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BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING 
AV 18 § I STATSRÅDETS FÖRORDNING OM STATSUNDERSTÖD FÖR FRÄMJANDE AV LIVS-
MEDELSKEDJANS VERKSAMHET 

 

Jord- och skogsbruksministeriet uppmanar instanserna på sändlistan komma med utlåtanden om 
det bilagda utkastet. 

Utlåtandena skickas senast 20.4.2021 i första hand per e-post till adressen kirjaamo@mmm.fi 
eller per brev till Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET. Utlåtandena 
som sänds elektroniskt levereras i pdf-, Word- eller rtf-format. Orsaken till den osedvanligt 
korta remisstiden är att det brådskar med verkställigheten av förordningen. 

Denna begäran om utlåtande finns bara i elektronisk form.  

Ytterligare information ger 

expert Petri Koskela  

tfn. 0295 162 382, e-post: petri.koskela@mmm.fi 

konsultativ tjänsteman Jukka Ränkimies (juridiska frågor)  

tfn. 0295 162 488, e-post: jukka.rankimies@mmm.fi 

 

avdelningschef   Minna-Mari Kaila 

 

konsultativ tjänsteman  Jukka Ränkimies 

 

BILAGOR: 
Utkast till statsrådets förordning 

Promemoria på finska 

Ministeriets begäran om utlåtande samt bilagor finns att få på ministeriets webbplats 
http://mmm.fi/sv/paremiss 
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SÄNDLISTA  
 

valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Ruokavirasto, Kuluttajaliitto ry, Päivittäista-
varakauppa ry (PTY), Ruokatieto Yhdistys ry, Luomuliitto, ProLuomu ry, Kauppapuutarhalitto, 
Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry, Svenska lantbruksproducenternas central-
förbund SLC r.f, Svenska Lantbrukssällskapens Förbund SLF, Elintarviketeollisuusliitto ry 

Den undertecknade begäran om utlåtande finns i jord- och skogsbruksministeriets arkiv. 
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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 



UTKAST 8.4.2021 

Statsrådets förordning om ändring av 18 § i statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av 

livsmedelskedjans verksamhet 

I enlighet med statsrådets beslut 

ändras i statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av livsmedelskedjans verksamhet 

(680/2014) 18 § 2 mom. som följer: 

18 § 

Ikraftträdande 

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

Understöd enligt denna förordning kan beviljas till och med den 30 juni 2023. 

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

_______ 

Denna förordning träder i kraft den x maj 2021. 
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