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PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET 20152015-2020
 TYÖTÄ EI SAA ALOITTAA EIKÄ MYÖSKÄÄN HANKINTOJA KANNATA TEHDÄ
ENNEN KUIN RAHOITUS ON MYÖNNETTY
 MAATILOJEN SUKUPOLVENVAIHDOSTA KOSKEVA HAKEMUS ON LAITETTAVA
VIREILLE LUONNOS-LUOVUTUSKIRJALLA (luonnos kauppakirjasta, luonnos
vuokrasopimuksesta tai luonnos lahjakirjasta. Perinnönjako, ositus tai
testamentti, hakemus vireille ennen lopullista lainvoiman saantia).Ennen
lopullisen luovutuskirjan tekemistä kannattaa varmistua siitä, että hakemus on
tullut vireille.
 JATKUVA HAKU ( sähköisesti Hyrrä-palvelussa, os. www.mavi.fi/hyrra
lomakkeilla spv:n haku 3319, investointien haku 3314, pankin luottolupaus
3311, valtiontakaus 3337, liiketoimintasuunnitelma 3430 www.suomi.fi).
 HAKEMUKSET RATKAISTAAN TUKIJAKSOITTAIN ( noin kahden kuukauden sisällä
tukijakson päättymisestä)
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PERUSMAATALOUDEN RAHOITUS 20152015-2020
TUEN SAAJAT:
-Luonnolliset henkilöt ja yksityisoikeudelliset yhteisöt (Oy, Ky, Ay, osuuskunnat), joka
elinkeinonaan harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan maatilalla maataloutta
(maatalousyrittäjä).
- Yksityisoikeudelliset yhteisöt, jonka osakkaista tai jäsenistä enemmän kuin puolet on
luonnollisia henkilöitä ja jonka tarkoituksena on edistää yhteistoimintaa osakkaiden tai
jäsenten harjoittamassa maatalouden tuotantotoiminnassa
(maatalousyrittäjien yhteenliittymä).
Esimerkiksi perustetaan yhteiskuivuri, koneyhtymä ym. (perustetaan yhtiö tms.), tuen
myöntämisen edellytyksiä tarkasteltaessa, tarkastellaan yhteisön jäsenten tai osakkaiden
omaa yritystoimintaa, tällöin edellytykset jatkuvaan kannattavuuteen tulee olla
vähintään puolella yhteisön osakkaista tai jäsenistä. Kaikkien osakkaiden on täytettävä
ikää ( 18 vuotta) ja ammattitaitoa koskevat edellytykset.
Investointituen kohteena olevan maatilan hallinta kuuluu yhteisesti kahdelle tai
useammalle taholle, tukea voidaan myöntää, jos nämä hakevat tukea yhdessä ja
vähintään 1/3 maatilasta on sellaisen maatalousyrittäjän hallinnassa, joka täyttää ikää (
18v.) ja ammattitaitoa koskevat edellytykset (esim.kuolinpesä)
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TUEN SAANNIN YLEISIÄ EDELLYTYKSIÄ
Ikä :

Hakija on täyttänyt 18 vuotta hakemuksen vireille tullessa.
Yläikäraja on poistunut.

Ammattitaito: tuen kohteena olevan yritystoiminnan kannalta tarkoituksenmukaista vähintään
toisen asteen luonnonvara-alan tutkintoa.
Investointitukea myönnettäessä riittävänä ammattitaitona pidetään myös vähintään kolmen
vuoden käytännön kokemusta ja sen lisäksi vähintään 10 opintoviikon tai 15 opintopisteen
koulutusta.
Jos tuotantosuunta ei tuettavan investoinnin vuoksi muutu, riittävänä ammattitaitona pidetään
kolmen vuoden työkokemusta maataloudesta.
Nuori viljelijä: Jos hakija täyttää nuoren viljelijän aloitustuen myöntämisen edellytykset ja
hakijan tilanpidon aloittamisesta ei ole kulunut viittä vuotta enempää ( avustusta myönnetään
10 %:lla korotettuna).
Yrittäjätulo: Hakija voi liiketoimintasuunnitelman perusteella saavuttaa vähintään 25.000
euron vuotuisen maatalouden yrittäjätulon viimeistään investointituen myöntämisvuotta
seuraavana viidentenä vuotena ja nuoren viljelijän aloitustuessa tuen myöntämisvuotta
seuraavana kolmantena vuotena.
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YRITÄJÄTULON LASKEMINEN LIIKETOINTASUUNNITELMAAN
Maatalouden yrittäjätulo, lasketaan vain maataloudesta saaduista tuloista,
lasketaan vähentämällä maataloudesta saatavista tuotoista maatalouteen
kohdistuvat muuttuvat ja kiinteät kulut, poistot sekä velkojen korot.
Omaisuudesta tehtäviä poistoja laskettaessa on perusteena käytettävä
olemassa olevien rakennusten ja perusparannusten jälleenhankinta-arvosta
vuotuiset poistot vähentämällä saatavia nykyarvoja sekä muiden
omaisuusosien käypiä arvoja.
Laskettaessa uuden rakennuksen poistoja, perusteena on käytettävä
kustannusarviota.
Rakennusten poistoprosentti on

4%

Koneiden ja laitteiden

10 %

Perusparannusten

3%
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7. KASVIHUONETUOTANTO
Myönnettävä tuki on EU-osarahoitteinen
Tukea voidaan myöntää kasvihuonetuotannossa tarvittavaan rakentamisinvestointiin ja
elintarvikekäyttöön viljeltävän puutarhakasvin tuotannossa tarvittavan kasvutunnelin
hankintaan.
TUKI
Avustus
30 %
Korkotukilainaa
65 %
Nuorille viljelijöille 10 % lisää avustusta
Max tuki 16 €/m2, sisältää sekä tunnelin että kastelulaitteiston investoinnin.
8.KUIVAAMO
Viljan tai heinän kuivaamiseen tarkoitetun kuivaamon rakentamisinvestointiin sekä viljan
vaunukuivurin hankintaan sekä saman aikaisesti haettuun varastosiiloon.
Tuki kuivaamisessa tarvittavaan lämmöntuotantojärjestelmään myönnetään energiantuotantotuen mukaisesti 35 % avustusta, jos käyt.uusiutuvaa energial.
TUKI
Avustus

25 %

Korkotukilainaa
65 %
Avustuksen määrää korotetaan 5 %:lla, jos kuivaamoa käytetään kahden tai useamman
maatilan viljan tai heinän kuivaamiseen (kirjallinen sopimus).
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Investointituen ulkopuolelle jäävät kustannukset
1. käytettyjen koneiden tai laitteiden hankinta;
2. traktorin tai pienkuormaajan hankinta;
3. hankinnoista, jotka on tehty hakijalta, perheenjäseneltään, hakijan tai hänen
perheenjäsenensä määräysvallassa olevalta yritykseltä tai hakijana olevan
yrityksen johtavassa asemassa olevalta henkilöltä, jollei hankinnasta ole
hankittu riittävästi tarjouksia muilta asianmukaisilta tarjoajilta;
4. hakijan itsensä suorittamasta kuljetuksesta;
5. viranomaisluvista, liittymämaksuista tai vastaavista kuluista
(ympäristöluvat, rakennusluvat, sähkö- ja vesiliittymät, tieliittymät
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1. Vaikutus tuen kohteena olevan yrityksen talouteen (25 %).
Tarkastelussa huomioidaan pitkän aikavälin vaikutukset. (pisteitä voi saada 1 tai 2 tai 3)
2. Vaikutus tuen kohteena olevan yrityksen kilpailukykyyn ( 20 % )
Tarkastelussa huomioidaan pitkän aikavälin vaikutukset
3. Vaikutus ympäristöön ( 20 % )
4. Vaikutus tuotanto-olosuhteisiin ( 15 %)
5. Vaikutus ohjelman muiden tavoitteiden toteutumiseen, esim. onko kysessä
yhteishanke ( 10 % )
6. Elinkeinon merkitys kokonaistulonmuodostuksen kannalta ja tuettavan hankkeen
vaikutus ( 10 % )

Ympäristön tilaa parantavissa investoinneissa ja laadun parantamiseen
tähtäävissä investoinneissa valintakriteereiden 1) ja 2) painokertoimet ovat 15
% ja 3) ja 4) painokertoimet ovat 25 % ja valintakriteereiden 5) ja 6)
painokertoimet ovat 10 %
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