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Maa- ja metsätalousministeriö     

PL 30 Hallituskatu 3 A 0295 16001  kirjaamo.mmm@gov.fi 
00023 Valtioneuvosto Helsinki +358 295 16001 

 
 
 

 
     

  

 
Jakelussa mainitut 

 

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2021 maksettavista 
lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä 
peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta. Lausuntoaikaa 
on vain kaksi viikkoa, jotta tuen maksu voidaan toteuttaa suunnitellussa aikataulussa. 

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 18.5.2022 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. 

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomah-
dollisuudesta kannustetaan välittämään edelleen. Lausuntopyyntö on myös maa- ja metsäta-
lousministeriön 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 Auli Nurmi, p. 0295 16 2304, sähköposti: auli.nurmi@gov.fi 

 
 

 

Osastopäällikkö   Minna-Mari Kaila  

 

 

Neuvotteleva virkamies   Suvi Ruuska 

 

 

Liitteet -luonnos valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2021 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, 
uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta 
annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta  
-perustelumuistio 
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Ministeriön lausuntopyynnöt liitteineen löytyvät MMM:n internet-sivustolta 
http://mmm.fi/lausunnolla 
 
 

Jakelu Valtiovarainministeriö 
Ruokavirasto 
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 
Evijärven Peruna Oy 
Finnamyl Oy 
Lapuan Peruna Oy 
Elintarviketeollisuusliitto ry 
Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry 
Kauppapuutarhaliitto ry 
Pihvikarjaliitto ry 
Suomen Lammasyhdistys ry 
Suomen Vuohiyhdistys ry 
Puutarhaliitto ry 
Sucros Oy 
Proruis ry 
         
 

 Allekirjoitettu lausuntopyyntö on maa- ja metsätalousministeriön arkistossa. 
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