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Jakelussa mainitut   

 

 
LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA ELÄINYKSIKÖISTÄ 

ERÄISSÄ MAATALOUDEN TUISSA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 § JA 

3 §:N MUUTTAMISESTA 

 

  

Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosasto pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnok-

sesta.  Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 25.3.2021 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,  juha.vanha-

talo@mmm.fi sekä maatalousekonomisti Antti Unnaslahti 02951 62426, antti.unnas-

lahti@mmm.fi. 

LIITTEET:  

 

Osastopäällikkö,      

 ylijohtaja   Minna-Mari  Kaila 

 

 

Neuvotteleva virkamies  Juha Vanhatalo 

 

LIITTEET: Valtioneuvoston asetusluonnos eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneu-

voston asetuksen 2 § ja 3 §:n muuttamisesta        

Muistioluonnos 

 

JAKELU       Ahvenanmaan maakunnan hallitus 

valtiovarainministeriö 

 Ruokavirasto  

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

Ahvenanmaan valtionvirasto 

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry 
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Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf 

ProAgria Keskusten Liitto ry 

ProAgria Svenska lantbruksällskapens Förbund rf     

 Suomen Hippos ry     

 Suomen Ratsastajainliitto ry    

     

Allekirjoitettu lausuntopyyntö on maa- ja metsätalousministeriön arkistossa. 
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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio LUONNOS 

   

 

VALTIONEUVOSTON ASETUS ELÄINYKSIKÖISTÄ ERÄISSÄ MAATALOUDEN 

TUISSA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 § JA 3 §:N  MUUTTAMI-

SESTA 

 

Yleistä 

Ehdotetulla asetuksella muutettaisiin eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista 

annetun lain (1360/2014) ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 

(1559/2001) perusteella maksettavien eläinmääriin perustuvien tukimuotojen myöntä-

misperusteiden määräytymisessä käytettävää eläinyksiköistä eräissä maatalouden 

tuissa annettua valtioneuvoston asetusta (45/2015). Kyseisellä asetuksella säädetään 

eläinyksikkökertoimien määräytymisestä eri eläinryhmien yksilölukumäärien perus-

teella, jos mainittujen lakien perusteella säädetyissä eri eläinryhmiä koskevien tuki-

muotojen valtioneuvoston asetuksissa ei toisin säädetä.  

Asetuksen 2 §:n 30 kohdan ja 3 §:n 5 kohdan osalta esitetään ponin määritelmää kos-

kevaa muutosta. Muutostarve johtuu siitä, että määritelmien tulee vastata EU:n lain-

säädännön muutosta, jossa neuvoston direktiivien 90/427/ETY ja 2009/156/EY mu-

kaisten sääntöjen vahvistamisesta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta (hevos-

passista annettu asetus) annetussa komission täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/262 

ehdotetaan muutettavaksi. 

Ehdotettu muutos 

Koska neuvoston direktiivien 90/427/ETY ja 2009/156/EY mukaisten sääntöjen vah-

vistamisesta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta (hevospassista annettu asetus) 

annetussa komission täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/262 ehdotetaan kumottavaksi, 

on vastaava määritelmäkohta asetuksessa muutettava. Komission tarkoitus on tehdä 

kyseinen muutos (laying down rules for the application of Regulations (EU) 

2016/429, (EU) 2016/1012 and (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the 

Council with regard to the identification and registration of equine animals and estab-

lishing model identification documents for those animals) niin, että nyt voimassa 

oleva täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/262 kumoutuu 21.4.2021 alkaen.  

Asetusluonnoksesta on pyydetty lausuntoa Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta , 

valtiovarainministeriöltä, Ruokavirastolta,  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-

sien Maaseutu ja energia -yksiköiltä, Ahvenanmaan valtionvirastolta, Maa- ja metsäta-

loustuottajain keskusliitto MTK ry:ltä, Svenska Lantbruksproducenternas centralför-

bund SLC r.f.:ltä, Pro Agria Keskusten Liitto ry:ltä, Suomen Hippos ry:ltä ja Suomen 

Ratsastajainliitto ry:ltä.  Saaduista lausunnoista...  
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Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2021.  

Taloudelliset vaikutukset 

Asetusehdotuksella ei ole suoranaisia taloudellisia vaikutuksia. Varsinaiset taloudelli-

set vaikutukset ovat eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain ja 

maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain nojalla säädettävien valtio-

neuvoston asetuksien perusteella myönnettävien tukimuotojen seurausta. Nyt ehdote-

tulla asetuksella olisi vaikutuksia vain näiden eri tukimuotojen myöntämisperusteiden 

määräytymiseen tukikelpoisten eläinten osalta. 

Valtion talousarvion momenteilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen 

tuki), 30.20.43 (30.20.43, osa) (Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, 

neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit) ja 30.20.44 (Luonnonhaittakorvaukset) on 

vuonna 2021 osoitettu varat yhteensä xxxx miljoonan euron suuruiseen edellä mainit-

tujen lakien mukaisiin maa- ja puutarhatalouden tulotukiin ja korvauksiin. 
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Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtio-

neuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta   LUONNOS 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 

muutetaan eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen (45/2015) 2 

§:n 30 kohta ja 3 §:n 5 kohta, sellaisena kuin ne ovat asetuksessa 917/2016, seuraavasti: 

2 § 

Määritelmät 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 

 

30) ponilla säkäkorkeudeltaan alle 148 senttimetrin korkuista hevosta, joka on rekisteröity pu-

hdasrotuisena ponina (laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429, (EU) 

2016/1012 and (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council with regard to the identi-

fication and registration of equine animals and establishing model identification documents for those 

animals) annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/xxx tarkoitettuun kantakirjaan; 

 

3 § 

Eläinrekisterit 

Eläinten laskennan edellytyksenä on, että eläinten pitäjän hallinnassa olevien eläinten osalta: 

 

5) hevoset ja ponit on tunnistettu (laying down rules for the application of Regulations (EU) 

2016/429, (EU) 2016/1012 and (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council with re-

gard to the identification and registration of equine animals and establishing model identification 

documents for those animals) annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/262 sekä 

eläintunnistusjärjestelmälain mukaisesti. 

 

 

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2021.  
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