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Jakelussa mainitut 

 

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavista 
maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista 

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta.  

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 30.11.2022 ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen 
kirjaamo.mmm@gov.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VAL-
TIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf -tallennusmuodossa. 

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomahdolli-
suudesta kannustetaan välittämään edelleen. Lausuntopyyntö on myös maa- ja metsätalousministe-
riön kotisivuilla; http://mmm.fi/lausunnolla 

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. 

Lisätietoja antaa  
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248, sähköposti: suvi.ruuska@gov.fi,  
erityisasiantuntija Pirjo Kuusela (perustulotuki), p. 0295 16 2138, sähköposti: pirjo.kuusela@gov.fi, 
neuvotteleva virkamies Riikka Knaapi (ekojärjestelmätuki), p. 0295 16 2001, sähköposti: 
riikka.knaapi@gov.fi, 
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa (uudelleenjakotulotuki ja nuorten viljelijöiden tuki), p. 0295 16 
2289, sähköposti: pekka.pihamaa@gov.fi 
 
 

 

Osastopäällikkö   Minna-Mari Kaila  

 

 

Neuvotteleva virkamies   Suvi Ruuska 

 

 

Liitteet -luonnos valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavista maatalouden tuotan-
nosta irrotetuista suorista tuista 
 
-perustelumuistio 
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Ministeriön lausuntopyynnöt liitteineen löytyvät MMM:n internet-sivustolta http://mmm.fi/lau-
sunnolla 
 
 

Jakelu Valtiovarainministeriö 
Ympäristöministeriö 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus 
Ruokavirasto 
Luonnonvarakeskus 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset/Maaseutu- ja energia -yksiköt 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC 
ProAgria Keskusten Liitto 
Svenska lantbrukssällskapens förbund rf 
Suomen luonnonsuojeluliitto 
WWF Suomi 
Natur och Miljö rf  
         
 

 Allekirjoitettu lausuntopyyntö on maa- ja metsätalousministeriön arkistossa. 
         

 

http://mmm.fi/lausunnolla
http://mmm.fi/lausunnolla


 

 VN/28099/2022-MMM-1

 

Seuraavat henkilöt ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan sähköisesti /

Följande personer har undertecknat denna handling elektroniskt /

This document has been signed electronically by the following persons:

 

 


	Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavista maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista

		suvi.ruuska@gov.fi
	2022-10-19T11:21:37+0300
	Finland
	I approve this document


		minna-mari.kaila@gov.fi
	2022-10-19T16:59:40+0300
	Finland
	I approve this document




