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Jakelussa mainitut

LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2019 MAK
SETTAVASTA MEHILÄISTALOUDEN KANSALLISESTA PESÄKOHTAISESTA TUESTA

Maa-ja metsätalousministeriön ruokaosasto pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnok
sesta. Lausuntoaika on lyhennetty neljään viikkoon hakuaikataulujen varmistamiseksi. Lau
sunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 14.3.2019 ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen 
kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa-ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VAL
TIONEUVOSTO.

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 erityisasiantuntija Mika Survonen 02951 62215, mika.survonen@mmm.fi..

Osastopäällikön sijaisena, 
apu lai sosastopääl 1 i kkö

Neuvotteleva virkamies

Taina Aaltonen

(s*__
Juha Vanhatalo

LIITTEET: Valtioneuvoston asetusluonnos vuodelta 2019 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pe- 
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ProAgria Svenska lantbruksällskapens Förbund rf 
Suomen Mehiläishoitajain Liitto ry



MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio
LUONNOS

VUODELTA 2019 MAKSETTAVA MEHILÄISTALOUDEN KANSALLINEN PESÄKOH- 
TAINEN TUKI

1. Yleistä

Maa- ja puutarhatalouden kansallisena tukena maksettava mehiläistalouden pesäkoh- 
tainen tukijärjestelmä on hyväksytty nykymuodossaan alun perin 16.4.2002 komission 
päätöksellä C(2002)786 (tuki nro N 137/01). Pesäkohtaisen tuen tavoitteena on Suo
men epäedullisista luonnonolosuhteista johtuvan kilpailuhaitan kompensoiminen sekä 
mehiläistalouden jatkuvuuden ja kehittymismahdollisuuksien turvaaminen. Nykyisin 
tuen myöntö valtuus tulee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 
1308/2013 215 artiklasta, jonka perusteella mehiläistuotannon ja kaupan pitämisen 
kehittämisohjelman osana on hyväksytty nykyinen valtiontuki komission täytäntöön
panopäätöksellä (EU) 2016/1102 jäsenvaltioiden Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti esittämien mehiläistuotteiden tuotannon ja 
kaupan pitämisen parantamista koskevien kansallisten ohjelmien hyväksymisestä.

Mehiläistalouden kansallista tukea ehdotetaan maksettavaksi xx,xx euroa talvehtinutta 
ja jakautumatonta mehiläisyhteiskuntaa kohti eli xxxx kuin vuonna 2018. Mehiläista
louden pesäkohtaista tukea arvioidaan maksettavan noin xx xxx mehiläisyhteiskunnal- 
le.

Tuen myöntämisehdot olisivat siten xxx asialliselta sisällöltään mukaan lukien rekiste
röintivaatimukset samat kuin tukivuonna 2018.

Asetusluonnoksesta on pyydetty lausuntoa Valtiovarainministeriöltä, Ruokavirastolta, 
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksien Maaseutu-ja energia -yksiköiltä, Maa-ja 
metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:Itä, Svenska Lantbruksproducentemas cent- 
ralförbund SLC r.f.dtä, ProAgria Keskusten Liitto ryrltä, ProAgria Svenska lantbruk- 
sällskapens Förbund rfdtä sekä Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML rydtä. Lausun
toapa lyhennettiin neljään viikkoon tukihakuaikataulujen varmistamiseksi. Lausunto
ja antoivat..

2. Yksityiskohtaiset perustelut

1 § Yleistä. Mehiläistalouden kansallinen pesäkohtainen tuki myönnettäisiin maa- ja 
puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 3 kohdassa tarkoi
tettuna muuna kansallisena tukena.

2 § Määritelmät. Mehiläistarhaa) alla tarkoitettaisiin luonnollista henkilöä, luonnollis
ten henkilöiden muodostamaa yhtymää tai jakamatonta kuolinpesää sekä luonnollisten 
henkilöiden muodostamaa avointa yhtiötä, kommandiittiyhtiötä, osuuskuntaa, osake
yhtiötä ja yhdistystä taikka säätiötä, julkisoikeudellista yhteisöä, koulutilaa tai vanki
latilaa, joka harjoittaa mehiläistaloutta, mehiläisyhteiskunnalla Suomessa sijaitsevaa, 
kesymehiläisistä (Apis mellifera) koostuvaa emon, työmehiläisten ja sikiöiden sekä
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niiden hoitamiseen tarvittavan pesäkaluston muodostamaa kokonaisuutta ja tuotanto- 
kaudella aikaa 1 päivästä kesäkuuta 30 päivään syyskuuta 2019.

3 § Tuen myöntämisen edellytykset. Tuen myöntämisen edellytyksenä olisi vähintään 
15 talvehtineen mehiläisyhteiskunnan hallinta omistajana, vuokramiehenä taikka tes
tamenttiin, muuhun perintöoikeudelliseen saantoon tai muuhun saantokirjaan perustu
van käyttöoikeuden nojalla tuotantokauden 2019 ajan. Mehiläistarhaajalla olisi oltava 
viimeksi toimitetun tai sitä edeltävän verotuksen mukaan tai tuen hakemista edeltävä
nä vero vuonna mehiläistalouden myynnistä tuloa. Toimintaa aloitettaessa olisi osoitet
tava toiminnan aloittamisesta aiheutuneita menoja. Tuen saamisen edellytyksenä olisi, 
että mehiläisyhteiskuntia on tuotantokauden aikana hoidettu siten, että niistä voidaan 
kerätä normaali hunajasato. Tuen myöntäminen ja maksaminen edellyttäisi myös, että 
mehiläistarhaaja noudattaa mitä eläintunnistusj ärj estelmästä annetussa laissa 
(238/2010) ja sen nojalla annetuissa säädöksissä mehiläisistä säädetään.

4 § Tuotantokaudella tapahtunut mehiläisyhteiskuntien määrän alentuminen. Tukea 
voitaisiin myöntää tuotantokaudella tuhoutuneesta mehiläisyhteiskunnasta, jos tuhou
tumisen syynä on ollut eläintauti, petoeläimen aiheuttama vahinko tai muu vastaava 
mehiläistarhaaj asta riippumaton poikkeuksellinen syy. Mehiläisyhteiskuntien määrän 
alentumisesta olisi toimitettava selvitys. Jos mehiläisyhteiskuntien määrä olisi vähen
tynyt eläintaudin takia, selvityksen liitteenä olisi lisäksi oltava eläinlääkärin antama 
todistus.

5 § Tuotantokauden ulkopuolella tapahtunut mehiläisyhteiskuntien määrän alentumi
nen. Jos tuen myöntämisen perusteena olevien talvehtineiden mehiläisyhteiskuntien 
määrä olisi talvituhojen, eläintautien tai muun vastaavan mehiläistarhaaj asta riippu
mattoman poikkeuksellisen syyn takia ollut vähintään kolmasosan pienempi kuin va
kiintunut määrä, tuki voidaan myöntää tuki vuoden 2018 lopullisten määrien perusteel
la. Tätä määrää voitaisiin käyttää tuen myöntämisen perusteena korkeintaan kahtena 
peräkkäisenä tukivuonna. Tukea voitaisiin myöntää tuhoutuneesta mehiläisyhteiskun
nasta, vastaavasti kuin tuotantokaudella.

6 § Tuen määrä. Pesäkohtaista tukea esitetään maksettavaksi xx,xx euroa mehiläisyh- 
teiskuntaa kohti.

7 § Mehiläisyhteiskuntien hoitotapaan liittyvät seuraamukset. Mehiläisyhteiskunnasta 
ei myönnettäisi tukea, jos sen hoitotapa ei täyttäisi tuotantokauden aikana hoitaa sitä, 
että siitä voidaan kerätä normaali sato tuen myöntämisvuonna.

8 § Voimaantulo. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan x.x.2019.

3. Taloudelliset vaikutukset

Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) 
on vuonna 2019 osoitettu varat yhteensä 322,70 miljoonan euron suuruiseen maa-ja 
puutarhatalouden kansalliseen tukeen. Mehiläistalouden kansalliseen tukeen vuodelta 
2019 arvioidaan tarvittavan x,xx miljoonaa euroa. Tarvittava määräraha on otettu 
huomioon maa-ja puutarhatalouden kansallisen tuen jakoehdotusta laadittaessa. Muut
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momentilta 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan 
riittävän ehdotettuun tarkoitukseen



Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta 
pesäkohtaisesta tuesta LUONNOS

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa-ja puutarhatalouden kansallisista tuista 
annetun lain (1559/2001) 4 §:n 2 momentin, 15 §:n 3 momentin ja 24 §:n 2 momentin nojalla, 
sellaisena kuin niistä on 4 §:n 2 momentti laissa 457/2010:

l§

Yleistä

Maa-ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 3 kohdassa 
tarkoitettuna muuna kansallisena tukena voidaan myöntää mehiläistalouden toimintaedellytysten 
turvaamiseksi mehiläistalouden kansallista pesäkohtaista tukea vuodelta 2019 siten kuin tässä 
asetuksessa säädetään.

2§

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) mehiläistarhaa)alla luonnollista henkilöä, luonnollisten henkilöiden muodostamaa yhtymää tai 
jakamatonta kuolinpesää sekä luonnollisten henkilöiden muodostamaa avointa yhtiötä, 
kommandiittiyhtiötä, osuuskuntaa, osakeyhtiötä ja yhdistystä taikka säätiötä, julkisoikeudellista 
yhteisöä, koulutilaa tai vankilatilaa, joka harjoittaa mehiläistaloutta;

2) mehiläisyhteiskunnalla Suomessa sijaitsevaa, kesymehiläisistä (Apis mellifera) koostuvaa emon, 
työmehiläisten ja sikiöiden sekä niiden hoitamiseen tarvittavan pesäkaluston muodostamaa 
kokonaisuutta;

3) tuotantokaudella aikaa 1 päivästä kesäkuuta 30 päivään syyskuuta 2019.

3§

Tuen myöntämisen edellytykset

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että mehiläistarhaaja hallitsee omistajana tai vuokramiehenä 
taikka testamenttiin, muuhun perintöoikeudelliseen saantoon tai muuhun saantokirjaan perustuvan 
käyttöoikeuden nojalla vähintään viittätoista talvehtinutta mehiläisyhteiskuntaa tuotantokauden 
ajan. Tukea ei myönnetä hakuvuoden keväällä tehdyistä jaokkeista eikä parveilun seurauksena 
syntyneistä uusista mehiläisyhteiskunnista.

Tuen myöntämisen perusteena olevia mehiläisyhteiskuntia tulee tuotantokauden aikana hoitaa siten, 
että niistä voidaan kerätä normaali sato tuen myöntämisvuonna.

Mehiläistarhaa) alla tulee olla viimeksi toimitetun tai sitä edeltävän verotuksen mukaan taikka tuen 
hakemista edeltävänä verovuonna tuloa mehiläistaloustuotteiden myynnistä. Hakijan tulee esittää 
selvitys tulojen määrästä.



Jos hakija on aloittanut mehiläistalouden harjoittamisen tuen hakemista edeltävän vuoden aikana tai 
sen jälkeen eikä voi osoittaa hänellä olleen tuloja 3 momentissa tarkoitetulla tavalla, hakijan tulee 
osoittaa, että hänellä on ollut toiminnan aloittamiseen tarvittavia hankintamenoja.

Tuen myöntäminen ja maksaminen edellyttää, että mehiläistarhaaja noudattaa mitä 
eläintunnistusjärjestelmästä annetussa laissa (238/2010) ja sen nojalla annetuissa säädöksissä 
mehiläisistä säädetään.

4§

Tuotantokaudella tapahtunut mehiläisyhteiskuntien määrän alentuminen

Tukea voidaan myöntää tuotantokaudella tuhoutuneesta mehiläisyhteiskunnasta, jos tuhoutumisen 
syynä on ollut eläintauti, petoeläimen aiheuttama vahinko tai muu vastaava mehiläistarhaajasta 
riippumaton poikkeuksellinen syy.

Mehiläisyhteiskuntien määrän alentumisesta on toimitettava selvitys. Jos mehiläisyhteiskuntien 
määrä on vähentynyt eläintaudin takia, selvityksen liitteenä on lisäksi oltava eläinlääkärin antama 
todistus.

5§

Tuotantokauden ulkopuolella tapahtunut mehiläisyhteiskuntien määrän alentuminen

Jos tuen myöntämisen perusteena olevien talvehtineiden mehiläisyhteiskuntien määrä on 
talvituhojen, eläintautien tai muun vastaavan mehiläistarhaaj asta riippumattoman poikkeuksellisen 
syyn takia ollut vähintään kolmasosan pienempi kuin vakiintunut määrä, tuki voidaan myöntää sen 
määrän perusteella, joka on ilmoitettu vuoden 2018 tukihakemuksessa tai joka on todettu 
tuki vuoden 2018 valvonnassa, jos valvonnassa todettu määrä on ilmoitettua pienempi.
Vakiintunutta mehiläisyhteiskuntien määrää voidaan käyttää tuen myöntämisen perusteena 
korkeintaan kahtena peräkkäisenä tukivuonna.

Tukea voidaan myöntää tuhoutuneesta mehiläisyhteiskunnasta, jos tuhoutumisen syynä on ollut 
petoeläimen aiheuttama vahinko.

Mehiläisyhteiskuntien määrän alentumisesta on toimitettava selvitys tukihakemuslomakkeen 
liitteenä. Jos mehiläisyhteiskuntien määrä on alentunut eläintaudin takia, tukihakemuksen liitteenä 
on lisäksi oltava eläinlääkärin antama todistus.

6§

Tuen määrä

Pesäkohtaista tukea maksetaan xx,xx euroa mehiläisyhteiskuntaa kohti.

7§

Mehiläisyhteiskuntien hoitotapaan liittyvät seuraamukset

Mehiläisyhteiskunnasta ei myönnetä tukea, jos sen hoitotapa ei täytä 3 §:n 2 momentissa säädettyjä 
vaatimuksia.


