Nuoren viljelijän aloitustuki ja
maatalouden investointituet:
tuen ehtoja ja tilannekatsaus
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Maatalouden investointituet ja nuoren
viljelijän aloitustuki
• Aloittava viljelijä voi hakea tilanpidon aloittamiseen
nuoren viljelijän aloitustukea, jos hän on alle 41vuotias. Tuki helpottaa elinkeinon siirtämistä
sukupolvelta toiselle.
• Investointituet ovat tehokas työkalu ja tarjoavat
monipuolisen valikoiman mahdollisuuksia rakentaessasi
maatilan tulevaisuutta. Kestävän perustan
menestykselle luo huolellisesti laadittu
liiketoimintasuunnitelma.
• Investointitukea voi saada rakennuksen, rakenteen tai
rakennelman uudisrakentamiseen, laajentamiseen tai
peruskorjaamiseen, eräitä kone- ja laitehankintoja sekä
salaojitusta varten.

Nuoren viljelijän aloitustuki
• Aloitustukea voi saada 18-40 vuotias ensimmäisen
kerran tilanpidon aloittava viljelijä
• Tilanpidon voi aloittaa ostamalla tai vuokraamalla
maatilan
• Hakemus on jätettävä ennen kuin tilanpito
aloitetaan
• Hakijana voi olla myös yksityisoikeudellinen yhteisö,
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,
riittävä osaaminen
• Hakijalla tulee riittävä osaaminen, jotta aloitustuki
voidaan myöntää
• Toisen asteen luonnonvara-alan koulutus tai vastaava TAI
• Kolmen vuoden työkokemus sekä yritystoiminnan
harjoittamisen kannalta tarkoituksenmukainen 20 ov/30 op
koulutus (josta taloudellista koulutusta 10 ov/15 op)
• Jos sisarukset tai aviopari on hakijana, niin riittää, että
koulutus+työkokemus on hankittuna toisella hakijalla ja
toisella on 3 vuoden työkokemus maataloudesta.
• Riittävä ammattitaito tulee hankkia kolmen vuoden
kuluessa tuen myöntämisestä

Nuoren viljelijän aloitustuki,
tilan taloudelliset edellytykset
• Hakemukseen tulee liittää liiketaloussuunnitelma,
jolla osoitetaan, että toiminta täyttää tuen
vaatimukset. Suunnitelmalla kerrotaan seuraavat
selvitykset
• Tilan lähtökohdat, tilan kehittäminen ja toimenpiteet
tavoitteiden saavuttamiseksi
• Tulos- ja taselaskelmat
• 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,
tuen maksaminen
• Haku aloitustukeen on jatkuva, päätökset tehdään
tukijaksoittain, joita on neljä vuodessa.
(valintamenettely)
• Avustus maksetaan kahtena samansuuruisena eränä.
Aloitustukea ei tarvitse hakea erikseen maksuun.
• Jos tuki on myönnetty ennen tilanpidon aloittamista,
tulee ELY-keskukselle esittää selvitys aloittamisesta
(lopullinen kauppakirja tms.)
• Aloitustukeen liittyvä korkotukilaina haetaan enintään
kahdessa erässä. ELY-keskukselta haetaan lainalle
nostolupa. Tositteet lainan käytöstä on lähetettävä ELYkeskukselle kahden kuukauden kuluessa. Irtaimiston
hankinnan osalta on esitettävä kuitit hankinnasta.

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. Aloitustuen toista erää ei makseta ennen kuin
tarvittavat toimet on tehty.
- 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 aloitustuki, tilastoja
• Aloitustukia on Pohjois-Savossa myönnetty:
• 2015 8 kpl ja 2016 12 kpl (käsittelyssä on 7 hakemusta)
Vuosi

Kpl

Avustus

2010

36

1 170 000 e

2011

45

1 530 485 e

2012

36

1 230 000 e

2013

40

1 367 206 e

2014

58

1 970 000 e

2015

8

280 000 e

2016

12 (+7 käsittelyssä)

430 000 e

Nuorten viljelijöiden aloitustuki, koko Suomi
Myönnetyt aloitustuet 2015-2016
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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
7 % 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

-

-

35

65

10

30

Konevarasto

-

-

20

Energiantuotanto

-

-

40

Työympäristö ym.

-

-

30-35

Salaojitus
Tuotantovarasto

Valintamenettely
• Valintaperusteet ja painotuskertoimet Maatalouden
investoinneissa:
-

Vaikutus tuen kohteena olevan yrityksen talouteen (25 %)
Vaikutus tuen kohteen kilpailukykyyn (20 %)
Vaikutus ympäristöön (20 %)
Vaikutus tuotanto-olosuhteisiin (15 %)
Vaikutus ohjelman muiden tavoitteiden toteutumiseen, esim.
onko yhteishanke (10 %)
- Elinkeinon merkitys kokonaistulonmuodostukseen (10 %)

• Pisteitä annetaan kustakin valintaperusteesta yksi, kaksi
tai kolme pistettä (myös puolikkaat pisteet käytössä)

Valintamenettelyn vaikutuksia
• Liiketoimintasuunnitelmien on oltava realistisia ja
yhteismitallisia. Niiden on perustuttava määrättyihin
yksikkökustannuksiin.
• Tarvittavat hakemuksen liitteet on oltava ajoissa ELYkeskuksessa, jotta valinta hankkeiden välillä voidaan
suorittaa.
• Salaojituksesta ja kohdentamisasetuksen 18 §:n
hankkeista (lantalat, navetan laitteet, multaimet jne.)
tarvitaan sanallinen selvitys.
- Hankkeen merkitys tilalle ja mahdolliset vaikutukset tilan
talouteen

Maatalouden investointien tavoite
ohjelmakaudelle 2014-20
• Pohjois-Savon maakunnallisena tavoitteena tälle
ohjelmakaudella on saavuttaa maidontuotannossa
340 miljoonan litran tuotanto ja lihantuotannossa
aseman säilyttäminen (14 % ).
• Nämä tavoitteet vaatisivat seuraavia investointeja
vuositasolla:
• 15 uutta lypsykarjanavettaa ja 15-20 navetan peruskorjausta
vuosittain
• Lihantuotantoon vastaavasti 7 kpl uutta navettaa ja 15 kpl
peruskorjausta vuosittain

• Nuoren viljelijän aloitustukia 40 kpl vuosittain
• Tavoitteita joudutaan piakkoin päivittämään
vastaamaan nykyistä taloustilannetta

Myönnetyt investointituet Pohjois-Savossa
2015 ja 2016
• Lypsykarjanavetat hyväksytyt hankkeet 2015: 11 kpl (6
kpl uusia ja 5 kpl peruskorjauksia) ja 2016 14 kpl (6
uutta ja 8 peruskorjausta), päätöstä odottaa 8 hanketta
• Lihakarjanavetat 2015-16: 1 uusi ja 4 peruskorjausta on
saanut myönteisen päätöksen.
• Ympäristön tila myönnetty 19 kpl (multaimet ja lantalat)
• Eläinten hyvinvointi ja työympäristö yhteensä 14 kpl
• Tuotantovarastot 2015-16 yhteensä 8 kpl
• Kasvihuoneet 4 kpl (tunnelikasvihuoneita)
• Salaojitus: kahtena vuonna yht. 56 kpl (23 ja 33 kpl)

Haetut ja myönnetyt investointituet
Pohjois-Savossa 2015 ja 2016
Hakemukset 2015

Saapuneet
hakemukset, kpl Haettu avustus, €
1. tukijakso
49
3 641 754,43 €
2. tukijakso
10
748 194,69 €
yhteensä
59
4 389 949,12 €

Hakemukset 2016
1. tukijakso
2. tukijakso
3. Tukijakso
4. Tukijakso (kesken)*
yhteensä

Sivu 20

22.11.2016

Saapuneet
hakemukset, kpl Haettu avustus, €
13
703 156 €
44
3 450 071 €
32
2 672 683 €
41
3 366 598 €
130
10 192 508 €

Haettu
korkotukilaina
5 792 920,75 €
1 062 988,00 €
6 855 908,75 €

Haettu
korkotukilaina
996 910 €
5 136 986 €
3 156 023 €
4 683 470 €
13 973 389 €

Myönteisen
päätöksen
saaneita, kpl
43
10
53

Myönteisen
päätöksen
saaneita, kpl
12
43
30
*
81

Myönnetty
avustus, €
1 847 478,57 €
638 949,34 €
2 486 427,91 €

Myönnetty
avustus, €
355 962 €
2 972 479 €
1 921 141 €
*
5 249 582 €

Maatalouden investoinnit
Suomessa vuonna 2016
Investoinnit, myönnetty avustus 2016
16 000 000

14 443 138

14 000 000
11 949 813
12 000 000
10 000 000

9 820 147
8 279 362

8 000 000
6 000 000
4 000 000 2 951 624
2 000 000
0
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5 318 462
4 593 601
5 253 260
4 433 676
3 038 786
2 126 126
1 954 480
1 688 277

1 593 345
1 238 775

Lypsy- ja lihakarjanavetat 2015-2016
tukipäätökset, koko Suomi
Tehdyt tukipäätökset 2015-2016 (lokakuun lopussa 2016)
Lypsy- ja lihakarjanavetat, kpl
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