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Jakelussa mainitut

LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2019 MAK
SETTAVASTA LIHAN JA VUODELTA 2018 MAKSETTAVASTA MAIDON KULJETUS-AVUS
TUKSESTA SEKÄ ERÄIDEN KOTIELÄINTALOUDEN PALVELUJEN TUESTA VUODELTA 
2019

Maa-ja metsätalousministeriön ruokaosasto pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnok
sesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.10.2019 ensisijaisesti sähköpostilla 
1 Oosoitteeseen kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa-ja metsätalousministeriö, PL 
30, 00023 VALTIONEUVOSTO.

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 95 1 62347, juha.vanha- 
talo@mmm.fi sekä erityisasiantuntija Mika Survonen 02951 62215, mika.survonen@mmm.fi..

Osastopäällikön sijaisena, 
apulaisosastopäällikkö

Neuvotteleva virkamies

Taina Aaltonen

Juha Vanhatalo

LIITTEET: Valtioneuvoston asetusluonnos vuodelta 2019 maksettavasta lihan ja vuodelta 2018 maksetta
vasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 
2019
Muistioluonnos

JAKELU liikenne-ja viestintäministeriö 
valtiovarainministeriö 
Ruokavirasto
Aluehallintovirastot (AVI)
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskukset/Maaseutu ja energia -yksiköt 
Maa-ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry 
Svenska Lantbruksproducentemas centralförbund SLC r.f.
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Arla Oy 
Faba osk 
Finnpig Oy
Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry
ProAgria Keskusten Liitto
ProAgria Svenska Lantbrukssällskapens Förbund
Suomalaisen Lihan Jalostajat ry
Tuotantoeläin lääkäriyhd i stys ry
Valio oy
VikingGenetics Finland Oy Ab

Allekirjoitettu lausuntopyyntö on maa-ja metsätalousministeriön arkistossa.



LUONNOS

MUISTIO

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODELTA 2019 
MAKSETTAVASTALIHAN JA VUODELTA 2018 MAKSETTAVASTA MAIDON 
KULJETUSAVUSTUKSESTA SEKÄ ERÄIDEN KOTIELÄINTALOUDEN PALVELUJEN 
TUESTA VUODELTA 2019

Yleistä

Liittymissopimuksen artiklan 142 perusteella Suomi on saanut luvan myöntää pitkäaikaisia kansallisia tukia 
62 leveyspiirin pohjoispuolella sijaitseville alueille. Nykyinen komission pohjoista tukea koskeva päätös 
C(2016)8419 sallii lihan kuljetusavustuksen maksamisen entisen Lapin läänin alueella. Kuljetusavustusta 
maksetaan tuotantopaikalta Ruokaviraston hyväksymään teurastamoon tai Aluehallintoviranomaisen 
hyväksymien poroteurastamoiden punnituslipukkeiden tai -päiväkirjojen osoittamien merkintöjen perusteella 
tapahtuvista nautojen, sikojen, lampaiden, siipikarjan, hevosten ja vuohien kuljetuksista.

Samalla päätöksellään komissio on sallinut maidon kuljetusavustuksen maksamisen Kainuun maakunnan, 
entisen Lapin läänin ja Koillismaan seutukunnan alueilla ja valtiontuen maksamisen kotieläinjalostukseen 
liittyvien eräiden välttämättömien palveluiden saatavuuden turvaamiseksi pohjoisimmassa Suomessa. Tuen 
myöntämisen edellytyksenä on eläinsuojelulain (247/1996) 29 §:ssä säädetty kelpoisuus tai 
kotieläinjalostuslain (794/1993) 6 §:ssä tarkoitettu lupa harjoittaa muuta keinosiementämistä kuin 
keinosiementämistä kotitilalla. Jälkimmäinen on lain kumoutumisesta huolimatta tarpeen koska 
Eläinsuojelulain siirtymäsäännöksen mukaan myös kotieläinjalostuslain tai hevostalouslain nojalla tehty 
päätös luvasta keinollisen lisäämiseen harjoittamiseen oikeuttaa edelleen tekemään eläinsuojelulain 
muutoksen voimaan tullessa voimassa olevan myönnetyn luvan mukaista eläinten keinollista lisäämistä.

Kuljetusavustusta ehdotetaan maksettavaksi meijereiden tuottajilta vuoden 2018 aikana noutaman maitomäärän 
perusteella. Edelleen eräiden kotieläintalouden palvelujen tukea on komission toimesta sallittu maksettavan 
pohjoisimmilla alueilla Suomessa. Ehdotetut tukitasot lihan kuljetusavustukset olisivat xx,xx-xxx,xx euroa tonnilta 
riippuen tuotantopaikasta. Maidon kuljetusavustuksen ehdotetaan olevan x,xx-xx,xx euroa 1 000 litraa kohti 
riippuen alueesta jolla se on tuotettu. Eräiden kotieläintalouden palvelujen tuen määräksi ehdotetaan xx,xx euroa 
käyntikertaa kohti.

Asetusluonnoksesta on pyydetty lausuntoa valtiovarainministeriöltä, liikenne-ja viestintäministeriöltä, 
Ruokavirastolta, aluehallintovirastoilta, Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksien Maaseutuja energia - 
yksiköiltä, Maa-ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:Itä, Svenska Lantbruksproducentemas 
centralförbund SLC r.f.:ltä, Arla Oy:Itä, Faba osk:lta, Finnpig Oy:Itä, Maidonjalostajien ja 
meijeritukkukauppiaitten liitto ry:Itä, Pro Agria keskusten liitolta, Pro Agria Svenska lantbrukssäl 1 skapens 
förbunddta, Suomalaisen lihan jalostajat ry: Itä, T uotantoeläin lääkäriyhdistys ry: Itä, Valio Oy: Itä ja Viking 
Genetics Finland Oy Ab:Itä. Saaduista lausunnoista..

Taloudelliset vaikutukset

Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa-ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2019 
osoitettu varat yhteensä 322,70 miljoonan euron suuruiseen maa-ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen.



Tarkoitukseen vuodelta 2019 arvioidaan tarvittavan x,xx miljoonaa euroa. Tarvittava määräraha on otettu 
huomioon maa-ja puutarhatalouden kansallisen tuen jakoehdotusta laadittaessa. Muut momentilta 30.20.40 
rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.



LUONNOS

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta lihan ja vuodelta 2018 
maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2019 maksettavasta 
eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 
annetun lain (1559/2001) 7 §:n 1 momentin ja 15 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 2 kohdassa 
tarkoitettuna pohjoisena tukena voidaan myöntää:

1) kirjanpitovelvollisille lihan ostajille lihan kuljetusavustusta vuodelta 2019;

2) meijereille maidon kuljetusavustusta vuodelta 2018;

3) keinosiemennysalan toimijoille eräiden kotieläintalouden palvelujen tukea vuodelta 2019.

Lihan kuljetusavustusta voidaan myöntää nautojen, sikojen, lampaiden, siipikarjan, hevosten ja 
vuohien kuljetuksiin tuotantopaikalta teurastamoon tai poroteurastamoon.

2§

Lihan kuljetusavustus

Lihan kuljetusavustusta voidaan myöntää Ruokaviraston hyväksymien teurastamoiden tai 
aluehallintoviraston hyväksymien poroteurastamoiden punnituslipukkeista tai -päiväkirjoista 
ilmenevien ruhopainojen perusteella, jos eläimen ruho on todettu lihantarkastuksessa 
ihmisravinnoksi kelpaavaksi ja liha on tuotettu liitteessä 1 mainitulla maatalouden tukien 
tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen 
(5/2015), jäljempänä tukialueasetus, mukaisella tukialueella.

Lihan kuljetusavustusta voidaan tukivuodelta 2019 maksaa enintään liitteen 1 mukaisesti.

Jos avustuksen saajan lihan kuljetusavustuksen ja muutoin samaan tarkoitukseen saaman 
kuljetusavustuksen yhteismäärä olisi suurempi kuin 2 momentissa säädetty, tämän asetuksen 
mukaista avustusta ei makseta ylittävältä osalta.

3 §

Maidon kuljetusavustus

Maidon kuljetusavustusta voidaan tukivuonna 2019 myöntää liitteessä 2 mainituilla pohjoisen tuen 
alueilla vuonna 2018 tuottajilta keräillystä täysmaidosta euroina tuhatta litraa kohti enintään liitteen 
2 mukaisesti.



Jos avustuksen saajan maidon kuljetusavustuksen ja muutoin samaan tarkoitukseen saaman 
kuljetusavustuksen yhteismäärä olisi suurempi kuin 1 momentissa säädetty, tämän asetuksen 
mukaista avustusta ei makseta ylittävältä osalta.

4§

Eräiden kotieläintalouden palvelujen tuki

Kotieläintaloudelle välttämättömien palveluiden turvaamiseksi voidaan keinosiemennysalan 
toimijoille, joilla tai joiden palveluksessa olevalla henkilöllä on eläinsuojelulain (247/1996) 29 
§:ssä säädetty kelpoisuus tai jotka ovat kotieläinjalostuslain (794/1993) 6 §:ssä tarkoitettuja 
luvanhaltijoita, jotka saavat harjoittaa muuta keinosiementämistä kuin keinosiementämistä 
kotitilalla, myöntää eräiden kotieläintalouden palvelujen tukea liitteessä 3 mainituilla pohjoisen 
tuen alueilla sellaisista tukivuonna 2019 keinosiementämistä varten tehdyistä työmatkoista, jotka 
käynnin suorittaja tekee keinosiementämiseen kuuluvien välttämättömien tehtävien suorittamiseksi 
kotieläintaloutta harjoittavalle tilalle varsinaisen työpaikkansa ulkopuolelle. Jos käynnin 
suorittajalla ei työn luonteen vuoksi ole varsinaista työpaikkaa, voidaan tukea myöntää matkoista, 
jotka hän tekee keinosiementämisen suorittamiseksi asunnoltaan kotieläintaloutta harjoittavalle 
tilalle. Tukea voidaan myöntää enintään xx,xx euroa käyntikertaa kohti.

Jos tuen saajan eräiden kotieläintalouden palvelujen tukena ja muutoin samaan tarkoitukseen 
saaman kuljetusavustuksen tai muun tuen yhteismäärä olisi suurempi kuin 1 momentissa säädetty, 
tämän asetuksen mukaista tukea ei makseta ylittävältä osalta.

5§

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan xx päivänä xxxkuuta 2019.



Liite 1

LIHAN KULJETUSAVUSTUS

Tukialueet euroa/tonni
C3—P2
Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio xx,xx
C3—P3

Kemijärvi, Pello, Ranua, Rovaniemi ja Ylitornio xx,xx

C3—P4 xx’xx

Posio XX’XX

C4__p4 xx,xx

Kolari, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski sekä Kittilä ja Sodankylä, lukuun ottamatta xx,xx 
tukialueeseen P5 kuuluvia osia

C4—P5 xx’xx

Enontekiö, Inari, Muonio ja Utsjoki sekä Kittilästä ja Sodankylästä tukialueasetuksen xx,xx 
liitteessä 1 tarkoitetut alueet

Liite 2

MAIDON KULJETUSAVUSTUS

Kunta
Kajaani

Paltamo

Ristijärvi

Sotkamo

Vaala

Hyrynsalmi

Keminmaa

Kuhmo

Simo

euroa/1000 litraa
x,xx
x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

Tervola x,xx



Tornio x,xx

Kemijärvi x,xx

Pello x,xx

Pudasjärvi x,xx

Puolanka x,xx

Ranua x,xx

Rovaniemi x,xx

Suomussalmi x,xx

Taivalkoski x,xx

Ylitornio x,xx

Kuusamo x,xx

Posio x,xx

Kittilä x,xx

Kolari x,xx

Pelkosenniemi x,xx

Salla x,xx

Savukoski x,xx

Sodankylä x,xx

Enontekiö x,xx

Inari x,xx

Muonio x,xx

Utsjoki x,xx

Liite 3

ERÄIDEN KOTIELÄINTALOUDEN PALVELUJEN TUKI

Kunta

Enontekiö



Hyrynsalmi

Inari

Kemijärvi

Kittilä

Kolari

Kuhmo

Kuusamo

Muonio

Pelkosenniemi

Pello

Posio

Pudasjärvi

Puolanka

Ranua

Rovaniemi

Salla

Savukoski

Sodankylä

Suomussalmi

Taivalkoski

Utsjoki


