
LUONNOS  

Valtioneuvoston asetus tuottajaorganisaatioista  

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 

(999/2012) 12 b §:n 2 momentin, 12 d §:n 3 momentin, 12 e §:n 12 f §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin 

ne ovat, 12 b §:n 2 momentti laissa 1074/2016, 12 d §:n 3 momentti laissa 1194/2013 sekä 12 e § ja 12 f §:n 

2 momentti [xxxx]/2022 laissa: 

1 § Tuottajaorganisaation jäsenten ja tuotannon arvon vähimmäismäärä 

Maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) 12 b §:n 1 momentin 1 kohdassa 

tarkoitettu tuottajajäsenten vähimmäismäärä on viisi. Saman momentin 2 kohdassa tarkoitettu kaupan 

pidetyn tuotannon arvon vähimmäismäärä on [500 000] euroa.  

2 § Maito- ja maitotuotealan tuottajaorganisaation ilmoitusvelvollisuudesta 

Maito- ja maitotuotealan tuottajaorganisaation on toimitettava neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 

säädetyistä tuottajaorganisaatioita ja toimialakohtaisia organisaatioita sekä sopimusneuvotteluja ja -

suhteita koskevista ilmoituksista maito- ja maitotuotealalla annetun komission täytäntöönpanoasetuksen 

(EU) 511/2012 2 artiklan mukaiset ilmoitukset Ruokavirastolle. 

3 § Jäsenen äänivalta, osakkuus ja pääoman enimmäisprosenttiosuus hedelmä- ja vihannesalan 

tuottajaorganisaatiossa 

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation yksittäisen jäsenen äänivaltaan ja osakkuuksiin tai 

pääoman enimmäisprosenttiosuuteen sovelletaan mitä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä mainituilla aloilla 

sovellettavien seuraamusten osalta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 

muuttamisesta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 2017/891, jäljempänä hedelmä- ja 

vihannesalan delegoitu asetus, 17 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään. 

Muu kuin tuottajajäsen voi osallistua toimintarahastoa koskeviin äänestyksiin siten kuin se 

tuottajaorganisaation säännöissä sallitaan. Näitä jäseniä ei oteta huomioon määritettäessä 

tuottajaorganisaation vähimmäisjäsenmäärää eivätkä ne voi pitää yhteensä hallussaan yli 49 prosenttia 

äänivallasta tuottajaorganisaatiossa. 

Äänivaltaa laskettaessa yksittäisen jäsenen tai osakkaan äänivaltaan katsotaan kuuluvan tämän suora ja 

välillinen omistus tuottajaorganisaatiossa. 

4 § Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation kaupan pidetyn tuotannon arvo 

Kaupan pidetyn tuotannon arvon laskemisessa viitekautena käytetään tuottajaorganisaation 

toimintaohjelman hyväksymishakemuksessa ilmoittamaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) 2021/2115 täydentämisestä lisävaatimuksilla eräille tukitoimityypeille, jotka jäsenvaltiot täsmentävät 

mainitun asetuksen mukaisissa, vuosia 2023–2027 koskevissa YMP:n strategiasuunnitelmissaan, sekä 

säännöillä, jotka koskevat hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevassa toimenpidevaatimuksessa 

(GAEC-toimenpidevaatimus) 1 mainittua osuutta, annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2022/126, 

jäljempänä suunnitelma-asetusta täydentävä delegoitu asetus, 32 artiklan 1 kohdan mukaista 12 

kuukauden jaksoa.  

Tuottajaorganisaatiosta eronneen ja toiseen organisaatioon liittyneen jäsenen kaupan pidetyn tuotannon 

arvo lasketaan päällekkäin menevältä viitekaudelta sen tuottajaorganisaation hyväksi, josta jäsen on 

eronnut. 
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Toimintarahastolle myönnettävän unionin taloudellisen tuen enimmäismäärä lasketaan vuosittain 

suunnitelma-asetusta täydentävän delegoidun asetuksen 32 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan.  

5 § Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation tuottajajäsenen oikeus pitää tuotteita kaupan 

tuottajaorganisaation ulkopuolella.  

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation tuottajajäsenet voivat hedelmä- ja vihannesalan 

delegoidun asetuksen 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla pitää kaupan tuotteita 

tuottajaorganisaation ulkopuolella.  

Edellä 1 momentissa tarkoitetun tuottajaorganisaation ulkopuolella kaupan pidetyn tuottajajäsenen 

tuotanto ei saa hedelmä- ja vihannesalan delegoitu asetuksen 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla 

määrällisesti tai arvoltaan ylittää 25:tä prosenttia.  

6 § Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan [x] päivänä [xxxx] 

Tällä asetuksella kumotaan tuottajaorganisaatioista annettu valtioneuvoston asetus (668/2017). 

 


