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VALTIONEUVOSTON ASETUS PORONHOITOVUODELTA 2021/2022 MAKSETTAVASTA ELÄINKOHTAISESTA TUESTA
Yleistä
Liittymissopimuksen artiklan 142 perusteella Suomi on saanut luvan myöntää pitkäaikaisia 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 määrää ja 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 valtioneuvoston asetuksella säädetään porotalouden tuen määrästä sekä muista tuen ehdoista ja
määräytymisperusteista. Porojen eläinkohtaista tukea ehdotetaan maksettavaksi tukialueilla C3 ja C4 poronhoitoa harjoittaville tuenhakijoille.
Ehdotuksesta on pyydetty lausuntoja valtiovarainministeriöltä, Ruokavirastolta, Saamelaiskäräjiltä, Paliskuntain yhdistykseltä, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset/
Maaseutu ja energia -yksiköiltä, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:ltä
ja Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:ltä. Ruokavirasto totesi,
ettei sillä ole asetusluonnoksesta huomautettavaa. Lapin ELY-keskus esitti, että tukeen
kohdennettaisiin miljoonan euron korotus koska hallitusohjelman mukaista 1 miljoonan
euron lisäystä ei ole voitu osoittaa elinkeinon investointitukiin ja vaadittavan 80 eloporomäärän laskemista väliaikaisesti. Saamelaiskäräjät korosti saamelaisten asemaa alkuperäiskansana ja erityistä asemaa poronhoidossa sekä saamelaisten poronhoidon kannattavuuden haasteita ja esitti porotalouden eläinkohtaisen tuen nostamista EU:n sallimaan ylärajaan. Saamelaiskäräjät katsoi, että poronhoito ei ole yhdenvertaisessa asemassa muihin maatalouden piiriin luettavien elinkeinojen kanssa. Lisäksi poikkeuksellisen lumitalven aiheuttamien porokuolemien johdosta Saamelaiskäräjät esittää, että
tuen myöntämisessä huomioitaisiin tarvittaessa poronhoitovuoden 2019-2020 poroluettelo. Paliskuntain yhdistys ry kiinnitti huomiota talven 2019-2020 porotuhon vaikutuksiin, koronatilanteeseen, kohonneisiin kustannuksiin sekä porotalouden suhteeseen
muuhun maatalouteen ja esitti eläinkohtaisen tuen korottamista 36 euroon. Porotuhojen
johdosta Paliskuntain yhdistys ry esittää lisäksi kaksi vaihtoehtoista vähimmäisrajan
muutosta, joko poronomistajan vaatimuksesta huomioitava 2019-2020 poroluettelo 80
eloporon määrään tarkasteltaessa tai vaihtoehtoisesti alarajan laskeminen väliaikaisesti
50 eloporoon. Suomen porosaamelaiset esitti käyttöönotettavaksi malli, jossa korotettua
tukea maksettaisiin aktiiviporonhoitotyötä tekeville poronhoitajille. Tukitasoiksi ehdotetaan 28,5 alemmalla tasolla ja 35 euroa korkeammalla tasolla. Perusteluina esitetään
hallitusohjelma kirjausten lisäksi yksityiskohtaisemmin, että alle 150 eloporon määrillä
ei ole vaikutusta toimeentuloon. Vähimmäismääriä lukuun ottamatta lausunnoissa esitetyistä seikoista ei aiheutunut muutoksia asetusluonnokseen. Saamelaiskäräjien lausunnossa esitetyn vertailun osalta todetaan, että maataloudessa tuen merkitys vaihtelee
tuotantosuunnittain ja tuen osuutta oleellisempaa olisikin vertailla tuotantosuuntien suhteellista taloudellista menestymistä. Tähän Suomessa on kehitetty kannattavuuskerroin,
jolla voidaan vertailla työn ja pääoman tuottoja niille asetettuihin tavoitteisiin. Viime
vuosina porotalouden kannattavuus kannattavuuskertoimella mitattuna on ollut likimain
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samalla tasolla kuin muussa maataloudessa. Näin porotalouden kannattavuus ei poikkeaisi merkittävästi muusta maataloudesta.
Johtuen lausunnoissa esitetyistä perustelluista muutostarpeista porotuhojen vuoksi vähimmäisrajaan poroluettelon tukikelpoisissa määrissä asetusluonnosta muutettiin. Vähimmäisrajaa laskettiin 80:stä 50:een eloporoon ja luonnos saatettiin täydennyslausuntokierrokselle kahden viikon ajaksi. Valtiovarainministeriöllä ja MTK ry:llä ei ollut
lausuttavaa asiassa. Saaduista lausunnoista Lapin ELY-keskus ja Paliskuntain yhdistys
kannattivat muutosta, Ruokavirasto kertoi muutoksen olevan mahdollista toteuttaa tietojärjestelmiin ja Saamelaiskäräjät kritisoi sitä, että vaihtoehtoiseksi lukumääräksi ei
otettu edellisen poronhoitovuoden eloporomääriä.
Yksityiskohtaiset perustelut
1 § Soveltamisala. Asetuksessa säädettäisiin poronomistajille valtion talousarviossa
vuodelle 2021 maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen osoitetuista varoista poronhoitolaissa (848/1990) tarkoitetulta poronhoitovuodelta 2021/2022 maksettavasta
eläinkohtaisesta tuesta.
2 § Tuen haku. Tukea maksettaisiin 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 katsottaisiin myös jakamaton kuolinpesä. Tuen saamisen edellytyksenä olisi, että tuen saaja pitää kirjaa harjoittamansa porotalouden tuloista ja
menoista.
3 § Tukikelpoiset eloporot. Tuen saamisen edellytyksenä olisi, että ruokakuntaan
kuuluvat henkilöt omistavat poronhoitovuoden päättyessä vähintään 50 eloporoa.
Tuen muihin määräytymisperusteisiin ei ehdoteta muutoksia vuoteen 2020 verrattuna.
4 § Tuen määrä. Tuen suuruudeksi ehdotetaan 28,50 euroa eloporoa kohti kuten
aiempina vuosina.
5 § Voimaantulo. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 30.6.2021.
Taloudelliset vaikutukset
Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2021 osoitettu varat yhteensä 332,00 miljoonan euron suuruiseen maaja puutarhatalouden kansalliseen tukeen.
Eläinkohtaisen tuen piirissä arvioidaan olevan noin 159 000 poroa. Tämä määrä on
sama kuin syksyllä jakoehdotusta laadittaessa arvioitu eloporomäärä. Ehdotetulla tukitasolla porojen eläinkohtaiseen tukeen arvioidaan tarvittavan 4,53 miljoonaa euroa.
Tarvittava määräraha on otettu huomioon maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen
momentin jakoehdotusta laadittaessa. Muut momentilta 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.

