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Pykäliä
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020
- ohjelmassa on pitkälle sovittu aloitustuen sisältö
Laki (maatalouden rakennetukilaki, 1476/2007, muutos 1187/2014)
Valtioneuvoston asetus (”rakennetukiasetus”, 240/2015)
Ruokaviraston määräykset
- aloitustuen hakemisesta, liitteistä ja lomakkeista (737/54/2015)
- liiketoimintasuunnitelman laadintaohjeet
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Hakeminen – Myöntäminen (aloitustuki)
Nuoren viljelijän aloitustuki
- hakeminen Hyrrä järjestelmässä sekä myös paperisella
lomakkeella nro 3319
- voi hakea myös lopullisilla luovutuskirjoilla
- jatkuvasti voi hakea
päätökset tukijaksoittain, 4 jaksoa/v
1.11. – 31.1. // 1.2. – 30.4. // 1.5. – 31.7. // 1.8. – 31.10.
-kunkin tukijakson aikana vireille tulleet hakemukset ratkaistaan
jakson päätyttyä n. kahden kuukauden kuluessa
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Merkittävimmät tukiehdot

 Maatalouden yrittäjätulovaatimus
– 25000 (suuremmassa tuessa)
– 15000 (pienemmässä tuessa)

 muilla kuin maataloustuloilla (metsä yms.) ei merkitystä

 Pisteytysjärjestelmä myöntämisprosessissa

– perusedellytysten lisäksi vaatimuksena tietyn
vähimmäispistemäärän saaminen (pisteytyksessä)

 Yläikäraja alle 41 vuotta tukea haettaessa
 Sähköinen (HYRRÄ) hakeminen (suositeltavaa)
2.11.2020
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Kuka voi saada aloitustuen?

 Vähintään 18 ja enintään 40-vuotias tukihakemusta



jättäessä
Ryhtyy ensimmäistä kertaa tilanpidosta vastaavaksi
maatalousyrittäjäksi
Aloittaa tilanpidosta päävastuullisena maatalousyrittäjänä
Tilanpito katsotaan aloitetuksi, kun ryhtyy tilanpidosta päävastuullisena
maatalousyrittäjänä harjoittamaan maataloutta ja
saa luovutuskirjalla tai vuokrasopimuksella hallintaansa
maatilataloudellisen kokonaisuuden, jolla harjoitettavasta maataloudesta
saatavan yrittäjätulon vuotuinen määrä on liiketoimintasuunnitelman
perusteella vähintään 12 000 euroa
Hankinta voi koostua useista ”samaan aikaan tapahtuvista”
hankinnoista (esim. pieni maatila vanhemmilta + lisäpeltoa
lähettyviltä + lahjana sedältä 100 ha, jne)
Em. maatilaa on mahdollisuus kasvattaa, jotta
pääsee esim.5
2.11.2020
väh. 25000 euron yrittäjätuloon

Ammattitaitovaatimus / koulutus


Yksi henkilö hakijana
– tuen kohteena olevan yritystoiminnan harjoittamisen kannalta
tarkoituksenmukainen vähintään toisen asteen luonnonvara-alan koulutus
tai
– vähintään kolmen vuoden työkokemus maataloudesta (tukea haettaessa) sekä
yritystoiminnan harjoittamisen kannalta tarkoituksenmukainen vähintään 20
opintoviikon/30 opintopisteen koulutus, johon sisältyy 10 opintoviikkoa/15
opintopisteen verran talousopintoja
Jos ammattitaitovaatimus ei täyty tuen myöntämishetkellä, voidaan antaa
36 kuukautta aikaa (tuen myöntämisestä lukien) hankkia vaadittava
koulutus
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…ammattitaitovaatimus jatkuu…


Kaksi tai useampi henkilö hakijana
– jokaisella hakijalla vähintään kolmen vuoden työkokemus ja vähintään
puolella hakijoista edellä mainittu koulutus
– puolisot: sama sääntö



Yhtiö hakijana
– ammattitaitovaatimuksen tulee täyttyä henkilöillä, joilla on määräysvalta
yhtiössä
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Hankittava maatila / yrittäjätulo






Maatalouden yrittäjätulo on viimeistään 3 kalenterivuonna vähintään
- 25 000 euroa (=suurempi aloitustuki)
tai
- vähintään 15 000 euroa (=pienempi aloitustuki)
Tuen hakijaa kohti / puolisoilla riittää yhteensä
Tarkastellaan liiketoimintasuunnitelmaa ja sen uskottavuutta
Lähtökohtaisesti tuotannon volyymit (hehtaarit, eläinmäärät jne.) hyvin
ratkaisevassa roolissa
– voidaanko rehellisesti olettaa että yrittäjätulo voidaan niillä saavuttaa
Mihin yrittäjätulon kasvaminen perustuu?
– hehtaarit, eläinmäärät jne.
 tuen ehtona: on toimitettava selvitykset
 pelkkien eurojen lisääntyminen? (eurojen jälkikäteisselvittely)
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Aloitustuki käytännössä
2 tukitasovaihtoehtoa:
Korkeampi tuki
avustus 35000
laina 80% - enintään 230000 – korkotuki enint 30000 + vsvv 5000
- maat. yrittäjätulovaatimus väh. 25000 euroa (enintään 400000)viimeistään
3. vuonna

Alempi tuki
avustus 10000
laina 80% - enintään 150000 – korkotuki enint. 15000 + vsvv 5000
- maat. yrittäjätulovaatimus väh. 15000 euroa (enintään 400000) viimeistään
3. vuonna
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Aloitustuen maksaminen

 Avustus
– Maksetaan viran puolesta (ilman hakemista) kahtena vuotuisena
eränä, joko 31.3. tai 31.10 (kuukauden viimeinen päivä)
– Selvitys aloittamisesta (lopullinen saantokirja kuten esim.
kauppakirja.)
 Kun aloittaa viimeistään 2 kk ennen noita päivämääriä,
maksetaan silloin. Muuten siirtyy seuraavaan erään.
– Avustuksen toisen erän maksamisen edellytyksenä on lisäksi,
että
 tuen saaja osoittaa täyttävänsä ammattitaitovaatimuksen
( = koulutus on hankittu)
 maatilan kehittämistoimet (yrittäjätulon saavuttamiseksi) on
toteutettu (onko näin, seurataan)
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Korkotukilainan nostaminen

 Korkotukilaina
– Lainan nostaminen edellyttää nostoluvan saamista ELYkeskuksesta (nostolupahakemus Hyrrä sovelluksessa tai
paperinen, lomakkeella 2330 + lopullinen kauppakirja)
– Nostoluvan liitteeksi ELY- keskukseen (velkakirjasta jäljennös,
sekä kauppahinnan maksukuitista jäljennös)
– Em. Asiakirjoilla myönnetään myös
varainsiirtoverovapaustodistus
– Laina voidaan nostaa kerralla tai kahdessa erässä
 ensimmäinen erä nostettava 14 kk:n kuluessa tuen
myöntämisestä
 viimeinen erä 17kk:n kuluessa tuen myöntämisestä
– Lainan voi nostaa kokonaan, vaikka ei vielä koulutusta
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Pisteytys aloitustuen valintamenettelyssä








Tehdään perusedellytykset täyttävien kesken
Yritystoiminnan taloudelliset edellytykset (painoarvo 40 %, maksimi
1,2 pistettä
Tuotantoedellytykset (30 %, max. 0,9 pist)
Kehittämistoimet ja –mahdollisuudet (30 %, max. 0,9 pist)
Pisteet 0 – 3 (”heikot edellytykset => hyvät edellytykset”)
Vähintään yhteensä 1,1 pistettä, pisteitä saatava vähintään 2
alueesta
Maksimi yhteensä 3 pistettä
- pisteytys (1,1 – 3,0) ratkaisee
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Liiketoimintasuunnitelman sisältö aloitustuissa

 Varsinaisten talouslukujen vaikutus pisteytyksessä
– yritystoiminnan taloudelliset edellytykset (painoarvo 40 %)
 Tilan kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus + niiden
kehitys

 Tuotantoedellytykset ja kehittämismahdollisuudet
pisteytyksessä

– tuotantoedellytykset (30 %)
 Rakennukset, koneet jne – miten hyvin mahdollistavat
toiminnan
– kehittämistoimet ja –mahdollisuudet (30 %)
 Realistisuus
 Miten vaikuttavat kilpailukykyyn ja kannattavuuteen?
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Aloitustukihakemusten määrä PohjoisPohjanmaan Ely-keskuksessa kuluvalla
ohjelmakaudella tähän mennessä

 Tukihakemuksia yhteensä 203 kpl joista 190 kpl


sähköistä ja 13 kpl paperi hakemusta
Joihin haettu avustusvaroja; 7 910 000 €
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Nuoren viljelijän aloitustuen hakemiseen
ohjeet:
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/nuorenviljelijan-aloitustuki/
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