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Nuoren viljelijän aloitustuki
• Aloitustukea voi saada 18-40 vuotias ensimmäisen
kerran tilanpidon aloittava viljelijä
• Tilanpidon voi aloittaa ostamalla tai vuokraamalla
maatilan
• Tuen voi hakea 2 vuotta aloittamisen jälkeen
• Hakijana voi olla myös yksityisoikeudellinen yhteisö
(esim. Oy), joka elinkeinonaan ryhtyy harjoittamaan
maataloutta. Määräysvalta tulee olla ehdot
täyttävällä henkilöllä, joka täyttää tuen myöntämisen
ehdot. Huom. Myös maatalousyhtymässä
määräysvalta tulee olla jatkajalla!

Nuoren viljelijän aloitustuki,
tilan taloudelliset edellytykset
• Hakemukseen tulee liittää
liiketoimintasuunnitelma, jolla osoitetaan, että
toiminta täyttää tuen vaatimukset. Suunnitelmalla
kerrotaan seuraavat selvitykset
• Tilan lähtökohdat, tilan kehittäminen ja toimenpiteet
tavoitteiden saavuttamiseksi
• Maatilaa koskevat kannattavuus-, maksuvalmius- ja
vakavaraisuuslaskelmat

• Tilanpito katsotaan aloitetuksi, kun 12 000
yrittäjätulo katsotaan saavutetuksi. (tuen hakija voi
siis esim. omistaa muutaman hehtaarin peltoa
ennen aloitustuen hakemista)

Nuoren viljelijän aloitustuki,
edellytykset ja tuen määrä
• Aloitustuen saamiseksi on viimeistään
kolmantena vuonna tuen myöntämisen
jälkeen saavutettava vähintään 15 000 e (alempi
aloitustuki) tai 25 000 e (korkeampi aloitustuki)
liiketoimintasuunnitelman perusteella
• Avustuksen määrä on alemmassa aloitustuessa
10 000 euroa ja korkeammassa aloitustuessa 35
000 euroa
Yrittäjätuloraja Avustus

Korkotuki Max lainan määrä

Korkeampi aloitustuki

25000

35000

35000*

230000

Alempi aloitustuki

15000

10000

10000*

150000

Nuorten viljelijöiden aloitustuki,
korkotukilaina
• Korkotukilainaa voi saada 80 %:a tilan kauppahinnasta
• Lisäksi lainaa saa irtaimiston hankintaan, mikäli tilan
kauppahinnalla ei korkotukilainan maksimi vielä täyty
(80% vuoden sisällä ostettavan irtaimiston
hankintahinnasta)
• Aloitustuessa myönnetään varainsiirtoverovapaus
kiinteistön osuudelle kauppahinnasta
• Varainsiirtoverovapauden arvo vähennetään korkotuen
määrästä
• Huom! Aloitustuessa korkotuki on nykyisin voimassa
vain 5 vuotta, sen jälkeen laina jatkuu
normaalikorkoisena lainana

Nuorten viljelijöiden aloitustuki, vaatimukset
• Tilan kehittämisvaatimus:
- Liiketoimintasuunnitelmaan kirjoitetut kehittämistoimet ovat
sitovia
- Mikäli tukea haettaessa eivät aloitustuen ehdot yrittäjätulon
osalta vielä täyty, voidaan päätökseen kirjata ehto, jossa
annetaan kolme vuotta aikaa tehdä tilalle esitetyt
toimenpiteet.
- Vastaavalla tavalla voidaan tarvittavan koulutuksen
hankkimiseen antaa kolmen vuoden määräaika.
• Liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen eli tilanpito on
aloitettava viimeistään yhdeksän kuukauden kuluessa tuen
myöntämisestä.
• Pysyvyys: tilan toiminnan tulee jatkua esitetyssä laajuudessa
vähintään 5 vuotta tuen viimeisestä maksatuksesta.

Nuorten viljelijöiden aloitustuet Pohjois-Savo
Myönnetyt aloitustuet 2013-2019:
Vuosi

Kpl

Avustus

2013

40

1 367 206 e

2014

58

1 970 000 e

2015

8

280 000 e

2016

19

590 000 e

2017

14

450 000 e

2018

35

1 190 369 e

2019 (1.11.
mennessä)

19 (9 vireillä)

665 000 e

Tukijaksot, aloitustuki ja investoinnit
• Haku tapahtuu jatkuvana, ratkaisut tehdään
tukijaksoittain
• Päätösjaksot (jaksot vuosittain aina samat)
- Nuoren viljelijän aloitustuki
•
•
•
•

1.11.-31.1.
1.2.-30.4.
1.5.-31.7.
1.8.-31.10.

- Investoinnit
•
•
•
•

16.10.-15.1.
16.1.- 15.3.
16.3.-15.8.
16.8.-15.10.

Maatalouden investointituet
• Investointituet on tarkoitettu maatalouden kehittämiseen
• Pääasiassa investointitukien kohteena on erilaiset
tuotantorakennukset
- Lypsy- ja nautakarjatalouden, sikatalouden, hevostalouden,
lammastalouden, kasvihuonetuotannon, kuivaamon ja
mehiläistalouden rakentamiseen
- Myös energiantuotantohankkeet ovat tuen piirissä
- Nyt tuetaan myös pienempiä hankkeita (rakentaminen,
koneet ja laitteet), jossa tuotantokapasiteetti ei kasva

• Liiketoimintasuunnitelmalla on tärkeä merkitys tuen
myöntämistä arvioitaessa
- Valintamenettely tehdään jokaisen tukijakson jälkeen

Maatalouden investointituet, ehtoja
• Minimiyrittäjätulo on 25 000 euroa (saavutettava
viimeistään viidentenä vuonna tuen myöntämisestä)
- Tuotot-Muuttuvat ja kiinteät kulut-poistot (4 % rakennukset ja
10 % koneet) -velkojen korkomenot

• Pienin myönnettävä tuki on
rakentamisinvestoinneissa 7 000 euroa
- Salaojitus, työympäristön, eläinten hyvinvoinnin ja
ympäristön tilan parantaminen yms. hankkeissa 3 000 euroa

• Pysyvyysehto: toiminnan jatkuminen 5 vuotta
viimeisestä maksatuksesta
• Hankkeen toteuttamisen saa aloittaa vasta, kun
investointipäätös on tehty
• Toteuttamisaika on 2 vuotta tukipäätöksestä

Tukitasoja eri investointikohteilla,
esimerkkejä
Tukikohde

Korkotukilaina, %

Korkotuki, %

Avustus, %

Lypsy- ja
nautakarjatalous

60

10

35, +10% nuoret

Sikatalous

65

10

30, +10% nuoret

Lammas ja vuohi

60

10

35, +10% nuoret

Hevostalous

65

10

30, +10% nuoret

Kasvihuone

65

10

30, +10% nuoret

Salaojitus

-

-

35

Myyntikunnostus

-

-

30

Konevarasto

-

-

20

Energiantuotanto

-

-

40

Työympäristö ym.

-

-

30-35

Maatalouden investointituet jatkossa
• Vuonna 2020 säilyvät samat tukiehdot
• Rahaa on ensi vuonna jaossa lähes tämän vuoden
verran, joten loppuvuodesta 2020 voi olla niukkuutta
• Vuosi 2021 tulee olemaan siirtymävuosi
- Siirtymäkautena rahoitus järjestetään kansallisesti

• Uuden ohjelmakauden valmistelu on vasta alkumetreillä,
tukikohteista ja -tasoista ei osata vielä sanoa mitään.
• Nuoren viljelijän aloitustuet säilyvät jatkossakin etusijalla

Maatalouden tuetut investoinnit kunnittain
2015-2019
Kunta
Iisalmi
Kaavi
Keitele
Kiuruvesi
Kuopio
Lapinlahti
Leppävirta
Pielavesi
Rautalampi
Rautavaara
Siilinjärvi
Sonkajärvi
Suonenjoki
Tervo
Tuusniemi
Vesanto
Vieremä
Yhteensä:

Myönnetty
avustus
52 1 894 800,99
9
168 569,14
12
484 288,33
158 5 092 633,23
184 8 736 252,38
70 3 098 509,49
14
499 247,07
51 3 618 311,14
20
445 087,25
4
43 028,90
50 2 418 594,84
45 1 755 911,03
37 1 549 865,79
7
634 674,20
6
487 499,60
8
168 983,39
32
778 680,72
759 31 874 937,49

Hankkeiden lkm

