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Valtioneuvoston asetus
poronhoitovuodelta 2019/2020 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 4 §:n 2 momentin ja 14 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on ensin mainittu laissa 457/2010:
1§
Soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään poronomistajille valtion talousarviossa vuodelle 2019
maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen osoitetuista varoista poronhoitolain
(848/1990) 12 § 4 momentissa tarkoitetulta vuonna 2019 alkavalta poronhoitovuodelta
maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta.
2§
Tuen haku
Tukea maksetaan maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osaalueista annetun valtioneuvoston asetuksen (5/2015) liitteessä 1 tarkoitetuilla alueilla C3
tai C4 poronhoitoa harjoittaville maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain
(1559/2001) 14 §:n 1 momentissa tarkoitetuille hakijoille. Ruokakunnaksi katsotaan myös
jakamaton kuolinpesä.
Tuen saamisen edellytyksenä on, että tuen saaja pitää kirjaa harjoittamansa porotalouden tuloista ja menoista.
3§
Tukikelpoiset eloporot
Tuen saamisen edellytyksenä on, että ruokakuntaan kuuluvat omistavat poroluetteloiden mukaan poronhoitovuoden päättyessä yhteensä vähintään 80 poronhoitolain 5 §:n 2
kohdassa tarkoitettua eloporoa.
Tukeen oikeuttavien eläinten omistusoikeus ja määrä perustuvat poronhoitovuodelta
2018/2019 laadittuun poroluetteloon. Poronhoitovuoden 2018/2019 aikana tehdyt porokaupat voidaan ottaa huomioon tukea myönnettäessä.
Tukea ei makseta siltä osin kuin eloporojen määrä ylittää paliskunnille tai niiden osakkaille määrätyt suurimmat sallitut määrät. Jos paliskunnan eloporojen määrä ylittää paliskunnille määrätyn suurimman sallitun eloporojen määrän, ruokakuntien tukikelpoisten
eloporojen määrää vähennetään ylimääräisten porojen osalta samassa suhteessa kuin ruokakunnat omistavat eloporoja paliskunnassa. Eloporojen määrän jääminen 1 momentissa
säädettyä pienemmäksi ei estä tuen myöntämistä ruokakunnalle jäljelle jääneiden elopo-
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rojen määrän perusteella, jos ruokakunnalla on ennen vähennystä ollut eloporoja vähintään 1 momentissa säädetty määrä.
Tukea ei makseta niistä eloporoista, jotka osakkaan olisi paliskunnan hyväksymien
vuosittaisten teurastussuunnitelmien mukaan pitänyt teurastaa. Jos ruokakunnan edellä
tarkoitettujen teurastamatta jättämien porojen määrä on yli kolme prosenttia eloporojen
määrästä, tukea ei makseta ruokakunnalle lainkaan.
4§
Tuen määrä
Tuen määrä on enintään 28,50 euroa eloporolta.
5§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä kesäkuuta 2019.
Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2019
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo
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Liite

Stáhtaráđi ásahus
ealliguovdasaš doarjagis, mii máksojuvvo boazodoallojagis 2019/2020

Stáhtaráđi mearrádusa mielde mearriduvvo eana- ja šaddogárdedoalu riikkadási doarjagiidbirra addojuvvon lága (1559/2001) 4 §:a 2 momeantta ja 14 §:a 3 momeantta vuođul:
1§
Heivehansuorgi
Dáinna ásahusain mearridit boazodoalliide stáhta bušeahtas 2019 eana- ja šaddogárdedoalu
nášuvnnalaš doarjagii čujuhuvvon ruđain boazodoallolága (848/1990) 12 § 4 momeanttas jagi
2019 álgân boazodoallojagis máksojuvvon doarjagis ealli guovdu.
2§
Doarjaga ohcan
Doarjja máksojuvvo eanadoalu doarjagiid doarjjaguovlluid ja daid suologuovlun lohkkojuvvonoasseguovlluid birra addojuvvon stáhtaráđi ásahusa (5/2015) čuvvosis I oaivvilduvvonguovlluin C3 ja C4 bohccuiguin bargi, eana- ja šaddogárdedoalu riikkadási doarjagiid
birraaddojuvvon lága (1559/2001) 14 §:a 1 momeanttasoaivvilduvvon ohcciide. Dállodoallungehččojuvvo maiddái juogekeahtes jápminbeassi.
Doarjaga oažžuma eaktun lea dat, ahte doarjjaoažžu merke bajás iežas jođihan boazodoaluboađuid ja goluid.
3§
Doarjjadohkálaš ealihanbohccot
Doarjaga sáhttá oažžut, jos dállodollui gullevaš olbmot oamastit boazologahallamiid mieldeboazodoallojagi loahpas uhcimustá 80 ealihanbohcco, nugo boazodoallolága 5 §:a 2
čuoggásoaivvilduvvo.
Doarjagii vuoigadahtti bohccuid oamastanvuoigatvuohta ja lohku vuođđuduvvet boazodoallojagis2018/2019 dahkkojuvvon boazologahallamii. Boazodoallojagi 2018/2019 áigge dahkkojuvvon boazogávppit sáhttet váldojuvvot vuhtii doarjaga mieđihettiin.
Doarjja ii máksojuvvo dakko bokte go ealihanbohccuid mearri manná badjel bálgosiidda
dahje daid osolaččaide mearriduvvon alimus lobálaš ealihanboazologuid. Jos bálgosa ealihanboazolohkumanná badjel bálgosiidda mearriduvvon alimus lobálaš ealihanboazologu, de dállodoaluid doarjjadohkálaš ealihanbohccuid lohku geahpeduvvo liigebohccuid hárrái seamma gori
mielde go dállodoalut oamastit ealihanbohccuid bálgosis. Jos ealihanboazolohku báhcá uhcibun
go 1 momeanttas mearriduvvo, de dállodollui sáhttá liikká mieđihuvvot doarjja daid loahppaealihanbohccuid logu vuođul, jos dállodoalus leat leamaš ovdal geahpedeami ealihanbohccotuhcimustá 1 momeanttas mearriduvvon mearri.
Doarjja ii máksojuvvo dain ealihanbohccuin, maid osolaš livččii galgan bálgosa dohkkehanjahkásaš njuovvanplánaid mielde njuovvat. Jos dállodoalu ovdalis oaivvilduvvon njuovakeahtes
bohccuid lohku lea badjel golbma proseantta ealihanboazologus, de doarjja ii máksojuvvodállodollui ollege.
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4§
Doarjaga mearri
Doarjaga mearri lea eanemustá 28,50 euro ealihanbohccos.
5§
Fápmuiboahtin
Dát ásahus boahtá fápmui geassemánu 25 beaivve 2019.
Helssegis geassemánu 19 beaivve 2019
Eana- ja meahccedoalloministtar Jari Leppä

Ráđđádalli virgeolmmoš Juha Vanhatalo
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