
Maatalouden investointituki (tiivistelmä)

Lisätietoja investoinneista:  Matti Salminen,  matti.salminen@ely-keskus.fi tai puh. 0295 025 094

Neuvo2020 –info: Olli Löyttyniemi, olli.loyttyniemi@ely-keskus.fi tai puh. 0295 025 074
.

Hae HYRRÄ –ohjelmassa sähköisesti https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html

Maatilojen kilpailukykyä ja kannattavuutta parantavat investoinnit 

• Perinteisen maatalouden investointien toimintojen tukemista (jalostukseen ja palveluihin eri tukimuodot)

• Investointitukihanketta ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä, vain suunnittelu ja lupahaku

• Lisätietoja: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatalouden-investointituet/

• Vuonna 2020 käytettävissä olevia investointivaroja on vähemmän kuin vuonna 2019, joten parhaiden 

hakemusten valintaa joudutaan pisteytyksen avulla kiristämään.   Vuoden 2021 käytettävissä oleva 

rahamäärä on vielä epäselvä, mutta maatilan investointien suunnittelua kannattaa kuitenkin jatkaa.

Hyviä investointikohteita voisivat olla:

- Salaojitus avustus 35% 

- Kuivurit avustus 25%       (+ yhteiskäyttö 5%-yks.), korkotukilainaa 65%

- Navetat avustus 40% ja korkotukilainaa 60%

- Tuotantovarasto avustus 30% ja korkotukilainaa 65%

- Konevarasto avustus 20%

- Energiantuotanto       avustus 40% (esim. hakeuunit, auringon/tuulen sähkö ja lämpö)

Tutustu vielä Neuvo2020 –järjestelmän talous- ja tuotantoneuvonnan tukeen:

Maksat vain arvonlisäveron ja hyväksytty neuvoja hakee muun kustannuksen ELY:stä!

Yhteensä vuosina 2015-2020 10 000 euron edestä neuvontapalveluita.

mailto:matti.salminen@ely-keskus.fi
mailto:olli.loyttyniemi@ely-keskus.fi
https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatalouden-investointituet/


Maatalouden investointituki
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Tavoite

•Maatilojen kilpailukyvyn, kannattavuuden, eläinten hyvinvoinnin  ja 

tuotanto-olosuhteiden parantaminen 

•Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käytön 

lisääminen 

•Vaikuttamista maataloustuotannon aiheuttamaan ilmasto- ja 

ympäristökuormitukseen 



TUKIJÄRJESTELMÄN KESKEISET PERIAATTEET
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•Perinteisen maatalouden toimintojen tukemista. Jalostus- ja 

palvelutoiminnalle on eri tukijärjestelmä

•Pääpaino maatilojen kilpailukykyä ja kannattavuutta parantavissa 

investoinneissa 

•Tuen harkinnanvaraisuus 

•Jatkuva haku, tuki myönnetään tukijaksoittain määrärahojen puitteissa 

Valintamenettely jokaisessa tukijaksossa oleville hakemuksille

Jos määrärahat riittävät ja hakemukset täyttävät muuten tukiehdot sekä 

valintakriteerien minimipisteraja ylittyy

•Päätökset tehdään noin kahden kuukauden päästä hakujakson 

päättymisestä

•Investointitukihanketta ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä



TUKIMUODOT
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• Avustus

• Korkotukilainan korkotuki (3%, mutta asiakkaan maksettava väh. 1%). 
Korkotuen tukitaso on 10%.    Lainan enimmäisaika 25 vuotta.

• Valtiontakaus (max 30% kokonaisrahoituksesta, max 500 000€/hanke)

• Varainsiirtoverovapaus (koskee vain tilojen sukupolvenvaihdoksia)

Investointituen maksimimäärä on 1 500 000 euroa (avustus, korkotuki 
ja takaustuki) /maatila kolmen verovuoden jaksolla.

Pienin myönnettävä tuki rakentamiseen on 7000 euroa ja muissa 
toimenpiteissä 3000 euroa (salaojitus, koneet ja laitteet).

Myönnettävä tuki on EU -osarahoitteista tai kansallista.



TUEN SAAJA
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•18 vuotta hakemuksen vireille tullessa

•Ammattitaitovaatimus 

•Luonnollinen henkilö

•maatalousyhtymä/kp: 1/3 omistajista ikä- ja ammattitaitovaatimus

•Yksityisoikeudellinen yhteisö, joka harjoittaa oy –muotoisesti elinkeinonaan 

maataloutta

•määräysvalta ikä- ja ammattitaitovaatimuksen täyttävillä

•Yksityisoikeudellinen yhteisö, joka ei harjoita elinkeinonaan maataloutta.

•esim. Viljankuivaamo oy

•tarkoituksena on edistää yhteistoimintaa osakkaiden tai jäsenten 

harjoittamassa maatalouden tuotantotoiminnassa

•osakkaista tai jäsenistä enemmän kuin puolet on luonnollisia henkilöitä 

•kaikkien täytettävä ikä- ja ammattitaitovaatimus ja vähintään puolet 

osakkaista myös kannattavuusvaatimus



MAATILAA JA TUOTANTOTOIMINTAA KOSKEVAT 

EDELLYTYKSET
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•Maatalouden kannattavuus ja vakavaraisuus 

•Tarkastelu perustuu liiketoimintasuunnitelman yrittäjätuloon ja 

kannattavuuskertoimeen 

•Liiketoimintasuunnitelman mukaan maatalouden yrittäjätulo vähintään

25 000 €, tarkastellaan 5:nä vuonna tuen myöntämisestä. 

Maatalouden tuloilla ei tarvitse olla olennaista merkitystä kokonaistuloista, 

mutta pisteytyksessä on vaikutusta.

•Maatalousyrittäjien yhteenliittymissä kannattavuuden tulee täyttyä 

vähintään puolella osakkaista tai jäsenistä 

•Tuotteiden markkinointimahdollisuudet 

•Täydentävien ehtojen noudattaminen 

•Investoinnin yleinen tukikelpoisuus (mm. luvat) 



LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

sisältää tekstiosan ja taloussuunnitelmalaskelman
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Vaaditaan muissa investoinneissa paitsi: 

•Salaojitus 

•Mehiläistalous 

•Sadonkorjuukoneen hankinta yhteiskäyttöön 

•Työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia  tai 

ympäristön tilaa edistävät investoinnit 

Liiketoimintasuunnitelma on sitova → Toimet, jotka olennaisesti vaikuttavat 

tuen myöntöperusteisiin ja myöntöedellytysten täyttymiseen, on 

toteutettava → Jos ei, seuraa tuen takaisinperintä!

Sanallisessa osiossa kerrottava millä tavoin tilaa kehitetään.

Suunnitelman kustannukset sisältyvät investoinnin hyväksyttäviin 

kustannuksiin, mikäli mainittu kustannusarviossa.



INVESTOINTITUKIHAKEMUSTEN 

VALINTAMENETTELY ja -KRITEERIT
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Sovelletaan kaikkiin tukikelpoisiin hakemuksiin kaikilla tukijaksoilla, 

hakijoiden yhdenvertainen kohtelu 

1)Vaikutus tuen kohteena olevan talouteen (painoarvo 25 %) 

2)Vaikutus kohteena olevan yrityksen kilpailukykyyn (20 %) 

3)Vaikutus ympäristöön (20 %) 

4)Vaikutus tuotanto-olosuhteisiin (15 %) 

5) Vaikutus ohjelman muiden tavoitteiden toteutumiseen, esim. 

yhteishanke (10 %) 

6) Elinkeinon merkitys kokonaistulonmuodostukseen (10 %)

•Ympäristön tilaa parantavissa investoinneissa valintakriteereiden 1) ja 2) 

painokertoimet ovat 15 %, 3) ja 4) painokertoimet ovat 25 % 

Saatava 1-3 pistettä/kriteeri, vähintään kolmesta kriteeristä, yhteensä 

vähintään 1,1 painotettua pistettä.



HYVÄKSYTTÄVÄT INVESTOINTIKUSTANNUKSET
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ELY-keskus arvioi hyväksyttävät kustannukset: 

1)Yksikkökustannusasetuksen mukaan (MMM:n asetus maatalouden 

investointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista (262/2019)

2)Jos yksikkökustannusta ei ole annettu, tavanomaisen hintatason 

mukaan (vaaditaan 3 tarjousta)

→ suunnitelmien on oltava sen tasoiset, että kustannusten kohtuullisuuden 

arviointi mahdollista.

Kaikki tukikelpoiset kustannukset tulee olla esitettynä kustannusarviossa, 

jos niille haluaa tukea saada.



HYVÄKSYTTÄVÄT INVESTOINTIKUSTANNUKSET 
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Oma puutavara ja maa-aines

•asiantuntijan lausunto arvosta

Oma työ 15 €/h, koneen kanssa + 30 €/h 

Selvitykset maksatuksessa/tuntikirjanpito 

Myös osamaksu kone- ja laitehankinnassa

Hankinnat kilpailutettava, jos tuen määrä yli 50% 

kustannuksesta ja raja-arvot ylittyvät (hankinnat 60 000€, 

rakentaminen 150 000€).



TUKIKELVOTTOMIA KUSTANNUKSIA
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•Käytetyt koneet ja laitteet 

•Pienkuormaaja ja –traktori 

•Hakijalta tai hänen perheenjäseneltä tai lähipiirissä olevalta yritykseltä 

tehdyt hankinnat 

•Hakijan itsensä suorittama kuljetus 

•Viranomaisluvat, liittymämaksut ja vastaavat

•Leasing

•Öljyllä toimiva lämmöntuotantojärjestelmä

Investointihanketta ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä eikä muita 

kustannuksia kuin suunnittelukustannuksia saa syntyä (ei myöskään 

solmia urakkasopimuksia tai tilata tavaraa).



Tukikohde          korkotukilaina%   avustus%(ab)  lisäavustus (%-yks.)

Salminen Matti , Hämeen ELY -keskus12

Navetat* 60 40 10 nuoret

Sikalat* 65 30               10 nuoret

Lihasiipikarja* 65 20 10 nuoret

Lampolat, Vuohelat* 60 40 10 nuoret

Hevostalous* 65 30 -

(kasvatustoiminta)

Tuotantovarastot 65 30 -

• sis. erilliset rehuvarastoinvestoinnit

Konevarastot - 20 -

Kuivaamot (ei sis. lämmönlähdettä) 65 25                                       5 yhteiskäyttö

Energiantuotanto - 40 -

• maatalouden käyttöön tuleva uusiutuva energia

Salaojitus - 35 5 säätösalaojitus

Sokerij./perunannostokoneet - 10 -

yhteiskäyttöön

*Tuetaan uudisrakennus-, laajennus-ja peruskorjausinvestointeja sekä samanaikaisesti 

haettua tuotantovarastoa ja lantalaa ja jaloittelutarhaa. 



Tukikohde           korkotukilaina%   avustus%(ab)  lisäavustus (%-yks.)
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Työympäristön parantaminen - 30 -

•tuotanto ei lisäänny, esim. rehunjakolaitteet, lypsykiskot

Tuotantohygienia - 30 -

• esim. tuotantopihan asfaltointi (max 2 500 m2), raatokontit

Eläinten hyvinvointi - 35 -

• esim. parsimatot, karjaharjat, sikasuihkut 

Ympäristön tilaa edistävät - 35 5 ***

• esim. erilliset lantalainvestoinnit, lantaseparaattorit, lietelannan multaimet

*** lietelannan multauslaite peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden kohdentamisalueella

Kasvihuonetuotanto 65 30 10 nuoret

Maataloustuott.myyntikunn. - 30 -

Mehiläistalous - 25 -

Turkistalous 65 - -



TUEN HAKU JA MYÖNTÖ
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HYRRÄ –ohjelmassa sähköisesti     https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html

Edellyttää Katso-tunnistetta: http://www.vero.fi/fi-FI/katso_etusivu 

Mahdollista toimittaa kaikki liitteet sähköisesti ja hoitaa kaikki asiointi 

• Täydennykset 

• Maksatushakemukset 

• Poikkeustapauksessa myös paperihakemus mahdollinen

Vain tukiehdot täyttävät hakemukset mukana valintamenettelyssä 

→ tarvittavat asiakirjat, huom. viranomaisluvat 

•Investointituen vähimmäismäärä (korkotuki + avustus): 

•Tuotantorakennus 7000 € 

•Muut kohteet 3000 € 

• Tuen maksimimäärä on 1 500 000 euroa (avustus, korkotuki ja 

takaustuki)/maatila kolmen verovuoden jaksolla



LISÄTIETOJA 
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https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatalouden-

investointituet/

Hämeen ELY-keskus: 

•etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

•Rahoitusasiantuntija Matti Salminen, 0295 025 094

- investointituen myöntö

•Rahoitusasiantuntija Olli Löyttyniemi, 0295 025 074 

- nuoren viljelijän aloitustuen myöntö

•Rahoitusasiantuntija Tuija Hippeläinen, 0295 025 045 

- sijainen, investointituen myöntö

•Rakentamisen asiantuntija Jaana Ojala-Järvi, 0295 025 214 

- rakennustekniset asiat 

•Maksatusasiantuntija Kirsi Ilvesviita-Koljonen, 0295 025 048 

- avustuksen maksu ja lainan nostoluvat

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatalouden-investointituet/

