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Enligt sändlista

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄND
RING AV BILAGAN TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM STRUKTURSTÖD FÖR REN
HUSHÅLLNING OCH NATURNÄRINGAR

Jord- och skogsbruksministeriet uppmanar instanserna på sändlistan komma med utlåtanden om 
det bilagda utkastet.

Utlåtandena skickas senast 15.5.2018 i första hand per e-post till adressen kirjaamo@mmm.fi 
eller per brev till Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET. Utlåtandena 
som sänds elektroniskt levereras i pdf-, word- eller rtf-format.

Denna begäran om utlåtande finns bara i elektronisk form.

Ytterligare information ges av lagstiftningsråd Mika Saari, tfn 0295 16 2134 och jordbruksö- 
verinspektör Sanna Koivumäki, tfn 0295 16 2437, e-post: fömamn.eftemamn@mmm.fi

Ställföreträdande avdelningschef,
Lantbruksråd Taina Vesanto

Lagstiftningsråd Mika Saari

BILAGOR:
Utkast till statsrådets förordning 

Promemoria (utkast på finska)
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SÄNDLISTA
Finansministeriet
Landsbygdsverket
Lapplands, Norra Österbottens och Kajanalands närings-, trafik- och miljöcentralema
Jord- och skogsbruksproducentemas Centralförbund MTK rf
Svenska Lantbruksproducentemas Centralförbund SLC rf
ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund rf
Sametinget
Renbeteslagsföreningen rf
Byastämma/Skoltråd (förtroendeman för skoltama)
Luontaiselinkeinojen liitto ry 
Centrala finansiella instituten 

Aktia Bank 
Danske Bank
Nordea Bank, filial i Finland
OP Gruppen
S-Pankki
Svenska Handelsbanken 
Sparbanksgruppen

Den undertecknade begäran om utlåtande finns i jord- och skogsbruksministeriets arkiv.



Statsrådets förordning
om ändring av bilagan till statsrådets förordning om strukturstöd för renhushållning och na

turnäringar

1 enlighet med statsrådets beslut
ändras bilagan till statsrådets förordning om strukturstöd för renhushållning och natumäringar 

(276/2017) som följer:

Denna förordning träder i kraft den 2018.

Helsingfors den xx xxxx 2018



Bilaga

INVESTERINGSSTÖD TILL NÄRINGSIDKARE
Stödobjekt Statligt lån eller 

räntestödslån
Beloppet av stöd 
i anslutning till 
lån

Understöd Stöd samman
lagt

Procent av de god
tagbara kostna
derna

Procent av de 
godtagbara kost
naderna

Procent av de 
godtagbara kost
naderna

Procent av de
godtagbara
kostnaderna

Anskaffning av renar

Inom skoltområdet 60 20 35 55
Annanstans inom renskötselområdet 60 30 - 30

Annanstans inom renskötselområdet, när 
förutsättningarna i 21 § 2 mom. uppfylls

60 30 201' 50

Snöskotrar

Inom renskötselområdet - - 20 20
Inom renskötselområdet, när förutsätt
ningarna i 22 § 2 mom. uppfylls

- 35 35

Inom renskötselområdet, när förutsätt
ningarna i 21 § 2 mom. uppfylls

" - 40 40

Terränghjulingar

Inom renskötselområdet - - 20 20

Inom renskötselområdet, när förutsätt
ningarna i 22 § 3 mom. uppfylls

- 35 35

Inom renskötselområdet, när förutsätt
ningarna i 21 § 2 mom. uppfylls

- - 40 40

Annat lösöre

Inom skoltområdet 50 15 40 55

Annanstans inom renskötselområdet 60 20 - 20

Produktionsbyggnader

Inom skoltområdet 40 10 50 60

Annanstans inom renskötselområdet 60 20 - 20

Produktiva investeringar i vägar, vatten och avlopp samt elektrifiering, vilka inte ingår i byggnadens kostnader

Inom skoltområdet 50 15 40 55

Annanstans 60 20 - 20

Arbetsplatsbostäder, inom natumäringsområdet utanför lägenheten

Grundlig renovering och utvidgning 60 20 - 20
Nybygge 60 20 20 40

•'Understöd beviljas endast for anskaffning av de renar genom vilka sökandens renantal stiger till 80 livrenar.
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STÖD FÖR BOSTADSBYGGANDE TILL NÄRINGSIDKARE

Stödobjekt
Statligt lån eller 
räntestödslån

Beloppet av stöd i 
anslutning till lån

Understöd Stöd samman
lagt

Procent av de 
godtagbara kost
naderna

Procent av de god
tagbara kostna
derna

Procent av de 
godtagbara kost
naderna

Procent av de 
godtagbara kost
naderna

Grundlig renovering och utvidgning inom 
natumäringsområdet

60 20 20 40

Nybyggnad inom natumäringsområdet 70 30 10 40

Nybyggnad, grundlig renovering och ut
vidgning annanstans inom renskötselområ
det

80 40 40

INVESTERINGSSTÖD TILL RENBETE
SLAG1)

Stödobjekt
Statligt lån eller 
räntestödslån

Beloppet av stöd i 
anslutning till lån

Understöd Stöd samman
lagt

Procent av de 
godtagbara kost
naderna

Procent av de god
tagbara kostna
derna

Procent av de 
godtagbara kost
naderna

Procent av de 
godtagbara kost
naderna

Betes-, skydds- och arbetsstängsel - - 70 70

Renskiljnings-, ren-, märknings- och utfod- 
ringsstängsel

- ~ 60 60

Gmndlig renovering av renslakteri, byggin- 
vestering i arbetsplatsbostad, väg som leder 
till renskiljningsstängslet eller renslakteriet

50 50

Arbetsplatsbostäder - - 50 50

Terrängfordon, transportutrustning, datasy
stem och anordningar samt motsvarande lö
söre

40 40

’> 1 renbeteslagens gemensamma projekt bestäms stödbeloppet per renbeteslag i forhållande till det högsta tillåtna 
antalet livrenar per renbeteslag.
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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio
18.4.2018

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI POROTALOUDEN JA LUON-
TAISELINKEINOJEN RAKENNETUISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUK-
SEN LIITTEEN MUUTTAMISESTA

1 Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetussa laissa (986/2011), jäl- 
jempänäpoluralaki, säädetään kansallisesti porotalouden ja luontaiselinkeinojen ra- 
kenteen ja toimintaedellytysten parantamiseksi ja kehittämiseksi myönnettävän tuen 
myöntämisen ja maksamisen edellytyksistä ja ehdoista EU-lainsäädännön asettamis- 
sa rajoissa. Poluralain 34 §:n mukaan tuki voidaan myöntää avustuksena, valtionlai- 
naan liittyvänä tukena, korkotukilainan korkotukena, valtiontakaukseen liittyvänä tu- 
kena, valtion maan käyttöön liittyvänä etuutena sekä tutkimusrahoituksessa avustuk
sena tai siirtona maatilatalouden kehittämisrahastosta. Tarkemmat säännökset tuen 
muodosta ja enimmäismäärästä annetaan valtioneuvoston asetuksella poluralain 25 
§:n 2 momentin, 27 §:n 2 momentin, 30 § 2 momentin, 31 §:n 4 momentin, 32 §:n 3 
momentin, 36 §:n 3 momentin, 37 §:n 4 momentin ja 39 §:n 3 momentin valtuuksien 
nojalla.

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetulla valtioneuvoston asetuk
sella (276/2017), jäljempänäpolura-asetus, säädetään lakia tarkemmin tuen määrästä 
ja muodosta sekä tuen myöntämisessä ja maksamisessa noudatettavista ehdoista ja 
menettelyistä. Polura-asetuksen 9 §:n 1 momentin mukaan tuki myönnetään liitteessä 
tarkoitettujen tuen enimmäismäärien ja tukimuotojen mukaisesti, jollei jäljempänä 
toisin säädetä. Nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustuen määrästä ja muodosta sää
detään asetuksen 29 §:ssä, muut rahoitusta saavat tukikohteet esitetään tuen määrän 
ja muodon osalta asetuksen liitteessä.

Poluralaki mahdollistaa sekä valtionlainojen että korkotukilainojen myöntämisen tu
en hakijalle. Samoin valtion talousarvion momentti 30.10.41 on lain voimaan tulosta 
lähtien mahdollistanut momentille osoitetun määrärahan käyttämisen poluralain mu- 
kaisista korkotukilainoista suoritettavien korkohyvitysten maksamiseen.

Vaikka poluralaki ja valtion talousarvion momentti mahdollistavat sekä valtionlai- 
noituksen että korkotukilainoituksen, on polura-asetuksella otettu käyttöön vain val- 
tionlainoitus niissä tukikohteissa, joille voidaan myöntää tuettua lainaa. Nämä ovat 
elinkeinonharjoittajan investointituki ja asunnonrakentamistuki. Valtionlainojen 
käyttöönotto on perustunut tukijärjestelmässä aiemmin noudatettuun käytäntöön.

Poluralain tukijärjestelmässä Lapin elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus myöntää 
lainaan liittyvän tuen ja pankki myöntää varsinaisen lainan. Vuonna 2017 tukijärjes- 
telmän toimeenpanossa ilmeni, etteivät valtionlainoja aiemmin myöntäneet pankit ole 
halukkaita myöntämään kyseisiä lainoja muun muassa niistä aiheutuvien tietojärjes- 
telmä-ja hallintokustannusten vuoksi. Tukijärjestelmän kohderyhmä, ja siitä johtuen 
myös poluralain mukaisten tuettujen lainojen lainakanta, on pieni verrattuna esimer- 
kiksi maatalouden rakennetukijärjestelmään.
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Pankit ovat yksityisoikeudellisia luottolaitoksia, jotka voivat liiketaloudellisin perus- 
tein itsenäisesti päättää lainsäädännön tarjoaman tuetun lainajärjestelmän käyttöön- 
otosta ja lainan myöntämisestä yksittäiselle hakijalle. Tämä koskee sekä maatalouden 
että porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukijärjestelmää. Ehdotuksen val- 
mistelun aikana jotkut pankit ovat todenneet, että maatalouden rakennetukijärjestel
mää vastaava korkotukilainoitus on parempi vaihtoehto kuin valtionlainoitus ja il- 
moittaneet alustavasti suhtautuvansa positiivisesti korkotukilainoituksen myöntämi- 
seen porotalouden ja luontaiselinkeinojen harjoittajille. Toisaalta jotkut pankit ovat 
alustavasti todenneet, ettei niillä ole halukkuutta tällä hetkellä muuttaa tietojärjestel- 
määnsä korkotukilainoituksenkaan mahdollistamiseksi porotalouden ja luontaiselin
keinojen harjoittajille.

Tarjoamalla lainsäädännössä mahdollisuus myös korkotukilainoitukseen, pankeille 
syntyisi mahdollisuus liiketaloudellisin perustein päättää kyseisen lainoitusmuodon 
tarjoamisesta tukijärjestelmän kohderyhmälle. Maatalouden rakennetukijärjestelmää 
vastaavan korkotukilainoituksen käyttöönotto yhtenäistäisi kahden rakennetukijärjes- 
telmän menettelyjä ja aiheuttaisi siten pidemmällä tähtäimellä vähemmän hallinnolli- 
sia kustannuksia kuin toisistaan poikkeavien lainajärjestelmien ylläpito.

Ehdotuksen tarkoituksena on mahdollistaa maatalouden rakennetukia vastaavien 
korkotukilainojen myöntäminen myös porotalouden ja luontaiselinkeinojen raken- 
netuessa. Tämän vuoksi polura-asetuksen liitettä muutettaisiin siten, että lainan muo- 
toa koskevaan sarakkeeseen lisättäisiin korkotukilaina. Muilta osin asetuksen liite 
sekä tuen myöntämisen ja maksamisen ehdot vastaisivat nykytilaa.

2 Vaikutukset valtion talouteen (Valtion talousarvion momentti 30.10.41 ja 
maatilatalouden kehittämisrahasto)

Poluralain mukaiset korkotukilainat myönnettäisiin valtion talousarviossa momentil- 
le 30.10.41 osoitetun myöntämisvaltuuden ja määrärahan puitteissa.

Esitetyllä muutoksella ei arvioida olevan suoria vaikutuksia valtion talousarvion tai 
maatilatalouden kehittämisrahaston yhteenlaskettuihin menoihin, sillä muutoksen ei 
arvioida lisäävän myönnettävien lainojen kokonaismäärää. Jatkossa hankkeeseen 
voitaisiin myöntää joko valtionlaina rahaston käyttösuunniteImassa hyväksytyn 
myöntövaltuuden puitteissa tai vaihtoehtoisesti korkotukilaina talousarviossa hyväk
sytyn myöntövaltuuden puitteissa. Tukijärjestelmän mukaisia lainoja arvioidaan 
myönnettävän vuosittain 20-30 kappaletta ja yhteensä 2-2,5 miljoonaa euroa.

Valtion talousarvion mukaan momentilta 30.10.41 saa vuonna 2018 hyväksyä korko- 
tukea enintään 250 miljoonan euron lainapääomalle. Momentille on osoitettu määrä- 
rahaa 25 miljoonaa euroa, jota saa käyttää maatalouden rakennetuista annetun lain 
(1476/2007), maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999), kolttalain (253/1995), 
porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011), porota
louden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000), maaseutuelinkeinolain 
(1295/1990) ja maatilalain (188/1977) mukaisista korkotukilainoista luottolaitoksille 
suoritettavien korkohyvitysten maksamiseen. Momentin myöntövaltuuden ja määrä
rahan arvioidaan olevan riittävän suuruiset kattamaan ehdotetun muutoksen mukais- 
ten korkotukilainojen myöntämisen porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakenteen 
kehittämiseen.
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Jos haettu lainamäärä ylittäisi käytettävissä olevien varojen määrän, rahoitettavat ha- 
kemukset valitaan laissa säädettyä valintamenettelyä käyttäen.

Tukijärjestelmän toimenpanosta vastaavat Maaseutuvirasto ja Lapin elinkeino-, lii- 
kenne- ja ympäristökeskus. Korkotukilainojen myöntäminen porotalouteen ja luon- 
taiselinkeinoihin edellyttää muutosten tekemistä Hyrrä-tietojärjestelmään. Kaikki eh- 
dotuksen perusteella myönnettävistä tuista aiheutuvat kustannukset katetaan valtion- 
talouden kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen sekä 
henkilötyövuosimäärien puitteissa.

3 Voimaantulo ja soveltaminen

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan päivänä kuuta 2018. Asetusta sovellettai- 
siin paitsi asetuksen voimaan tullessa vireillä olevaan tukihakemukseen myös tuki- 
hakemukseen, joka tulee vireille asetuksen voimaan tullessa tai sen jälkeen. Näin eh- 
dotetut muutokset koskisivat myös ennen asetuksen voimaantuloa jätettyjä lainaa 
koskevia tukihakemuksia, joihin ei ole tehty tukipäätöstä ennen asetuksen voimaan
tuloa.

4 Valmistelu ja tarkastus

Asetusehdotus on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä. Ehdotuksesta on 
pyydetty lausunnot valtiovarainministeriöltä, Maaseutuvirastolta, Lapin, Pohjois- 
Pohjanmaanja Kainuun elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksilta, Maa-ja metsä- 
taloustuottajain keskusliitto MTK ry:ltä, Svenska Lantbruksproducentemas Cent
ralförbund SLC rf:ltä, ProAgria Maaseutukeskusten liitto ry:ltä, saamelaiskäräjiltä, 
Paliskuntain yhdistys ry:ltä, kolttien kyläkokoukselta/kolttaneuvostoilta, Luon- 
taiselinkeinojen liitto ry:ltä sekä keskusrahalaitoksilta (Aktia, Danske Bank, Han
delsbanken, Nordea Bank Suomen sivuliike, OP ryhmä, S-pankki, Säästöpankkiryh- 
mä). Lisäksi lausuntopyyntö oli saatavilla maa-ja metsätalousministeriön verkkosi- 
vuilla. Lausunnoissa...


