”nyt tai ei koskaan” -investointipäätöksiin. Ne hidastavat inves-
toinneilla aikaan saatavia ja toimialan kilpailukyvyn kannalta tärkeitä tuottavuusparannuksia. Inves-
tointitukiohjelmien toimivuuden kannalta olisikin erittäin tärkeää saada rahaston toimintaedellytyk-
set vastaamaan investointitukiohjelmia. 
 
4.3. Valtion talousarvioon varattu korkotukilainojen myöntämisvaltuus 
 
Investointitukiohjelmien ja Makeran kautta myönnetyn investointituen välistä vajetta on katettu 
valtion talousarvion kautta myönnetyllä korkotuella. Tosin korkotukilainojen myöntämisvaltuus ei 
vuosina 2001-2002 ole riittänyt kattamaan lainojen myöntämistarvetta. Myöntämisvaltuutta on näi-
nä vuosina jouduttu korottamaan valtion lisäbudjeteissa. Tämä on ollut mahdollista, koska vuonna 
2000 korkotukilainojen valtion talousarviossa osoitetusta myöntämisvaltuudesta jäi myöntämättä 
noin 72 miljoonaa euroa (430 miljoonaa markkaa), joka on mainituissa lisätalousarvioissa saatu 
käytettäväksi. Jatkossa korkotukilainojen myöntämisvaltuuden lisääminen valtion toiminta- ja ta-
loussuunnitelmassa esitetystä edellyttää korkotukimäärärahan korottamista talousarviossa. 
 
Myös korkotukilainojen korkotuen määrittelyssä on kilpailua rajoittavia piirteitä, jotka heikentävät 
järjestelmän kansantaloudellista tehokkuutta etenkin silloin, kun markkinakorot ovat alhaalla. Kor-
kotuki on neljä prosenttiyksikköä, mutta lainansaajan maksettavaksi jää aina vähintään kahden pro-
senttiyksikön korko. Lainansaajan maksettavaksi jäävä kahden prosentin vähimmäiskorko ei tuo 
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hänelle välitöntä hyötyä lainan koron kilpailuttamisesta alle kuuden prosentin, koska kuutta prosent-
tia alhaisemmalla lainankorolla yrittäjän maksettavaksi jää aina kahden prosentin korko. Jos mark-
kinakorot ovat alhaalla, korkotuki on nykysäännöin sitä suurempi, mitä korkeampi on rahalaitoksen 
perimä korkomarginaali. 
 
Heikosti toimivasta kilpailusta antaa viitteitä työryhmän kuulemat asiantuntijalausunnot sekä se, 
että maatilatalouden uusissa markkinaluotoissa maksetaan selvästi korkeampia korkoja kuin muussa 
yritystoiminnassa ja lähes yhtä korkeita korkoja kuin kulutusluotoissa. Esimerkiksi vuoden 2002 
marraskuussa myönnetyissä uusissa luotoissa maksettiin toimialoittain seuraavia korkoja (luotto-
määrillä painotettuja keskiarvoja)8: 
 

Korkoprosentti 
 - asunnot (kotitaloudet ja asunto osakeyhtiöt) 4,03 
 - teollisuus    4,12 
 - kulutus    5,36 
 - maatalous, riistatalous, metsätalous  5,30 
 
 
Pankkien perimä keskimääräinen korkomarginaali oli maatilatalouden korkotukilainoissa vuonna 
2002 noin 1,9 prosenttiyksikköä. 
 
 
5. VAIHTOEHTOISIA TOIMINTAMALLEJA 
 
Seuraavassa esitetään erilaisia vaihtoehtoja maatilatalouden rahoitusjärjestelmän kehittämiseksi. 
Vaihtoehtoja tarkastellaan ensisijaisesti Makeran näkökulmasta. Rahaston mahdollistaman rahoi-
tuksen ja maatilatalouden rakennekehityksen vaatiman rahoitustarpeen välinen vaje on eri vaihtoeh-
doissa tulkittava joko lisääntyvänä budjettirahoitustarpeena, lisääntyvänä korkotukilainojen myön-
tövaltuutena tai investointitukiohjelmien leikkaustarpeena. 
 
Tarkastelun lähtökohtana on rahaston pääomatilanne ja vuoden 2003 alussa vireillä olleet rahoitus-
tukihakemukset. Aluksi tarkastellaan rahaston tulojen monipuolistamis- ja lisäämisvaihtoehtoja 
sekä menorakenteen muuttamista, josta käydään läpi kolme eri vaihtoehtoa:  
 

- VAIHTOEHTO I: Makeran hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman mukainen 
varojen käyttö 

- VAIHTOEHTO II: Toiminnan painottaminen lainoitukseen avustuksia karsimalla 
- VAIHTOEHTO III: Toiminnan painottaminen avustuksiin lainoitusta karsimalla. 

 
Eri vaihtoehtojen vaikutukset rahaston menojen, pääoman ja maksuvalmiuden kehitykseen esitel-
lään esimerkinomaisin laskelmin vuosina 2003-2010. 
 
Lopuksi tarkastellaan rahaston menojen karsimista. 
 
5.1. Lähtötilanne ja vuodelta 2002 siirtyvät hakemukset 
 
Rahaston varojen arvioidaan olevan vuoden 2003 alussa seuraavat (miljoonaa euroa): 
 
  Lainakanta       760  
                                                        
8 Tilastokeskus, Rahoitus 2003:2 
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  Kassavarat       318  
  Muu omaisuus       79 
  Oma pääoma yhteensä  1 157 
 
Laskelmat lainakannan tuotoista vuodesta 2003 eteenpäin perustuvat tämän hetkiseen rahamarkki-
natilanteeseen. Ennen vuotta 2003 myönnetyn lainakannan keskikorkona käytetään kolmea prosent-
tia, kun uusien lainojen korko on kaksi prosenttia. Laina-aikana pidetään 15 vuotta ja lainakannasta 
lyhennetään vuosittain tasalyhennyksinä yksi viidestoistaosa. Vanhan, ennen 2003 myönnetyn lai-
nakannan lyhennyksiä korjataan ylimääräisillä lyhennyksillä, jotka ovat kuusi prosenttia lainakan-
nasta. Vuoden 2003 jälkeen myönnettävien lainojen kohdalla ylimääräiset lyhennykset eivät alenna 
rahaston pääoman tuottoa, koska lyhennyksinä kassaan tuleva pääoma voidaan sijoittaa uudelleen 
valtionlainoihin samalla kahden prosentin korolla.  
 
Valtionlainojen hoitokustannuksina käytetään 0,8 prosenttia lainakannasta. Luku sisältää pankeille 
maksettavan 0,75 prosenttiyksikön hoitopalkkion ja arvioon perustuvia hallinnon kuluja 0,05 pro-
senttiyksikköä lainakannasta.  
 
Maitokiintiöiden välittämisestä aiheutuva rahaliikenne jätetään laskelmista pois, koska kiintiöiden 
välitystoiminta ei käytännössä aiheuta muutoksia rahaston pääoman kehitykseen ja maksuvalmiu-
teen pitkällä aikavälillä. Kiintiöiden hankintamenot ovat yhtä suuret kuin niiden myynnistä saadut 
tulot. Välitettävien kiintiöiden kauppahinta oli vuonna 2002 noin 7,5 miljoonaa euroa.   
 
Vuonna 2002 myönnettiin investointeihin tukea seuraavasti: 
  

Korkotukilainat 176 milj. euroa 
Valtionlainat:  132 milj. euroa 
Investointiavustukset:   61 milj. euroa  

  
Korkotukilainojen määrä ylitti vuoden 2002 varsinaisessa talousarviossa esitetyn myöntämisvaltuu-
den noin 25 miljoonalla eurolla. Vuoden 2002 rahoitus ylitti luvussa 4 esitetyn maatilatalouden pit-
kän aikavälin rahoitustarpeen lainojen kohdalla 18 miljoonalla eurolla ja avustusten kohdalla 18 
miljoonalla eurolla. Myönnetty rahoitus on ylittänyt pitkän aikavälin tarpeen osittain sen vuoksi, 
että vireillä olevia hakemuksia siirtyi vuoden 2002 puolelle edellisiltä vuosilta.  
 
Edellisvuosilta siirtyvien hakemusten aiheuttama patoutuma jatkuu. Vuoden 2002 loppuun mennes-
sä vireille tulleita rakennetukia koskevia avustushakemuksia siirtyi vuoden 2003 puolelle 69 mil-
joonan euron ja valtionlainahakemuksia 179 miljoonan euron edestä. Nämä rästit on tavalla tai toi-
sella hoidettava vuonna 2002 voimassa olleiden tukiehtojen mukaisesti. Vuoden 2002 menotasolla-
kin hakemusruuhkan purkaminen kestää avustusten kohdalla neljä vuotta ja lainojen kohdalla 
kymmenen vuotta, mikäli uusia rahoitushakemuksia jätetään pitkän aikavälin investointitarvetta 
vastaavasti.  
 
Vuoden 2002 menot olivat kuitenkin sekä korkotukilainojen että Makeran kohdalla rahoitusresurs-
seihin nähden selvästi ylimitoitetut. Näin suurilla menoilla rahaston oma pääoma alenee vuosittain 
noin 50 miljoonaa euroa (kuva 1) ja viimeistään vuonna 2006 rahasto on maksuvalmiuskriisissä. 
Mikäli rahoitustuen kysyntä vastaa tulevina vuosina pitkän aikavälin investointi- ja rahoitustarvetta, 
hakemusruuhkan purkaminen edellyttää käytännössä, että investointitukijärjestelmän tehokkuutta 
parannetaan, investointien tukemiseen käytettäviä menoja karsitaan ja/tai siihen käytettävissä olevia 
varoja lisätään.  
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Työryhmässä oli esillä myös vaihtoehto, jossa hoidettaisiin vuodelta 2002 siirtyvät rästit pois vuon-
na 2003 korottamalla kertaluontoisesti rahaston menoja yli toimintasuunnitelmaan kirjatuista me-
noista. Alustavien tilinpäätöstietojen mukaan vuonna 2003 käytettävissä olevat rahaston sitomatto-
mat kassavarat eivät kuitenkaan riittäisi näin suureen varojen käytön lisäykseen. Tämän vuoksi eri 
toimintavaihtoehtoja koskevissa laskelmissa on lähdetty siitä, että rästit puretaan vuosien 2003 ja 
2004 varoista niin nopeasti, kuin se on Makeran TTS:n rajoissa mahdollista. Joissakin TE-
keskuksissa tukipäätösten ratkaiseminen näinkin lyhyellä aikavälillä saattaa kylläkin aiheuttaa jo 
tälläkin nopeudella työvoimaongelmia. 
 
Esimerkkilaskelmissa on käytetty ennakollisia vuoden 2003 alun pääomatietoja. Vaikka nämä en-
nakolliset tiedot eivät täsmälleen vastaa myöhemmin tarkentuneita tilinpäätöstietoja, laskelmien 
osoittamat kehityssuunnat ja eri toimintamallien väliset erot vastaavat riittävällä tarkkuudella tilin-
päätösluvuilla tarkennettuja lukuja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Rahaston oman pääoman kehitys, jos toimintaa jatkettaisiin vuoden 2002 menoilla (uudet valtion lainat 132 
miljoonaa euroa, avustukset 61 miljoonaa). Kassavajaukselle on laskettu kolmen prosentin korkokustannus9. 
 
5.2. Tulojen monipuolistaminen ja lisääminen 
 
5.2.1. Sijoitustuottojen monipuolistaminen 
 
Tällä hetkellä sovellettavia toimintaperiaatteita noudatettaessa ei ole käytettävissä varteenotettavia 
keinoja rahaston yleisen tulo- ja menorakenteen muuttamiseksi. Rahaston nykyisellä tulorakenteella 
rahoitustuen leikkaaminen ja painottaminen valtionlainoihin on ainoa keino jatkaa rahaston toimin-
taa niin, ettei sen oma pääoma lähde voimakkaaseen, vuosittain kiihtyvään laskukierteeseen (käsi-
tellään tarkemmin luvussa 5.3). Rahaston tulorakenteen ja sijoitustuottojen monipuolistamisella on 
keskeinen merkitys rahaston kehittämisvaihtoehtoihin, joilla voidaan muuttaa rahaston menoraken-
netta ja karsia järjestelmän kustannuksia niin, että rahasto toimii kansantalouden kannalta nykyistä 
tehokkaammin.  
 
Rahaston toimintaa voitaisiin kansantalouden näkökulmasta tehostaa ottamalla nykyistä paremmin 
huomioon rahastossa olevien varojen vaihtoehtoiskustannus. Näin voitaisiin parantaa rahaston toi-

                                                        
9  Kassavajaus sallittu, jotta sarjaa voitaisiin jatkaa, kunnes rahaston oma pääoma loppuu. Käytännössä rahasto ajautuisi 
maksuvalmiuskriisiin ennen pääoman loppumista.  
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minnan tehokkuutta vastaavalla tavalla, kuten esimerkiksi valtion laitosten hallinnassa olevan kiin-
teistöomaisuuden kohdalla on johdonmukaisesti tehty. Koska tässä yhteydessä on kuitenkin kysy-
mys rahoitustukijärjestelmästä, rahaston koko pääomakantaa ei voida rasittaa sen vaihtoehtoiskus-
tannusta vastaavalla, esimerkiksi markkinahintoihin perustuvalla korolla. Tästä huolimatta vaihto-
ehtoiskustannusperiaatetta voidaan soveltaa rahastossa olevien kassavarojen määrään niin, että kas-
savarojen käyttö ja myös niiden mahdollinen kartuttaminen ovat yhteiskunnan ja tuettavien yritys-
ten kannalta tarkoituksenmukaisia.  
 
Rahaston kehittämisessä tulisikin harkita vaihtoehtoa, jossa rahastossa olevien sidottujen ja sito-
mattomien kassavarojen vaihtoehtoiskustannus otettaisiin nykyistä paremmin huomioon rahaston 
toiminnan tehostamiseksi. Eräs tällainen keino olisi tulouttaa rahaston kassavarojen korkotuotto 
rahastolle itselleen käyttämällä korkokantana korkoa, jonka valtio keskimäärin maksaa omassa otto-
lainauksessaan. Tällä hetkellä valtion ottolainauksen kotimaisten pitkien euromääräisten lainojen 
keskikorko on 4,17 prosenttia ja uusien lyhyiden lainojen 3,43 prosenttia. 
 
Vaikka rahaston tulorakenteen monipuolistaminen väistämättä kytkeytyy valtion tulo- ja menoarvi-
oon, se voidaan tarvittaessa toteuttaa myös niin, että muutoksen nettomääräiset vaikutukset valtion 
budjettiin jäävät alhaisemmiksi kuin sillä aikaansaatavat kansantaloudelliset hyödyt. 
 
Lyhyellä aikavälillä ja staattisesti tarkasteltuna kassavarojen korkotuoton tulouttaminen rahastoon 
tosin aiheuttaisi nykytilanteeseen verrattuna budjettirasitteen, joka olisi yhtä suuri kuin siitä rahas-
tolle aikaansaadut hyödyt. Kyseisen tulonsiirron kansantaloudelliset nettohyödyt voidaan näin ollen 
kiistää.  
 
Esimerkiksi vuodesta 2004 alkaen maksettavalla kolmen prosentin korkokannalla ja TTS:n mukai-
sella rahaston toiminnalla laskettuna suora budjettimenonlisäys ja rahaston tulonlisäys olisivat 8,4 
miljoonaa euroa vuonna 2004 (eli vuoden 2004 kassavaroin). Rahaston kassavarat ja samalla korko-
tuoton aiheuttama budjettirasitus alenevat käyttösuunnitelman mukaisin menoin kuitenkin varsin 
nopeasti. Vuodelle 2010 arvioitavin kassavaroin budjettirasitus olisi laskenut 3,7 miljoonaan euroon 
(kuva 2). Korkotuoton kumulatiivinen vaikutus rahaston pääomaan olisi karttunut vuoden 2010 
loppuun mennessä 45 miljoonaan euroon eli viiteen prosenttiin rahaston pääomasta (kuva 3).  
 
Kassavarojen tuoton tulouttaminen rahastoon kuitenkin avaisi uusia vaihtoehtoja rahaston toimin-
nan tehostamiseksi sekä investoivien yritysten että kansantalouden näkökulmista tarkasteltuna. Ra-
hoitustukea olisi mahdollista maksaa nykyistä useammassa tapauksessa suoraan investoivalle yrittä-
jälle, mikä alentaisi järjestelmän kansantaloudellisia kustannuksia ja vapauttaisi rahalaitosten välistä 
kilpailua maatilatalouden rahoitusmarkkinoilla.  
 
Toisaalta, ellei kassavarojen korkotuottoa tulouteta rahastoon, on menoja painotettava nykyistä 
voimakkaammin valtionlainoihin, mikä lisäisi tuen välittämisestä aiheutuvia kustannuksia ja vähen-
täisi rahaston kassavaroja vielä hieman nopeammin kuin talous- ja toimintasuunnitelmassa esite-
tään.  
 
Rahaston menorakenteen muuttamista havainnollistavia laskelmia esitetään luvussa 5.3.  
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Kuva 2. Kassan korko vuosittain kolmen prosentin korolla ja TTS:n mukaisilla menoilla. Koron kumulatiivinen ns. 
korkoa korolle -vaikutus on otettu laskelmassa huomioon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3. Rahaston oma pääoman kehitys toimintasuunnitelman mukaan nimellishinnoin, jos kassassa olevat varat tuot-
tavat kolmen prosentin koron. 
 
Maa- ja metsätalousministeriössä on helmikuussa 2003 valmisteltu esitystä maaseutuelinkeinolain 
(1295/1990) nojalla vuosina 1991-95 myönnettyjen valtionlainojen koron alentamiseksi nykyisestä 
3,5-5 prosentista kolmeen prosenttiin. Esityksen perusteluna on korkotason alentuminen. Esitys 
merkitsisi Makeralle tulon vähentymistä: suurimmillaan vähennykset olisivat vuonna 2004 noin 
3,15 miljoonaa euroa, josta vähentymä vuosittain pienenisi lainakannan vähentyessä. Jos esitys to-
teutettaisiin, ero rahoitusresurssien ja investointien julkisen rahoitustarpeen välillä kasvaisi työryh-
män määrittelemää suuremmaksi. 
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5.2.2. EU-rahoituksen lisäämismahdollisuudet 
 
EU:n rahoitusraamit sovitaan rahastokaudeksi kerrallaan: kuluva rahastokausi kattaa vuodet 2000-
2006 ja seuraava vuodet 2007-2013. Kesken rahoituskauden muutoksia ei pääsääntöisesti tehdä; jos 
Agenda 2000:n välitarkistuksen yhteydessä modulaation myötä tulisi II-pilarille10 lisää rahaa, voisi 
olla mahdollista rakennetukien välitarkistuksena muuttaa rahoitusosuuksia alueellisella maaseu-
tuohjelma - ja tavoite 1 -ohjelma-alueella. 
 
EU-rahoituksen hallinnoinnin kannalta yksinkertaisinta olisi kohdistaa yhteisön osarahoitus avus-
tuksiin. Avustuksina tuki saadaan maksetuksi huomattavasti lyhyemmän ajan kuluessa kuin korko-
tuettuihin lainoihin liittyvä tuki. Kuluvan rakennerahastokauden aikana myönnettyjä tukia voidaan 
maksaa EU:n osarahoittamana ainoastaan vuoden 2008 loppuun, jonka jälkeen maksamatta olevat 
tuet on maksettava kokonaan kansallisista varoista. Avustuksina myönnettävät tuet ehditään valta-
osaltaan maksaa loppuun saakka EU:n osarahoittamina, kun taas osa lainojen tuesta jää kokonaan 
kansallisesti rahoitettavaksi.  
 
Tulevan rahastokauden rahoitusraamit ja kohteet ovat täysin auki. Tällä hetkellä havaittavana kehi-
tyssuuntana on ns. vihreän II-pilarin rahoituksen lisääntyminen. Jakoperusteet ovat kuitenkin vielä 
selkiintymättömät. Tulevana rahastokautena Suomen EU:lta maatalouteen saama kokonaisrahoitus-
raami tuskin EU:n laajentumisen ja jakoperusteiden muuttumisen myötä kasvaa.  
 
5.2.3. Kiinteistöomaisuuden myynti 
 
Makeran hallussa oli vuoden 2002 lopussa noin 13 000 hehtaaria maa-alueita, joiden arvon arvioi-
daan olevan noin 10 miljoonaa euroa. Makeran kiinteistöomaisuuden myynti ei ainakaan lyhyellä 
aikavälillä ole helppoa. 
 
5.3. Rahaston menorakenteen muuttaminen 
 
Rahaston menorakenteen muuttamisesta tarkastellaan kolmea päävaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaih-
toehdossa toimintaa jatketaan TTS:n mukaisin menoin (VAIHTOEHTO I). Toisessa vaihtoehdossa 
toiminta painotetaan nykyistä voimakkaammin valtionlainoihin niin, että rahaston maksuvalmius 
säilytetään karsimalla avustuksia (VAIHTOEHTO II). Kolmannessa vaihtoehdossa rahoitustuki 
painotetaan avustuksiin niin, että valtionlainoitus korvataan korottamalla avustusten määrää 
(VAIHTOEHTO III).   
 
Sekä valtionlainoihin että avustuksiin painottuvista toimintamalleista esitetään laskelma, jolla rahas-
ton oma pääoma vakiinnutetaan nykyiselle tasolle, runsaaseen miljardiin markkaan. Avustuksiin 
painottuvasta toimintamallista lasketaan myös vaihtoehto, jossa rahaston pääoman aleneminen ja 
tuen mitoitus vastaavat TTS:aan kirjattuja lukuja. Valtionlainoihin painottuvaa toimintamallia ei sen 
sijaan voida laskea TTS:n mukaisella tukitasolla, koska rahaston maksuvalmius ei sitä mahdollistai-
si.  
 

                                                        
10 II-pilari = maaseudun kehittämistä koskevat varat 
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5.3.1. VAIHTOEHTO I: Makeran hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman mukainen 
varojen käyttö 

 
Yksi vaihtoehto jatkaa rahaston toimintaa on pitää menojen rakenne pääpiirtein nykyisellään mutta 
leikata sekä valtionlainojen että kulutusmenojen, kuten investointiavustusten määrät, nykyistä al-
haisemmalle tasolle niin, että rahaston maksuvalmius säilyy lähivuosina. Tätä toimintatapaa nou-
dattaa vuosille 2004-2007 laadittu Makeran toiminta- ja taloussuunnitelma. Suunnitelmassa esite-
tään vuosittain myönnettävän rahoituksen alenevan vuoteen 2005 saakka, jonka jälkeen rahoitus 
vakiintuisi selvästi nykyistä alhaisemmalle tasolle (kuva 4). Valtionlainojen määrän esitetään vuo-
sittain olevan vuodesta 2005 alkaen 93 miljoonaa euroa. Avustusten määrä alenisi vuoteen 2005 
mennessä 40 miljoonaan euroon.  
 
Vuonna 2003 voidaan toimintasuunnitelman mukaisen käyttösuunnitelman rajoissa tehdä rahoitus-
päätöksiä vain rästiin jääneistä hakemuksista, jotka on jätetty ennen vuoden 2002 loppua. Näistä 
hakemuksista siirtyisi vielä vuoden 2004 puolelle rahoitettaviksi valtionlainoja 69 miljoonaa euroa 
ja avustuksia 21 miljoonaa euroa. Käyttösuunnitelmassa jäisi vuonna 2004 uusiin, vuosina 2003-
2004 haettuihin, valtionlainoihin 31 miljoonaa euroa ja uusiin avustuksiin 17 miljoonaa euroa.  
 
Makeran kautta myönnettävä lainoitus kattaisi 32 prosenttia investointien 290 miljoonan euron lai-
noitustarpeesta. Rahoitustarpeen täyttäminen edellyttäisi korkotukilainoihin 197 miljoonan euron 
vuosittaista myöntövaltuutta, missä olisi lisäystä nykyiseen, 151 miljoonan euron myöntövaltuuteen 
verrattuna 46 miljoonaa euroa. Makeran kautta myönnettävät avustukset kattaisivat 43 miljoonan 
avustustarpeen lähes kokonaan. Avustuksissa jäisi vuosittain vajausta rahoitustarpeeseen nähden 
noin kolme miljoonaa euroa.  
 
Muista kulutusmenoista karsittaisiin TTS-mallissa vuoteen 2005 mennessä kaksi miljoonaa euroa ja 
vuonna 2007 edelleen 2,5 miljoonaa euroa niin että leikkaukset olisivat yhteensä 4,5 miljoonaa eu-
roa. Vuonna 2007 nämä menot olisivat yhteensä 15 miljoonaa euroa, kun vuonna 2003 niiden arvi-
oidaan olevan 19,5 miljoonaa euroa. Jotta TTS:aan kirjattu kulutusmenojen leikkaus toteutuisi, mui-
ta kuin avustuksiin ja valtionlainojen hoitokustannuksiin käytettäviä varoja olisi leikattava 4,8 mil-
joonalla eurolla, koska valtionlainojen hoitokustannukset kasvaisivat 0,3 miljoonalla eurolla. Ilman 
avustuksia ja valtionlainojen hoitokustannuksia lasketut muut menot olisivat 8,6 miljoonaa euroa 
vuonna 2007, kun vuonna 2003 niiden arvioidaan olevan 13,4 miljoonaa euroa (taulukko 2). 
 
Taulukko 2. TTS:n mukainen toiminta (miljoonaa euroa). Kassalle ei ole laskettu korkoa. 
 
 2002  2010 TTS Muutos % 
Makeran oma pääoma 
   Kassavarat 
 
Makeran kulutusmenot (ilman kiintiökauppaa) 
   Avustukset  
   Lainojen hoitokustannukset 
   Muut 
 
Lainat  
  Valtionlainat   
  Korkotukilainat, myöntämisvaltuus11 

1088 
318 

 
67,5 
61,0 
6,1 

13,4 
 

283 
132 
151 

860 
44 
 

55,0 
40 
6,4 
8,6 

 
290 
93 

197 

-22 
-86 

 
-19 
-34 
+6 
-36 

 
 

-30 
+30 

                                                        
11 Ilman edellisiltä vuosilta siirtyviä, lisäbudjetilla korjattavia eriä. 
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Kuva 4. Rahaston menot toimintasuunnitelman mukaan. 
*) sisältää valtionlainojen hoitokustannukset  
 
Toimintasuunnitelmassa esitetyt menojen leikkaukset hidastavat rahaston pääoman alenemista ver-
rattuna tilanteeseen, että menot pidettäisiin vuoden 2002 tasolla (kuva 5). Toisaalta rahaston pää-
oma olisi vuoden 2002 käyttösuunnitelman mukaisin menoinkin jo varsin jyrkässä laskukierteessä. 
Ellei rahaston tuloja saada lisättyä ja rahoitustuen myöntämistä jatketaan toimintasuunnitelman mu-
kaan, rahaston oma pääoma alenee vuoteen 2010 mennessä noin 230 miljoonalla eurolla eli nimel-
lishinnoin 22 prosenttia vuoden 2003 alun pääomasta. Vuoden 2010 lopussa omaa pääomaa olisi 
rahastossa jäljellä noin 860 miljoonaa euroa ja kassassa varoja noin 40 miljoonaa euroa. Rahasto 
olisi viimeistään vuonna 2012 kassakriisissä, eikä se voisi käytännössä enää jatkaa toimintasuunni-
telmaan kirjatulla menojen tasolla. Maksuvalmiuden ja rahaston toimintakyvyn ylläpitäminen edel-
lyttäisi vuoden 2010 jälkeen noin 50 prosentin pysyvää leikkausta menoihin. Rahaston vastuulla 
olevien velvoitteiden hoitaminen edellyttäisi tässä vaihtoehdossa sopimista siitä, millä tavoin vas-
tuut hoidettaisiin valtion talousarvion kautta. 
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Kuva 5. Rahaston oman pääoman kehitys. Yhtenäinen viiva: TTS:n mukaiset menot; katkoviiva: vuoden 2002 menot 
(lainat 132 ja avustukset 61 milj. euroa). Kassavajaukselle on vaadittu kolmen prosentin korko12. 
 
Mikäli nykyistä toimintalinjaa jatketaan niin, että rahaston oma pääoma selvästi alenee vuosittain, 
voitaisiin myös harkita rahaston lakkauttamista. Esimerkiksi luottokanta voitaisiin myydä yksityisil-
le rahalaitoksille ja rahaston menot siirtää rahoitettavaksi budjetista. Vaihtoehtoisesti lainakannan 
myyntitulot voitaisiin edelleen rahastoida kulutusmenojen katteeksi. Työryhmä ei kuitenkaan katso-
nut tarpeelliseksi selvittää näitä vaihtoehtoja tarkemmin, koska lainakannan myyntiin odotettiin 
sisältyvän kustannuksia siinä määrin, ettei toimenpiteellä saataisi aikaan taloudellisia hyötyjä.  
 
5.3.2. VAIHTOEHTO II: Rahoituksen painottaminen valtionlainoihin 
 
Toinen toimintamalli olisi turvata rahaston arvo pitkällä aikavälillä myöntämällä valtionlainoja ny-
kyistä enemmän ja karsimalla kulutusmenoja, kuten investointiavustuksia, niin paljon, että rahaston 
maksuvalmius säilyy eikä sen oma pääoma alene nykyisestä (kuva 6). Tässäkin vaihtoehdossa ra-
haston pääoma alenisi reaalihinnoin mitattuna. 
 
Vuodelle 2003 siirtyvien tukihakemusten käsittelyn jälkeen rahaston pääoma voitaisiin pitää vuo-
teen 2010 saakka nimellisesti noin miljardissa eurossa, jos kulutusmenot leikataan noin 30 miljoo-
naan euroon vuodessa eli alle puoleen toimintasuunnitelmaan kirjatuista kulutusmenoista.  
 
Valtionlainoja voitaisiin tällöin myöntää 139 miljoonaa euroa vuodessa, mikä on lähes puolet inves-
tointeihin tarvittavasta lainatarpeesta, 290 miljoonasta eurosta (taulukko xx). Nykyinen 151 miljoo-
nan euron myöntämisvaltuus korkotukilainoissa riittäisi yhdessä valtionlainojen kanssa kattamaan 
lainoitustarpeen kokonaan. Tämä toimintamalli edellyttäisi kuitenkin Makeran varoista myönnettä-
vien investointiavustusten leikkaamista peräti 10 miljoonaan euroon, vaikka rahaston tulot EU:lta 
pysyisivät vuosittain nykyisessä, noin 11 miljoonassa eurossa. TTS:n mukaiseen avustusmäärään 
nähden vajausta jäisi 30 miljoonaa euroa. Arvioituun 43 miljoonan euron avustustarpeeseen jäisi 

                                                        
12  Kassavajaus on sallittu, jotta sarjoja voitaisiin jatkaa, kunnes rahaston oma pääoma loppuu. Käytännössä rahasto 
ajautuisi ennen pääoman loppumista maksuvalmiuskriisiin.  
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vajausta 33 miljoonaa euroa, mikä vastaa 8,5 prosenttia luvussa 4 esitetystä tuettavien investointien 
tarpeesta, 388 miljoonasta eurosta. 
 
Vuoteen 2010 mennessä rahalaitoksille maksettavat valtionlainojen hoitokustannukset nousisivat 
8,1 miljoonaan euroon, kun vuonna 2003 niiden arvioidaan olevan 6,1 miljoonaa euroa. Samalla 
lainakannan hoitokustannusten osuus rahaston kaikista, noin 30 miljoonan euron kulutusmenoista 
nousisi 27 prosenttiin. Valtionlainojen hoitokustannusten nousu lisäisi leikkaustarvetta muissa kuin 
avustuksiin ja lainojen hoitokustannuksiin käytettävissä menoissa. Näitä menoja olisi leikattava 
noin puolella siitä, mitä ne olivat vuonna 2002 (taulukko xx). 
 
Mikäli kassalle saataisiin keskimäärin kolmen prosentin korko ja se tuloutettaisiin rahastoon, avus-
tusten määrä olisi mahdollista nostaa 15 miljoonaan euroon ja pitää valtionlainojen myönnöt 140 
miljoonassa eurossa. 
 
Lainoitukseen painottuvassa toimintamallissa Makeran kassavarat alenisivat nopeasti. Tämän vuok-
si kassan korkotuoton merkitys alenisi: vuonna 2010 korkotuotto olisi enää 1,4 miljoonaa euroa. 
Toimintasuunnitelman mukaan edettäessä korkotuotto olisi tuolloin 3,7 miljoonaa euroa (kuva 7). 
Valtionlainoja painotettaessa kassavarojen määrä olisi alentunut vuoden 318 miljoonasta eurosta 
noin 40 miljoonaan euroon. Kassavarojen ehtyessä valtion velka kasvaisi vastaavasti vuoteen 2010 
mennessä 280 miljoonalla eurolla. Kassavarojen ehtyminen lisäisi valtion velkaa, koska kassavaro-
jen alenemista vastaava summa olisi hankittava rahamarkkinoilta. 
 
Taulukko 3. Toiminnan painotus valtionlainoihin (miljoonaa euroa).  Kassalle ei ole laskettu korkoa. 
 2002  2010  Muutos % 
Makeran oma pääoma 
   Kassavarat 
 
Makeran kulutusmenot (ilman kiintiökauppaa) 
   Avustukset  
   Lainojen hoitokustannukset 
   Muut 
 
Lainat  
  Valtionlainat   
  Korkotukilainat, myöntämisvaltuus13 

1088 
318 

 
67,5 
61,0 
6,1 

13,4 
 

283 
132 
151 

1050 
4 
 

30,0 
10 
8,1 
6,9 

 
290 
139 
151 

-3 
-99 

 
-56 
-75 
+33 
-49 

 
 

+5 
0 

 

                                                        
13 Ilman edellisiltä vuosilta siirtyviä, lisäbudjetilla korjattavia eriä. 
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Kuva 6. Rahaston menot valtionlainoihin painottuvalla toiminnalla. 
*) sisältää valtionlainojen hoitokustannusta 0,8 prosenttia lainakannasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 7. Kassan korko kolmen prosentin korkokannalla. Koron kumulatiivinen ns. ”korkoa korolle” -vaikutus on otettu 
laskelmassa huomioon. Yhtenäinen viiva: menot TTS:n mukaan; katkoviiva: menojen painotus valtionlainoihin (lainat 
140 miljoonaa euroa ja avustukset 10 miljoonaa euroa).  
 
5.3.3. VAIHTOEHTO III: Rahoituksen painottaminen riskirahoitukseen ja avustuksiin 
 
Rahaston toiminta on perinteisesti keskittynyt pääoman välittämiseen. Sen yhteiskunnallinen merki-
tys pääomaa välittävänä instituutiona on rahamarkkinoiden vapauduttua kuitenkin oleellisesti vä-
hentynyt. Rahamarkkinat toimivat aikaisempaa paremmin eikä investoivan yrityksen pääsy pää-
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omaan ole enää samalla tavoin rajoitettua kuin aiemmin. Pääomaa on markkinoilla saatavilla, mikäli 
sen takaisin maksusta saadaan riittävä vakuus.  
 
Mikäli pääomamarkkinoilta välitetyn korkotukilainan ja valtionlainan korko ovat lainaa ottavalle 
asiakkaalle samansuuruiset, ei hänen kannaltaan ole enää juuri väliä, onko itse lainapääoma lähtöi-
sin valtion varoista vai markkinoilta. Myös rahalaitosten kannalta valtionlainoihin vaaditut turvaa-
vat vakuudet ovat aiheuttaneet sen, etteivät nykymuodossa myönnetyt valtionlainat ole vähentäneet 
rahalaitoksen eivätkä asiakkaan riskejä verrattuna korkotukilainojen aiheuttamiin riskeihin. Valtion-
lainoihinkin on vaadittu turvaava vakuus. 
 
Rahaston toiminnan eräänä kehittämisvaihtoehtona tuleekin harkita rahaston keskittymistä toimi-
alan kehittämisen kannalta oleelliseen riskirahoitukseen niin, että pääoman välittämistoimintaa 
vähennetään. Riskirahoitukseen katsotaan sisältyvän esimerkiksi investointiavustukset, toimialan 
kilpailukykyä parantava tutkimus ja valtiontakaukset. Mikäli toimintamalli edellyttää rahaston kulu-
tusmenojen karsimista, tulee harkita kulutusmenojen keskittämistä niihin kohteisiin, jotka ovat riski-
rahoituksen kannalta keskeisimpiä. 
 
Rahaston nykyisillä tuottoprosenteilla (lainoille 1,25 prosentin efektiivinen korko, kassalle ei kor-
koa) ei ole käytännössä mahdollista painottaa rahoitusta nykyistä enempää investointiavustuksiin 
niin, että rahaston oma pääoma säilyisi nykyisellään tai että rahaston maksuvalmius säilyisi. Toi-
minnan painottaminen riskirahoitukseen edellyttää, että rahasto saa tuoton kassavaroilleen, voi kar-
tuttaa kassavaroja ja käyttää niistä saamansa tuoton avustuksiin.  
 
Yksi keino painottaa riskirahoitusta on korvata nykyisten valtionlainojen kautta asiakkaalle välitetty 
korkoetuus suoraan investoivalle yrittäjälle maksettavalla jaksotetulla avustuksella. Jaksotetulla 
avustuksella tarkoitetaan avustusta, joka maksetaan yrittäjälle useamman kuin yhden vuoden aika-
na. Siihen, tulisiko jaksotetun avustuksen edellyttämät varat sitoa rahaston varoista kokonaan heti 
myöntöhetkellä vai maksuaikataulunsa mukaisesti usean vuoden aikana, ei kiinnitetä tässä yhtey-
dessä erikseen huomiota. Nykyisin avustusten määräraha sidotaan heti rahoituspäätöksen yhteydes-
sä, mutta esimerkiksi valtionlainojen hoitopalkkioihin käytettävät varat jätetään sitomatta.  
 
Pelkkä avustusmuotoinen tuki on jo nykyisin käytettävissä tiettyihin pienimuotoisiin investointei-
hin. Tässä yhteydessä jaksotetun avustuksen käyttökelpoisuutta rahoitustuen muotona tarkastellaan 
vaihtoehtona myös suurempien riskipitoisten investointien tukemiseen. Toimintamallissa korvattai-
siin esimerkiksi kotieläintalouden rakentamisinvestointiin nykyisin myönnettävän valtiolainan ja 
avustuksen yhdistelmä yhdellä nykyistä suuremmalla avustuksella, jonka maksu voitaisiin jaksottaa 
usealle vuodelle.  
 
Korkotuen maksaminen jaksotettuna avustuksena antaisi muun muassa seuraavia etuja:  

1. Hallinnointikustannukset alenevat sekä valtiolle että rahalaitoksille. 
2. Uudistettu järjestelmä ei edellytä rahalaitoksilta erikoisohjelmistoja. Valtionhal-

linnossa tietojärjestelmät ovat jo olemassa. Samankaltaisia menetelmiä käytetään 
jo muun muassa pitkäaikaisissa erityisympäristösopimuksissa, joissa sopimusaika 
on enimmillään 20 vuotta.  

3. Uudistettu järjestelmä sopeutuu kulloiseenkin rahamarkkinatilanteeseen: korko-
muutokset ovat johdonmukaisia yleisen rahapolitiikan kanssa. 

4. Uudistettu järjestelmä vapauttaa rahalaitosten välistä kilpailua. 
5. Jaksottamalla avustus lähelle nykyhetkeä voidaan myös EU:n maksuosuudet hakea 

nopeasti rahastoon. 
6. Yrittäjän kannusteet lyhentää lainapääomaa saadaan nykyistä korkeammiksi.  
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ð Ei tueta investointikierrettä. Päästään maltillisempaan velkaantumiskehityk-
seen, koska yrittäjillä olisi mahdollisuus saada omalle pääomalle markkina-
tuotto myös lainaa lyhentämällä ja yrityksen rahoitusasemaa vakauttamalla. 
Oman pääoman vaihtoehtoiskustannus nousee nykyisestä valtionlainan korosta 
markkinaehtoisen lainan korkoon. 

 
Yleisesti voidaan sanoa, että korvattaessa valtionlainojen korkoetuus yrittäjille suoraan maksettaval-
la avustuksella voidaan parantaa kyseisen tulonsiirron tehokkuutta ja sen vaikuttavuutta yritysten 
investointikäyttäytymiseen. Maatalouden tukipolitiikassa vastaava suuntaus on ollut viime vuosina 
vallitseva myös muissa tukimuodoissa. Tulonsiirtojen tehokkuutta on parannettu ja niiden aiheutta-
mia markkinoiden vääristymiä on alennettu korvaamalla maataloustuotteiden hintatukea viljelijöille 
suoraan maksettavalla tulotuella.  
 
Mikäli kulutusmenoihin käytetään varoja käyttösuunnitelman mukaan vuoteen 2004 saakka ja sen 
jälkeen sen verran kuin rahaston pääoma tuottaa, voidaan rahaston pääoma vakiinnuttaa noin 1,1 
miljardiin euroon. Lainakannan alentuessa ja kassavarojen karttuessa rahaston vuositulot kasvaisi-
vat vuoteen 2010 mennessä kolmen prosentin korkokannalla noin 40 miljoonaan euroon. Luvussa 
on mukana 11 miljoonan euron tulot EU:lta. Neljän ja viiden prosentin korkokannoilla rahaston 
tuotot alkaisivat selvästi kasvaa sitä mukaa, kun lainakanta lyhenisi. Vuoteen 2010 mennessä tulot 
nousisivat neljän prosentin korkokannalla 47 ja viiden prosentin korkokannalla 53 miljoonaan eu-
roon. Lisäksi rahaston menorakenteen muutos alentaisi sen kulutusmenoja vuoteen 2010 mennessä 
kolmella miljoonalla eurolla sitä mukaa, kun valtionlainojen määrä alenisi. Valtionlainoja olisi vuo-
den 2010 lopussa jäljellä runsaat 340 miljoonaa euroa, kun kassavarojen määrä olisi tuolloin 680 
miljoonaa euroa.  
 
Rahaston toimintasuunnitelmassa vuodesta 2005 eteenpäin esitetyt ja edellä kuvattuihin tuloihin 
vertailukelpoiset (ilman valtionlainojen hoitopalkkioita lasketut) kulutusmenot ovat noin 52 miljoo-
naa euroa, joista investointiavustusten osuus on 40 miljoonaa euroa. Rahaston tuotoilla voitaisiin 
ylläpitää toimintasuunnitelman mukaiset kulutusmenot, jos kassavarat tuottaisivat viiden prosentin 
koron (kuva 8). 
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Kuva 8. Rahaston pääoman nettotuoton kehitys eri korkokannoilla olettaen, että rästit puretaan ja rahaston varoja käyte-
tään käyttösuunnitelman mukaan vuoteen 2004 saakka ja sen jälkeen käytetään vain pääoman tuotto. Tuotot on laskettu 
nettomääräisinä niin, että niistä on vähennetty valtionlainojen hoitopalkkiot.  
 
Rahaston oman pääoman kehitys laskettiin avustuksiin painottuvassa toimintamallissa siten, että 
tuet ja rahaston muu varojen käyttö mitoitettiin toimintasuunnitelman mukaisesti. Tässä laskelmassa 
käytettiin seuraavia lähtötietoja:  

- Rahaston kassavaroille saadaan kolmen prosentin tuotto. 
- Tuen määrä vastaa toimintasuunnitelman mukaista mitoitusta. 
- Vuodesta 2005 lähtien ei myönnetä valtionlainoja, vaan valtionlainat korvataan 

investointeihin myönnetyllä jaksotetulla ”korkoavustuksella”, jonka maksuaika-
taulu vastaa valtionlainojen korkoetuuden jaksotusta. Avustus jaksotetaan 15 vuo-
delle niin, että se alenee tasaisesti vuosittain. Jaksotettu korkoavustus myönnetään 
TTS:aan jo kirjattujen avustusten lisäksi.  

- Korkoavustuksina rahastosta pois jaettava tuotto-osuus sidotaan kassavarojen kor-
kotuottoon siten, että rahastolle jäisi kassavaroista muiden avustusten ja kulutus-
menojen katteeksi sama nettotuotto kuin uusista valtionlainoista. Jos kassavaroille 
saadaan kolmen prosentin korkotuotto, siitä maksettaisiin korkoavustuksina 1,75 
prosenttiyksikköä ja loput 1,25 prosenttiyksikköä (kuten nykyisten valtionlainojen 
tuotto) jäisi käytettäväksi TTS:aan kirjattujen kulutusmenojen maksuun.  

 
Korkoavustus jaksotettiin esimerkissä 15 vuodelle alenevaksi vain sen vuoksi, että se olisi vertailu-
kelpoinen nykyiseen valtionlainajärjestelmään nähden. Käytännössä avustusten jaksotus voitaisiin 
sopia myös lyhemmälle ajanjaksolle, esimerkiksi viideksi vuodeksi. 
 
Korkoavustuksen määrä olisi tiettyyn enimmäisrajaan saakka sidottu rahaston pääoman tuottoon, 
joka seuraa markkinakorkoja. Esimerkin mitoituksella korkoavustuksen arvo vastaisi nykyisellä 
korkotasolla valtionlainoista asiakkaalle tulevaa todellista korkohyötyä. Rahaston pääoman tuotto 
voidaan sitoa vaihtoehtoiskustannusperiaatteen mukaan esimerkiksi valtion varainhankinnassa lai-
napääomasta keskimäärin maksettuun korkoon. 
 
Toimintasuunnitelman mukaisilla tukitasoilla yhteenlaskettu avustusten (korkoavustukset + 
TTS:aan kirjatut avustukset) määrä kasvaisi vuodesta 2005 alkaen toimintasuunnitelmaan kirjattuja 
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avustuksia suuremmiksi. Vuonna 2005 lisäystä olisi runsaat kaksi miljoonaa euroa (avustukset yh-
teensä 42 miljoonaa euroa), kun vuonna 2010 lisäys olisi noin yhdeksän miljoonaa euroa (avustuk-
set yhteensä 49 miljoonaa euroa) (kuva 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 9. Rahaston menot jaksotettuihin avustuksiin painottuvalla toiminnalla. Avustusten ja (jaksotetulla avustuksella) 
tuetun lainoituksen määrä on sama kuin toimintasuunnitelmassa. 
*) sisältää valtionlainojen hoitopalkkiot 
 
Kassavarojen kolmen prosentin tuotolla rahaston oman pääoman kehitys noudattaisi toimintasuun-
nitelman mukaista kehitystä. Rahaston oma pääoma olisi vuoden 2010 lopussa 907 miljoonaa eu-
roa. Kassavarojen määrä olisi tuolloin karttunut noin 560 miljoonaan euroon, kun se toimintasuun-
nitelman mukaisella menorakenteella olisi alentunut 87 miljoonaan euroon (tämä luku sisältää sa-
man kolmen prosentin koron kassalle) (taulukot 4 ja 5). Valtionlainoihin painottuvalla toiminnalla 
kassavarojen määrä olisi vuoden 2010 lopussa lähellä nollaa.  
 
Taulukko 4. Toiminnan painotus avustuksiin.  
 
 2002 2010  Muutos % 
Makeran oma pääoma 
   Kassavarat 
 
Makeran kulutusmenot (ilman kiintiökauppaa) 
   Avustukset  
   Lainojen hoitokustannukset 
   Muut 
 
Lainat  
  Valtionlainat   
  Korkotukilainat, myöntövaltuus14 

1088 
318 

 
67,5 
61,0 
6,1 

13,4 
 

283 
132 
151 

907 
564 

 
61 
46 
2,7 
12,3 

 
151 
0 

151 

-17 
+77 

 
-10 
-24 
-55 
-8 
 

-47 
-100 

0 
 
Näin ollen avustuksiin painotetulla menorakenteella kassavarojen määrä olisi vuoden 2010 lopussa 
480 miljoonaa euroa suurempi kuin toimintasuunnitelman mukaisella menorakenteella edettäessä 

                                                        
14 Ilman edellisiltä vuosilta siirtyviä, lisäbudjetilla korjattavia eriä. 
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(kuva 10). Valtionlainoihin painottuvaan toimintaan verrattuna kassavarat olisivat 560 miljoonaa 
euroa suuremmat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 10. Rahaston kassavarat eri vaihtoehdoissa. Keskimmäinen katkoviiva: VAIHTOEHTO I (TTS); Alin katkoviiva: 
VAIHTOEHTO II (paino lainoissa); Yhtenäinen viiva: VAIHTOEHTO III (paino avustuksissa). Kassalle kolmen pro-
sentin korko.  
 
Kolmen prosentin korkokannalla kassan korkotuotto olisi 16 miljoonaa euroa vuonna 2010. Laina-
kantaa olisi vuoden 2010 lopussa jäljellä noin 340 miljoonaa euroa, josta edelleen tuloutuisi rahas-
toon korkoja noin yhdeksän miljoonaa euroa ja lyhennyksiä noin 50 miljoonaa euroa. 
 
Avustuksiin painottuvassa toimintamallissa valtionlainajärjestelmän hoitokustannukset olisivat 
vuonna 2010 alentuneet 2,7 miljoonaan euroon, mikä on 3,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuo-
delle 2003 arvioitu 6,1 miljoonan euron kustannus.  
 
Rahaston kassavarojen karttuessa valtion velka lyhenisi toimintasuunnitelman mukaiseen kehityk-
seen verrattuna vuoden 2010 loppuun mennessä 477 miljoonalla eurolla. Lainoitusta painottavaan 
toimintaan verrattuna velka lyhenisi 560 miljoonalla eurolla. Valtion velkojen korkomenot alenisi-
vat, mutta vastaava summa siirrettäisiin rahastolle. Vaikka siirto edellyttäisi nykyisestä poikkeavia 
valtion budjettikirjauksia, budjetin loppusumma pysyisi tältä osin ennallaan. Vain eri hallinnonalo-
jen väliset osuudet muuttuisivat.  
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Taulukko 5. Varat ja niiden käyttö (miljoonaa euroa) eri vaihtoehdoissa (I-III) vuonna 2010. Kaikissa vaihtoehdoissa 
kassalle laskettu kolmen prosentin korko vuodesta 2004 alkaen. Makeran kulutusmenoja on leikattu käyttösuunnitelman 
mukaisesti. 
  (I) (II)  (III) 
Makeran oma pääoma vuoden lopussa 
   Kassavarat  
   Valtionlainakanta 
 
Makeran kulutusmenot (ilman kiintiökauppaa) 
   Avustukset  
   Lainojen hoitokustannukset 
   Muut 
 
Lainatarve  
  Valtionlainat   
  Korkotukilainat, myöntövaltuus 15 
   
Korkotukilainat, myöntövaltuuden  
    korotustarve 
Vajaus avustuksissa 
Oman pääoman muutos vuodessa 

 904 
87 
815 

 
55 
40 
6,4 
8,6 

 
290 
93 
151 

 
 

46 
3 

-23 

1053 
4 

1050 
 

30 
15 
8,1 
6,9 

 
290 
139 
151 

 
 

0 
28 
-5 

907 
564 
340 

 
61 
46 
2,7 
12,3 

 
197 
0 

151 
 
 

46 
3 

-23 
 
Laskennallinen tukitaso (388 milj. euron in- 
vestoinnit), prosenttia 
 

  
 

33 
 

 
 

27 

 
 

26 

  
Kassan koron nettomääräinen budjettivaikutus olisi kolmen prosentin korolla vuonna 2004 8,4 mil-
joonaa euroa, mutta budjettivaikutus alenisi nopeasti niin, että vuonna 2010 se olisi enää 1,4 mil-
joonaa euroa. Ellei kassalle maksettaisi korkoa rahaston ylläpitäminen edellyttäisi toiminnan painot-
tamista TTS:aa voimakkaammin valtionlainoihin ja vuoteen 2010 mennessä kassavarat olisivat niin 
alhaalla kuin rahaston maksuvalmiuden kannalta olisi mahdollista. Vuodesta 2010 lähtien, varsin 
pienellä nettomääräisellä budjettisiirrolla saataisiin vähintään 5,4 miljoonan euron vuosittainen hyö-
ty alentuneina valtionlainojen hoitokustannuksina. Bruttomääräisesti budjettisiirto olisi merkittävä, 
mutta se aiheutuisi siitä, että valtio korvaisi lainanotostaan 560 miljoonaa euroa rahastoon karttu-
neiden kassavarojen kautta. Liitteenä 15 on laskelma, jossa selvitetään työryhmän esitysten kustan-
nusvaikutusta valtion talousarvioon vuosina 2004-2010. 
 
5.4. Rahaston menojen vähentäminen 
 
Riippumatta valittavasta rahaston tulevaisuuden toimintalinjasta on rahaston maksuvalmiuden säi-
lyttämiseksi nykyisiä kulutusmenoja syytä tarkastella kriittisesti.  
 
Suurimman osuuden rahaston kulutusmenoista muodostavat rahoitustukena myönnettävät avustuk-
set (vuonna 2002 61,3 miljoonaa euroa eli 75 prosenttia rahaston käyttösuunnitelman kaikista kulu-
tusmenoista). Avustusmenojen suuruuteen vaikuttaa keskeisesti valittava rahaston tulevaisuuden 
toimintalinja. Valtionlainoitukseen painottuva malli vähentäisi avustusmenoja, koska rahastosta 
myönnettävä rahoitustuki olisi pääasiassa korkoetuutta. Riskirahoitukseen keskittyvä malli nostaisi 
avustusmenoja, koska valtionlainan korkoetuutena myönnettävä rahoitustuki korvattaisiin jaksote-
tulla avustuksella. Koska avustusmuotoisessa tuessa ”efektiivisen tuen määrä” on lainamuotoista 
                                                        
15 Ilman edellisiltä vuosilta siirtyviä, lisäbudjetilla korjattavia eriä. 
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tukea suurempi, voitaisiin kulutusmenojen kasvua torjua laskemalla laskennallista enimmäistuen 
tasoa ilman, että sillä olisi kovin suurta vaikutusta efektiivisen tuen tasoon.  
 
Avustuksiin painottuvassa mallissa osa nykyisestä valtionlainoituksesta siirrettäisiin rahoitettavaksi 
korkotukilainana. Tämän vuoksi myös lainamuotoisesta tuesta aiheutuvien rahoituskustannusten 
vähentäminen voi olla tarpeen riippuen valitusta toimintamallista. 
 
Rahoitustuen tason muutokset 
 
Vuonna 2002 maatiloille myönnettiin investointi- ja aloitustukina kaikkiaan 489 miljoonan euron 
investointeihin 142,4 miljoonaa euroa tukea, joka koostui 61,3 miljoonasta eurosta avustuksia, 40,7 
miljoonasta eurosta valtionlainojen korkoetuutta ja 40,4 miljoonasta eurosta korkotukilainojen kor-
kotukea. Kun myönnetyn avustusten ja lainoihin liittyvän tuen yhteismäärää verrataan tuettujen 
investointien kokonaismäärään, saadaan keskimääräiseksi tukitasoksi 29,1 prosenttia. Tukitason 
laskeminen yhdellä prosenttiyksiköllä olisi merkinnyt tuen määrän vähentymistä 4,9 miljoonalla 
eurolla. Tästä avustusten osuus on noin 2,1, valtionlainojen korkoetuuden noin 1,4 ja korkotukilai-
nojen korkotuen noin 1,4 miljoonaa euroa. Tukitason laskeminen vaikuttaisi kuitenkin viljelijöiden 
investointihalukkuuteen, ja arvioidun rakennekehityksen edellyttämä investointitarve saattaisi jäädä 
toteutumatta. 
 
Toisaalta viimevuosina voimakkaasti alentuneet markkinakorot ovat oleellisesti alentaneet pääoma-
kustannuksia myös maatilataloudessa, minkä vuoksi kohtuullinen tukitasojen alentaminen voisi olla 
perusteltavissa.  
 
Tukikohteiden vähentäminen 
 
Maatalouden investointituen kohteita oli vuoden 2002 tuen kohdentamisasetuksessa kaikkiaan 38. 
Pääryhmittäin tarkasteltuna vuonna 2002 maatalouden investointeihin myönnetyt rahoitustuet ja-
kaantuivat seuraavasti:   
 
  korkotukilainat valtionlainat avustukset 
Tilanpidon aloittaminen 0 49 060 844 19 050 779 
Maanosto 118 162 868 396 046 0 
Kotieläinrakennukset 6 127 867 66 663 146 21 765 901 
Puutarhatalouden investoinnit 0 15 577 519 3 944 611 
Muut tuotantorakennukset 24 977 252 0 5 089 468 
Irtaimisto 10 072 175 0 2 263 562 
Porotalouden investoinnit yms. 0 514 255 1 047 225 
Salaojitus ym. 8 372 730 0 4 511 548 
Muut 8 359 910 0 3 628 441 
     
Yhteensä 176 072 802 132 211 811 61 301 534 
 
Työryhmä piti merkittävimpänä kotieläinrakennusten, puutarhatalouden investointien ja tilanpidon 
aloittamisen tukemista. Tukikohteiden joukossa on joitakin nimikkeitä, joihin myönnettävän tuen 
merkitys on varsin vähäinen koko investointitukijärjestelmässä. 
 
Tuettavien investointien enimmäis - ja vähimmäismäärä 
 
Nykymuotoisessa rahoitustukijärjestelmässä tuettavien kustannusten enimmäismäärän las-
keminen vaikuttaa pääasiassa lainaan liittyvästä tuesta aiheutuviin kustannuksiin, koska  
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avustusmuotoiselle tuelle on jo asetettu yläraja. Jotta tuettavien kustannusten enimmäis-
määrää laskeminen vähentäisi rahaston kulutusmenoja ratkaisevasti nykymuotoisessa järjes-
telmässä, pitäisi tukikelpoisten kustannusten enimmäismäärää laskea miltei puoleen nykyi-
sestä 840 000 eurosta. 
 
Jos vuonna 2002 olisi ollut käytössä kategorinen tuettavan investoinnin 840 000 euron yläraja, olisi 
kaikkiaan 12 päätöstä pitänyt ratkaista toisin kuin nykyisillä ehdoilla tehtiin. Jos investoinnit olisi-
vat alhaisemmallakin tuella toteutuneet, olisi valtionlainaa myönnetty noin 3,4 miljoonaa euroa ja 
avustuksia noin 0,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin nykyisten ehtojen nojalla tehtiin. Vuoden 
2003 alussa vireillä oli kaikkiaan 48 kappaletta sellaisia investointitukihakemuksia, joissa haetaan 
tukea yli 840 000 euron investointiin; yhteensä noin 40 miljoonaa euroa valtionlainaa ja yhdeksän 
miljoonaa euroa avustuksia. Jos näitä tukia haettaessa voimassa olevat tukiehdot olisivat rajanneet 
tuettavat enimmäiskustannukset enintään 840 000 euroon, säästyisi valtionlainaa 13 miljoonaa eu-
roa ja avustusta 2,5 miljoonaa euroa edellyttäen, että kaikki mainitut investoinnit silti toteutuisivat. 
Jos taas näissä vireillä olevissa hakemuksissa myönnettävän avustuksen määrä olisi rajattu 100 000 
euroon, säästyisi samoin edellytyksin viisi miljoonaa euroa. 24.5.2002 ja sen jälkeen ei ole ollut 
mahdollista hakea yli 150 000 euron avustuksia. Mainituista 48 hakemuksesta kyseinen rajaus on 
vaikuttanut haetun avustuksen määrään vain 15 tapauksessa. 
 
Jos tuettavia investointeja olisi rajoitettu asettamalla niille kaikki kohteet kattava 5000 euron alara-
ja, olisi tukipäätöksiä jäänyt tekemättä vuonna 2002 noin 2000 ja avustuksia olisi jäänyt myöntä-
mättä noin 2,2 miljoonaa euroa. Mainituista 2000 tukipäätöksestä lähes puolet eli 956 päätöstä kos-
ki aggregaattien hankintaan myönnettävää tukea; salaojittamiseen myönnettiin myös paljon näitä ns. 
pieniä tukia, 529 tapaukseen, samoin jalostusnautojen hankintaan, 205 tapaukseen. 
 
Rajoittamalla kaikkien investointien tuettavat enimmäiskustannukset 840 000 euroon, nostamalla 
tuettavien investointien alaraja 5000 euroon ja laskemalla avustuksen enimmäismäärä 100 000 eu-
roon voitaisiin vähentää avustusmenoja noin viidellä miljoonalla eurolla ja lainamenoja myös noin 
viidellä miljoonalla eurolla vuodessa. 
 
Tukimuotojen muutokset 
 
Vuonna 2002 korkotukilainoista noin kaksi kolmannesta myönnettiin maanhankintaan, kun taas 
valtionlainat ja avustukset kohdistuvat pääosin kotieläinrakennusten rakentamiseen ja tilanpidon 
aloittamisen tukemiseen. Makeran rahoitustilannetta parantaisi jatkossa, jos osa nyt valtionlainoin 
tuettavista kohteista siirrettäisiin jatkossa korkotukilainoilla rahoitettavaksi. Yksi tällainen ryhmä 
voisivat olla puutarhatalouden investoinnit. 
 
Makeran muiden kulutusmenojen kuin avustusten karsiminen  
 
Makeran muihin kulutusmenoihin kuin avustuksiin on rahaston hyväksytyssä toiminta- ja talous-
suunnitelmassa esitetty vuosina 2004-2006 25 miljoonaa euroa vuosittain ja vuonna 2007 22,5 mil-
joonaa euroa. Tästä osa, 7,5 miljoonaa euroa, on lähinnä tekninen erä, joka käytetään maitokiintiöi-
den ostoon valtiolle; vastaava erä on myös rahaston tuloissa, koska maitokiintiöiden myynnistä saa-
dut tulot tuloutetaan Makeraan. Vuosina 2004-2006 rahoitetaan Makeran varoin toimintaryhmien 
toimintaa 2,5 miljoonalla eurolla vuosittain. 
 
Loput kulutusmenoista avustuksia lukuunottamatta on rahaston TTS-taulukossa kirjattu muiksi me-
noiksi. Tästä erästä osa kuluu rahaston toiminnan kuluihin eli valtionlainojen hoitopalkkiot rahalai-
toksille ja Makeran hoitamisesta maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselle maksettava 
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määräraha. Näiden määrä vuoden 2002 käyttösuunnitelmassa oli yhteensä 5,80 miljoonaa euroa, 
josta rahalaitosten osuus oli 5,20 ja tietopalvelukeskuksen 0,60 miljoonaa euroa. Hiukan suurempi 
määräraha, 6,06 miljoonaa euroa, oli vuonna 2002 varattu tutkimuksien rahoitukseen. Loput muista 
menoista olivat varsin pieniä eriä. 
 
Muiden kulutusmenojen määrään vaikuttaa myös valittava rahaston toimintamalli. Suurin muita 
kulutusmenoja vähentävä vaikutus on riskirahoitukseen painottuvassa mallissa, kun taas valtionlai-
noitukseen painottuva malli nostaa muita kulutusmenoja, koska se kasvattaisi valtionlainojen hoito-
palkkioita. 
 
5.5. Korkotukilainojen myöntövaltuus ja korkotuki 
 
Lainoitustarve ja valtionlainoista luopuminen edellyttävät, että joko korkotukilainojen myöntämis-
valtuutta nostetaan nykyisestä 151 miljoonasta eurosta 200 miljoonaan euroon tai rahoituskohteita 
karsitaan selvästi nykyisestä.  
 
Korkotukilainojen vuosittaisen myöntämisvaltuuden korottaminen 200 miljoonaan euroon lisäisi 
korkotuen tarvetta nykyisillä korkotukilainojen ehdoilla enimmillään niin, että vuonna 2003 määrä-
rahan korotustarve olisi 0,98 miljoonaa euroa ja vuonna 2010 korotustarve olisi kasvanut 11,32 mil-
joonaan euroon. Nykyisellä korkotasolla ja keskimäärin 2,5 prosenttiyksikön korkotuella laskettuna 
vastaavat luvut olisivat 0,65 ja 7,06 miljoonaa euroa. 
 
Myöntövaltuuden nostosta aiheutuvaa valtiontalouden kustannusta voidaan pienentää alentamalla 
korkotuen määrää. Lainansaajalle tulevaa kustannusten nousua voidaan puolestaan alentaa lisäämäl-
lä kannusteita rahalaitosten avoimeen kilpailuttamiseen. Yksi keino tähän on sitoa korkotuki ylei-
sesti noteerattuun markkinakorkoon eikä siihen korkomarginaaliin tai luoton kokonaiskorkoon, jon-
ka rahalaitos perii asiakkaalta. 
 
Mikäli  

- korkotukilainojen myöntövaltuus korotetaan 200 miljoonaan euroon ja 
- uusien korkotukilainojen korkotuki alennetaan 3,5 prosenttiyksikköön, kuitenkin 

niin, että se on enintään 12 kuukauden euribor-korko vähennettynä 0,5 prosent-
tiyksiköllä, 

 
muutoksen yhteenlaskettu kustannusvaikutus valtiontalouteen on 0,22 miljoonaa euroa vuonna 
2004. Lainakannan lisääntyessä kustannusvaikutus olisi kasvanut 1,29 miljoonaan euroon vuonna 
2010. 
 
Korkotuen sitominen markkinakorkoon edistää kilpailun toimivuutta maatilatalouden rahoituksessa 
myös silloin, kun markkinakorot ovat alhaalla. Rahalaitosten kilpailuttamisesta saatavat hyödyt tu-
levat tässä esimerkissä kokonaisuudessaan yrittäjille itselleen. Rahalaitoksen perimän korkomargi-
naalin pieneneminen alentaa kokonaisuudessaan lainan korkoa, mutta se ei vaikuta korkotuen mää-
rään. Jos korkomarginaali alenee kilpailuttamisen seurauksena vähintään 0,5 prosenttiyksikköä, 
myös lainansaaja hyötyy muutoksesta.  
 
5.6. Valtiontakaukset 
 
Valtiontakauksilla voidaan parantaa yritysten pääsyä pääomaan ja alentaa lainojen korkokustannus-
ta silloin, kun investoinnin rahoitukseen ei ole riittävästi reaalivakuuksia. Haja-asutusalueille raken-
nettavien, paikkaansa ja käyttötarkoitukseensa sidottujen maatilatalouden tuotantorakennusten koh-
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dalla vakuusongelma voi olla merkittävä, koska rakennusten jälleenmyyntiarvo on alhainen. Toi-
saalta valtion myöntämät investointiavustukset jo pienentävät vakuusongelmaa ja parantavat yritys-
ten pääsyä investointien rahoitukseen.  
 
Työryhmä kannattaa nykymuotoisen valtiontakausjärjestelmän jatkamista, mutta suhtautuu järjes-
telmän laajentamiseen varauksellisesti. Nykyisen järjestelmän laajentamista voidaan myöhemmin 
kuitenkin harkita, jos  
 
- vakuusongelma aiheuttaa merkittäviä kilpailun vääristymiä, kuten markkina-aseman väärinkäyt-

töä vakuuksia myöntäneen yhteistyöyrityksen osalta  
- huolehditaan siitä, että päävastuu edelleenkin säilyy hankkeessa mukana olevalla viljelijällä. 
 
Mikäli erityistä tarvetta vakuusjärjestelmän kehittämiseen myöhemmin ilmenee, valtiontakausjär-
jestelmän kehittämislinjaukset on selvitettävä erikseen. 
 
 
6. YHTEENVETO JA TYÖRYHMÄN ESITYKSET 
 
Maatalouden strategiaprojektissa määritellyksi maatilatalouden pitkän aikavälin investointitarpeeksi 
arvioidaan 388 miljoonaa euroa vuodessa, kun vuonna 2002 tuettujen investointien määrä oli 488 
miljoonaa euroa. Investointitarpeen rahoituksen tyydyttäminen edellyttää nykyisillä investointitu-
kiohjelmilla 290 miljoonan euron tuettua lainoitusta ja 43 miljoonan euron avustuksia. Loput tuet-
tavien investointien määrästä eli 55 miljoonaa euroa jää yritysten itse rahoitettavaksi.  
 
Nykyiset maatilatalouden investointitukiohjelmien rahoitusresurssit ovat arvioituun investointitar-
peeseen ja nykyisiin tukiohjelmiin verrattuna selvästi alimitoitetut. Pitkän aikavälin rahoitustarpee-
seen nähden tuen määrässä (avustuksissa ja lainaan liittyvässä tuessa) on vajausta vähintään 33 mil-
joonaa euroa vuodessa. Kyseinen 33 miljoonan euron vajaus on laskettu edellyttäen, että rahoitus-
järjestelmän tehokkuutta tuen maksamisessa saadaan parannettua nykyisestä. Vajauksen määrä on 
tällöin avustuksissa 26 miljoonaa euroa ja korkotukilainojen myöntämisvaltuudessa 46 miljoonaa 
euroa.  
 
Mikäli maaseutuelinkeinolain (1295/1990) nojalla vuosina 1991-95 myönnettyjen valtionlainojen 
korko alennetaan maa- ja metsätalousministeriössä valmistellun esityksen mukaisesti kolmeen pro-
senttiin, Makeran sijoitustuotot alenevat enimmillään vuonna 2004 3,15 miljoonalla eurolla. Tuen 
määrässä oleva, työryhmän esittämä rahoitusvaje kasvaa tällöin 36 miljoonaan euroon.   
 
Rahoitusjärjestelmän suurin ongelma on, että maatilatalouden kehittämisrahaston sijoitustuotot ei-
vät riitä sen kulutusmenojen, kuten investointiavustusten, maksamiseen. Tällä hetkellä kulutusme-
not maksetaan suurelta osaltaan rahaston omasta pääomasta, mikä kääntää investointien tukemiseen 
käytettävissä olevat, jo nykyisin liian alhaiset resurssit nopeaan laskuun. Vuoden 2002 menotasolla 
rahaston pääoma alenee 50 miljoonaa euroa vuodessa. Rahaston oman pääoman ja etenkin sen kas-
savarojen alenemisella on merkitystä myös valtion kokonaistalouden kannalta. Kassavarojen ehty-
minen vähentää valtion yhdystilillä olevia varoja ja siten valtion sijoitusomaisuutta. Koska valtio on 
nettovelanottaja, sen on käytännössä hankittava kassavarojen ehtymistä vastaava pääoma yleisiltä 
rahoitusmarkkinoilta. Rahaston kassavarat alenevat ja valtion velka kasvaa vuoteen 2010 mennessä 
nykyisestä 300 miljoonalla eurolla, ellei rahaston tulorakennetta saada monipuolistettua nykyisestä.  
 
Rahoitustilannetta pahentaa vielä kertaluontoisesti edellisiltä vuosilta siirtyneet ja rahoituspäätöstä 
odottavat hakemukset. Vuodelta 2002 lisäbudjetilla siirrettävä ylimääräinen korkotukilainojen 
myöntämisvaltuus huomioon ottaen vireillä olevat hakemukset aiheuttavat yllä mainitun 33 miljoo-
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nan euron lisäksi avustuksissa noin 26 miljoonan euron ja valtionlainoissa noin 40 miljoonan euron 
kertaluontoisen vajauksen rahoitustarpeen ja resurssien välille. 
 
Ellei rahoitusresursseja saada tasapainoon investointiohjelmien kanssa, järjestelmän uskottavuus 
heikkenee, eivätkä sille asetetut poliittiset tavoitteet toteudu. Rahoitusjärjestelmän kehittämistä kos-
kevat päätökset tulisi tehdä mahdollisimman nopeasti. Mikäli päätöksiä edelleen siirretään myö-
hemmin ratkaistaviksi, ongelmat pahenevat ja kärjistyvät entisestään. 
 
Työryhmä esittää, että maatilatalouden rahoitusresurssit ja investointitukiohjelmat on sovitettava 
vastaamaan toisiaan nykyistä paremmin. Rahoitusjärjestelmää tulee kehittää kokonaisuutena. Sen 
kansantaloudellista tehokkuutta investointituen myöntämisessä tulee parantaa niin, että sillä voidaan 
pitkäjännitteisesti toteuttaa poliittisiin päätöksiin perustuvia investointitukiohjelmia.  
 
Mikäli maatilatalouden kehittämisrahastoa pidetään keskeisenä tuen välittämiskanavana myös jat-
kossa, rahaston tulot ja menot on tasapainotettava. Rahaston pääomaa ei saa päästää oleellisesti ale-
nemaan nykyisestä. Toisaalta jos rahaston asemaa tullaan tietoisesti heikentämään, on jo nyt sito-
vasti sovittava, millä tavoin rahaston vastuulla olevat velvoitteet hoidetaan valtion talousarvion 
kautta. Muutoin uskottavuusongelma jatkuu ja se lisää järjestelmän kansantaloudellisia kustannuk-
sia.   
 
Työryhmä katsoo, että investointitukiohjelmien ja rahoitusresurssien välinen epätasapaino tulee 
korjata seuraavin toimenpitein: 
 
1. Rahaston tuottojen lisääminen 
 
Makeran sijoitustuottoja monipuolistetaan ja rahastoa hyödynnetään valtion pääoman hankinnassa 
niin, että rahaston kassalle aletaan maksaa vuodesta 2004 alkaen korkoa. Tällä tavoin voidaan vält-
tää ajautuminen valtionlainoitusta painottavaan ja avustuksia voimakkaasti leikkaavaan toiminta-
malliin. Uudistus noudattaa samaa vaihtoehtoiskustannuksen periaatetta, jota on johdonmukaisesti 
toteutettu esimerkiksi valtion omistamien kiinteistöjen hallinnassa. 
 
Kassan korkotaso määritetään valtion varainhankinnan keskikorkotason mukaiseksi. Vuonna 2004 
kassan koron tulouttaminen rahastoon aiheuttaisi esimerkiksi kolmen prosentin korkokannalla valti-
olle 8,4 miljoonan euron määräisen budjettirasitteen. Kassan korko kuitenkin mahdollistaisi rahas-
ton menorakenteen muuttamisen valtionlainoista avustuksiin, jolloin kassavarat karttuisivat vuoteen 
2010 mennessä 560 miljoonaan euroon, sen sijaan että ne ehtyisivät lähes nollaan. Vuonna 2010 
budjettiin tuleva korkorasitus vastaisi vaihtoehtoiskustannusperiaatteen mukaisesti sitä rahamäärää, 
joka valtiolta kuluisi hankkiessaan rahastoon vuoteen 2010 kertyvää pääomaa (560 miljoonaa eu-
roa) vastaavan määrän yleisiltä rahamarkkinoilta. Toisin sanoen kassavarojen karttumisen huomi-
oon ottava nettomääräinen budjettirasitus laskisikin varsin nopeasti 8,4 miljoonasta eurosta nollaan, 
koska nykyisellä tulo- ja menorakenteella rahaston kassa tyhjenee nopeasti.  
 
Vuoden 2010 nettomääräinen budjettirasitus on edellä laskettu vaihtoehtoiskustannuksen mukaisesti 
kahden vaihtoehdon välillä seuraavasti:  
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   Nykyehdot  Esitys 
Kassan korko   ei   kyllä  
Rahaston toiminnan painotus  valtion lainat  avustukset 
Rahaston kassa vuonna 2010  0  560 milj. euroa 

  
 
Nopeasti tyhjenevä kassa ja lisääntyvä valtion velka / valtion sijoitusvarallisuuden väheneminen 
ovat vaihtoehtoiskustannus sille, että kassavaroille maksetaan tuotto ja rahastoa käytetään hyödyksi 
valtion varainhankinnassa. Tulouttamalla korkotuotto rahastoon voidaan kassavaroja tarkoituksen-
mukaisesti kartuttaa sekä parantaa koko tukijärjestelmän kansantaloudellista tehokkuutta siirtämällä 
rahoitustuen painopiste lainamuotoisesta tuesta suoriin avustuksiin.  
 
2. Tukijärjestelmän tehokkuuden lisääminen 
 
Kilpailun toimivuutta rajoittavat piirteet ovat ongelma nykyisessä rahoitusjärjestelmässä, etenkin 
nyt, kun markkinakorot ovat alhaalla. Heikosti toimivasta kilpailusta antavat viitteitä työryhmän 
kuulemat asiantuntijalausunnot sekä se, että maatilatalouden uusissa markkinaluotoissa maksetaan 
selvästi korkeampia korkoja kuin muussa yritystoiminnassa ja lähes yhtä korkeita korkoja kuin ku-
lutusluotoissa.   
 
Työryhmä esittää, että maatilatalouden rahoitusmarkkinoilla parannetaan edellytyksiä kilpailun 
toimivuudelle seuraavin toimenpitein: 
 
- Uusien valtionlainojen myöntämisestä luovutaan ja niiden välityksellä maksettua tukea korva-

taan suoraan investoiville yrittäjille maksettavilla, jaksotetuilla avustuksilla. Niissä kohteissa, 
joissa tuettu lainoitus on avustuksen rinnalla edelleen tarpeellinen, lainoitus hoidetaan korkotu-
kilainoina.  

 
- Korkotukilainojen myöntämisvaltuus esitetään vakiinnutettavaksi 200 miljoonaan euroon ja 

korkotukilainojen aiheuttamaa valtiontalouden kustannusta alennetaan laskemalla uusien korko-
tukilainojen korkotuen enimmäismäärä 3,5 prosenttiyksikköön (nykyisin neljä prosenttiyksik-
köä). 

 
- Rahalaitosten välistä kilpailua vapautetaan kohdistamalla uusien korkotukilainojen korkotuki 

yleisesti noteerattuun markkinakorkoon, eikä siihen kokonaiskorkoon ja korkomarginaaliin jonka 
rahalaitos perii asiakkaalta. Korkotuen enimmäismäärä sidotaan markkinakorkoon siten, että tuki 
on enintään 12 kuukauden euribor-korko vähennettynä 0,5 prosenttiyksiköllä mutta kuitenkin 
enintään 3,5 prosenttiyksikköä. Nykyisin asiakas maksaa aina vähintään kahden prosentin koron.  

 
Kun luovutaan valtionlainoista ja korvataan niiden kautta myönnettyä tukea suoraan yrittäjille mak-
settavilla avustuksilla, voidaan vuoteen 2010 mennessä alentaa muita kuin avustuksiin käytettäviä 
maatilatalouden kehittämisrahaston kulutusmenoja noin 5,4 miljoonalla eurolla vuodessa. Valtion 
velka alenee samalla 560 miljoonalla eurolla. Vuoteen 2010 mennessä avustusten vuosittaisen tar-
peen arvioidaan kasvavan kuudella miljoonalla eurolla yhteensä 49 miljoonaan euroon, jos 90 mil-
joonan euron valtionlainoihin sisältyvä tuki korvataan jaksotetuilla avustuksilla. Rahaston kassalle 
maksettavan kolmen prosentin koron lisäksi tarvittaisiin avustusten maksamiseen lisärahoitusta 
vuosittain 26 miljoonaa euroa vuodessa. Avustuksia ei ole tarkoituksenmukaista jaksottaa muuta-
maa vuotta pidemmälle ajanjaksolle. 
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Valtionlainoituksesta luopumalla voidaan parantaa tuen maksamisen tehokkuutta ja kilpailun toimi-
vuutta maatilatalouden rahoitusmarkkinoilla, koska nykyisten valtionlainojen kiinteä korko ja hoi-
topalkkio rajoittavat kilpailua. Valtion varoista myönnettävät lainat ovat etenkin nykyisessä raha-
markkinatilanteessa tehottomia keinoja investointituen maksuun. Arviolta rahamäärä, joka vastaa 
30 prosenttia yrittäjän saamasta korkoetuudesta, kuluu lainan välittämisestä aiheutuviin kustannuk-
siin16. Valtionlainan korkoetuutena myönnettävän rahoitustuen ongelmana on myös se, että kor-
koetuuden täysi määrä on mahdollista saavuttaa vain hyvin pitkällä laina-ajalla. Tämä on voi johtaa 
investointikohteiden kestoikään verrattuna ylipitkiin laina-aikoihin ja ennen pitkää mahdollisesti 
myös tilojen ylivelkaantumiseen.  
 
Esitys noudattaa yleistä maatalouspolitiikan muutoslinjaa, jossa tulonsiirtojen tehokkuutta paranne-
taan maksamalla tuki suoraan yrittäjälle sen sijaan, että tuki maksettaisiin välillisesti tuotantopanos-
ten käytön perusteella tai tuotteiden hinnoissa. Maatalouspolitiikan uudistukset lisäävät tarvetta 
erottaa investointeihin myönnettävä rahoitustuki lainojen lyhennysohjelmista niin, että yrittäjien 
mahdollisuudet ja kannusteet lyhentää lainapääomaa paranevat. Tällä tavoin voidaan edistää yrittä-
jien edellytyksiä sopeutua politiikan ja markkinoiden muutoksiin.  
  
Lainoitustarve ja valtionlainoista luopuminen edellyttävät, että korkotukilainojen myöntövaltuutta 
nostetaan nykyisestä 151 miljoonasta eurosta 200 miljoonaan euroon. Tästä korotuksesta aiheutuvaa 
valtiontalouden kustannusta esitetään pienennettäväksi niin, että korkotuen määrää alennetaan 0,5 
prosenttiyksiköllä (neljästä prosenttiyksiköstä 3,5 prosenttiyksikköön). Näiden korkotukilainoihin 
kohdistuvien esitysten yhteenlaskettu kustannusvaikutus valtiontalouteen on 0,22 miljoonaa euroa 
vuonna 2004. Lainakannan lisääntyessä kustannusvaikutus olisi kasvanut 1,29 miljoonaan euroon 
vuonna 2010. 
 
Korkotuen sitominen markkinakorkoon edistää kilpailun toimivuutta maatilatalouden rahoituksessa 
myös silloin, kun markkinakorot ovat alhaalla. Rahalaitosten kilpailuttamisesta saatavat hyödyt tu-
levat uudistetussa korkotukimallissa kokonaisuudessaan yrittäjille itselleen niin, ettei rahalaitoksen 
perimän korkomarginaalin pieneneminen alenna korkotuen määrää. Maatilatalouden rahoituksessa 
korkotukilainojen korkomarginaali on tällä hetkellä keskimäärin 1,9 prosenttiyksikköä, mikä on 
selvästi suurempi kuin asuntoluotoissa ja muiden yritysten luotoissa.  
 
Nykyisessä järjestelmässä yrittäjän maksettavaksi jäävä kahden prosentin vähimmäiskorko ei tuo 
hänelle välitöntä hyötyä lainan koron kilpailuttamisesta alle kuuden prosentin. Kuutta prosenttia 
alhaisemmalla lainankorolla yrittäjän maksettavaksi jää aina kaksi prosenttiyksikköä. Jos markkina-
korot ovat alhaalla, korkotuki on nykysäännöin sitä suurempi mitä korkeampi on rahalaitoksen pe-
rimä korkomarginaali. 
 
3. Rahoitustuesta aiheutuvien kustannusten leikkaaminen 
  
Rahoitustukijärjestelmän kansantaloudellisen tehokkuuden lisäämisen edellyttämä rahoitustuen pai-
nopisteen siirtäminen valtionlainoista suoriin avustuksiin lisää avustusmenoja. Kun rahaston kassal-
le maksetaan korko, tarvitaan korkotuoton lisäksi avustusten maksamiseen lisää 26 miljoonaa euroa 
vuodessa. Valtionlainoista luopuminen ja tarvittavan lainamuotoisen tuen siirtäminen korkotuki-
lainoituksen piiriin voi edellyttää sen lisäksi, että korkotukilainojen myöntämisvaltuus vakiinnute-
taan 200 miljoonaan euroon, myös leikkauksia lainamuotoiseen rahoitustukeen. Työryhmä katsoo, 
että rahoitustukien niukkuudesta johtuvat menojen vähennykset tulee toteuttaa siten, että rahoitus-
                                                        
16 Jos markkinahintaisen lainan korko on esimerkiksi 4,5 prosenttia ja asiakas maksaa valtionlainasta kahden prosentin 
koron, aiheutuu tästä 2,5 prosenttiyksikön korkoetuudesta rahastolle rahalaitoksille maksettavina hoitopalkkioina 0,75 
prosenttiyksikön kustannus. Kustannus on 30 prosenttia asiakkaan saamasta korkoetuudesta. 
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tuki kohdennetaan sukupolvenvaihdoksiin sekä tuotannollisiin ja rakennetta parantaviin investoin-
teihin.  
 
Uusien rahoituskohteiden ottamista rahoitustuen piiriin tulee harkita tarkkaan. Jos uusien kohteiden 
tukeminen kuitenkin katsotaan tarpeelliseksi, on mietittävä, voidaanko vanhoista tukikohteista joi-
takin jättää tuen ulkopuolelle.  
 
Edellä mainittu esitys maaseutuelinkeinolain (1295/1990) nojalla vuosina 1991-95 myönnettyjen 
valtionlainojen koron alentamiseksi kolmeen prosenttiin laskisi Makeran sijoitustuottoja vuonna 
2004 noin 3,15 miljoonalla eurolla. Ellei tähän muutokseen ole tulossa rahoitusta, se edellyttää Ma-
keran kulutusmenoja leikkaamista vastaavalla summalla. Muutoin rahaston menojen ja tulojen väli-
nen epätasapaino kasvaa edelleen.  
 
4. Hakemusruuhkan purkaminen 
 
Vuodelta 2002 siirtyvien, vireillä olevien hakemusten rahoitusvaje, 26 miljoonaa euroa avustuksia 
ja 40 miljoonaa euroa valtionlainoja hoidetaan Makeran kautta sitä mukaa, kun se on Makeran mak-
suvalmiuden kannalta mahdollista. Vireillä olevien avustusten vaatimasta määrärahasta kootaan 
yhdeksän miljoonaa euroa myymällä Makeran kiinteätä omaisuutta ja loput 17 miljoonaa euroa ra-
hoitetaan rahaston omasta pääomasta.   
 
Uusia valtionlainahakemuksia ei tulisi enää ottaa rahaston vastuulle, vaan tuettu lainoitus tulee hoi-
taa korkotukilainoina, kuten yllä on esitetty.  
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ERIÄVÄ MIELIPIDE 
 
 

 
Koska en ole voinut kaikilta osin yhtyä työryhmän enemmistön kantaan, esitän eriävänä mielipiteenäni seuraavaa. 

 
Työryhmän ehdotukset perustuvat lähtökohtaisesti siihen, että maatilatalouden kehittämisrahaston yh-
dystilin saldolle ryhdyttäisiin maksamaan korkoa. Valtio ei kuitenkaan maksa korkoa talousarvion ul-
kopuolella olevien valtion rahastojen yhdystilien saldoille. Ehdotukset ovat siten lähtökohdaltaan risti-
riidassa nykyisten toimintalinjausten kanssa. 
 
Työryhmän muistiossa ja sen liitteissä esitetyt kannanotot maatilatalouden kehittämisrahaston yhdysti-
lin saldon loppusumman ja valtion velanoton välillä ovat ongelmallisia. Valtion velanotto ei ole sidok-
sissa talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen yhdystilien loppusumman kanssa.  
 
Työryhmän  muistiossa ja sen liitteissä esitettyjä esimerkkilaskelmia ja arvioita voidaan pitää vain 
suuntaa-antavina ja niihin liittyy epävarmuustekijöitä. Kuitenkin esitettyjen lukujen nojalla voidaan to-
deta, että työryhmän ehdotukset merkitsisivät hallituksen hyväksymien määrärahakehysten sekä valtion 
talousarvion nykyisten määrärahatasojen ja valtuuksien ylityksiä.  
 
Työryhmän ehdotus siirtyä avustusten maksamiseen ja lisätä rahaston varoja merkitsisi rahaston kasvat-
tamista periaatteessa ylilikvidiksi. Ehdotus siirtyä lainoituksesta avustusten maksamiseen tarkoittaisi 
pidemmällä tarkastelujaksolla rahaston omaan toimintaan liittyvän tulorahoituksen loppumista, jolloin 
koko tulorahoitus olisi saatava talousarviorahoituksena. 
 
Esitys alentaa maaseutuelinkeinolain (1295/1990) nojalla vuosina 1991-95 myönnettyjen valtionlaino-
jen korkoa alentaisi rahaston tuottoja. Jos näin meneteltäisiin, rahaston menoja tulisi leikata vastaavalla 
summalla. 
 

Mahdollisuuksia maatilatalouden tukien sovittamiseksi vastaamaan käytettävissä olevia rahoitusresursseja tulisi selvit-
tää tarkemmin. 

 
 
 
 
Helsingissä, 28 päivänä helmikuuta 2003 
 
 
 
Seija Kivinen 
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Asetuksen 57 §:ssä tarkoitetut tukimuodot ja tuen enimmäismäärät: 
 
n = nuori viljelijä, m = muu viljelijä. 
 
 

Tukikohde Lainamuoto Enimmäis- 
lainamäärä, 
prosenttia 

Enimmäis- 
avustus- 
määrä,  
prosenttia 

Enimmäis-
tukitaso,  
prosenttia  
(avustus ja lai-
naan liittyvä tuki 
yhteensä) 
 
 

Osarahoitetaan 
tavoite  
1 -alueella 

Lypsykarjatalouden  
rakentamisinvestoinnit 
 

Valtionlaina 70 25 (n) 
20 (m) 

50 (n) 
45 (m) 

kyllä 

Lihakarjatalouden  
rakentamisinvestoinnit 
 

Valtionlaina 70 30 (n) 
25 (m) 

55 (n) 
50 (m) 

kyllä 

Sikatalouden rakenta-
misinvestoinnit 
 

     

-emakkosikala Valtionlaina 70 25 (n) 
20 (m) 

50 (n) 
45 (m) 
 

kyllä 
 

-lihasikala Valtionlaina 70 15 (n) 
10 (m) 

40 (n) 
35 (m) 
 

kyllä 

Lammastalouden 
rakentamisinvestoinnit 
 

Valtionlaina 70 30 (n) 
25 (m) 

55 (n) 
50 (m) 

kyllä 

Vuohitalouden 
rakentamisinvestoinnit 
 

Valtionlaina  70 30 (n) 
25 (m) 

55 (n) 
50 (m) 

ei 

Broilerin- ja 
kalkkunantuotannon 
rakentamisinvestoinnit 
 

Korkotukilaina 70 — 20  ei 

Lattiakanalainvestoinnit Korkotukilaina 70 20 (n) 
15 (m) 

40 (n) 
35 (m) 
 

ei 

Konehallit 
 

Korkotukilaina 80 — 20 ei 

Rehuvarastot ja 
rehunkäsittelytilat 
 

Korkotukilaina 80 — 20 ei 

Maatalouden 
tuotevarastot 
 

Korkotukilaina 80 — 20 ei 

Tukikohde Lainamuoto Enimmäis- 
lainamäärä, 
prosenttia 

Enimmäis- 
avustus- 
määrä,  
prosenttia 

Enimmäis-
tukitaso,  
prosenttia  
(avustus ja lai-
naan liittyvä tuki 
yhteensä) 
 
 

Osarahoitetaan 
tavoite  
1 -alueella 



 

Puutarhatalous 
 

     

- puutarhatalouden 
investoinnit 
lukuunottamatta 
taimia 
 

Valtionlaina 70 
 

20 (n) 
15 (m) 
 

45 (n)  
40 (m) 

ei 

- taimet 
 

Valtionlaina 70 — 25 ei 

Kuivurit Korkotukilaina 70 25 (n) 
20 (m) 

45 (n) 
40 (m) 
 

ei 
 
 

Ympäristönsuojelu- 
investoinnit 
 

— — 25  25 kyllä 

Eläinten hyvinvointia     
ja hygieniaa koskevat 
investoinnit  
 

— — 20 20 ei 

Lammastalouden  
eloton irtaimisto 
 

— — 20 20 ei 

Jalostuslampaiden 
hankinta 
 

— — 50 50 ei 

Jalostusnautojen 
hankinta 
 

— — 50 50 ei 

Maatilatalouden 
koneiden hankkiminen 
yhteiskäyttöön 
 

Korkotukilaina  70 — 20 ei 

Perunan- ja sokeri-  
juurikkaan nostokoneet 
 

Korkotukilaina  70 — 20  ei 



 

 
Tukikohde Lainamuoto Enimmäis- 

lainamäärä, 
prosenttia 

Enimmäis- 
avustus- 
määrä,  
prosenttia 

Enimmäis-
tukitaso,  
prosenttia  
(avustus ja lai-
naan liittyvä tuki 
yhteensä) 
 
 

Osarahoitetaan 
tavoite  
1 -alueella 

Maataloustuotteiden 
käsittely- ja kauppa-
kunnostuskoneet ja 
laitteet 

Korkotukilaina  70 — 20  ei 

     kyllä, lisäksi 
voidaan 
osarahoittaa 
maaseutuoh-
jelma-alueella,  
avustusta 60 
§:ssä säädettyjen 
enimmäismää-
rien mukaisesti 
 

Nautakarjatalouden 
Rehunjakovaunut ja 
laitteet 
 

— — 20 20 ei 

Salaojitus 
 

Korkotukilaina 70 20 40 ei 

Hevostalouden 
investoinnit 
 

Korkotukilaina  70 20 (n) 
15 (m) 

40 (n) 
35 (m) 

ei 

Turkistarhaukseen 
liittyvät investoinnit  
 

Korkotukilaina  80 — 20 ei 

Turkistarhan siirtämistä 
koskevat rakentamiskus- 
tannukset 
 

Korkotukilaina  70 25 45 ei 

Mehiläistalouden 
investoinnit 
 

Korkotukilaina 80 — 20 ei 

Maatilojen lämpö- 
keskukset  

Korkotukilaina  70 20 40 ei 

   25 25 kyllä, lisäksi 
voidaan 
osarahoittaa 
maaseutuoh-
jelma-alueella 
 

Maatilojen aggregaatit 
  

— — 25 25 ei 



 

Tukikohde Lainamuoto Enimmäis- 
lainamäärä, 
prosenttia 

Enimmäis- 
avustus- 
määrä,  
prosenttia 

Enimmäis-
tukitaso,  
prosenttia  
(avustus ja lai-
naan liittyvä tuki 
yhteensä) 
 
 

Osarahoitetaan 
tavoite  
1 -alueella 

Sillat ja peltotiet  
 

Korkotukilaina  80 — 20 ei 

Tuotantopiha- 
investoinnit 
 

Korkotukilaina 80 — 20 ei 

Asuin- ja työ- 
ympäristön  
parantaminen 
 

Korkotukilaina 70 — 20 ei 

Maan hankinta 
 

Korkotukilaina 80 — 20 ei 

Perinneympäristön 
vaalimiseen liittyvät 
investoinnit 
 

— — 20 20 ei 

Kulttuurihistoriallisesti tai 
rakennustaiteellisesti 
arvokkaan rakennuksen 
peruskorjaaminen yksit-
täisen maatilan hankkeena 
 

Korkotukilaina 80 — 20 ei 

Asuinrakennuksen 
rakentaminen, laajen-
taminen tai  
peruskorjaaminen 
 

Korkotukilaina 70 — 20 ei 

Asuntotilan hankinta 
 

Korkotukilaina 50 — 10 ei 
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MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTO      
       
TASE  31.12.2002   31.12.2001  
        
VASTAAVAA      
       
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET     
SIJOITUKSET     
       
Talousarvion ulkopuolella olevien rahastojen     
 lainasaamiset     
 Lainat     
  Maankäyttölainat 917 183,69  1 282 671,87 
  Maatilalainat 192 138 718,02  239 417 513,04 
  Maaseudun pienimuotoisen elinkeino-      
  toimintalain mukaiset lainat 2 388 232,82  3 786 739,32 
  Maaseutuelinkeinolainat 1991 - 1995 106 078 215,89  125 137 949,03 
  Maaseutuelinkeinolainat  1996- 130 506 930,27  141 006 553,56 
  Rakennepolitiikkalain mukaiset lainat 53 776 330,83  60 131 413,13 
  Kolttalainat  1997- 714 621,09  670 914,02 
  Maaseutuelinkeinorahoituslain mukaiset lainat 231 361 224,93  111 121 487,41 
  Porotal. & luontelin. rahoituslain mukaiset lainat 2 412 967,46  1 054 035,92 
  Siirto lyhytaikaisiin lainasaamisiin -78 451 000,00  -62 801 371,74 
 Kauppahintasaamiset 40 680 113,41  39 514 798,81 
  Siirto lyhytaikaisiin lainasaamisiin -5 160 000,00 677 363 538,41  -4 885 859,26 655 436 845,11 
       
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET     
SIJOITUKSET YHTEENSÄ 677 363 538,41   655 436 845,11 
       
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS     
       
VAIHTO-OMAISUUS     
 Maa- ja vesialueet  10 221 187,27   11 557 273,77 
       
LYHYTAIKAISET SAAMISET     
 Siirtosaamiset 3 607 747,95  4 263 086,60 
 Muut lyhytaikaiset  saamiset 85 711 713,19  72 657 469,73 
 Ennakkomaksut 115 024,97 89 434 486,11  2 916 896,93 79 837 453,26 
       
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT     
RAHOITUSVARAT     
 Yhdystilisaatava valtiolta 305 857 465,62   387 660 275,24 
        
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 405 513 139,00   479 055 002,27 

       

VASTAAVAA  YHTEENSÄ 1 082 876 677,41  1 134 491 847,38 

       
       
VASTATTAVAA    
       
OMA PÄÄOMA     
 Maatilatalouden kehittämisrahaston pääoma 1 343 454 225,63  1 343 454 225,63 
 Edellisten tilikausien kulujäämä -217 531 472,25  -172 454 168,21 
 Tilikauden kulujäämä -48 745 271,61 1 077 177 481,77  -45 077 304,03 1 125 922 753,39 
       
VIERAS PÄÄOMA     
       
LYHYTAIKAINEN     
 Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 120 029,77  120 029,77 
 Saadut ennakot   3 843 869,43 
 Ostovelat 5 539 061,44  4 605 194,79 
 Siirtovelat 40 104,43 5 699 195,64    8 569 093,99 



 

       
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 699 195,64   8 569 093,99 
       

VASTATTAVAA  YHTEENSÄ 1 082 876 677,41 1 134 491 847,38 

       
        
       
  Helsingissä  Ylikamreeri Hilkka Pajari    
        
        
   Pääkirjanpitäjä Marjatta Asikainen    
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LYHENNYKSET /meuroa      
 mmk meuro meuro meuro    
Vuosi Lainoista  Lainoista Ylim. lyhennykset Kauppahinnoista    

1991 564,00 80 15 26   
1992 560,50 78 16 21   
1993 564,30 74 21 24   
1994 615,50 76 27 26   
1995 611,30 71 32 20   
1996 786,10 79 54 16   
1997 845,00 78 64 21   
1998 740,50 72 52 18   
1999 665,30 70 42 16   
2000 561,80 72 23 11   
2001 562,90 74 21 7   
2002 0,00 75 20 12   

 7 077 900,25 385,54 216,36   
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MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTON VUODEN 2002  
KÄYTTÖSUUNNITELMA 

 
 
TULOT (milj. euroa) 
 
1. Lainojen korot, lyhennykset ja ylimääräiset  112,80 
 lyhennykset     
 
2. Tilojen myyntihintojen korot, lyhennykset 13,00 
 ja ylimääräiset lyhennykset  
 
3. Muut tulot 0,20 
          
4. Tulot EU:lta 15,70 
 
5.  Maitokiintiöiden myynti 7,50  
                                         _______________________________________________________________ 
                                         Tulot kohdista 1 - 5 149,20 
 
6. Vuodelta 2001 siirtyneet sitomattomat varat 171,30 
                                         _______________________________________________________________ 
                                         Yhteensä 320,50 
 
 
 
MENOT (milj. euroa) 
 
A.        Sijoitusmenot 136,74 
     
1.  Valtion maanhankinta     0,84 
2.  Lainat :     
 2.1. Aloitustuki (EU:n osarahoittama) tavoite  
        1 -alueella 10,80    
 2.2. Investointituki (EU:n osarahoittama) tavoite  
        1 -alueella   24,00 
 2.3. Investointituki (kansallisesti rahoitettava) tavoite 
        1 -alueella     4,50 
 2.4. Aloitustuki (kansallisesti rahoitettava) maaseutu-                       
        ohjelma-alueella 38,50 
 2.5. Investointituki (kansallisesti rahoitettava) maaseutu- 
        ohjelma-alueella 56,20 
 2.6. Porotalous-, luontaiselinkeino- ja kolttalainat 
        (kansallinen) 1,00 
 2.7. Peruskuivatuslainat (kansallisesti rahoitettava) 0,70 
 2.8. Muut investointilainat (kansallisesti rahoitettava)       0,20 
 
 
 
B. Kulutusmenot  81,66    
         



 

1.  Avustukset: 
 1.1. Aloitustuki (EU:n osarahoittama) tavoite  
               1 -alueella 4,55 
 1.2. Investointituki (EU:n osarahoittama) tavoite  
        1 -alueella 8,60 
 1.3. Investointituki (kansallisesti rahoitettava) tavoite 
        1 -alueella     4,20 
 1.4. Aloitustuki (kansallisesti rahoitettava) maaseutu-                       
        ohjelma-alueella 14,70 
 1.5. Investointituki (kansallisesti rahoitettava) maaseutu- 
        ohjelma-alueella 29,10    
 1.6. Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 
        mukaiset avustukset, porotilalain mukaiset 
               rakennuspalkkiot ja -avustukset sekä kolttalain 
               mukaiset avustustoimenpiteet  1,20 
 1.7. Peruskuivatusavustukset (kansallisesti rahoitettava)       1,00 
 1.8. Maatalouden kehittämistuki (kansallisesti rahoitettava)      0,40 
 1.9. Yritystoiminnan käynnistystuki (kansallisesti 
                rahoitettava)       0,20 
 1.10. Muut investointiavustukset (kansallisesti rahoitettava)     0,20 
2.  Tuottajajärjestöjen perustamistuki                                                 0,34     
3.  Rahalaitoksille maksettavat hoitopalkkiot 5,20       
4.  Maaseutuelinkeinojen kehittämistoimintaa koskeva 
     tutkimus 5,05 
5.  Luontaiselinkeinojen ja porotalouden kehittämistoimintaa 
     koskeva tutkimus 0,50 
6.  Vakuustoiminnan menot 0,84       
7.  Velkajärjestelytoimintaan liittyvien suunnittelu- 
      ja seurantakustannusten korvaaminen 0,17 
8.  Makeran maksuliikenteen, kirjanpidon ja perimis- 
     tehtävien hoitaminen, toiminnan suunnittelu, 
     kehittäminen ja seuranta 0,60 
9.  Rahoitustukijärjestelmän (Rahtu) kehitys ja ylläpito 0,34  
10. PuuEurooppa -kampanjan rahoitus 0,34 
11. Valtakunnalliset tutkimus- ja kehittämishankkeet 0,51         
12. Paikalliset toimintaryhmät 2,52        
13. Muut menot 1,10 
 
 
 
 
C. Käyttö tuotannon ohjaamiseen 7,50 
 
1. Maitokiintiöiden osto 7,50  
 
D. Kauppahintasaamisten osto  8,00       
                                                                       ____________________________________________ 
                                                         Yhteensä 217,85 



 

 



 

*) Arvio peruutetuista lainoista ja avustuksista sekä nostamatta/maksamatta jääneistä lainoista ja avustuksista 
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MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTON KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VARAT JA MENOT (milj. euroa) VUOSINA 1997-2007  
           
           

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
               

VARAT                                                          TOTEUTUNEET LUVUT        TTS-LUVUT 
               

Lainojen lyhennykset ja korot 203,8 177,6 157,6 131,7 132,3 123,0 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0
Lainojen ja avustusten peruutukset *)        30,0 20,0 10,0 10,0 5,0 5,0
Tulot EU:lta + sekal. tulot 8,7 1,0 3,0 25,4 9,6 4,5 21,7 11,5 11,0 11,5 11,0
Siirto ed. vuodelta 278,9 330,0 290,0 233,6 274,6 171,3 108,4 92,6 71,1 62,6 49,6
Maitokiintiöiden myynti      5,8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Varat yhteensä 491,4 508,6 450,6 390,7 421,7 336,3 278,6 242,6 220,6 207,6 194,1
               
               

SIJOITUSMENOT                
               

Lainat 55,0 60,9 63,7 58,4 155,6 135,9 110,0 100,0 92,5 92,5 92,5
Maanosto      0,4 0,8 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5

               
KULUTUSMENOT                

               
Avustukset (Investoinnit) yht. 90,7 110,5 109,7 45,2 72,9 64,2 48,0 45,0 40,0 40,0 40,0
Toimintaryhmät      2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5   
Maitokiintiöiden osto      5,8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Muut menot 15,8 13,6 26,7 12,5 13,1 17,0 17,0 16,0 15,0 15,0 15,0

               
Siirto valtiovarastoon   33,6 16,8            

               
Menot yhteensä 161,5 218,6 217,0 116,1 250,4 227,9 186,0 171,5 158,0 158,0 155,5

               
Siirto seur. vuodelle 330,0 290,0 233,6 274,6 171,3 108,4 92,6 71,1 62,6 49,6 38,6
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Työryhmän esitysten kustannusvaikutus valtion talousarvioon vuosina 2004-
2010 (miljoonaa euroa)  
 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Kassan korko 8,40 7,70 9,90 11,90 13,50 14,80 16,00 
Korkotukimenojen muutos 0,22 0,43 0,63 0,81 0,98 1,14 1,29 
Talousarvion menolisäykset yhteensä 8,62 8,13 10,53 12,71 14,48 15,94 17,29 
        
Säästö valtion varainhankinnassa/        
sijoitustuotuottojen kasvu 0,00 0,00 -3,40 -6,60 -9,50 -12,10 -14,60 
        
Valtion talousarvion menolisäykset nettona 8,62 8,13 7,13 6,11 4,98 3,84 2,69 
        
Rahoitusvaje 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00   
 
Kassan korolla tarkoitetaan valtion yhdystilillä olevalle saldolle maksettavaa korkoa. Kassan korko 
on korkojen aiheuttama budjettimeno eli Makeran kassassa olevan pääoman tuottoa vastaavan mää-
rärahan siirto Makeraan. Meno kasvaa vuodesta 2005 alkaen, koska avustuksiin painottuvassa toi-
mintamallissa rahaston kassavarat karttuvat. 
 
Korkotukimenojen muutos: Korkotukilainojen vuosittainen myöntämisvaltuus nostetaan 200 mil-
joonaan euroon ja korkotukea alennetaan 0,5 prosenttiyksikköä.  
 
Rahoitusvaje on työryhmän esittämän avustustarpeen ja työryhmän arvioimien rahoitusresurssien 
erotus, joka on katettava budjettisiirrolla Makeraan tai leikkaamalla rahoitustuesta aiheutuvia meno-
ja. 
 
Säästö valtion varainhankinnassa/sijoitustuottojen kasvu: Makeran kassaan kertyvästä pääomasta 
valtiolle saatava korkotuotto. Säästöä syntyy siitä, että rahaston kassavarat lisääntyvät, mikä vähen-
tää valtion velkaa ja valtion velan korot pienenevät tai sijoitusvarallisuus lisääntyy. 
 
Valtion talousarvion menolisäykset nettona: Avustuksiin ja korkotukiin tarvittavat menolisäykset 
valtion talousarviossa vähennettynä Makeran kassan sijoitustuotoilla.
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