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Maa- ja metsätalousministeriön asetus
porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuen kohdentamisesta annetun maa- ja 

metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuen kohdentamisesta annetun

maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (176/2001) 2 ja 3§, 9§:n 1 momentti, 4 ja 5 lu-
ku, 17§:n 2 ja 3 kohta sekä 22§, 

sellaisena kuin niistä on 2§ osaksi asetuksessa 651/2008, sekä 
muutetaan 1, 6, 15 ja 20§ sekä liite 1, 
sellaisina kuin niistä ovat 15§ ja liite 1 asetuksessa 651/2008, seuraavasti:

1§

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valtion talousarvion myöntämisvaltuuden ja määrärahan
sekä maatilatalouden kehittämisrahaston käyttösuunnitelmassa osoitettavien varojen
käyttämisestä myönnettäessä ja maksettaessa tukea porotalouden ja luontaiselinkeinojen
rahoituslain (45/2000), jäljempänä rahoituslaki, nojalla vuonna 2015.

Rahoitustuki kohdennetaan rahoituslain 2 ja 3 luvun mukaisiin tarkoituksiin sekä lain
65§:n mukaisiin tutkimushankkeisiin. 

Rahoitustuki kohdennetaan yksinomaan toimenpiteisiin, jotka rahoitetaan kokonaan
kansallisin varoin.

6§

Porotalous- ja luontaiselinkeinoyritysten irtaimistohankinnat

Poronhoidossa tai luontaiselinkeinossa välttämättömän moottorikelkan, muun maasto-
ajoneuvon sekä sellaisen maastossa liikkumiseen tarkoitetun ajoneuvon, joka on rekiste-
röity yleiseen tieliikenteeseen, hankinnasta aiheutuviin kustannuksiin voidaan myöntää
tukea enintään 20 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Tukea ei kuitenkaan myön-
netä maastoauton hankintaan. Tuki myönnetään avustuksena.

Muihin irtaimistohankintoihin voidaan myöntää tukea enintään 20 prosenttia hyväksyt-
tävistä kustannuksista. Tuki myönnetään valtionlainana.

Tukea ei myönnetä yksittäisten porojen, porokarjan merkkeineen tai muun elollisen ir-
taimiston hankintaan.
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15§

Sovellettava Euroopan unionin lainsäädäntö

Tuettavaan toimenpiteeseen ja tuen määrään sovelletaan, mitä tiettyjen maa- ja metsä-
talousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetus-
sa komission asetuksessa (EU) N:o 702/2014 säädetään.

20§

Tuen enimmäismäärä ja tukimuoto

Tämän asetuksen liitteessä säädetään 2 ja 3 luvun mukaisiin investointeihin myönnet-
tävän tuen enimmäismääristä ja tukimuodoista. Tuki paliskunnan investointiin myönne-
tään vain avustuksena.

————
Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä toukokuuta 2015.
Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin tukihakemuksiin sovelletaan tämän

asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa
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Liite

Asetuksen 20§:ssä tarkoitetut tukimuodot ja tuen enimmäismäärät:

YKSITYISET ELINKEINONHARJOITTAJAT
(VL    = valtionlaina)

PALISKUNTIEN INVESTOINNIT

Tukikohde Lainamuoto, Enimmäis- Enimmäis- Enimmäis- 
lainamäärä, avustus- tukitaso
prosenttia määrä prosenttia

(avustus ja
lainaan liittyvä
tuki yhteensä)

Asuinrakennukset VL 80 10 50 
Tie, vesihuolto ja
sähköistys 

VL 60 0 20

Talousrakennus VL 60 0 20
Moottorikelkka 0 20 20
Muu maastoajoneuvo 0 20 20
Tuotantovälineet ja muu 
-irtaimisto

VL 60 0 20

Tukikohde Enimmäisavustusmäärä
prosenttia

Este-, laidun-, erotus-, merkintä-, 
syöttö- ja suoja-aidat 60
Erotusaidoille johtavat 
tiet ja erotusaitojen sähköistys 60
Paliskuntien työmaa- 50
asunnot
ATK-valmiuksien 
ja viestintäyhteyksien
parantaminen 40
Muu poronhoidossa
tarpeellinen irtaimisto 40
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Liite

Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus
boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadandoarjaga siktemis addojuvvon eana- ja 

meahccedoalloministeriija ásahusa rievdadeamis

Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrádusa mielde 
gomihuvvo boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadandoarjaga siktemis addojuvvon eana- ja 

meahccedoalloministeriija ásahusa (176/2001) 2 ja 3 §, 9 §:a 1 momeanta, 4 ja 5 lohku, 17 §:a 
2 ja 3 čuokkis ja 22 §,

dakkárin go das lea 2 § oassin ásahusas 651/2008 ja 
rievdaduvvo 1, 6, 15 ja 20 § ja mielddus 1, 
dakkárin go daid leat 15 § ja mielddus 1 ásahusas 651/2008, čuovvovaččat:

1 §

Heivehansuorgi

Dán ásahusas mearridit stáhta mieđihanfápmudusa ja mearreruđa ja eanandoalu 
ovddidanruhtaráju geavahanplánas čujuhuvvon ruhtaváriid geavaheamis mieđihettiin ja 
mávssedettiin doarjaga boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlága (45/2000), maŋŋelis 
ruhtadanláhka vuođul jagi 2015.

Ruhtadandoarjja čujuhuvvo ruhtadanlága 2 ja 3 logus oaivvilduvvon ulbmiliidda ja lága 65 
§:s oaivvilduvvon dutkanfidnuide. 

Ruhtadandoarjja siktejuvvo dušše doaibmabijuide, mat ruhtaduvvojit oalát našuvnnalaš 
ruđaiguin.

6 §

Boazodoalu- ja luondduealáhusaid luovosopmodatskáhppomat

Boazodoalus dahje luondduealáhusain vealtameahttun mohtorgielkká, eará meahccefievrru 
ja dakkár meahcis johtimii oaivvilduvvon fievrru, mii lea registrerejuvvon almmolaš 
geaidnojohtolahkii, skáhppomis boahtán goluide sáhttá mieđihit doarjaga eanemustá 20 
proseantta dohkkehuvvon goluin. Doarjja ii goittotge mieđihuvvo meahccebiilla sháhppomii. 
Doarjja mieđihuvvo doarjjaruhtan.

Eará luovosopmodatskáhppomiidda sáhttá mieđihit doarjaga eanemustá 20 proseantta 
dohkkehuvvon goluin. Doarjja mieđihuvvo stáhtaloatnan. 

Doarjja ii mieđihuvvo ovttaskas bohccuid, boazoealu mearkkaidisguin dahje eará ealli 
luovosopmodaga skáhppomii.

15 §

Eurohpá uniovnna láhkaásaheapmi mii heivehuvvo

Dorjojuvvon doaibmabidjui ja doarjaga mearrái heivehuvvo, maid dihto eana- ja 
meahccedoallosuorggi ja eananguovlluid doarjjahámiid gávnnaheamis sismárkaniidda 
heivvolažžan Eurohpá uniovnna doaimmas dahkkon soahpamuša 107 ja 108 artihkkala mielde 
addojuvvon kommišuvnna ásahusas (EU) N:r 702/2014  mearriduvvo.
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20 §

Doarjaga eanemus mearri ja doarjjahápmi

Dán ásahusa mildosis mearriduvvo 2 ja 3 logus oaivvilduvvon doarjaga eanemus meriin ja 
doarjjahámiin. Doarjja bálgosa investeremii mieđihuvvo dušše doarjjaruhtan.

———
Dát ásahus boahtá fápmui 25 beaivve miessemánu 2015  

Dán ásahusa fápmui boahtima maŋŋá daid doarjjaohcamušaide, mat leat gieđahallamis, 
heivehuvvo dán ásahusa fápmui boahtima maŋŋá boahtán njuolggadusaid. 

Helssegis 7 beaivve miessemánu 2015

Eana- ja meahccedoalloministtar Petteri Orpo

Láhkaásahanráđđealmmái Katriina Pessa

.
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Mielddus 1

Ásahusa 20 §:s oaivvilduvvon doarjjahámit ja doarjaga eanemus mearit

PRIVÁHTA EALAHUSHÁRJEHEADDJIT
(L    = luondduealáhusguovlu)
(SL = stáhtaloatna)

Doarjjačuozáhat Loatnahápmi, Eanemus Eanemus Eanemus
loatnamearri, doarjja- doarjjadássi
proseantta mearri proseantta

(doarjja ja lotnii 
gullevaš oktiibuot)

Ássanráhkadusat SL 80 10/20 (L) 50 
Geaidnu, čáhcefuolahus 
ja šleađga SL 60 0 20
dállodoalloráhkadus SL 60 0 20
Mohtorgielká 0 20 20
Meahccefievru 0 20 20
Buvttadangaskaoamit ja eará 
-luovosopmodat SL 60 0 20

BÁLGOSIID INVESTEREMAT

Doarjjačuozáhat Eaanemus mearri
proseantta

Eastta-, guođohan, bigálus-, mearkun-,
borahan- ja suodjeáiddit 60
Bigálusáiddiid geainnut 
ja bigálusáiddiid šleađga 60
Bálgosiid bargoeanavisttit 50
ADG-válmmašvuođaid 
ja kommunikašuvdnaoktavuođaid
buorideapmi 40
Eará boazodoalus
dárbbašlaš luovosopmodat 40
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