Tukea nuorille porotalouden
tai luontaiselinkeinojen harjoittajille
Aloitustuella alkuun
Aloitustuesta saat apua, kun aloitat porotalous- tai luontaiselinkeinon harjoittajana ensimmäistä kertaa. Tuki helpottaa elinkeinon siirtymistä sukupolvelta toiselle. Huolellinen liiketoimintasuunnitelma ja riittävä osaaminen luovat menestymisen eväät.

Tukea voi hakea 18–41-vuotias…

Kuva: Lapin materiaalipankki / Terhi Tuovinen

•

Tuen ehdot

•

porotalouden harjoittaja, joka ryhtyy porotaloudesta vastaavaksi elinkeinonharjoittajaksi ensimmäistä kertaa.
luontaiselinkeinon harjoittaja, joka ryhtyy tilalla ensimmäistä kertaa porotalouden yhteydessä muun luontaiselinkeinon harjoittajaksi.

Tilan hallinta voi siirtyä kaupan tai vuokrauksen kautta. Tuen
kohteena oleva tila voi olla
•
•
•
•

rakennettu tilakokonaisuus
vähintään viisi hehtaaria peltoa
vähintään 50 hehtaaria metsämaata/yhteismetsäosuutta
luontaiselinkeinoalueella vähintään yhden hehtaarin suuruinen rakennuskelpoinen tila

Sinulla on oltava riittävä osaaminen elinkeinon harjoittamiseen,
jotta voit saada aloitustukea. Vähimmäisvaatimukset:
•

•

•

Tuen kohteena olevan elinkeinotoiminnan alalta hankittu,
vähintään toisen asteen tutkinto. Voit osoittaa ammattitaitosi myös oppisopimuskoulutuksella tai näyttötutkinnolla.
Kolmen vuoden käytännön kokemus porotaloudesta sekä
20 opintoviikon tai 30 opintopisteen koulutus, johon sisältyy
vähintään 10 opintoviikon tai 15 opintopisteen verran talousopintoja.
Riittävä ammattitaito pitää saavuttaa viimeistään kolmen
vuoden kuluessa tuen myöntämisestä.

Aloitustuella eloporomääräsi tulee 1,5-kertaistua. Sinulle tulee
muodostua vähintään 80 eloporon karja. Eloporomäärä ei kuitenkaan saa ylittää paliskunnan suurinta sallittua osakaskohtaista poromäärää.
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että poronhoidolla voidaan osoittaa olevan edellytykset jatkuvaan kannattavuuteen.
Tilasi vuotuisen kokonaistulon tulee olla vähintään 8 500 euroa
viimeistään kolmantena vuonna toiminnan aloittamisesta. Liitä
siis hakemukseesi huolellisesti laadittu liiketoimintasuunnitelma, jonka toteuttamiseen sitoudut.

Tuen määrä
Tuki voi olla avustusta ja/tai lainaa.
•
•

Avustuksen määrä 25 000 euroa
Valtionlainan määrä enintään 100 000 euroa, korkeintaan
80 % tilan ja hankittavan irtaimen hankintahinnasta

Tukea haetaan paperilomakkeella 3549. Löydät lomakkeen maaseutuviraston verkkosivuilta osoitteesta
mavi.fi.
Myöhemmin hakemus on mahdollista tehdä sähköisesti
Hyrrä-asiointipalvelussa.

www.ely-keskus.fi

Tukea investointeihin
Voit saada tukea porojen, kelkan, mönkijän tai irtaimiston hankintaan, jos
•
•
•

olet alle 40-vuotias
omistat 50–79 eloporoa
sitoudut tekemään 60 paliskunnan hallituksen hyväksymää
työpäivää kolmen poronhoitovuoden aikana.

Tuen määrä
•
•

•
•

Kelkat ja mönkijät: 40 %
Jos hankit poroja, tulee poromääräsi nousta vähintään 80
eloporoon. Avustusta myönnetään 20 % vain niiden porojen
hankintaan, jotka hankkimalla poromääräsi nousee 80 eloporoon.
60 % lainoitusta voit hakea koko poromäärälle.
Tukikelpoinen kustannus eloporoa kohden on enintään 400
euroa.

Kuva: Lapin materiaalipankki

Paliskuntain yhdistyksen neuvojat auttavat Sinua tukien hakemisessa. Yhteystiedot:
Tukea haetaan paperilomakkeella 3561. Löydät lomakkeen maaseutuviraston verkkosivuilta osoitteesta
mavi.fi.

puh. 016 331 6000
www.paliskunnat.fi

Myöhemmin hakemus on mahdollista tehdä sähköisesti
Hyrrä-asiointipalvelussa.

Lisätietoja
Porotalousasiantuntija Päivi Kainulainen, Lapin ELY-keskus
paivi.kainulainen@ely-keskus.fi
puh. 0295 037 038

www.ely-keskus.fi

