Nuoren viljelijän aloitustuki
• Korkeampi tuki
- Yrittäjätulo 25 000 €
- Tuki yht. 70 000 €, avustus 35 000 €, korkotuki +
varainsiirtoverovapaus 35 000 €
- Lainaa enintään 230 000 €

• Alempi tuki
- Yrittäjätulo 15 000 €
- Tuki yht. 30 000 €, avustus 10 000 €, korkotuki +
varainsiirtoverovapaus 20 000 €
- Lainaa enintään 150 000 €

• Korkotukilainaa voi saada 80 %:in tilan kauppahinnasta ja
lisäksi vuoden sisällä ostettavan irtaimiston hankintaan.
(Huom. korkotuki vain 5 vuotta!)
• Varainsiirtoverovapauteen väh. 5 000 €
• Jatkuva
haku, tukijaksot valintamenettelyä varten
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Maatalouden investointitukien tukijaksot
• Haku tapahtuu jatkuvana, ratkaisut tehdään
tukijaksoittain
• Päätösjaksot (jaksot vuosittain aina samat)
- Investoinnit
•
•
•
•

16.10.-15.1.
16.1.- 15.3.
16.3.-15.8.
16.8.-15.10. päätökset vuoden loppuun mennessä

- Nuoren viljelijän aloitustuki
•
•
•
•

1.11.-31.1.
1.2.-30.4.
1.5.-31.7.
1.8.-31.10. päätökset vuoden loppuun mennessä

Tuen saajaa koskevat edellytykset
• Tuki on haettava ennen lopullista kauppaa
• Ehdot koskevat lähtökohtaisesti kaikkia aloittajia/hakijoita
erikseen tarkasteltuna; poikkeukset sanottu ao. kohdissa
• Ikä
- Alle 41 vuotta tukea haettaessa, mutta vähintään 18 vuotta

• Aloittaa tilanpidon ensimmäistä kertaa
- Ryhtyy maatalousyrittäjänä omaan lukuunsa harjoittamaan
maataloutta tai hankkii määräysvallan yhteisöstä ja ryhtyy
osakkaana harjoittamaan maataloutta
- Jos ennestään maatila tai sen osa, jolla hakija on saavuttanut tai
olisi voinut saavuttaa vähintään 12 000 €:n maatalouden
yrittäjätulon, aloittaminen on jo tapahtunut
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Tuen saajaa koskevia edellytyksiä
 Ammattitaito
• Maatalouden harjoittamisen kannalta tarkoituksenmukainen toisen
asteen luonnonvara-alan koulutus tai
• Kolmen vuoden työkokemus maataloudesta + 20 ov:n/30 op:n
tarkoituksenmukainen koulutus, josta vähintään 10 ov:tä/15 op:tä
taloudellista koulutusta
• Jos 2 tai useampi hakija: kaikilla kolmen vuoden työkokemus
maataloudesta ja vähintään puolella vaadittava koulutus
• Yhteisössä määräysvallan täyttävällä henkilöllä
• Jos ei täyty aloitushetkellä, aikaa 36 kk tuen myöntämisestä
hankkia
• Tähän sitoudutaan liiketoimintasuunnitelmassa!
• Ei enää estä lainan toisen erän nostoa, mutta avustuksen toinen erä
maksetaan vasta koulutuksen suorittamisen jälkeen
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Tuen saajaa koskevat edellytykset
• Olennaisuusehto poistunut
- Tällä helpotetaan haku- ja päätösprosessia

• Asuminen
- Asumisvaatimusta tilalla tai läheisyydessä ei ole
• Mutta laskelmissa huomioitava tilan hoidosta aiheutuvat matkakulut;
selvitettävä liiketoimintasuunnitelmassa, missä asuu
• Eläinten hyvinvointi
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Maatilaa ja tuotantotoimintaa koskevat
edellytykset
• Yrittäjätulo
- Maataloudesta väh. 25 000 e korkeammassa aloitustuessa
(taso1)
- Maataloudesta saatava yrittäjätulo väh.15 000 e alemmassa
aloitustuessa (taso 2)
- Täytyttävä viimeistään tuen myöntämisvuotta seuraavana
kolmantena kalenterivuonna
• Myöntö 2018; täytyttävä viimeistään 2021

- Täytyttävä ilman aloitustukea
- Jos hakijoita useampia, kunkin osuus täytettävä em. vaatimukset;
pl. puolisot.
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Yleisimpiä päätöksen ehtoja
• Liiketoimintasuunnitelman moitteeton noudattaminen
• Koulutus puuttuu
• Yrittäjätulo ei täyty haku hetkellä
- (erityisehto: LTS:ssa mainittujen kehittämistoimenpiteiden
toimeenpano, joilla vaikutusta tilan talouteen)
Komission vaatimuksesta aloitustuissa pitää olla jotain tilan
kehittämistä, vaikka yrittäjätulo täyttyisi ja toiminta jatkuisi
entiseen malliin.
- Liiketoimintasuunnitelmassa tulisi olla mainittuna joitain
kevyempiä kehittämiskohteita esim. panostus eläinten
hyvinvointiin, peltojen kunnostukseen, kulujen karsimiseen…..
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Varainsiirtoverovapaus
• Koskee kiinteistöjä
- Pellot, metsät, tuotanto- ja asuinrakennukset tontteineen

• Varainsiirtoverovapaus ei koske erityisarvoja
- Rantatontit, loma-asunnot
- Matkailumökit
- Hiekka-, sora-alueet
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