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Jakelussa mainitut   

 

 
LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTAVUODELTA 2021 MAK-

SETTAVASTA POHJOISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 22 §:N 

MUUTTAMISESTA   

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevista luonnoksista. Lausunnot 

pyydetään toimittamaan viimeistään 26.3.2021 ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kir-

jaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VAL-

TIONEUVOSTO.  

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa mahdollisuudesta 

antaa lausunto kannustetaan välittämään edelleen. Lausuntopyyntö on myös maa- ja metsä- 

 talousministeriön 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 erityisasiantuntija Pekka Pihamaa02 951 62289, pekka.pihamaa@mmm.fi . 

 

 

Osastopäällikkö,      

 ylijohtaja   Minna-Mari Kaila 

 

 

Neuvotteleva virkamies  Juha Vanhatalo 

 

LIITTEET: Valtioneuvoston asetusluonnos vuodelta 2021 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtio-

neuvoston asetuksen 22 §:n muuttamisesta            

Muistioluonnos 

 

JAKELU       valtiovarainministeriö 

 Ruokavirasto  

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

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry 

Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf 

ProAgria Keskusten Liitto ry 

ProAgria Svenska lantbruksällskapens Förbund rf     

 Suomen Hippos ry          

Seuomen Ratsastajainliitto ry    
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Allekirjoitettu lausuntopyyntö on maa- ja metsätalousministeriön arkistossa. 
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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MUISTIO 

LUONNOS 

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2021 MAKSETTAVASTA POHJOISESTA 

TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 22 §:N MUUTTAMISESTA 

Yleistä 

Maa- ja puutarhatalouden tukijärjestelmä muodostuu Euroopan unionin kokonaan ra-

hoittamista suorista tuista, osarahoittamista luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden 

ympäristökorvauksesta sekä EU:n tukijärjestelmiä täydentävistä kansallisista tuista. 

Pohjoiseen tukeen oikeuttavilla C-tukialueilla Keski- ja Pohjois-Suomessa keskeisim-

mät kansallisen tuen tukimuodot ovat pohjoinen tuki sekä luonnonhaittakorvauksen 

kansallinen lisäosa. Lisäksi pohjoisen tuen alueella maksetaan eräitä muita kansallisia 

tukia, kuten mehiläistalouden pesäkohtaista 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 myön-

netään erityisesti perinteisen alkutuotannon ja jalostuksen ylläpitämiseksi, maatalous-

tuotteiden tuotannon, kaupan ja jalostuksen rakenteiden parantamiseksi, kyseisten 

tuotteiden markkinoille saattamisen helpottamiseksi ja ympäristönsuojelun ja maaseu-

dun säilyttämisen varmistamiseksi. 

Pohjoisen tuen maksaminen perustuu komission liittymissopimuksen 142 artiklan pe-

rusteella antamiin pohjoisen tuen päätöksiin. Voimassa oleva komission pohjoista tu-

kea koskeva päätös tukea haettaessa oli K(2016)4819.   

Asetuksen 22 §:n 5 kohdan osalta esitetään hevosten ja ponien määritelmää koskevaa 

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

nön muutosta, jossa neuvoston direktiivien 90/427/ETY ja 2009/156/EY mukaisten 

sääntöjen vahvistamisesta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta (hevospassista 

annettu asetus) annetussa komission täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/262 ehdote-

taan muutettavaksi. 

 

Muutosehdotukset 

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 
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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 valtiovarainministeriöltä, Ruokavirastolta, 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten Maaseutu- ja energia -yksiköiltä, Maa- ja 

metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:ltä, Svenska Lantbruksproducenternas cent-

ralförbund SLC r.f.:ltä, Pro Agria Keskusten Liitto ry:ltä, ProAgria Svenska lant-

brukssällskapens förbund rf:ltä, Suomen Hippos ry:ltä ja Suomen Ratsastajainliitto 

ry:ltä. Saaduista lausunnoista.. 

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2021. 

 

Taloudelliset vaikutukset 

Ehdotuksella ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia verrattuna valtioneuvoston asetuksella 
100/2021 päätettyyn määrärahan käyttöön. Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- 
ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2021 osoitettu varat yhteensä 332,0 miljoo-
nan euron suuruiseen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen.  Muut momentilta 
30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotet-
tuun tarkoitukseen.  
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      LUONNOS 

   

Valtioneuvoston asetus  vuodelta 2021 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston ase-

tuksen 22 §:n muuttamisesta       
 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 

muutetaan vuodelta 2021 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (100/2021) 22 

§:n 5 kohta seuraavasti: 

 

22 § 

Rekisterit 

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että: 

--- 

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) 2021/xxx  sekä 

eläintunnistusjärjestelmälain mukaisesti; 

 
Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2021. 
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