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Jakelussa mainitut

LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2018 MAK
SETTAVASTA ETELÄ-SUOMEN REHUNURMEN, REHUOHRAN JA KEVÄTVEHNÄN VÄLIAI
KAISESTA KANSALLISESTA ERITYISTUESTA

Maa-ja metsätalousministeriön ruokaosasto pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnok
sesta. Lausuntoaika on lyhennetty kahteen viikkoon hakuaikataulujen varmistamiseksi. Lausun
not pyydetään toimittamaan viimeistään 1.11.2018 ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kir- 
jaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa-ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VAL
TIONEUVOSTO.

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, iuha.vanha- 
talo@mmm.fi sekä erityisasiantuntija Pekka Pihamaa 02951 62289 pekka.pihamaa@mmm.fi .

Osastopäällikkö,
ylijohtaja

neuvotteleva virkamies

LIITTEET: Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen rehunurmen, rehuohran ja 
kevätvehnän väliaikaisesta kansallisesta erityistuesta 
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Allekirjoitettu lausuntopyyntö on maa-ja metsätalousministeriön arkistossa.



MUISTIO LUONNOS

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen rehunurmen, rehuohran 
ja kevätvehnän väliaikaisesta kansallisesta erityistuesta

1. Yleistä

Valtion vuoden 2018 toisessa lisätalousarviossa on myönnetty x,x miljoonaa euroa toimintaedellytysten 
turvaamiseen momentille 30.10.44. Vuoden 2019 talousarviossa samaan tarkoitukseen myönnettiin xx,x 
miljoonaa euroa. Lisärahoitusta myönnettiin maataloudelle turvaamaan toimintaedellytysten säilymistä.

Kesän 2018 olosuhteet alensivat viljojen satotasoa X % ja nurmien satotasoa X % Etelä-Suomen alueella. 
Tämä satotason alennus johti ongelmiin erityisesti märehtijätiloilla, joilla on ollut vaikea tilanne vuoden 
2014 Venäjän EU:lle asettamista vastapakotteista lähtien.

Maatalouden väliaikaisen kansallisen erityistuen xx miljoonan euron kokonaisuudesta on jo aiemmin 
tehtyjen päätösten perusteella sovittu käytettäväksi x,x miljoonaa euroa vuoden 2018 pohjoisen tuen 
korotuksiin. Lisäksi osana vuoden 2019 pohjoista tukea maksetaan x,x miljoonaa euroa. Nyt ehdotetulla 
asetuksella säädettäisiin tuen maksusta Etelä-Suomeen.

Momentin 30.10.44 soveltamisesta valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja
SLC) maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen neuvottelijat sopivat 10.9.2018. Nyt ehdotettu asetus
noudattaa neuvotteluissa sovittua jakomallia.

Ehdotettu tuki maksettaisiin maatalousalan vähämerkityksisenä ns. de minimis- tukena (Komission asetus 
(EU) N:o 1408/2013). Asetuksen mukaan vähämerkityksisen tuen kokonaismäärä ei tällä hetkellä saa 
tuensaajakohtaisesti ylittää 15 000 euroa kolmen verovuoden aikana. Tähän määrään luetaan kaikki 
hakijalle kolmen verovuoden jaksolla myönnetyt maatalousalan vähämerkityksiset tuet. Lisäksi rajoitteena 
on, että kaikkien tuen hakijalle kolmen verovuoden jaksolla myönnettyjen vähämerkityksisten tukien 
yhteismäärä ei saa ylittää komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 3 artiklan 2 kohdan mukaista 200 000 
euron enimmäismäärää.

Tukimuodon tilakohtaisiin tukitasoihin liittyy normaalia suurempaa epävarmuutta, koska 
tukimuoto on luonteeltaan täysin uusi. Tukitasoja tarkennettaisiin tarvittaessa tukihaun päätyttyä, 
kun saadaan tarkempi arvio tukimenekistä.

Asetusluonnoksesta on pyydetty lausuntoa Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta, 
valtiovarainministeriöltä, Maaseutuvirastolta, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
Maaseutu- ja energia -yksiköiltä, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK rydtä sekä 
Svenska Lantbruksproducentemas centralförbund SLC r.f.dtä. Lausuntoaika lyhennettiin kahteen 
viikkoon hakuaikataulujen varmistamiseksi. Lausuntoja antoivat... Annetuista lausunnoista...

2. Yksityiskohtaiset perustelut

1 § Soveltamisala. Tuki maksettaisiin maa-ja puutarhatalouden kansallisista tuista 
annetun lain (1559/2001) 6 §:n 3 kohdassa tarkoitettuna muuna kansallisena tukena.

2 § Tuen määräytyminen. Erityistuki myönnettäisiin tuen hakijoiden tukikelpoisten 
kasvien pinta-alaluokkien perusteella, koska tuen de minimis luonteen vuoksi ei tukea 
ole mahdollista suoraan kytkeä tilojen tuotantomääriin. Nurmirehukasvien pinta-alan 
perusteella tukea maksettaisiin viljelijöille, jotka harjoittavat maito-, nauta-, lammas



tai vuohitaloutta siten, että tilalla on jaksolla XXX-YYY joko nautoja, lampaita ja 
vuohia tai näiden yhdistelmänä kertynyt vähintään yhteensä 5 ey. Jos tilalla on 
vähemmän kuin 5 ey tukea ei makseta. Nurmirehukasveiksi laskennassa 
huomioitaisiin yksi-ja monivuotiset kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehu- ja 
laidunnurmet, mutta ei pysyväksi nurmeksi ilmoitettuja aloja. Rehuohralle ja 
kevätvehnälle tukea maksettaisiin tilan kasvukauden 2018 viljelypinta-alan 
määrittämän luokan perusteella.

3 § Erityistuen myöntäminen ja maksaminen. Tuki maksettaisiin maatalousalan 
vähämerkityksisenä ns. de minimis-tukena (Komission asetus (EU) N:o 1408/2013). 
Asetuksen mukaan vähämerkityksisen tuen kokonaismäärä ei saa tuensaaj akohtaisesti 
ylittää 3 artiklan 2 kohdan mukaista määrää kolmen verovuoden aikana. Tähän 
määrään luetaan kaikki hakijalle kolmen verovuoden jaksolla myönnetyt 
maatalousalan vähämerkityksiset tuet. Tisäksi rajoitteena on, että kaikkien tuen 
hakijalle kolmen verovuoden jaksolla myönnettyjen vähämerkityksisten tukien 
yhteismäärä ei saa ylittää komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 3 artiklan 2 
kohdan mukaista 200 000 euron enimmäismäärää. Erityistukea voitaisiin myöntää 
yhteensä enintään xx,xx miljoonaa euroa, josta rehunurmille myönnettävä osuus on 
enintään x,xx miljoonaa euroa ja kevätvehnän ja rehuohran osuus yhteensä enintään 
xx,xx miljoonaa euroa. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava maksun 
perusteena oleva tuen kokonaismäärä ylittäisi mainitut enimmäismäärät, tuen tasoa 
voitaisiin muuttaa.

4 § Voimaantulo. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan X.X.2018.

Liite 1 Nurmirehukasvien alan perusteella maksettava tuki. Liitteenä olevassa 
taulukossa olisi tuen jakautuminen eläintuotannon laajuuden ja hehtaarimäärien 
perusteella tuen hakijan kyseisten kasvien pinta-alakokoluokittain.

Liite 2 Rehuohra- ja kevätvehnäalan perusteella maksettava tuki. Liitteenä olevassa 
taulukossa olisi tuen jakautuminen hehtaarimäärien perusteella tuen hakijan kyseisten 
kasvien pinta-alakokoluokittain.

3. Taloudelliset vaikutukset

Vuoden 2019 talousarvion momentille 30.10.44 (Maatalouden toimintaedellytysten 
turvaaminen) myönnetyn xx,xx miljoonan euron määrärahan osalta on arvioitu käyttö 
ehdotettuun tarkoitukseen olevan noin xx,xx miljoonaa euroa. Muut momenteilta 30.10.44 
rahoitettavaksi tulevat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun 
tarkoitukseen.



Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen rehunurmen, 
rehuohran ja kevätvehnän väliaikaisesta kansallisesta erityistuesta

LUONNOS

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa-ja puutarhatalouden kansallisista tuista 
annetun lain (1559/2001) 4 §:n 2 momentin, 7 §:n 1 ja 5 momentin ja 15 §:n 3 momentin, 
sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 2 momentti laissa 457/2010 ja 7 §:n 5 momentti laissa 
1446/2006, nojalla:

1 §
Soveltamisala
Maa-ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 3 kohdassa 

tarkoitettuna muuna kansallisena tukena voidaan maksaa rehunurmen, rehuohran ja kevätvehnän 
viljelijöille väliaikaista kansallista erityistukea, jäljempänä erityistuki, tukialueella AB vuodelta 2018 
siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Erityistuen määräytyminen

Erityistukea voidaan myöntää tuen hakijalle, joka on viljellyt kasvulohkolla kasvukauden 2018 
ajan nurmirehukasveja tai rehuohraa tai kevätvehnää vähintään liitteessä 1 tai 2 esitetyn 
hehtaarimäärän pinta-alaluokittain ja nurmirehukasvien osalta tämän lisäksi 
eläinyksikkömääräluokittain. Nurmirehukasvien taulukon 1 tarkoittama eläinyksikkömääräluokka 
saadaan eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen (45/2015) 
mukaisesti laskettuna siten, että hakijalla on hallinnassaan keskimäärin taulukossa mainittu määrä 
nautaeläimistä, lampaista tai vuohista kertyviä eläinyksikköjä ajanjaksolla 1.1.-30.6.2018.

Nurmirehukasveilla edellä 1 momentissa tarkoitetaan yksi- tai monivuotisia kuivaheinä-, 
säilörehu-, tuorerehu-ja laidunnurmia, mutta ei pysyväksi nurmeksi ilmoitettuja aloja.

Jos tuen hakijalla on sekä liitteen 1 että liitteen 2 tarkoittamaa tukikelpoista alaa, tuki maksetaan 
enintään näiden mukaisesti määräytyvien tukimäärien yhteismäärän suuruisena jäljempänä 3 
§:ssä säädettyyn enimmäismäärään asti.

Jos 1 ja 2 liitteiden taulukkojen mukaan myönnettävä tuen määrä ylittäisi jäljempänä 3 §:ssä 
mainitut enimmäismäärät, alennetaan maksettava tuen määrä enintään mainittuun 
enimmäismäärään. Yhden tilan eläimet voidaan lukea vain yhden sellaisen tuen hakijan hyväksi, 
joka on hallinnut tilaa koko tuenmääräytymiskauden ajan. Tilana pidetään toiminnallisesti ja 
taloudellisesti itsenäisen maatilan tunnusmerkeistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa 
(213/2007) säädetyt edellytykset täyttävää tilaa.

3 §
Erityistuen myöntäminen ja maksaminen

Erityistuki myönnetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan 
soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maatalousalalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 
1408/2013 3 artiklassa tarkoitettuna vähämerkityksisenä tukena.
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalle vähämerkityksisenä tukena maatalousalalla 

myönnettyjen tukien yhteismäärä ei ylitä verovuoden, jolloin vähämerkityksinen tuki myönnetään, 
ja sitä edeltäneen kahden verovuoden ajanjaksolla (viitekausi) 3 artiklan 2 kohdan mukaista 
enimmäismäärää. Edellytyksenä on lisäksi, että kaikkien hakijalle viitekaudella myönnettyjen 
vähämerkityksisten tukien yhteismäärä ei ylitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) 
N:o 1407/2013 3 artiklan 2 kohdan mukaista enimmäismäärää.

Erityistuki katsotaan myönnetyksi 1 momentissa ensiksi mainitun asetuksen 3 artiklan 4 
kohdassa säädetyllä tavalla, kun tuen maksamisesta on annettu maksulupa.

Erityistukea voidaan myöntää yhteensä enintään xx,xx miljoonaa euroa, josta nurmirehukasvien 
viljelyn perusteella enintään x,xx miljoonaa euroa sekä kevätvehnän ja rehuohran viljelyn 
perusteella yhteensä enintään xx,xx miljoonaa euroa. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella



laskettava maksun perusteena oleva tuen kokonaismäärä ylittää mainitut enimmäismäärät, 
yksikkötuen tasoa voidaan muuttaa.

4§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan x päivänä xxx kuuta 2018.

Liite 1
Nurmirehukasvien 
alan perusteella
maksettava tuki

Tukiala vähintään
hehtaaria

Tukiala
enintään
hehtaaria

TUKI
euroa
alle
5,00 ey

TUKI euroa 
yli 5,00 
eläinyksikköä

0,00 4,99 0 0

5,00 9,99
0

XXX,X

10,00 14,99
0

xxxx,x

15,00 19,99
0 xxxx,x

20,00 24,99
0 xxxx,x

25,00 29,99
0 xxxx,x

30,00 34,99
0 xxxx,x

35,00 39,99
0 xxxx,x

40,00 44,99
0 xxxx,x

45,00 49,99
0 xxxx,x

50,00 54,99
0 xxxx,x

55,00 59,99
0 xxxx,x

60,00 64,99
0 xxxx,x

65,00 69,99
0 xxxx,x

70,00 74,99
0 xxxx,x

75,00 79,99
0 xxxx,x

80,00 84,99
0 xxxx,x

85,00 89,99
0 xxxx,x



90,00 94,99
0 xxxx,x

95,00 99,99
0 xxxx,x

100,00 104,99
0 xxxx,x

105,00 109,99
0 xxxx,x

110,00 114,99
0 xxxxx,x

115,00 119,99
0 xxxxx,x

120,00 124,99
0 xxxxx,x

125,00 129,99
0 xxxxx,x

130,00 134,99
0 xxxxx,x

135,00 139,99
0 xxxxx,x

140,00 144,99
0 xxxxx,x

145,00 149,99
0 xxxxx,x

150,00 154,99
0 xxxxx,x

155,00 159,99
0 xxxxx,x

160,00 164,99
0 xxxxx,x

165,00
0 xxxxx,x

o

Liite 2
Rehuohra- tai kevätvehnäalan 
perusteella maksettava tuki

Tukiala vähintään
hehtaaria

Tukiala
enintään
hehtaaria

Tuki euroa

0,00 4,99 0

5,00 9,99 XXX,X

10,00 14,99 XXX, X

15,00 19,99 XXX, X

20,00 24,99 XXX, X

25,00 29,99 xxxx,x

30,00 34,99 xxxx,x

35,00 39,99 xxxx,x

40,00 44,99 xxxx,x



45,00 49,99 xxxx,x

50,00 54,99 xxxx,x

55,00 59,99 xxxx,x

60,00 64,99 xxxx,x

65,00 69,99 xxxx,x

70,00 74,99 xxxx,x

75,00 79,99 xxxx,x

80,00 84,99 xxxx,x

85,00 89,99 xxxx,x

90,00 94,99 xxxx,x

95,00 99,99 xxxx,x

100,00 104,99 xxxx,x

105,00 109,99 xxxx,x

110,00 114,99 xxxx,x

115,00 119,99 xxxx,x

120,00 124,99 xxxx,x

125,00 129,99 xxxx,x

130,00 134,99 xxxx,x

135,00 139,99 xxxx,x

140,00 144,99 xxxx,x

145,00 149,99 xxxx,x

150,00 154,99 xxxx,x

155,00 159,99 xxxx,x

160,00 164,99 xxxx,x

165,00 169,99 xxxx,x

170,00 174,99 xxxx,x

175,00 179,99 xxxx,x

180,00 184,99 xxxx,x

185,00 189,99 xxxx,x

190,00 194,99 xxxx,x



195,00 199,99 xxxx,x

200,00 204,99 xxxx,x

205,00 209,99 xxxx,x

210,00 214,99 xxxx,x

215,00 219,99 xxxx,x

220,00 224,99 xxxx,x

225,00 229,99 xxxx,x

230,00 234,99 xxxx,x

235,00 239,99 xxxx,x

240,00 244,99 xxxx,x

245,00 249,99 xxxx,x

250,00 254,99 xxxxx,x

255,00 259,99 xxxxx,x

260,00 264,99 xxxxx,x

265,00 269,99 xxxxx,x

270,00 274,99 xxxxx,x

275,00 279,99 xxxxx,x

280,00 284,99 xxxxx,x

285,00 289,99 xxxxx,x

290,00 294,99 xxxxx,x

295,00 299,99 xxxxx,x

300,00 304,99 xxxxx,x

305,00 309,99 xxxxx,x

310,00 314,99 xxxxx,x

315,00 319,99 xxxxx,x

320,00 324,99 xxxxx,x

325,00 329,99 xxxxx,x

330,00 334,99 xxxxx,x

335,00 339,99 xxxxx,x

340,00 344,99 xxxxx,x



345,00 349,99 xxxxx,x

350,00 354,99 xxxxx,x

355,00 359,99 xxxxx,x

360,00 364,99 xxxxx,x

365,00 369,99 xxxxx,x

370,00 374,99 xxxxx,x

375,00 xxxxx,x


