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NEUVO2020

Ruokaviraston NEUVO2020 sivusto

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-

rahoitus/maatilojen-neuvonta/

1.Yritys/yrittäjä ottaa yhteyttä valaisemaansa neuvojaan ja 

sopii neuvontatapahtumasta.

2.Neuvoja tekee Hyrrä:ssä ennakkovarauksen neuvonnasta

3.Neuvontatapahtuman jälkeen neuvoja laskuttaa 

ruokavirastoa Hyrrän kautta ALV 0% hinnasta ja ALVn

osuudesta yritystä.

Jokaista maatilaa kohden käytettävissä 15.000 euroa vuoden 

2022 loppuun saakka. 

www.ely-keskus.fi

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatilojen-neuvonta/


Ikä ja ammattitaitovaatimus

✓Yli 18 v ja riittävä ammattitaito, tarkistetaan avustusta 

maksettaessa.

✓Aloitustuessa max. 40 v tukea haettaessa, investointituessa ei ikärajaa

✓Yhteisömuotoinen maatalousyrittäjä, määräysvalta yhteisössä on 

yhdellä tai useammalla luonnollisella henkilöllä, joka täyttää em.  

Edellytykset.

✓Aloitustuessa ammattitaitovaatimus voi olla ehdollisena jos 

sitoutuu täyttämään edellytyksen 36 kuukauden kuluessa tuen 

myöntämisestä. 

✓Jos hakija on maatalousyrittäjien yhteenliittymä, edellytyksenä on, 

että kaikki yhteisön osakkaat tai jäsenet täyttävät em. 

Edellytykset.

www.ely-keskus.fi



Yrittäjätulovaatimus ja yksikkökoko

✓Aloitustuessa yrittäjätulo 15 000 euroa pienemmässä tuessa ja 

25.000 euroa suuremassa täytyttävä viim. 3 vuotena.

✓Avustus 35/10 t e laina 230/150 t e

✓Investointituessa 25.000 euron yrittäjätulo vaatimus viim. 5 

vuotena. Ei ole; Salaojitus, Eläinten hyvinvointi, tuotantohygienia, 

työympäristön - ja ympäristön tilan parantamiseen liittyvät investoinnit

✓Tuen enimmäismäärä 1 500 000 €/ 3 v 

✓Tuen minimi (hakemuksen perusteella)

✓ rakentaminen 7 000 euroa

✓ muut toimenpiteet 3 000 euroa

✓Yhteenliittymissä yritystoiminnan jatkuvan kannattavan 

toiminnanedellytykset vähintään puolella yhteisön osakkaista.

✓Yksikkökokovaatimus ainoastaan mehiläistuotannossa.

www.ely-keskus.fi



Hakumenettely 

✓ Sähköinen tukihaku (Hyrrä)

✓ (haku jatkuva/ päätökset tukijaksoittain 4 /vuosi)

✓ nuoren viljelijän aloitustuki; 1.11- 31.1, 1.2 – 30.4, 1.5 – 31.7, 1.8 – 31.10

✓ Investointituki ;16.10- 15.1, 16.1- 15.3, 16.3 – 15.8, 16.8 – 15.10

✓Aloittamistuessa haku myös takautuvasti 24 kk

✓ Investointituessa haku ja päätös ennen toimenpiteeseen 

ryhtymistä

✓ Rakentamisinvestoinneissa vuokraoikeuden voimassaolo vähintään 

kymmenen vuotta tuen hakemisesta

www.ely-keskus.fi



Maatalouden investointituki

www.ely-keskus.fi

Tukikohde 

KT-lainan määrä 

hyväksyttävistä 

kustannuksista, 

prosenttia 

Korkotuen määrä 

hyväksyttävistä 

kustannuksista, 

prosenttia 

Avustus

Muu kuin AB-

tukialue

Korotus

Lypsy- ja nautakarjatalous (3 §) 60 10 35 1 ja 5

Sikatalous (4 §) 65 10 30 1 ja 5

Lihasiipikarjatalous (5 §) 65 10 20 1 ja 5

Lammas- ja vuohitalous (6 §) 60 10 35 1 ja 5

Hevostalous (7 §) 65 10 30 5

Mehiläistalous (8 §) - - 25 5

Turkistalous (9 §) 65 10 - 5

Kasvihuonetuotanto (10 §) 65 10 30 1 ja 5

Kuivaamo (11 §) 65 10 25 2 ja 5

Salaojitus (12 §) - - 35 3 ja 5

Sadonkorjuukone yhteiskäyttöön (13 §)- - 10 5

Tuotantovarasto (14 §) 65 10 30 5

Konevarasto (15 §) - - 20 5

Energiantuotanto (16 §) - - 40 5

Maataloustuotteiden myyntikunnostus 

(17 §)
- - 30 5

Työympäristöä, tuotantohygieniaa, 

eläinten hyvinvointia tai ympäristön 

tilaa edistävät investoinnit (18 §)

- - 4 ja 5

1 mom. 1 ja 2 kohta 30

1 mom. 3 ja 4 kohta 35



Maatalouden investointituki

• 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 5 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.

• Asetusmuutos 751/2020; Nautakarjataloudessa tuetaan laajennusta vain 

emolehmätuotannossa. Muissa nautakarjatalouden investoinneissa tuetaan 

vain peruskorjausta ei laajennusta. 

www.ely-keskus.fi



Valtiontakaus

✓ Valtiontakaus

✓Lypsy- ja nautakarja-, sika-, lihasiipikarja-, lammas- ja 

vuohi- sekä hevostalous

✓Turkistalous-, kasvihuonetuotanto

✓Enintään 500 000 euroa

✓max. 80 % korkotukilainan määrästä koko laina-aikana

✓Tuen määrä väh. 0,15 %, max. 5,0

✓MMM ilmoittaa vuosittain tuen määräksi laskettavan osuuden

✓Kustannus; 
✓Kertamaksu 0,75 % takauksen määrästä, max. 200 eur 

✓ 0,75 % puolivuosittain takauksen jäljellä olevasta määrästä

www.ely-keskus.fi



Linkit

Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta;

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150241

Valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuesta

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150240

Laki maatalouden rakennetuista

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071476#L3P8

Ruokaviraston sivut maatalouden investointituelle, löytyy myös lomakkeet;

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

Ruokaviraston sivut nuoren viljelijän aloitustuelle, löytyy myös lomakkeet;

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/nuoren-viljelijan-aloitustuki/

Lainojen siirtolomake 502, suomi.fi ssä

https://www.suomi.fi/palvelut/lomake/hakemus-lainan-siirtamiseksi-henkilolta-toiselle-

valtionsaamisen-siirtamiseksi-lomake-502-ruokavirasto/27ef433b-8262-42ae-8c5e-

db0bd046574d

www.ely-keskus.fi
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KIITOS !

www.ely-keskus.fi
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