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Jakelussa mainitut

LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2018 MAK
SETTAVASTA POHJOISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUT
TAMISESTA

Maa-ja metsätalousministeriön ruokaosasto pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnok
sesta. Lausuntoaika on lyhennetty yhteen viikkoon maksuaikataulujen varmistamiseksi. Lau
sunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 16.10.2018 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 02951 62347, iuha.vanha- 
talo@mmm.fi sekä erityisasiantuntija Pekka Pihamaa 02951 62289 pekka.pihamaa@mmm.fi .

Osastopäällikkö, 
ylijohtaja

neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo

LIITTEET: Valtioneuvoston asetusluonnos vuodelta 2018 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtio
neuvoston asetuksen muuttamisesta 
Muistioluonnos
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Allekirjoitettu lausuntopyyntö on maa-ja metsätalousministeriön arkistossa.



MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio
LUONNOS

Liite 1

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2018 MAKSETTAVASTA POHJOISESTA 
TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Yleistä

Maa-ja puutarhatalouden tukijärjestelmä muodostuu Euroopan unionin kokonaan 
rahoittamista suorista tuista, osarahoittamista luonnonhaittakorvauksesta ja maata
louden ympäristötuesta sekä EU:n tukijärjestelmiä täydentävistä kansallisista tuista. 
Pohjoiseen tukeen oikeuttavilla C-tukialueilla Keski-ja Pohjois-Suomessa keskei
simmät kansallisen tuen tukimuodot ovat pohjoinen tuki sekä luonnonhaittakorvauk
sen kansallinen lisäosa. Lisäksi pohjoisen tuen alueella maksetaan eräitä muita kan
sallisia tukia, kuten porotalouden tukea.

Suomen liittymissopimuksen 142 artiklan mukaisesti Euroopan komissio, jäljempänä 
komissio, on antanut Suomelle luvan myöntää pitkäaikaisia kansallisia tukia sen 
varmistamiseksi, 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 pe
rusteella antamiin pohjoisen tuen päätöksiin. Voimassa oleva komission pohjoista 
tukea koskeva päätös tukea haettaessa oli K(2016)4819.

Muutosehdotukset

Vuodelta 2018 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettua asetusta muutettaisiin liitty
en kasvukauden 2018 poikkeuksellisista olosuhteista johtuvan maatalouden saaman 
lisärahoituksen maksamiseen viljelijöille. Tällä asetusmuutoksella jaettaisiin vain osa 
toteutettavasta kokonaisuudesta.

Asetuksen 5 § mukaiseen pohjoiseen hehtaaritukeen lisättäisiin tukikelpoiseksi kas
viksi kevätvehnä, joka on erityisellä tavalla kärsinyt kasvukauden 2018 sääolosuh
teista. Kevätvehnälle tukea maksettaisiin x euroa hehtaarilta. Tästä muutoksesta ai
heutuisi yhteensä noin X miljoonan euron tukimenekki. Vastaavanlainen tuki vehnäl
le toteutetaan myös AB -alueella Etelä-Suomessa. Vehnän lisäämisen pohjoisen heh
taarituen tuettavien kasvien listalle vuoksi on toteutettava uusi kohdennettu tukihaku 
C -alueen vehnävilj elij öille.

Asetuksen 9 § mukaista litrakohtaista tukea korotettaisiin marraskuun markkinoille 
saatetun maidon tuotannon osalta. Tällöin tukitasot 1.1.2018—31.10.2018 ja 
1.12.2018-31.12.2018 olisi nykyisellä tasolla ja marraskuulle 1.11.2018—30.11.2018 
olisivat uudet muutetut seuraavat tukitasot:
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1.1.-31.10. ja 1.12.- 31.12. 1.11.-30.11. sent-
Tukialue senttiä/litra tiä/litra

Cl 7,3 x,x

C2 8,0 x,x

C2 pohjoinen ja tukialueiden 
saaristoalueet

C 9,0 XX,X

C3 alue P1 12,0 XX,X

C3 alue P2 13,7 XX,X

C3 alueet P3 ja P4 16,3 XX,X

C4 alue P4 21,0 XX,X

C4 alue P5 30,2 XX,X

Valtioneuvoston asetuksella 79/2018 on säädetty, että tuotantotukea voitiin myöntää 
hakijalta vuonna 2018 markkinointiin ostetusta ja hyväksytystä maidosta tai maidon 
suoramyynnistä enintään 161,2 miljoonaa euroa. Tätä maksimäärää nostettaisiin X 
miljoonalla eurolla xxx,x miljoonaan euroon.

Asetuksen 10 § ja 11 § mukaisia eläinyksikkökohtaisten tukien tukitasoja nostettai
siin. Asetuksen 17 §:n ennakkoprosentteja nostettaisiin myös. Tällä muutoksella tu- 
kimenekki kasvaisi yhteensä noin x miljoonaa euroa.

Asetuksen 18 § mukaisen sika-ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen tuki
tasoa korotettaisiin. Tarkoituksena on korottaa kaikkien tukialueiden ja tilakokojen 
tukitasoa määrällä, joka viitemäärän määräytymishistorian perusteella vastaa samaa 
tuotannon laajuutta. Ennakkoprosenttej a nostettaisiin myös.

Asetusluonnoksesta on pyydetty lausuntoa valtiovarainministeriöltä, Maaseutuviras- 
tolta, Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskusten Maaseutu-ja energia -yksiköiltä, 
Maa-ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:Itä, Svenska Lantbruksproducen- 
temas centralförbund SLC r.f.dtä, Pro Agria Keskusten Liitto ry:ltä ja ProAgria 
Svenska lantbrukssällskapens förbund rf:ltä. Lausuntoaika lyhennettiin yhteen viik
koon maksuaikataulujen varmistamiseksi. Lausuntoja antoivat..

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan xx päivänä xxxxkuuta 2018.

Taloudelliset vaikutukset
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Ehdotus lisäisi valtioneuvoston asetuksella 79/2018 päätettyä määrärahan käyttöä noin 
x,x miljoonalla eurolla. Valtion toisessa lisätalousarviossa momentilla 30.10.44 on 
osoitettu yhteensä x,x miljoona euroa kasvukauden vaikeista olosuhteista johtuvien ta
loudellisien vaikeuksien

Muut asetuksen 79/2018 mukaiset menot katetaan valtion vuoden 2018 talousarvion 
momentille 30.20.40 (maa-ja puutarhatalouden kansallinen tuki) osoitetuilla yhteensä 
325,4 miljoonan euron suuruisilla varoilla. Momentille sisältyy myös valtuus, jonka 
perusteella vuonna 2018 tehdyistä muista tukipäätöksistä saa aiheutua vuoden 2019 ja 
sitä seuraavien vuosien määrärahasta maksettavia menoja enintään 30,00 miljoonaa 
euroa.

Momenteille 30.10.44 ja 30.20.40 varattujen varojen arvioidaan riittävän suunnitel
tuun käyttötarkoitukseen.



LUONNOS

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 
muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vuodelta 2018 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (79/2018) 5 
§:n 1 momentti, 9 §:n 1 ja 4 momentti, 10 §:n 3 momentti, 17 §:n 7 momentti ja 18 § seuraavasti:

5§

Pohjoisen hehtaarituen määräytyminen

Pohjoista hehtaaritukea myönnetään vuoden 2018 kasvukauden ajan jäljempänä tarkoitettuun 
tuotantoon käytetyn pellon perusteella enintään seuraavasti:

Tukialueet Cl ja C2 sekä C2 pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet euroa/ha

Kevätvehnä xx

Ruis 75

Sokerijuurikas 100

Tärkkelysperuna 100

Tukialueet Cl, C2, C2 pohjoinen, C3 ja C4 euroa/ha
Avomaanvihannekset 
Tukialueet Cl ja C2 euroa/ha 
V alkuaiskasvusto

350

45

9§

Maidon tuotantotuki

Maidon tuotantotukea voidaan myöntää hakijalta vuonna 2018 
markkinointiin ostetun ja hyväksytyn maidon tai maidon 
suoramyynnin perusteella enintään seuraavasti:

1.1.-31.10. ja 1.12.- 1.11.-30.11.
Tukialue 31.12. senttiä/litra senttiä/litra

Cl 7,3 X,X



C2 8,0 X,X

C2 pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet 9,0 XX,X

C3 alue P1 12,0 XX,X

C3 alue P2 13,7 XX,X

C3 alueet P3 ja P4 16,3 XX,X

C4 alue P4 21,0 XX,X

C4 alue P5 30,2 XX,X

Pohjoista tukea voidaan myöntää maidon määrän perusteella yhteensä enintään xxx,xx miljoonaa 
euroa. Jos tukeen oikeuttavan maitomäärän perusteella laskettava tuen määrä ylittää mainitun 
enimmäismäärän, yksikkötukea alennetaan.

10 §

Eläinyksikköä kohti myönnettävä tuki

Tukea myönnetään eläinyksikköä kohti enintään seuraavasti:

C2 pohjoinen ja
Tukialueet/tuki euroina Cl C2 tukialueiden C

saaristoalueet

C3 alueet 
P1 jaP2

C3 alueet 
P3 ja P4

C4
alue
P4

C4
alue
P5

Emolehmät ja 
emolehmähiehot

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Sonnit ja härät (6 lek
alle 20 kk)

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Uuhet XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Kutut XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

17 §

Tuotantosidonnaisen kotieläintuen ennakon määräytyminen

Tukikelpoisista eläimistä myönnetään tuen ennakkoa xx prosenttia.



Tuotannosta irrotetun tuen määrä ja ennakko

Tuotannosta irrotettua tukea vuodelta 2018 voidaan myöntää 1 päivänä syyskuuta 2018 hakijan 
hallinnassa olevan viitemäärän perusteella viitemäärän eläinyksikköä kohti enintään seuraavasti:

Tukialue euroa

Cl XXX

C2 XXX

C2 pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet xxx 

C3 ja C4 xxx

Jos tilakohtaisen viitemäärän eläinyksikkömäärä ylittää tukialueella Cl 146 yksikköä, tukialueella 
C2 170 yksikköä, tukialueella C2 pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet 200 yksikköä, 
tukialueella C3 200 yksikköä tai tukialueella C4 200 yksikköä, tuotannosta irrotettua tukea voidaan 
myöntää edellä mainitun rajan ylittävältä osalta eläinyksikköä kohti enintään seuraavasti:

Tukialue euroa
Cl xx
C2 xx
C2 pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet xx 
C3 ja C4 xx

Tuotannosta irrotetun tuen ennakkoa voidaan myöntää xx,x prosenttia hakijan hallinnassa 1 päivänä 
maaliskuuta 2018 olevan viitemäärän perusteella lasketusta tuen määrästä.


