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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

MUISTIO

LUONNOS

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2022 MAKSETTAVASTA POHJOISESTA
TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 19 §:N MUUTTAMISESTA
Yleistä
Maa- ja puutarhatalouden tukijärjestelmä muodostuu Euroopan unionin kokonaan rahoittamista suorista tuista, osarahoittamista luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristökorvauksesta sekä EU:n tukijärjestelmiä täydentävistä kansallisista tuista. Pohjoiseen tukeen
oikeuttavilla C-tukialueilla Keski- ja Pohjois-Suomessa keskeisimmät kansallisen tuen tukimuodot ovat pohjoinen tuki sekä luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa. Lisäksi pohjoisen tuen alueella maksetaan eräitä muita kansallisia tukia, kuten mehiläistalouden tukea.
Suomen liittymissopimuksen 142 artiklan mukaisesti Euroopan komissio, jäljempänä komissio, on antanut Suomelle luvan myöntää pitkäaikaisia kansallisia tukia sen varmistamiseksi,
että maataloutta ylläpidetään pohjoisilla alueilla. Pohjoista tukea myönnetään erityisesti perinteisen alkutuotannon ja jalostuksen ylläpitämiseksi, maataloustuotteiden tuotannon, kaupan ja
jalostuksen rakenteiden parantamiseksi, kyseisten tuotteiden markkinoille saattamisen helpottamiseksi ja ympäristönsuojelun ja maaseudun säilyttämisen varmistamiseksi.
Pohjoisen tuen maksaminen perustuu komission liittymissopimuksen 142 artiklan perusteella
antamiin pohjoisen tuen päätöksiin. Vuonna 2022 tukea maksetaan Euroopan komission pohjoista tukea koskevan päätöksen C(2021)8773 perusteella.

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 11 §:n nojalla
pohjoista tukea on valtioneuvoston asetuksella 81/2022, sellaisena kuin se on asetuksessa xxx/2022, säädetty maksettavaksi puutarhataloudelle kasvihuonetuotannon tukena ja puutarhatuotteiden varastointitukena. Yli seitsemän kuukauden viljelyn tueksi
säädettiin 17,9 €/m2 ja lyhyen (2–7 kk) viljelyn tukitasoksi 6,6 €/m2.
Kasvihuonetuotannon yhteenlaskettu pinta-ala tukialueella C on kevään 2022 kasvihuonetuen haun perusteella yhteensä noin xxx hehtaaria, joka on noin xxxi hehtaaria
ennakoitua suurempi/pienempi.

Muutosehdotukset
Tukikelpoisen kasvihuonetuotannon toteutuneen pinta-alan perusteella laskettu tukimäärä valtioneuvoston asetuksen 81/2022, sellaisena kuin se on asetuksessa xxx/2022
tukitasoin olisi xx,xx miljoonaa euroa. Menekki on ennakoitua suurempi/pienempi.
Kasvihuonetuotannon yksikkötuen tasoja ehdotetaan nostettavaksi/laskettavaksi, jotta
tukimenekki olisi lähempänä jakoehdotuksessa pohjoisen tuen alueelle kohdennettua
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summaa. 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. Asetusmuutoksella tarkennettaisiin kasvihuonetuotannon tukitasoja siten, että toteutuva tukimenekki vastaisi mahdollisimman tarkoin ennalta suunniteltua tuen kokonaismäärää.
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 ja Puutarhaliitto ry:ltä. Saaduista lausunnoista..
Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan xx päivänä xxxxkuuta 2019.
Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan xx päivänä xxxxkuuta 2022.

Taloudelliset vaikutukset
Ehdotuksella ei ole taloudellisia vaikutuksia verrattuna valtioneuvoston asetuksella 81/2022,
sellaisena kuin se on asetuksessa xxx/2022, päätettyyn määrärahan käyttöön. Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2022 osoitettu varat yhteensä 330,20 miljoonan euron suuruiseen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen
tukeen. Tämän lisäksi valtion vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa momentille 30.20.40 on
esitetty xx miljoonan euron lisäystä. Muut momenteilta 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.

