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TE- keskuksen rahoitus

Tukea voidaan myöntää
• yhdelle tai useammalle luonnolliselle 

henkilölle 
• paliskunnalle 
• avoimelle yhtiölle 
• kommandiittiyhtiölle 
• osakeyhtiölle ja osuuskunnalle 
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Paliskunnan tukeminen

Tuki on aina avustusta
Irtain omaisuus 40 %
• aitatarvikkeet, atk-laitteet, peräkärryt, digi-

kamera…
Kiinteä omaisuus 60 % (rakennukset ja 
rakennelmat) aidat, työmaa-asunnot, 
tie- ja vesihuolto, sähköistäminen…
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Poromiehen tukeminen

Avustukset
• Moottorikelkka ja mönkijä 20 %
• Nuorten porotalousyrittäjien aloitustuki 

25.000,- Eur
Lainat, korkotuki
• Irtaimiston hankinta, laina 60%, 
• Tilan hankinta, asuinrakennuksen 

rakentaminen, 80 %
• Tie- ja vesihuolto, 60 %
• Sähköistäminen, 75 %
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Porokarjan hankinta, tukiehdot

Hakijan ikä alle -65 v
Ammattitaito
Paliskunnan osakkuus
Eloporon max hinta 340,-
Karjan koko vähintään 80 eloporoa
Rahoitushakemukset TE-keskukselle
ennen varsinaista kauppaa
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Nuorten elinkeinonharjoittajien aloitustuki 

Hakijan aiemmin ollut poromäärä ei 
enää rajoita aloittamistuen saantia
• huom! suurin sallittu osakaskohtainen 

poromäärä ei saa ylittyä
Tuenhakijan oltava alle  40-vuotias 
(tukea on haettava vähintään puolta 
vuotta aiemmin ennen kuin täyttää 40 v, 
jotta ehditään antamaan tukipäätös
Paliskunnan osakkuus
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Nuorten elinkeinonharjoittajien aloitustuki

Osallistuu poronhoitotöihin
• puolen vuoden työllistävä vaikutus
hakijan poromäärä tulee kasvaa 50 %
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Aloitustuki

1. Saanut omistukseensa porotalous- tai 
luontaiselinkeinotilan tai osan siitä ja aloittaa 
tilanpidon ensimmäistä kertaa; ja

2. Ryhtynyt tilanpidosta vastaavaksi yrittäjäksi.
Tila:

- metsäpalsta n. 50 ha
- määräala ja yhteismetsäosuus
- peltoa vähintään 5 ha (oma tai vuokra 

(kiinnitys))
- rakennettu tila (ns. asuntotila)
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Eläinkohtainen tuki

Ruokakuntakohtainen tuki:
Ruokakuntaan katsotaan kuuluvan aviopuolisot
Avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä
taloudessa jatkuvasti asuvat henkilöt joilla on 
yhteinen lapsi tai he ovat olleet aiemmin avioliitossa
Edellä mainittujen samassa taloudessa asuvat 
yhteiset lapset tai ottolapset, jotka eivät ole 
täyttäneen 18 vuotta ennen sen kalenterivuoden 
alkua jolta tukea haetaan
Ruokakuntaan kuuluvat tai ne henkilöt joiden osalta 
tukea haetaan  eivät saa olla täyttäneet 65 vuotta 
ennen sen kalenterivuoden alkamista, jolta tukea 
haetaan
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Eläinkohtainen tuki

Edellytetään että pitää muistiinpanoja 
harjoittamansa porotalouden tuloista ja 
menoista.
• POMU, tuloslaskelma liitteenä

Ruokakuntaan kuuluvat omistavat 
poroluettelon mukaan vähintään 80 eloporoa 
poronhoitovuoden (1.6.-31.5.) päättyessä.
Tukea ei makseta niistä eloporoista jotka 
ylittävät paliskunnan tai osakkaan suurimman 
sallitun eloporoluvun 
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Eläinkohtainen tuki

Tukea leikataan paliskunnan yliluvun verran 
paliskunnan jokaiselta ruokakunnalta oman 
poroluvun suhteessa.
Jos ruokakunnalla on ennen vähennystä ollut 
vähintään 80 eloporoa, tuki maksetaan jäljelle 
jääneiden eloporojen määrän perusteella
Tukea ei makseta teurasrästiporoista, jotka 
olisi pitänyt paliskunnan 
teurastussuunnitelman mukaan teurastaa
Tuki evätään, jos teurasrästiporoja on 
enemmän kuin 3% eloporoista
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LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN
Elintarvike- ja poroalan koulutushanke

Koulutusten internetsivut/materiaalit: 
www.lao.fi/laatukoulutushanke
Yhteystiedot
• Projektipäällikkö Seija Knuutila

Puh. 020 798 4168, seija.knuutila@lao.fi
• Projektisuunnittelija Henri Kitti

Puh. 020 798 4167, henri.kitti@paliskunnat.fi

http://www.lao.fi/laatukoulutushanke
mailto:seija.knuutila@lao.fi
mailto:henri.kitti@paliskunnat.fi
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