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Poronhoitajille korvataan 200 sijaisaputuntia myös vuonna 2020
Poronhoitaja voi taas saada korvausta itselle järjestämästään sijaisavusta enintään 200 tunnilta. Alkuvuonna
sijaisaputuntien enimmäismäärä oli 120. Korvattavat tunnit nostettiin 5.11.2020 annetulla asetuksella takaisin
200 tuntiin sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveysministeriö sai korvauksiin lisärahoitusta. Myös ennen asetuksen
voimaantuloa käytetyt tunnit korvataan 200 tuntiin saakka, jos sijaisapuoikeutta on haettu ennen sijaisaputöiden aloittamista.
Poronhoitajien sijaisapua on usean vuoden ajan korvattu enintään 200 tuntia. Koska vuodelle 2020 budjetoitu
määräraha ei olisi riittänyt 200 tuntiin, enimmäistuntien määräksi vahvistettiin vain 120 tuntia. STM hankki lisää
rahoitusta valtion lisätalousarviossa, minkä jälkeen korvattava tuntimäärä voitiin asetuksella nostaa takaisin 200
tuntiin.
Myös ennen asetusmuutosta käytetyt tunnit korvataan 200 tuntiin asti
Jos poronhoitaja on ennen asetusmuutosta käyttänyt yli 120 sijaisaputuntia, mutta ei ole saanut tai hakenut niihin
korvausta aikaisemmin, hän voi nyt hakea korvausta normaalin hakuajan päättymisestä huolimatta. Tämä edellyttää kuitenkin, että sijaisapuoikeutta on haettu ennen sijaisaputöiden aloittamista.
Jos olet käyttänyt sijaisapua yli 120 tuntia, mutta olet saanut korvausta vain 120 tunnista
•
•
•

Mela ottaa yhteyttä jokaiseen poronhoitajaan, joka on hakenut sijaisapukorvausta yli 120 tunnilta, mutta
korvaus on hylätty 120 tuntia ylittävältä osalta.
Hae korvausta hylättyjen tuntien osalta uudelleen sinulle annettavan ohjeen mukaan.
Korvaushakemuksesi pitää olla perillä Melassa viimeistään 31.12.2020.

Jos olet käyttänyt sijaisapua yli 120 tuntia, mutta olet hakenut korvausta vain 120 tunnista
•
•
•

Melassa ei ole tietoa poronhoitajista, jotka ovat todellisuudessa käyttäneet yli 120 tuntia sijaisapua,
mutta ovat hakeneet korvausta vain 120 tunnista. Sinun pitää olla itse aloitteellinen ja tehdä korvaushakemus ylittyneiden tuntien osalta.
Huomaa, että sijaisapuoikeutta on tässäkin tapauksessa pitänyt hakea ennen töiden alkamista.
Korvaushakemuksen ja poroisännän lausunnon pitää olla perillä Melassa viimeistään 31.12.2020.

Jos korvaushakemuksesi on saapunut Melaan, mutta et ole vielä saanut korvauspäätöstä
•
•
•
•

Melasta ollaan sinuun yhteydessä, jos olet jättänyt korvaushakemuksesi Melaan ennen asetusmuutoksen
voimaantuloa.
Mela kertoo asetusmuutoksesta ja antaa sinulle mahdollisuuden täydentää hakemustasi, jos olet käyttänyt sijaisaputunteja enemmän kuin olet ilmoittanut hakemuksellasi.
Saat määräajan, mihin mennessä korvaushakemusta on täydennettävä.
Huomaa, että tarvitset myös uuden poronisännän lausunnon, jotta poroisäntä voi ottaa kantaa siihen,
ovatko korvattavaksi haetut tunnit oikeassa suhteessa ilmoitettuihin töihin.

Muissa asetusmuutoksen jälkeen tehdyissä korvaushakemuksissa on normaali hakuaika, eli korvausta on haettava
jokaisen sijaisapupäivän osalta seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä. Perustellusta syystä hakuaikaa
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on mahdollista saada vuoden 2020 loppuun myös asetuksen voimaantulon jälkeen haettuihin sijaisapukorvauksiin.
Linkki STM:n tiedotteeseen: https://stm.fi/-/poronhoitajien-sijaisaputuntien-vuoden-2020-taso-on-palautettuennalleen
Lisätietoja antaa: Jere Haapajärvi, puh. 029 435 2255, jere.haapajarvi@mela.fi

