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Nuoren viljelijän aloitustuki 2022

• Aloitustuesta saat apua, kun aloitat viljelijänä ensimmäistä kertaa. 
Tuki helpottaa elinkeinon siirtymistä sukupolvelta toiselle. 

• Tuen saaja:
• luonnollinen henkilö iältään hakemuksen vireille tullessa vähintään 18 vuotta ja 

enintään 40 vuotta tai yhteisö jossa enemmistöosuus ja määräysvalta 
tukikelpoisilla henkilöillä (ikää ja ammattitaitoa koskevat edellytykset). Ryhtyy 
ensimmäistä kertaa harjoittamaan maataloutta.

• Maatilaa kohden vain yksi tuki.
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Tuen saajan ammattitaitovaatimus

• Maataloustoiminnassa tarvittavana riittävänä ammattitaitona pidetään 
tuen kohteena olevan yritystoiminnan harjoittamisen kannalta 
tarkoituksenmukaista vähintään toisen asteen ammatillista 
luonnonvara-alan koulutusta tai sitä vastaavaa muuta koulutusta.

• Kolmen vuoden kokemus  maataloudes ta  s ekä yritys toiminnan 
harjoittamis en kannalta  tarkoituksenmukainen vähintään 20 
opintoviikon/ 30 opinto- ta i os aamis pis teen koulutus . Koulutuks een 
pitää  s is ältyä 10 opintoviikon/ 15 opinto- ta i os aamis pis teen verran 
ta loudellis ta  koulutus ta .
• Voidaan antaa 36 kk määräaika tuen myöntämisestä ammattitaitovaatimuksen 

täyttämiseen.
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Mitä aloittamistuessa tuetaan?

• Maataloudella tarkoitetaan peltoviljelyä, karjataloutta tai muuta 
tuotantoeläinten pitoa, kasvihuonetuotantoa, puutarha- ja 
taimitarhaviljelyä, turkistarhausta, hevostaloutta, porotaloutta, 
mehiläistaloutta, ammattimaista metsästystä, marjastusta tai 
sienestystä taikka muuta Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
liitteessä I tarkoitettujen tuotteiden tuotantotoimintaa. 

• Minimivaatimusten täyttymien
• Tuotannossa on noudatettava mitä ympäristöstä, hygieniasta ja eläinten 

suojelusta on säädetty.
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Tuen hakeminen

• Nuoren viljelijän aloitustukea on haettava viimeistään 24 kuukauden 
kuluttua tilanpidon aloittamisesta, mutta kuitenkin ennen kuin hakija 
täyttää 41 vuotta 

• Tukea voi hakea jatkuvasti
• Tukijaksot: 1.11.– 31.1./ 1.2.– 30.4./ 1.5.– 31.7./ 1.8.– 31.10.

• Jos haettu saantokirjan luonnoksen perusteella niin tilanpito on 
aloitettava ja hakijan on ryhdyttävä harjoittamaan tuotantotoimintaa 
viimeistään 9 kuukauden kuluessa tuen myöntämisestä
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Tuen hakeminen

• Nuoren viljelijän aloitustukea haetaan sähköisen HYRRÄ -
järjestelmän kautta 
https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html
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Aloitustuen määrä

Yrittäjätulon määrä 
vähintään

Avustuksen määrä 
korkeintaan

Korkotuen ja 
varainsiirtovapauden määrä 
korkeintaan

Korkotukilainan 
määrä*

25 000 € 35 000 €
35 000 €, josta 
korkotuen määrä enintään 30 
000 €.

enintään 230 000 €

15 000 € 10 000 € 20 000 €, josta korkotuen määrä 
enintään 15 000 €. enintään 150 000 €
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*korkeintaan 80 % tilan ja hankittavan irtaimen kokonaismäärästä



Varainsiirtoverovapaus

• Tuensaajan ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa kun hänelle myönnetään
korkotukilainaa kiinteistön ostoon.

• ELY-keskus kirjoittaa hakemuksesta varainsiirtoverovapaustodistuksen. 
Vapaamuotoiseen hakemukseen liitetään kopio korkotukilainan
velkakirjasta.
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Yrityksen taloudellinen asema

• Liiketoimintasuunnitelman perusteella yrittäjätulon pitää olla 
viimeistään kolmantena vuonna tuen myöntämisen jälkeen vähintään 
15 000 euroa tai 25 000 euroa

• Hakijan saama maatalouden yrittäjätulo saa olla max. 400.000 euroa 
• Tuensaajan muiden tulojen ylärajaa ei enää ole

• Yrittäjätuloa koskevan edellytyksen on täytyttävä ilman aloitustuen 
avustusosaa
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Liiketoimintasuunnitelma 

• Liiketoimintasuunnitelma vaaditaan kaikilta, oltava keskenään 
vertailukelpoisia, aina esitettävä tuen myöntämisen edellytyksiä 
koskevat tiedot (oikeat ja riittävät).

• Liiketoimintasuunnitelman sisältö koostuu viidestä osiosta: 
1. tuen hakijaa ja tilan hallintaa koskevat tiedot  
2. tuen hakijan ammattitaito 
3. tilan alkutilanteen tarkastelu 
4. tilan kehittäminen 
5. talouslaskelmat ja niiden perustelut 
6. tuen hakijan mielipide, mitkä seikat puoltavat valinnassa menestymiseen 
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Liiketoimintasuunnitelma

• Liiketoimintasuunnitelma on hakijaa sitova. 
• Aloittamisavustuksen 2. eli viimeinen erä voidaan maksaa sen jälkeen 

kun tukipäätöksellä hyväksytyn liiketoimintasuunnitelman moitteeton 
noudattaminen on varmistettu.

• Liiketoimintasuunnitelmassa esitettyjen kehittämistoimien toteutumista 
seurataan systemaattisesti ja ne kirjataan päätöksen ehdoksi.

11 23.12.2021   |   Ulla Torppa



Valintamenettely aloitustuessa

1. Tilan yritystoiminnan taloudelliset edellytykset (40%) - kannattavuus, 
maksuvalmius ja vakavaraisuus - maatalouden merkitys 
kokonaistulojen kannalta 

2. Tilan tuotantoedellytykset (30%) - esim. rakennukset, koneistus, 
pellot, verkottunut toiminta, työvoiman saatavuus automaation ja 
teknologian hyödyntäminen  

3. Tilan kehittämistoimet ja mahdollisuudet (30%) - kehittämistoimet 
joiden avulla parannetaan kilpailukykyä sekä kannattavuutta
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Aloitustuen maksaminen

• Nuorten viljelijöiden aloitustuen avustusosuus maksetaan ilman 
erillistä hakemusta kahtena samansuuruisena eränä.

Korkotukilaina
• Nostolupa haetaan ELY-keskukselta

• Nostoluvan myöntämisen edellytkset:
‒ Tuen ehtoja on noudatettu

‒ Kauppakirja ja kuitit irtaimiston hankinnasta nostolupahakemukseen

‒ Tosite kauppahinnan maksamisesta toimitettava ELY-keskukseen 1 kk:n kuluessa 
nostolupapäätöksestä
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Hakemuksen liitteet

1. Jäljennös kauppakirjasta, vuokrasopimuksesta tai muusta 
vastaavasta saantoasiakirjasta tai edellä mainittujen luonnoksesta 

2. Liiketoimintasuunnitelma  (Lnro 3430) 
3. Pankin luottolupaus (Lnro 3311) 
4. Vuokrasopimukset 
5. Verotustiedot jäljennös hakijan verotuspäätöksestä ja kohde 

maatilan verolomakkeesta 2 (maatalouden veroilmoitus) 
hakemuksen vireille tuloa edeltäneestä viimeksi toimitetusta 
verotuksesta
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Hakemuksen liitteet, jatkuu

• 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
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Hakemuksen liitteet, jatkuu

6. Velkaluettelo (Lnro 500 tai muuten vastaavat tiedot) 
7. Koulutodistukset sekä työkokemuksesta sanallinen selvitys ja 
yritystoiminnan kannalta merkitykselliset työtodistukset 
8. Jäljennökset tarjouksista, jotka liittyvät vuoden sisällä tukipäätöksestä 
hankittaviin koneisiin, laitteisiin ja eläimiin, tai muu selvitys hankittavasta 
irtaimistosta
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Hakemuksen liitteet, jatkuu

10. 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
11. Yhtymäsopimus, josta selviää, että jatkajalla on päätösvastuu (esim. 
vaiheittainen spv) 
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Yritystoiminnan jatkuminen

• 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.

18 23.12.2021   |   Ulla Torppa



CAP 27

• 2023 - 2027
• Suomen esitys CAP27 lähetetty komission hyväksyttäväksi 22.12.2021
• Nuoren viljelijän määritelmän mukaiset ikää, määräysvaltaa ja ammattitaitoa koskevat edellytykset 

vastaavat nykyistä 

• Jatkuvan kannattavan toiminnan edellytys 

‒ yrittäjätulovaatimus nykyisellään (25 000/15 000 euroa) 

• Avustuksen enimmäismäärä on 40 000/10 000 euroa

‒ kertakorvaus, joka maksetaan kahdessa erässä, lisäksi valtion takaus ja korkotuki

• Jos maataloutta harjoitetaan maatalousyhtymänä tai hakijana on yksityisoikeudellinen yhteisö, 
jossa on useita tuen edellytykset täyttäviä osakkaita, aloitustuki voidaan myöntää kullekin 
tuenhakijalle
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Lisätietoja:
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/nuoren-

viljelijan-aloitustuki/

Kehittämispäällikkö Maria Swanljung, 029 028 633
Tarkastaja Ulla Torppa, 050 3128 659

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