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Muutokset aiempaan kauteen

Heikki Rautio

1. Sähköinen hakeminen (HYRRÄ)

2. Maatalouden yrittäjätulovaatimus noussut 25000 euroon 

- kasvinviljelytilalla oltava paljon peltoa, kotieläintilat yleensä täyttävät ehdon
- yrittäjätulon laskentatapa muuttuu – hieman parantaa tulosta

3. Ns. olennaisuustulovaatimus poistunut (aiemmin vähintään 25% maataloudesta)

4. Kotieläintalouden investointituissa ei enää vähimmäiskokovaatimuksia

5. Tuotannon laajentamista ei suoranaisesti enää vaadita (korvaavia investointeja 
voidaan siis periaatteessa tukea, huomioi valintakriteerit !)

6. Osamaksukauppa mahdollinen

7. Tukikohteet ja tukitasot muuttuvat monilta osin

8. Perusvaatimukset (ikä, ammattitaito, jatkuva kannattava toiminta, yrittäjätulo jne)

9. Valintakriteerit (investoinnin vaikutus talouteen, ympäristöön, tuotanto-
olosuhteisiin,..)

- pisteytys eri aihealueilta, painoarvokertoimet
- tehdään aina vaikka varoja olisi riittävästi



Investointituet 2015-2020
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 Vanhat keinot – muodonmuutoksia kuitenkin

Avustus (tukitasot yleisesti nousevat)
Korkotukilaina (korkotuki, tukitasot yleisesti laskevat)

• korkotuen tukitaso vähemmäksi = tavoite maksaa 5-10 vuoden sisällä = lainaan 
sisältyvä tukitaso max 10 % = lainan enimmäismäärät 60% tai 65%

Valtiontakaus
 enimmäismäärä investointia kohden 500 000€

 voi koskea enintään 80% takauksen kohteena olevan lainan määrästä

 voi ainoastaan erityisestä syystä olla yli 30% toimenpiteen kokonaisrahoituksesta

 avustus ja valtiontakaus yhteensä eivät saa ylittää 70 % investoinnin kokonaisrahoituksesta

 tuen määrä on 0,15-5% (tänä vuonna 0,15%), tämä vähennetään korkotuesta

 takausmaksu 0,75% puolivuosittain jäljellä olevasta pääomasta

 ensisijaisena vakuutena kiinteistöt ja vastavakuutena yleensä yrityskiinnitys

 mahdollista saada, jos olemassa olevat vakuudet eivät riitä

Nuori viljelijä voi edelleen saada joihinkin kohteisiin korotetun tuen (+10 %-yksikköä)
• tukea hakiessaan enintään 40 -vuotias ja aloittamisesta kulunut enintään 5 

vuotta 



Maatilan investointituki
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 Tuki haettava etukäteen
 Investointia ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä
 Tuen enimmäismäärä maatilaa kohti 1,5 milj. € kolmen 

verovuoden aikana
 Yrittäjätulovaatimus 25 000€ liiketoimintasuunnitelman 

vaativissa investoinneissa (rakentamiset)
 Liiketoimintasuunnitelmaa ei edellytetä:
salaojitus, mehiläistalous, sadonkorjuukoneet 
yhteiskäyttöön, työympäristö, tuotantohygienia, eläinten 
hyvinvointi ja ympäristön tilaa edistävät investoinnit



Pisteytys investointituessa
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 Investoinnin vaikutus yrityksen talouteen (painoarvo 25%)

 Vaikutus yrityksen kilpailukykyyn (20 %)

 Vaikutus ympäristöön (20 %)

 Vaikutus tuotanto-olosuhteisiin (15 %)

 Vaikutus maaseutuohjelman muiden tavoitteiden toteutumiseen (10 %)

 Elinkeinon ja tuettavan hankkeen merkitys kokonaistulonmuodostukseen (10 %)

 Pisteet 0-3 

 Saatava vähintään 3 alueesta pisteitä ja yhteensä vähintään 1,1

 Jos varoja rajoitetusti, pisteytys (1,1 – 3,0) ratkaisee



Tukikohteet ja tukitasot
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avustus % korkotukilaina % nuori

Lypsy- ja nautakarjatalous 35 60 + 10% avustus

Sikatalous 30 65 + 10 % avustus

Lihasiipikarjatalous 20 65 + 10% avustus

Lammas/vuohi 35 60 + 10% avustus

Hevostalous 30 65

Mehiläistalous 25 -

Turkistalous - 65

Kasvihuonetuotanto 30 65 + 10% avustus

Kuivaamo 25(30 yht) 65

Salaojitus 35 (säätösalaojitus +5%) -

Tuotantovarasto 30 65

Konevarasto 20 -

Energiantuotanto 40 -

Työympäristöä, tuotantohygieniaa edistävät 35

Eläinten hyvinvointia tai ympäristön

tilaa edistävät investoinnit 30 -

Maat.tuott.myyntikunn. 30 -

Sadonkorjuukoneet yht. käyttöön 10 -



Investointituet maatilalle

 Tuotantorakennuksen rakentaminen, lypsyrobotin hankinta      
(av 35%, ktl 60%)

• Liiketoimintasuunnitelma tarvitaan
 LTS:n yksikkökustannus 1200€ → kustannusarvioon aina kun 

vaaditaan
• 25 000 € yrittäjätulo vaaditaan viimeistään viidentenä 

vuonna 
• Nuoren viljelijä 10 % korotus osalla investoinneista (mm. 

navetoissa)
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Investointituet maatilalle
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 Tuotantovarastot (av 30%, ktl 65%)
• Tuote-, tuotantopanos- ja tarvikevarasto
• Esim. säilörehusiilot
• LTS vaaditaan ja 25 000 € yrittäjätulo

 Konevarastot (av 20%)
• Maatalouskoneiden säilytykseen käytettävä varasto
• LTS vaaditaan ja 25 000 € yrittäjätulo



Investointituet maatilalle
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 Kuivaamot (av 25%, ktl 65 %)
• Viljan tai heinän kuivaamo, vaunukuivuri
• Tuki lämmöntuotantojärjestelmään energiantuotanto kohdan 

mukaan
• LTS vaaditaan ja 25 000 € yrittäjätulo
• Yhteiskäyttöön avustus + 5 %



Investointituet maatilalle
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 Energiantuotanto (av 40%)
• Uusiutuvaa energianlähdettä hyödyntävä rakentamisinvestointi
• Tuki vain tuotantotoiminnan osalle
• Myös turve käy, jos voidaan käyttää myös uusiutuvaa 

energianlähdettä
• LTS vaaditaan ja 25 000 € yrittäjätulo

 Sadonkorjuukoneet yhteiskäyttöön (av 10%)
• Vain perunan ja sokerijuurikkaan nostokoneet



Investointituet maatilalle
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 Salaojitus (av 35%), Säätösalaojitus (av 40%)
• Yksikkökustannus 3,60€/metri 
• Säätökaivot korkeintaan 800€/ha
• Ei ojien putkituksiin
• Ei vaadi LTS:aa
• Ei yrittäjätulovaatimusta



Investointituet maatilalle
 Työympäristöä, tuotantohygieniaa edistävät investoinnit (av 

35%), eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa edistävät 
investoinnit (av 30%)

• Mietitään tapauskohtaisesti tuettavat hankkeet (pisteytys)
• Rakentamisinvestointiin ja koneen tai laitteen hankintaan, 

jonka tarkoituksena on parantaa:
1. Työoloja (esim. rehunjakolaitteet)
2. Tuotantohygieniaa (esim. raatokontit, tuotantopihat)
3. Eläinten hyvinvointia (esim. parsipedit tai –matot)
4. Ympäristön tilaa (esim. lietesäiliö)
Tukea voidaan 1-3 kohdissa myöntää vain, jos investointi parantaa jo 
olemassa olevaa tuotantorakennusta eikä lisää olemassa olevaa 
tuotantokapasiteettia

• Ei LTS ja yrittäjätulovaatimusta
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Investointituet maatilalle
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 Maataloustuotteiden myyntikunnostus (av 30%)
• Rakentamisinvestointiin, koneen tai laitteen hankintaan
• Hyödynnetään pääosin tuen kohteena olevan maatilan raaka-aineita
• Tuotteet myytäviksi jälleenmyyjille tai jatkojalostajille
• Tuote on myyntikunnostuksen jälkeen edelleen maataloustuote
• LTS vaaditaan ja 25 000 € yrittäjätulo



Investointituet turkistarhalle
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 Turkistalous (ktl 65%)
• Varjotalojen, eläinhallien, käsittelytilojen, lantaloiden sekä 

tuotantovarastojen rakentaminen 
• Ympärysaidan rakentaminen
• Vaatii LTS ja yrittäjätulo väh. 25 000€

Työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia tai ympäristön 
tilaa edistävät investoinnit samoin kuin muilla 



Investointituen hakeminen
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 Haetaan sähköisesti 
– on ensisijainen tavoite ja pyrkimys 
– HYRRÄllä
– Liitteet mieluiten PDF-muotoisena

 Jatkuva haku

 Tukipäätökset tukijaksoittain
– Jaksot päättyvät 15.1., 15.3., 15.8., 15.10. 
– kunkin jakson jälkeen ELY ratkaisee

 Liiketoimintasuunnitelma 
– investoinnin vaikutusta valintakriteerikohtiin korostetaan 
– merkitys korostuu entisestään (pisteytys, tasavertainen käsittely)



Huomioitavaa investointituessa
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 Tuen vähimmäismäärä: rakentaminen 7000 e, muut 3000 e

 Rakennussuunnitelmat ja ELYn ohjekustannukset
– Ohjekustannukset hieman nousseet

 Irtaimistohankinnat
– jos irtaimistohankintaa voidaan tukea => riittävästi tarjouksia ja perusteltu valinta
– rakentamishanketta ei voi tehdä pelkillä irtaimistotarjouksilla

 Mikä tukikohde?
– monen käyttötarkoituksen investoinnissa pyrittävä selvittämään menettelytapa etukäteen (1 vai 

useampi hakemus)

 Eläinten hyvinvointi, työympäristön parantaminen, ympäristön tilaa parantavat
• ei enää tarkkoja luetteloita tukikohteista, tai kielletty-kohteista
• hyvät ideat ja (edulliset) hankkeet voivat menestyä



Investointituen maksatus ja lainan nosto

Heikki Rautio

 Avustuksen maksua ja korkotukilainan nostoa haetaan 
samalla kertaa
 Avustus voidaan maksaa korkeintaan viidessä erässä
 Haettava kahden vuoden kuluessa tuen 

myöntämisestä
 Viimeisen erän maksua on haettava 2 kk:n kuluessa 

toimenpiteen toteuttamiselle asetetun määräajan 
päättymisestä
 Ensimmäinen ja viimeinen erä oltava vähintään 20% 

tuen määrästä
 Maksuhakemukseen on liitettävä tuen maksamisen 

edellytysten kannalta välttämättömät selvitykset ja 
tilinpitoasiakirjat



Lomakkeet
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 3314 investointitukihakemus
 3430 liiketoimintasuunnitelma
 3311 korkotukilainan luottolupaus
 3319 nuorenviljelijän 

aloitustukihakemus
 3337 valtiontakaushakemus
 2332 maatalouden investointituen 

maksu- ja nostolupahakemus
 2330 nuoren viljelijän aloitustuen 

KTL nostolupahakemus

 2331 koontiluettelo
 506 tuntikirjanpito omasta työstä
 2322L asiantuntijan selvitys oman 

puutavaran ja/tai maa-aineksen 
käytöstä

Lomakkeet löytyy: www.suomi.fi

http://www.suomi.fi/


Lopuksi

Heikki Rautio

Lisätietoja:
www.mavi.fi
 Hakuohjeet, Hyrrä
 Hyrrän ja Katso-tunnisteiden ohjeet
www.suomi.fi
 lomakkeet
www.ely-keskus.fi
heikki.rautio@ely-keskus.fi
050-3128627

http://www.mavi.fi/
http://www.suomi.fi/
http://www.ely-keskus.fi/
mailto:heikki.rautio@ely-keskus.fi
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