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Jakelussa mainitut 
 
 
 
 
 

LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI MÄÄRÄAIKAISISTA 
MAATALOUDEN JA VESIVILJELYN KUSTANNUSTUISTA 

 
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen 
esitykseksi eduskunnalle laiksi määräaikaisista maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuista. Tuen 
lopulliset määräytymisperusteet arvioidaan lausuntopalautteen jälkeen lisätalousarvioprosessin 
yhteydessä. 

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään tiistaina 17.1.2023 ensisijaisesti sähköpostilla 
osoitteeseen kirjaamo.mmm@gov.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 
00023 VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf -
tallennusmuodossa.  

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen 
yhteydessä. Esitys on kiireellinen lisätalousarvion aikataulusta johtuen, minkä vuoksi on jouduttu 
poikkeamaan lausuntoajan pituutta koskevista ohjeista. 

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Ministeriön lausuntopyynnöt liitteineen löytyvät 
MMM:n internet-sivustolta https://mmm.fi/lausunnolla. Allekirjoitettu lausuntopyyntö on maa- ja met-
sätalousministeriön arkistossa. 

Lisätietoja antavat maatalousneuvos Esa Hiiva 0295 162 265 ja erityisasiantuntija Petriina Wäre (oi-
keudelliset kysymykset) 0295 162 115. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi. 

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio 

Erityisasiantuntija Petriina Wäre 

Liitteet luonnos hallituksen esitykseksi laiksi määräaikaisista maatalouden ja vesiviljelyn kustannus-
tuista 
hallituksen esitysluonnoksen pääasiallinen sisältö ja lakiehdotus, ruotsinkielinen käännös 
 

Jakelu OM Oikeusministeriö 
Valtiokonttori 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. 
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Suomen Kalankasvattajaliitto ry 
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. 
Ruokavirasto 
TEM Työ- ja elinkeinoministeriö 
VM Valtiovarainministeriö 
Kauppapuutarhaliitto ry 
YM ympäristöministeriö 
Luonnonvarakeskus 
Pellervon taloustutkimus PTT ry 
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