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MAATALOUSTUKIEN ULOSMITTAUS    
 
Toimivalta  Ulosottolaki 1 luku 10 §  
Voimassaoloaika  Toistaiseksi 
Kumoaa   Oikeusministeriön ohje 12.10.1995 no 4149/36/94 
Kohderyhmä  Kihlakuntien ulosottovirastot, kihlakunnanvirastojen ulosotto-osastot, 
  Ahvenanmaan maakunnanvoudinvirasto 
Tiedoksi    Lääninhallitusten oikeushallintopäälliköt, maa- ja metsätalousministeriö  
__________________________________________________________________________________ 
  
 

Oikeusministeriö neuvoteltuaan maa- ja metsätalousministeriön kanssa an-
taa seuraavat ohjeet maataloustukien ulosmittaamisesta. 

1. YLEISTÄ 
 

1.1  Tukijärjestelmät ja tukien hakeminen 
 

Maaseutuelinkeinojen harjoittajille maksetaan EU-säännösten ja kansallis-
ten säädösten perusteella avustuksia, korvauksia , palkkioita ja muita tukia. 
 
Maatalouden tukijärjestelmään kuuluvat nk. tulotuet ja rakennetuet (jäl-
jempänä maataloustuki). Lisäksi maatalouden harjoittajille  maksetaan 
poikkeuksellisten tapahtumien johdosta mm. satovahinkokorvauksia, tul-
vavahinkokorvauksia ja petoeläinkorvauksia. 

 
Maataloustukia haetaan kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisilta ja alueel-
lisilta työvoima- ja elinkeinokeskuksilta (jäljempänä TE-keskus). Hakulo-
makkeiden oikea-aikainen palauttaminen on edellytys tukien  täysimääräi-
selle maksulle. Ulosottoviranomaiset saavat tiedot tukien maksatuksesta 
pyynnöstä em. viranomaisilta. Peltoalaperusteisia  maataloustukia koskeva 
päähaku ajoittuu pääsääntöisesti toukokuulle. Hakulomakkeet on voimassa 
olevan ohjeistuksen mukaan  palautettava kunkin  vuoden toukokuun lop-
puun mennessä sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka toimi-
alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. (Hakuohjeet ym. kts. 
www.mmm.fi.)  
 
1.2  Maatalouden tulotukien hakija 

 
Tuen hakijalla tarkoitetaan yksittäistä viljelijää, joka on luonnollinen hen-
kilö tai oikeushenkilö taikka näiden muodostama ryhmä, huolimatta ryh-
män ja sen jäsenien oikeudellisesta asemasta kansallisessa lainsäädännössä. 
Yhteisöjen, yhtymien ja kuolinpesien on annettava osakkaistaan maatila-
lomakkeella erillinen selvitys maaseutuviranomaiselle. 
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Myös yhtymän sisäinen osuuksien jakauma yhtymätulokseen voi olla muu 
kuin pääluvunmukainen jako (lisätietoa jakoperusteista maaseutuelinkei-
noviranomaisilta ja verotoimistoista). 

 
Maatilalla tarkoitetaan yhden tai useamman tuotantoyksikön muodostamaa 
kokonaisuutta, joka on hakijan hallinnassa. Hallinta voi perustua omistuk-
seen, vuokrasopimukseen, hallintasopimukseen, testamenttiin tai muuhun 
saantokirjaan perustuvaan käyttöoikeuteen. 

 
Tuki maksetaan hakijalle ja voidaan ulosmitata hakijan velasta. Vastaavasti 
voidaan  yhtymän  saamasta tuesta ulosmitata velallisena olevan osakkaan 
maatilalomakkeen mukainen osuus hänen velastaan. Jos ulosottoviran-
omaisella on perusteltua syytä epäillä, että tuen hakijan hakemus ei vastaa 
todellista tilannetta, on ulosottomiehen  tutkittava ns. keinotekoisia varalli-
suusjärjestelyjä koskevan UL 4:9,4 §:n soveltamisedellytyksiä. Esim.  puo-
lisoviljelijöiden tapauksissa  keinotekoisten järjestelyiden edellytykset saat-
tavat toteutua, jos hakijana esiintyy puoliso, joka ei tosiasiassa viljele tilaa. 
 
 

2.  MAATALOUSTUEN ULOSMITTAUS ELINKEINOTULONA TAI  SAATAVANA 
 

Yksityisen elinkeinonharjoittajan saamat maataloustuet ulosmitataan nou-
dattaen UL 4:8a §:n mukaisia  elinkeinotulon ulosmittausta koskevia sään-
nöksiä (KKO:1988:113 ja KKO:1993:155).  UL 4:6.3 §:n suojaosuussään-
nöstä ei sovelleta, koska kysymyksessä  ei ole tietyin väliajoin maksettava 
tulo. 
Jos elinkeinonharjoittaja on luopunut tilan viljelemisestä maataloustuki 
ulosmitataan saatavana, kts. KKO: 1999:3.  

 
Jos  maataloustuen hakijana ja ulosottovelallisena on yhtiömuotoinen yri-
tys, tuki ulosmitataan  saatavana. Yhtiön osakkaan velasta ei yhtiön saamaa 
tukea voida ulosmitata. 
 
Jos taas maataloustuen hakijana on yhtymä, sen osakkaana olevan yksityi-
sen henkilön osuus yhtymän saamasta tuesta ulosmitataan elinkeinotulona.  

 
3.  ULOSMITATTAVA  OSA 
 

UL 4:8a §:n mukaan elinkeinotulosta on jätettävä ulosmittaamatta viisi 
kuudesosaa. Vapaaosan määrittämisessä ulosottomiehellä on harkintavalta 
tietyin edellytyksin. Vapaaosa voidaan määrätä UL 4:8a 3 mom:n mukaan 
5/6 osaa pienemmäksi velallisen suostumuksella tai kun sitä voidaan pitää 
kohtuullisena ottaen huomioon velallisen varallisuusasema ja muut maksu-
velvollisuudet. Velallisen suostumuksen perusteella velalliselle voidaan 
ulosottomiehen harkinnan mukaan antaa  1/6 osan ylittävältä osalta optio-
oikeus päättää mille saataville varat kohdennetaan. Kohdentamista koskeva  
lausuma on tältä osin kirjattava ulosmittauspöytäkirjaan (Uno). Ulosotto-
mies voi myös lieventää 1/6 sääntöä samoilla perusteilla kuin palkanulos-
mittauksessa. 
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Maksukieltoon voidaan merkitä ulosmitatuksi murto-osa tuesta tai tietty 
markkamäärä tai rajoittaa ulosmittaus velan määrään. Maaseutuelinkeino-
viranomaisten tietojärjestelmät toimivat prosenttiosuuksin. Velallinen saat-
taa itse ehdottaa ulosottomiehelle, että koko tuki ulosmitataan, jotta muu 
omaisuus voidaan jättää ulosmittaamatta. Velallisen antama suostumus yli 
UL 4:8,1 a §:n ilmoittaman määrän ulosmittaamisesta on aina merkittävä 
ulosmittauspöytäkirjaan. Jos ulosottomies käyttää harkintavaltaansa vapaa-
osan määrittämisessä velallisen haitaksi tai hyödyksi, on myös tämä perus-
teltava ulosmittauspöytäkirjassa. 

 
 

Maa- ja metsätalousministeriön  tietojärjestelmässä maatalousyhtymien, 
kuolinpesien ja muiden kuin juridisten oikeushenkilöiden hakema tuki 
maksetaan kokonaan yhtymä-,  pesä- tai muun yhteisön osakkaiden hakija-
luettelossa ensimmäisenä olevalle hakijalle. Jos ulosottovelallisena yhty-
mässä, pesässä tai muussa em. yhteisössä on  joku muu kuin ensimmäiseksi 
tuen hakijaksi ilmoitettu henkilö, on maksukielto yksilöitävä ensimmäisen 
hakijan mukaan. Pöytäkirjassa ja maksukiellossa tuensaaja  yksilöidään 
merkinnällä  hakija/velallinen  yhtymän osakkaana.  Jos maataloutta har-
joittaa  kuolinpesä, on ulosmittaustilanteessa otettava huomioon ero pesän 
velan ja osakkaan velan välillä. 
 

 
4.  PANTATTU TUKI 
 

Maataloustuki voi olla pantattu etukäteen esim.  pankille tai  kauppaliik-
keelle maatalousyrittäjän luoton vakuudeksi. Panttausta koskevia sääntöjä 
sovelletaan myös saatavan vakuusluovutukseen eli saatavan siirtoon kol-
mannelle. 

 
4.1. Yksityinen elinkeinonharjoittaja velallisena 

 
Etukäteen tehty panttaus tai vakuusluovutus tulee  sitovaksi tuen myöntä-
mispäivästä. Tukien maksatus tapahtuu kuitenkin pääsääntöisesti  ennen 
maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemää lopullista tuen myöntämispäätös-
tä. Näissä tilanteissa panttaus tulee tehokkaaksi  maksatushetkellä (Turun 
HO 5.3.2002, nro 578 ja KKO 2.10.2002 nro 2569:  ei valituslupaa). Tuki-
en maksulupa annetaan MMM:n asetuksella. Kunnan maaseutuelinkeinovi-
ranomainen ilmoittaa pyydettäessä maksatusaikataulut. 
 
Jos ulosottomiehen maksukielto on saapunut maaseutuelinkeinoviranomai-
selle ennen kunnan tekemän tuen myöntämispäätöksen antamista taikka 
ennen tuen ennakollista maksatusta, on maksukieltoa  sitä ennen ko. viran-
omaiselle saapuneesta panttausta/vakuusluovutusta  koskevasta ilmoituk-
sesta huolimatta noudatettava. 
 
Jos ulosottomiehen  maksukielto on saapunut maaseutuelinkeinoviran-
omaiselle kunnan tekemän valituskelpoisen tuen myöntämispäätöksen jäl-
keen,  aikaprioriteeti ratkaisee ulosmittauksen ja ja panttauksen välisen 
etuoikeuden.  Jos tällöin samaan tukeen kohdistuu ennen ulosmittausta teh-
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ty panttaus, on maksajan  pidättäydyttävä tuen maksamisesta tuen saajalle, 
ilmoitettava määrään kohdistuvasta pantista ulosottomiehelle ja velkojalle 
sekä suoritettava maksukiellon alainen määrä ulosottomiehelle. Ulosotto-
miehen on viipymättä  tutkittava panttauksen tehokkuus ja ratkaistava etu-
oikeuskysymys sekä tilitettävä varat oikeille velkojille. 
 

4.2. Juridinen henkilö velallisena 
 
Juridisen henkilön osalta ennakollinen ulosmittaus ei ole mahdollista 
(ulosmittaus saatavana, kts. 2. luku). Tällöin aikaprioriteetti ratkaisee 
ulosmittauksen ja panttauksen välisen etuoikeuden. 

 
5. YRITYSKIINNITYKSEN ALAINEN MAATALOUSTUKI JA MUU PANTATTU 

MAATALOUSTUKI 
 

Yrityskiinnityslain (24.8.1984/834) 3 §:n mukaan yrittäjän (kaupparekiste-
riin merkitty maatalousyrittäjä) kassavarat, saatavat, arvopaperit ja muu ra-
hoitusomaisuus ovat yrityskiinnityskelpoisia. Saatavina maataloustuet ovat 
yrityskiinnityksen alaisia. Yrityskiinnitys sinänsä ei vielä estä ulosmittaus-
ta, koska ennen jakoa  ei ole selvillä käytetäänkö etuoikeutta. Ulosottomie-
hen on selvitettävä yrityskiinnitysrekisteristä yrityskiinnityksen voimassa-
olo. 
 
Yrityskiinnityksen alaiseen omaisuuteen kuuluva maataloustuki voi olla 
myös  pantattu, jolloin ulosottomiehen on tapauskohtaisesti ratkaistava 
etuoikeuskysymys 
 
Saatavat ovat kuitenkin pantattavissa erikseen yrityskiinnityksestä huoli-
matta. Panttauksen jälkeenkin ne kuuluvat yrityskiinnityksen alaiseen 
omaisuuteen, mutta yrityskiinnityksen tuottama etuoikeus on toissijainen. 

 
 

 
6.   TIEDOKSISAANTIMENETTELY JA MAKSUKIELLON TOIMITTAMINEN 
 

Pääosan tukien myöntämisestä ja maksatuksesta hoitaa kunnan maaseu-
tuelinkeinoviranomainen.  Joidenkin tukien ja korvausten maksajina toimi-
vat alueelliset TE - keskukset. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
ja henkilötietolaki asettavat rajoituksia vapaalle tiedonvaihdolle maaseu-
tuelinkeinoviranomaisten ja ulosottoviranomaisten välillä. UL 3:34 f §:n 
perusteella ulosottomiehellä on  oikeus saada maaseutuelinkeinoviranomai-
silta tieto maataloustukien hakijoista ja heille maksettavista tuista. Niin 
kutsutun päähaun jälkeen voi ulosottoviranomainen pyytää kuntien maa-
seutuelinkeinoviranomaisilta tuenhakijoista  kunnittain nimitiedoilla varus-
tetun  hakijaluettelon. Mainitun luettelon perusteella voi ulosottoviran-
omainen tehdä yksilöidyn pyynnön ulosottovelallisena olevien tuensaajien 
maksatustiedoista. 

 
Ulosottomiehet toimittavat maksukiellot toimialueensa kunkin kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai TE- keskukseen. Eri tukimuotoja 
maksetaan koko vuoden,  pääasiassa kuitenkin syys- joulukuussa. 
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7.  RAKENNETUET 
 

TE-keskus voi yrityspalveluittensa kautta myöntää avustusmuotoista rahoi-
tusta  yrityksen aloittaessa tai laajentaessa toimintaansa. Rahoituksen mää-
ränä voi olla osuus hyväksyttävistä kustannuksista tai sen suuruus voi riip-
pua erilaisista tekijöistä, kuten yrityksen sijainnista. Yritysrahoituksen 
kautta ei myönnetä investointiavustuksia maatalouden eikä kalatalouden 
käyttöomaisuusinvestointeihin. Sen sijaan maaseudun pienyritystoiminnan 
rahoitukseen voidaan myöntää investointitukea, kehittämistukea ja käyn-
nistystukea. Rahoitusta yrityspalveluitten kautta voidaan myöntää maatalo-
ustuotteita jalostavien yritysten kilpailukykyä parantaviin hankkeisiin ja 
ensisijaisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Kohteena voivat tällöin ol-
la myös yritysten käyttöomaisuushankinnat sekä toimitilojen hankkiminen, 
rakentaminen tai perusparantaminen. 
 
Määrätarkoitukseen myönnettyä rakennetyyppistä tukea ei tule ulosmitata, 
vaan vasta tuella hankittu kohde. Jos tukeen sisältyy yrittäjän laskennallista 
palkkaa, voidaan tämän määrän ulosmittaukseen soveltaa palkan ulosmit-
tausta koskevaa säännöstöä.  
 
 
 
 
 
Oikeusministeri  Johannes Koskinen 
 
 
 
 
 
Hallitusneuvos  Jukka Hongell 
 
 
 
 
 
 

 


