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Jakelussa mainitut

LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTAVUODELTA 2022 MAKSETTAVASTA ETELÄ-SUOMEN KANSALLISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON
ASETUKSEN 3 JA 5 §:N MUUTTAMISESTA
Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosasto pyytää lausuntoanne liitteenä olevista luonnoksista. Lausuntoaika on lyhennetty yhteen viikkoon maksuaikataulujen varmistamiseksi. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 29.3.2022 ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.mmm@gov.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 ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola 02951 62193, veli-pekka.reskola@gov.fi ja erityisasiantuntija Pekka Pihamaa 02 951 62289, pekka.pihamaa@gov.fi .

Osastopäällikkö,
ylijohtaja

Minna-Mari Kaila

Neuvotteleva virkamies

Juha Vanhatalo

LIITTEET: Valtioneuvoston asetusluonnos vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §: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
Hedelmän- ja marjanviljelijöidenliitto ry
Kauppapuutarhaliitto ry

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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Puutarhaliitto ry

Allekirjoitettu lausuntopyyntö on maa- ja metsätalousministeriön arkistossa.
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MUISTIO
LUONNOS
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta
Yleistä
Euroopan komissio, jäljempänä komissio, päätti 4.2.2014 Etelä-Suomen kansallisen tukijärjestelmän hyväksymisestä vuosiksi 2014–2020 (C(2014) 510 final). Päätös perustui maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o
234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 214 a artiklaan. Yhteisen markkinajärjestelyasetuksen (EU) N:o 1308/2013 214a artiklaan lisättiin mahdollisuus myöntää Etelä- Suomen kansallista tukea vuonna 2021 ja 2022 samoin ehdoin ja määrin kuin niistä on säädetty komission
päätöksessä (C(2014) 510 final) vuotta 2020 koskien. Etelä-Suomessa tukialueella AB keskeisin
kansallisen tuen tukimuoto on Etelä- Suomen kansallinen tuki. Komission päätöksellä puutarhatalouden tuen (sisältää kasvihuonetuotannon tuen ja puutarhatuotteiden varastointituen)
maksu vuoden 2022 tuotannolle on rajattu enintään 10,90 miljoonaan euroon.
Ukrainan sodan aiheuttaman markkina- ja tuotantohäiriötilanteen vuoksi sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen ja kasvihuonetuen maksatuksia toteutettaisiin normaalia etupainotteisemmin. Tuotannon ongelmat johtuvat sodan aiheuttamista tuotantopanosten ja
markkinoiden häiriöistä. Tuen maksun aikaistaminen pienentäisi riskiä tilojen joutumisesta
maksuvalmiusongelmiin ja helpottaisi tilojen taloudellista tilannetta.
Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 10 e §:n nojalla EteläSuomen kansallista tukea on valtioneuvoston asetuksella 80/2022 säädetty maksettavaksi sikaja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettuna tukena 39 euroa viitemäärän eläinyksikköä kohden. Tuesta maksetaan ennakkona 80 %:a. Saman lain 11 ja 12 §:n nojalla Etelä-Suomen kansallista tukea on valtioneuvoston asetuksella 80/2022 säädetty maksettavaksi puutarhataloudelle kasvihuonetuotannon tukena ja puutarhatuotteiden varastointitukena. Yli seitsemän kuukauden viljelyn tueksi säädettiin 9,0 €/m2 ja lyhyen (2–7 kk) viljelyn tukitasoksi 3,3 €/m2. Valtioneuvoston asetuksella 80/2022 kasvihuonetuotannon tuki on rajattu 9,90 miljoonaan euroon. Tuesta maksetaan ennakkona 80 %:a.
Kummankin tukimuodon osalta ehdotetaan tuen ennakon määrää nostettavaksi.

Ehdotetut muutokset
Ukrainan sodan aiheuttaman markkina- ja tuotantohäiriötilanteen aiheuttamaa taloudellisen
tilanteen heikkenemistä helpotetaan maksamalla tukea normaalia vuotta etupainotteisemmin. Sekä sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea että kasvihuonetuotannon tukea maksettaisiin ennakkona 95 %:a aiemman 80 %:n sijasta.

4 (5)

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, ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund rf:ltä ,
Kauppapuutarhaliitto ry:ltä, Puutarhaliitto ry:ltä ja Hedelmän- ja marjanviljelijäin liitto ry:ltä.
Saaduista lausunnoista..
Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan xx päivänä xxxxxkuuta 2022.

Taloudelliset vaikutukset
Ehdotuksella ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia verrattuna valtioneuvoston asetuksella
80/2022 päätettyyn määrärahan käyttöön. Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja
puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2022 osoitettu varat yhteensä 330,2 miljoonan
euron suuruiseen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. Muut momentilta 30.20.40
rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.

LUONNOS
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta
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Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen
(80/2022) 3 §:n 2 momentti ja 5 §:n 5 momentti seuraavasti:

3§
Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen määrä ja ennakko

-Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen ennakkoa voidaan myöntää 95 prosenttia hakijan hallinnassa 1 päivänä maaliskuuta 2022 olevan viitemäärän perusteella lasketusta tuen määrästä.

5§
Kasvihuonetuotannon tuen määrä ja ennakko

--Kasvihuonetuotannon tuen ennakko on 95 prosenttia haetun viljelyalan perusteella laskettavasta
tuesta.
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