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Jakelussa mainitut

LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2021 MAKSETTAVASTA POHJOISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 9 §:N
MUUTTAMISESTA
Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosasto pyytää lausuntoanne liitteenä olevista luonnoksista. Lausuntoaika on lyhennetty kolmeen viikkoon maksuaikataulujen varmistamiseksi. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 3.2.2022 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 antomahdollisuudesta kannustetaan välittämään edelleen. Lausuntopyyntö on myös maa- ja metsätalousministeriö 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.vanhatalo@gov.fi
sekä erityisasiantuntija Pekka Pihamaa 02 951 62289, pekka.pihamaa@gov.fi .

Osastopäällikkö,
ylijohtaja

Minna-Mari Kaila

Neuvotteleva virkamies

Juha Vanhatalo

LIITTEET: Valtioneuvoston asetusluonnos vuodelta 2021 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §: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
Allekirjoitettu lausuntopyyntö on maa- ja metsätalousministeriön arkistossa.

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY

▴ PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO (Helsinki)

▴ PB 30, 00023 STATSRÅDET (Helsingfors)

▴ PO Box 30, FI-00023 GOVERNMENT, Finland (Helsinki)

▴ puh. 0295 16 001 ▴ faksi (09) 160 54202

▴ tfn 0295 16 001 ▴ fax (09) 160 54202

▴ tel. +358 295 16 001 ▴ fax +358 9 160 54202
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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

MUISTIO

LUONNOS

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2021 MAKSETTAVASTA POHJOISESTA
TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 9 §:N MUUTTAMISESTA
Yleistä
Maa- ja puutarhatalouden tukijärjestelmä muodostuu Euroopan unionin kokonaan rahoittamista suorista tuista, osarahoittamista luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden
ympäristökorvauksesta sekä EU:n tukijärjestelmiä täydentävistä kansallisista tuista.
Pohjoiseen tukeen oikeuttavilla C-tukialueilla Keski- ja Pohjois-Suomessa keskeisimmät kansallisen tuen tukimuodot ovat pohjoinen tuki sekä luonnonhaittakorvauksen
kansallinen lisäosa. Lisäksi pohjoisen tuen alueella maksetaan eräitä muita kansallisia
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, maataloustuotteiden tuotannon, kaupan ja jalostuksen rakenteiden parantamiseksi, kyseisten
tuotteiden markkinoille saattamisen helpottamiseksi ja ympäristönsuojelun ja maaseudun säilyttämisen varmistamiseksi.
Pohjoisen tuen maksaminen perustuu komission liittymissopimuksen 142 artiklan perusteella antamiin pohjoisen tuen päätöksiin. Voimassa oleva komission pohjoista tukea koskeva päätös tukea haettaessa oli K(2016)4819.
Valtioneuvoston asetuksella 100/2021 on säädetty, että maidon tuotantotukea voitiin
myöntää hakijalta vuonna 2021 markkinointiin ostetusta ja hyväksytystä maidosta tai
maidon suoramyynnistä enintään 161,2 miljoonaa euroa.
Vuodelta 2021 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun asetuksen tukitasot perustuivat syksyllä 2020 tehtyyn arvioon tukikelpoisista määristä.
Muutosehdotukset
Vuodelta 2021 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettua valtioneuvoston asetusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että myönnettävän tuen kokonaismäärä vastaisi sille
asettua enimmäismäärää. Tällöin tukitasot x.xx.-xx.xx.2021 olisivat seuraavat:
Tukialue

senttiä/litra

C1

x,x
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C2

x,x

C2 pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet x,x
C3 alue P1

xx,x

C3 alue P2

xx,x

C3 alueet P3 ja P4

xx,x

C4 alue P4

xx,x

C4 alue P5

xx,x

Asetusluonnoksesta on pyydetty lausuntoa valtiovarainministeriöltä, Ruokavirastolta,
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten Maaseutu- ja energia -yksiköiltä, Maa- ja
metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:ltä, Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:ltä, Pro Agria Keskusten Liitto ry:ltä ja ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund rf:ltä. Lausuntoaika lyhennettiin kolmeen viikkoon maksuaikataulujen varmistamiseksi. Saaduista lausunnoista
Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan xx päivänä xxxxkuuta 2022.

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 332,00 miljoonan
euron suuruiseen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. Muut momentilta 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.
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Valtioneuvoston asetus
LUONNOS
vuodelta 2020 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan vuodelta 2021 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (9/2020) 9 §:n 1
momentti seuraavasti:
9§
Maidon tuotantotuki

Maidon tuotantotukea myönnetään hakijalta vuonna 2021 markkinointiin ostetun ja hyväksytyn maidon tai maidon suoramyynnin perusteella enintään seuraavasti:
Tukialue
senttiä/litra
C1
x,x
C2
x,x
C2 pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet x,x
C3 alue P1
xx,x
C3 alue P2
xx,x
C3 alueet P3 ja P4
xx,x
C4 alue P4
xx,x
C4 alue P5
xx,x
-------Tämä asetus tulee voimaan xx päivänä xxxxkuuta 2022.

