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Valtioneuvoston asetus
vuodelta 2015 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
Annettu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2015

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista
tuista annetun lain (1559/2001) nojalla:
1§

3§

Soveltamisala

Tuotannosta irrotetun tuen määrä ja ennakko

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista
tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 1 kohdassa tarkoitettuna Etelä-Suomen kansallisena tukena maksetaan sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea, jäljempänä tuotannosta irrotettu tuki, kasvihuonetuotannon tukea ja puutarhatuotteiden varastointitukea tukialueella AB vuodelta 2015 siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Tuotannosta irrotettua tukea voidaan
myöntää 1 päivänä syyskuuta 2015 hakijan
hallinnassa olevan viitemäärän perusteella
enintään 78 euroa viitemäärän eläinyksikköä
kohti.
Tuotannosta irrotetun tuen ennakkoa voidaan myöntää 75 prosenttia hakijan hallinnassa 1 päivänä maaliskuuta 2015 olleen viitemäärän perusteella lasketusta tuen määrästä.

2§
4§
Tuen yleiset määräytymisperusteet
Kasvihuonetuotannon tuki
Tuet maksetaan alueittain eriytettyinä noudattaen maatalouden tukien tukialueista ja
niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (5/2015)
säädettyä tukialuejakoa.
Etelä-Suomen kansallista tukea voidaan
maksaa enintään liitteessä 1 säädettyjen
enimmäismäärien mukaisesti tuotannonalaa
ja tukimuotoa kohti. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava tuen määrä
ylittää mainitun enimmäismäärän, yksikkötukea alennetaan.

Kasvihuonetuotannon tuki määräytyy 15
päivänä toukokuuta 2015 viljelykäytössä olevan kasvihuonepinta-alan mukaan. Jos viljelyssä on mainittuna päivänä tauko, tuki määräytyy sen tukikelpoisen kasvihuonepintaalan mukaan, joka oli viljelykäytössä taukoa
edeltäneenä aikana.
Tukea myönnetään, jos kasvihuone on viljelykäytössä ja kasvihuoneiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 300 neliömetriä.
Lisäksi hakijan tulee laatia kalenteriviikon
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tarkkuudella kasvihuonekohtainen viljelysuunnitelma, josta käyvät ilmi viljelykausi
sekä sen aikana viljeltävät kasvit. Viljelykauden muuttuessa lyhyestä pitkäksi tuki määräytyy lyhyen viljelykauden mukaisena.
Tukikelpoisia viljelykasveja ovat tomaatti,
kasvihuonekurkku, avomaankurkku, Lactuca
sativa ja Cichorium –lajien salaatit, lehtitilli,
persilja, paprika, kiinankaali, leikkokukat,
leikkovihreä, ryhmäkasvit sekä sisätiloihin
tarkoitetut, ruukussa viljeltävät koristekasvit.
Tukea myönnetään salaatin sekä ruukkulehtitillin ja ruukkupersiljan taimituotannolle
omaan kasvihuoneviljelykäyttöön. Muu taimituotanto ei ole tukikelpoista.
5§
Kasvihuonetuotannon tuen määrä ja ennakko
Kasvihuonetuotannon tukea myönnetään
enintään seuraavasti:
Viljelykausi
Lyhyt: vähintään 2 kk,
mutta enintään 7 kk
Pitkä: yli 7 kk

euroa/m2
3,7
9,7

Pitkän viljelykauden tukea myönnetään, jos
tukikelpoisia kasveja viljellään pidempään
kuin seitsemän kuukautta vuoden 2015 aikana. Avomaankurkun, kiinankaalin ja rapealehtisen keräsalaatin viljelyalalta tuki myönnetään kuitenkin aina lyhyen viljelykauden
tukena. Jos viljelykaudella viljellään useita
kasveja peräkkäin, tuki myönnetään sen kasvin mukaan, jonka viljelyaika on pisin.
Kasvihuonetuotannon tuen ennakko on 60
prosenttia haetun viljelyalan perusteella laskettavasta tuesta.

6 §
Puutarhatuotteiden varastointituki
Puutarhatuotteiden varastointitukea voidaan myöntää 15 päivänä lokakuuta 2015, 16
päivänä marraskuuta 2015 ja 15 päivänä joulukuuta 2015 varastossa olevien puutarhatuotteiden varastointimäärien keskiarvon perusteella tukeen oikeuttavasta varastointimäärästä enintään seuraavasti:
Varastotyyppi
Koneellisesti jäähdytetty varasto
Muu varasto

euroa/m3
14,2
8,8

Tuen perusteena oleva varastointimäärä ilmoitetaan kuutiometrin tarkkuudella ja siihen
sisällytetään ainoastaan ne puutarhatuotteet,
jotka ovat olleet kauppakelpoisia varastoon
pantaessa. Tuen myöntämisen edellytyksenä
on, että tuotteet säilytetään normaalin varastointitavan mukaisesti. Kauppakunnostuksen
yhteydessä pilaantuneiksi havaittuja tuotemääriä ei sisällytetä ilmoitettavaan varastointimäärään.
Varastointitukikelpoisia puutarhatuotteita
ovat kiinankaali, kyssäkaali, lanttu, mukulaselleri, nauris, omena, palsternakka, porkkana, punajuuri, punakaali, purjo, ruusukaali,
savoijinkaali, sipuli ja valkokaali.
7§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä
tammikuuta 2015.

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2015
Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo

Neuvotteleva virkamies Martti Patjas
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tuen määrä, miljoonaa euroa
16,00
12,44
0,76
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