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Kuka voi saada aloitustukea?

Hakija
• Vähintään 18- ja enintään 40-vuotias
• Ryhtyy päävastuulliseksi maanviljelijäksi ensimmäistä kertaa
• Riittävä ammattitaito
• Yrittäjätulo maataloudesta on viimeistään tuen myöntämisvuotta

seuraavana kolmantena kalenterivuotena vähintään
- 25 000 euroa ja enintään 400 000 euroa

- 35.000 euron avustus ja 35 000 euron korkotuki + varainsiirtoverovapaus

- 15 000 euroa ja enintään 400 000 euroa
- 10 000 euron avustus ja 20 000 euron korkotuki + varainsiirtoverovapaus
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Kuka voi saada aloitustukea?

• Maatilaa kohden myönnetään yksi aloitustuki
• Jos hakija on luonnollinen henkilö, aloitustukea ei voida myöntää, 

jos henkilö on saanut aloitustukea aikaisemmin
• Jos hakija on yhteisö, tukea ei myönnetä, jos yhteisön 

määräysvaltaa käyttävälle osakkaalle tai jäsenelle on jo 
aikaisemmin myönnetty aloitustukea
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Aloitustuen hakeminen                                              

• Aloitustukea voi hakea jatkuvasti; päätökset tehdään 
kuitenkin hakupäivämäärän mukaan
- Päätös kahden kuukauden sisällä hakuajan viimeisestä päivämäärästä
- Hakujakso 1.11-31.1, 1.2-31.4, 1.5-31.7, 1.8-31.10
- Kaikki hakemukset läpikäyvät valintamenettelyn

• Hakemus tehdään luonnosten perusteella, ennen 
aloittamista

• Haetaan sähköisesti Hyrrässä (tai paperisena 
lomakkeella 3319 www.mavi.fi)

• Hakija enintään 40 vuotta hakemuksen vireilletuloaikana
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Tilanpidon aloittaminen

Tilanpito katsotaan aloitetuksi, kun hakija on saanut 
hallintaansa maatilan tai maatilan osan, jolla hakija on 
saavuttanut tai voi saavuttaa vähintään 12 000 euron 
vuotuisen maatalouden yrittäjätulon.

Tärkeä asia! Aloittanut  ei aloittanut  ratkaistaan 
tämän perusteella.  Jos on jo ennestään saanut 
yrittäjätuloa ”liikaa”, ei ole enää aloittava nuori viljelijä.
Yrittäjätulo selvitetään liiketoimintasuunnitelmassa 
laskelmien avulla.
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Tilanpidon aloittaminen
Aloittamisajankohta ratkaistaan sen hetken perusteella, jona 
hakija päävastuullisena on allekirjoittanut luovutuskirjan tai 
vuokrasopimuksen ja saanut hallintaansa:
- yhden tai useamman tilan taikka tilan osan, jotka muodostavat 
maatilataloudellisen kokonaisuuden, jolla voidaan saavuttaa 
vaadittu yrittäjätulo
- jos kiinteistö on saatu perinnönjaossa, osituksessa tai 
testamentilla aloittamisen ajankohdaksi katsotaan hetki jona 
edelliset saanut lainvoiman ja hakija saanut hallintaansa yllä 
tarkoitetun maatilataloudellisen kokonaisuuden
- jos hallinta siirtyy myöhemmin kuin luovutuskirjan 
allekirjoituspäivänä taikka hetkenä jona saa lainvoiman, niin 
hallinnan siirron ajankohta katsotaan aloituspäivämääräksi
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Ammattitaitovaatimus
Luonnollinen henkilö hakijana
- tuen kohteena olevan yritystoiminnan harjoittamisen kannalta 

tarkoituksenmukainen vähintään toisen asteen ammatillinen luonnonvara-alan tai 
muu vastaava koulutus; 
tai

- kolmen vuoden kokemus maataloudesta sekä yritystoiminnan harjoittamisen 
kannalta tarkoituksenmukainen vähintään 20 opintoviikon/30 opintopisteen 
koulutus, johon sisältyy 10 opintoviikkoa/15 opintopisteen verran taloudellista 
koulutusta.

- Ammattitaitovaatimuksen täyttyminen voidaan osoittaa myös 
oppisopimuskoulutuksella tai näyttötutkinnolla

Kaksi tai useampi luonnollinen henkilö hakijana
- jokaisella hakijalla on vähintään kolmen vuoden työkokemus ja vähintään puolella 

edellä mainittu koulutus. Aviopuolisot: sama periaate

Yhteisöt
- Ammattitaitovaatimuksen tulee täyttyä henkilöillä, joilla määräysvalta yhteisössä

Jos ammattitaitovaatimus ei hakuhetkellä täyty, tuen myöntämisen 
edellytyksenä on, että hakija sitoutuu täyttämään 
ammattitaitovaatimuksen 36 kuukauden kuluessa tuen myöntämisestä.
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Tuen saaja

• Tukea voidaan myöntää 
- yhdelle luonnolliselle henkilölle 
- useammalle luonnolliselle henkilölle yhteisesti
- yksityisoikeudelliselle yhteisölle (erilaiset yhtiöt) 

joka ensimmäistä kertaa ryhtyy tilanpidosta vastaavaksi 
elinkeinonharjoittajaksi harjoittamaan maataloutta.

• Jos hakija on yhteisö, tulee määräysvalta yhteisössä olla yhdellä tai 
useammalla luonnollisella henkilöllä, joka täyttää tuen myöntöedellytykset.
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Yrittäjätulo
- Lasketaan maataloudesta saatavista tuotoista vähentämällä 

maatalouteen kohdistuvat muuttuvat ja kiinteät kulut, poistot ja 
velkojen korot.
-> Muuttuviin kuluihin ei lueta hakijan omasta työstä 

aiheutuneita  palkkakuluja
- Aloittamisavustus jaksotetaan tuotoiksi maksuerien mukaisesti. 

Yrittäjätulovaatimuksen on täytyttävä myös ilman jaksotettua 
avustusta.

- Maatalouden yrittäjätulon on täytyttävä 
liiketoimintasuunnitelmassa esitettyjen tietojen perusteella 
viimeistään kolmantena kalenterivuotena tuen myöntämisestä. 
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Yrittäjätulovaatimukset ja tuen tasot
Tilalta kertyvän maatalouden yrittäjätulon on oltava viimeistään 
kolmantena kalenterivuotena tuen myöntämisestä: 

- vähintään 25 000 euroa. 
→ Aloitustukena voidaan myöntää avustusta enintään 35 000 euroa ja 
korkotukena + varainsiirtoverovapautena enintään 35 000 euroa, josta 
enintään 30 000 euroa korkotukena. 
Korkotukilainaa enintään 230 000 euroa tai 80 % hyväksytyistä 
kustannuksista. Korkotukea maksetaan enintään viisi vuotta.

- vähintään 15 000 euroa. 
→ Aloitustukea voidaan myöntää avustuksena 10 000 euroa ja korkotukena + 
varainsiirtoverovapautena enintään 20 000 euroa, josta enintään 15 000 
euroa korkotukena.
Korkotukilainaa enintään 150 000 euroa tai 80 % hyväksytyistä 
kustannuksista. Korkotukea maksetaan enintään viisi vuotta.
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Yrittäjätulovaatimukset ja tuen tasot

• Myönnettäessä tukea yhteisesti useammalle kuin 
yhdelle maatalousyrittäjälle kunkin hakijan osuutta 
vastaavan osan maatilasta on täytettävä 
yrittäjätulovaatimukset
- Myönnettäessä tukea yhteisesti puolisoille riittää, 

että puolisot yhdessä täyttävät säädetyn 
yrittäjätulovaatimuksen

-Jos hakija on yhteisö, riittää että yhteisö täyttää 
yrittäjätuloehdot

Joulukuu 2017Sivu 11



Liiketoimintasuunnitelma
• Liiketoimintasuunnitelma vaaditaan kaikilta, oltava keskenään 

vertailukelpoisia, aina esitettävä tuen myöntämisen edellytyksiä 
koskevat tiedot (oikeat ja riittävät).

• Liiketoimintasuunnitelmaan tulee sisältyä seuraavat tiedot: 
- tuen hakijaa ja tilan hallintaa koskevat tiedot (mm 
ammattitaito)
- tilan alkutilanteen tarkastelu
- tilan kehittämissuunnitelma ja toiminnan tavoitteet
- talouslaskelmat ja niiden perustelut
-tuen hakijan mielipide, mitkä seikat puoltavat valinnassa 
menestymisen

• Tilan kehittäminen spv:n yhteydessä!
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Liiketoimintasuunnitelma

• Liiketoimintasuunnitelma on hakijalle sitova ja tulee 
toteuttaa ”moitteettomasti”.  Hakija allekirjoittaa sen.
- Saavutettava liiketoimintasuunnitelmassa laskettu yrittäjätulo
- Toteutettava liiketoimintasuunnitelmassa suunnitellut 

kehittämistoimet
- REALISTINEN!!!!!!
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Liiketoimintasuunnitelma 

• Esim. 
- 1 robotin navetta. ProAgrian tulosten perusteella yrittäjätulo      

v. 2015   10151 € – 114 861 €

- Liiketoimintasuunnitelma (1 robotin navetta 75 lehmää, peltoa 
n. 60 ha), jonka perusteella haettu nuoren viljelijän aloitustukea, 
yrittäjätulo laskelman perusteella 

189 777 €
• Realisimia?
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Tilanpidon aloittamisesta aiheutuvat hyväksyttävät 
kustannukset

Korkotukea voidaan myöntää seuraaviin tilanpidon aloittamisessa 
tarpeellisiin kustannuksiin:

• Yhden tai useamman maatilan, maatilan osan taikka maatilan osien 
hankintahinta (ositus, perinnönjaon lunastushinta, tasinko, lakiosan 
täydennys jne)

• Maatilan hankinnan yhteydessä hankittujen tai vuoden kuluessa 
tukipäätöksestä hankittavien tarpeellisten maatalouskoneiden,  
laitteiden tai tuotantoeläinten hankintahinta 

Korkotukea ei myönnetä aineettomiin oikeuksiin, kuten osakkeisiin 
eikä sellaiseen osaan hankinnan kustannuksista, johon kohdistuu 
tilanpidon aloittamisen yhteydessä siirrettävään tuettuun lainaan 
liittyvä korkotuki tai -etuus, jota ei ole käytetty loppuun
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Maatilan tuotanto-olosuhteet

• Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuen kohteena 
olevalla maatilalla noudatetaan sellaisia asianomaista 
tuotannonalaa koskevia pakollisia vaatimuksia, jotka 
perustuvat ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia 
koskevaan Euroopan unionin ja kansalliseen 
lainsäädäntöön.  

• Edellä tarkoitettujen vaatimusten täyttyminen voidaan 
todeta viranomaisten suorittamien tarkastusten tai 
valvontojen perusteella, viranomaisten päätösten 
perusteella, hakijan esittämän selvityksen perusteella tai 
maatilakäynnin perusteella. 
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Valintakriteerit

1. Tilan yritystoiminnan taloudelliset edellytykset (painoarvo 
40 %): kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus...

2. Tilan tuotantoedellytykset (30 %): tuotannon kannalta 
oleelliset rakennukset, koneet, pellot jne

3. Tilan kehittämistoimet ja mahdollisuudet (30%): 
kehittämistoimien realistisuus

0-3 pistettä/kohta. Tuen saaminen vaatii vähintän 1,1 pistettä.
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Aloitustuen (avustus) maksaminen

• Avustuksena myönnetty nuoren viljelijän aloitustuki 
maksetaan ilman erillistä hakemusta. Avustus maksetaan 
kahtena vuotuisena eränä, 31.3 tai 31.10. 

• Avustuksen ensimmäisen erän maksamisen edellytyksenä on, 
että tuen saaja esittää selvityksen tilanpidon aloittamisesta. 

• Avustuksen toisen erän maksamisen edellytyksenä on, että 
tuen saaja osoittaa täyttävänsä ammattitaitovaatimuksen 
sekä taloudellisen elinkelpoisuuden vaatimuksen. Selvitykset 
tästä on oltava ELY-keskuksessa viimeistään kaksi kuukautta 
ennen maksupäivää (31.1 tai 31.8) päätöksessä mainitut 
erityisehdot!

• Jokaisen maksukerran yhteydessä tehdään valvontaotanta

Joulukuu 2017
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Aloitustukeen liittyvän lainan nostaminen
• Tuen kohteena oleva laina voidaan nostaa kahdessa erässä 

- 1. erä nostettava 10 kk sisällä päätöspäivämäärästä
• ELY-keskukselta pitää AINA hakea NOSTOLUPA (HYRRÄ tai 

lomake 2330)
• Nostoluvan myöntämisen edellytyksenä:

- tuen ehtoja on noudatettu
- kauppakirja ja kuitit irtaimiston hankinnasta 

nostolupahakemukseen

Tosite kauppahinnan maksamisesta toimitettava ELY-
keskukseen kuukauden kuluessa nostolupapäätöksestä
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Aloitustukeen liittyvät tuen siirrot                                              

• Tilanpidon aloittamiseen liittyvän kiinteistön hankinnan yhteydessä 
voidaan edelliselle omistajalle myönnetyt tuetut lainat siirtää 
tilanpidon jatkajalle, jos jatkaja täyttää niitä koskevat ehdot. Uutta 
lainaa ei myönnetä sille osalle kauppaa, johon siirrettävä laina 
liittyy. 

• Aloitustukipäätöksen mukainen oikeus maksamatta olevaan tukeen 
voidaan myös siirtää toiselle henkilölle tai taholle, jos kyseisen tuen 
myöntämisen edellytykset täyttyvät. 
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Varainsiirtoverovapaus

• Tuensaajan ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa kun hänelle 
myönnetään korkotukea kiinteistön ostoon

• ELY-keskus kirjoittaa hakemuksesta 
varainsiirtoverovapaustodistuksen. Vapaamuotoiseen 
hakemukseen liitetään kopio korkotukilainan velkakirjasta.
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Huom!

• Tuen saajan on viivytyksettä ilmoitettava ELY-keskukselle 
sellaisista asemaansa, toimintaansa tai tuettavaa 
toimenpidettä koskevista muutoksista, joilla voi olla 
vaikutusta tuen maksamisen edellytyksiin tai jotka voivat 
johtaa tuen takaisinperintään

• Tuen kohteena olevaa yritystoimintaa ei saa lopettaa eikä 
olennaisesti supistaa ennen kuin viisi vuotta on kulunut tuen 
viimeisen erän maksamisesta tai nostamisesta.
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Hakemukseen on liitettävä:
1. Jäljennös kauppakirjan, vuokrasopimuksen tai muun 

vastaavan saantoasiakirjan luonnoksesta

2. Liiketoimintasuunnitelma. Lnro 3430

3. Lainamuotoista tukea haettaessa on aina pyydettävä pankista 
luottolupaus kyseisen luoton myöntämisestä Lnro 3311. 

4. Yhtymäsopimus, josta selviää, että jatkajalla on päätösvastuu 
(esim. vaiheittainen spv)    
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Hakemukseen on liitettävä
4. Verotustiedot
• jäljennös hakijan ja luopujan verolomakkeesta 2 (maatalouden 

veroilmoitus) hakemuksen vireille tuloa edeltäneestä viimeksi 
toimitetusta verotuksesta.

• Jäljennös hakijan viimeisimmästä verotuspäätöksestä
• jäljennös verolomakkeista, joilla hakija on ilmoittanut 

elinkeinotulonsa verottajalle hakemuksen vireille tuloa edeltäneenä 
vuotena.

• luotettava selvitys tulojen muutoksista, jos ne ovat olennaisesti 
muuttuneet tai tulevat muuttumaan toimitetun verotuksen 
mukaisista tuloista. Jos mainitut muutokset perustuvat muutoksiin 
työ- ja virkasuhteessa, on siitä toimitettava työnantajan todistus.

Joulukuu 2017Sivu 24



Hakemukseen on liitettävä

5. Koulutodistukset sekä työkokemuksesta sanallinen selvitys ja 
yritystoiminnan kannalta merkitykselliset työtodistukset.

6.   Jäljennökset tarjouksista, jotka liittyvät vuoden sisällä 
tukipäätöksestä hankittaviin koneisiin, laitteisiin ja eläimiin, tai muu 
selvitys hankittavasta irtaimistosta.

7. Jos hakijana on yhteisö, on hakemukseen lisäksi liitettävä:
• tuloslaskelma ja tase;
• tuen hakijan kaupparekisteriote ja oikeushenkilön osalta yhteisön 

säännöt, jos hakija on kaupparekisteriin merkitty yritys;
• muun yksityisen tai julkisen yhteisön osalta selvitys 

nimenkirjoitusoikeudesta
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Hakeminen

Hyrrä
• Nuoren viljelijän aloitustuki, pankkitunnukset 

riittävät hakemuksen tekoon 
• Täytä kaikki kohdat
• Tavoitteissa 1. vuosi = tuen myöntämisvuotta seuraava vuosi 

ja 3. vuosi (jolloin saavutettava vaadittu yrittäjätulo) tuen 
myöntämisvuotta seuraava kolmas kalenterivuosi
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Hyrrä

• Lisää kaikki  em. vaadittavat liitteet pdf-tiedostona ja kaikki 
liitteet mukaan heti hakemusta jätettäessä  nopeuttaa 
hakemuksen käsittelyä, kun ei tarvitse pyytää lisätietoja

• Pankin luottolupaus!
• Hakemusta jätettäessä yritysmuoto valmiina, että ei ole 

tarvetta muuttaa yritysmuotoa hakemisen jälkeen.
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KIITOS!

http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-
palvelut/viljelija/Sivut/nuoren_viljelijan_aloitustuki.aspx

Lisätietoja tuista ja hakemisesta:
https://hyrra.mavi.fi/
www.mavi.fi
www.ely-keskus.fi/pohjanmaa
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