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Jakelussa mainitut  

 

  

LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2021 MAK-

SETTAVASTA SOKERIJUURIKKAAN KULJETUSTUESTA 

   

 

Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosasto pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnok-

sesta.  Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 4.1.2022 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 lausunnonantomah-

 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.vanhatalo@gov.fi 

sekä erityisasiantuntija Mika Survonen 02951 62215, mika.survonen@gov.fi . 

 

 

Osastopäällikkö,     

 ylijohtaja   Minna-Mari Kaila 

 

Neuvotteleva virkamies  Juha Vanhatalo 

 

LIITTEET: Valtioneuvoston asetusluonnos vuodelta 2021 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta       

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    

 Sucros Oy 
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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ               Muistio      LUONNOS                           
       

  

   

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2021 MAKSETTAVASTA SOKERIJUURIKKAAN 

KULJETUSTUESTA 

 

 

 

1. Yleistä  

 

Sokerijuurikkaan tuotannon kannattavuusedellytysten turvaamiseksi ja Suomen ainoan sokeri-

tehtaan raaka-aineen saannin varmistamiseksi määräaikaista sokerijuurikkaankuljetustukea on 

tarkoitus maksaa vielä vuodelta 2021.  

 

Tuki on kuljetusmatkasta riippuen x,xx—x,xx euroa tonnilta korkeampi verrattuna edeltävään, 

tukivuodelta 2020 maksettuun, sokerijuurikkaan kuljetustukeen. Kokonaistukimäärä tarkoituk-

seen on noin x,xx miljoonan euroa. Tukitaso liittyy siihen, että käytettävissä oleva määräraha, 

sokerijuurikkaan viljelijöiden sopimusmäärät muuttuvat vuosittain kuten sekin, miltä etäisyy-

deltä juurikkaita kuljetetaan. Tällöin joudutaan sopeuttamaan tukitasot käytettävissä olevaan 

määrärahaan jotta pysytään näissä määräraharajoitteissa.  

 

Asetusluonnoksesta on pyydetty lausuntoa valtiovarainministeriöltä, Ruokavirastolta, Elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien Maaseutu ja energia -yksiköiltä, Maa- ja metsätalous-

tuottajain keskusliitto MTK ry:ltä ja, Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC 

r.f.:ltä, ProAgria Keskusten Liitto ry:ltä, ProAgria Svenska lantbruksällskapens Förbund rf:ltä 

sekä Sucros Oy:ltä. Lausuntopyyntö on ollut myös maa- ja metsätalousministeriön internet-si-

vuilla. Saaduista lausunnoista..  

 

2. Yksityiskohtaiset perustelut 

1 § Soveltamisala. Tuki maksettaisiin maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista an-

netun lain (1559/2001) 6 §:n 3 kohdassa tarkoitettuna muuna kansallisena tukena. 

2 § Tuen määräytyminen. Sokerijuurikkaan kuljetustukea ehdotetaan maksettavaksi 

kuljetusmatkasta riippuen x,xx—xx,xx euroa tonnilta. Sokerijuurikkaan kuljetustuki 

myönnettäisiin viljelijälle, joka on viljellyt sokerijuurikasta kasvukaudella 2021. Tuki 

maksettaisiin viljelijän markkinointivuotta 2021/2022 koskevan toimitussopimuksen 

Polsokerimäärän ja kuljetusmatkan perusteella. Polsokeri määritellään toimitussopi-

muksessa tonneina puhtaita juurikkaita kertomatuloksena sokeripitoisuusmäärä-prosen-

tilla kerrottuna. Kuljetusmatkana käytettäisiin eri toimituspaikkojen keskimääräistä kul-

jetusetäisyyttä tehtaalle lyhintä liikennöitävissä olevaa tiereittiä pitkin 

3 § Tuen myöntäminen ja maksaminen. Tuki maksettaisiin maatalousalan vähämerki-

tyksisenä ns. de minimis-tukena (Komission asetus (EU) N:o 1408/2013). Asetuksen 

mukaan vähämerkityksisen tuen kokonaismäärä ei saa tuensaajakohtaisesti ylittää 3 ar-

tiklan 2 kohdan mukaista määrää kolmen verovuoden aikana. Tähän määrään luetaan 

kaikki hakijalle kolmen verovuoden jaksolla myönnetyt maatalousalan vähämerkityksi-

set tuet. Lisäksi rajoitteena on, että kaikkien tuen hakijalle kolmen verovuoden jaksolla 
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myönnettyjen vähämerkityksisten tukien yhteismäärä ei saa ylittää komission asetuksen 

(EU) N:o 1407/2013 3 artiklan 2 kohdan mukaista 200 000 euron enimmäismäärää. 

4 § Voimaantulo. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan xx päivänä xxxxxkuuta 2022. 

Liite SOKERIJUURIKKAAN KULJETUSTUEN MÄÄRÄ. Sokerijuurikkaan kuljetustu-

kea ehdotetaan maksettavaksi kuljetusmatkasta riippuen x,xx—xx,xx euroa tonnilta. 

Tuki olisi kuljetusmatkan mukaan nouseva xxx kilometriin saakka.  

 

Taloudelliset vaikutukset 

 

Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tu-ki) on 

vuonna 2022 osoitettu varat yhteensä xxx,xx miljoonan euron suuruiseen maa- ja puutarhata-

louden kansalliseen tukeen. Sokerijuurikkaan kuljetustukeen vuodelta 2021 arvioidaan tarvitta-

van x,xx miljoonaa euroa. Tarvittava määräraha on otettu huomioon maa- ja puutarhatalouden 

kansallisen tuen 2010 jakoehdotusta laadittaessa. Muut momentilta 30.20.40 rahoitettavat koh-

teet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen. 
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LUONOS 

 

 

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavasta sokerijuurikkaan kulje-
tustuesta  

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista anne-

tun lain (1559/2001) 7 §:n 1 momentin ja 15 §:n 3 momentin nojalla: 

1 § 

Soveltamisala 

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 3 kohdassa tarkoitettuna 

muuna kansallisena tukena voidaan maksaa sokerijuurikkaan viljelijöille sokerijuurikkaan kuljetustu-

kea vuodelta 2021 siten kuin tässä asetuksessa säädetään. 

2 § 

Tuen määräytyminen 

Tuki myönnetään tuen hakijalle, joka on viljellyt sokerijuurikasta kasvukaudella 2021. Tuki määräy-

tyy markkinointivuotta 2021/2022 koskevan toimitussopimuksen polsokerimäärän ja kuljetusmatkan 

perusteella liitteen mukaisesti. Polsokerimäärä lasketaan kertomalla puhtaiden juurikkaiden määrä 

tonneina juurikkaiden sokeripitoisuudella, joka on mitattu polarimetrisellä menetelmällä. Kuljetus-

matka on sokerijuurikkaan eri toimituspaikkojen keskimääräinen kuljetusetäisyys tehtaalle lyhintä 

liikennöitävissä olevaa tiereittiä pitkin. 

3 § 

Tuen myöntäminen ja maksaminen 

Tuki myönnetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltami-

sesta vähämerkityksiseen tukeen maatalousalalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 1408/2013 

3 artiklassa tarkoitettuna vähämerkityksisenä tukena. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että haki-

jalle vähämerkityksisenä tukena maatalousalalla myönnettyjen tukien yhteismäärä ei ylitä sen vero-

vuoden, jolloin vähämerkityksinen tuki myönnetään, ja sitä edeltäneen kahden verovuoden ajanjak-

solla (viitekausi) 3 artiklan 2 kohdan mukaista enimmäismäärää. Edellytyksenä on lisäksi, että kaik-

kien hakijalle viitekaudella myönnettyjen vähämerkityksisten tukien yhteismäärä ei ylitä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tu-

keen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013  3 artiklan 2 kohdan mukaista enimmäismää-

rää. 

Sokerijuurikkaan kuljetustuki katsotaan myönnetyksi 1 momentissa ensiksi mainitun asetuksen 3 ar-

tiklan 4 kohdassa säädetyllä tavalla, kun tuen maksamisesta on annettu maksulupa. 
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4 § 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan xx päivänä xxxxxkuuta 2022. 

 

Liite 

SOKERIJUURIKKAAN KULJETUSTUEN MÄÄRÄ 

Kuljetusmatka, kilometriä Tuki, euroa/tonni 

enintään 5 x,xx 

yli 5 ja enintään 10 x,xx 

yli 10 ja enintään 15 x,xx 

yli 15 ja enintään 20 x,xx 

yli 20 ja enintään 25 x,xx 

yli 25 ja enintään 30 x,xx 

yli 30 ja enintään 35 x,xx 

yli 35 ja enintään 40 x,xx 

yli 40 ja enintään 45 x,xx 

yli 45 ja enintään 50 x,xx 

yli 50 ja enintään 60 xx,xx 

yli 60 ja enintään 70 xx,xx 

yli 70 ja enintään 80 xx,xx 

yli 80 ja enintään 90 xx,xx 

yli 90 ja enintään 100 xx,xx 

yli 100 ja enintään 110 xx,xx 

yli 110 ja enintään 120 xx,xx 

yli 120 ja enintään 130 xx,xx 

yli 130 ja enintään 140 xx,xx 

yli 140 ja enintään 150 xx,xx 

yli 150 ja enintään 160 xx,xx 

yli 160 xx,xx 
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