Nuorten viljelijöiden täydentävä tulotuki
Toimenpiteen nimi
Nuorten viljelijöiden täydentävä tulotuki
Rahasto
Maataloustukirahasto
Toimenpidetyyppi, johon kuuluu
Suorien tukien tuotannosta irrotettu tuki, nuorten viljelijöiden täydentävä tulotuki (artikla 27)
Alueellinen kattavuus
Koko Suomi
Tähän liittyvät erityistavoitteet
Erityistavoite 7 (art. 6(g)): Houkutellaan alalle nuoria ja uusia viljelijöitä ja helpotetaan yritystoiminnan
kehittämistä maaseutualueilla
Tulosindikaattorit
R.4. Tulotuen liittäminen vaatimuksiin ja hyviin käytäntöihin: Tulotuen piiriin kuuluvan käytössä olevan
maatalousmaan osuus, johon sovelletaan ehdollisuusjärjestelmää
R.30 Sukupolvenvaihdos: Niiden tuensaajien lukumäärä, jotka ovat perustamassa maatilaa YMP:n tuen avulla
Tuensaaja
Aktiiviviljelijä, joka täyttää nuoren viljelijän määritelmän
Lisätieto lausuntopyyntöön: Määritelmät ”aktiiviviljelijä” ja ”nuori viljelijä” on kuvattu luvussa 4.1.
Vaatimukset, joilla tehokkaasti vastataan erityistavoitteisiin
Nuorten viljelijöiden tulotuen myöntäminen äskettäin tilanpidon aloittaneille nuorille viljelijöille kannustaa
nuoria maatalousalalle ja helpottaa tilanpidon aloittamisvaihetta.
Perustason kuvaus
Tuen saaminen edellyttää ehdollisuuden vaatimusten noudattamista sekä tähän tukeen liittyvien määritelmien
ja suorien tukien vähimmäisvaatimusten täyttymistä.
Lisätieto lausuntopyyntöön: Määritelmät ja suorien tukien vähimmäisvaatimukset on kuvattu luvussa 4.1.
Tuki on WTO:n maataloussopimuksen liitteen 2 kohdan 5 mukaista tukea.
Tukikelpoisuusedellytykset
Nuoren viljelijän määritelmän mukainen 40 vuoden ikäraja tarkastellaan ensimmäisen perustulotuen
hakemuksen jättövuoden mukaan.
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Tuensaajan tulee olla oikeutettu perustulotukeen. Hänen tulee olla aloittanut tilanpito enintään viisi vuotta
ennen ensimmäisen nuoren viljelijän tuen tukihakemuksen jättämistä. Tilanpidon aloittamisella tarkoitetaan
ensimmäistä kertaa minkä tahansa maatilan hallintaan saamista pääasiallisena yrittäjänä. Harrastustoiminta ei
ole tässä tarkoitettua tilanpidon aloittamista.
Ensimmäinen nuorten viljelijöiden tuen tukihakemus on jätettävä viimeistään aloittamista seuraavana
viidentenä vuonna. Tukea myönnetään enintään viisi vuotta tuensaajaa kohden. Jos hakija haluaa saada tukea
koko viiden vuoden enimmäisajan, tuki on haettava perättäisinä vuosina.
Vuonna 2022 päättyvällä kaudella nuorten viljelijöiden tukea saaneet viljelijät ovat oikeutettuja tähän tukeen
yhteensä viiden vuoden ajan ottaen huomioon vuosien määrä, jolta tukea on jo myönnetty.
Lisätieto lausuntopyyntöön: Strategiasuunnitelma-asetuksen luonnoksen artiklan 27 mukaan nuorten
viljelijöiden tulotukea voidaan myöntää nuorille viljelijöille, jotka ovat äskettäin aloittaneet tilanpidon
ensimmäistä kertaa ja ovat oikeutettuja perustulotukeen.
Korvaustasot/laskentametodit
Nuorten viljelijöiden tulotukeen vuosittain käytettävissä oleva rahamäärä jaetaan niiden suorien tukien
tukikelpoisten hehtaareiden määrällä, joista myönnetään nuorten viljelijöiden tulotukea. Suunniteltu
toimenpiteen kokonaisrahoitus on asetettu tasolle, jonka mukaisen yksikkökustannustason arvioidaan
kannustavan nuoria ryhtymään maatalousyrittäjiksi.
Suunnitellut tuen yksikkökustannukset ja/tai alustava rahoitus
Suunnitellut
yksikkökustannukset
euroa/ha

2023

2024

2025

2026

2027

70-100

70-100

70-100

70-100

70-100

Määrien oikeutus
Tukea myönnetään tuensaajaa kohden enintään 150:ltä suorien tukien tukikelpoiselta hehtaarilta.
Suunnitellut vuosittaiset tuotokset

O.6 Nuorten viljelijöiden
tulotuen hehtaarit

2023
148 000

2024
148 000

2025
148 000

2026
148 000

2027
148 000

Alustava toimenpiteen kokonaisrahoitus
Alustava toimenpiteen
kokonaisrahoitus
suunniteltu tuotos *
yksikkökustannus, milj.
euroa

2023

2024

2025

2026

2027

13

13

13

13

13
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