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LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, 
VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOS
TON ASETUKSEN 13 JA 15 §:N VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta. Lausuntoai- 
kaa on vain kaksi viikkoa, jotta asetusmuutos voitaisiin antaa määräajassa.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 30.7.2018 ensisijaisesti sähköpostilla osoittee
seen kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa-ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 
VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf -tallennusmuo
dossa.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä.

Lisätietoja asiasta antaa:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248, sähköposti: suvi.ruuska@mmm.fi (18.7. 
saakka),
neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori p. 0295 16 2207, sähköposti: pia.lehmus- 
vuori@mmm.fi (20.7. saakka),
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo p. 0295 16 2347, sähköposti iuha.vanhatalo@mmm.fi.

Osastopäällikön sijaisena Taina Vesanto
maatalousneuvos
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luonnos 12.7.2018

Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen 13 ja 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan väliaikaisesti perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen (234/2015) 15 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 
123/2018,ja
lisätään 13 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 123/2018, väliaikaisesti uusi 5 momentti 
seuraavasti:

13 §
Viherryttämistukeen liittyvä viljelyn monipuolistaminen

Arvioitaessa viljelyn monipuolistamisvaatimuksen täyttymistä Varsinais-Suomen, Uudenmaan tai 
Ahvenanmaan maakuntien alueilla katsotaan, että kesantoala, jota on käytetty laitumena tai jolta on 
korjattu sato, on tukiasetuksen 44 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu viljelykasvi.

15 §
Viherryttämistukeen liittyvä ekologinen ala

Ekologiseen alaan kuuluvaa kesantoalaa ei saa käyttää maataloustuotantoon ja ala on säilytettävä 
kesantona 1 päivästä tammikuuta 15 päivään elokuuta. Ekologiseen alaan kuuluvaa kesantoalaa saa 
kuitenkin käyttää laitumena tai korjata sen kasvuston. Kesannolla ei saa käyttää 
kasvinsuojeluaineita 1 päivästä tammikuuta 15 päivään elokuuta.

Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta 2018 ja on voimassa vuoden 2018 loppuun. Sitä 
sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2018.

Helsingissä x päivänä x kuuta 2018

Maa-ja metsätalousministeri Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska
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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio
Neuvotteleva virkamies 12.7.2018
Suvi Ruuska

Liite 1

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA 
NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 13 JA 
15 §:N VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA

1. Yleistä

Euroopan unionin kokonaan rahoittamista suorista tuista säädetään yhteisen 
maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia 
koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1307/2013, jäljempänä tukiasetus. Tukiasetuksen 
liitteessä I säädetään suoriin tukiin kuuluvista tuista.

Kansallisesti suorista tuista säädetään Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle 
annetussa laissa (193/2013). Lain nojalla on annettu valtioneuvoston asetus 
perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta (234/2015). Asetuksessa 
säädetään perustuen myöntämisen yleisistä edellytyksistä, perustuen ja 
viherryttämistuen tukialueista, tukikelpoisesta alasta, perustuen enimmäismäärän 
jakamisesta tukialueille, perustuen tukioikeuksien tasatukiosan ja tilakohtaisen 
lisäosan arvosta sekä tukioikeuksien siirroista. Lisäksi asetuksessa säädetään 
viherryttämistuen ehdoista, viherryttämistuen määrästä sekä nuoren viljelijän tuen 
ehdoista ja määrästä sekä tukien maksamisesta.

Perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annettua valtioneuvoston 
asetusta ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti. Asetuksen 13 ja 15 §:ää ehdotetaan 
muutettavaksi väliaikaisesti vuoden 2018 loppuun asti oikeudesta poiketa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) No 1307/2013 ja komission delegoidun 
asetuksen (EU) No 639/2014 tietyistä viherryttämistukea koskevista 
täytäntöönpanoehdoista tukivuonna 2018 Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, 
Puolassa, Portugalissa, Suomessa ja Ruotsissa annetun komission 
täytäntöönpanopäätöksen (EU) N:o xxx/2018, jäljempänä täytäntöönpanopäätös, 
toimeenpanemiseksi. Täytäntöönpanopäätöksen mukaan tiettyihin viherryttämistuen 
ehtoihin on mahdollista myöntää helpotuksia vuoden 2018 keväällä tietyillä alueilla 
esiintyneen kuivuuden vuoksi. Poikkeusten avulla voidaan helpottaa viljelijöiden 
mahdollisuuksia käyttää kuivuudesta kärsineillä alueilla viherryttämistuen 
ekologiseksi alaksi ilmoitettuja kesantoaloja laiduntamiseen ja sadonkorjuuseen. Näin 
voidaan helpottaa muun muassa kuivuuden aiheuttamia ongelmia eläinten 
rehuntuotannolle. Poikkeukset viherryttämistuen tukiehtoihin voivat koskea vain 
vuotta 2018. Jäsenvaltion on päätettävä poikkeusten käyttöönotosta viimeistään 
x.x.2018.
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Täytäntöönpanopäätöksen 2 artiklan mukaan mahdollisuus poiketa viherryttämistuen 
ehdoista koskee vain niitä alueita Suomessa, jotka kärsivät kuivuudesta touko- tai 
kesäkuussa 2018 ja joilla kuivuuden aiheuttama rehusadon pieneneminen vaikuttaa 
karjatalouteen. Koska Suomessa koko alue, jolla on voimassa viherryttämistuen 
ekologisen alan velvoite, täyttää edellä mainitut edellytykset, poikkeusta 
sovellettaisiin koko ekologisen alan velvoitteen alueella eli Varsinais-Suomen, 
Uudenmaan ja Ahvenanmaan maakunnissa.

2. Yksityiskohtaiset perustelut

13 §

Perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston 
asetuksen 13 §:ään ehdotetaan lisättäväksi väliaikaisesti vuoden 2018 loppuun asti 
uusi 5 momentti. Uuden 5 momentin mukaan arvioitaessa viherryttämistukeen 
liittyvän viljelyn monipuolistamisvaatimuksen täyttymistä Varsinais-Suomen, 
Uudenmaan tai Ahvenanmaan maakuntien alueilla katsottaisiin, että kesantoala, jota 
on käytetty laitumena tai jolta on korjattu sato, on tukiasetuksen 44 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettu viljelykasvi. Viljelyn monipuolistamisvaatimusta koskevan 
tukiasetuksen 44 artiklan 1 kohdan mukaan viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kahta tai kolmea eri viljelykasvia peltoalan koosta riippuen. Tukiasetuksen 
44 artiklan 4 kohdassa määritellään, mitä katsotaan artiklassa tarkoitetuiksi 
viljelykasveiksi. Kyseisen artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaan viljelykasvilla 
tarkoitetaan kesantomaata. Täytäntöönpanopäätöksen 1 artiklan 1 kohdan mukaan 
Suomi voi päättää, että kesantoala voidaan katsoa viherryttämistuen 
monipuolistamisvaatimuksessa eri viljelykasviksi, vaikka kesantoa olisi laidunnettu tai 
siltä olisi korjattu sato.

15 § Asetuksen 15 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti vuoden 2018
loppuun asti siten, että viherryttämistuen ekologiseen alaan kuuluvaa kesantoalaa saa 
käyttää laitumena tai korjata sen kasvuston. Voimassa olevan asetuksen mukaan 
ekologiseen alaan kuuluvaa kesantoalaa ei saa käyttää laitumena tai korjata sen 
kasvustoa ennen 16.8. Viherryttämistuen ekologiseen alaan kuuluvaa kesantoalaa ei 
saa käyttää maataloustuotantoon ja ala on säilytettävä kesantona 1 päivästä 
tammikuuta 15 päivään elokuuta. Täytäntöönpanopäätöksen 1 artiklan 2 kohdan 
mukaan Suomi voi päättää, että kesantoala katsotaan ekologiseksi alaksi myös siinä 
tapauksessa, että kesantoa olisi laidunnettu tai siltä olisi korjattu sato edellä mainitun 
kesantokauden aikana.

Voimaantulo

Asetuksen olisi tarkoitus tulla voimaan x.x.2018. Sitä sovellettaisiin kuitenkin 
1.1.2018 lähtien. Näin ehdotetut muutokset koskisivat täytäntöönpanopäätöksen 1 
artiklan mukaisesti koko tuki vuotta 2018. Ehdotetut asetusmuutokset olisivat 
voimassa vuoden 2018 loppuun asti eli ne koskisivat vain tuki vuotta 2018.

3. Taloudelliset vaikutukset

Asetusehdotuksella ei ole vaikutuksia valtion talousarvioon.
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Perustuki, viherryttämistuki ja nuoren viljelijän tuki ovat kokonaan Euroopan 
unionin rahoittamaa tukea. Perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän 
tuesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.20.41 
(EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) määrärahasta. Vuoden 2018 valtion talousarvion 
mukaan momentille 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) on budjetoitu varoja 
tukien maksamiseen yhteensä 531,130 miljoonaa euroa. Momentin määrärahasta 
käytetään perustukea varten noin 254,0 miljoonaa euroa, viherryttämistukea varten 
noin 157,5 miljoonaa euroa ja nuoren viljelijän tukea varten noin 10,5 miljoonaa 
euroa. Vastaavat Euroopan unionilta saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.01 
(EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot).

4. Lausunnot

Asetusehdotuksesta pyydettiin lausunto ympäristöministeriöltä, Ahvenanmaan 
maakunnan hallitukselta, Maaseutuvirastolta, Elintarviketurvallisuusvirastolta, 
elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksilta, Maa-ja metsätaloustuottajain 
Keskusliitto MTK ry:Itä, Svenska Lantbruksproducentemas Centralförbund SLC 
rf:ltä, ProAgria Keskusten Liitolta, Svenska lantbrukssällskapens förbund rfdtäja 
Maaseudun Kehittäjät ry:Itä. Lausuntoaikaa oli vain kaksi viikkoa, jotta asetus 
saadaan annettua Euroopan komission asettamassa 30 päivän määräajassa.

Lausunnon antoivat...

5. Laintarkastus

Asetusehdotusta ei ole tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston 
laintarkastusyksikössä asian kiireellisyyden vuoksi.


