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Maa- ja metsätalousministeriö 
Jord- och skogsbruksministeriet 
Ministry of Agriculture and Forestry

Jakelussa mainitut

10.06.2019 933/01.03/2019

LAUSUNTOPYYNTÖ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUSLUONNOKSESTA PUU
TARHATUOTTEIDEN VARASTOINTITUESTA ANNETUN MAA- JA METSÄTALOUSMINISTE
RIÖN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Maa-ja metsätalousministeriön ruokaosasto pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnok
sesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 09.08.2019 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 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, iuha.vanha- 
talo@mmm.fi sekä ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola 02951 62193, veli-pekka.res- 
kola@mmm.fi .

Osastopäällikkö,
ylijohtaja

Neuvotteleva virkamies

LIITTEET: Maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnos puutarhatuotteiden varastointituesta annetun 
maa-ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta 
Muistioluonnos

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



MUISTIO LUONNOS

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS PUUTARHATUOTTEIDEN 
VARASTOINTITUESTA ANNETUN MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEN 
MUUTTAMISESTA

Puutarhatuotteiden varastointituesta annetun maa-ja metsätalousministeriön asetuksen (777/2002) 4 §:ssä 
säädetään maa-ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 12 §:ssä tarkoitetun 
puutarhatuotteiden varastointituen tuen hakuvuoden varastointikaudesta, jonka kuluessa tuenhakijan on 
pidettävä varastokirjanpitoa varastoissaan olevista tuotteista. Tämä ajanjakso oli säädetty alun perin 15 
päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta väliseksi ajaksi, jonka kuluessa tuen hakijan tuli pitää ajantasalla 
olevaa varastokirjanpitoa varastoissaan olevista tuotteista kuutiometrin tarkkuudella. Alkupäivämäärä 
muutettiin 1 päiväksi lokakuuta asetuksella 1014/2011.

Nyt ehdotetulla maa-ja metsätalousministeriön asetuksen muutoksella säädettäisiin ajanjakson 
alkuajankohdan myöhentämiseksi 1 päiväksi marraskuuta. Näin ollen tuen hakijan tulisi pitää 
varastokirjanpitoa 1 päivän marraskuuta ja 31 päivän joulukuuta välisenä aikana. Muutos olisi perusteltu, 
koska varastointituen laskentapäiviä muutetaan syksystä 2019 alkaen siten, että lokakuun laskentapäivä jää 
pois. Samalla yhtenäistettäisiin varaston hallinta-aikaa koskeva asetuksen 2 § vastaavaksi kaudeksi.

Lisäksi esitetään kumottavaksi asetuksen korjaamattoman sadon ilmoittamista koskeva 6 §, koska 
sadonkorjuukausi olisi jo päättynyt muutettuna ensimmäisenä laskentapäivänä marraskuussa.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan x päivänä xxxxkuuta 2019.



Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutarhatuotteiden varastointituesta 
annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta LUONNOS

Maa-ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan puutarhatuotteiden varastointituesta annetun maa-ja metsätalousministeriön asetuksen 
(777/2002) 6 §, sekä

muutetaan 2 § ja 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä jälkimmäinen on asetuksessa 1014/2011, 
seuraavasti:

2§

Varaston hallinta

Varastotilan on oltava tuenhakuvuonna hakijan hallinnassa 1 päivän marraskuuta ja 31 päivän 
joulukuuta välisenä aikana. Jos hakija ei omista varastoa, on tukihakemukseen liitettävä selvitys 
varaston hallintaoikeudesta.

4§

Varastokirjanpito

Hakijan on pidettävä tuenhakuvuoden varastointikaudella 1 päivän marraskuuta ja 31 päivän 
joulukuuta välisenä aikana ajantasalla olevaa varastokirjanpitoa varastoissaan olevista tuotteista 
kuutiometrin tarkkuudella.


