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Luopumistukijärjestelmän päättyminen

2

 Nykyinen luopumistukijärjestelmä päättyy tänä 
vuonna
 Luopumistukea on haettava etukäteen, hakemus 

mieluiten jo nyt keväällä vireille
 Lopullinen luovutus tehtävä tämän vuoden 

puolella
 Nuoren viljelijän aloitustuki haettava ennen 

tilanpidon aloitusta



Aloitustuen määräajan muutos
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 Valmistelussa on muutos nuoren viljelijän 
aloitustuen hakemuksen määräaikaa koskien.
 Pohjalla Eu:n lainsäädäntömuutos N:o 

1305/2013 art. 19.4, ns. Omnibus-asetus
 Aloitustukea koskeva hakemus on jätettävä 

viimeistään 24 kk toiminnan aloittamispäivän 
jälkeen (tällä hetkellä ennen aloittamista).
 Hakijan tulee myös jatkossa olla enintään 40 -

vuotias hakemuksen vireille tullessa. 
 Hallituksen esitys eduskunnalle kevät 

istuntokaudella



Muutos parsinavetoiden tukemiseen
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 Kohdentamisasetuksen 3 §:n muutos Vna188/2018
 Parsinavettaan kohdistuvassa 

rakentamisinvestoinnissa tukea voidaan myöntää vain 
peruskorjaukseen
 Tukea ei myönnetä kustannuksiin, jotka aiheutuvat 

parsinavetan pinta-alan tai tilavuuden lisäämisestä 
(uuden rakentaminen ja laajennus)
 Asetusmuutos tulee voimaan 16.10.2018
 15.10.2018 mennessä jätettyihin hakemuksiin tuki 

voidaan vielä myöntää



Liiketoimintasuunnitelma Lnro 3430
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 Kun varat eivät riitä kaikkiin tukikelpoisiin hakemuksiin, 
pisteytys ratkaisee
 Tuen hakija perustelee lomakkeelle tuen vaikutukset 

tilalleen ja siten myös hakijan näkemys tulee huomioitua 
pisteytyksessä
 Pisteyttäjällä ei välttämättä ole kokonaiskuvaa tukea 

hakeneesta tilasta, eikä tuen vaikutuksista tilalle
 6A kohdassa ja pisteytyksessä täysin samat aihealueet
 Saadaan muutakin tietoa maatilasta, mitä 

hakemuksesta ei muuten löydy
3430.pdf



Liiketoimintasuunnitelma
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Pisteytys investointituessa

Heikki Rautio

1. Investoinnin vaikutus yrityksen talouteen (painoarvo 25%)
2. Vaikutus yrityksen kilpailukykyyn (20 %)
3. Vaikutus ympäristöön (20 %)
4. Vaikutus tuotanto-olosuhteisiin (15 %)
5. Vaikutus maaseutuohjelman muiden tavoitteiden toteutumiseen (10%)
6. Elinkeinon ja tuettavan hankkeen merkitys kokonaistulonmuodostukseen (10 %)

Pisteet 0-3 (negatiivinen tai vain vähäinen vaikutus => erittäin suuri vaikutus)
Vaikutuksia verrataan ko. yrityksen aiempaan tilanteeseen
Saatava vähintään 3 alueesta pisteitä ja yhteensä vähintään 1,1
Jos varoja rajoitetusti, pisteytys (1,1 – 3,0) ratkaisee

Lnro 3430 täydennettävä ilman laskelmia myös niissä kohteissa, joihin ei 
liiketoimintasuunnitelmaa vaadita, jotta voidaan pisteyttää.

Esimerkki

Pisteet Painoarvo Yhteensä 

1 0,25 0,25

1 0,2 0,2

2 0,2 0,4

2 0,15 0,3

1 0,1 0,1

3 0,1 0,3

1,55



Pisteytys
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Lisätietoja
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