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Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen rehunurmen, rehuohran
ja kevätvehnän väliaikaisesta kansallisesta erityistuesta
1. Yleistä
Valtion vuoden 2018 toisessa lisätalousarviossa on myönnetty 7,5 miljoonaa euroa toimintaedellytysten
turvaamiseen momentille 30.10.44. Vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa samaan tarkoitukseen on esitetty 22,5 miljoonaa euroa. Lisärahoitusta on tarkoitettu maataloudelle turvaamaan toimintaedellytysten
säilymistä.
Kesän 2018 olosuhteet alensivat viljojen ja nurmien satotasoa Etelä-Suomen alueella. Vehnällä EteläSuomessa ELY –keskuksittain tarkasteltuna vehnän sato oli 24-58 % kymmenen vuoden keskisatoa pienempi. Ohralla vastaava luku oli 14-59 %. Nurmien satotasojen tarkat tilastotiedot eivät ole vielä valmistuneet, mutta kasvukauden 2018 olosuhteet johtivat tavanomaista pienempään satotasoon erityisesti Etelä-Suomessa. Nurmien alentuneen satotason vuoksi jouduttiin talvikauden tarpeeseen nähden riittävän
karkearehun määrän takaamiseksi korjaamaan ruokinnalliselta arvoltaan poikkeuksellisen heikkoja nurmikasvustoja. Lisäksi kuumat olosuhteet ovat tyypillisesti johtaneet lypsykarjojen tiinehtyvyys ongelmiin, jotka vaikuttavat tilojen talouteen pitkällä aikavälillä. Yleisesti ongelmia on syntynyt erityisesti
märehtijätiloilla, joilla on ollut vaikea taloudellinen tilanne vuoden 2014 Venäjän EU:lle asettamista vastapakotteista lähtien. Rehuohralla satotason alenema yhdistettynä kohonneisiin hintoihin vaikuttaa erityisesti sikatilojen taloudelliseen asemaan.
Maatalouden väliaikaisen kansallisen erityistuen 30 miljoonan euron kokonaisuudesta on jo aiemmin
tehtyjen päätösten perusteella sovittu käytettäväksi 7,5 miljoonaa euroa vuoden 2018 pohjoisen tuen korotuksiin. Lisäksi osana vuoden 2019 pohjoista tukea maksetaan 2,5 miljoonaa euroa. Nyt ehdotetulla
asetuksella säädettäisiin tuen maksusta Etelä-Suomeen.
Momentin 30.10.44 soveltamisesta valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja
SLC) maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen neuvottelijat sopivat 10.9.2018. Nyt ehdotettu asetus
noudattaa neuvotteluissa sovittua jakomallia. Maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen neuvottelijoiden 10.9.2018 sopimassa ratkaisussa otettiin huomioon erityisesti kotieläintilojen rehuntuotantoon ja rehukustannusten nousuun liittyvät kuivuusongelmat Etelä-Suomessa. Kasvukauden 2018 seurannan mukaan viljakasveista Etelä-Suomessa kärsi puolestaan selvästi eniten kevätvehnä. Näihin syihin perustuu
tuen ohjaaminen rehunurmille, rehuohralle ja kevätvehnälle. Tuettavan alan laajentaminen MTKUusimaan lausunnossa asetusluonnoksesta esittämällä tavalla olisi leikannut merkittävästi hehtaarikohtaista tukitasoa, ja alkuperäisen ratkaisun muuttaminen olisi samalla vaarantanut tuen suunnitellun maksuaikataulun.
Ehdotettu tuki maksettaisiin maatalousalan vähämerkityksisenä ns. de minimis- tukena (Komission asetus (EU) N:o 1408/2013). Asetuksen mukaan vähämerkityksisen tuen kokonaismäärä ei tällä hetkellä saa
tuensaajakohtaisesti ylittää 15 000 euroa kolmen verovuoden aikana. Tähän määrään luetaan kaikki hakijalle kolmen verovuoden jaksolla myönnetyt maatalousalan vähämerkityksiset tuet. Lisäksi rajoitteena
on, että kaikkien tuen hakijalle kolmen verovuoden jaksolla myönnettyjen vähämerkityksisten tukien yhteismäärä ei saa ylittää komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 3 artiklan 2 kohdan mukaista 200 000
euron enimmäismäärää.

Tukimuodon tilakohtaisiin tukitasoihin liittyy normaalia suurempaa epävarmuutta, koska tukimuoto on luonteeltaan täysin uusi. Tukitasoja tarkennettaisiin tarvittaessa tukihaun päätyttyä,
kun saadaan tarkempi arvio tukimenekistä.
Asetusluonnoksesta on pyydetty lausuntoa Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta, valtiovarainministeriöltä, Maaseutuvirastolta, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten Maaseutu- ja

2
energia -yksiköiltä, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:ltä sekä Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:ltä. Lausuntoaika lyhennettiin kahteen viikkoon
hakuaikataulujen varmistamiseksi. Lausuntoja antoivat valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Maaseutuvirasto, MTK ry, Maataloustuottajain Varsinais-Suomen liitto MTKVarsinais-Suomi ja MTK-Uusimaa. Valtiovarainministeriöllä ei ollut huomautettavaa ja liikenne- ja viestintäministeriöllä ei ollut lausuttavaa ehdotetusta asetusluonnoksesta. Maaseutuvirasto esitti, että tukea ei voisi hakea vuonna 2019 aloittava tai tilan 31.8.2018 jälkeen hallintaansa
saanut viljelijä jota ei voitu ottaa huomioon. MTK ry totesi lausunnossaan asetusluonnoksen
vastaavan kansallisen tuen neuvotteluissa sovittua mutta huomautti samalla, että MTK on myöhemmin esittänyt kansallisen tuen neuvotteluissa olevan oikeudenmukaista kohdentaa tuki myös
mallasohralle. MTK:n lausuman mukaan MMM:n ei pitänyt tätä mahdollisena vaarantamatta
sovittua maksatusaikataulua. Maataloustuottajain Varsinais-Suomen liitto MTK-VarsinaisSuomi piti hyvänä, että tuki voidaan maksaa de minimistukena sen puutteista huolimatta nopealla aikataululla mutta toisaalta vaati sen laajentamista kaikille kaupallisesti viljeltäville kasveille
ja MTK-Uusimaa toteaa lausunnossaan, että kuivuuden aiheuttamat vaikutukset vaihtelivat suuresti tiloilla, jonka vuoksi täysin oikeudenmukaista ja kaikkia tyydyttävää tuenkohdentamista on
mahdotonta tehdä. MTK-Uusimaa esittää tuen laajentamista kaikelle ohra- ja vehnä-alalle.
2. Yksityiskohtaiset perustelut
1 § Soveltamisala. Tuki maksettaisiin maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 3 kohdassa tarkoitettuna muuna kansallisena tukena.
2 § Tuen määräytyminen. Erityistuki myönnettäisiin tuen hakijoiden tukikelpoisten
kasvien pinta-alaluokkien perusteella, koska tuen de minimis luonteen vuoksi ei tukea
ole mahdollista suoraan kytkeä tilojen tuotantomääriin. Nurmirehukasvien pinta-alan
perusteella tukea maksettaisiin viljelijöille, jotka harjoittavat maito-, nauta-, lammas
tai vuohitaloutta siten, että tilalla on jaksolla 1.12018-30.6.2018 joko nautoja, lampaita ja vuohia tai näiden yhdistelmänä kertynyt vähintään yhteensä 5 ey. Jos tilalla on
vähemmän kuin 5 ey tukea ei makseta. Nurmirehukasveiksi laskennassa huomioitaisiin yksi- ja monivuotiset kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehu- ja laidunnurmet. Rehuohralle ja kevätvehnälle tukea maksettaisiin tilan kasvukauden 2018 viljelypintaalan määrittämän luokan perusteella.
3 § Erityistuen myöntäminen ja maksaminen. Tuki maksettaisiin maatalousalan vähämerkityksisenä ns. de minimis-tukena (Komission asetus (EU) N:o 1408/2013). Asetuksen mukaan vähämerkityksisen tuen kokonaismäärä ei saa tuensaajakohtaisesti ylittää 3 artiklan 2 kohdan mukaista määrää kolmen verovuoden aikana. Tähän määrään
luetaan kaikki hakijalle kolmen verovuoden jaksolla myönnetyt maatalousalan vähämerkityksiset tuet. Lisäksi rajoitteena on, että kaikkien tuen hakijalle kolmen verovuoden jaksolla myönnettyjen vähämerkityksisten tukien yhteismäärä ei saa ylittää
komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 3 artiklan 2 kohdan mukaista 200 000 euron
enimmäismäärää. Erityistukea voitaisiin myöntää yhteensä enintään 20,00 miljoonaa
euroa, josta rehunurmille myönnettävä osuus on enintään 8,00 miljoonaa euroa ja kevätvehnän ja rehuohran osuus yhteensä enintään 12,00 miljoonaa euroa. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava maksun perusteena oleva tuen kokonaismäärä ylittäisi mainitut enimmäismäärät, tuen tasoa voitaisiin muuttaa.
4 § Voimaantulo. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019.
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Liite 1 Nurmirehukasvien alan perusteella maksettava tuki. Liitteenä olevassa taulukossa olisi tuen jakautuminen eläintuotannon laajuuden ja hehtaarimäärien perusteella
tuen hakijan kyseisten kasvien pinta-alakokoluokittain.
Liite 2 Rehuohra- ja kevätvehnäalan perusteella maksettava tuki. Liitteenä olevassa
taulukossa olisi tuen jakautuminen hehtaarimäärien perusteella tuen hakijan kyseisten
kasvien pinta-alakokoluokittain.
3. Taloudelliset vaikutukset
Erityistuen myöntämiseen käytettäisiin valtion talousarvion momentin 30.10.44 (Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen) mukaista määrärahaa. Vuoden 2019 talousarvioehdotuksessaan hallitus on esittänyt momentin määrärahaksi 22,5 miljoonaa euroa. Momentille
30.10.44 varattujen varojen arvioidaan riittävän tähän ja muihin momentilta suunniteltuihin
käyttötarkoituksiin.

