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LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VALTION-
AVUSTUKSESTA RUOKAKETJUN TOIMINNAN EDISTÄMISEKSI ANNETUN VALTIONEU-
VOSTON ASETUKSEN 18 §:N MUUTTAMISESTA 

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta. 

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 20.4.2021 ensisijaisesti sähköpostilla osoittee-
seen kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 
VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf -
tallennusmuodossa. Lyhennetylle lausuntoajalle on perusteena asetuksen toimeenpanon kiireel-
lisyys. 

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. 

Lisätietoja antaa: 

erityisasiantuntija Petri Koskela  

p. 0295 162 382, sähköposti: petri.koskela@mmm.fi 

neuvotteleva virkamies Jukka Ränkimies (oikeudelliset kysymykset)  

p. 0295 16 2488, sähköposti: jukka.rankimies@mmm.fi 

 

osastopäällikkö   Minna-Mari Kaila  

 

neuvotteleva virkamies  Jukka Ränkimies 
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Ministeriön lausuntopyynnöt liitteineen löytyvät MMM:n internet-sivustolta 
http://mmm.fi/lausunnolla 
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JAKELU  
valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Ruokavirasto, Kuluttajaliitto ry, Päivittäis-
tavarakauppa ry (PTY), Ruokatieto Yhdistys ry, Luomuliitto, ProLuomu ry, Kauppapuutarha-
liitto, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry, Svenska lantbruksproducenternas 
centralförbund SLC r.f, Svenska Lantbrukssällskapens Förbund SLF, Elintarviketeollisuusliitto 
ry 

Allekirjoitettu lausuntopyyntö on maa- ja metsätalousministeriön arkistossa. 
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EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VALTIONAVUSTUKSESTA RUO-

KAKETJUN TOIMINNAN EDISTÄMISEKSI ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASE-

TUKSEN 18 §:N MUUTTAMISESTA 

LUONNOS 

1  Yleistä  

Valtionavustuksesta ruokaketjun toiminnan edistämiseksi annetussa valtioneuvoston asetuksessa 

(680/2014) säädetään valtion talousarvion mukaisen ruokaketjun kehittämiseen tarkoitetun valtion-

avustuksen myöntämisestä ja käyttämisestä. 

 

Kyseessä on pitkään voimassa ollut valtiontukijärjestelmä. Valtiontukena myönnettävän avustuksen 

oikeusperustana on tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamises-

ta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artik-

lan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 702/2014, jäljempänä maatalouden ryhmä-

poikkeusasetus, 21, 24 ja 31 artikla. 

 

Valtionavustuksesta ruokaketjun toiminnan edistämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 

(680/2014) 5 §:ssä säädetään avustettavasta toiminnasta. Mainitun pykälän mukaan valtiontukea 

voidaan myöntää maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisiin toimiin, jotka koskevat tietä-

myksen siirtoa ja tiedotusta (21 artikla), maataloustuotteiden menekinedistämistä (24 artikla) ja 

maatalousalan kehitystyötä (31 artikla). 

 

Voimassa olevan valtioneuvoston asetuksen (680/2014) 18 §:n 2 momentin mukaan avustusta voi-

taisiin nykyisin myöntää 30 päivään kesäkuuta 2021 saakka. Maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen 

voimassaoloa on jatkettu ja maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla nykyisiä valtiontukijär-

jestelmiä voidaan voimassa olevin edellytyksin soveltaa 30 päivään kesäkuuta 2023.  

 

Asetusehdotuksella ehdotetaan muutettavaksi valtionavustuksesta ruokaketjun toiminnan edistä-

miseksi annetun valtioneuvoston asetuksen (680/2014) 18 §:n 2 momenttia siten, että valtioneuvos-

ton asetuksen mukaista avustusta voitaisiin myöntää 30 päivään kesäkuuta 2023. 

 

Asetus annettaisiin valtionavustuslain nojalla. 

 

2  Ehdotuksen vaikutukset  

2.1 Taloudelliset vaikutukset 

Vuoden 2021 talousarviossa momentille 30.20.47 (ruokaketjun kehittäminen, siirtomääräraha 3 

vuotta) on budjetoitu määrärahaa yhteensä 3 669 000 euroa. Määrärahaa saa momentin mukaan 

käyttää ruokaketjun toiminnan edistämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (VNA 680/2014) 

mukaisesti ruokaketjun kehittämis-, tiedottamis- ja menekinedistämistoimien toteuttamiseen liitty-

vien hankkeiden avustuksiin sekä ruokaketjun ja maatalouden markkinoita koskeviin kehittämis- ja 

kokeiluhankkeisiin uusien innovaatioiden kehittämiseksi. Määrärahasta arvioidaan käytettävän 

hankkeisiin 2 500 000 euroa. 
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3  Muuta 

Asetusehdotuksesta pyydettiin lausunnot seuraavilta tahoilta: valtiovarainministeriö, työ- ja elinkei-

noministeriö, Ruokavirasto, Kuluttajaliitto ry, Päivittäistavarakauppa ry (PTY), Ruokatieto Yhdis-

tys ry, Luomuliitto, ProLuomu ry, Kauppapuutarhaliitto, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto 

MTK ry, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f, Svenska Lantbrukssällskapens 

Förbund SLF, Elintarviketeollisuusliitto ry 



LUONNOS 8.4.2021 

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta ruokaketjun toiminnan edistämiseksi annetun valtioneuvoston 
asetuksen 18 §:n muuttamisesta 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 

muutetaan valtionavustuksesta ruokaketjun toiminnan edistämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 
(680/2014) 18 §:n 2 momentti seuraavasti: 

18 § 

Voimaantulo 

------------- 

Tämän asetuksen mukaista avustusta voidaan myöntää 30 päivään kesäkuuta 2023. 

------------ 

_______ 

Tämä asetus tulee voimaan x päivänä toukokuuta 2021. 
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