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Aloitustuesta saat apua, kun aloitat viljelijänä 
ensimmäistä kertaa. Tuki helpottaa elinkeinon 
siirtymistä sukupolvelta toiselle. Huolellinen liike-
toimintasuunnitelma ja riittävä osaaminen luovat 
menestymisen eväät.

Tukea voi hakea…
• alle 41-vuotias viljelijä, joka aloittaa tilanpidon

ensimmäistä kertaa tai
• yksityisoikeudellinen yhteisö, joka elinkeinonaan

ryhtyy harjoittamaan maataloutta. Yhteisössä
määräysvalta tulee olla yhdellä tai useammal-
la luonnollisella henkilöllä, joka täyttää tuen
myöntöedellytykset.

Sinulla tulee olla riittävä osaaminen, jotta voit 
saada aloitustukea. Vähimmäisvaatimuksena on:
• toisen asteen luonnonvara-alan tai muu vastaava

koulutus tai
• kolmen vuoden kokemus maataloudesta sekä

yritystoiminnan harjoittamisen kannalta tar-
koituksenmukainen vähintään 20 opintoviikon/30
opinto- tai osaamispisteen koulutus. Koulutuk-
seen pitää sisältyä 10 opintoviikon/15 opinto- tai
osaamispisteen verran taloudellista koulutusta.

Riittävä ammattitaito pitää saavuttaa viimeistään 
36 kuukauden kuluessa tuen myöntämisestä.

Liiketoimintasuunnitelma 

Liitä hakemukseesi liiketoimintasuunnitelma, jolla 
osoitat, että maatilasi on kannattava. Liiketoiminta-
suunnitelma sisältää seuraavat selvitykset: 
• tuen hakija
• maatilan lähtökohdat
• maatilan kehittäminen ja toimenpiteet

tavoitteiden saavuttamiseksi
• tulos- ja taselaskelmat
• tilaa koskevat kannattavuus-, maksuvalmius-  

ja vakavaraisuuslaskelmat
• maatilan hallintaa koskevat tiedot.

Näin pääset alkuun
Voit aloittaa tilanpidon joko ostamalla tai vuok-
raamalla maatilan. Saadaksesi aloitustukea tulee 
maatilasi vuotuisen yrittäjätulon olla viimeistään 
kolmantena vuonna tuen myöntämisen jälkeen 
vähintään 15 000 euroa tai 25 000 euroa liiketoi-
mintasuunnitelman perusteella. Aloitushetkeksi 
katsotaan se, kun olet ryhtynyt päävastuullisena 
harjoittamaan maataloutta ja saat luovutuskirjan 
tai kirjallisen vuokrasopimuksen maatilastasi. 
Tilanpito katsotaan aloitetuksi, kun yrittäjätulo 
on liiketoimintasuunnitelman mukaan vähintään 
12000 euroa.

Aloitustuella alkuun 
maatilan pidossa

Manner-Suomen 
maaseudun 

kehittämisohjelma 
2014–2020



Tuen määrä

Yrittäjätulon määrä 
vähintään

Avustuksen määrä 
korkeintaan

Korkotuen ja varain-
siirtovapauden 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 €

* (korkeintaan 80 % tilan ja hankittavan irtaimen kokonaismäärästä)

Tuettaviin kustannuksiin voidaan laskea myös vuo-
den aikana tukipäätöksestä hankittava irtaimisto. 
Tuen määrästä vähennetään varainsiirtovapauden 
arvo.

Tuen maksaminen ja lainan 
nostaminen

Aloitustuki maksetaan kahtena samansuuruisena 
eränä. Sinun ei tarvitse erikseen hakea aloitustukea 
maksuun. 

Jos ELY-keskus on myöntänyt tuen ennen kuin 
olet aloittanut tilanpidon, esitä ELY-keskukselle sel-
vitys tilanpidon aloittamisesta ennen tuen maksua. 
Ammattitaitovaatimus pitää täyttyä ennen toisen 
erän maksamista. Toimita ennen toista maksua 
ELY-keskukselle kirjallinen selvitys siitä, että olet 
noudattanut liiketoimintasuunnitelmaa. 

Voit nostaa aloitustukeen myönnetyn lainan enin-
tään kahdessa erässä. Hae ELY-keskukselta lainan 
nostolupa lopullisella kauppakirjalla tai vuokraso-
pimuksella. Sen jälkeen voit nostaa lainan luottolai-
toksesta. Lähetä tositteet lainan käytöstä ELY-kes-
kukselle kuukauden kuluessa lainan nostamisesta.

Hae 
tukea
www.ruokavirasto.fi/hyrra

Haku on jatkuva. Hakemus on jätettävä 
ennen kuin täytät 41 vuotta. Hae aloitustukea 
24 kk:n sisällä tilanpidon aloittamisesta.

Tuen haku käy näppärästi verkossa osoit-
teessa hyrra.ruokavirasto.fi. Hyrrä-palvelussa 
voit hakea tukea, seurata asiasi käsittelyä ja 
selata hakemustietojasi.  

Hyrrä-palvelun käyttö ei vaadi erityistai-
toja. Sähköisen hakemuksen täyttäminen on 
vaivatonta ja järjestelmä ohjaa sen tekemi-
sessä askel askeleelta. Hyrrä-palvelussa pyö-
rähdät asioimassa kätevästi kellon ympäri 
omalta kotikoneeltasi.

Ota yhteyttä
ELY-keskukset neuvovat tukien hakemisessa. 
www.ely-keskus.fi

Lisätietoa verkossa
www.ruokavirasto.fi/aloitustuki

Stödets belopp

Företagarinkomsten 
minst

Bidragets storlek 
högst

Räntestödsbeloppet 
och värdet på 
befrielse från 

överlåtelseskatt högst

Räntestödslånets 
belopp *

25 000 €35 000 €
35 000 €, av vilket 

högst 30 000 €  
räntestöd

högst 
230 000 €

15 000 €10 000 €
20 000 €, av vilket 

högst 15 000 €  
räntestöd

högst  
150 000 €

*(högst 80 % av det sammanlagda beloppet för gården och det lösöre som ska anskaffas)

Också det lösöre som köps inom ett år från stö-
dbeslutet kan räknas in i de kostnader som stöds. 
Värdet av befrielsen från överlåtelseskatt dras av 
från stödbeloppet.

Betalning av startstöd och 
lyftande av lån

Startstödet betalas i två lika stora årliga rater utan 
någon särskild ansökan om utbetalning. 

Om NTM-centralen har beviljat stödet före etable-
ringen som jordbrukare, måste du för NTM-cent-
ralen visa fram en utredning om att jordbruket 
har etablerats innan stödet kan betalas. Kravet på 
yrkeskunskap måste uppfyllas innan den andra ra-
ten betalas ut. Skicka före utbetalning av den andra 
raten till NTM-centralen en skriftlig utredning över 
att du följt affärsplanen. 

Startstöd som beviljas i form av lån kan lyftas 
i högst två poster. Tillstånd att lyfta lån söks hos 
NTM-centralen med det slutliga köpebrevet eller ar-
rendekontraktet. Efter det får lånet lyftas i banken. 
Verifikat över användningen av lånet måste skickas 
till NTM-centralen inom en månad från det att lånet 
lyftes.

Ansök 
om stöd 
www.ruokavirasto.fi/hyrra

Ansökan sker fortlöpande. Ansökan ska 
lämnas in innan du fyller 41 år. Startstöd 
kan sökas inom 24 månader från att 
jordbruket etablerades.

Stödansökan går enkelt via nätet på adres-
sen hyrra.ruokavirasto.fi. Via e-tjänsten 
Hyrrä kan du ansöka om stöd, följa med 
behandlingen av ditt ärende och bläddra i 
dina ansökningsuppgifter. 

Det krävs inte några särskilda färdigheter 
för att använda Hyrrä. Det går lätt att fylla i en 
elektronisk ansökan, och e-tjänsten vägleder 
användarna och ger råd om ifyllandet, steg för 
steg. Ansökan kan sändas iväg när som helst 
under dygnet, från din egen hemdator.

Ta kontakt 
NTM-centralerna ger råd om ansökan om 
stöd. www.ntm-centralen.fi

Ytterligare information 
på webben 
www.ruokavirasto.fi/aloitustuki
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Aloitustuki maksetaan kahtena samansuuruisena 
eränä. Sinun ei tarvitse erikseen hakea aloitustukea 
maksuun. 

Jos ELY-keskus on myöntänyt tuen ennen kuin 
olet aloittanut tilanpidon, esitä ELY-keskukselle sel-
vitys tilanpidon aloittamisesta ennen tuen maksua. 
Ammattitaitovaatimus pitää täyttyä ennen toisen 
erän maksamista. Toimita ennen toista maksua 
ELY-keskukselle kirjallinen selvitys siitä, että olet 
noudattanut liiketoimintasuunnitelmaa. 

Voit nostaa aloitustukeen myönnetyn lainan enin-
tään kahdessa erässä. Hae ELY-keskukselta lainan 
nostolupa lopullisella kauppakirjalla tai vuokraso-
pimuksella. Sen jälkeen voit nostaa lainan luottolai-
toksesta. Lähetä tositteet lainan käytöstä ELY-kes-
kukselle kuukauden kuluessa lainan nostamisesta.

Hae 
tukea
www.ruokavirasto.fi/hyrra

Haku on jatkuva. Hakemus on jätettävä 
ennen kuin täytät 41 vuotta. Hae aloitustukea 
24 kk:n sisällä tilanpidon aloittamisesta.

Tuen haku käy näppärästi verkossa osoit-
teessa hyrra.ruokavirasto.fi. Hyrrä-palvelussa 
voit hakea tukea, seurata asiasi käsittelyä ja 
selata hakemustietojasi.  

Hyrrä-palvelun käyttö ei vaadi erityistai-
toja. Sähköisen hakemuksen täyttäminen on 
vaivatonta ja järjestelmä ohjaa sen tekemi-
sessä askel askeleelta. Hyrrä-palvelussa pyö-
rähdät asioimassa kätevästi kellon ympäri 
omalta kotikoneeltasi.

Ota yhteyttä
ELY-keskukset neuvovat tukien hakemisessa. 
www.ely-keskus.fi

Lisätietoa verkossa
www.ruokavirasto.fi/aloitustuki


