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Jakelussa mainitut

LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSISTA;
1) VUODELTA 2018 MAKSETTAVASTA POHJOISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOS
TON ASETUKSEN 9 §:N MUUTTAMISESTA
2) VUODELTA 2018 MAKSETTAVASTA ETELÄ-SUOMEN KANSALLISESTA TUESTA AN
NETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 6 §:N JA LIITTEEN MUUTTAMISESTA
Maa-ja metsätalousministeriön ruokaosasto pyytää lausuntoanne liitteenä olevista luonnok
sista. Lausuntoaika on lyhennetty yhteen viikkoon maksuaikataulujen varmistamiseksi. Lausun
not pyydetään toimittamaan viimeistään 4.2.2019 ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa-ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VAL
TIONEUVOSTO.
Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomahdollisuudesta 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, iuha.vanhatalo@mmm.fi sekä ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola 02951 62193, veli-pekka.reskola@mmm.fi ja erityisasiantuntija Pekka Pihamaa02 951 62289, pekka.pihamaa@mmm.fi
maidon tuotantotuen osalta.

Osastopäällikkö,
ylijohtaja

4/X--Neuvotteleva virkamies

Juha Vanhatalo

LIITTEET: Valtioneuvoston asetusluonnos vuodelta 2018 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtio
neuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
Valtioneuvoston asetusluonnos vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta
Muistioluonnokset
JAKELU
A

valtiovarainministeriö
A MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY

maa- ja metsätalousministeriö

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET

- PL 30,00023 VALTIONEUVOSTO (Helsinki)

« PB 30, 00023 STATSRÄDET (Helsingfors)

. PO Box 30, FI-00023 GOVERNMENT, Finland (Helsinki)

• puh. 0295 16 001 - faksi (09) 160 54202

. tfn 0295 1 6 001 - fax (09) 160 54202

- tel. +358 295 16 001 • fax +358 9 160 54202
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Ruokavirasto
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskukset/Maaseutu ja energia -yksiköt
Maa-ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
Svenska Lantbruksproducentemas centralförbund SLC rf
ProAgria Keskusten Liitto ry
ProAgria Svenska lantbruksällskapens Förbund rf

Allekirjoitettu lausuntopyyntö on maa-ja metsätalousministeriön arkistossa.

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

MUISTIO

LUONNOS

xx.x.2019

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2018 MAKSETTAVASTA POHJOISESTA
TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 9 §:N MUUTTAMISESTA
Yleistä
Maa- ja puutarhatalouden tukijärjestelmä muodostuu Euroopan unionin kokonaan
rahoittamista suorista tuista, osarahoittamista luonnonhaittakorvauksesta ja maata
louden ympäristötuesta sekä EU:n tukijärjestelmiä täydentävistä kansallisista tuista.
Pohjoiseen tukeen oikeuttavilla C-tukialueilla Keski-ja Pohjois-Suomessa keskei
simmät kansallisen tuen tukimuodot ovat pohjoinen tuki sekä luonnonhaittakorvauk
sen kansallinen lisäosa. Lisäksi pohjoisen tuen alueella maksetaan eräitä muita kan
sallisia tukia, kuten porotalouden 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, maa
taloustuotteiden tuotannon, kaupan ja jalostuksen rakenteiden parantamiseksi, kyseis
ten tuotteiden markkinoille saattamisen helpottamiseksi ja ympäristönsuojelun ja
maaseudun säilyttämisen varmistamiseksi.
Pohjoisen tuen maksaminen perustuu komission liittymissopimuksen 142 artiklan pe
rusteella antamiin pohjoisen tuen päätöksiin. Voimassa oleva komission pohjoista
tukea koskeva päätös tukea haettaessa oli K(2016)4819.
Valtioneuvoston asetuksella 79/2018 on säädetty, että tuotantotukea voitiin myöntää
hakijalta vuonna 2018 markkinointiin ostetusta ja hyväksytystä maidosta tai maidon
suoramyynnistä enintään 161,2 miljoonaa euroa. Tätä maksimäärää nostettiin 164,6
miljoonaan euroon valtioneuvoston asetuksella 1065/2018.

Muutosehdotukset
Vuodelta 2018 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettua valtioneuvoston asetusta
ehdotetaan muutettavaksi siten, että maidon litrakohtaista tukea korotettaisiin niin,
että myönnettävän tuen kokonaismäärä vastaisi sille asettua enimmäismäärää. Tällöin
tukitasot 1.1.—31.10. ja 1.12.—31.12.2017 sekä 1.11.-30.11. olisivat seuraavat:

Tukialue

1.1.-31.10. ooh 1.12.31.12. cent/liter

1.11.-30.11
cent/liter

Cl

x,x

x,x

C2

x,x

x,x

C2 pohjoinen ja tukialueiden C
saaristoalueet

x,x

x,x
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C3 alue P1

x,x

x,x

C3 alue P2

x,x

x,x

C3 alueet P3 ja P4

x,x

x,x

C4 alue P4

x,x

x,x

C4 alue P5

x,x

x,x

Asetusluonnoksesta on pyydetty lausuntoa valtiovarainministeriöltä, Ruokavirastolta,
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskusten Maaseutu-ja energia -yksiköiltä, Maa-ja
metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:Itä, Svenska Lantbruksproducentemas
centralförbund SLC r.f.dtä, Pro Agria Keskusten Liitto rydtäja ProAgria Svenska
lantbrukssällskapens forbund rf:ltä. Lausuntoaika lyhennettiin yhteen viikkoon mak
suaikataulujen varmistamiseksi. Lausuntoja antoivat...
Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan x päivänä xxxxkuuta 2019.

Taloudelliset vaikutukset
Ehdotuksella ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia verrattuna valtioneuvoston asetuk
silla 79/2018 päätettyyn määrärahan käyttöön sellaisena kuin se on muutettuna asetuk
sella 1065/2018. Valtion talousarvion momenteilla 30.20.40 (maa-ja puutarhatalou
den kansallinen tuki) ja 30.10.44 (maa-ja puutarhatalouden toimintaedellytysten tur
vaaminen) on vuonna 2018 osoitettu varat yhteensä 332,9 miljoonan euron suuruiseen
maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. Momentille sisältyy myös valtuus, jon
ka perusteella vuonna 2018 tehdyistä muista tukipäätöksistä saa aiheutua vuoden 2019
ja sitä seuraavien vuosien määrärahasta maksettavia menoja enintään 30,00 miljoonaa
euroa.

Valtioneuvoston asetus

LUONNOS

vuodelta 2018 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan vuodelta 2018 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (79/2018)
9 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1065/2018, seuraavasti:
9§
Maidon tuotantotuki

Maidon tuotantotukea voidaan myöntää hakijalta vuonna 2018 markkinointiin ostetun ja hyväksytyn
maidon tai maidon suoramyynnin perusteella enintään seuraavasti:
Tukialue

1.1.-31.10. ja 1.12.- 31.12. senttiä/litra

1.11.-30.11. senttiä/litra

Cl

x,x

x,x

C2

x,x

x,x

C2 pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet
x,x

x,x

C3 alue P1

x,x

x,x

C3 alue P2

x,x

x,x

C3 alueet P3 ja P4
x,x

x,x

C4 alue P4

x,x

x,x

C4 alue P5

x,x

x,x

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

Muistio

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

xx.x.2019

LUONNOS

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2018 MAKSETTAVASTA ETELÄSUOMEN KANSALLISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN
6 §:N JA LIITTEEN MUUTTAMISESTA

1 Yleistä
Etelä-Suomen kansallista tukea maksetaan perustuen Euroopan komission päätökseen
(K(2014) 510. Komission päätöksellä puutarhatalouden tuen (sisältää
kasvihuonetuotannon tuen ja puutarhatuotteiden varastointituen) maksu vuoden 2018
tuotannolle on rajattu enintään 11,82 miljoonaan euroon.
Vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun
valtioneuvoston asetuksen (78/2018) 6 §:ssä puutarhatuotteiden varastointitukea
säädetään maksettavaksi koneellisesti jäähdytetyssä varastossa 10,0 euroa
kuutiometriltä ja muussa varastossa 6,2 euroa kuutiometriltä. Liitteessä on säädetty
eräiden tuotteiden tuen enimmäismääriä.
Vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun asetuksen
tukitasot perustuivat syksyllä 2017 tehtyyn arvioon tukikelpoisista määristä,
hehtaareista. Vuoden 2018 toteutuneet tukikelpoiset yksiköt muodostuivat arvioituja
määriä suuremmiksi. Tukea ehdotetaan alennettavaksi, jotta komission päätöksen
mukaisen tuen maksuvaltuus voitaisiin hyödyntää mahdollisimman täysimääräisesti.

2 Muutokset
Vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun
valtioneuvoston asetuksen 6 §:ssä on säädetty puutarhatuotteiden varastotuen
enimmäismääristä. Tukikelpoisten puutarhatuotteiden varastomäärien perusteella
laskettu tukimäärä valtioneuvoston asetuksen 78/2018 tukitasoin olisi x,xx miljoonaa
euroa. Tästä johtuen ehdotetaan, että puutarhatuotteiden varastointituen yksikkötuen
tasoja asetuksen 6 §:ssä alennetaan. Koneellisesti jäähdytetyille varastoille tuki olisi
x,xx euroa/ m3 ja muille varastoille x,xx euroa. Lisäksi ehdotetaan, että
kasvihuonetuotannon tuen ja puutarhatuotteiden varastointituen enimmäismääriä
liitteessä tarkastellaan uudelleen.
Asetusluonnoksesta on pyydetty lausuntoa valtiovarainministeriöltä, Ruokavirastolta,
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksien Maaseutuja energia -yksiköiltä, Maa-ja
metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:Itä, Svenska Lantbruksproducentemas
centralförbund S EC r.f.dtä, Pro Agria keskusten liitolta, Pro Agria Svenska
lantbrukssäl 1 skapens förbunddta, Kauppapuutarhaliitto ryrltäja Hedelmän-ja
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marjanviljelijäin liitto ry:Itä. Lausuntoaika lyhennettiin yhteen viikkoon
maksuaikataulujen varmistamiseksi. Lausuntoja antoivat...
Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan xx päivänä xxxxkuuta 2019.

3 Taloudelliset vaikutukset
Ehdotuksella ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia verrattuna valtioneuvoston
asetuksella 78/2018 päätettyyn määrärahan käyttöön. Valtion talousarvion momentilla
30.20.40 (maa-ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2018 osoitettu varat
yhteensä 325,4 miljoonan euron suuruiseen maa-ja puutarhatalouden kansalliseen
tukeen. Momentille sisältyy myös valtuus, jonka perusteella vuonna 2017 tehdyistä
muista tukipäätöksistä saa aiheutua vuoden 2018 ja sitä seuraavien vuosien
määrärahasta maksettavia pohjoisen tuen menoja enintään 30,00 miljoonaa euroa.

Valtioneuvoston asetus

LUONNOS

vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n
ja liitteen muuttamisesta
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston
asetuksen (78/2018) 6 §:n 1 momentti ja liite seuraavasti:

6§
Puutarhatuotteiden varastointituki
Puutarhatuotteiden varastointitukea voidaan myöntää 15 päivänä lokakuuta 2018, 15 päivänä marraskuuta
2018 ja 14 päivänä joulukuuta 2018 varastossa olevien puutarhatuotteiden tukeen oikeuttavien
varastointimäärien keskiarvon perusteella enintään seuraavasti:
Varastotyyppi euroa/m3
Koneellisesti jäähdytetty varasto

xx,x

Muu varasto

x,x

Liite
TUEN ENIMMÄISMÄÄRÄT
tuen määrä, miljoonaa euroa
Sika-ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki 11,50
Kasvihuonetuotannon tuki

xx,xx

Puutarhatuotteiden varastointituki

x,xx

