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Jakelussa mainitut   

 

 

LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA SIKA- JA SIIPIKARJA-

TALOUDEN TUOTANNOSTA IRROTETUSTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASE-

TUKSEN MUUTTAMISESTA   

Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosasto pyytää lausuntoanne liitteenä olevista luonnok-

sista. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 12.9.2022 ensisijaisesti sähköpostilla 

osoitteeseen kirjaamo.mmm@gov.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 

30, 00023 VALTIONEUVOSTO.  

 Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomah-

 dollisuudesta kannustetaan välittämään edelleen. Lausuntopyyntö on myös maa- ja metsä- 

 talousministeriö kotisivuilla; http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/lausunnolla.html. 

 

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. 

Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo 02 951 62347 ja erityisasiantuntija 

Pekka Pihamaa 02 951 62289, pekka.pihamaa@gov.fi . 

. 

 

 

Osastopäällikön sijaisena,         

 hallitusneuvos   Tanja Viljanen 

 

Neuvotteleva virkamies  Juha Vanhatalo 

 

LIITTEET: Valtioneuvoston asetusluonnos sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta annetun 

valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta        

Muistioluonnos 

 

JAKELU       valtiovarainministeriö 

 Ruokavirasto  

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset/Maaseutu ja energia -yksiköt 

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry 

Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf 

ProAgria Keskusten Liitto ry 

ProAgria Svenska lantbruksällskapens Förbund rf        
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Allekirjoitettu lausuntopyyntö on maa- ja metsätalousministeriön arkistossa. 
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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ               Muistio                               Liite 1 

      LUONNOS 

  

  

   

VALTIONEUVOSTON ASETUS SIKA- JA SIIPIKARJATALOUDEN TUOTANNOSTA IRROTE-

TUSTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 

 

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 

muuttaminen siten, että tukeen huomioitaisiin EU:n tukiohjelmakauden vaihteesta johtuvat 

muutokset maatalouden viljelijätukia koskeviin lakeihin. Useita pykäliä ehdotetaan muutetta-

vaksi niin, että maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) muutetun 

10 e §:n tarkoittamat kotieläintilalta edellytettävät vastaavat vaatimukset täyttyvät, jos eläinti-

heyttä laskettaessa tukivuoden maatalousmaahehtaarit täyttävät lain 10 e §:n edellytykset vii-

meistään tukivuoden viimeistään sinä päivänä, jolloin pinta-alaperusteisia viljelijätukia koskeva 

vuosittainen tukihakemus voidaan viimeistään jättää. 

 

Asetusluonnoksesta on pyydetty lausuntoa valtiovarainministeriöltä, Ruokavirastolta, Elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien Maaseutu ja energia -yksiköiltä, Maa- ja metsätalous-

tuottajain keskusliitto MTK ry:ltä, Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC 

r.f.:ltä, ProAgria Keskusten Liitto ry:ltä sekä ProAgria Svenska lantbruksällskapens Förbund 

rf:ltä.  

 

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023. 

 

 

Taloudelliset vaikutukset 

 

Esitetyllä asetuksella ei ole suoranaisia taloudellisia vaikutuksia. Sika- ja siipikarjatalouden 

tuotannosta irrotetun tuen viitemäärän perusteella maksettavan tuen suuruudesta päätetään erik-

seen vuosittaisissa maa- ja puutarhatalouden kansallista tukea koskevissa valtioneuvoston ase-

tuksissa eri tukialueille. 
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    LUONNOS 

 

Valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta anne-

tun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta  

 

muutetaan sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 

(759/2008) 2, 3, 10 § ja 13 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 2 ja 3 § asetuksessa 46/2015 sekä 10  § 

asetuksessa 270/2016, seuraavasti 

 

2 § 

Määritelmät 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 

1) sika- ja siipikarjatalouden kansallisella tuella kansallista tuotantosidonnaista tukea, jota on mak-

settu sioista, kanoista, emokanoista, broilereista, lihasiipikarjaemoista ja muusta lihasiipikarjasta 

eläinyksikkömäärien perusteella; 

2) sukupolvenvaihdoksella tilan hallinnan siirtymistä tuotantoa jatkavalle perintökaaren (40/1965) 2 

luvun 1—3 §:ssä tarkoitetulle perilliselle. 

3 § 

Kansallisen tuen käyttöönotto 

Tukialueista säädetään eräiden maaseudun kehittämisen korvauksien, suorien viljelijätukien ja maa- 

ja puutarhatalouden kansallisten tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista 

(xxxx/2022).  
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10 § 

Kotieläintila 

Maatila täyttää tukilain 10 e §:n 1 momentissa tarkoitetut kotieläintilalta edellytettävät vastaavat vaa-

timukset, jos eläintiheyttä laskettaessa tukivuoden eläinyksikkömäärä ja tukivuoden maatalousmaa-

hehtaarit täyttävät tukilain 10 e §:n edellytykset. Maatalousmaahehtaarien on oltava hakijan hallin-

nassa viimeistään sinä päivänä, jolloin pinta-alaperusteisia viljelijätukia koskeva vuosittainen tukiha-

kemus voidaan viimeistään jättää. 

Eläinmäärän muuntamiseen eläinyksiköiksi sovelletaan eläinyksiköistä eräissä maaseudun kehittämi-

sen korvauksissa ja kansallisissa maa- ja puutarhatalouden tuissa annettua asetusta (xxxx/2022). 

13 § 

Viitemäärän siirto 

Tilan uuden haltijan on osoitettava tapahtunut koko tilan hallintaoikeuden siirto kauppakirjalla, 

vuokrasopimuksella tai muulla vastaavalla syyllä. 

 

--- 
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