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Jakelussa mainitut

LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA PORONHOITOVUO
DELTA 2017/2018 MAKSETTAVASTA ELÄINKOHTAISESTA TUESTA

Maa-ja metsätalousministeriön ruokaosasto pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnokses
ta. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 28.4.2017 ensisijaisesti sähköpostilla osoit
teeseen kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa-ja metsätalousministeriö, PL 30, 
00023 VALTIONEUVOSTO.

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomah- 
dollisuudesta kannustetaan välittämään edelleen. Lausuntopyyntö on myös maa-ja metsä
talousministeriö kotisivuilla; http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/lausunnolla.html.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä.

Lisätietoja antaa vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 02 951 62347, ju- 
ha.vanhatalo@mmm.fi sekä maatalousylitarkastaja Mika Survonen 02951 62215, mi- 
ka.survonen@mmm.fi .

Osastopäällikkö

Vanhempi hallitussihteeri

LIITTEET i Valtioneuvoston asetusluonnos poronhoitovuodelta 2017/2018 maksettavasta eläinkohtaisesta 
tuesta
Muistioluonnos

JAKELU valtiovarainministeriö 
Maaseutuvirasto
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskukset/Maaseutu ja energia -yksiköt
Saamelaiskäräjät
Paliskuntain yhdistys ry
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry 
Svenska Lantbruksproducentemas centralförbund SLC rf

± MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

- PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO (Helsinki)
- puh. 0295 16 001 - faksi (09) 160 54202

A JORO- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET 
- PB 30, 00023 STATSRÄDET (Helsingfors)

• tfn 0295 1 6 001 . fax (09) 1 60 54202

A MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY

* PO Box 30, FI-00023 GOVERNMENT, Finland (Helsinki)
* tel. +358 295 16 001 • fax +358 9 160 54202

mailto:kirjaamo@mmm.fi
http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/lausunnolla.html
mailto:ha.vanhatalo@mmm.fi
mailto:mi-ka.survonen@mmm.fi
mailto:mi-ka.survonen@mmm.fi


2(2)

Allekirjoitettu lausuntopyyntö on maa- ja metsätalousministeriön arkistossa.



MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ
Vanhempi hallitussihteeri 
Juha Vanhatalo

Muistio
xx.0x.2017

Liite 1 
LUONNOS

VALTIONEUVOSTON ASETUS PORONHOITOVUODELTA 2017/2018 MAKSETTA
VASTA ELÄINKOHTAISESTA TUESTA

Liittymissopimuksen artiklan 142 perusteella Suomi on saanut luvan myöntää pitkä
aikaisia kansallisia tukia 62 leveyspiirin pohjoispuolella sijaitseville alueille. 
Nykyinen komission pohjoista tukea koskeva päätös on C(2016)8419. Päätöksessä 
on pohjoiseen tukeen oikeuttavat tuotteet jaettu ryhmiin joille on asetettu tuen mää
rääjä tuettavia enimmäismääriä koskevia rajoitteita.

Porotalouden tuesta on säädetty maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun 
lain (1559/2001) 14 §:ssä. Edellä mainitun lain 14 §:n 3 momentin mukaan valtio
neuvoston asetuksella säädetään porotalouden tuen määrästä sekä muista tuen eh
doista ja määräytymisperusteista. Porojen eläinkohtaista tukea ehdotetaan maksetta
vaksi tukialueilla C3 ja C4 poronhoitoa harjoittaville tuenhakijoille. Tuen saamisen 
edellytyksenä olisi, että ruokakuntaan kuuluvat henkilöt omistavat poronhoitovuoden 
päättyessä vähintään 80 eloporoa. Tuen määräytymisperusteisiin ei ehdoteta muutok
sia vuoteen 2015 verrattuna. Tuen suuruudeksi ehdotetaan 28,50 euroa eloporoa koh
ti.

Ehdotuksesta on pyydetty lausuntoja valtiovarainministeriöltä, Maaseutuvirastolta, 
Saamelaiskäräjiltä, Paliskuntain yhdistykseltä, Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökes- 
kukset/Maaseutu ja energia -yksiköiltä, Maa-ja metsätaloustuottajain keskusliitto 
MTK ry:ltä ja Svenska Lantbruksproducentemas centralforbund SLC r.f.dtä. Lau
suntoja antoivat valtiovarainministeriö, Maaseutuvirastolta, Saamelaiskäräjiltä, Pa
liskuntain yhdistykseltä, Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskukset/Maaseutu ja 
energia -yksiköiltä, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:ltä ja Svens
ka Lantbruksproducentemas centralforbund SLC r.f.:ltä. Lausuntoja antoivat...

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan xx.x.2017.

Taloudelliset vaikutukset

Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa-ja puutarhatalouden kansallinen tu
ki) on vuonna 2017 osoitettu varat yhteensä 327,90 miljoonan euron suuruiseen maa- 
ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. Momentille 30.20.40 sisältyy myös valtuus, 
jonka perusteella vuonna 2017 tehdyistä muista tukipäätöksistä saa aiheutua vuoden 
2018 ja sitä seuraavien vuosien määrärahasta maksettavia pohjoisen tuen menoja 
enintään 30,0 miljoonaa euroa.

Pohjoiseen tukeen vuodelta 2016 arvioidaan tarvittavan 296,90 miljoonaa euroa kan
sallisen tuen momentilta. Tarvittava määräraha on otettu huomioon maa- ja puutarha
talouden kansallisen tuen momentin jakoehdotusta laadittaessa. Muut momenteilta 
30.10.44 ja 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan 
riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.



Valtioneuvoston asetus LUONNOS
poronhoitovuodelta 2017/2018 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista 
tuista annetun lain (1559/2001) 4 §:n 2 momentin ja 14§:n 3 momentin nojalla, sellaisena 
kuin niistä on 4 §:n 2 momentti laissa 457/2010:

1§

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään poronomistajille valtion talousarviossa vuodelle 2017 maa-ja 
puutarhatalouden kansalliseen tukeen osoitetuista varoista poronhoitolaissa (848/1990) 
tarkoitetulta poronhoitovuodelta 2017/2018 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta.

2 §

Tuen haku

Tukea maksetaan maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa- 
alueista annetun valtioneuvoston asetuksen (5/2015) liitteessä 1 tarkoitetuilla alueilla C3 tai 
C4 poronhoitoa harjoittaville maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 
(1559/2001) 14 §:n 1 momentissa tarkoitetuille hakijoille. Ruokakunnaksi katsotaan myös 
jakamaton kuolinpesä.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että tuen saaja pitää kirjaa harjoittamansa porotalouden 
tuloista ja menoista.

3 §

Tukikelpoiset eloporot

Tuen saamisen edellytyksenä on, että ruokakuntaan kuuluvat omistavat poroluetteloiden 
mukaan poronhoitovuoden päättyessä yhteensä vähintään 80 poronhoitolain 5 §:n 2 kohdassa 
tarkoitettua eloporoa.

Tukeen oikeuttavien eläinten omistusoikeus ja määrä perustuvat poronhoitovuodelta 
2016/2017 laadittuun poroluetteloon. Poronhoitovuoden 2016/2017 aikana tehdyt porokaupat 
voidaan ottaa huomioon tukea myönnettäessä.

Tukea ei makseta siltä osin kuin eloporojen määrä ylittää paliskunnille tai niiden osakkaille 
määrätyt suurimmat sallitut määrät. Jos paliskunnan eloporojen määrä ylittää paliskunnille 
määrätyn suurimman sallitun eloporojen määrän, ruokakuntien tukikelpoisten eloporojen 
määrää vähennetään ylimääräisten porojen osalta samassa suhteessa kuin ruokakunnat 
omistavat eloporoja paliskunnassa. Eloporojen määrän jääminen 1 momentissa säädettyä 
pienemmäksi ei estä tuen myöntämistä ruokakunnalle jäljelle jääneiden eloporojen määrän 
perusteella, jos ruokakunnalla on ennen vähennystä ollut eloporoja vähintään 1 momentissa 
säädetty määrä.

Tukea ei makseta niistä eloporoista, jotka osakkaan olisi paliskunnan hyväksymien 
vuosittaisten teurastussuunnitelmien mukaan pitänyt teurastaa. Jos ruokakunnan edellä



tarkoitettujen teurastamatta jättämien porojen määrä on yli kolme prosenttia eloporojen 
määrästä, tukea ei makseta ruokakunnalle lainkaan.

4§

Tuen määrä

Tuen määrä on enintään [LUONNOS 28,50] euroa eloporolta.

5§

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan xx päivänä xxxkuuta 2017.

Helsingissä xx päivänä xxxkuuta 2017
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