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LUONNOS
MUISTIO
VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2022 MAKSETTAVASTALIHAN JA VUODELTA
2021 MAKSETTAVASTA MAIDON KULJETUSAVUSTUKSESTA SEKÄ ERÄIDEN KOTIELÄINTALOUDEN PALVELUJEN TUESTA VUODELTA 2022
Yleistä
Liittymissopimuksen artiklan 142 perusteella Suomi on saanut luvan myöntää pitkäaikaisia kansallisia tukia
62 leveyspiirin pohjoispuolella sijaitseville alueille. Vuonna 2022 tukea maksetaan Euroopan komission pohjoista tukea koskevan päätöksen C(2021)8773 perusteella. Kuljetusavustusta maksetaan tuotantopaikalta Ruokaviraston hyväksymään teurastamoon tai Aluehallintoviranomaisen hyväksymien poroteurastamoiden punnituslipukkeiden tai -päiväkirjojen osoittamien merkintöjen perusteella tapahtuvista nautojen, sikojen, lampaiden, siipikarjan, hevosten ja vuohien kuljetuksista.
Samalla päätöksellään komissio on sallinut maidon kuljetusavustuksen maksamisen Kainuun maakunnan, entisen Lapin läänin ja Koillismaan seutukunnan alueilla ja valtiontuen maksamisen kotieläinjalostukseen liittyvien eräiden välttämättömien palveluiden saatavuuden turvaamiseksi pohjoisimmassa Suomessa. Tuen myöntämisen edellytyksenä on eläinsuojelulain (247/1996) 29 §:ssä säädetty kelpoisuus tai kotieläinjalostuslain
(794/1993) 6 §:ssä tarkoitettu lupa harjoittaa muuta keinosiementämistä kuin keinosiementämistä kotitilalla.
Jälkimmäinen on lain kumoutumisesta huolimatta tarpeen koska Eläinsuojelulain siirtymäsäännöksen mukaan
myös kotieläinjalostuslain tai hevostalouslain nojalla tehty päätös luvasta keinollisen lisäämiseen harjoittamiseen oikeuttaa edelleen tekemään eläinsuojelulain muutoksen voimaan tullessa voimassa olevan myönnetyn
luvan mukaista eläinten keinollista lisäämistä.
Kuljetusavustusta ehdotetaan maksettavaksi meijereiden tuottajilta vuoden 2021 aikana noutaman maitomäärän perusteella. Edelleen eräiden kotieläintalouden palvelujen tukea on komission toimesta sallittu maksettavan pohjoisimmilla alueilla Suomessa. Ehdotetut tukitasot lihan kuljetusavustukset olisivat xx,xx-xxx,xx euroa tonnilta riippuen tuotantopaikasta. Maidon kuljetusavustuksen ehdotetaan olevan x,xx- xx,xx euroa 1 000
litraa kohti riippuen alueesta jolla se on tuotettu. Eräiden kotieläintalouden palvelujen tuen määräksi ehdotetaan xx,xx euroa käyntikertaa kohti.
Asetusluonnoksesta on pyydetty lausuntoa valtiovarainministeriöltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä, Ruokavirastolta, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien Maaseutu ja energia -yksiköiltä, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:ltä, Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:ltä, Arla Oy:ltä,
Faba osk:lta, Finnpig Oy:ltä, Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaitten liitto ry:ltä, Pro Agria keskusten
liitolta, Pro Agria Svenska lantbrukssällskapens förbund:lta, Suomalaisen lihan jalostajat ry:ltä, Tuotantoeläinlääkäriyhdistys ry:ltä, Valio Oy:ltä ja Viking Genetics Finland Oy Ab:ltä. Lausuntoaika lyhennettiin neljään
viikkoon hakuaikataulujen varmistamiseksi. Saaduista lausunnoista..
Taloudelliset vaikutukset
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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. Tarkoitukseen vuodelta 2020 arvioidaan tarvittavan x,xx miljoonaa euroa. Tarvittava määräraha on otettu huomioon
maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen jakoehdotusta laadittaessa. Muut momentilta 30.20.40 rahoitettavat
kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.

