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Hallituksen esitys Eduskunnalle porotalouslaiksi ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Porotaloutta harjoittavien henkilöiden toi
meentulomahdollisuuksien ja elinolosuhteiden 
parantamiseksi sekä paliskuntien toiminnan tu
kemiseksi ehdotetaan säädettäväksi porota
louslaki, jonka nojalla voitaisiin poronhoito
laissa tarkoitetulla poronhoitoalueena antaa 
rahoitustukea ja suorittaa muita laissa säädet
tyjä toimenpiteitä. Ehdotetun lain mukaisista 
toimenpiteistä voisivat päästä osallisiksi pää
asiallisen toimeentulonsa porotaloudesta saa
vat henkilöt sekä paliskunnat. 

Ehdotetun porotalouslain mukaisin valtion 
maankäyttötoimenpitein voitaisiin porotalous
tiloihin antaa lisäalueita sekä muita poro
talousammatin harjoittamisen kannalta tar
peellisia alueita, osuuksia ja oikeuksia. Lisä
aluetta voitaisiin antaa niin paljon, että haki
jan metsän vuotuinen puuntuotto on enintään 
75 kiintokuutiometriä. Myyntihinta annettai
siin pääosaltaan velaksi pitkäaikaisena halpa
korkoisena luottona. Toisaalta annettaisiin val
tion varoista luottolaitosten välityksellä maan
osto- ja sisarosuuslainoja porotaloustilojen 
hankkimista ja laajentamista varten sukupol
venvaihdostilanteissa. Porotaloustiloja varten 
voitaisiin lisäksi myöntää lainaa ja avustusta 
asuinrakennuksen ja tilalle tarpeellisten tuotan
torakennusten rakentamista, laajentamista ja 
peruskorjausta varten sekä salaojittamista, tie
ja vesihuoltotöitä sekä porotalousammatissa 
tarvittavan irtaimiston hankkimista varten. 
Yksinomaan lainaa voitaisiin myöntää sähköis
tämistä ja pellon kuivattamista varten. 

Porotilalain nojalla tuettuihin porotiloihin 
ehdotettua porotalouslakia sovellettaisiin vain 

3810700 

rajoitetusti. Lukuun ottamatta tuotantoraken
nuksia ja porotalousammatissa tarvittavaa ir
taimiston hankintaa koskevia lainoja ja avus
tuksia ehdotetaan mainittuja tiloja porotalous
lain voimaan tultua tuettavaksi noudattaen 
soveltuvin osin maatilalakia. 

Lakiehdotuksen mukaan paliskuntien tuke
minen tapahtuisi myöntämällä niille avustusta 
poronhoitotyössä tarvittavien rakennusten ja 
erilaisten kiinteiden ja siirrettävien rakennei
mien sekä niihin liittyvien laitteiden hankkimi
seen. Avustusta voitaisiin myöntää myös tie-, 
vesihuolto- ja sähköistämistöihin. 

Porotalouslain paliskuntien tukemista kos
keviin säännöksiin liittyen ehdotetaan kohtala
kia muutettavaksi siten, että siitä poistetaan 
paliskuntien rakennustöiden tukemista koskeva 
säännös. 

Lisäksi ehdotetaan luontaiselinkeinolakia 
muutettavaksi siten, että kunnanvaltuuston va
litsemista suunnittelutoimikunnan jäsenistä yh
den tulee olla saamelaissyntyinen vain silloin, 
kun laadittava käyttösuunnitelma koskee 
Enontekiön, Inarin, Utsjoen tai Sodankylän 
kunnassa olevaa maata. 

Ehdotettuun porotalouslakiin liittyen ehdo
tetaan maatilalain 91 §:n 2 momentti kumotta
vaksi tarpeettomana. 

Porotalouslain tarkoituksiin tapahtuvien 
luovutusten saattamiseksi leimaverosta vapaik
si ehdotetaan leimaverolakia tältä osin muutet
tavaksi. 

Lakiehdotukset on tarkoitettu tulemaan voi
maan mahdollisimman pian niiden tultua hy
väksytyksi. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

1.1. Yleistä porotalouden tukemisesta 

Porotalouden piiriin kuuluu tällä hetkellä 
noin 2 300 porotaloudesta pääasiallisen toi
meentulonsa saavaa taloutta. Poronhoitoalu
eena toimii yhteensä 56 paliskuntaa. 

Valtaosa pääasiallisen toimeentulonsa poro
taloudesta hankkivista on nykyisin maanomis
tajia. Ratkaiseva merkitys tälle seikalle on ollut 
vuonna 1969 säädetyn ja sittemmin vuonna 
1974 muutetun porotilalain (590/69, muutok
set 351174) mukaisilla toimenpiteillä. Mainitut 
toimenpiteet ovat tarkoittaneet porotalouden 
harjoittajien toimeentulomahdollisuuksien ja 
asunto-olojen parantamista maata, luottoja, 
rakennuspalkkioita ja eräitä muita etuuksia 
antamalla koko poronhoitoalueella. Porotila
lain mukaisista toimenpiteistä ovat päässeet 
osallisiksi porotaloudesta pääasiallisen toi
meentulonsa tai olennaisen osan siitä saaneet 
henkilöt. Työpaikka-asuntojen osalta on voitu 
tukea myös paliskuntia. 

Porotilalain lisäksi porotaloutta tuetaan osa
na luontaiselinkeinolain (610/84) mukaisia tu
kitoimenpiteitä. Luontaiselinkeinolain mukai
sia tukitoimenpiteitä ovat lähinnä asumiseen ja 
luontaiselinkeinojen harjoittamiseen liittyvät 
maankäyttö-, lainoitus- ja avustustoimenpiteet. 
Luontaiselinkeinolain soveltamisala on alueel
lisesti porotilalain soveltamisalaa huomattavas
ti suppeampi rajoittuen Enontekiön, Inarin, 
Savukosken ja Utsjoen kuntien lisäksi pohjois
osiin Muonion, Kittilän, Sodankylän ja Sallan 
kuntia. Porotilalain ja luontaiselinkeinolain 
ohella porotalouden tukijärjestelmiin kuuluu 
vuonna 1984 säädetty kohtalaki (611184). 
Kohtalain soveltamisala on eräiden tuen saa
mista koskevien edellytysten osalta porotilalain 
ja luontaiselinkeinolain soveltamisalaa jonkin 
verran väljempi. Sen nojalla tukea voidaan 
antaa myös paliskunnalle. 

Kolttalakia sovelletaan vain koltta-alueella, 
joka käsittää Inarin kunnan itäisen osan. Sii
hen sisältyvät Nitsijärven, Sevettijärven ja 
Näätämön taloryhmät Pohjois-Inarissa sekä 
Keväjärven ja Nellimön taloryhmät Etelä-Ina
rissa. 

1.2. Porotilalaki 

1.2 .1. Yleistä 

Porotilalain tarkoituksena on porotalouden 
harjoittajien toimeentulomahdollisuuksien ja 
asunto-olojen parantamiseksi antaa maata, 
osuutta ja etuutta sekä avustusta, luottoa ja 
muita laissa säädettyjä etuuksia. 

Alueellisesti porotilalain soveltamisala on ra
jattu niin, että lain mukaisia etuuksia on voitu 
myöntää poronhoitolain (444/48) 1 §:ssä tar
koitetulla poronhoitoalueena asuvalle henkilöl
le. Tuen saamisen yleisenä edellytyksenä on 
ollut lisäksi, että sen antamista on pidetty 
yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisena 
ja että henkilö on taloudellisen asemansa puo
lesta ollut tuen tarpeessa. 

Porotilaan on voinut kuulua tonttimaan 
ohella maatalous- ja maatalouskelpoista maata 
niin paljon, että maa vastaa enintään neljää 
muunnettua peltohehtaaria. Lisäksi porotilaan 
on annettu metsämaata tilan sijainnista riip
puen 60-75 kiintokuutiometrin vuotuista 
tuottoa vastaava määrä. Puuttuva metsämaa 
on voitu korvata osuudella yhteismetsään. 

1.2.2. Maankäyttö 

Maata porotilalain tarkoituksiin on hankittu 
vapaaehtoisin kaupoin, käyttämällä maankäyt
tölainsäädännön nojalla hankittua maata sekä 
ottamalla metsähallituksen hallinnassa olevaa 
maata. 

Maansaantihakemuksia on tehty kahdessa 
vaiheessa eli vuosina 1970 ja 1974. Vuonna 
1970 hakemuksia jätettiin 380 ja vuonna 1974 
738 kappaletta. Hakemuksista hyväksyttiin yh
teensä 665 kappaletta. Lisäksi rakennuspaikka
hakemuksia on tehty porojen paimentamisalu
eilla tarvittavia työpaikka-asuntoja varten 
kaikkiaan 442 kappaletta. Porotiloja on muo
dostettu 633 kappaletta (324 tilaa ja 309 lisä
aluetta). Tähän on käytetty maata yhteensä 
58 700 hehtaaria. Lisäksi Enontekiön ja Uts
joen porotHallisille on muodostettu yhteismet
sät. Ensin mainitussa on osakkaita 75 ja vii
meksi mainitussa 53. Yhteismetsiin on käytetty 
maata yhteensä 12 840 hehtaaria. 
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1.2.3. Rakennuspalkkiot 

Porotilalaissa pääpaino on ollut porotalou
den harjoittajien asunto-olojen parantamises
sa. Kun porotalouden harjoittajien tulot ja 
varallisuus ovat yleensä olleet keskimääräistä 
alhaisemmat ja heidän asumistasonsa tämän 
vuoksi jäänyt jälkeen yleisestä kehityksestä, 
porotilalailla on annettu valtion varoista rahoi
tustukea tavanomaista enemmän. 

Kun asukas on ottanut vastaan porotilan, 
jolta pääosaltaan ovat puuttuneet sellaiset hy
väksyttävät rakennukset, joita porotilan tar
koituksenmukainen käyttö ja hoitaminen edel
lyttävät tai jotka taloudellisesti voitaisiin sellai-

LAINAN TARKOITUS 

siksi kunnostaa, asukkaalle on suoritettu mää
räajassa tehdystä hakemuksesta porotilan ra
kennuspalkkiota. Rakennuspalkkion suuruus 
on ollut tilan sijainnista riippuen 40-75 pro
senttia hyväksyttävistä rakentamiskustannuk
sista. Rakennuspalkkioita on myönnetty yh
teensä 72 miljoonaa markkaa. 

1.2.4. Lainoitus 

Seuraavassa taulukossa on esitetty porotila
lain mukaiset lainalajit sekä yhteenveto myön
nettyjen lainojen määristä. 

LAINAEHDOT MYÖNNETYT LAINAT 
1970-1987 

lainamäärä 
kust.arviosta laina-aika korko kpl mk 

Maanosto- ja sisarosuuslainat ..................... 75 ll7o 10-31 V 1 OJo 30 1 760 000 
Asunto- ja lisälainat ............................... 10-30 ll7o 8-25 V 30Jo 1 295 30 008 200 
Rakentamislainat .................................. 
Sähköistämislainat ································ 
Vesihuoltolainat ................................... 
Tielainat ( + avustus yht. 100 OJo) •••••••••••••••••• 
Irtaimistolainat .................................... 
Raivauslainat ...................................... 
Laidunlainat ······································ 

1.2.5. Rajoitussäännökset 

Porotilat ovat erityisten rajoitussäännösten 
alaisia. Porotilalain mukaan oikeustoimi, jolla 
ilman maatilahallituksen lupaa luovutetaan po
rotilan tai sen osan omistus- tai vuokraoikeus 
tai tilaan liitetty puunotto-oikeus, on mitätön. 
Porotilaa ei myöskään ilman maatilahallituk
sen lupaa saa osittaa eikä tilaan kuuluvaa 
puunotto-oikeutta poistaa. Rajoitukset voi
daan poistaa vain maatilahallituksen päätök
sellä. 

Edellä mainittujen rajoitusten lisäksi on la
kiin otettu säännökset metsän pääomahakkuita 
koskeviksi rajoituksiksi. Ne ovat voimassa sii
hen saakka, kunnes valtion saaminen on koko
naan maksettu, kuitenkin enintään 20 vuotta 
kauppakirjan allekirjoituspäivästä. 

60 ll7o 10-31 V 30Jo 530 4 131 200 
75 OJo 10 V 30Jo 55 333 600 
75 OJo 24 V 30Jo 6 59 500 

- 18 V 30Jo - -
75 ll7o 5 V 30Jo 861 12817860 
75 ll7o 18 V 30Jo 15 68 500 
50 ll7o 10 V 30Jo - -

1.3. Porotalouden muu tukeminen 

1.3 .1. Luontaiselinkeinolaki 

Huomioon ottaen luontaiselinkeinojen mer
kityksen maan pohjoisten alueiden väestön toi
meentulolle ja työllisyydelle on kyseisten aluei
den luontaiselinkeinonharjoittajien elinolosuh
teita katsottu tarpeelliseksi parantaa erityistoi
menpitein varsinkin sellaisten elinkeinonhar
joittajien osalta, jotka eivät ole voineet saada 
tukea maatilalain (188/77), kumotun maan
käyttölain (353/58) taikka porotilalain nojalla. 

Tätä tarkoitusta varten on säädetty 1.9.1984 
voimaantullut luontaiselinkeinolaki. Sen mu
kaan luontaiselinkeinoja harjoittavien henki
löiden toimeentulomahdollisuuksien ja elinolo
suhteiden parantamiseksi voidaan maan poh
joisilla alueilla antaa maata, osuuksia ja oi-
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keuksia sekä luottoa ja avustuksia ynnä suorit
taa eräitä muita tukitoimenpiteitä. 

Luontaiselinkeinolla tarkoitetaan pienimuo
toista maataloutta ja erikoismaataloutta, ka
lastusta, metsästystä ja porotaloutta samoin 
kuin marjastusta, sienestystä ja muuta luonnon 
jatkuvaan tuottokykyyn perustuvien luonnon
varojen hyödyntämistä. Luontaiselinkeinolaki 
koskee myös luontaiselinkeinon ohella harjoi
tettavaa kalanviljelyä, käsityönä tai muutoin 
kotiteollisesti tapahtuvaa luontaiselinkeinosta 
saatujen tuotteiden kunnostamista ja jatkoja
lostusta, luontaiselinkeinoissa tarvittavien väli
neiden valmistusta, matkamuistojen valmistus
ta sekä matkailijoiden majoittamista ja opas
tusta. 

Luontaiselinkeinolain mukaisista toimenpi
teistä voi päästä osalliseksi henkilö, joka saa 
tai ilmeisesti tulee saamaan kokonaan tai pää
asiallisesti toimeentulonsa edellä tarkoitetusta 
luontaiselinkeinosta ja sen ohella harjoitetta
vasta elinkeinotoiminnasta. Pääasiallisen toi
meentulon antavaksi elinkeinoksi yksinomai
sesti harjoitettuna katsotaan muun muassa po
rotalous silloin, kun porotalouden harjoittajal
la on vähintään 56 lukuporoa tai poronhoito 
vaatii paliskunnan ja omat työpäivät yhteen 
laskettuina (paimento- ja tarhaustyöpäivät) vä
hintään 100 miestyöpäivää vuodessa. Jos haki-

LAINAN TARKOITUS 

jan lukuporojen määrä on pienempi kuin 56, 
voidaan puuttuvat lukuporot korvata patiskun
nalle tehdyillä työpäivillä (paimento- ja omat 
työpäivät), jolloin kahden miestyöpäivän kat
sotaan vastaavan yhtä lukuporoa. Porotalou
den harjoittajalta vaaditaan kuitenkin aina, 
että hänellä on vähintään 10 lukuporoa tai 
porotalouden ammattikoulutus. 

Luontaiselinkeinolain mukaisia toimenpitei
tä ei saa kohdistaa eräitä poikkeuksia lukuun 
ottamatta porotilalaissa tarkoitetun porotilan 
tai sanotun lain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
tilan tai tilan, jota varten on annettu porotila
laissa tarkoitettua rakennus- tai lisärakennus
palkkiota, omistajan tai haltijan hyväksi. 

Luontaiselinkeinolain avustus- ja lainamuo
dot ovat pääpiirteissään samat kuin porotila
laissa säädetyt vastaavat tukimuodot. Olennai
nen ero on kuitenkin se, että porotilalain 
mukaisia etuuksia on ollut haettava tietyssä 
määräajassa, kun taas luontaiselinkeinolain 
mukainen tuki ei ole hakuaikoihin sidottu. 
Myös luontaiselinkeinolaissa on tilan käyttöä 
koskevia rajoitussäännöksiä. 

Luontaiselinkeinolain mukaisia etuuksia voi
daan antaa vuoden 1999 loppuun. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty luontais
elinkeinolain mukaiset lainalajit sekä yhteen
veto lainojen määristä. 

LAINAEHDOT MYÖNNETYT LAINAT 
1986-1987 

lainamäärä 
kust.arviosta laina-aika korko kpl mk 

Maanosto- ja sisarosuuslainat ····················· 85 OJo 10-20 V 2% 19 367 000 
Asuntolainat ······································ 30-60% 18 V 0-9,5% 68 11 584 000 
Rakentamislainat .................................. 
Perusparannuslainat ............................... 
Raivauslainat ...................................... 
Tielainat ·········································· 
Vesihuoltolainat ................................... 
Sähköistämislainat ································ 
Irtaimistolainat .................................... 

Luontaiselinkeinolain mukaisia avustuksia 
on myönnetty 1.9.1985-31.12.1987 248 
kappaletta, markkamäärältään yhteensä 
20 154 000 markkaa. 

Sanottuna ajanjaksona luontaiselinkeinotilo
ja ja -lisäalueita on muodostettu 104 kappalet
ta. Maata niihin on käytetty yhteensä 1 770 
hehtaaria. 

60% 7-20 V 4% 59 1 628 500 
60% 5-10 V 4% - -
85% 5-10v 4% - -
60% 7-10 V 4% 3 24 500 
75% 7-20v 4% 8 110500 
75% 7-10v 4% 1 3 000 
60% 5 V 4% 87 1 478 180 

1.3.2. Kolttalaki 

Vuonna 1984 säädetyn kolttalain, jolla on 
kumottu eräiden kolttien asuttamisesta annettu 
laki (273/55) ja kolttien maanjärjestelylaki 
(593/69), tarkoituksena on kolttien toimeentu
lomahdollisuuksien ja elinehtojen parantami
seksi antaa koltta-alueelia mainituissa laeissa 
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tarkoitettuja etuuksia. Uudessa kohtalaissa on 
säilytetty vanhan lainsäädännön nojalla koltille 
suodut etuudet. Kohtalain mukaiset toimenpi
teet voidaan, sikäli kuin kysymys ei ole luon
taiselinkeinotilasta tai siihen verrattavasta tilas
ta, kohdistaa kohtiin riippumatta siitä, tuleeko 
asianomainen maan tai etuuden tarpeessa oleva 
koltta saamaan pääasiallisen toimeentulonsa 
luontaiselinkeinoammateista. 

Kohtalakiin sisältyvän yleissäännöksen mu
kaan maan hankkimisen, hakemisen ja käyttä
misen, lainojen ja avustusten antamisen, 
luotto- ja avustusehtojen, valtion toimesta teh
tävien töiden samoin kuin niihin liittyvien 
panttioikeuksien sekä muiden oikeussuhteiden 
ja seikkojen osalta on noudatettava, jollei 
kolttalaista muuta johdu, luontaiselinkeinola
kia. Kolttalain nojalla voidaan kolttapaliskun
tia tukea avustuksin tarpeellisten teurastamoi
den, syöttö- ja erotusaitojen sekä niille johta
vien teiden perusparantamiseksi ja uusien ra
kentamiseksi. 

1.3 .3. Rahoitus valtion tulo- ja menoarvios
sa osoiteluista varoista 

Poronhoitolain mukaan Paliskuntain Yhdis
tyksen tarkoituksena on patiskuntien yhdyssi
teenä kehittää poronhoitoa ja porotaloutta, 
edistää poronhoidon tutkimusta, poronhoidol
lista koetoimintaa ja poronjalostusta sekä suo
rittaa sille poronhoitolain, siitä annetun ase
tuksen sekä yhdistykselle vahvistettujen sään
töjen mukaiset tehtävät. Toimintaansa varten 
Paliskuntain Yhdistys saa vuosittain valtion 
tulo- ja menoarviossa valtionapua yhdistyksen 
hallintokulujen, toimihenkilöiden palkkausme
nojen, toimistomenojen ja poronhoitolaissa 
tarkoitettujen eräiden muiden menojen katta
miseen. Vuonna 1988 näihin tarkoituksiin oli 
varattu käytettäväksi noin 2,2 miljoonaa mark
kaa. 

Myös valtakunnan rajoilla olevien esteaito
jen peruskorjaukseen ja kunnossapitoon on 
vuosittain osoitettu varoja valtion tulo- ja me
noarviossa. Vuonna 1988 tähän tarkoitukseen 
oli osoitettu 2,9 miljoonaa markkaa. 

Porotalouden tukemiseen oli lisäksi osoitettu 
valtion tulo- ja menoarviossa vuonna 1988 2,5 
miljoonaa markkaa. Tästä 2,0 miljoonaa 
markkaa oli osoitettu käytettäväksi valtioneu
voston tarkemmin määräämin perustein palis
kuntain toimesta suoritettavien rakennustöiden 

tukemiseen. Valtionapu on kohdistunut patis
kuntien tarvitsemien esteaitojen, erotuspaikko
jen ja teurastamoiden sekä eräiden muiden 
poronhoidon kehittämisessä tarpeellisten ra
kennusten ja laitteiden rakentamiseen. 

Valtion tulo- ja menoarvioon on vuosittain 
otettu määräraha myös luonnonvaraisten eläin
ten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen 
(vuonna 1988 3,1 miljoonaa markkaa). 

Porotalouden kustannusten alentamiseksi 
maksetaan poronhoitotyössä moottorikeikkaa 
käyttäville poromiehille tulo- ja menoarvioon 
otetun määrärahan sallimissa rajoissa erityistä 
valtionapua, joka perustuu mainittuun työhön 
käytetystä polttoaineesta valtiolle veroina ker
tyvään määrään. Valtionapu jaetaan Paliskun
tain Yhdistyksen kautta. Vuonna 1988 tähän 
tarkoitukseen oli varattu käytettäväksi 0,4 mil
joonaa markkaa. 

2. Esityksen lähtökohdat ja ta
voitteet 

2.1. Lähtökohdat 

Porotilalain mukaisten tilojen muodostami
nen on pääosiltaan saatu päätökseen, joten 
porotilalain nykyisillä säännöksillä ei tilojen 
perustamisen eikä rahoituksenkaan osalta ole 
enää käytännön merkitystä. Lainoituksen osal
ta on noudatettu soveltuvin osin porotilalain 
säätämisen jälkeen kumottua maankäyttölakia. 
Porotilalain lisäksi porotaloutta tuetaan maati
lalain nojalla silloin, kun porotaloutta harjoi
tetaan varsinaisen maatilatalouden ohella. Po
rotilalain ja maatilalain ohella porotalous kuu
luu, kuten edellä on mainittu, myös luontais
elinkeinolain ja kohtalain piiriin. 

Porotalouden kuuluminen usean lain piiriin 
ja sitä kautta tapahtunut säännösten eriytymi
nen on ollut omiaan aiheuttamaan sekaannus
ta. Epäkohtana on myös pidettävä sitä, että 
porotilalain nojalla perustettuja porotiloja ei, 
perustaruistoimenpiteiden tultua rakentamisi
neen suoritetuiksi, yleensä voida tukea maatila
lain nojalla. Maatilalaki ei koske myöskään 
niitä henkilöitä, jotka saavat pääasiallisen toi
meentulonsa porotaloudesta, mutta jotka lä
hinnä ikänsä puolesta eivät ole päässeet poroti
lalain piiriin. 
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2.2. Esityksen tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on porotalouden tuke
mista koskevien säännösten uusiminen kumoa
maHa voimassa oleva porotilalaki ja yhdistä
mällä säädettävään porotalouslakiin porotiloja 
ja paliskuntien tukemista koskevat säännökset. 
Hallitus katsoo, että yhdistämällä tukemistoi
menpiteitä koskevat säännökset samaan lakiin 
voidaan nykyistä paremmin ottaa tukitoimen
piteitä suoritettaessa huomioon porotalouselin
keino kokonaisuutena. 

Tarpeellisia tukitoimenpiteitä porotaloutta 
harjoittavan henkilön osalta ovat lähinnä asu
miseen ja porotalouselinkeinon harjoittamiseen 
liittyvät maankäyttö-, lainoitus- ja avustustoi
menpiteet. Alue, jolla porotaloutta harjoittavia 
henkilöitä ja paliskuntia koskevia erityistoi
menpiteitä suoritettaisiin, käsittäisi poronhoi
tolain mukaisen poronhoitoalueen. 

Toimenpiteet kohdistettaisiin pääasiallisen 
toimeentulonsa porotaloudesta saaviin tuen 
tarpeessa oleviin henkilöihin. Erityistä huomio
ta kiinnitettäisiin siihen, ettei toimenpiteitä 
kohdisteta henkilöihin, joiden omat tai puoli
son tulot muusta kuin porotalousammatista 
ovat niin huomattavat, ettei heidän tukemis
taan nimenomaan porotalousammatin harjoit
tajina voida pitää perusteltuna. Toisaalta ei 
myöskään voida pitää asianmukaisena, että 
henkilöt, jotka saisivat huomattavaa valtion 
elinkeinotukea, kuitenkin samanaikaisesti 
nauttisivat jatkuvasti työttömyysturvalain 
(602/84) mukaista työttömyyskorvausta. 

Maan käyttäminen tapahtuisi antamalla po
rotaloustiloihin lisäalueita sekä muita porota
louden kannalta tarpeellisia alueita. Lisäaluetta 
voitaisiin antaa niin paljon, että hakijan met
sän vuotuinen puuntuotto olisi enintään 75 
kiintokuutiometriä kestävää hakkuumäärää so
veltaen. Muitakaan lain mukaisia etuuksia ei 
myönnettäisi sellaista tilaa varten, joka on 
edellä sanottua suurempi. 

Porotaloustiloille voitaisiin valtion avustuk
sen ja lainan turvin rakentaa asuinrakennus ja 
tarvittava talousrakennus taikka asianmukai
sesti kunnostaa ja laajentaa olemassa oleva 
vastaava rakennus. Avustus- ja lainoitustoi
menpiteiden piiriin kuuluisivat myös mainittu
jen rakennusten vesihuolto ja tiloille tarpeellis
ten teiden rakentaminen. Muu tukeminen ta
pahtuisi yksinomaan lainoituksen turvin. 

Paliskuntien tukeminen tapahtuisi myöntä
mällä avustuksia poronhoidon kannalta välttä-

mättömiin rakennustöihin ja irtaimiston han
kintaan. 

Edellä esitettyjen toimenpiteiden toteutta
mista varten ehdotetaan säädettäväksi porota
louslaki. Sen teknisessä toteuttamisessa nouda
tettaisiin pääpiirteissään luontaiselinkeinolaissa 
omaksuttuja periaatteita. 

3. Asian valmistelu 

Esitys perustuu porotalouden rahoitustoimi
kunnan tekemään ehdotukseen. 

4. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

4.1. Organisatoriset vaikutukset 

Porotalouslain täytäntöönpanosta huolehti
sivat, kuten luontaiselinkeinolain ja kuruotta
van porotilalainkin osalta on asian laita, maa
tilahallitus sekä asianomaiset maatalouspiirit ja 
kuntien maatalouslautakunnat. Lain täytän
töönpano ei vaadi organisatorisia muutoksia 
eikä se myöskään aiheuta henkilöstön lisäystar
vetta. 

4.2. Taloudelliset vaikutukset 

4.2.1. Porotalouden harjoittajien tukeminen 

Yksityisten porotalouden harjoittajien rahoi
tus tulisi pääasiassa kohdistumaan porotalous
tilojen rakentamiseen ja tilan muuhun kun
toonpanoon sekä ammatissa tarvittavan poro
talousirtaimiston hankkimiseen. Lisäksi rahoi
tuskohteena tulisivat jossain määrin olemaan 
porotaloustilojen sukupolvenvaihdokset. 

Rakennushankkeita ja sukupolvenvaihdok
sia arvioidaan lähimmän viiden vuoden aikana 
suoritettavan 200 kappaletta. Hankkeista arvi
oidaan noin 30:n kohdistuvan tilalla suoritetta
vaan rakentamiseen tai muuhun kehittämiseen 
kuten vesihuoltotöiden ja tilustiehankkeiden 
toteuttamiseen. Hankkeiden kustannusarviot 
vaihtelevat hyvin suuresti. Pienimmät tiehank
keet maksavat alle kymmenentuhatta markkaa 
ja suurimmat, lähinnä uudet asuinrakennus
hankkeet, noin 450 000 markkaa. Sukupolven
vaihdoksia arvioidaan suoritettavan 5-l 0 vuo
dessa. 
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Porotalouden harjoittajalle myönnettäisiin 
lainoja ja avustuksia myös porotalousirtaimis
ton hankkimiseen. lrtaimistohankkeita arvioi
daan viiden lähimmän vuoden aikana tulevan 
rahoitettavaksi kaikkiaan noin 450-500 kap
paletta. 

Porotalouslakiehdotuksen sisältämä maan
käyttö tulee rajoittumaan pelkästään lisäaluei
den muodostamiseen pienille, lähinnä tonttiin 
tai asuntotilaan kooltaan verrattaville porota
loustiloille. Muita porotalouden harjoittamisen 
kannalta tarpeellisia alueita ja osuuksia ei sa
nottavammin tulla muodostamaan. Lisäalueita 
arvioidaan muodostettavan ensimmäisen viiden 
vuoden aikana kaikkiaan 50-100 kappaletta. 
Lisäalueiden keskimääräinen koko on arviolta 
70 ha, josta metsämaata olisi noin 40 ha. 
Lisäalueen keskihinta on arviolta 120 000 
markkaa. Alkuvuosien lisämaan tarpeesta suu
rin osa voitaisiin tyydyttää jo maatilahallituk
sen hallintaan maatila- tai porotilalain nojalla 
hankitulla maalla. Ehdotettu maankäyttö ei 
siten sanottavasti tulisi lisäämään kehittämisra
haston varojen tarvetta. 

Yksityisille porotalouden harjoittajille 
myönnettävän rahoitustuen tarvetta on vaikea 
tarkasti ennakoida. Edellä ennakoitujen hank
keiden määrä- ja laajuustietojen perusteella 
maatilatalouden kehittämisrahastosta myön
nettävään rahoitukseen arvioidaan tarvittavan 
vuosittain varoja 5-8 miljoonaa markkaa 
vuodessa, mistä avustusten osuus olisi 1 ,5-2,5 
miljoonaa markkaa. Seuraavana viitenä vuote
na rahoitustarve olisi näin yhteensä 25-40 
miljoonaa markkaa. 

4.2.2. Poliskuntien tukeminen 

Paliskuntien tukemisen pääpaino tulisi ole
maan poronhoidossa tarvittavien erilaisten ai
tojen sekä teurastamoiden hankinnan avusta
misessa. 

Suoja-aitojen kokonaistarpeen arvioidaan 
olevan lähimmän viiden vuoden aikana yhteen
sä noin 1 300-1 500 kilometriä. Kilometrikus
tannus vaihtelee tällä hetkellä 6 000-10 000 
markkaan. 

Este-, syöttö- ja laidunaitojen kokonaistarve 
on viiden vuoden aikana noin 800-1 000 kilo
metriä. Noin puolet arvioidusta määrästä olisi 
esteaitaa ja kolmannes syöttöaitahankkeita 
sekä vajaa viidennes laidunaitahankkeita. Kilo-

metrikustannus vaihtelee 8 000-22 000 mark
kaan. 

Merkintä- ja erotusaitojen kokonaistarve vii
den vuoden aikana on noin 80-90 kappaletta. 
Osa hankkeista olisi entisten merkintä- ja ero
tusaitojen perusparannus- ja nykyaikaistamis
hankkeita. Hankekohtainen kustannus vaihte
lee 70 000-200 000 markkaan. 

Teurastamojen kokonaistarpeen arvioidaan 
olevan viiden vuoden aikana yhteensä noin 
60-80 kappaletta. Teurastamohankkeista osa 
olisi entisten peruskorjauksia ja nykyaikaista
misia. Hankekohtainen kustannus vaihtelee 
80 000-250 000 markkaan. 

Tie-, sähköistys- ja vesihuoltohankkeiden 
kokonaistarpeen arvioidaan olevan viiden vuo
den aikana yhteensä noin 120 hanketta. Han
kekohtainen kustannus vaihtelee varsin pienis
tä mittaviinkin sähköistys- ja tiehankkeisiin. 

Paliskuntien irtaimistohankinnat koostuisi
vat siirrettävistä sähkö- ja vesihuoltoyksiköis
tä, siirrettävistä aidoista ja teurastamoista, siir
rettävistä työmaa-asunnoista, siitosporojen 
hankinnasta sekä porotalouden harjoittamises
sa tarvittavasta muusta irtaimistosta. Hankin
toja arvioidaan viiden vuoden jaksolla kerty
vän yhteensä 150-200 kappaletta. Hankinta
hinnat vaihtelevat kohteesta riippuen 10 000-
150 000 markkaan. 

Paliskunnille ei annettaisi lakiehdotuksen 
mukaan halpakorkoisia lainoja. 

Paliskuntien rahoitustarve tulisi edellä mai
nituin perustein olemaan vuosittain 5-7 mil
joonaa markkaa eli viiden vuoden arvioitu 
avustusvarojen tarve olisi siten 25-35 miljoo
naa markkaa. 

Porotalous ajautui vuoden 1989 aikana krii
siin, joka saattaa heijastua suunnitellusta val
tion lisätuesta ja alan omista terveyttämistoi
mista huolimatta useita vuosia poronlihamark
kinoille, millä saattaa olla vaikutusta ennakoi
tuon hankkeiden toteutukseen ja rahoitustuen 
kysyntään. Alkuvuosina rakennustoiminta ja 
sitä kautta myös rahoitustarve olisi suurin 
paliskuntien hankkeissa. Yksityisten poromies
ten hankkeet käsittäisivät lähinnä porotalou
teen tarvittavien rakennusten ja ammatissa tar
vittavan irtaimiston hankkimisen rahoittami
sen. 

Viisivuotiskauden jälkeen arvioidaan yksi
tyisten poronomistajien ja paliskuntien valtion 
rahoitustarpeen muodostuvan vuodessa noin 8 
miljoonaksi markaksi. 



8 1989 vp. 

4.2.3. Porotalouslain rahoituksen suhde 
muuhun porotalouden rahoittamiseen 

Kumottavaksi ehdotettavan porotilalain no
jalla on viime vuosina myönnetty maatilatalou
den kehittämisrahastosta vuosittain halpakor
koisia lainoja noin 100 kappaletta, yhteensä 
noin 3,0 miljoonaa markkaa. Lisäksi porota
louden harjoittajille ja paliskunnille (paimento
paikat) on myönnetty vuosittain rakennuspalk
kioina ja -avustuksina noin 1,0 miljoonaa 
markkaa. Viimeksi mainitut rakennuspalkkioin 
ja -avustuksin tuettavat hankkeet hoidetaan 
loppuun hyväksyttyjen hakemusten osalta ku
mottavan porotilalain nojalla. 

Vuosittain valtion tulo- ja menoarvioon ote
tusta 2,0 miljoonan markan määrärahasta po
rotalouden rakennustoiminnan tukemiseen luo
vuttaisiin porotalouslain säätämisen yhteydes
sä. 

Vuonna 1984 säädettyjen luontaiselinkeino
lain ja kolttalain nojalla on myös rahoitettu 
porotalouden harjoittajia ja kolttapaliskuntia. 
Vuonna 1987 on edellä mainittujen lakien no
jalla myönnetty maatilatalouden kehittämisra
hastosta avustuksia 149 kappaletta yhteensä 
12,8 miljoonan markan edestä ja halpakorkoi
sia lainoja 183 kappaletta yhteensä 12,6 mil
joonan markan edestä. Vuonna 1988 varoja on 
käytetty sanottuihin tarkoituksiin hieman 
enemmän. Vuodesta 1988 lukien varojen tarve 
kuitenkin vähenee huomattavasti ja käyttö tu
lee suuntautumaan asuntoinvestoinneista tuo
tannollisiin investointeihin. 

Sanottujen lakien soveltamisalueella olevista 
porotalouden harjoittajista suuri osa siirtyy tai 
tulee ehdotettavan porotalouslain piiriin, kuten 
myös kolttapaliskunnat. Tämän perusteella ar
vioidaan luontaiselinkeino- ja kohtalain mu
kaisia avustus- ja lainavaroja säästyvän noin 5 
miljoonaa markkaa vuodessa. 

Huomioonottaen edellä selostetulla tavoin 
kertyvät säästöt muissa porotalouden rahoitus
kanavissa porotalouslaista ei aiheudu lakisää
teistä lisärahoituksen tarvetta. Myönnettävän 
rahoituksen määrään vaikuttavat pääasiassa 
harkinnanvaraiset rahoitustuen mitoitusperus
teet ja rahoitushakemukset. Lähinnä tuotan
nollisten investointien ennakoidun väliaikais
kasvun mahdollisesti aiheuttama 1-4 miljoo
nan markan lisärahoitustarve ei juurikaan vai
kuta maatilatalouden kehittämisrahaston ko
konaisrahoitukseen, sillä luontaiselinkeinolain 
ja kohtalain mukainen rahoitustarve vastaa-
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vasti pienenee sanottujen lakien mukaisen toi
minnan ohitettua kysyntähuipun. 

Porotalouslain mukaiset lainat hoitomenoi
neen ja avustukset sekä muut menot suoritet
taisiin maatilatalouden kehittämisrahaston va
roista. Niin ikään maanostoista, omaisuuden 
hoidosta ja kunnostamisesta aiheutuvat menot 
suoritettaisiin kyseisistä varoista. Varainkäyttö 
mainittuihin tarkoituksiin tapahtuisi valtioneu
voston vahvistaman rahaston varojen vuotui
sen käyttösuunnitelman puitteissa. 

Porotaloutta rahoitetaan myös suoraan val
tion tulo- ja menoarviosta. Vuoden 1990 tulo
ja menoarvioesitykseen sisältyy erikseen mää
rärahat porotalouden edistämiseen, Paliskun
tain yhdistyksen tukemiseen ja poroaitojen 
kunnossapitoon yhteensä 7,1 miljoonaa mark
kaa. 

Lähimmän viiden vuoden aikana arvioidaan 
maatilatalouden kehittämisrahastonvaroja tar
vittavan edellä tarkoitettuihin lainoihin sekä 
avustus- ja muihin tukitoimenpiteisiin noin 
50-75 miljoonaa markkaa. Vuositasolla tämä 
merkitsee noin 10-15 miljoonaa markkaa, 
josta yksityisille poronomistajille myönnettäi
siin noin puolet. Rahoitustuesta olisi noin puo
let avustuksia. Jonkin verran varoja tultaisiin 
käyttämään maan hankintaan vapaaehtoisin 
kaupoin. Lain voimassaolon loppuvuosina va
rojen vuotuisen tarpeen arvioidaan olevan 
edellä todettua vähäisemmän. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

5.1. Esityksen suhde luontaiselinkeino- ja 
kolttalakiin 

Luontaiselinkeinolain mukaisista toimenpi
teistä voi päästä osalliseksi henkilö, joka saa 
pääasiallisen toimeentulon luontaiselinkeino
ammatin harjoittamisesta. Porotalous voi joko 
yksin tai yhdessä muiden luontaiselinkeinojen 
kanssa muodostaa pääasialliseksi toimeentu
loksi katsottavan elinkeinon. Säädettävän po
rotalouslain piiriin pääsisivät vain sellaiset hen
kilöt, jotka saavat pääasiallisen toimeentulonsa 
porotaloudesta. Porotalouslakia voitaisiin so
veltaa vain niihin luontaiselinkeinolain nojalla 
tukea nykyisin saaviin henkilöihin, jotka täyt
tävät mainitun edellytyksen. 

Kooltaan luontaiselinkeinotilaa suuremmat 
tilat, jotka eivät ole aikaisemmin saaneet tukea 
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porotilalain nojalla ja joilla kuitenkin harjoite
taan porotaloutta pääasiallisena toimeentulo
lähteenä, tulisivat ehdotetun porotalouslain 
piiriin edellyttäen, että ne muilta osin täyttävät 
ehdotetun porotalouslain mukaiset vaatimuk
set. Ehdotettua lakia ei kuitenkaan sovellettaisi 
luontaiselinkeinolain nojalla tuettuun hankkee
seen tai toimenpiteeseen. 

Porotilalain nojalla muodostetuille tai sen 
nojalla tuetuille porotiloille voidaan luontais
elinkeinolain mukaista rahoitustukea myöntää 
tuotannollisiin rakennusinvestointeihin ja elin
keinossa tarpeellisen irtaimiston hankkimiseen. 
Tämä tukimuoto ulotettaisiin koskemaan po
rotiloja myös luontaiselinkeinolain eteläpuoli
silla alueilla. 

Kolttalain mukaisista toimenpiteistä voi 
päästä osalliseksi henkilö, joka syntyperältään 
on luovutetulta Petsamon alueelta Inarin kun
taan siirtynyt koltta tai tällaisen jälkeläinen, 
jonka isovanhemmista ainakin joku on synty
peräinen koltta. Sanotun lain mukaista tukea 
voi saada koltta-alueelia kohtatilan tai siihen 
verrattavan tilan hankkimiseen, asunto-olojen 
parantamiseen, tuotannossa tarvittavien raken
nusten ja laitteiden sekä tarpeellisen irtaimis
ton hankkimiseen. Tukimuodot ovat lähes sa
mat kuin edellä selostetussa luontaiselinkeino
laissakin. Koltta-alueella olevat kolttien omis
tamat porotilat rahoitetaan nykyisin, kuten 
edellä on selostettu, pääsääntöisesti luontais
elinkeinolain mukaisin tukitoimin. 

Luontaiselinkeinolaista poiketen kohtalain 
nojalla voidaan tukea koltta-alueen paliskuntia 
poronhoidon kannalta tarpeellisten kenttäteu
rastamoiden sekä syöttö- ja erotusaitojen sekä 
niille johtavien teiden rakentamisesta ja perus
parantamisesta aiheutuvissa kustannuksissa 
myöntämällä avustuksia sanottuihin hankkei
siin. Avustukset voidaan myöntää asianomai
sesta paliskunnasta kolttien omistamien poro
jen suhteessa. Niissä paliskunnissa, joissa sa
notusta syystä avustusprosentti on jäänyt al
haiseksi, on paliskuntien rakennustoimintaa 
tuettu lisäksi valtion tulo- ja menoarviossa 
patiskuntien tukemiseen varatusta määrärahas
ta. 

Patiskuntien rakennus- ja laite- sekä irtai
mistohankintojen tukemisesta ehdotetaan sää-
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dökset otettavaksi porotalouslakiin. Käytän
nössä tämä merkitsee sitä, että avustusten 
myöntäminen paliskunnille tulisi kokonaan 
hoidettavaksi porotalouslain nojalla. Kohta
lain 11 § esitetään tämän mukaisesti muutetta
vaksi. 

5.2. Esityksen suhde maatilalakiin ja maa
seutuelinkeinolakiin 

Maatilalain nojalla voidaan porotaloutta tu
kea silloin, kun porotaloutta harjoitetaan maa
talouden ohella. Tukea on myönnetty halpa
korkoisin luotoin välttämättömän elottoman 
irtaimiston ja siitosporojen hankkimiseen. 
Edellä mainittuun irtaimistoon ovat kuuluneet 
maastokulkuneuvot ja siirrettävät porojen kä
sittelyaidat. Siitosporojen hankinta on käsittä
nyt koko porokarjan tai yksittäisten siitosporo
jen hankinnan. Muuta elinkeinotukea ei maati
lalain nojalla myönnetä porotalouteen. 

Maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoimin
nan edistämisestä annetun lain (1031/86) nojal
la voidaan tukea muun muassa maatalouden 
erikoisaloja, eräitä alkutuotantoaloja ja näihin 
aloihin liittyviä tai niitä täydentäviä yritystoi
mintoja sekä erilaisia työliikkeitä, kun niitä 
harjoitetaan alkutuotannon yhteydessä. Varsi
naista maa- ja metsätaloutta sekä porotaloutta 
ei katsota sanotussa laissa tarkoitetuksi alku
tuotannoksi, jota voitaisiin sellaisenaan tukea. 
Sen sijaan niihin liittyvää ja niitä täydentävää 
jatkojalostus- tai muuta yritystoimintaa voi
daan tukea maaseutuelinkeinolain mukaisin 
avustuksin ja lainoin. 

5.3. Porotilalain nojalla tukea saaneet tilat 

Lukuun ottamatta tuotantorakennuksia ja 
porotalousammatissa tarvittavaa irtaimiston 
hankintaa koskevia lainoja ja avustuksia tuet
taisiin porotilalain nojalla tukea saaneita tiloja 
maatilalain mukaisesti. Nämä tilat voisivat saa
da tukea maatilalain mukaisesti siinäkin ta
pauksessa, että tila ei suuruudeltaan vastaisi 
maatilalain nojalla tuettavan tilan vähimmäis
kokoa. 



10 1989 vp. - HE n:o 144 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Porotalouslaki 

1 luku. Yleiset säännökset 

1 §. Lain tarkoitus. Pykälässä olisi yleisluon
teisesti lueteltu porotalouslain nojalla suoritet
tavat toimenpiteet. 

2 §. Soveltamisalue. Lakia sovellettaisiin po
ronhoitolaissa tarkoitetulla poronhoitoalueella. 
Soveltamisalue olisi sama kuin voimassa ole
van porotilalain. 

3 §. Tuen saamisen henkilökohtaiset edelly
tykset. Lakiehdotuksen mukaan porotalouslain 
mukaisista toimenpiteistä voisi päästä osalli
seksi henkilö, joka saa pääasiallisen toimeentu
lonsa porotaloudesta. Tästä säädettäisiin tar
kemmin asetuksella. Tarkoituksena on katsoa 
henkilön saavan pääasiallisen toimeentulonsa 
porotaloudesta silloin, kun hänen omistukses
saan on vähintään 56 lukuporoa. Tätä pienem
pi määrä voitaisiin korvata osittain paliskun
nalle tehdyillä työpäivillä, joina pidettäisiin 
myös tarhaus- ja paimentotyöpäiviä. Tarkoitus 
on myös, että henkilö perheineen saa paikka
kunnalla asuen koko toimeentulonsa, mikä 
edellyttää, että myös se osa toimeentulosta, 
jota ei saada porotalousammatista, on ilman 
työttömyyskorvauksia ja vastaavia yhteiskun
nan erityistukitoimenpiteitä yleensä turvattu. 

Paitsi vähintään pääasiallisen toimeentulon 
saamista porotaloudesta edellytetään pykälän 1 
momentin mukaan myös, että henkilö iältään, 
taloudelliselta asemaltaan, olosuhteiltaan sekä 
henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan on sellai
nen, että hänen tukemistaan on pidettävä tar
koituksenmukaisena. Tarkemmat määräykset 
mainituista seikoista annettaisiin niin ikään 
asetuksella. Tarkoituksena on katsoa henkilön 
olevan taloudelliselta asemaltaan sellainen, että 
hänen tukemistaan on pidettävä tarkoituksen
mukaisena, jollei hänellä ilmeisesti ole tarvitta
via käyttövaroja kysymyksessä olevan omai
suuden tai suunnitellun työn suorittamista var
ten eikä hän voi hankkia varoja mahdollisia 
pääomiaan haitallisesti vähentämättä. Asetuk
sella on tarkoitus säätää, että alaikäinen henki
lö voisi päästä lain mukaisista toimenpiteistä 
osalliseksi vain erityisistä syistä. 

Sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka saavat 
osan toimeentulostaan muusta kuin porotalou
desta, saattaa kysymys tukemisen tarkoituk
senmukaisuudesta usein muodostua vaikeasti 
ratkaistavaksi. Tämän vuoksi pykälän 2 mo
menttiin ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka 
mukaan lain mukaisista toimenpiteistä ei voisi 
päästä osalliseksi sellainen henkilö, jonka omat 
ja puolison muusta kuin luontaiselinkeinolaissa 
tarkoitetun ammatin harjoittamisesta saadut 
tulot ovat valtioneuvoston vahvistamaa mää
rää suuremmat. Säännöstä sovellettaessa kysy
myksessä olisivat bruttotulot riippumatta sitä, 
ovatko ne tuloveron alaisia vai eivät. Puolisoi
den kyseiset tulot laskettaisiin yhteen. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi, että niin sanotussa avoliitossa jatkuvasti 
asuvat henkilöt, jotka ovat aikaisemmin olleet 
keskenään avioliitossa tai joilla on yhteinen 
lapsi, rinnastettaisiin aviopuolisoihin. 

4 §. Etuuksien antaminen useille yhteisesti. 
Pykälässä säädettäisiin lain mukaisten etuuk
sien antamisesta useille henkilöille yhteisesti. 
Säännös on asiallisesti samansisältöinen kuin 
maatilalain vastaava säännös, kuitenkin niin, 
että aviopuolisoiden ohella myös 3 §:n 3 mo
mentissa tarkoitetut avioliitonomaisissa olo
suhteissa elävät henkilöt katsottaisiin etuuksia 
annettaessa yhdeksi henkilöksi. 

5 §. Työttömyyskorvauksen rajoittaminen. 
Yleisperustelujen kohtaan 2.2. viitaten ehdote
taan 1 momentissa säädettäväksi, ettei porota
louslain nojalla rakennusavustusta asuinraken
nuksen rakentamista, laajentamista tai perus
korjaamista varten saaneille henkilöille voitaisi 
viitenä vuotena sanotun etuuden myöntämises
tä lukien antaa työttömyysturvalain mukaista 
työttömyyskorvausta. Kun sanottu rajoitus voi 
poikkeuksellisten sääolosuhteiden ja muiden 
luonnonolojen vaihteluiden johdosta muodos
tua liian ankaraksi, ehdotetaan pykälän 2 mo
mentiksi otettavaksi säännös, jonka nojalla 
valtioneuvosto voisi, milloin siihen on maini
tunlaista tai muuta erityistä aihetta, myöntää 
tiettyinä aikoina poikkeuksia 1 momentin 
säännöksestä. Vastaavanlainen säännös sisäl
tyy myös luontaiselinkeinolakiin. 

6 §. Porotaloustila. Pykälässä on määritelty 
porotaloustilan käsite. Porotaloustilalla tarkoi
tettaisiin yhden tai useamman samalle omista
jalle kuuluvan porotalouden harjoittamiseen 
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soveltuvan tilan tai tilanosan muodostamaa 
kokonaisuutta. Porotaloustilana voitaisiin pi
tää myös rakennuskelpoista tonttia. Porota
loustilan tulisi siten käsittää vähintään niin 
suuri tonttimaa kuin asianomaisen kunnan ra
kennuskaavassa tai rakennusjärjestyksessä ra
kennuspaikalta edellytetään. Tilanosalla tar
koitettaisiin tilan määräosaa ja määräalaa. 

7 §.Soveltamisalaa koskevat rajaukset. Kos
ka olennaisen osan toimeentulostaan viljelijälle 
antavien maatilojen tukemisen tulisi porota
louslainkin soveltamisalueella tapahtua maati
lalain nojalla, ehdotetaan, ettei porotalousla
kia sovelleta sellaisiin henkilöihin, joiden omis
tamilla tai hallitsemilla maatiloilla harjoitetta
va varsinainen tai erikoismaatalous vaatii kes
kimäärin suuremman työpanoksen kuin 1 000 
miestyötuntia vuodessa. Esimerkiksi lypsykar
jataloutta harjoitettaessa tällaisena voitaisiin 
pitää 7-8 lypsylehmän maatilaa. 

Kun porotalouslain soveltamisalueella olisi 
edelleen mahdollista saada tukea porotalouden 
harjoittamiseen muunkin kuin porotalouslain 
nojalla, ehdotetaan pykälän 2 momentissa sel
vyyden vuoksi säädettäväksi, että lakia ei so
vellettaisi hankkeeseen tai toimenpiteeseen, jo
ta on tuettu luontaiselinkeinolain tai kohtalain 
nojalla. 

Yleisperustelujen kohtaan 5 viitaten ehdote
taan pykälän 3 momentissa säädettäväksi, että 
lakiehdotuksen 20 §:n 2 momentissa mainituin 
poikkeuksin ei porotalouslain mukaisia toi
menpiteitä saa kohdistaa porotilalaissa (590/ 
69) tarkoitetun porotilan tai sanotun lain 8 §:n 
2 momentissa tarkoitetun tilan taikka tilan, 
jota varten on annettu mainitun lain 19 tai 
20 §:n mukainen rakennus- tai lisärakennus
palkkio, omistajan tai haltijan hyväksi. 

2 luku. Maan hankkiminen ja käyttäminen 

8 §. Maan hankkiminen. Porotalouslain tar
koituksiin ehdotetaan hankittavaksi maata os
tamalla sitä maatilahallituksen hallintaan ja 
vaihtamalla maatilahallituksen hallinnassa ole
vaa maata. Sen sijaan siirto metsähallituksen 
hallinnasta olevasta valtion maasta ei tulisi 
maanhankintamuotona kysymykseen. Pykäläs
sä ehdotetaan lisäksi säädettäväksi, että lain 
tarkoituksiin voitaisiin käyttää myös porotila
lain sekä maatilalain tarkoituksiin hankittua 
maata, viimeksi mainittua ei kuitenkaan siinä 
tapauksessa, että maata olisi hankittu oikeu-

desta hankkia maa- ja metsätalousmaata anne
tun lain (391178) nojalla. 

9 §. Ostomenettely. Hankittaessa maata os
tamalla tai vaihtamalla noudatettaisiin soveltu
vin osin maatilalain 12, 13, 15 ja 16 §:n sään
nöksiä. Ostoista päättäisi kuitenkin aina asian
omainen maatalouspiiri, kun maatilalain mu
kaisista ostoista päättää osaksi maatalouspiiri 
ja osaksi maatilahallitus. Sen sijaan harvoin 
kysymykseen tulevien vaihtojen osalta ratkai
suvallan tulisi kuulua maatilahallitukselle. 

10 §.Maan käyttäminen. Maan käyttäminen 
tapahtuisi antamalla porotaloustiloihin lisäalu
eita sekä muita porotalousammatin harjoitta
misen kannalta tarpeellisia alueita, osuuksia ja 
oikeuksia. Viimeksi mainitulla tarkoitetaan 
säännöksessä sellaisia tilusjärjestelyluonteisia 
pienehköjä alueita samoin kuin vesialueosuuk
sia ja rasiteoikeuksia, joita ei pidetä varsinaisi
na lisäalueina. Jotta lisäaluetta voitaisiin antaa 
myös tilaksi muodostamattorniin tilan määrä
aloihin ja kirjallisella sopimusjaolla hallittaviin 
tilan määräosiin, ehdotetaan pykälään otetta
vaksi tätä tarkoittava säännös. Sen sijaan sel
laiseen määräosaan, jota vastaava tilusala on 
sanotuin tavoin määrittelemättä, ei lisäalueen 
liittämistä voida pitää perusteltuna. 

Pykälän 2 momentin mukaan lisäaluetta voi
taisiin antaa niin paljon, että hakijan metsän 
vuotuinen puuntuotto on kestävää hakkuu
määrää soveltaen enintään 75 kiintokuutiomet
riä. 

11 §. Maan käyttäminen muihin tarkoituk
siin. Mikäli porotalouslain tarkoituksiin han
kittua omaisuutta ei tarvita sanotun lain tar
koituksiin, tulisi se voida käyttää maatilalain 
tarkoituksiin taikka käyttää muihin tarkoituk
siin noudattaen, mitä oikeudesta luovuttaa val
tion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuk
sia annetussa laissa ( 687178) on säädetty. 

12 §. Käyttösuunnitelmatoimitus. Hankitus
ta maasta laadittaisiin maatilalain 9 §:ssä tar
koitetun suunnittelutoimikunnan toimesta 
käyttösuunnitelma, mikä tapahtuisi sanotun 
lain vastaavan järjestelmän tapaan erityisessä 
käyttösuunnitelmatoimituksessa. Käyttösuun
nitelman laatimista koskevan määräyksen an
taisi pääsääntöisesti maatalouspiiri. Kun kysy
mys on maatilalain tarkoituksiin hankitusta 
maasta, on mahdollista, että lisäaluetta hae
taan sekä maatilalain että porotalouslain nojal
la. Tämän vuoksi ehdotetaan pykälän 1 mo
mentissa säädettäväksi, että käyttösuunnitel
mamääräyksen antaisi tällöin maatilahallitus. 
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Jotta esimerkiksi vähäisiä alueita tai sellaisia 
alueita, joissa hakijoina esiintyy vain yksi hen
kilö, koskevat käyttösuunnitelmat voitaisiin 
laatia ilman suunnittelutoimikuntaa, ehdote
taan pykälän 2 momentissa säädettäväksi mah
dollisuus mainitunlaiseen menettelyyn. Käyttö
suunnitelman laatimista koskevasta menettelys
tä ehdotetaan säädettäväksi niin ikään tarkem
min asetuksella. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi, että 1 momentissa tarkoitettua käyttö
suunnitelmaa laadittaessa on maatilalain 9 §:n 
1 momentissa tarkoitetuista kunnanvaltuuston 
suunnittelutoimikuntaan valitsemista jäsenistä 
vähintään yhden oltava saamelaissyntyinen, 
milloin käyttösuunnitelma koskee Enontekiön, 
Inarin, Utsjoen tai Sodankylän kunnassa ole
vaa maata. Sanottu koskisi myös hänen vara
miestään. Muissa kunnissa olevaa maata kos
kevaa käyttösuunnitelmaa laadittaessa ei suun
nittelutoimikunnassa ole tarpeen olla saame
laisedustajaa, koska ne eivät ole varsinaista 
saamelaisten asuma-aluetta. 

13 §. Käyttösuunnitelman sisältö. Pykälä 
vastaa asiasisällöltään maatilalain ja luontais
elinkeinolain vastaavia säännöksiä. 

14 §. Omaisuuden hinta. Lisäalueista ja 
muista alueista samoin kuin osuuksista ja oi
keuksista ehdotetaan maan saajalta perittäväk
si maatilalaissa ja luontaiselinkeinolaissa 
omaksutun periaatteen mukaisesti se paikka
kunnan käypä hinta, mikä omaisuudella on 
katsottava olevan siihen tarkoitukseen käytet
tynä, johon se luovutetaan. 

15 §. Käyttösuunnitelman vahvistaminen. 
Pykälä sisältää säännökset käyttösuunnitelman 
vahvistamismenettelystä. Menettely vastaa 
luontaiselinkeinolaissa säädettyä menettelyä. 

16 §. Maanmittaustoimitukset. Pykälä sisäl
tää viittauksen maatilalain 28 sekä 30-34 §:än 
säännöksen maankäyttötoimenpiteiden johdos
ta tarpeellisista maanmittaustoimituksista ja 
eräistä niihin liittyvistä seikoista. 

17 §. Myyminen. Myynteihin liittyvien eri 
toimenpiteiden ja panttioikeuksien suhteen 
noudatettaisiin soveltuvin osin maatilalain 
43-48 §:n säännöksiä. 

3 luku. Lainat ja avustukset 

18 §. Lainat. Pykälässä luetellut lainalajit 
ovat samat kuin maatilalain lainalajit lukuun 
ottamatta turvetuotantolainaa. Koska säädet-

tävän lain tarkoituksena on yksinomaan poro
talouden tukeminen, ei viimeksi mainittuja lai
nalajeja, jotka kohdistuvat lähinnä maatilata
louteen, ole tarpeen sisällyttää ehdotettavan 
lain piiriin. 

Lainojen myöntäminen tapahtuisi maatilata
louden kehittämisrahaston varoista luottolai
tosten välityksellä samalla tavoin kuin maatila
lainkin nojalla sanotuista varoista annettavat 
lainat. 

19 §. Avustukset. Avustusta ehdotetaan 
myönnettäväksi porotalouden harjoittamisen 
kannalta tarpeellisten talousrakennusten sekä 
asuinrakennusten rakentamista, laajentamista 
ja peruskorjaamista varten (rakennusavustus), 
salaojittamista varten (salaojitusavustus), tei
den tekemistä varten (tientekoavustus), veden
hankinta- ja viemäröintilaitteiden rakentamista 
varten (vesihuoltoavustus) ja porotalousamma
tissa tarvittavan irtaimiston hankkimista varten 
(irtaimistoavustus). 

Avustukset myönnettäisiin maatilatalouden 
kehittämisrahaston varoista. Avustuksen 
myöntämisestä päättäminen kuuluisi pykälän 2 
momentin mukaan maatalouspiirille. 

20 §. Lainoin ja avustuksin tuettavat tilat. 
Pykälän 1 momentin mukaan maanostolainaa 
ei saisi myöntää tilan tai alueen hankkimista 
varten, jos tilan tai, mikäli on kysymys lisäalu
een hankkimisesta, muodostuvan tilan metsän 
vuotuinen puuntuotto kestävää hakkuumäärää 
soveltaen ylittää 75 kiintokuutiometriä. Muita
kaan porotalouslain mukaisia etuuksia ei saisi 
antaa sanottua suurempaa tilaa varten. 

Yleisperustelujen kohtaan 5 viitaten ehdote
taan pykälän 2 momentissa säädettäväksi, että 
7 §:n 3 momentissa tarkoitettuja tiloja varten 
voitaisiin myöntää 18 §:n 1 momentin 3 koh
dassa tarkoitettua rakentamislainaa ja 8 koh
dassa tarkoitettua irtaimistolainaa sekä 19 §:n 
1 momentissa tarkoitetuista avustuksista irtai
mistoavustusta samoin kuin rakennusavustusta 
muuhun kuin asuinrakennustyöhön. 

4 luku. Luotto- ja avustusehdot 

21 §. Myyntihinnat. Lisäalueen myyntihin
nan takaisinmaksuajaksi ehdotetaan vähintään 
seitsemän ja enintään 20 vuotta sekä vuotui
seksi koroksi kolme prosenttia. Korko vastaisi 
kysymyksessä olevalla alueella maatilalain mu
kaisissa maanosto- ja sisarosuuslainoissa nou
datettavaa korkoa. Maatilalain periaatteiden 
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mukaisesti ehdotetaan myös 10 §:ssä tarkoitet
tujen porotalousammatin harjoittamisen kan
nalta tarpeellisten muiden alueiden sekä osuuk
sien ja oikeuksien myyntihintojen maksuajaksi 
enintään viisi vuotta sekä niiden vuotuiseksi 
koroksi kahdeksan prosenttia. 

Se osa myyntihinnasta, jota ei annettaisi 
säännönmukaisin maksuehdoin velaksi, olisi 
maksettava kauppakirjaa allekirjoitettaessa tai 
enintään viiden vuoden määräajassa kaupante
kopäivästä lukien. Mikäli sanottua myyntihin
nan osaa ei olisi maksettava kauppakirjaa alle
kirjoitettaessa, perittäisiin siitä vuotuista kor
koa kahdeksan prosenttia. 

22 §. Lainaehdot. Maanosto- ja sisarosuus
lainojen takaisinmaksuajaksi ehdotetaan 
myyntihintojen tapaan vähintään seitsemän ja 
enintään 20 vuotta sekä vuotuiseksi koroksi 
kolme prosenttia. Näitä lainoja voitaisiin 
myöntää enintään 85 prosenttia asianomaisen 
omaisuuden luovutushinnasta. 

Rakentamis-, asunto-, perusparannus-, tie-, 
vesihuolto-, irtaimisto- ja sähköistämislainojen 
prosentuaalisista enimmäismääristä, takaisin
maksuajoista ja koroista olisi voimassa, mitä 
mainituista seikoista on maatilalaissa samalla 
alueella myönnettävien vastaavien lainojen 
osalta säädetty. Maatilalain mukaisten lainojen 
prosentuaaliset enimmäismäärät ovat tie- ja 
irtaimistolainoilla 60, asuntolainoilla 60 sekä 
vesihuolto- ja sähköistämislainoilla 75 prosent
tia. Pisin takaisinmaksuaika on asuntolainoilla 
pidennyksineen 25, rakentamis- ja vesihuolto
lainoilla 20, tie- ja sähköistämislainoilla 10 
sekä irtaimistolainoilla viisi vuotta. Kaikkien 
edellä mainittujen lainojen vuotuinen korko 
olisi maatilalain mukaisesti kyseisellä alueella 
kolme prosenttia. 

23 §. Muut /uottoehdot. Myyntihintojen ja 
lainojen muiden kuin edellä jo selostettujen 
luottoehtojen sekä lainoista luottolaitoksille 
suoritettavien hoitopalkkioiden ja lainojen val
vonnan samoin kuin muidenkin lainoitusta ja 
myyntihintoja koskevien seikkojen suhteen eh
dotetaan soveltuvin osin noudatettavaksi, mitä 
maatilalaissa on vastaavista lainoista ja myyn
tihinnoista säädetty. 

24 §. Luottojen koron korottaminen. Pykä
lässä ehdotetaan maatilalain 69 §:ssä säädetyn 
mukaisesti, että lisäalueen myyntihinnan sekä 
muiden lainojen kuin irtaimistolainojen vuo
tuinen korko voitaisiin lailla korottaa enintään 
vastaaviin tarkoituksiin annetuista ensisijaisista 

kiinnityslainoista yleisesti perittävän koron 
suuruiseksi. 

25 §. Rakennuspaikalla suoritettavat tarkas
tukset. Rakentamis- ja asuntolainojen sekä 
vastaavien avustusten käytön valvomiseksi ja 
maksamisen edellytysten toteamiseksi suoritet
tavat tarkastukset tapahtuisivat maatilalain 61 
ja 62 §:n mukaisesti. Maatilalain 63 §:n mu
kaisesti ei rakennuttajalta saisi rakennustyön 
valvonnasta periä rakennuslain 136 §:ssä tar
koitettuja tai muita maksuja lukuun ottamatta 
rakennusluvan sekä sitä varten suoritettavan 
piirustusten ja rakennuspaikan tarkastuksen 
osalta perittäväksi vahvistettua maksua. 

26 §. Avustukset. Avustusten prosentuaali
sista enimmäismääristä ehdotetaan säädettä
väksi tarkemmin asetuksella, huomioon ot
taen, että avustus saisi olla enintään 40 pro
senttia, tienteko- ja vesihuoltotöiden osalta 
kuitenkin enintään 60 prosenttia, hyväksyttä
vistä kustannuksista. Milloin avustuksen ohella 
myönnettäisiin myös lainaa, tulisi avustuksen 
ja lainan yhteismäärän voida kattaa mainitut 
hankkeen hyväksyttävät kustannukset koko
naisuudessaankin. 

Avustusten mahdollisessa takaisinperimises
sä ehdotetaan soveltuvin osin noudatettavaksi 
maatilalain 77 §:n 1 momentin säännöstä. 
Maatalouspiiri voisi siten velvoittaa avustuksen 
saajan tai hänen oikeudenomistajansa suoritta
maan avustus kokonaan tai osittain takaisin 
valtiolle, jos avustuksen kohteena olevaa työtä 
ei suoritettaisi asetuksella säädettävässä määrä
ajassa. 

Kysymyksessä olevan pykälän 3 momentin 
mukaan ei oikeutta porotalouslain mukaiseen 
avustukseen saisi ulosmitata. Vastaavanlainen 
säännös on maatilalain 77 §:n 3 momentissa ja 
luontaiselinkeinolain 33 §:n 3 momentissa. 

5 luku. Paliskuntien tukeminen 

Yleistä 

Pääosa paliskuntia koskevista tukitoimenpi
teistä liittyy nykyisin poronhoitotyössä tarvit
tavien erilaisten rakennusten ja rakenneimien 
sekä niihin liittyvien laitteiden hankkimisen 
tukemiseen. Tukitoimenpiteitä tulisi tämän li
säksi suunnata poronhoitotöiden suorittamises
sa tarpeellisten liikutettavien rakenneimien ja 
laitteiden sekä muun välttämättömän irtaimis
ton hankkimiseen. Rakennukset ja rakenne!-



14 1989 vp. - HE n:o 144 

mat tulisivat pääsääntöisesti sijoitettaviksi val
tion maalle. 

27 §. Rakennustöiden tukeminen. Pykälän 1 
momentin nojalla paliskunnille myönnettäisiin 
tukea seuraavassa selostettavien rakentamistöi
den kustannuksiin. 

Esteaidat 

Paliskuntien rajoille rakennettujen esteaito
jen tarkoituksena on estää porojen kulkeutu
minen paliskunnasta toiseen. Samalla aidat 
palvelevat poronhoitotyötä porojen laidunta
mis- ja kokoamisvaiheissa. Esteaitojen raken
tamisesta ja kunnossapitämisestä vastaavat ne 
paliskunnat, joiden rajalle aita on rakennettu 
tai tulee rakennettavaksi. Rakentamiseen on 
aiemmin saatu työllisyysperusteisia määräraho
ja. Nykyisin rahoittaminen tapahtuu pääasias
sa vuosittain valtion tulo- ja menoarvioon 
porotalouden rakennustoimintaan otetuilla 
määrärahoilla. Avustus on voinut olla enintään 
80 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. 

Merkintä- ja erotusaidat 

Porojen hoito- ja erottelutyöt suoritetaan 
näitä tarkoituksia varten rakennetuissa mer
kintä- ja erotusaitauksissa. Aidat on yleensä 
rakennettu niin, että ne palvelevat sijoituspalis
kuntaa. Suunnitelmallisella sijoittelulla olisi 
joissakin paliskunnissa mahdollisuuksia myös 
yhteistoimintaan aitojen rakentamishankkeis
sa. Tällöin saavutettaisiin käyttöasteen nousu 
ja kustannusten halpeneminen. 

Paliskuntia on tuettu aitojen rakentamis- ja 
peruskorjaushankkeissa vuosittain valtion tulo
ja menoarvioon porotalouden rakennustoimin
taan otetuilla määrärahoilla. Avustus on voi
nut kattaa hyväksyttävistä kustannuksista 
enintään 80 prosenttia. 

Syöttöaidat 

Syöttöaitojen tarkoituksena on tehostaa po
ronhoitotöitä porojen kokoamis- ja käsittely
vaiheissa. Niissä voidaan pitää poroja useita 
päiviä ja vähäisellä lisäruokinnalla pitkähköjä 
aikoja odottamassa porojen käsittelyä. Syöttö
aidat on yleensä sijoitettu merkintä- ja erotus
aidan yhteyteen. 

Paliskuntia on tuettu syöttöaitojen rakenta
mis- ja peruskorjaushankkeiden toteuttamises
sa vuosittain valtion tulo- ja menoarvioon 
porotalouden rakennustoimintaan otetuilla 
määrärahoilla. Avustus on voinut olla enintään 
80 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. 

Laidunaidat 

Porolaidunten suunnitelmallinen käyttö on 
mahdollista toteuttaa jakamalla paliskunnan 
alue eri aikoina käytettäviin laiduntamisaluei
siin eli lohkoihin. Laidunkierron toteuttaminen 
säästäisi parhaiten sopivat laidunalueet käytet
täväksi talvisaikaan. Hyvistä talvilaidunalueis
ta on useimmissa paliskunnissa puutetta sil
loin, kun porot palkivat myös sulan maan 
aika~n talvikäyttöön tarkoitetuilla alueilla. 
Laidunlohkot eristetään toisistaan rakennetta
vin laidunaidoin. 

Paliskuntia on tuettu laidunaitojen rakenta
mis- ja peruskorjaushankkeissa vuosittain val
tion tulo- ja menoarvioon porotalouden raken
nustoimintaan otetuilla määrärahoilla. Avustus 
on voinut olla enintään 80 prosenttia hyväksy
tyistä kustannuksista. 

Suoja-aidat 

Paroista aiheutuvien viljelyvahinkojen en
nalta ehkäisyyn on käytetty yksinomaan vilje
lysten suojaksi rakennettuja aitoja. Suoja
aidan rakentamiskustannukset on jaettu eteläi
sellä poronhaitaalueella siitä saadun hyödyn 
suhteessa porotalouden ja maanomistajan vä
lillä. Lähinnä saamelaisten kotiseutualueella 
suojaamisesta aiheutuneet kustannukset on ja
ettu puoliksi porotalouden ja maanomistajan 
kesken. 

Porot aiheuttavat kuitenkin jonkin verran 
vahinkoja myös asutustaajamissa tai niiden 
välittömässä läheisyydessä. Tällaiset vahingot 
voitaisiin parhaiten estää toteuttamalla suunni
telmallinen laidunkierto sekä rakentamalla taa
jamien suojaksi suoja-aidat. 

Suoja-aitojen rakentamisvelvollisuus mää
räytyy poronhoitolain mukaisesti. Ehdotetta
van porotalouslain mukaan suoja-aitojen ra
kentamiseen voitaisiin myöntää paliskunnalle 
avustusta enintään 80 prosenttia hyväksyttävis
tä kustannuksista. 
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Teurastamot 

Porojen teurastamoiden vaatimustaso on vii
me vuosina kasvanut. Osittain tähän on vai
kuttanut myös se, että lihaa on pyritty viemään 
läntiseen Eurooppaan, jossa teurastamoilla on 
Suomea tiukemmat vaatimukset. Vientiteuras
tamoja on tähän mennessä rakennettu kaksi, 
joista toinen Kemi-Sompion paliskunnalle Nal
tioon ja toinen Hammastunturin ja Sallivaaran 
paliskuntien yhteisenä teurastamona Hirvassal
melle. Nämä teurastamot varastoineen ovat 
korkeatasoisia, ja niissä voidaan käsitellä päi
vittäin suuria poromääriä. Myös työntekijöi
den työolosuhdevaatimuksissa tapahtuneet 
muutokset ja lihantarkastamisessa sekä säily
tyksessä noudatettavat määräykset ovat vaikut
taneet teurastamoiden vaatimustason nostami
seen. 

Teurastamoiden suunnitelmallinen sijoitta
minen mahdollistaisi eräiden paliskuntien osal
ta yhteiskäytön. Tällöin rakentamis- ja kun
nossapitokustannukset muodostuisivai teuras
tamon rakentamisessa nykyistä kohtuullisem
miksi. Samalla saataisiin nykyiseen verrattuna 
selvä käyttöasteen lisäys. Teurastamoiden ra
kentamiseen ja peruskorjaamiseen paliskunnat 
ovat saaneet vuosittain valtion tulo- ja menoar
vioon porotalouden tukemistoimintaan osoitei
tuja määrärahoja. Avustus on voinut olla enin
tään 80 prosenttia hyväksytyistä rakentamis
kustannuksista. 

Pykälän 1 momentissa teurastamoilla tarkoi
tettaisiin kiinteitä teurastamoita, jollaisina pi
dettäisiin myös pysyviä teurastuspaikkoja. 

Pykälän 2 momentin mukaan paliskunnille 
voitaisiin myöntää avustusta myös erotusai
doille ja teurastamoille johtavien teiden raken
tamiskustannuksiin sekä teurastamoissa tarvit
tavien vedenhankinta- ja viemäröintilaitteiden 
hankkimiskustannuksiin. Paliskunnille voitai
siin myöntää avustusta myös sähköistämistöi
hin. 

Pykälän 3 momentin mukaan avustusta ra
kennustöiden tukemiseen voitaisiin myöntää 
enintään 80 prosenttia hyväksyttävistä kustan
nuksista. 

Pykälän 4 momentin mukaan laki ei koskisi 
valtakunnan rajalle rakennettavia esteaitoja ei
kä niiden kunnossapitoa. 

28 §. Irtaimistoavustukset. Pykälän 1 mo
mentin mukaan paliskunnalle voitaisiin myön
tää avustusta seuraaviin irtaimiston hankinnas
ta aiheutuviin kustannuksiin. 

Siirrettävä sähkö- ja vesihuoltoyksikkö. 
Etenkin sellaisille pienille kesämerkintäaidoille, 
erotuspaikoille ja teurastamoille, joihin ei ole 
mahdollista saada verkkovirtaa, tulisi palis
kunnalla olla mahdollisuus hankkia siirrettävä 
aggregaatti-vesihuoltoyksikkö. Yksikkö mah
dollistaisi siirrettävillä erotusaidoilla ja teuras
tamoilla valaistuksen ja teurastuksessa tarpeel
lisen vedensaannin. Myös yksistään sähköä 
tuottavan siirrettävän yksikön hankinta voisi 
tulla kysymykseen. 

Siirrettävät aidat ja teurastamot. Kiinteästi 
rakennettujen erotus- ja merkintäaitojen sekä 
teurastamoiden lisäksi paliskunnalla tulisi olla 
mahdollisuus hankkia porojen käsittelemisessä 
tarpeelliset siirrettävät aidat ja teurastamot. 
Näitä käytetään alueilla, joihin ei ole kannatta
vaa rakentaa kiinteitä porojen käsittelyaitoja 
tai teurastamoa. 

Siirrettävät työmaa-asunnot. Poronhoitotöi
den suorittamista varten kiinteästi rakennettu
jen työmaa-asuntojen täydentäjänä paliskun
nalla tulisi olla mahdollisuus hankkia siirrettä
viä asuntokäyttöön tarkoitettuja työpaikka
asuntoja. Näitä käytettäisiin poronhoitotöissä 
niillä alueilla, joihin ei ole tarkoituksenmukais
ta rakentaa kiinteitä työmaa-asuntoja niiden 
vähäisen käytön takia. 

Siitosporojen hankinta. Porojen jalostustoi
minnan edistämiseksi tulisi paliskunnilla olla 
riittävät rahoitukselliset edellytykset siitosporo
jen hankkimiseen. Siitosporojen hankinnalla 
voidaan estää karjojen sukusiitoksesta aiheutu
va taantuminen. Lisäksi hyvien siitosporojen 
avulla voidaan karja jalostaa tuottavammaksi. 

Muun irtaimiston hankinta. Jotta esimerkik
si tietotekniikan käyttöönotto ja muu tekninen 
kehitys voitaisiin jatkossa riittävästi hyödyntää 
myös porotaloudessa, ehdotetaan 1 momentis
sa säädettäväksi, että avustusta voitaisiin lisäk
si myöntää muunkin kuin edellä mainitun po
ronhoidon kannalta välttämättömän irtaimis
ton hankinnasta aiheutuviin kustannuksiin. 
Asiasta päättäisi maatilahallitus. 

Pykälän 2 momentin mukaisesti irtaimisto
avustusta voitaisiin myöntää enintään 60 pro
senttia hyväksyttävistä kustannuksista. 

29 §. Avustuksen myöntäminen. Avustukset 
paliskuntain tukemiseen myönnetään nykyisin 
pääsääntöisesti maa- ja metsätalousministeriön 
toimesta tulo- ja menoarviossa osoitettujen 
määrärahojen puitteissa ja valtioneuvoston 
erikseen määräämin perustein. Säädettäväksi 
ehdotettavan porotalouslain mukaan avustus-
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ten rahoittaminen tapahtuisi maatilatalouden 
kehittämisrahaston varoista. Avustuksen 
myöntämisestä säädettäisiin tarkemmin asetuk
sella. Tarkoituksena on, että siirtymävaiheessa 
avustusten myöntämisestä päättäisi maatilahal
litus. Myöhemmin avustusten myöntäminen 
voitaisiin antaa asianomaisen maatalouspiirin 
tehtäväksi. 

6 luku. Erinäiset säännökset 

30 §. Kehittämisrahaston varojen käyttämi
nen. Pykälässä säädettäisiin maatilatalouden 
kehittämisrahaston varojen käyttämisestä eh
dotetun lain aiheuttamiin menoihin. 

31 §. Omistusoikeuden rajoitukset. Jotta 
valtion toimesta suoritettavien maankäyttötoi
menpiteiden pysyvyys olisi asianmukaisesti tur
vattu, tulisi sellaiset porotaloustilat, joihin on 
annettu lisäaluetta, asettaa 15 vuodeksi kaup
pakirjan allekirjoittamisesta lukien erityisten 
rajoitusten alaiseksi. Ilman maatilahallituksen 
lupaa olisi sanottuna aikana tehty tilan taikka 
sen osan luovuttamista tarkoittava oikeustoimi 
mitätön. Ilman maatilahallituksen lupaa ei ti
laa myöskään saisi osittaa tai jakaa. Erityisistä 
syistä maatilahallitus voisi myös vapauttaa ti
lan tai sen osan tässä pykälässä tarkoitetuista 
rajoituksista. Sen sijaan muihin saantoihin, 
kuten perintöön, perustuvia tilan omistus
oikeuden siirtymisiä ei ole aiheellista asettaa 
tässä pykälässä tarkoitettujen rajoitusten alai
seksi. 

Pykälän 2 momentin mukaisesti olisi tilan 
kiinnittäminen muun oikeuden kuin vuokraoi
keuden vakuudeksi ja muu pantiksipano velan 
maksamisen vakuudeksi sekä ulosmittaus ja 
pakkohuutokaupalla myyminen olla rajoitus
ten estämättä sallittua. 

Pykälän 3 momentin mukaan maatilahallitus 
voisi liittää edellä tarkoitettua lupaa ja vapaut
tamista koskevaan päätökseen ehdon, että tilaa 
rasittava laina tai myyntihintasaaminen on ko
konaan tai osittain heti maksettava takaisin 
korkoineen. Jos tilaa varten olisi myönnetty 
tämän lain mukainen rakennusavustus eikä sen 
myöntämisestä olisi kulunut 15 vuotta, tulisi 
päätökseen myös voida liittää ehto, että sanot
tu avustus tai osa siitä on heti maksettava 
takaisin. 

Pykälässä säädettäväksi ehdotetut rajoituk
set vastaavat lisäalueen luovuttamisen aikaa 
koskevaa rajoitusta lukuun ottamatta luontais-

elinkeinolaissa säädettyjä vastaavia rajoituksia. 
Ne merkitsevät lievennystä porotilalain mukai
siin rajoituksiin. 

32 §. Eräät lisäehdot. Pykälässä ovat laino
jen ja myyntihintojen irtisanomista ja raken
nusavustusten takaisinperimistä koskevat sään
nökset. Pykälän 1 momentin mukaan voitaisiin 
tilaa rasittava myyntihintasaaminen ja laina 
määrätä heti kokonaan tai osittain takaisin 
maksettavaksi, jos lain nojalla maata tai luot
toa saanut henkilö tai hänen oikeudenomista
jansa tahi, jos heitä on useita, kukaan heistä ei 
ole kolmeen vuoteen vakituisesti asunut asian
omaisella porotaloustilalla. Niin ikään raken
nusavustus voitaisiin periä takaisin, sikäli kuin 
alle 15 vuotta on kulunut sen myöntämisestä, 
jos asianomaisen edun saaja tai hänen oikeu
denomistajansa tahi, jos heitä on useita, ku
kaan heistä ei ole kolmeen vuoteen vakituisesti 
asunut tilalla. 

Milloin rakennusavustusta on annettu poro
taloustilaan, joka ei ole 31 § :ssä tarkoitettujen 
rajoitusten alainen, voitaisiin tila laina-aikana 
tai edellä mainittuna 15 vuoden aikana raken
nusavustuksen myöntämisestä luovuttaa vain 
maatilahallituksen hyväksymälle henkilölle 
uhalla, että muutoin laina voitaisiin kokonaan 
tai osaksi irtisanoa ja avustus tai osa siitä 
määrätä takaisin maksettavaksi. 

Pykälän 2 momentin mukaan kauppa- ja 
velkakirjoihin sekä rakennusavustuksen myön
tämistä koskeviin päätöksiin tulee ottaa edellä 
selostetut ehdot. Kauppa- ja velkakirjoihin voi
taisiin lisäksi ottaa saamisen irtisanomisen sekä 
kauppa- tai lainaehdoissa ehkä sovitun sakko
koron maksettavaksi määräämisen uhalla nou
datettavaksi muitakin tarpeellisiksi katsottuja 
ehtoja. 

Pykälän 3 momentti koskee 31 §:n 3 mo
mentin ja tämän pykälän nojalla takaisin perit
täväksi määrätystä saamisen pääomasta ja 
avustussummasta suoritettavaa vuotuista kor
koa. Täksi koroksi ehdotetaan kahdeksan pro
senttia. 

33 §. Pakkohuutokauppa. Pakkohuutokau
palla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta 
valtiolle annetun lain (23/38) 7 §:n 1 momentin 
mukaan noudatetaan sanotun lain nojalla lu
nastetun kiinteistön käyttämisessä, mitä maati
lalaissa on säädetty maan käyttämisestä. Maa
tilalain tarkoituksiin siten käytettävä kiinteistö 
tai sen osa voidaan antaa entiselle omistajalle 
tahi hänen aviopuolisolleen taikka heidän tai 
jommankumman heistä perintökaaren (40/65) 
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2 luvussa tarkoitetulle sukulaiselle, ottolapselle 
tahi kasvattilapselle taikka tällaisen henkilön 
aviopuolisolle, vaikka maatilalain 2 §:ssä sää
detyt tukemisen henkilökohtaiset edellytykset 
eivät täyttyisikään. Pakkohuutokauppaan jou
tunut porotalouslain nojalla perustettu porota
loustila ja lisäaluetta antamalla muodostettu 
tila tulisi entisen omistajaperheen aseman tur
vaamiseksi voida käyttää uudelleen porotalous
lain tarkoituksiin ja tällöin luovuttaa vastaa
vasti myös ehdotetun lain 3 § :n edellytysten 
estämättä edellä tarkoitetuille henkilöille, mah
dollinen niin sanottu avopuoliso mukaan lu
kien. Tätä koskeva säännös ehdotetaan otetta
vaksi pykälän 1 momenttiin. Pykälä vastaa 
tältä ja muiltakin osin luontaiselinkeinolain 
vastaavia säännöksiä. Muutoinkin säännökset 
olisivat yhteneväiset luontaiselinkeinolain vas
taavien säännösten kanssa. 

34 §. Viittaussäännös. Valtion tulisi olla, 
kuten asian laita on maatilalainkin mukaan, 
vapaa suorittamasta kunnallis- ja kirkollisve
roa luontaiselinkeinolain nojalla hankittavien 
alueiden osalta niiden hankkimisvuodelta. Niin 
ikään tulisi valtiota ehdotetun lain mukaiseen 
toimintaan liittyvissä oikeudenkäynti-, lain
huuto- ja kiinnitysasioissa koskea maatilalain 
81 §:ssä säädetyt maksu- ja muut helpotukset. 
Vastaavasti noudatettaisiin maatilalain 79 §:n 
säännöstä käyttösuunnitelmia laadittaessa sat
tuneiden erehdysten korjaamisesta, 80 §:n 
säännöstä lain täytäntöönpanotehtäviä suorit
tavien henkilöiden virkavastuusta ja 82 §:n 
säännöstä aikaisempien kiinnitysten ja muiden 
kiinteistöön kohdistuvien panttioikeuksien 
etuoikeuden säilymisestä. 

35 §. Porovahingot. Porotilalain 32 §:n mu
kaisesti ehdotetaan säädettäväksi, ettei porota
loustilan omistajalla olisi oikeutta saada kor
vausta porojen tekemistä vahingoista. 

36 §. Tarkemmat säännökset ja määräykset. 
Tarkemmat säännökset ehdotetun lain täytän
töönpanosta annettaisiin asetuksella. Maatila
hallituksella tulisi, kuten luontaiselinkeinolain
kin mukaan on asianlaita, olla oikeus antaa 
avustusten ja lainojen sekä muiden etuuksien 
myöntämisestä tarkempia määräyksiä. Tämä 
on tarpeen paitsi varojen ohjaamiseksi myös 
maatilalain ja porotalouslain toimenpiteiden 
monilta osin vaatiman yhteensovittamisen to
teuttamiseksi. Tätä koskeva valtuussäännös eh
dotetaan otettavaksi lain 43 §:n 2 momenttiin. 

3 3810700 

7 luku. Voimaantulo- ja sörtymäsäännökset 

37 §. Lain voimaantulo. Laki ehdotetaan 
tulevaksi voimaan vuoden 1990 alusta lukien. 
Lain mukaisia etuja voitaisiin antaa vuoden 
1999 loppuun. 

38 §. Siirtyvä omaisuus. Kumottavaksi ehdo
tetun porotilalain nojalla hankittu omaisuus, 
jonka käytöstä ei ole määrätty ennen porota
louslain voimaantuloa tai joka myöhemmin 
vapautuu sanotun lainsäädännön mukaisesta 
käyttötarkoituksesta, katsottaisiin hankituksi 
porotalouslain tarkoituksiin. 

39 §. Rakennuspaikka. Porotilalain 5 §:n 1 
momentin mukaan on porotilalain tarkoituksia 
varten muodostettu rakennuspaikkoja porojen 
paimentamisalueilla tarvittavia työpaikka
asuntoja varten. Alueiden hallinta kuuluu pa
liskunnalle tai porotilan asukkaalle. 

Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi palis
kunnan hallinnassa olevan rakennuspaikka
alueen vaihtomahdollisuudesta silloin, kun se 
on sijainniltaan epätarkoituksenmukainen tai 
muuten käynyt tarpeettomaksi. Rakennuspai
kan vaihto edellyttäisi maatilahallituksen suos
tumusta, ja se voitaisiin sijoittaa metsähallinto
viranomaisen osoittamaan toiseen paikkaan. 
Jos paliskunnan omistamia rakennuksia ei siir
rettäisi entiseltä rakennuspaikka-alueelta kah
den vuoden kuluessa maatilahallituksen suos
tumuksesta lukien, omistusoikeus rakennuksiin 
siirtyisi valtiolle. 

40 §. Eräät porotilalakia soveltaen suoritet
tavat toimenpiteet. Milloin ennen ehdotetun 
porotalouslain voimaantuloa on haettu poroti
lalain nojalla maata tai työpaikka-asunnon 
rakentamista varten rakennuspaikka-aluetta, 
tahi avustusta, luottoa tai muuta etuutta, so
vellettaisiin pykälän 1 momentin perusteella 
haettuun etuuteen porotilalain säännöksiä. 

Säädettävän porotalouslain nojalla muodos
tettavista lisäalueista ei tehtäisi hallintasopi
muksia ennen myymistä. Koska porotilalain 
nojalla tehtyjä hallintasopimuksia on kuitenkin 
vielä voimassa, tulisi 2 momentin mukaan 
näihin sopimuksiin ja asukkaan oikeuteen saa
da omakseen hallintasopimuksen kohteena ole
va tila tai alue soveltaa aikaisempia säännök
siä. Samoin voitaisiin asukkaalle, joka hallin
tasopimuksen nojalla hallitsee porotilalain no
jalla muodostettua tilaa tai lisäaluetta ja siihen 
annettua yhteismetsäosuutta, antaa luottoa ai
kaisempien säännösten mukaisesti. Näillä ti
loilla voitaisiin siten suorittaa valtion toimesta 
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muitakin tukitoimenpiteitä, kuten esimerkiksi 
kunnallisteknisten töiden rakentamisia poroti
lalain mukaisesti. Tila tai alue voitaisiin kui
tenkin myydä asukkaalle, vaikka hallintasopi
musvelvoitteita asuinrakennustyötä lukuun ot
tamatta ei olisikaan täytetty. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan kohtuus
syistä säädettäväksi paliskunnalle porotilalain 
mukaisin ehdoin myönnettävästä rakennus
avustuksesta työpaikka-asunnon rakentamista 
varten niissä tapauksissa, joissa paliskunta ei 
ole hakenut rakennuspaikka-aluetta porotila
lain mukaisesti. Tällaisia paliskuntia on 19. 
Avustus voitaisiin myöntää paliskunnan ennes
tään omistamalle tai hallitsemalle maalle taik
ka metsähallintoviranomaisen osoittamalle ra
kennuspaikka-alueelle tapahtuvaan yhden työ
paikka-asunnon rakentamiseen edellyttäen, et
tä avustusta on haettu kahden vuoden kuluessa 
porotalouslain voimaan tulosta. Lisäksi pykä
lään ehdotetaan otettavaksi sanotun avustuk
sen takaisinperintää koskeva säännös. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi, että 3 momentissa tarkoitettu metsähal
lintoviranomaisen osoittama rakennuspaikka
alue olisi luovutettava paliskunnalle ilman eri 
korvausta. 

41 §.Eräät aikaisemman lainsäädännön mu
kaiset toimenpiteet ja oikeussuhteet. Pykälän 1 
momentin mukaan porotilalain nojalla ennen 
tämän lain voimaantuloa syntyneen valtion ja 
luottolaitoksen saamisen takaisinmaksuajan ja 
koron sekä muiden ehtojen osalta noudatettai
siin aikaisemman lain säännöksiä ja sopimuk
sen ehtoja. 

Aikaisemman lain säännöksiä noudatettai
siin pykälän 2 momentin mukaan pääsääntöi
sesti myös niiden asioiden osalta, jotka muu
tenkin liittyvät porotilalain täytäntöönpanoon. 
Porotilalain mukaista tilaa, jolle on annettu 
yksinomaan sanotun lain 7 a §:n 2 momentissa 
tarkoitettu rakennuspaikka, koskevat porotila
lain 26 §:ssä tarkoitetut rajoitukset lakkaisivat 
kuitenkin porotalouslain voimaan tullessa. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan porotila
lain 28 §:n nojalla määräytyneistä, jo kumotun 
maankäyttölain (353/58) 102 §:n ehdoista ja 
rajoituksista luovuttavaksi porotilojen osalta. 
Pääomahakkuista saatuja varoja tulisi kuiten
kin voida tarvittaessa käyttää valtion kauppa
hintasaamisen maksamiseen. 

42 §.Aikaisemmat panttioikeudet. Pykälään 
ehdotetaan otettavaksi säännökset porotilalain 
nojalla syntyneiden kauppa- ja myyntihinta-

saamisten ja takaisinperittävien kustannus
osuuksien sekä niiden korkojen panttioikeu
desta tilaan sekä kiinnitysrekisteriin tehtävistä 
ilmoituksista. 

43 §. Porotilalain nojalla tuetut tilat. Yleis
perustelujen kohtaan 5 viitaten ehdotetaan, 
että porotiloja tuetaan maatilalain mukaisesti 
edellyttäen, että niiden osalta täyttyisivät maa
tilalaissa säädetyt edellytykset. Tilan vähim
mäiskoolle asetettuja vaatimuksia, joista on 
tällä hetkellä tarkemmat säännökset maatila
asetuksessa, ei kuitenkaan sovellettaisi. 

44 §. Varainkäyttö. Jotta maatilatalouden 
kehittämisrahaston varoja voitaisiin edelleen
kin käyttää myös sellaisiin porotilalain toi
meenpanaan liittyviin tarkoituksiin, joita kos
kevista asioista on päätetty tai jotka on saatet
tu vireille ennen ehdotettavan lain voimaantu
loa, ehdotetaan tästä otettavaksi lakiin sitä 
koskeva säännös. 

1.2. Kolttalaki 

Kohtalain 11 §:n 1 momentin mukaan palis
kunnalle voidaan myöntää avustusta kolttien 
poronhoidon kannalta välttämättömien kenttä
teurastamaiden sekä syöttö- ja erotusaitojen 
sekä niille johtavien teiden rakentamisesta ja 
perusparantamisesta aiheutuviin kustannuk
siin, enintään kuitenkin siihen määrään asti, 
mikä vastaa kolttien omistamien porojen 
osuutta paliskunnan koko poroluvusta. Sanot
tu avustus myönnetään maatilatalouden kehit
tämisrahaston varoista. 

Kun ehdotettavaan porotalouslakiin sisältyisi 
säännös paliskunnan toimesta suoritettavien 
rakennustöiden tukemisesta, ja sen perusteella 
voitaisiin myöntää avustusta myös kolttien po
ronhoidon kannalta välttämättömien raken
nustöiden kustannuksiin, ehdotetaan kohtalain 
11 § :n 1 momenttiin sisältyvä rakennustöiden 
tukemista koskeva säännös poistettavaksi. Sa
malla jäljelle jäävät säännökset voidaan yhdis
tää yhdeksi momentiksi. 

Lainmuutos on tarkoitus saattaa voimaan 
samanaikaisesti porotalouslain kanssa. 

1.3. Luontaiselinkeinolaki 

Luontaiselinkeinolain tarkoituksiin hankit
tua maata koskevan käyttösuunnitelman laatii 
maatilalaissa tarkoitettu suunnittelutoimikunta 
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erityisessä käyttösuunnitelmatoimituksessa. 
Maatilalain 9 §:n mukaan suunnittelutoimi
kunnan puheenjohtajana on maatalouspiirin 
maataloustoimiston maanmittausinsinööri ja 
muina jäseninä maatilahallituksen määräämät 
maataloustoimiston agronomi ja metsänhoitaja 
sekä kolme asianomaisen kunnan kunnanval
tuuston valitsemaa henkilöä. Luontaiselinkei
nolain 19 §:n 2 momentin mukaan on, kun 
kysymys on sanotussa laissa tarkoitetun käyt
tösuunnitelman laatimisesta, kunnanvaltuuston 
suunnittelutoimikuntaan valitsemista jäsenistä 
yhden oltava saamelaissyntyinen. Sanottu kos
kee myös hänen varamiestään. 

Luontaiselinkeinolaki koskee myös eräitä 
sellaisten pohjoisten kuntien alueita, jotka ei
vät ole varsinaisesti saamelaisten asuma-aluet
ta. Kun saamelaissyntyisen jäsenen saaminen 
suunnittelutoimikuntaan muissa kuin saame
laisten varsinaisella asuma-alueella olevissa 
kunnissa on vaikeaa, ehdotetaan luontaiselin
keinolain 19 §:n 2 momenttia muutettavaksi 
siten, että ainoastaan silloin, kun laadittava 
käyttösuunnitelma koskee Enontekiön, Inarin, 
Utsjoen tai Sodankylän kunnassa olevaa maa
ta, tulee kunnanvaltuuston suunnittelutoimi
kuntaan valitsemista jäsenistä yhden olla saa
melaissyntyinen. 

Ehdotettu lainmuutos on tarkoitus saattaa 
voimaan samanaikaisesti porotalouslain kans
sa. 

1.4. Maatilalaki 

Maatilalain 91 §:n 2 momentin mukaan po
rotilalakia, eräiden kolttien asuttamisesta an
nettua lakia ja kolttien maanjärjestelylakia täy
täntöönpantaessa sovelletaan edelleen maan
käyttölakia ja muuta maankäyttölainsäädän
töä, kuitenkin siten, että maankäyttötoimikun
nalle kuuluvat tehtävät suorittaa maatilalain 
9 §:ssä tarkoitettu suunnittelutoimikunta. 

Eräiden kolttien asuttamisesta annettu laki 
samoin kuin kolttien maanjärjestelylaki on ku-

mottu kolttalailla. Kun lisäksi porotilalaki eh
dotetaan porotalouslain säätämisen yhteydessä 
kumottavaksi ja tarvittavat maankäyttölain so
veltamista koskevat säännökset otettaviksi 
uuden porotalouslain siirtymäsäännöksiin, eh
dotetaan maatilalain 91 §:n 2 momentti tar
peettomana kumottavaksi. 

1.5. Leimaverolaki 

Leimaverolain 30 §:ssä on säädetty siitä, 
milloin kiinteistön omistusoikeuden luovutus
kirja on vapaa leimaverosta. Sanotun säännök
sen 1 momentin 3 kohdan mukaan luovutuskir
ja on vapaa leimaverosta silloin, kun tilan, sen 
osan tai alueen luovuttajana on valtio ja luovu
tus tapahtuu maatilalain, luontaiselinkeinolain, 
kolttalain tai asutuslainsäädännön mukaisiin 
tarkoituksiin taikka kun luovutus tapahtuu 
maatilalain 5 luvussa tarkoitetun maatilajärjes
telyn toteuttamiseksi. Saman pykälän 1 mo
mentin 4 kohdassa on leimaverosta vastaavasti 
vapautettu ne luovutuskirjat, joiden kohdalla 
luovutuksensaajalle myönnetään maatilalain, 
luontaiselinkeinolain, kohtalain tai asutuslain
säädännön mukaista maanosto- ja sisarosuus
lainaa. Koska myöskin ehdotetun porotalous
lain tarkoituksiin valtion toimesta tapahtuvat 
sekä lain nojalla lainoitettavat luovutukset tuli
si saattaa vapaiksi leimaverosta, ehdotetaan 
kyseisiin lainkohtiin lisättäväksi maininta po
rotalouslaista. 

2. Voimaantulo 

Lakiehdotukset ehdotetaan saatettavaksi 
voimaan mahdollisimman pian niiden tultua 
hyväksytyksi. 

Edellä olevan perusteella annetaan eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset: 
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1. 
Porotalouslaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain tarkoitus 

Porotaloutta harjoittavien henkilöiden toi
meentulomahdollisuuksien ja elinolosuhteiden 
parantamiseksi sekä paliskuntien toiminnan tu
kemiseksi annetaan rahoitustukea ja suorite
taan muita toimenpiteitä siten kuin tässä laissa 
säädetään. 

2§ 

Soveltamisalue 

Tätä lakia sovelletaan poronhoitolaissa 
(444/48) tarkoitetulla poronhoitoalueella. 

3 § 

Tuen saamisen henkilökohtaiset 
edellytykset 

Tämän lain mukaisista toimenpiteistä voi 
päästä osalliseksi henkilö, joka saa pääasial
lisen toimeentulonsa porotaloudesta ja joka, 
siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään, on 
iältään, taloudelliselta asemaltaan, olosuhteil
taan sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan 
sellainen, että hänen tukemistaan on pidettävä 
tarkoituksenmukaisena. Asetuksella säädetään 
tarkemmin myös siitä, milloin henkilön voi-

daan katsoa saavan pääasiallisen toimeentulon
sa porotaloudesta. 

Tämän lain mukaisista toimenpiteistä ei voi 
päästä osalliseksi sellainen henkilö, jonka omat 
ja puolison muusta kuin luontaiselinkeinolaissa 
(610/84) tarkoitetun ammatin harjoittamisesta 
saarnat kokonaistulot ovat valtioneuvoston 
vahvistamaa määrää suuremmat. 

Mitä 2 momentissa on säädetty puolisoista, 
sovelletaan myös avioliitonomaisissa olosuh
teissa yhteisessä taloudessa jatkuvasti eläviin 
henkilöihin, jotka ovat aikaisemmin olleet kes
kenään avioliitossa tai joilla on yhteinen lapsi. 

4 § 

Etuuksien antaminen useille yhteisesti 

Siitä, milloin tässä laissa tarkoitettua etuutta 
saadaan antaa useille henkilöille yhteisesti, sää
detään asetuksella. Kaikkien yhteisomistajien 
ei tarvitse täyttää 3 §:ssä tarkoitettuja edelly
tyksiä. Aviopuolisot ja 3 §:n 3 momentissa 
tarkoitetut avioliitonomaisissa olosuhteissa elä
vät henkilöt katsotaan kuitenkin yhdeksi hen
kilöksi. 

5 § 

Työttömyyskorvauksen rajoittaminen 

Henkilölle, joka on tämän lain nojalla saa
nut rakennusavustusta asuinrakennuksen ra
kentamista, laajentamista tai peruskorjausta 
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varten, ei saa viitenä vuotena sanotun etuuden 
myöntämisestä lukien antaa työttömyysturva
lain (602/84) mukaista työttömyyskorvausta. 

Valtioneuvosto voi, milloin siihen on erityis
tä aihetta, myöntää tiettyinä aikoina poikkeuk
sia 1 momentin säännöksestä. 

6 § 

Porotaloustila 

Porotaloustilalla tarkoitetaan yhden tai use
amman samalle omistajalle kuuluvan porota
louden harjoittamiseen soveltuvan tilan tai ti
lanosan muodostamaa kokonaisuutta. Porota
loustilana voidaan pitää myös rakennuskel
poista tonttia. Tilanosalla tarkoitetaan tilan 
määräosaa ja määräalaa. 

7 § 

Soveltamisalaa koskevat rajaukset 

Jos tilalla harjoitettava varsinainen tai eri
koismaatalous vaatii keskimäärin suuremman 
työpanoksen kuin 1 000 miestyötuntia vuodes
sa, ei tämän lain mukaisia toimenpiteitä saa 
kohdistaa tällaisen tilan omistajan hyväksi. 

Tätä lakia et sovelleta hankkeeseen tai toi
menpiteeseen, jota on tuettu luontaiselinkeino
lain tai kohtalain ( 611/84) nojalla. 

Jäljempänä mainituin poikkeuksin ei tämän 
lain mukaisia toimenpiteitä saa myöskään koh
distaa porotilalaissa (590/69) tarkoitetun poro
tilan tai sanotun lain 8 §:n 2 momentissa tar
koitetun tilan taikka tilan, jota varten on 
annettu mainitun lain 19 tai 20 § :n mukainen 
rakennus- tai lisärakennuspalkkio, omistajan 
tai haltijan hyväksi. 

2 luku 

Maan hankkiminen ja käyttäminen 

8 § 

Alaan hankkiminen 

Tämän lain tarkoituksiin voidaan hankkia 
maata ostamalla ja vaihtamalla tiloja, tilan
osia, osuuksia ja oikeuksia. Lisäksi tämän lain 
tarkoituksiin voidaan käyttää porotilalain sekä 
maatilalain (188/77) tarkoituksiin muulla ta
voin kuin oikeudesta hankkia maa- ja metsäta
lousmaata annetun lain (391/78) nojalla han
kittua maata. 

9§ 

Ostomenettely 

Hankittaessa maata tämän lain tarkoituksiin 
ostamalla ja vaihtamalla noudatetaan soveltu
vin osin, mitä maatilalain 12, 13, 15 ja 16 §:ssä 
on säädetty, kuitenkin niin, että ostosta päät
tää asianomainen maatalouspiiri. 

10§ 

Alaan käyttäminen 

Maan käyttäminen tapahtuu antamalla po
rotaloustiloihin lisäalueita sekä muita porota
lousammatin harjoittamisen kannalta tarpeelli
sia alueita, osuuksia ja oikeuksia. Lisäaluetta 
voidaan antaa myös tilan määräalaan ja sellai
seen määräosaan, jota vastaavaa tilusalaa hal
litaan kirjallisen sopimusjaon perusteella. 

Lisäaluetta voidaan antaa niin paljon, että 
hakijan metsän vuotuinen kestävä hakkuumää
rä on enintään 75 kiintokuutiometriä. 

11§ 

Alaan käyttäminen muihin tarkoituksiin 

Jos hankittua omaisuutta ei tarvita tämän 
lain tarkoituksiin, voidaan se käyttää maatila
lain tarkoituksiin taikka käyttää muihin tarkoi
tuksiin noudattaen, mitä oikeudesta luovuttaa 
valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oi
keuksia annetussa laissa ( 687 /78) on säädetty. 

12 § 

Käyttösuunnitelmatoimitus 

Hankittua maata koskevan käyttösuunnitel
man laatii maatilalaissa tarkoitettu suunnittelu
toimikunta maatalouspiirin tai, jos kysymys on 
maasta, joka on hankittu maatilalain tarkoi
tuksiin, maatilahallituksen määräyksestä käyt
tösuunnitelmatoimituksessa, jota koskevasta 
menettelystä säädetään tarkemmin asetuksella. 

Käyttösuunnitelma voidaan laatia ilman 
suunnittelutoimikuntaa, jos 1 momentissa tar
koitetun määräyksen antanut viranomainen 
katsoo, ettei suunnitelman laatiminen toimi
kunnan toimesta ole tarpeen. Tällöin noudatet
tavasta menettelystä säädetään niin ikään tar
kemmin asetuksella. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua käyttö
suunnitelmaa laadittaessa on maatilalain 9 §:n 
1 momentissa tarkoitetuista kunnanvaltuuston 
suunnittelutoimikuntaan valitsemista jäsenistä 
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vähintään yhden oltava saamelaissyntyinen, 
milloin käyttösuunnitelma koskee Enontekiön, 
Inarin, Utsjoen tai Sodankylän kunnassa ole
vaa maata. Sanottu koskee myös hänen vara
miestään. 

13§ 

Käyttösuunnitelman sisältö 

Käyttösuunnitelmasta on käytävä selville 
muodostettavat lisäalueet sekä niistä maksetta
vat hinnat, ne henkilöt, joille lisäalueet on 
tarkoitettu myytäviksi, lisäalueiden hintojen 
maksuehdot sekä tarvittaessa ehdotus omai
suuden käyttämisestä muuhun kuin tämän lain 
tarkoituksiin. 

Mitä 1 momentissa on säädetty lisäalueista, 
noudatetaan soveltuvin osin myös 10 §:ssä tar
koitettuihin muihin alueisiin sekä osuuksiin ja 
oikeuksiin. 

14 § 

Omaisuuden hinta 

Edellä 13 §:ssä tarkoitetuksi hinnaksi määrä
tään se paikkakunnan käypä hinta, joka omai
suudelle on katsottava olevan siihen tarkoituk
seen käytettynä, mihin se luovutetaan. 

Hinnan määräämistä varten on laadittava 
tilusselitelmä ja arviokirja. 

15 § 

Käyttösuunnitelman vahvistaminen 

Käyttösuunnitelma on alistettava maatalous
piirin vahvistettavaksi. Milloin maatalouspiiri 
katsoo, ettei käyttösuunnitelma ole asianmu
kainen, tai milloin käyttösuunnitelmaan tyyty
mätön asianosainen on tehnyt sitä vastaan 
muistutuksen taikka milloin omaisuutta on 
ehdotettu käytettäväksi muuhun kuin tämän 
lain tarkoituksiin, käyttösuunnitelma on alis
tettava maatilahallituksen vahvistettavaksi. 
Muussa tapauksessa maatalouspiirin päätös on 
lopullinen. 

Asianosaisella tarkoitetaan 1 momentissa 
henkilöä, joka on käyttösuunnitelmatoimituk
sessa hakenut lisäaluetta tai 10 §:ssä tarkoitet
tua muuta aluetta, oikeutta tai osuutta. Käyt
tösuunnitelmatoimituksessa on asianosainen 
myös se kunta, jonka aluetta toimitus koskee. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun maatila
hallituksen päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 

16 § 

Maanmittaustoimitukset 

Käyttösuunnitelman mukaisten alueiden 
muodostamisesta tiloiksi sekä tarpeellisista pii
rirajankäynneistä, tilusvaihdoista ja muista 
maanmittaustoimituksista samoin kuin niiden 
vireillepanemisesta ja niiden kustannusten suo
rittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 
maatilalain 28 sekä 30-34 §:ssä on säädetty. 

17 § 

Myyminen 

Kauppakirjojen laatimisesta ja allekirjoitta
misesta, hinnanperimispäätösten tekemisestä 
osuuksien ja oikeuksien luovutusten osalta, 
hinnan uudelleen määräämisestä erehdyksen 
tai omaisuuden arvon olennaisesti muuttumi
sen johdosta, luovutuskirjan oikeaksi todista
misesta, lainhuudon hakemisesta sekä myynti
hinnan, sen koron ja uloshakukulujen panttioi
keudesta samoin kuin tämän vuoksi kiinnitys
rekisteriä varten tehtävistä ilmoituksista on 
soveltuvin osin voimassa, mitä maatilalain 
43-48 §:ssä on säädetty. 

3 luku 

Lainat ja avustukset 

18 § 

Lainat 

Maatilatalouden kehittämisrahaston varoista 
voidaan maatilalain 50 §:ssä tarkoitetuin ta
voin myöntää tämän lain nojalla lainaa: 

1) porotaloustilan ja lisäalueen hankkimista 
varten (maanostolaina); 

2) yhden tai useamman määräosan hankki
mista varten porotaloustilasta, johon hakijalla 
on osuus (sisarosuuslaina); 

3) porotalouden harjoittamisen kannalta 
tarpeellisten talousrakennusten rakentamista, 
laajentamista ja peruskorjausta varten (raken
tamislaina); 

4) asuinrakennuksen rakentamista, laajenta
mista ja peruskorjausta varten (asuntolaina); 

5) pellon kuivattamista ja salaojittamista 
varten (perusparannuslaina); 

6) sellaisen yksityisen tien, jonka tekemiseen 
ei voida myöntää avustusta yksityisistä teistä 
annetun lain (358/62) nojalla, samoin kuin 
sellaisen tien, jota vain kiinteistön omistajana 
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tai haltijalla on oikeus käyttää, tekemistä var
ten (tielaina); 

7) vedenhankinta- ja viemäröintilaitteiden 
rakentamista varten (vesihuoltolaina); 

8) porotalousammatissa tarvittavan irtaimis
ton hankkimista varten (irtaimistolaina); sekä 

9) sähkövirran saantiin oikeuttavien osuus
ja liittymismaksujen suorittamista sekä sähkö
virran hankkimiseen ja jakeluun tarvittavien 
laitteiden rakentamista varten (sähköistämislai
na). 

19 § 

Avustukset 

Maatilatalouden kehittämisrahaston varoista 
voidaan myöntää avustusta 18 §:n 1 momentin 
3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja rakennustöitä 
(rakennusavustus), 5 kohdassa tarkoitettua sa
laojittamista (salaojitusavustus), 6 kohdassa 
tarkoitetun tien tekemistä (tientekoavustus), 7 
kohdassa tarkoitetun vesihuollon rakentamista 
(vesihuoltoavustus) ja 8 kohdassa tarkoitetun 
irtaimiston hankkimista (irtaimistoavustus) 
varten. 

Avustukset myöntää maatalous piiri. 

20 § 

Lainoin ja avustuksin luettavat tilat 

Maanostolainaa ei saa myöntää tilan tai 
alueen hankkimista varten, jos tilan tai, mikäli 
kysymys on lisäalueen hankkimisesta, muodos
tuvan tilan metsän vuotuinen kestävä hakkuu
määrä ylittää 75 kiintokuutiometriä. Muita
kaan tämän lain mukaisia etuuksia ei saa antaa 
sanottua suurempaa tilaa varten. 

Edellä 18 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoi
tettua rakentamislainaa ja 8 kohdassa tarkoi
tettua irtaimistolainaa sekä 19 §:n 1 momentis
sa tarkoitettua rakennusavustusta muuhun 
kuin asuinrakennustyöhön ja irtaimistoavus
tusta saadaan lisäksi myöntää 7 §:n 3 momen
tissa tarkoitettuja tiloja varten. 

4 luku 

Luotto- ja avustusehdot 

21 § 

Myyntihinnat 

Porotaloustilaan liittettävän lisäalueen 
myyntihinnan maksuaika on vähintään seitse-

män ja enintään 20 vuotta sekä vuotuinen 
korko kolme prosenttia. Edellä 10 §:ssä tarkoi
tettujen muiden alueiden sekä osuuksien ja 
oikeuksien myyntihintojen maksuaika on enin
tään viisi vuotta sekä vuotuinen korko kahdek
san prosenttia. 

Se osa lisäalueen myyntihinnasta, jota ei ole 
annettu säännönmukaisin maksuehdoin velak
si, on maksettava kauppakirjaa allekirjoitetta
essa tai määräajassa, joka ei saa olla viittä 
vuotta pitempi kaupantekopäivästä lukien. Mi
käli sanottua myyntihinnan osaa ei makseta 
kauppakirjaa allekirjoitettaessa, on siitä mak
settava kahdeksan prosentin suuruista vuotuis
ta korkoa. 

22 § 

Lainaehdot 

Edellä 18 §:ssä tarkoitettujen lainojen pro
sentuaalisista enimmäismääristä, takaisinmak
suajoista ja koroista on voimassa, mitä näistä 
seikoista on maatilalain 53, 65, 67 ja 68 §:ssä 
tämän lain soveltamisalueella myönnettävien 
vastaavien lainojen osalta säädetty, kuitenkin 
niin, että maanosto- ja sisarosuuslainaa voi
daan myöntää enintään 85 prosenttia sanotuis
sa säännöksissä tarkoitetun omaisuuden luovu
tushinnasta. Sanottujen lainojen takaisinmak
suaika on vähintään seitsemän ja enintään 20 
vuotta sekä vuotuinen korko kolme prosenttia. 

23 § 

Muut luottoehdot 

Lainojen myöntämismenettelystä, maksatta
misesta, vakuuksista, valtion vastuusta, laino
jen ja myyntihintojen takaisinperimisestä, lyk
käysten myöntämisestä ja peruuttamisesta sekä 
lainojen hoitopalkkioiden määräytymisestä, 
niiden suorittamisesta ja takaisinperimisestä 
sekä lainojen valvonnasta samoin kuin muista
kin lainoitusta ja myyntihintoja koskevista sei
koista on tässä laissa säädetyin poikkeuksin 
soveltuvin osin voimassa, mitä maatilalain 
54-58, 60, 65, 66, 70 ja 71 §:ssä on vastaavis
ta lainoista ja myyntihinnoista säädetty. 

24 § 

Luottojen koron korottaminen 

Lisäalueen myyntihinnan sekä muiden laino
jen kuin irtaimistolainojen vuotuinen korko 
voidaan lailla korottaa enintään vastaaviin tar-
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koituksiin annetuista ensisijaisista kiinnitys
lainoista yleisesti perittävän koron suuruiseksi. 

25 § 

Rakennuspaikalla suoritettavat 
tarkastukset 

Rakennuspaikalla suoritettavista tarkastuk
sista sekä niistä rakennuttajalta perittävistä 
maksuista on voimassa vastaavasti, mitä maa
tilalain 61-63 §:ssä on säädetty. 

26 § 

Avustukset 

Avustusten prosentuaalisista enimma1smaa
ristä säädetään tarkemmin asetuksella. Avustus 
voi olla enintään 40 prosenttia, tienteko- ja 
vesihuoltotöiden osalta kuitenkin enintään 60 
prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Mil
loin avustuksen ohella myönnetään myös lai
naa, saa avustuksen ja lainan yhteismäärä 
kattaa mainitut kustannukset kokonaisuudes
saankin. 

Avustusten takaisinperimisestä on soveltuvin 
osin voimassa, mitä maatilalain 77 § :n 1 mo
mentissa on säädetty. 

Oikeutta tämän lain mukaiseen avustukseen 
ei saa ulosmitata. 

5 luku 

Patiskuntien tukeminen 

27 § 

Rakennustöiden tukeminen 

Paliskunnalle voidaan myöntää avustusta 
paliskunnan toimesta suoritettavien poronhoi
don kannalta välttämättömien este-, merkintä-, 
erotus-, syöttö-, laidun- ja suoja-aitojen sekä 
teurastamoiden rakentamisesta ja perusparan
tamisesta aiheutuviin kustannuksiin (rakennus
avustus). 

Paliskunnalle voidaan myöntää avustusta 
myös 

1) erotusaidoille ja teurastamoille johtavien 
teiden rakentamisesta ja peruskorjauksesta ai
heutuviin kustannuksiin (tientekoavustus); 

2) teurastamoissa tarvittavien veden-
hankinta- ja viemäröintilaitteiden hankkimises
ta aiheutuviin kustannuksiin (vesihuoltoavus
tus); sekä 

3) sähkövirran saantiin oikeuttavien osuus
ja liittymismaksujen suorittamista sekä sähkö
virran hankkimiseen ja jakeluun tarvittavien 
laitteiden rakentamista varten (sähköistämis
avustus). 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua avus
tusta voidaan myöntää enintään 80 prosenttia 
hyväksyttävistä kustannuksista. 

Tämä laki ei koske valtakunnan rajalle ra
kennettavia esteaitoja eikä niiden kunnossapi
toa. 

28 § 

Irtaimistoavustukset 

Paliskunnalle voidaan myöntää irtaimisto
avustusta siirrettävien, poronhoidon kannalta 
välttämättömien aitojen, sähkö- ja vesihuolto
yksiköiden, teurastamoyksiköiden ja työmaa
asuntojen sekä siitosporojen ja muun maatila
hallituksen tarpeelliseksi katsoman poronhoi
don kannalta välttämättömän irtaimiston han
kinnasta aiheutuviin kustannuksiin. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua avustusta 
voidaan myöntää enintään 60 prosenttia hy
väksyttävistä kustannuksista. 

29 § 

Avustuksen myöntäminen 

Edellä 27 ja 28 §:ssä tarkoitetut avustukset 
myönnetään maatilatalouden kehittämisrahas
ton varoista. Avustuksen myöntämisestä sää
detään tarkemmin asetuksella. 

6 luku 

Erinäiset säännökset 

30 § 

Kehittämisrahaston varojen käyttäminen 

Maatilatalouden kehittämisrahaston varoja 
voidaan sen lisäksi, mitä niiden käyttämisestä 
on edellä säädetty, käyttää tästä laista aiheutu
viin seuraaviin menoihin: 

1) maan ja muun omaisuuden ostamiseen; 
2) hankitun omaisuuden hoitamiseen ja 

kunnostamiseen; 
3) lainoituksesta aiheutuviin hoitopalkkio

ja muihin menoihin; sekä 
4) porotalouden kehittämistoimintaa koske

vien tutkimusten ja selvitysten suorittamiseen. 
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31 § 

Omistusoikeuden rajoitukset 

Oikeustoimi, jolla ilman maatilahallituksen 
lupaa luovutetaan lisäaluetta antamalla muo
dostettu porotaloustila taikka sen osan omis
tus- tai vuokraoikeus, on mitätön. Ilman maa
tilahallituksen lupaa ei tällaista tilaa myöskään 
saa osittaa tai jakaa. Milloin saajana tulisi 
olemaan henkilö, joka 3 §:n mukaan ei ole 
tukemiskelpoinen ja joka ei ole vakituisesti 
asunut viimeistä viittä vuotta 2 §:ssä tarkoite
tulla alueella, saa kyseisen luvan myöntää vain 
erityisistä syistä. 

Edellä 1 momentissa säädetyt rajoitukset 
ovat voimassa 15 vuotta siitä päivästä lukien, 
jona lisäalueesta tehty kauppakirja on allekir
joitettu. Rajoitusten estämättä on tilan kiinnit
täminen muun oikeuden kuin vuokraoikeuden 
vakuudeksi ja muu pantiksipano velan maksa
misen vakuudeksi sekä ulosmittaus ja pakko
huutokaupalla myyminen sallittu. Maatilahalli
tus voi, milloin siihen on erityisiä syitä, va
pauttaa tilan tai sen osan 1 momentissa sääde
tyistä rajoituksista. Kyseisten rajoitusten mer
kitsemisestä maarekisteriin sekä niitä koskevis
ta ilmoituksista säädetään asetuksella. 

Maatilahallitus voi liittää tässä pykälässä 
tarkoitettua lupaa ja vapauttamista koskevaan 
päätökseen ehdon, että tämän lain mukainen 
laina tai myyntihintasaaminen on kokonaan tai 
osittain heti maksettava takaisin korkoineen. 
Jos tilaa varten on myönnetty tämän lain 
mukainen rakennusavustus eikä sen myöntämi
sestä ole kulunut 15 vuotta, voidaan päätök
seen liittää myös ehto, että sanottu avustus tai 
osa siitä on heti maksettava takaisin. 

32 § 

Eräät lisäehdot 

Milloin tämän lain nojalla maata, luottoa tai 
rakennusavustusta saanut henkilö tai hänen 
oikeudenomistajansa tai, jos heitä on useita, 
kukaan heistä ei ole kolmeen vuoteen vakitui
sesti asunut asianomaisella porotaloustilalla, 
voidaan tilaa rasittava jäljellä oleva valtion tai 
luottolaitoksen saaminen kokonaan tai osittain 
ja, sikäli kuin 15 vuotta ei ole kulunut avustuk
sen myöntämisestä, myös sanottu avustus tai 
osa siitä määrätä heti takaisin maksettavaksi. 
Edellä sanottu on vastaavasti voimassa myös, 
milloin porotaloustila, joka ei ole 31 §:ssä 
tarkoitettujen rajoitusten alainen, tai sen osa 

4 3810700 

on luovutettu muulle kuin maatilahallituksen 
hyväksymälle henkilölle. 

Kauppa- ja velkakirjoihin sekä rakennus
avustuksen myöntämistä koskeviin päätöksiin 
on otettava 1 momentin säännöksen mukainen 
ehto. Kauppa- ja velkakirjoihin voidaan ottaa 
saamisen irtisanomisen sekä kauppa- tai laina
ehdoissa ehkä sovitun sakkokoron maksetta
vaksi määräämisen uhalla noudatettavaksi 
muitakin ehtoja, jotka koskevat tilan tai alu
een käyttämistä, saamisen perimisen turvaa
mista ja lainan käyttöä, sekä muita tarpeelli
siksi katsottavia ehtoja. 

Edellä 31 §:n 3 momentin ja tämän pykälän 
nojalla takaisin perittäväksi määrätystä saami
sen pääomasta ja avustussummasta on suori
tettava päätöksen antamisesta tai, jos irtisano
minen tapahtuu 1 momentin viimeisen virk
keen nojalla, omistusoikeuden siirtymisestä lu
kien kahdeksan prosentin suuruista vuotuista 
korkoa. 

33 § 

Pakkohuutokauppa 

Pakkohuutokaupasta valtiolle lunastettu po
rotaloustila tai sen osa voidaan sen estämättä, 
mitä pakkohuutokaupalla myytävien kiinteis
töjen lunastamisesta valtiolle annetun lain (23/ 
38) 7 §:ssä on säädetty, käyttää tämän lain 
tarkoituksiin sekä tällöin myös antaa entiselle 
omistajalle tai hänen puolisolleen taikka hei
dän tai jommankumman heistä perintökaaren 
(40/65) 2 luvussa tarkoitetulle sukulaiselle, ot
tolapselle tai kasvattilapselle taikka tällaisen 
henkilön puolisolle, vaikka tämän lain 3 §:ssä 
säädettyjä edellytyksiä ei olisikaan olemassa. 
Lunastetun tilan käyttämisessä voidaan sovel
tuvin osin noudattaa, mitä edellä mainitun lain 
7 §:n 3 ja 4 momentissa on säädetty. Tällöin 
ensin mainitun momentin nojalla muodostetta
vaan asuntotilaan ja -tonttiin sovelletaan muu
toin, mitä tämän lain nojalla on voimassa 
porotaloustilasta. Edellä tässä pykälässä sää
dettyä sovelletaan myös tämän lain 3 §:n 3 
momentissa tarkoitetussa suhteessa entiseen 
omistajaan olevaan henkilöön. 

34 § 

Viittaussäännös 

Valtion vapaudesta olla suorittamatta kun
nallis- ja kirkollisveroa, käyttösuunnitelmaa 
laadittaessa sattuneen erehdyksen korjaamises-
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ta, tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä suoritta
vien henkilöiden virkavastuusta, valtiota kos
kevista maksu- ja muista helpotuksista oikeu
denkäynti-, lainhuuto- ja kiinnitysasioissa sekä 
saamisten etuoikeudesta on vastaavasti voimas
sa, mitä maatilalain 78-82 §:ssä on säädetty. 

35 § 

Porovahingot 

Tässä laissa tarkoitetun porotaloustilan 
omistajana ei ole oikeutta saada korvausta 
porojen tekemistä vahingoista. 

36 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän
töönpanosta annetaan asetuksella. 

Maatilahallitus voi antaa tätä lakia sekä 1 
momentin nojalla annettavaa asetusta tarken
tavia määräyksiä lainojen, avustusten ja mui
den tässä laissa tarkoitettujen etuuksien myön
tämisestä. 

7 luku 

V oimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

37 § 

Lain voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 ja sillä kumotaan 19 

pa1vana syyskuuta 1969 annettu porotilalaki 
(590/69) siihen myöhemmin tehtyine muutoksi
neen. 

Tämän lain mukaisia etuja koskevia päätök
siä voidaan tehdä vuoden 1999 loppuun asti. 

38 § 

Siirtyvä omaisuus 

Porotilalain tarkoituksiin hankittu omai
suus, jonka käytöstä ei ennen tämän lain 
voimaantuloa ole määrätty tai joka vapautuu 
sanotun lainsäädännön mukaisesta käyttötar
koituksesta, katsotaan hankituksi tämän lain 
tarkoituksiin. 

39 § 

Rakennuspaikka 

Paliskunta, joka porotilalain mukaisella hal-

liutaoikeudella hallitsee rakennuspaikka-aluet
ta, voi maatilahallituksen suostumuksella vaih
taa sijainniltaan epätarkoituksenmukaisen tai 
sijainniltaan tarpeettomaksi käyneen rakennus
paikka-alueen metsähallintoviranomaisen osoit
tamaan porotalouden harjoittamisen kannalta 
soveliaaseen paikkaan. Jos paliskunnan omis
tamia rakennuksia ei siirretä alueelta kahden 
vuoden kuluessa maatilahallituksen suostu
muksesta lukien, omistusoikeus rakennuksiin 
siirtyy valtiolle. 

40 § 

Eräät porotilalakia soveltaen 
suoritettavat toimenpiteet 

Tämän lain voimaan tullessa porotilalain 
nojalla vireillä olevien asioiden osalta noudate
taan aikaisemman lain säännöksiä. 

Porotilalain nojalla tilasta tai alueesta teh
tyyn hallintasopimukseen, johon perustuvaa 
oikeutta ei ennen tämän lain voimaantuloa ole 
menetetty, sekä asukkaan oikeuteen saada 
omakseen hallintasopimuksen kohteena oleva 
tila tai alue mahdollisine yhteismetsäosuuksi
neen sekä oikeuteen saada hallintasopimusai
kana luottoa ja muita etuuksia, noudatetaan 
niin ikään aikaisempia säännöksiä. Tila tai 
alue voidaan kuitenkin myydä asukkaalle, 
vaikka hallintasopimusvelvoitteita asuinraken
nustyötä lukuun ottamatta ei olisikaan täytet
ty. 

Paliskunnalle, joka ei porotilalain nojalla 
ole hakenut rakennuspaikka-aluetta työpaikka
asunnon rakentamista varten, voidaan myön
tää rakennusavustusta porotilalain mukaisin 
ehdoin työpaikka-asunnon rakentamista varten 
paliskunnan omistamalle tai hallitsemalle 
maalle taikka metsähallintoviranomaisen osoit
tamalle rakennuspaikka-alueelle tapahtuvaan 
yhden työpaikka-asunnon rakentamiseen edel
lyttäen, että avustusta on haettu kahden vuo
den kuluessa tämän lain voimaantulosta. Jos 
rakennuspaikka-alue omistus- tai hallintaoi
keuden luovutuksen vuoksi siirtyy muuhun 
käyttötarkoitukseen kuin porotalouskäyttöön 
ennen kuin 15 vuotta on kulunut avustuksen 
myöntämisestä, voidaan myönnetty avustus pe
riä osaksi tai kokonaan takaisin. 

Edellä 3 momentissa tarkoitettu metsähallin
toviranomaisen osoittama rakennuspaikka-alue 
on luovutettava ilman eri korvausta. 
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41 § 

Eräät aikaisemman lainsäädännön mukaiset 
toimenpiteet ja oikeussuhteet 

Porotilalain nojalla ennen tämän lain voi
maantuloa syntyneen valtion ja luottolaitoksen 
saamisen takaisinmaksuajan ja koron sekä 
muiden ehtojen osalta noudatetaan aikaisem
man lain säännöksiä ja sopimuksen ehtoja. 

Aikaisemman lain säännöksiä noudatetaan 
niin ikään niiden asioiden osalta, jotka muu
toinkin liittyvät porotilalain täytäntöönpanaan 
ja joista ei tässä luvussa ole toisin säädetty. 
Sanottu koskee myös valtion verovapauksia ja 
maksuhelpotuksia sekä tilojen rajoituksia. Po
rotilalain mukaista tilaa, jolle on annettu yk
sinomaan sanotun lain 7 a §:n 2 momentissa 
tarkoitettu rakennuspaikka, koskevat porotila
lain 26 §:ssä tarkoitetut rajoitukset lakkaavat 
kuitenkin tämän lain voimaan tullessa. 

Tämän lain tullessa voimaan lakkaavat myös 
porotilalain 28 §:ssä tarkoitetut ehdot ja rajoi
tukset. Sinä aikana, jona valtion kauppahinta
saamista on maksamatta, voidaan pääomahak
kuista saatuja varoja sen mukaan kuin asetuk
sella tarkemmin säädetään, käyttää kuitenkin 
valtion kauppahintasaamisen maksamiseen. 

42 § 

Aikaisemmat panttioikeudet 

Porotilalain nojalla myyty tila tai alue, joka 
on tämän lain voimaan tullessa panttina val
tion kauppa- tai myyntihintasaamisen ja sen 
koron maksamisesta siihen saakka, kunnes 
saaminen on loppuun suoritettu, on edelleen
kin sanotuin tavoin panttina mainitun saami
sen maksamisesta. 

Tila tai alue on panttina porotilalain mukai
sen kauppa- ja myyntihintasaamisen ja sen 

koron maksamisesta porotilalain säännösten 
mukaisesti silloinkin kun velvoite on syntynyt 
tämän lain voimaantulon jälkeen tai panttioi
keudesta ei ole tehty ennen lain voimaantuloa 
ilmoitusta asiainomaiselle viranomaiselle. 

Porotilalain mukaisten yhteismetsäosuuksien 
ja muiden osuuksien hintojen samoin kuin 
kustannusosuuksien ja niiden korkojen maksa
misesta on asianomainen tila tai alue panttina 
siten kuin 1 ja 2 momentissa on säädetty. 

Milloin tila tai alue on 2 momentissa sääde
tyin tavoin panttina, tulee maatalouspiirin lä
hettää asianomaiselle viranomaiselle ilmoitus 
panttioikeutta koskevan merkinnän tekemistä 
varten kiinnitysrekisteriin. Kun saaminen on 
täysin maksettu, tulee maatalouspiirin lähettää 
ilmoitus asianomaiselle viranomaiselle tilan tai 
alueen vapautumista panttivastuusta koskevan 
merkinnän tekemistä varten sanottuun rekiste
riin. 

43 § 

Eräät porotilalain nojalla tuetut tilat 

Edellä 7 §:n 3 momentissa tarkoitettuja tilo
ja tuetaan tässä laissa säädetyin poikkeuksin 
soveltuvin osin maatilalain mukaisesti siinäkin 
tapauksessa, että tila ei suuruudeltaan vastaa 
maatilalain nojalla tuettavan tilan vähimmäis
kokoa. 

44 § 

Varoinkäyttö 

Maatilatalouden kehittämisrahaston varoja 
voidaan käyttää myös sellaisiin porotilalain 
toimeenpanaan liittyviin tarkoituksiin, joihin 
niitä on käytetty ennen tämän lain voimaantu
loa. 
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2. 
Laki 

kolttalain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun kohtalain 
(611184) 11 § näin kuuluvaksi: 

11§ 
Eräät lisätoimenpiteet 

Maatilatalouden kehittämisrahaston varoilla 
voidaan hankkia kalanpoikasia istutettavaksi 
koltta-alueen vesistöihin. Hankinnasta päättää 

3. 

maatilahallitus. Kalanpoikasten istutukset 
maatilahallitus voi antaa metsähallituksen suo
ritettavaksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
luontaiselinkeinolain 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun luontaiselin
keinolain (610/84) 19 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

19 § 

Käyttösuunnitelmatoimitus 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua käyttö
suunnitelmaa laadittaessa on maatilalain 9 § :n 
1 momentissa tarkoitetuista kunnanvaltuuston 
suunnittelutoimikuntaan valitsemista jäsenistä 

4. 

yhden oltava saamelaissyntyinen, jos käyttö
suunnitelma koskee Enontekiön, Inarin, Uts
joen tai Sodankylän kunnassa olevaa maata. 
Sanottu koskee myös hänen varamiestään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
maatilalain 91 §:n 2 momentin kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Tällä lailla kumotaan 18 päivänä helmikuuta 

1977 annetun maatilalain (188/77) 91 §:n 2 
momentti. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 198 . 
päivänä 
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5. 
Laki 

leimaverolain 30 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 
(662/43) 30 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta, sellaisina kuin ne ovat 24 päivänä elokuuta 1984 
annetussa laissa (612/84), näin kuuluviksi: 

30 § 
Kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja 

on leimaverosta vapaa: 

3) kun tilan, sen osan tai alueen luovuttaja
na on valtio ja luovutus tapahtuu maatilalain, 
porotalouslain, luontaiselinkeinolain, kohta
lain tai asutuslainsäädännön mukaisiin tarkoi
tuksiin taikka kun luovutus tapahtuu maatila
lain 5 luvussa tarkoitetun maatilajärjestelyn 
toteuttamiseksi; 

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1989 

4) kun luovutus tapahtuu vastaanottajalle, 
joka luovutetun tilan, sen osan tai alueen 
hankkimista varten on saanut maatilalain, po
rotalouslain, luontaiselinkeinolain, kolttalain 
tai asutuslainsäädännön mukaisen maanosto
tai sisarosuuslainan; sekä 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Maa- ja metsätalousministeri Toivo T. Pohjala 
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Liite 

2. 
Laki 

kolttalain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun kolttalain 
(611184) 11 § näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

11 § 

Eräät lisätoimenpiteet 
Patiskunnalle voidaan myöntää avustusta 

kolttien poronhoidon kannalta välttämättö
mien kenttäteurastamoiden sekä syöttö- ja ero
tusaitojen sekä niille johtavien teiden rakenta
misesta ja perusparantamisesta aiheutuviin 
kustannuksiin, enintään kuitenkin siihen mää
rään asti, mikä vastaa kolttien omistamien 
porojen osuutta paliskunnan koko poroluvus
ta. Sanottu avustus myönnetään maatilatalou
den kehittämisrahaston varoista. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun rahaston 
varoilla voidaan myös hankkia kalanpoikasia 
istutettavaksi koltta-alueen vesistöihin. 

Tässä pykälässä tarkoitetuista toimenpiteistä 
päättää maatilahallitus. Kalanpoikasten istu
tukset maatilahallitus voi antaa metsähallituk
sen suoritettavaksi. 

3. 

Maatilatalouden kehittämisrahaston varoilla 
voidaan hankkia kalanpoikasia istutettavaksi 
koltta-alueen vesistöihin. Hankinnasta päättää 
maatilahallitus. Kalanpoikasten istutukset 
maatilahallitus voi antaa metsähallituksen suo-
ritettavaksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
luontaiselinkeinolain 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun luontaiselin
keinolain (610/84) 19 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

19 § 

Käyttösuunnitelmatoimitus 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua käyttö
suunnitelmaa laadittaessa on maatilalain 9 §:n 
1 momentissa tarkoitetuista kunnanvaltuuston 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua käyttö
suunnitelmaa laadittaessa on maatilalain 9 §:n 
1 momentissa tarkoitetuista kunnanvaltuuston 
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Voimassa oleva laki 

suunnittelutoimikuntaan valitsemista jäsenistä 
yhden oltava saamelaissyntyinen. Sanottu kos
kee myös hänen varamiestään. 

4. 

Ehdotus 

suunnittelutoimikuntaan valitsemista jäsenistä 
yhden oltava saamelaissyntyinen, jos käyttö
suunnitelma koskee Enontekiön, Inarin, Uts
joen tai Sodankylän kunnassa olevaa maata. 
Sanottu koskee myös hänen varamiestään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
maatilalain 91 §:n 2 momentin kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

91 § 

Porotilalakia (590/69), eräiden kolttien asut
tamisesta annettua lakia (273/55) ja kolttien 
maanjärjestelylakia (593/69) täytäntöönpanta
essa sovelletaan edelleen maankäyttölakia ja 
muuta maankäyttölainsäädäntöä, kuitenkin si
ten, että maankäyttötoimikunnalle kuuluvat 
tehtävät suorittaa 9 §:ssä tarkoitettu suunnitte
lutoimikunta. 

(2 momentti kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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5. 
Laki 

leimaverolain 30 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 
(662/43) 30 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta, sellaisina kuin ne ovat 24 päivänä elokuuta 1984 
annetussa laissa (612/84), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

30 § 
Kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja 

on leimaverosta vapaa: 

3) kun tilan, sen osan tai alueen luovuttaja
na on valtio ja luovutus tapahtuu maatilalain, 
luontaiselinkeinolain, kohtalain tai asutuslain
säädännön mukaisiin tarkoituksiin taikka kun 
luovutus tapahtuu maatilalain 5 luvussa tarkoi
tetun maatilajärjestelyn toteuttamiseksi; 

4) kun luovutus tapahtuu vastaanottajalle, 
joka luovutetun tilan, sen osan tai alueen 
hankkimista varten on saanut maatilalain, 
luontaiselinkeinolain, kohtalain tai asutuslain
säädännön mukaisen maanosto- tai sisarosuus
lainan; sekä 

-- ------

3) kun tilan, sen osan tai alueen luovuttaja
na on valtio ja luovutus tapahtuu maatilalain, 
porotalouslain, luontaiselinkeinolain, kohta
lain tai asutuslainsäädännön mukaisiin tarkoi
tuksiin taikka kun luovutus tapahtuu maatila
lain 5 luvussa tarkoitetun maatilajärjestelyn 
toteuttamiseksi; 

4) kun luovutus tapahtuu vastaanottajalle, 
joka luovutetun tilan, sen osan tai alueen 
hankkimista varten on saanut maatilalain, po
rotalouslain, luontaiselinkeinolain, kohtalain 
tai asutuslainsäädännön mukaisen maanosto
tai sisarosuuslainan; sekä 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 


