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VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSTUKIJÄRJESTELMÄN KANSALLISEN 
VARANNON KÄYTÖSTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 6 §:N 
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 17 §:n 3 momentin ja 18 §:n 3 momentin perusteella on annettu 
valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä (59/2015). Asetuksella 
säädetään tarkemmin kansallisen varannon perustamisesta, perusteista, joilla tukioikeuksia voidaan 
myöntää kansallisesta varannosta, tukioikeuksien myöntöperusteiden etusijajärjestyksestä, 
myönnettävien tukioikeuksien arvon muuttamisesta ja tukioikeuksien siirtämisestä kansalliseen 
varantoon. 
 
Perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annettua valtioneuvoston asetusta ehdotetaan 
muutettavaksi.  
 
 
2. Asetuksen sisältö 
 
6 § 1 mom. 
Asetuksen 6 §:n 1 momenttiin tehtäisiin teknisluonteinen muutos, jolla muutettaisiin varantohaun 
päättymispäivä koskemaan vuoden 2021 sijasta vuotta 2022. Muilta osin momentin sisältöä ei 
muutettaisi. 
 
Asetuksen olisi tarkoitus tulla voimaan x.x.2022. 
 
 
3. Taloudelliset vaikutukset 
 
Perustuki on kokonaan Euroopan unionin rahoittamaa tukea. Perustuesta aiheutuvat kustannukset 
maksetaan valtion talousarvion momentin 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) 
määrärahasta. Vuoden 2022 valtion talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 146/2021) 
mukaan momentille 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) on budjetoitu varoja tukien 
maksamiseen yhteensä 518,700 miljoonaa euroa. Momentin määrärahasta käytetään vuonna 2022 
perustukea varten enintään noin 250,470 miljoonaa euroa, josta perustukijärjestelmän kansallisen 
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varannon osuus on noin 0,35 miljoonaa euroa. Vastaavat Euroopan unionilta saatavat tulot 
tuloutetaan momentille 12.30.01 (EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot). 

Vuonna 2015 perustetussa perustukijärjestelmän kansallisessa varannossa on tällä hetkellä noin 
0,35 miljoonaa euroa. Määrän arvioidaan riittävän kansallisesta varannosta vuonna 2022 haettavien 
tukioikeuksien myöntämiseen. 
 
 
4. Lausunnot 
 
Asetusehdotuksesta pyydettiin lausunto valtiovarainministeriöltä, Ruokavirastolta, elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksilta, Maatalousyrittäjäin eläkelaitokselta, Maa- ja 
metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:ltä, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund 
SLC rf:ltä, ProAgria Keskusten Liitolta, Svenska lantbrukssällskapens förbund rf:ltä ja Maaseudun 
Kehittäjät ry:ltä. 
 
Lausunnon antoivat  
 
 
5. Laintarkastus 
 
Asetusehdotusta ei ole tarkastettu oikeusministeriön laintarkastuksessa asian vähäisen yleisen 
merkityksen vuoksi. 
 

 

 

 

 

 


