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Aloitustuella alkuun
maatilan pidossa
Aloitustuesta saat apua, kun aloitat viljelijänä
ensimmäistä kertaa. Tuki helpottaa elinkeinon
siirtymistä sukupolvelta toiselle. Huolellinen liiketoimintasuunnitelma 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 useammalla 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 tarkoituksenmukainen vähintään 20 opintoviikon/30
opinto- tai osaamispisteen koulutus. Koulutukseen 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. Liiketoimintasuunnitelma sisältää seuraavat selvitykset:
• tuen hakija
• maatilan lähtökohdat
• maatilan kehittäminen ja toimenpiteet
tavoitteiden saavuttamiseksi
• tulos- ja taselaskelmat
• tilaa koskevat kannattavuus-, maksuvalmiusja vakavaraisuuslaskelmat
• maatilan hallintaa koskevat tiedot.

Näin pääset alkuun
Voit aloittaa tilanpidon joko ostamalla tai vuokraamalla maatilan. Saadaksesi aloitustukea tulee
maatilasi vuotuisen yrittäjätulon olla viimeistään
kolmantena vuonna tuen myöntämisen jälkeen
vähintään 15 000 euroa tai 25 000 euroa liiketoimintasuunnitelman perusteella. Aloitushetkeksi
katsotaan se, kun olet ryhtynyt päävastuullisena
w
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Tuen 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 €

* (korkeintaan 80 % tilan ja hankittavan irtaimen kokonaismäärästä)

Tuettaviin kustannuksiin voidaan laskea myös vuoden 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 selvitys 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 enintään kahdessa erässä. Hae ELY-keskukselta lainan
nostolupa lopullisella kauppakirjalla tai vuokrasopimuksella. Sen jälkeen voit nostaa lainan luottolaitoksesta. Lähetä tositteet lainan käytöstä ELY-keskukselle kuukauden kuluessa lainan nostamisesta.

Hae
tukea
mavi.fi/hyrra
Haku on jatkuva. Hakemus on jätettävä
ennen kuin täytät 41 vuotta ja ennen kuin
aloitat tilanpidon.
Tuen haku käy näppärästi verkossa osoitteessa www.mavi.fi/hyrra. Hyrrä-palvelussa
voit hakea tukea, seurata asiasi käsittelyä ja
selata hakemustietojasi.
Hyrrä-palvelun käyttö ei vaadi erityistaitoja. Sähköisen hakemuksen täyttäminen on
vaivatonta ja järjestelmä ohjaa sen tekemisessä askel askeleelta. Hyrrä-palvelussa pyörähdät asioimassa kätevästi kellon ympäri
omalta kotikoneeltasi.

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

Lisätietoa verkossa
www.mavi.fi
Maaseutu.fi

