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Lypsykarjatalous Aloitustuet
Nautakarjatalous Tuotantovarasto
Sikatalous Lihasiipikarjatalous
Kuivaamo muut
Salaojitus Energian tuotanto
Kasvihuonetuotanto työympäristön parantaminen
tuotantohygienia ympäristön tilaa edistävät investoinnit
Konevarasto eläinten hyvinvointi

*avustukset 48,69 M€, korkotukilainat  88,02 M€
yhteensä 136,71 M€
tukipäätöksiä 1152 kpl

80 kpl80 kpl
Lypsykarjatalous

Aloitustuet

148 kpl

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Mäkimantila

51 kpl



NUORTEN VILJELIJÖIDEN ALOITUSTUKI 2015-2020

SÄHKÖINEN HAKU HYRRÄ-OHJELMAN KAUTTA

- Nuorten viljelijöiden aloitustuen voi hakea
pankkitunnuksilla, mutta ei muita maatalouteen    
kohdistuvia investointitukia.

- Investointitukien hakuun on ensin haettava KATSO-
tunnisteet verottajalta ja sen jälkeen pääsee 
pankkitunnuksilla HYRRÄ-ohjelmaan.    
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PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET 2015-2020

TUKIJAKSOT OVAT
1) NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUESSA:
a) 1 päivästä marraskuuta 31 päivään tammikuuta;
b) 1 päivästä helmikuuta 30 päivään huhtikuuta;
c) 1 päivästä toukokuuta 31 päivään heinäkuuta;
d) 1 päivästä elokuuta 31 päivään lokakuuta

2) MAATILAN INVESTOINTUESSA
a) 16 päivästä lokakuuta 15 päivään tammikuuta;
b) 16 päivästä tammikuuta 15 maaliskuuta;
c) 16 päivästä maaliskuuta 15 päivään elokuuta;
c) 16 päivästä elokuuta 15 päivään lokakuuta
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NUORTEN VILJELIJÖIDEN ALOITUSTUEN HAKEMINEN

EU:n LAINSÄÄDÄNTÖÄ
(EU) N:o 1305/2013, maaseutuasetus  19 artikla
(EU) N:o 1307/2013, parlamentin ja neuvoston asetus 9 artikla
(EU) N:o  807/2014, 5 artikla; liiketoimintasuunnitelman sisältö
(EU) N:o  808/2014, 8 artikla; liiketoimintasuunnitelman arviointi
(EU) N:o  809/2014 57 artikla; Ls:n koskevasta tarkastuksesta
(EU) N:o  807/2014 2 artikla; kun tukihakemus koskee oikeushenkilön 
omistamaa tilaa ja ammattitaitoa koskevan edellytyksen täyttämiseksi

KANSALLISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ
1476/2007, muut. 1187/2014 Maatalouden rakennetukilaki
240/2015, Valtioneuvoston asetus, säädetään lakia tarkemmin 
aloitus- ja investointituessa jatkuvasti noudatettavista ehdoista ja 
menettelyistä tukea myönnettäessä, maksettaessa ja seurattaessa.
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 

5



NUORTEN VILJELIJÖIDEN ALOITUSTUEN HAKEMINEN

IKÄ: 18 vuotta täyttänyt hakuhetkellä
Enintään 40 vuotta hakuhetkellä (siis alle 41v.)

Ensimmäisen maatilan hankintaan, jos hakija on viljellyt omaan 
lukuun, niin maatalouden yrittäjätulon on pitänyt jäädä alle 12.000 
euron.
Ammattitaito: Toisen asteen luonnonvarakoulutus tai 3 vuoden 
käytännön kokemus+30 opintopisteen (20 ov.) koulutus, josta 
talouspuolta väh. 15 opintopistettä (10 ov.).
Jos aloitustuen hakijoita on useita, niin kaikilla pitää olla kolmen vuoden 
käytännön kokemus ja puolella hakijoista ed.mainittu koulutus.
Koulutuksen hankkimiseksi on aikaa 36 kuukautta päätöksestä.
Hakijalle on maataloudesta tultava riittävä yrittäjätulo
Haku on jatkuva
Päätökset tukijaksoittain (tukijaksot:1.11.-31.1. ;1.2.-30.4. ; 1.5.-31.7. ja  
1.8.-31.10.)
Kaikki hakemukset menevät valintamenettelyyn
Aloitustuki on haettava LUONNOSLUOVUTUSKIRJALLA.
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NUORTEN VILJELIJÖIDEN ALOITUSTUKI 2015-2020

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA +LASKELMA
Lasketaan MAATALOUDESTA saatavista tuloista vähentämällä 
maatalouteen kohdistuvat muuttuvat ja kiinteät kulut, poistot ja velkojen 
korot.
Muuttuviin kuluihin ei lasketa hakijan omasta työstä aiheutuneita 
palkkakuluja.
Rakennukset arvioidaan nykyarvoon ( jälleenhankinta-arvosta vuotuiset 
poistot vähentämällä, voidaan huomioida myös rakennuksen 
ajanmukaisuus ym.) ja muu omaisuus käypiin arvoihin.
Poistoprosentit: rakennukset 4 %, koneet ja laitteet 10 % ja 
perusparannukset 3 %.

LIIKETOIMINTSSUUNNITELMA, lomake nro 3430
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NUORTEN VILJELIJÖIDEN ALOITUSTUKI 2015-2020

Liiketoimintasuunnitelman perusteella tehtävä valintamenettely
Valintaperusteet:
1. Tilan yritystoiminnan taloudelliset edellytykset (40%)
2. Tilan tuotantoedellytykset ( 30 %)
3. Tilan kehittämistoimet ja mahdollisuudet (30%)

Hakemukset pisteytetään edellä mainittujen seikkojen perusteella ja 
määritellään etusijajärjestys. Hakemuksen on saavutettava väh. 
kahdesta aihealueesta pisteitä siten, että painotettu 
kokonaispistemäärä on väh. 1,1 pistettä.
Vaikka hakemus saavuttaa tuon hyväksytyn pistemäärän, niin se ei 
välttämättä saa rahoitusta.  
Päätöksiä tehdään neljä kertaa vuodessa. Tiettyyn tukijaksoon tulleiden 
hakemusten kesken tehdään pisteytys ja valintamenettely.
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NUORTEN VILJELIJÖIDEN ALOITUSTUKI 2015-2020
TASO 1.
Maataloudesta saadun yrittäjätulon on oltava vähintään 25.000 euroa ja 
enintään 400.000 euroa viimeistään tuen myöntämisvuotta seuraavana 
kolmantena kalenterivuonna.
Avustusta voidaan myöntää 35.000 euroa 
Korkotukilainaa, 80 % kauppahinnasta, enintään 230.000 euroa, korkotuen 
määrä on 35.000 euroa.
TASO 2
Maataloudesta saadun yrittäjätulon on oltava vähintään15.000 euroa ja enintään 
400.000 euroa viimeistään tuen myöntämisvuotta seuraavana kolmantena 
kalenterivuonna.
Avustusta voidaan myöntää 10.000 euroa 
Korkotukilainaa 80 % kauppahinnasta, enintään 150.000 euroa, korkotuen 
määrä on 20.000 euroa.

Valtio maksaa lainalle 3 %:n korkotuen, hakija maksaa korkoa on väh. 1,0 %
Lainapäätöksessä korkotukilainalle myönnettävä tuki kestää max. 5 vuotta 
(perustuu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan)
Laina-aika max. 25 vuotta.
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NUORTEN VILJELIJÖIDEN ALOITUSTUKI 2015-2020

- Myönnettäessä aloitustukea yhteisesti useammalle kuin yhdelle 
luonnolliselle henkilölle, kunkin hakijan osuutta vastaavan osan 
maatilasta tulee yksinään täyttää maataloudesta saatava 
yrittäjätulovaatimus 25.000 euroa tai 15.000 (esim. sisarukset).
- Puolisoiden yrittäjätulo yhdessä täyttää yrittäjätuloa koskevan 
edellytyksen samoin jos tuen hakijana on osakeyhtiö.
- Maatilaa kohden voidaan myöntää yksi aloitustuki.
Hyväksyttävät kustannukset myönnettäessä aloitustuki korkotukena
- Maatilan tai sen osan hankintaan, mukaan lukien koneet ja laitteet ja 
tuotantoeläimet ja tukioikeudet.
- Vuoden kuluessa tukipäätöksestä hankittavien koneiden, 
laitteiden ja eläinten hankintaan. Tarjoukset edellä mainituista 
kohteista on oltava hakemuksessa tukea haettaessa.
- Osakkeiden hankinta ei kuulu myönnettävän tuen piiriin
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NUORTEN VILJELIJÖIDEN ALOITUSTUKI 2015-2020

Siirrettävät korkotukilainat
Tilalle aiemmin myönnettyjä korkotukilainoja voidaan siirtää, mutta 
niiden määrä alentaa lainoitettavaa kauppahintaa.
Tukihakemuksessa on eriteltävä siirrettävät lainat ja niiden jäljellä 
olevat pääomat, samoin niiden omaisuusosien arvo kauppahinnasta.
Jos siirrettävä laina kohdistuu tuotantorakennukseen, niin 
rakentamiseen kohdistuvalla lainalla ei voi saada varainsiirtoverosta 
vapautusta, joten koko tilakauppa ei olekaan varainsiirtoverosta vapaa.
Aloitusajankohta
Luovutuskirja on allekirjoitettu ja hallinta on siirtynyt (luovutuskirjasta on 
kopio lähetettävä ELY:n), aloitus 9 kk:n kuluessa tukipäätöksestä.
Hakija aloittaa tilanpidosta päävastuullisena yrittäjänä.
Hakijan on saavutettava 12.000 euron yrittäjätulo aloitettaessa ja 
kolmantena vuotena  25.000 euroa tai 15.000 euroa yrittäjätuloa.

Tuen hakeminen sähköisesti www.mavi.fi/hyrra
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NUORTEN VILJELIJÖIDEN ALOITUSTUKI 2015-2020

Nuorten viljelijöiden aloitustuki maksetaan eninitään
kahdessa erässä ja kahtena peräkkäisenä vuotena joko 
lokakuussa tai maaliskuussa riippuen hallinnan siirron 
ajankohdasta.
Avustuksen maksu tehdään viran puolesta.
Korkotukilainan nostoa on haettava erikseen, mukaan
on liitettävä lopullinen luovutuskirja.
Varainsiirtoverosta todistuksen voi hakea, kun 
lainasta on tehty velkakirja ja kauppahinta on 
maksettu.
Jos hakijalla ei ammattitaito vaatimus täyty tukea 
myönnettäessä, niin tuen toinen erä maksetaan, kun 
hakija toimittaa todistuksen opinnoistaan ELY:n tai 
ostetulle tilalle on esitetty toimenpiteitä, joilla aikoo
saavuttaa laskelman mukaisen yrittäjätulon
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KIITOS    
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