
L mmm.Fi
LAUSUNTOPYYNTÖ 255169 1(2)

5.7.2018 1226/01.02/2018

Jakelussa mainitut

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TULVIEN JA 
RANKKASATEIDEN VUOKSI KIIREELLISENÄ TUKITOIMENPITEENÄ VILJELIJÖILLE 
MYÖNNETTÄVÄSTÄ TUESTA VUONNA 2018 ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 1 
§:N MUUTTAMISESTA

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 17.8.2018 ensisijaisesti sähköpostilla osoittee
seen kirjaamo@mmm.fl tai kirjeitse osoitteeseen maa-ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 
VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf -tallennusmuo
dossa.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä.

Lisätietoja asiasta antaa:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248, sähköposti: suvi.ruuska@mmm.fi. 
(18.7. saakka ja 16.8. lukien),
neuvotteleva virkamies Juha Palonen p. 0295 16 2356, sähköposti juha.palonen@mmm.fi 
(20.7. saakka),
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo p. 02951 62347, sähköposti iuha.vanhatalo@mmm.fi

Osastopäällikkö

Neuvotteleva virkamies

LIITTEET:
-luonnos valtioneuvoston asetukseksi tulvien ja rankkasateiden vuoksi kiireellisenä tukitoimen
piteenä viljelijöille myönnettävästä tuesta vuonna 2018 annetun valtioneuvoston asetuksen 1 
§:n muuttamisesta ja perustelumuistio
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Ministeriön lausuntopyynnöt löytyvät myös intemet-sivustolta MMM:n vireillä olevat lausuntopyynnöt

JAKELU
Valtiovarainministeriö
Maaseutuvirasto
Elintarviketurvallisuusvirasto
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskukset/Maaseutu- ja energia -yksiköt
Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Svenska Lantbruksproducentemas Centralförbund SLC rf
ProAgria Keskusten Liitto
Svenska lantbrukssällskapens förbund rf
Maaseudun Kehittäjät ry

Allekirjoitettu lausuntopyyntö on maa-ja metsätalousministeriön arkistossa.
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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1
Neuvotteleva virkamies 5.7.2018
Suvi Ruuska

VALTIONEUVOSTON ASETUS TULVIEN JA RANKKASATEIDEN VUOKSI 
KIIREELLISENÄ TUKITOIMENPITEENÄ VILJELIJÖILLE MYÖNNETTÄVÄSTÄ 
TUESTA VUONNA 2018 ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 1 §:N 
MUUTTAMISESTA

1. Yleistä

Viljelijöille maksetaan syksyn 2017 tulvien ja rankkasateiden vuoksi Euroopan unionin varoista 
kokonaan rahoitettavaa tukea. Tuen maksaminen perustuu Euroopan komission 23.1.2018 antaman 
kiireellisestä tukitoimenpiteestä viljelijöille myönnettävän tuen muodossa tietyillä Liettuan, Latvian, 
Viron ja Suomen alueilla esiintyneiden rankkasateiden ja tulvien vuoksi annetun komission 
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/108, jäljempänä komission asetus, 1 artiklaan. Komission 
asetuksen 1 artiklan mukaan viljelijöille voidaan myöntää tukea sellaisten hehtaarien osalta, joita ei 
voitu käyttää talvikylvöihin tai j otka oli j o kylvetty markkinointivuotta 2018/2019 varten, mutta 
kylvöt tuhoutuivat rankkasateiden ja tulvien vuoksi elokuun ja lokakuun välisenä aikana vuonna 
2017. Komission asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan tuki maksetaan, jos 
rankkasateiden ja tulvien vuoksi kylvämättä jääneet tai tuhoutuneet alat ovat vähintään 30 prosenttia 
viljelijän talven kokonaiskylvöalasta. Tuki on maksettava komission asetuksen 5 artiklan 1 kohdan 
mukaan viimeistään 30.9.2018.

Suomen ilmoitus Euroopan komissiolle komission asetuksen perusteella tulvien ja rankkasateiden 
vuoksi kiireellisenä tukitoimenpiteenä viljelijöille myönnettävästä tuesta Suomessa hyväksyttiin 
valtioneuvostossa 8.3.2018 ja toimitettiin tämän jälkeen Euroopan komissiolle. Ilmoituksessa 
kuvataan tarkemmin tukiohjelman toimeenpanoa kuten tuen hakumenettelyä, hakemiseen liittyviä 
määräaikoja, hallinnollista valvontaa, paikan päällä tehtäviä tarkastuksia ja valvonnan 
seuraamuksia.

Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013, sellaisena kuin se on 
muutettuna lailla 1364/2014), jäljempänä suorien tukien laki, 25 a §:n mukaan laissa tarkoitetussa 
markkinahäiriötilanteessa valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tuen 
käyttöönottoa, tuen saajaa, tuen myöntämisen edellytyksiä, tuen määrää, tukikelpoisia kustannuksia, 
tuen hakemista, tuen myöntämistä, tarvittavia selvityksiä ja määräaikoja koskevista vaatimuksista 
Euroopan unionin lainsäädännössä säädetyissä rajoissa. Suorien tukien lain 25 a §:n nojalla on 
annettu valtioneuvoston asetus tulvien ja rankkasateiden vuoksi kiireellisenä tukitoimenpiteenä 
viljelijöille myönnettävästä tuesta vuonna 2018 (191/2018). Asetuksella säädetään 
yksikkökohtaisesta tuen määrästä ja tuen myöntämisestä.

2. Asetuksen sisältö

Tulvien ja rankkasateiden vuoksi kiireellisenä tukitoimenpiteenä viljelijöille myönnettävästä tuesta 
vuonna 2018 annettua valtioneuvoston asetusta ehdotetaan muutettavaksi tuen hehtaarikohtaisen 
määrän osalta.
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Asetuksen 1 §:n mukaan komission asetuksen 1 artiklassa tarkoitetuille viljelijöille voidaan 
myöntää tukea enintään 1,080 miljoonaa euroa. Voimassa olevaa asetusta annettaessa 
yksikkökohtaisen tuen määräksi arvioitiin 15 euroa hehtaarilta. Asetuksen antamisen jälkeen 
toteutettiin tuen haku. Tukea haettiin noin 60 000 hehtaarille. Nyt kun tukihaun jälkeen tiedetään 
hehtaarimäärä, jolle viljelijät hakivat tukea, ehdotetaan tuen hehtaarikohtaista määrää muutettavaksi 
käytettävissä oleva tuen enimmäismäärä huomioon ottaen. Tukea ehdotetaan maksettavaksi 17,62 
euroa hehtaarilta. Tukitaso perustuu tämän hetkisiin arvioihin ja se voi vielä hieman muuttua. Jos 
tuen yksikkökohtaista määrää ei muutettaisi, tukeen käytettävissä olevasta määrärahasta jäisi 
käyttämättä noin 160 000 euroa. Muilta osin pykälää ei muutettaisi.

Asetuksen olisi tarkoitus tulla voimaan x.x.2018.

3. Taloudelliset vaikutukset

Tulvien ja rankkasateiden vuoksi kiireellisenä tukitoimenpiteenä viljelijöille myönnettävä tuki 
rahoitetaan kokonaan Euroopan unionin varoista. Suomelle on myönnetty tähän tukeen 23.1.2018 
annetun komission täytäntöönpanoasetuksen 2 artiklan 2 kohdan d alakohdan perusteella 1 080 000 
euroa. Tuki maksetaan vuoden 2018 valtion talousarvion momentilta 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU- 
markkinatuki) ja vastaavat Euroopan unionilta saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.01 (EU:n 
maataloustukirahastosta saatavat tulot). Tuen toimeenpano voidaan hoitaa hallinnon nykyisten 
henkilöresurssien ja määrärahojen puitteissa.

4. Lausunnot

Asetusehdotuksesta pyydettiin lausunto valtiovarainministeriöltä, Maaseutuvirastolta, 
Elintarviketurvallisuusvirastolta, elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksilta, Maa-ja 
metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:Itä, Svenska Lantbruksproducentemas Centralförbund 
SLC rf:ltä, ProAgria Keskusten Liitolta, Svenska 1 antbrukssällskapens förbund rf:ltä ja Maaseudun 
Kehittäjät ry:ltä.
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Valtioneuvoston asetus tulvien ja rankkasateiden vuoksi kiireellisenä tukitoimenpiteenä 
viljelijöille myönnettävästä tuesta vuonna 2018 annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 
muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan tulvien ja rankkasateiden vuoksi kiireellisenä tukitoimenpiteenä viljelijöille 
myönnettävästä tuesta vuonna 2018 annetun valtioneuvoston asetuksen (191/2018) 1 § seuraavasti:

1§
Viljelijöille myönnettävä tuki

Kiireellisestä tukitoimenpiteestä viljelijöille myönnettävän tuen muodossa tietyillä Liettuan,
Latvian, Viron ja Suomen alueilla esiintyneiden rankkasateiden ja tulvien vuoksi annetun komission 
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/108 1 artiklassa tarkoitetuille viljelijöille voidaan myöntää 
tukea enintään 1,080 miljoonaa euroa. Tukea voidaan myöntää enintään 17,62 euroa hehtaarilta.

Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta 2018.

Helsingissä x päivänä x kuuta 2018

Maa-ja metsätalousministeri Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska


