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Maa- ja metsätalousministeriön päätös

43/2012

kolttalain mukaisista enimmäistulorajoista

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriö päättää 24 päivänä helmikuuta 1995 annetun kolttalain
(253/1995) 5 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Kolttalain mukaisia tukia myönnettäessä

muusta kuin kolttalaissa tarkoitetusta yritys-
toiminnasta saadut tulot voivat olla enintään
42 600 euroa vuodessa. Puolisoiden osalta
vastaavat yhteenlasketut tulot saavat olla
enintään 55 900 euroa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen koko-
naistulojen enimmäismääriä korotetaan 2 100
eurolla jokaisesta hakijaruokakuntaan kuulu-
vasta lapsesta, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta
sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jona
tukea haetaan.

2 §
Tuloilla tarkoitetaan tässä päätöksessä val-

tionverotuksessa veronalaisia kokonaistuloja
vähennettynä tulojen hankkimisesta johtu-
neilla kustannuksilla. Tuloina ei kuitenkaan
pidetä työttömyysturvalain (1290/2002) mu-
kaista työttömyysetuutta, paliskunnilta saatua
palkkatuloa eikä myöskään sellaisia tuloja,

jotka voidaan katsoa selvästi satunnaisluon-
teisiksi.

3 §
Tulot todetaan asian vireille tuloajankohtaa

edeltäneessä viimeksi toimitetussa verotuk-
sessa todettujen veronalaisten tulojen perus-
teella ottaen kuitenkin huomioon arvioidut tai
muutoin todettavissa olevat tuloissa tapahtu-
neet muutokset.

4 §
Yhteisöjen valtionverotuksessa veronalais-

ten tulojen määränä otetaan huomioon sen
yhteisön osakkaan tai jäsenen ja hänen puoli-
sonsa tulot, jonka tulot ovat suurimmat.

5 §
Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä

tammikuuta 2012.
Tätä päätöstä sovelletaan hakemuksiin,

jotka tulevat vireille päätöksen tultua voi-
maan.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen
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Mädd- da meä´cctäällministeria tu´mmstõk  

sää´mlää´jj mie´lddsai jäänmõspuåđraajin  

U´vddum He´lssnest tä´lvvmannu 23 peei´v 2012 

————— 
 

Mädd- da meä´cctäällministeria tu´mmai tä´lvvmannu 24 peei´v 1995 u´vddum sää´mlää´jj 
(253/1995) 5 §:f 3 momeent nuäjin: 
 

1 § 
Sää´mlää´jj mielddsai tuärjjõõžžid 

miõttâmpoodd jee´res ku sää´mlää´jjest 
jurddum põõr¦âstuejjumuužžâst vuõ¿¿um 
puåtti vuei´tte lee´d jäänmõsân 42 600 
eu´rred ee´jjest. Pie´llkuei´mi peä´lest 
seämmaååraš õ´httela´s®®uum puåtti vuä´¿¿e 
lee´d jäänaš 55 900 eu´rred.  

Ooudpeä´lnn 1 momeentest jurddum 
obbpuåttji jäänmõsmie´rid pââ´jeed 2 100 
eeu´rin juâkksast ooccipiârkådda kuulli 
päärnast, kåå´tt i´llakku tiuddâm 18 ee´®®ed 
tõn ka´lndaree´jj loopp mõõnee´st, kuä´ss 
tuärjjõõzz occât.  
 

2 § 
Puåđin  juu´rdet tän tu´mmstõõ¦¦âst 

valdiapiiđâst piiđvuâlaž obbpuåttjid, ko´st liâ 
®ie´ppuum  puåttji ha´ŋ®®õõzzâst šõddâm 
kuul. Puåttjen jeät õ´nnu 
tuâite´mvuõđstaanlää´jj (1290/2002) 
mie´lddsa tuâite´mvuõttouddõõzz, 
paal¦âskoo´ddin vuõ¿¿um pä´l®®puåtti jeät-

ka ni nåkkam puåttjid, koid vuei´tet ®iõččâd 
čiõlggsânji pooddi mie´ldd šõddi tuâjjan.  
 

3 § 
Puåtti tuõđât ää´šš ®iõtt´tõõllâm 

pue´ttemääi´j  oudldum mââimõõžžâst 
tuåimtum piiđâst tuõttum piiđvuâlaž puåttji 
vuâđast, lokku vää´ldee´l seârvvna 
ärvvtõllum le´be mudoi tuõttâmnalla åårrai 
puõttjin šõddâm muuttõõzzid.  
 

4 § 
Õhttsažkoo´ddi valdiapiiđâst piiđvuâla 

puåttji mie´rren vää´ldet lokku tõn  
õhttsažkåå´dd vue´ssbeä´l le´be vuässla da 
suu pie´llkuei´mes puåtti, koon puåtti liâ 
šuurmõs.  
 

5 § 
Tät tu´mmstõk puätt viõ´®®e tä´lvvmannu 

31 peei´v 2012. 
Tän tu´mmstõõ¦¦ suåvvtet ooccmõõžžid, 

kook puä´tte ®iõtt´tõõllâm vuâlla, te´l ko 
tu´mmstõk lij puättam viõ´®®e. 

   
He´lssnest tä´lvvmannu 23 peei´v 2012 

 
 
 

Mädd- da meä´cctäällminister Jari Koskinen  

 
 

Saa¦¦stõõlli ve´rªªooumaž  Sirpa Karjalainen 
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