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Jakelussa mainitut

LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSISTA;
1) VUODELTA 2018 MAKSETTAVASTA POHJOISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOS
TON ASETUKSEN 20 §:N MUUTTAMISESTA
2) VUODELTA 2018 MAKSETTAVASTA ETELÄ-SUOMEN KANSALLISESTA TUESTA AN
NETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 5 §:N MUUTTAMISESTA
Maa-ja metsätalousministeriön ruokaosasto pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnok
sesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 1.8.2013 ensisijaisesti sähköpostilla
osoitteeseen 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 antomahdollisuudesta kannustetaan välittämään edelleen. Lausuntopyyntö on myös maa-ja metsä
talousministeriö kotisivuilla; http://www.mmm.fi/fl/index/ministerio/lausunnolla.html.
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä.
Lisätietoja antaa vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 02 951 62347, iuha.vanhatalo@mmm.fi sekä ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola 02951 62193, veli-pekka.reskola@mmm.fi ia erityisasiantuntija Pekka Pihamaa 02 951 62289, pekka.pihamaa@mmm.fi.

Osastopäällikkö,
ylijohtaja

Neuvotteleva virkamies

Juha Vanhatalo

LIITTEET: Valtioneuvoston asetusluonnos vuodelta 2018 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtio
neuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta
Valtioneuvoston asetusluonnos vuodelta 2018 maksettavasta etelä-suomen kansallisesta tuesta
annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
Muistioluonnokset
JAKELU

valtiovarainministeriö
Maaseutuvirasto
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskukset/Maaseutu ja energia -yksiköt
Maa-ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
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Svenska Lantbruksproducentemas centralförbund SLC rf
ProAgria Keskusten Liitto ry
ProAgria Svenska lantbruksällskapens Förbund rf
Kauppapuutarhaliitto ry
Puutarhaliitto ry
Allekirjoitettu lausuntopyyntö on maa-ja metsätalousministeriön arkistossa.

MUISTIO

LUONNOS

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2018 MAKSETTAVASTA POHJOISESTA
TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 20 §:N MUUTTAMISESTA
Yleistä
Maa- ja puutarhatalouden tukijärjestelmä muodostuu Euroopan unionin kokonaan
rahoittamista suorista tuista, osarahoittamista luonnonhaittakorvauksesta ja maatalou
den ympäristötuesta sekä EU:n tukijärjestelmiä täydentävistä kansallisista tuista. Tu
kialueilla C Keski- ja Pohjois-Suomessa keskeisin kansallisen tuen tukimuoto on
pohjoinen tuki. Lisäksi pohjoisen tuen alueella maksetaan eräitä muita kansallisia tu
kia, kuten mehiläistalouden tukea.
Suomen liittymissopimuksen 142 artiklan mukaisesti Euroopan komissio, jäljempänä
komissio, on antanut Suomelle luvan myöntää pitkäaikaisia kansallisia tukia sen var
mistamiseksi, että maataloutta ylläpidetään pohjoisilla alueilla. Pohjoista tukea
myönnetään erityisesti perinteisen alkutuotannon ja jalostuksen ylläpitämiseksi, maa
taloustuotteiden tuotannon, kaupan ja jalostuksen rakenteiden parantamiseksi, kyseis
ten tuotteiden markkinoille saattamisen helpottamiseksi ja ympäristönsuojelun ja
maaseudun säilyttämisen varmistamiseksi.
Pohjoisen tuen maksaminen perustuu komission liittymissopimuksen 142 artiklan
perusteella antamiin pohjoisen tuen päätöksiin. Voimassa oleva komission pohjoista
tukea koskeva päätös on C(2016)8419. Pohjoisen tuen päätöksessä pohjoista tukea
saavat tuotteet on ryhmitelty kolmeen ryhmään (eläinten hoito, kasvintuotanto, muu
tuki), joille on asetettu tuen enimmäismäärää ja tuettavien yksiköiden enimmäismää
rää koskevat rajoitteet.
Maa-ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 11 §:n nojalla
pohjoista tukea on valtioneuvoston asetuksella 79/2018 säädetty maksettavaksi puu
tarhataloudelle kasvihuonetuotannon tukena ja puutarhatuotteiden varastointitukena.
Yli seitsemän kuukauden viljelyn tueksi säädettiin 9,1 €/m2 ja lyhyen (2-7 kk) vilje
lyn tukitasoksi 3,1 €/m2. Yksikkötuki oli molemmissa tuissa alempi kuin vuonna
2017.
Kasvihuonetuotannon yhteenlaskettu pinta-ala tukialueella C on kevään 2018 kasvi
huonetuen haun perusteella yhteensä noin xxx hehtaaria, joka on noin xxxi hehtaaria
ennakoitua suurempi/pienempi.

Muutosehdotukset
Tukikelpoisen kasvihuonetuotannon toteutuneen pinta-alan perusteella laskettu tuki
määrä valtioneuvoston asetuksen 79/2018 tukitasoin olisi xx,xx miljoonaa euroa.
Menekki on ennakoitua suurempi/pienempi. Kasvihuonetuotannon yksikkötuen ta
soja ehdotetaan nostettavaksi/laskettavaksi, jotta tukimenekki olisi lähempänä jakoehdotuksessa pohjoisen tuen alueelle kohdennettua summaa. Yli seitsemän kuu
kauden viljelyn tueksi säädettäisiin x,x €/m2 ja lyhyen (2-7 kk) viljelyn tukitasoksi
x,x €/m2. Tukimenekki ehdotettujen muutosten jälkeen olisi xx,xx miljoonaa euroa.
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Asetusmuutoksella tarkennettaisiin kasvihuonetuotannon tukitasoja siten, että toteu
tuva tukimenekki vastaisi mahdollisimman tarkoin ennalta suunniteltua tuen koko
naismäärää.
Asetusluonnoksesta on pyydetty lausuntoa valtiovarainministeriöltä, Maaseutuvirastolta, Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskusten Maaseutu-ja energia -yksiköiltä,
Maa-ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:Itä, Svenska Lantbruksproducentemas centralförbund SLC r.f.dtä, Pro Agria Keskusten Liitto ry:Itä, ProAgria
Svenska lantbrukssällskapens forbund rf:ltä, Kauppapuutarhaliitto rydtäja Puutarhaliitto ry:Itä . Saaduista lausunnoista..
Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan xx päivänä xxxxkuuta 2018.

Taloudelliset vaikutukset
Ehdotuksella ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia verrattuna valtioneuvoston asetuk
sella 79/2018 päätettyyn määrärahan käyttöön momentin 30.20.40 osalta. Valtion ta
lousarvion momentilla 30.20.40 (maa-ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on
vuonna 2018 osoitettu varat yhteensä 325,40 miljoonan euron suuruiseen maa-ja puu
tarhatalouden kansalliseen tukeen. Momentille sisältyy myös valtuus, jonka perus
teella vuonna 2018 tehdyistä muista tukipäätöksistä saa aiheutua vuoden 2019 ja sitä
seuraavien vuosien määrärahasta maksettavia pohjoisen tuen menoja enintään 30,00
miljoonaa euroa.
Pohjoiseen tukeen vuodelta 2018 arvioidaan muutoksen jälkeen tarvittavan xxx,xx
miljoonaa euroa. Tarvittava määräraha on otettu huomioon maa-ja puutarhatalouden
kansallisen tuen momentin jakoehdotusta laadittaessa. Muut momentilta
30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan
riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston
asetuksen 20 §:n muuttamisesta

LUONNOS

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan vuodelta 2018 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (79/2018)
20 §:n 1 momentti seuraavasti:

20 §

Kasvihuonetuotannon tuen määrä ja ennakko
Kasvihuonetuotannon tukea myönnetään enintään seuraavasti:
Viljelykausi euroa/m2
Lyhyt: vähintään 2 kk, mutta enintään 7 kk

x,x

Pitkä: yli 7 kk

x,x

Tämä asetus tulee voimaan xx päivänä xxxxkuuta 2018.

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

Muistio
LUONNOS

Liite 1

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2018 MAKSETTAVASTA ETELÄSUOMEN KANSALLISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN
5 §:N MUUTTAMISESTA
Yleistä
Etelä-Suomen kansallista tukea maksetaan perustuen Euroopan komission päätök
seen (K(2014) 510. Komission päätöksellä puutarhatalouden tuen (sisältää kasvihuo
netuotannon tuen ja puutarhatuotteiden varastointituen) maksu vuoden 2018 tuotan
nolle on rajattu enintään 11,82 miljoonaan euroon.
Maa-ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 11 §:n nojalla
Etelä-Suomen kansallista tukea on valtioneuvoston asetuksella 78/2018 säädetty
maksettavaksi puutarhataloudelle kasvihuonetuotannon tukena ja puutarhatuotteiden
varastointitukena. Yli seitsemän kuukauden viljelyn tueksi säädettiin 8,9 €/m2 ja ly
hyen (2-7 kk) viljelyn tukitasoksi 3,0 €/m2. Yksikkötuki oli molemmissa tuissa
alempi kuin vuonna 2017. Valtioneuvoston asetuksella 78/2018 kasvihuonetuotan
non tuki on rajattu 11,15 miljoonaan euroon.
Kasvihuonetuotannon yhteenlaskettu pinta-ala tukialueella AB on kevään 2018 kas
vihuonetuen haun perusteella yhteensä noin xxx,x hehtaaria, joka on noin xx hehtaa
rien) ennakoitua suurempi/pienempi.

Ehdotetut muutokset yksikkötukien tasoon
Tukikelpoisen kasvihuonetuotannon toteutuneen pinta-alan perusteella laskettu tuki
määrä valtioneuvoston asetuksen 78/2018 tukitasoin olisi xx,xx miljoonaa euroa.
Tästä johtuen ehdotetaan, että kasvihuonetuotannon yksikkötuen tasoja xxxxx. Yli
seitsemän kuukauden viljelyn tueksi säädettäisiin x,x €/m2 ja lyhyen (2-7 kk) vilje
lyn tukitasoksi x,x €/m2. Muutos olisi prosenteissa likimain samansuuruinen sekä
pitkässä että lyhyessä viljelyssä. Tukimenekki ehdotettujen muutosten jälkeen olisi
11,56 miljoonaa euroa.
Asetusluonnoksesta on pyydetty lausuntoa valtiovarainministeriöltä, Maaseutuvirastolta, Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskusten Maaseutu-ja energia -yksiköiltä,
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:Itä, Svenska Lantbruksproducentemas centralforbund SLC r.f.dtä, ProAgria Keskusten Liitto ry: Itä, ProAgria Svens
ka lantbrukssällskapens förbund rf:ltä, Kauppapuutarhaliitto ry:ltä ja Puutarhaliitto
ry:Itä. Saaduista lausunnoista
Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan xx päivänä xxxxkuuta 2018.

Taloudelliset vaikutukset
Ehdotuksella ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia verrattuna valtioneuvoston ase
tuksella 78/2018 päätettyyn määrärahan käyttöön. Valtion talousarvion momentilla
30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2018 osoitettu varat
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yhteensä 325,40 miljoonan euron suuruiseen maa-ja puutarhatalouden kansalliseen
tukeen. Momentille sisältyy myös valtuus, jonka perusteella vuonna 2018 tehdyistä
muista tukipäätöksistä saa aiheutua vuoden 2019 ja sitä seuraavien vuosien määrära
hasta maksettavia pohjoisen tuen menoja enintään 30,00 miljoonaa euroa.
Etelä-Suomen kansalliseen tukeen vuodelta 2018 arvioidaan tarvittavan 23,21 mil
joonaa euroa. Muut momentilta 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen mää
rärahan ja valtuuden arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.

LUONNOS

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun
valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston
asetuksen (78/2018) 5 §:n 1 momentti seuraavasti:

5§
Kasvihuonetuotannon tuen määrä ja ennakko
Kasvihuonetuotannon tukea myönnetään enintään seuraavasti:
Viljelykausi euroa/m2
Lyhyt: vähintään 2 kk, mutta enintään 7 kk x,x
Pitkä: yli 7 kk

x,x

Tämä asetus tulee voimaan x päivänä xxxxkuuta 201x.

