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Rahoitustuet maatalouden investointeihin

• Tukea myönnetään avustuksena, korkotukilainan korkotukena 

sekä valtiontakauksena

• Tukitaso vaihtelee investointikohteen mukaan

• Tuki on haettava ja päätös saatava ennen investoinnin 

aloittamista

• Tuen tavoitteena on maatalouden toimintaedellytysten ja 

kilpailukyvyn kehittäminen edistämällä maataloustuotannon 

tehokkuutta ja laatua kestävän kehityksen periaatteita 

noudattaen (Laki maatalouden rakennetuista 1 §)
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Tuen ehdot

• Vähintään 18 vuoden ikä

• Ammattitaito: koulutus tai käytännön kokemus 3 vuotta

• 25 000 euron yrittäjätulo laskelman perusteella hakuvuotta 

seuraavana viidentenä vuonna.

• Salaojitus, mehiläistalous, sadonkorjuukoneet yhteiskäyttöön, 

työympäristö, tuotantohygienia, eläinten hyvinvointi tai 

ympäristön tilan parantaminen: ei yrittäjätulovaatimusta eikä 

pakollista laskelmaa, mutta liiketoimintasuunnitelmalomakkeelle 

pisteytysperusteet

• Ei esim. yksikkökokorajoja
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Tukitasot (AB-alue)

• Tuki myönnetään joko hakijan esittämän ja tarkistetun 

kustannusarvion mukaan tai rakentamisen hyväksyttävien 

yksikkökustannuksien perusteella, jos ne ovat pienemmät

• Lantala, jaloittelutarha tai rehuvarasto rahoitetaan 

eläinrakennuksen tukitasolla, jos tukea haetaan samanaikaisesti

• Muussa tapauksessa

=> ympäristöinvestointi tai 

=> tuotantovarasto

• Avustus + laina voi ylittää 100 % rahoituksesta (nuoret viljelijät)



Tukikohde ja rahoituslähde Korkotukilaina
Avustus

(AB-alue)
Korotus

Lypsy- ja nautakarjatalous (3 §) (EU) 60 40 1 ja 5

Sikatalous (4 §) (EU) 65 30 1 ja 5

Lihasiipikarjatalous (5 §) (EU) 65 20 1 ja 5

Lammas- ja vuohitalous (6 §) (kansallinen) 60 40 1 ja 5

Hevostalous (7 §) (kansallinen) 65 30 5

Mehiläistalous (8 §) (kansallinen) - 25 5

Turkistalous (9 §) (kansallinen) 65 - 5

Kasvihuonetuotanto (10 §) (EU) 65 30 1 ja 5

Kuivaamo (11 §) (kansallinen) 65 25 2 ja 5

Salaojitus (12 §) (kansallinen) - 35 3 ja 5

Sadonkorjuukone yhteiskäyttöön (13 §) (kansallinen) - 10 5

Tuotantovarasto (14 §) (kansallinen) 65 30 5

Konevarasto (15 §) (kansallinen) - 20 5

Energiantuotanto (16 §) (EU) - 40 5

Maataloustuotteiden myyntikunnostus (17 §) (EU) - 30 5

Työympäristöä (EU), tuotantohygieniaa (kansallinen), eläinten 

hyvinvointia (kansallinen) tai ympäristön tilaa (EU) edistävät 

investoinnit (18 §)

- 30 4 ja 5
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Korotukset
1 Avustuksen määrää korotetaan 10 prosenttiyksiköllä, jos hakija täyttää nuoren 

viljelijän aloitustuen myöntämisen edellytykset ja hakijan tilanpidon aloittamisesta ei 

ole tukea haettaessa kulunut viittä vuotta enempää.

2 Avustuksen määrää korotetaan 5 prosenttiyksiköllä, jos kuivaamoa käytetään kahden 

tai useamman maatilan viljan tai heinän kuivaamiseen.

3 Avustuksen määrää korotetaan 5 prosenttiyksiköllä säätösalaojituksessa.

4 Avustuksen määrää korotetaan 10 prosenttiyksiköllä, jos kyse on lietelannan 

sijoituslevitystä edistävän laitteen hankinnasta, joka toteutetaan Manner-Suomen 

maaseudun kehittämisohjelmassa 2014—2020 tarkoitetulla ympäristökorvauksen 

peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden kohdentamisalueella tai laite tulee kahden 

tai useamman maatilan käyttöön millä tahansa alueella.

5 Avustuksen määrää korotetaan 20 prosenttiyksiköllä, jos investointi toteutetaan 

Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden (EIP) yhteydessä.
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Lantalan tukitasot (AB-alue)

• Naudat ja lampaat: avustus 40 – 50 % (nuoret viljelijät) + ktl 60

• Sikatalous: avustus 30 – 40 % (nuoret viljelijät) + ktl 65

• Lihasiipikarja: avustus 20 – 30 % (nuoret viljelijät) + ktl 65

• Turkistalous: ktl 65 %

• Erikseen toteutettuna tai ratsastustallin tai munituskanalan 

yhteydessä:

Ympäristöinvestoinnin avustus 30 %
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Tuen hakeminen

• Sähköisesti Hyrrä-palvelussa

• Vaihtoehtoisesti paperihakemus lomakkeella 3314

• Liitteet suoraan Hyrrä-palveluun

• Paperihakemuksen liitteet mahdollisimman suurelta osin 

sähköpostilla.

• Liitteet mieluimmin PDF-muodossa

• Piirustukset suunnittelijalta sähköisenä

• Valtiontakaus lomakkeella 3337
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Hakuajat

• Jatkuva haku

• Hakujaksojen päättyminen:

15.1.

15.3.

15.8.

15.10.

• Määräpäivänä perille ELY-keskukseen tulleet hakemukset 

käsitellään samanaikaisesti
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Liitteet

• Liiketoimintasuunnitelma laskelmineen. Ympäristöinvestointina 

haettaessa riittää pisteytysperustelut, lomake 3430 kohta 6 

• Verotuspäätökset kaikilta hakijoilta tai osakkailta

• Maatalouden veroilmoituslomake 2 (tai 6b osakeyhtiöltä)

• Velkaluettelo ja korkotukilainaa varten pankin luottolupaus

• Pääpiirustukset, kustannusarvio ja rakennusselostus sekä 

tarvittavat luvat (rakennus- ja ympäristöluvat)

• Osakeyhtiön ollessa hakijana lisäksi aina: kaupparekisteriote ja 

yhteisön säännöt, tuloslaskelma ja tase kolmelta vuodelta, sen 

kokouksen pöytäkirja jossa tuen hakemisesta on päätetty
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Käsittely

• Tavoitteena hakemusten nopea käsittely: kaikkien hakemusten 

samanaikainen pisteyttäminen vie aikaa

• Käsittely ennen seuraavan hakujakson päättymistä

• Täydennyspyyntö ja täydennysaikaa noin kuukausi 

hakujaksosta riippuen

• Puutteelliset hakemukset hylätään, jolloin tukea voi hakea 

uudelleen milloin tahansa

• Rakennuslupa ja ympäristölupa oltava tukea myönnettäessä
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Valintamenettely

• ELY-keskuksella oma vuotuinen kiintiö

• Rahoitusvarojen loppuessa rahoitettavien hankkeiden määrää 

karsitaan pisterajaa nostamalla

• Tukitasoja ei pienennetä

• Hakemuksen perustelut tärkeitä etenkin niillä investoinneilla, 

jotka eivät edellytä liiketoimintasuunnitelmaa. ”salaojitus”!

• Jokaiselle rahoituskierrokselle tarkoitus säästää rahoitusvaroja.
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Tuen maksaminen

• Avustus maksetaan ja korkotukilainalle annetaan nostolupa 
erillisestä hakemuksesta toteutuneiden kustannusten perusteella

• Enintään 5 maksatushakemusta

• Ensimmäinen ja viimeinen rahoituserä vähintään 20 % 
kokonaistuesta

• EU-osarahoitteinen tuki: toimitettava mm. tositteet

• Kansallinen tuki: koontiluettelo maksetuista kustannuksista

• Tarkastuksia

• Tuen ehtoja noudatettava 5 vuotta viimeisestä maksatuksesta



Minimihankkeen koko, esimerkkejä:

• Minimituki 7000 euroa

• Lietelantasäiliö, ympäristöinvestointina minimikustannus 23 333 euroa
=> Yksikköhinta 24 €/m3, kate 50 €/m2
=> Kattamattomana 972 m3, katettuna 574 m3 (3 metriä syvä allas)

• Kuivalantala, ympäristöinvestointina minimikustannus 23 333 euroa 
=> 23 €/m3 + kiinteä vesikatto ja seinät 100 €/m2
=> 3 m paksuinen varastointi
=> 139 m2 hallirakennus

• Yhdistettynä muuhun kotieläinrakentamiseen: ei kokorajaa, kun minimituki 
tulee yhdessä pääinvestoinnin kanssa täyteen.



Tukea enintään 1 500 000 euroa kolmessa vuodessa

• Investoinnin kokoa ei ole rajoitettu, ainoastaan tuen määrää

• Esim. tukitaso 50 % (lypsy- ja nautakarjatalous, lammas- ja vuohitalous)
1 500 000 / 0,50 = 3 000 000 euron hankkeeseen täysi tuki
=> 240 lypsylehmän navetta

• Vastaavasti:

Sikalat tai kasvihuoneet 3 750 000 euroa
Lihasiipikarja 5 000 000 euroa

• Valintakriteerit suosivat suuria investointeja ja tuotantokapasiteetin lisäystä

=> Pisterajan nousupaineita, jos suurhankkeita tulee paljon



Lisätietoa:

http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-
palvelut/viljelija/maatalouden_investointituet/Sivut/maatalouden_investointituet.
aspx

http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/Sivut/hyrra.aspx

http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/maatalouden_investointituet/Sivut/maatalouden_investointituet.aspx
http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/Sivut/hyrra.aspx

