
 

 

 

 

 

 
MUUTOSESITYKSIÄ  

UUDELLA OHJELMAKAUDELLA 

 
Pirkanmaan ELY-keskus 

Maaseutu ja energia 

 

 

 Rahoituspäällikkö Heli Hantula p. 0295 036 044 

Maatalousrahoituksen asiantuntija Mikko Teivaala p. 0295 036 108 

Rakentamisasiantuntija Jaakko Lemmetyinen p. 0295 036 066 

Maksatusasiantuntija Juha Kurki p. 0295 036 143 
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Nuoren viljelijän aloitustuki, uutta 

 Haettava aina ennen tilanpidon aloittamista 

 Hakijan ikä 18 – 40 v.  

 Yrittäjätulo väh. 12 000 € ja enint. 400 000 € 

 Olennaisen tulon vaatimus poistuu 

 Tuki enint. 70 000 €, josta  

– avustus enint. 35 000 €, korkotuki enint. 25 000 € ja 

varainsiirtoverovapauden osuus 

 Liiketoimintasuunnitelman toteutus aloitettava 9 kk 

kuluessa tuen myöntämisestä 
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Nuoren viljelijän aloitustuki, uutta 

 Laina-aika enintään 25 v. 

 Korkotuella korvataan kolme ensimmäistä 

prosenttiyksikköä, lainanottaja maksaa ylittävän osuuden 

 Lainan viimeisen erän nostamisessa ei tarvitse 

ammattitaitovaatimuksen täyttyä 

 Korkotuki maksetaan viiden vuoden aikana 

 Avustus maksetaan kahtena eränä viiden vuoden aikana 

 Avustuksen viimeisen erän maksamisen edellytys on 

liiketoimintasuunnitelman moitteeton toteutus 

 Haetaan pääsääntöisesti sähköisesti www.mavi.fi  
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Maatalouden investoinnit, uutta 

 Hakijan ikä väh. 18 v., yläikäraja poistuu kokonaan 

 Lainan korkotuen omavastuu poistuu (aiemmin 1%) 

 Laina-aika enintään 25 vuotta (aiemmin 30 vuotta) 

 Olennaisen tulon vaatimus poistuu (aiemmin väh. 25%) 

 Rakentamisessa tuki väh. 7 000 euroa ja muussa 3 000 

euroa (aiemmin 5 000/2 000) 

 Vuokrasopimusten kirjaamisvaatimus koskisi ainoastaan 

rakennettaessa vuokramaalle 

 Elinkeinosuunnitelmaa (liiketoimintasuunnitelmaa) ei enää 

tarvittaisi kuin isommissa hankkeissa 
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Maatalouden investoinnit uutta 

 Lannan käsittelyä, säilytystä ja käyttöä tehostavat 

investoinnit (lannan prosessointijärjestelmät, etäsäiliöt, 

lantaloiden katteet) 

 Happamien sulfaattimaiden ja turvemaiden 

säätösalaojitus 

 Koneiden ja laitteiden hankinnassa hyväksytään myös 

ostoleasing ja tietokoneohjelmistojen hankinnat 

 Maatilarakennusten arvoja säilyttävät investoinnit 

 Tuen enimmäismäärä yritystä kohden enint. 1,5 milj. € 

kolmen verovuoden aikana 

 Haetaan pääsääntöisesti sähköisesti 
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Tukitasot, uutta 
 Enintään: 

– 50 %: Lypsy- ja nautakarjatalous, lammas- ja vuohitalous, 

hevostalous, kasvihuoneet, puutarha- ja avomaankasvisten 

varastot sekä maatilan ympäristön tilaa, eläinten hyvinvointia ja 

tuotantohygieniaa edistävät inv.  

C-alueella ehkä 5 - 10 % -yks. alempi tuki  

Nuorten vilj. 10 % -yks. korotus (ei ymp. tilaa, el. hyv. ja 

tuot.hyg.) 

– 40 %: Sika- ja lihasiipikarjatalous, kuivaamot ja salaojitus 

Nuorten vilj. 10 % -yks. korotus (sika- ja lihasiipikarjatalous) 

– 35 %: Muut tuotevarastot, maatilan lämpökeskus ja biokaasulaitos 

– 30 %: Maat.tuotteiden kauppakunnostus, mehiläistalous ja eräät 

muut tuotantosuunnat sekä työympäristön parantaminen 

– 20 %: Sadonkorjuukoneet yhteiskäyttöön ja turkistarhaus 
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Liiketoimintasuunnitelma 
 Sisältö: 

  1. Tilan toiminnan nykytilanne 

  2. Tilan toiminnan ja kehittämisen tavoitteet (välietapit) 

  3. Investoinnit, koulutus, neuvonta tai muut  

 tilan toiminnan kehittämiseksi tarvittavat toimet ja 

 tavoiteaikataulu 

  4. Aktiiviviljelijää koskevien edellytysten täyttyminen 

  5. Talouslaskelmat ja niiden perustelut 

 Edellytetään aloitustuessa ja suurissa rakennus-

investoinneissa 

 Liiketoimintasuunnitelman teettämistä tuetaan 
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