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Tukea elinkeinon harjoitta-
misessa tarvittaviin inves-
tointeihin 

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen tuet kehittävät ja ylläpitävät 

tilojen rakennetta ja toimintaedellytyksiä sekä asuinolosuhteita.  

 

Porotalouden harjoittajana voit hakea tukea porotaloudessa tar-

peellisiin investointeihin, jotka lisäävät tehokkuutta, parantavat 

laatua tai helpottavat sopeutumista uusiin olosuhteisiin. Voit ha-

kea myös asunnonrakentamistukea, joka parantaa poro- tai 

luontaiselinkeinotilan asunto-oloja.  

 

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että poronhoidolla voi-

daan osoittaa olevan edellytykset jatkuvaan kannattavuuteen.  

 

Voit hakea porotalouden ja luontaiselinkeinojen 
investointitukia, jos 
 

• omistat vähintään 80 eloporoa 

• olet yli 18 ja alle 65-vuotias porotalouden harjoittaja. Asuin-

rakennuksen rakentamisessa, laajentamisessa tai peruskor-

jauksessa ikäraja on 60 vuotta.  

• asut poronhoitoalueella  

• muusta kuin porotalouden harjoittamisesta saamasi tulot 

ovat enintään 40 000 euroa vuodessa. Mikäli haet tukea yh-

dessä puolisosi kanssa, ulkopuoliset enimmäistulonne ovat 

enintään 60 000 euroa vuodessa. 

 

Sinulla on oltava riittävä osaaminen elinkeinon harjoittamiseen, 

jotta voit saada tukea. Vähimmäisvaatimukset:  

 

• tuen kohteena olevan elinkeinotoiminnan alalta hankittu, 

vähintään toisen asteen tutkinto. Voit osoittaa ammattitai-

tosi myös oppisopimuskoulutuksella tai näyttötutkinnolla. 

• kolmen vuoden käytännön kokemus porotaloudesta sekä 

koulutus, jonka laajuus vastaa vähintään 10 opintoviikkoa 

tai 15 opintopistettä.  

• Jos tuotantosuuntasi ei tuettavan toimenpiteen vuoksi 

muutu, riittävänä ammattitaitona pidetään vähintään kol-

men vuoden työkokemusta porotaloudesta. 

 

 

Kuva: Lapin materiaalipankki / Anna-Leena Jänkälä 

 
 
Kelkka- ja mönkijäinvestoinnit 
 

Voit saada korotettua tukea kelkkainvestointiin kolmen vuoden 

välein, jos olet tehnyt jokaisena kolmena poronhoitovuotena 45 

paliskunnan hallituksen hyväksymää työpäivää.  

 

Voit saada korotettua tukea mönkijäinvestointeihin neljän vuo-

den välein, jos olet tehnyt jokaisena neljänä poronhoitovuotena 

30 paliskunnan hallituksen hyväksymää työpäivää.  

 

Jos työpäiviä koskeva edellytys ei täyty, voit hakea perusavus-

tusta kerran viidessä vuodessa.  

 

Älä tee hankintaa ennen kuin olet saanut ELY-keskuksen pää-

töksen tuen myöntämisestä.  

 
Liiketoimintasuunnitelman perusteella arvioi-
daan tilan menestymismahdollisuuksia 
 

Jos haet investointitukea, joka sisältää lainaa, tulee sinun esit-

tää liiketoimintasuunnitelma hakemuksesi liitteenä.  

 

Laadi liiketoimintasuunnitelman laskelmat hakemusvuotta 

edeltävän vuoden, hakemusvuoden sekä vähintään viiden ha-

kemusvuotta seuraavan vuoden osalta. Esitä ennusteiden pe-

rusteet ja lähteet suunnitelmassasi. Huomioi suunnitelmassasi 

sinulle mahdollisesti myönnettävän aloitus- ja investointituen 

määrä niinä vuosina, joina avustukset maksetaan. 
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Tukea voi hakea jatkuvasti, mutta ELY-keskus 
tekee päätökset jaksoittain 
 

ELY-keskus tekee päätökset hakemuksista tukijaksoittain, 

jotka ovat 

 

• 16.1.–15.4. 

• 16.4.–15.6. 

• 16.6.–15.9. 

• 16.9.–15.1. 

 

Jos tuen myöntämiseen osoitetut varat eivät riitä kaikkien tuen 

ehdot täyttävien investointien tukemiseen, käytetään valinta-

menettelyä. 

 

Asuntorakentamisinvestoinneissa priorisoidaan tiloja, joilla on 

parhaimmat edellytykset kannattavaan toimintaan ja joille 

asuinolosuhteiden parantaminen on tilan menestyksen kan-

nalta tärkeintä.  

 

Muissa investoinneissa painotetaan investointeja, jotka paran-

tavat taloudellisia toimintaedellytyksiä ja edistävät työturvalli-

suutta, työssä jaksamista, eläinten hyvinvointia tai energian te-

hokasta hyödyntämistä. 

 

Sekä asuinrakentamisessa että muissa investoinneissa paino-

tuksena ovat myös hakijat, joiden tila sijaitsee saamelais- tai 

koltta-alueella.   

 

 

 

 
 
Paliskuntain yhdistyksen neuvojat auttavat Sinua tukien hake-

misessa. Yhteystiedot: 

 

puh. 016 331 6000 

www.paliskunnat.fi 

 

Lisätietoja 

 

Porotalousasiantuntija Päivi Kainulainen, Lapin ELY-keskus 

paivi.kainulainen@ely-keskus.fi 

puh. 0295 037 038 

Tukea haetaan lomakkeella 3561, luottolupausta lo-
makkeella 3549L ja valtiontakausta lomakkeella 3562. 
Löydät lomakkeet maaseutuviraston verkkosivuilta 
osoitteesta mavi.fi. 

Myöhemmin hakemus on mahdollista tehdä sähköi-

sesti Hyrrä-asiointipalvelussa.  

 

Ethän aloita investointia ennen kuin olet saanut ELY-

keskuksesta tukipäätöksen. Ennen päätöstä tehdyt 

hankinnat eivät ole tukikelpoisia. 

 

 


