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MUISTIO      LUONNOS 

 

VALTIONEUVOSTON ASETUS PORONHOITOVUODELTA 2023/2024 MAKSETTA-
VASTA ELÄINKOHTAISESTA TUESTA 

Yleistä 

Liittymissopimuksen artiklan 142 perusteella Suomi on saanut luvan myöntää pitkäai-
kaisia kansallisia tukia 62 leveyspiirin pohjoispuolella sijaitseville alueille. Nykyinen 
komission pohjoista tukea koskeva päätös on C(2021)8773. 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 valtioneu-
voston asetuksella säädetään porotalouden tuen määrästä sekä muista tuen ehdoista ja 
määräytymisperusteista. Porojen eläinkohtaista tukea ehdotetaan maksettavaksi tukialu-
eilla C3 ja C4 poronhoitoa harjoittaville tuenhakijoille. 

Ehdotuksesta on pyydetty lausuntoja valtiovarainministeriöltä, Ruokavirastolta, Saamelaiskärä-
jiltä, Paliskuntain yhdistykseltä, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset/ Maaseutu ja ener-
gia -yksiköiltä, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:ltä ja Svenska Lantbrukspro-
ducenternas centralförbund SLC r.f.:ltä. Saaduista lausunnoista.. 
 
 
 

Yksityiskohtaiset perustelut 

1 § Soveltamisala. Asetuksessa säädettäisiin poronomistajille valtion talousarviossa 
vuodelle 2023 maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen osoitetuista varoista po-
ronhoitolaissa (848/1990) tarkoitetulta poronhoitovuodelta 2023/2024 maksettavasta 
eläinkohtaisesta tuesta. 

2 § Tuen haku. Tukea maksettaisiin maaseudun kehittämisen korvauksien, suorien vil-
jelijätukien ja maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien korvaus- ja tukialueista ja 
niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen 
(1379/2022) liitteessä 1 tarkoitetuilla alueilla C3 tai C4 poronhoitoa harjoittaville 
maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 14 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetuille hakijoille. Ruokakunnaksi katsottaisiin myös jakamaton kuolin-
pesä. Tuen saamisen edellytyksenä olisi, että tuen saaja pitää kirjaa harjoittamansa po-
rotalouden tuloista ja menoista.  

3 § Tukikelpoiset eloporot. Tuen saamisen edellytyksenä olisi, että ruokakuntaan kuu-
luvat henkilöt omistavat poronhoitovuoden päättyessä vähintään 80 eloporoa. Tuen 
muihin määräytymisperusteisiin ei ehdoteta muutoksia vuoteen 2022 verrattuna. 
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4 § Tuen määrä. Tuen suuruudeksi ehdotetaan [LUONNOS 28,5 euroa] eloporoa, 
joka on 6,50 euroa alempi tukitaso kuin vuonna 2022. 

5 § Voimaantulo. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan xx.x.2023.  

Taloudelliset vaikutukset 

Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on 
vuonna 2023 osoitettu varat yhteensä 350,00 miljoonan euron suuruiseen maa- ja puutarhata-
louden kansalliseen tukeen. Eläinkohtaisen tuen piirissä arvioidaan olevan noin 153 000 poroa. 
Tämä määrä on sama kuin syksyllä jakoehdotusta laadittaessa arvioitu eloporomäärä. Ehdote-
tulla tukitasolla porojen eläinkohtaiseen tukeen arvioidaan tarvittavan 4,36 miljoonaa euroa. 
Tarvittava määräraha on otettu huomioon maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen momentin 
jakoehdotusta laadittaessa sekä suunniteltaessa vuoden 2023 toisen lisätalousarvion määrärahan 
käyttöä. Muut momentilta 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioi-
daan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




