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Viite

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020; Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) n:o 1305/2013 artikla 49.

Asia

PÄÄTÖS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2014–
2020 TOTEUTUKSESSA KÄYTETTÄVISTÄ VALINTAPERUSTEISTA

Rakennetuet
M04 Investoinnit fyysiseen omaisuuteen
Maatalouden investoinnit (alatoimenpide 4.1)
Valintaperusteet muodostuvat kuudesta aihealueesta, joiden avulla varmistetaan, että tuettava hanke edistää
toimenpidettä koskevia ohjelmassa ja sitä koskevassa kansallisessa lainsäädännössä esitettyjä tavoitteita. Kustakin
aihealueesta voi saada enintään kolme pistettä. Hanke pisteytetään sen mukaan, mitä pistekuvaukseen sopivia
tunnistettavia ominaisuuksia hankkeella on. Mikäli hanke ei täytä valintaperustetta lainkaan, hanke saa kyseisestä
aihealueesta nolla pistettä.
Aihealueet arvotetaan painokertoimen avulla siten, että painotettu maksimipistemäärä on kolme. Kaikkien
rahoitettavien hankkeiden on saatava pisteitä vähintään kolmesta aihealueesta siten, että painotettu
kokonaispistemäärä on vähintään 1,1 pistettä. Valintaperusteita sovelletaan yhdenmukaisesti kaikilla ELYkeskusalueilla.
1. Vaikutus tuen kohteena olevan yrityksen talouteen (25 %) Tarkastelussa huomioidaan pitkän aikavälin vaikutukset
3 pistettä

2 pistettä

1 pistettä

Liiketoimintasuunnitelma/ muu suunnitelma osoittaa suunnitellun investoinnin parantavan merkittävästi maatilalta saavutettavaa yrittäjätuloa/ muun selvityksen perusteella
esitettyä taloudellista tulosta.
Liiketoimintasuunnitelma/ muu suunnitelma osoittaa suunnitellun investoinnin parantavan selkeästi maatilalta saavutettavaa yrittäjätuloa/ muun selvityksen perusteella
esitettyä taloudellista tulosta.
Liiketoimintasuunnitelma/ muu suunnitelma osoittaa suunnitellun investoinnin parantavan jonkin verran maatilalta saavutettavaa yrittäjätuloa/ muun selvityksen perusteella
esitettyä taloudellista tulosta.

2. Vaikutus tuen kohteena olevan yrityksen kilpailukykyyn (20 %) Tarkastelussa huomioidaan pitkän aikavälin
vaikutukset
3 pistettä
2 pistettä
1 pistettä

Liiketoimintasuunnitelma/ muu suunnitelma osoittaa suunnitellun investoinnin
parantavan merkittävästi maatilan kilpailukykyä.
Liiketoimintasuunnitelma/ muu suunnitelma osoittaa suunnitellun investoinnin parantavan selkeästi maatilan kilpailukykyä.
Liiketoimintasuunnitelma/ muu suunnitelma osoittaa suunnitellun investoinnin parantavan jonkin verran maatilan kilpailukykyä.

3. Vaikutus ympäristöön (20 %)
3 pistettä

2 pistettä

Rakentamisinvestoinnin ulko- ja sisätiloissa hyödynnetään soveltuvissa kohteissa
pääosin ja innovatiivisesti uusiutuvia luonnonvaroja/ investoinnin avulla rakennuksen tai
tuotannon energiankäyttö tehostuu oleellisesti/ investointi edistää monivaikutteisesti
lannan käsittelyä/toiminnalliset ratkaisut vähentävät merkittävästi ajoneuvoliikennettä tai
parantavat logistiikkaa/investointi parantaa merkittävästi pellon kasvukuntoa tai maan
rakennetta/ rakentamisinvestointi tuottaa merkittävää lisäarvoa tila- ja
maaseutuympäristöön.
Rakentamisinvestoinnin ulko- ja sisätiloissa hyödynnetään soveltuvissa kohteissa osittain
uusiutuvia luonnonvaroja/ investoinnin avulla rakennuksen tai tuotannon energiankäyttö
tehostuu jonkin verran/ investointi edistää lannan käsittelyä/ toimin-nalliset ratkaisut
vähentävät ajoneuvoliikennettä tai parantavat logistiikkaa/ investointi parantaa pellon
kasvukuntoa tai maan rakennetta/ rakentamisinvestointi tuottaa lisäarvoa tila- ja
maaseutuympäristöön.
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Rakentamisinvestoinnin ulko- ja sisätiloissa hyödynnetään soveltuvissa kohteissa
niukasti uusiutuvia luonnonvaroja/ investoinnin avulla rakennuksen tai tuotannon
energiankäytössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia/ investointi edistää jossain määrin
lannan käsittelyä/ toiminnalliset ratkaisut vähentävät osittain ajoneuvoliikennettä tai
parantavat logistiikkaa/ investointi parantaa jossain määrin pellon kasvukuntoa tai maan
rakennetta/ rakentamisinvestoinnilla ei ole kielteisiä vaikutuksia tila- ja maaseutuympäristöön.

4. Vaikutus tuotanto-olosuhteisiin (15 %)
3 pistettä

2 pistettä

1 pistettä

Tuotantotilojen suunnittelussa on sovellettu esimerkillisesti ja innovatiivisesti uutta
tutkimustietoa toiminnallisuudesta, eläinten hyvinvoinnista, tuotantohygieniasta ja
riskeistä sekä työskentelyn turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista/ maatilan tuotantoolosuhteet tai varastointiolosuhteet paranevat merkittävästi/suunnitteluratkaisuissa on
otettu monipuolisesti huomioon toiminnan kehittämis- ja laajentamismahdollisuudet
tulevaisuudessa.
Tuotantotilojen suunnittelussa on sovellettu uutta tutkimustietoa toiminnallisuudesta,
eläinten hyvinvoinnista, tuotantohygieniasta ja riskeistä sekä työskentelyn
turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista/ maatilan tuotanto-olosuhteet tai
varastointiolosuhteet paranevat/ suunnitteluratkaisuissa on otettu hyvin huomioon
toiminnan kehittämis- ja laajentamismahdollisuudet tulevaisuudessa.
Tuotantotilojen suunnittelussa on hyväksyttävällä tavalla otettu huomioon
toiminnallisuus, eläinten hyvinvointi, tuotantohygienia ja riskit sekä työskentelyn
turvallisuus ja työhyvinvointi/ maatilan tuotanto-olosuhteet tai varastointiolosuhteet ovat
hyväksyttävät/ suunnitteluratkaisuissa tulevaisuuden toiminnan kehittämis- ja
laajentamismahdollisuudet on otettu huomioon.

5. Vaikutus ohjelman muiden tavoitteiden toteutumiseen, esimerkiksi onko kyseessä yhteishanke
3 pistettä

2 pistettä

1 pistettä

Teknisissä järjestelmissä käytetään uutta teknologiaa ja innovatiivisia ratkaisuja/
kyseessä on vähintään kahden hakijan yhdessä toteuttama hanke/ hanke liittyy osaksi
laajempaa alueellista kokonaisuutta, esimerkiksi osaksi paikallista lähituotantoketjua.
Teknisissä järjestelmissä käytetään myös uutta teknologiaa/ kyseessä on yhden hakijan
toteuttama hanke, jota vähintään yksi muu yrittäjä hyödyntää/ hankkeella on merkitystä
osana paikallista lähituotantoketjua.
Teknisten järjestelmien suunnittelu vastaa toiminnan nykyaikaisia perusvaatimuksia/
hanke luo yhteistyön edellytyksiä.

6. Elinkeinon merkitys kokonaistulonmuodostuksen kannalta ja tuettavan hankkeen vaikutus (10 %)
3 pistettä
2 pistettä
1 pistettä

Investoinnin toteuttamisen jälkeen maataloudella on erittäin suuri merkitys hakijan
kokonaistulonmuodostuksen kannalta.
Investoinnin toteuttamisen jälkeen maataloudella on olennainen merkitys hakijan
kokonaistulonmuodostuksen kannalta.
Investoinnin toteuttamisen jälkeen maataloudella on jonkin verran merkitystä hakijan
kokonaistulonmuodostuksen kannalta.

Ympäristön tilaa parantavissa investoinneissa ja laadun parantamiseen tähtäävissä investoinneissa valintakriteereiden
1) ja 2) painokertoimet ovat 15 %, 3) ja 4) painokertoimet ovat 25 % ja valintakriteereiden 5) ja 6) painokertoimet ovat
10 %.
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M06 Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen
Nuorten viljelijöiden aloitustuki (alatoimenpide 6.1)
Valintaperusteet muodostuvat kolmesta aihealueesta, joiden avulla varmistetaan, että tuettava hanke edistää
toimenpidettä koskevia ohjelmassa ja sitä koskevassa kansallisessa lainsäädännössä esitettyjä tavoitteita Kustakin
aihealueesta voi saada enintään kolme pistettä. Hanke pisteytetään sen mukaan, mitä pistekuvaukseen sopivia
tunnistettavia ominaisuuksia hankkeella on. Mikäli hanke ei täytä valintaperustetta lainkaan, hanke saa kyseisestä
aihealueesta nolla pistettä.
Aihealueet arvotetaan painokertoimen avulla siten, että painotettu maksimipistemäärä on kolme. Kaikkien
rahoitettavien hankkeiden on saatava pisteitä vähintään kahdesta aihealueesta siten, että painotettu
kokonaispistemäärä on vähintään 1,1 pistettä. Valintaperusteita sovelletaan yhdenmukaisesti kaikilla ELYkeskusalueilla.
1. Tilan yritystoiminnan taloudelliset edellytykset (40 %)
3 pistettä

2 pistettä

1 pistettä

Liiketoimintasuunnitelmassa esitettyjen maatilan kannattavuutta, maksuvalmiutta ja
vakavaraisuutta kuvaavien tunnuslukujen perusteella tilan taloudelliset
toimintaedellytykset ovat keskimääräistä paremmat, lisäksi maataloudella on erittäin
suuri merkitys hakijan kokonaistulonmuodostuksen kannalta.
Liiketoimintasuunnitelmassa esitettyjen maatilan kannattavuutta, maksuvalmiutta ja
vakavaraisuutta kuvaavien tunnuslukujen perusteella tilan taloudelliset
toimintaedellytykset ovat hyvät, lisäksi maataloudella on olennainen merkitys hakijan
kokonaistulonmuodostuksen kannalta.
Liiketoimintasuunnitelmassa esitettyjen maatilan kannattavuutta, maksuvalmiutta ja
vakavaraisuutta kuvaavien tunnuslukujen perusteella tilan taloudelliset
toimintaedellytykset ovat tyydyttävät, maataloudella on jonkin verran merkitystä hakijan
kokonaistulon-muodostuksen kannalta.

2. Tilan tuotantoedellytykset (30 %)
3 pistettä

2 pistettä

1 pistettä

Tilan tuotantoedellytykset (esimerkiksi harjoitettavan tuotannon kannalta tarpeelliset ja
tarkoituksenmukaiset rakennukset, koneistus, pellot, verkottunut toiminta, työvoiman
saatavuus, automaation ja teknologian hyödyntäminen) mahdollistavat suunnitellun
toiminnan erittäin hyvin.
Tilan tuotantoedellytykset (esimerkiksi harjoitettavan tuotannon kannalta tarpeelliset ja
tarkoituksenmukaiset rakennukset, koneistus, pellot, verkottunut toiminta, työvoiman
saatavuus, automaation ja teknologian hyödyntäminen) mahdollistavat suunnitellun
toiminnan.
Tilan tuotantoedellytykset (esimerkiksi harjoitettavan tuotannon kannalta tarpeelliset ja
tarkoituksenmukaiset rakennukset, koneistus, pellot, verkottunut toiminta, työvoiman
saatavuus, automaation ja teknologian hyödyntäminen) soveltuvat suunniteltuun
toimintaan kohtuullisten kehittämistoimien jälkeen.

3. Tilan kehittämistoimet ja mahdollisuudet (30 %)
3 pistettä

2 pistettä

1 pistettä

Liiketoimintasuunnitelmassa on esitetty realistiset tilaa koskevat kehittämistoimet, joiden
toteuttamiseen tilan lähtötilanne huomioiden on erinomaiset mahdollisuudet ja joiden
avulla tilalla on erinomaiset mahdollisuudet kilpailukykyiseen ja kannattavaan
toimintaan.
Liiketoimintasuunnitelmassa on esitetty realistiset tilaa koskevat kehittämistoimet, joiden
toteuttamiseen tilan lähtötilanne huomioiden on hyvät mahdollisuudet ja joiden avulla
tilalla on hyvät mahdollisuudet kilpailukykyiseen ja kannattavaan toimintaan.
Liiketoimintasuunnitelmassa on esitetty tilaa koskevat kehittämistoimet, joiden
toteuttamisessa tilan lähtötilanne huomioiden on haasteita, mutta joiden avulla tilalla on
mahdollisuudet kilpailukykyiseen ja kannattavaan toimintaan.
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