
Maatalouden investointituet 
Tuen saaja 

Tuotannon edellytykset 

Tukitasot ja –kohteet 

Tuen haku ja myöntö 
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Maatilojen investointituet 
• Maatalouden tukemista, pääpaino maatilojen kilpailukykyä ja 

kannattavuutta parantavissa investoinneissa 

• Tavoitellaan  
• Kilpailukyvyn, kannattavuuden ja tuotanto-olosuhteiden 

parantamista 
• Eläinten hyvinvoinnin, työympäristön ja energiatehokkuuden 

parantamista 
• Vaikuttaminen maatalouden aiheuttamaan ilmasto- ja 

ympäristökuormitukseen 

• Jatkuva haku, tuki myönnetään tukijaksoittain määrärahojen 
puitteissa 

• Investointitukihanketta ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä 
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Tuen saaja 
• 18 v. 

• Ammattitaitovaatimus 

• Luonnollinen henkilö 

• Yksityisoikeudellinen yhteisö, joka harjoittaa elinkeinonaan 
maataloutta (esimerkiksi Oy, jossa määräysvalta väh. yhdellä 
luonnollisella henkilöllä) 

• Myös yksityisoikeudellinen yhteisö, jonka 
• Osakkaista tai jäsenistä enemmän kuin puolet on luonnollisia 

henkilöitä ja  
• Tarkoituksena on edistää yhteistoimintaa osakkaiden tai 

jäsenten harjoittamassa maatalouden tuotantotoiminnassa 
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Maatilaa ja tuotantotoimintaa koskevat 
edellytykset 

• Maatalouden kannattavuus ja vakavaraisuus 
• Tarkastelu perustuu liiketoimintasuunnitelman yrittäjätuloon ja 

kannattavuuskertoimeen  
• Liiketoimintasuunnitelman mukaan maatalouden yrittäjätulo 

vähintään 25 000 €, tarkastellaan 5 vuoden kuluttua tuen 
myöntämisestä.  

• Maatalousyrittäjien yhteenliittymissä kannattavuuden tulee 
täyttyä vähintään puolella osakkaista tai jäsenistä 

• Markkinat tuotteille 

• Täydentävien ehtojen noudattaminen 

• Investoinnin yleinen tukikelpoisuus (mm. luvat)  
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Liiketoimintasuunnitelma 

• Vaaditaan muissa investoinneissa paitsi: 
• Salaojitus 
• Mehiläistalous 
• Sadonkorjuukoneen hankinta yhteiskäyttöön 
• Työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia tai 

ympäristön tilaa edistävät investoinnit 

• Suunnitelman kustannukset sisältyvät investoinnin 
hyväksyttäviin kustannuksiin, eli mahdollista saada tukea 
liiketoimintasuunnitelman tekemiseen. 
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Tukikohteet ja tukitasot 

TUKIKOHDE                  AVUSTUS-%       KT-% 

Lypsy- ja nautakarjatalous        40*         60 (10) 

Sikatalous          30*            65 (10) 

Lihasiipikarjatalous        20*         65 (10) 

Lammas- ja vuohitalous       40*         60 (10) 

Hevostalous         30        65 (10) 

 

* Nuorille  + 10 % (tuen hakija max. 40 v. JA alle 5 v. tilanpidon 
aloittamisesta) 
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Tukikohteet ja tukitasot 

TUKIKOHDE                  AVUSTUS-%       KT-% 

Mehiläistalous         25           - 

•myös koneet ja laitteet 

Kasvihuonetuotanto        30*        65 (10) 

Salaojitus          35           - 

 

* Nuorille  + 10 % (tuen hakija max. 40 v. JA alle 5 v. tilanpidon 
aloittamisesta) 
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Tukikohteet ja tukitasot 

TUKIKOHDE                  AVUSTUS-%       KT-% 

Kuivaamo                 25*         65 (10) 

Sadonkorjuukone yhteis-       10          - 

käyttöön 

• perunan ja sokerijuurik- 

   kaan nostokoneet 

 

* + 5 %, jos kuivaamoa käytetään kahden tai useamman maatilan 
tarpeisiin  
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Tukikohteet ja tukitasot 

TUKIKOHDE                  AVUSTUS-%       KT-% 

Tuotantovarasto      30          65 (10) 

 Tuote- tuotantopanos- ja  

 tarvikevarastot 

Konevarasto      20    - 

Energiantuotanto      35   - 

Maataloustuotteiden      30   - 

myyntikunnostus  

 myös koneet ja laitteet 
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Tukikohteet ja tukitasot 

TUKIKOHDE                  AVUSTUS-%       KT-% 

Työympäristöä, tuotanto- 
hygieniaa, eläinten hyvin- 
vointia tai ympäristön tilaa  
edistävät investoinnit        30   - 
 investointi parantaa jo  
   olemassa olevaa tuotanto- 
   rakennusta eikä lisää 
 tuotantokapasiteettia 

• Lietelannan multaavissa levityslaite-investoinneissa avustusta 
korotetaan 10 % 
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Tuen haku ja myöntö 

• Vain tukiehdot täyttävät hakemukset mukana 
valintamenettelyssä 

→ tarvittavat asiakirjat, huom. viranomaisluvat 

• Tuen vähimmäismäärät: 
• Rakentaminen 7000 € 
• Muut kohteet  3000 € 
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Investoinnin rahoituksessa huomioitava 

• Rahoitus täytyy olla kunnossa koko investoinnille 
• Myös avustuksen osalta 

• Tuki maksetaan jälkikäteen 

• Ensin pitää itse maksaa laskut, vasta sitten voit hakea tuen 
maksatusta 
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Esimerkki salaojituksen avustuksesta 
• Salaojitus  

• Tukitaso 35 %, tuen vähimmäismäärä 3000 € 
• Hyväksytyn kustannuksen enimmäismäärä 3,60 €/m 
• Arvioidaan, että salaojaa tehdään keskimäärin 500 m/ha 

 
-> 5 hehtaarin salaojitus riittää tuen saamiseen:  
 500 m * 5 ha * 3,6 €/m * 0,35 = 3 150 € 
 
Hankkeen kokonaiskustannus:  
  2500 m * 3,6 €/m = 9000 € 
-> tuen jälkeen itselle jää maksettavaa: 9000 € - 3150 € = 5 850 € 
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