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Jakelussa mainitut   

 

 
LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2020 MAK-

SETTAVASTA ETELÄ-SUOMEN KANSALLISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON 

ASETUKSEN 6 §:N JA LIITTEEN MUUTTAMISESTA   

Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosasto pyytää lausuntoanne liitteenä olevista luonnok-

sista. Lausuntoaika on lyhennetty kolmeen viikkoon maksuaikataulujen varmistamiseksi. Lau-

sunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 26.1.2021 ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen 

kirjaamo@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,  juha.vanha-

talo@mmm.fi sekä ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola 02 951 62193, veli-pekka.res-

kola@mmm.fi . 

 

 

Osastopäällikön sijaisena,      

 apulaisosastopäällikkö  Taina Aaltonen 

 

Neuvotteleva virkamies  Juha Vanhatalo 

 

LIITTEET: Valtioneuvoston asetusluonnos vuodelta 2020 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta 

annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta           

Muistioluonnokset 

 

JAKELU       valtiovarainministeriö 

 Ruokavirasto  

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset/Maaseutu ja energia -yksiköt 

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry 

Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf 

ProAgria Keskusten Liitto ry 

ProAgria Svenska lantbruksällskapens Förbund rf       

Kauppapuutarhaliitto ry             

Hedelmän- ja marjanviljelijäin liitto ry 
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Allekirjoitettu lausuntopyyntö on maa- ja metsätalousministeriön arkistossa. 
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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio LUONNOS 
  

 

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2020 MAKSETTAVASTA ETELÄ- 

SUOMEN KANSALLISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 

6 §:N JA LIITTEEN MUUTTAMISESTA     

  

1 Yleistä 

 

Etelä-Suomen kansallista tukea maksetaan perustuen Euroopan komission päätökseen (K(2014) 

510. Komission päätöksellä puutarhatalouden tuen (sisältää kasvihuonetuotannon tuen ja puu-

tarhatuotteiden varastointituen) maksu vuoden 2020 tuotannolle on rajattu enintään 10,90 mil-

joonaan euroon. 

 

Vuodelta 2020 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston ase-

tuksen (8/2020) 6 §:ssä puutarhatuotteiden varastointitukea säädetään maksettavaksi koneelli-

sesti jäähdytetyssä varastossa 10,0 euroa kuutiometriltä ja muussa varastossa 6,2 euroa kuutio-

metriltä. Liitteessä on säädetty eräiden tuotteiden tuen enimmäismääriä.  

 

Vuodelta 2020 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun asetuksen tukitasot 

perustuivat syksyllä 2019 tehtyyn arvioon tukikelpoisista määristä. Vuoden 2020 toteutuneet 

tukikelpoiset yksiköt muodostuivat arvioituja määriä suuremmiksi, minkä vuoksi tukea ehdote-

taan alennettavaksi. Ehdotetulla muutoksella komission päätöksen mukaisen tuen maksuvaltuus 

voitaisiin hyödyntää mahdollisimman täysimääräisesti.  

 

2 Muutokset 

 

Vuodelta 2020 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston ase-

tuksen 6 §:ssä on säädetty puutarhatuotteiden varastotuen enimmäismääristä. Tukikelpoisten 

puutarhatuotteiden varastomäärien perusteella laskettu tukimäärä valtioneuvoston asetuksen 

8/2020 tukitasoin olisi x,xx miljoonaa euroa. Tästä johtuen ehdotetaan, että puutarhatuotteiden 

varastointituen yksikkötuen tasoja asetuksen 6 §:ssä alennetaan. Koneellisesti jäähdytetyille 

varastoille tuki olisi xx,x euroa/m³ ja muille varastoille x,x euroa euroa/m³. Lisäksi ehdotetaan, 

että kasvihuonetuotannon tuen ja puutarhatuotteiden varastointituen enimmäismääriä liitteessä 

tarkastellaan uudelleen.  

 

Asetusluonnoksesta on pyydetty lausuntoa valtiovarainministeriöltä, Ruokavirastolta, Elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien Maaseutu ja energia -yksiköiltä, Maa- ja metsätalous-

tuottajain keskusliitto MTK ry:ltä, Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC 

r.f.:ltä, Pro Agria keskusten liitolta, Pro Agria Svenska lantbrukssällskapens förbund:lta, Kaup-

papuutarhaliitto ry:ltä ja Hedelmän- ja marjanviljelijäin liitto ry:ltä. Lausuntoaika lyhennettiin 

kolmeen viikkoon maksuaikataulujen varmistamiseksi. Saaduista lausunnoista.. 

 

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan xx päivänä xxxxxkuuta 2021. 

 

3 Taloudelliset vaikutukset 

 

Ehdotuksella ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia verrattuna valtioneuvoston asetuksella 

8/2020 päätettyyn määrärahan käyttöön. Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja 

puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2020 osoitettu varat yhteensä 323,00 miljoonan 
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euron suuruiseen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen.  Muut momentilta 30.20.40 

rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoituk-

seen. 
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LUONNOS 

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tu-

esta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta  

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 

muutetaan vuodelta 2020 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston 

asetuksen (8/2020) 6 §:n 1 momentti ja liite seuraavasti: 

6 § 

Puutarhatuotteiden varastointituki 

Puutarhatuotteiden varastointitukea voidaan myöntää 1 päivänä marraskuuta 2020 ja 15 päivänä jou-

lukuuta 2020 varastossa olevien puutarhatuotteiden tukeen oikeuttavien varastointimäärien keskiar-

von perusteella enintään seuraavasti: 

 

 

 

Tämä asetus tulee voimaan xx päivänä xxxxxkuuta 2021. 

Helsingissä xx päivänä xxxxkuuta 2021 

Liite 

TUEN ENIMMÄISMÄÄRÄT 

 tuen määrä, miljoonaa euroa 

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki 6,50 

Kasvihuonetuotannon tuki xx,xx 

Puutarhatuotteiden varastointituki x,xx 

 

 

 

 

Varastotyyppi euroa/m³ 

Koneellisesti jäähdytetty varasto x,x 

Muu varasto x,x 
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