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MUISTIO
LUONNOS

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun
valtioneuvoston asetuksen 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.

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 11 §: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 10,90 miljoonaan
euroon.

Kasvihuonetuotannon yhteenlaskettu pinta-ala tukialueella AB on kevään 2022 kasvihuonetuen
haun perusteella yhteensä noin xxx,x hehtaaria, joka on noin x,x hehtaaria ennakoitua
suurempi/pienempi.

Ehdotetut muutokset yksikkötukien tasoon
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Tukikelpoisen kasvihuonetuotannon toteutuneen pinta-alan perusteella laskettu tukimäärä
valtioneuvoston asetuksen 80/2022 tukitasoin olisi xx,xx miljoonaa euroa. Tästä johtuen
ehdotetaan, että kasvihuonetuotannon yksikkötuen tasoja laskettaisiin/nostettaisiin, jotta
kasvihuonesektorille kohdentuisi jakoehdotusta laadittaessa suunniteltu tuen kokonaismäärä. Yli
seitsemän kuukauden viljelyn tueksi säädettäisiin x,x €/m2 ja lyhyen (2–7 kk) viljelyn tukitasoksi
x,x €/m2. Tukimenekki ehdotettujen muutosten jälkeen olisi xx,xx miljoonaa euroa.

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. Saaduista
lausunnoista..

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan xx päivänä xxxxkuuta 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. Tämän lisäksi valtion vuoden
2022 toisessa lisätalousarviossa momentille 30.20.40 on esitetty 22 miljoonan euron lisäystä. Muut
momentilta 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän
ehdotettuun tarkoitukseen.

