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Viite: Lausuntopyyntö
Asia: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ruokaketjun toiminnan edistämisen
avustamisesta
Pro Luomu ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ja esittää luonnoksesta maatalouden
investointituesta lausuntonaan seuraavaa:

Tarkoitus:
Pro Luomu ry pitää hyvänä, että aiemmat valtioneuvoston asetukset maataloustuotteiden markkinoinnin ja
tuotannon kehittämisen avustamisesta (606/2008) ja elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittämisen
avustamisesta (638/2008) yhdistetään ja näin selkeytetään ja yksinkertaistetaan hanketoimintaa.
Avustuksen määrä
Luonnos ehdottaa myönnettävän avustuksen enimmäismääräksi 75 % prosenttia hyväksyttävistä
kustannuksista, jollei hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä
muuta johdu. Tämä on suuri korotus aiempaan verrattuna. Vaikka korotus voikin sitouttaa toimijoita
hankkeeseen, vaikeuttaa näin suuri omarahoitus asetusluonnoksen tavoitetta saada aikaa laajoja,
valtakunnallisia ja vaikuttavia hankkeita. Ainakin luomualalla toimijat ovat pieniä, jolloin omarahoitukseen
käytettävä rahamäärä on pieni, ja mahdolliset hankkeetkin jäävät näin ollen pieniksi. Pienistä hankkeista
muodostuu helposti sirpaleinen kokonaisuus, mikä vaarantaa luomualan yhteisten tavoitteiden
saavuttamisen.
Erityisen hankalaa omarahoituksen nosto on vuonna 2014 käynnistyvässä haussa, koska sen hankkimiseen
on käytännössä aikaa vain noin kuukausi.
Pro Luomu esittää, että omarahoitus säilytetään ennallaan tai sitä korotetaan korkeintaan 15 %:iin.
Hyväksyttävät kustannukset
Kilpailujen, näyttelyiden tai messujen järjestämisestä huomioidaan osallistumismaksut, matkakustannukset,
tapahtumasta kertovan julkaisun kustannukset, näyttelytilojen vuokra ja kilpailujen palkinnot, mutta ei
työkustannuksia. Tässä on iso ristiriita, koska ”kylmä” osasto ei juurikaan houkuttele ketään ja ilman
työkustannuksia myös osallistumisen muiden kustannusten tarkoituksenmukaisuus on kyseenalaista.
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Pro Luomu esittää, että työkustannukset tulee hyväksyä messu- ja näyttelykuluihin ainakin niissä
tapauksissa, jolloin kyseessä on vain pelkkä tiedon jakaminen messuilla. Luonnoksessa tulee myös
määritellä tarkemmin, mitä kilpailulla tässä yhteydessä tarkoitetaan.
Luonnos esittää, ettei palkkaus- ja palkkiokustannuksista hyväksytä määrää, joka ylittää alalla maksettavien
palkkojen ja palkkioiden tason. Hankkeiden vaikuttavuuden kannalta olennaisinta on se, että hanketta
toteuttavat ammattitaitoiset henkilöt. Jotta heitä on mahdollista saada hankkeiden tarjoamiin määrä- ja
lyhytaikaisiin hankkeisiin, tulee palkkojen olla kilpailukykyisiä.
Pro Luomu esittää, että hyväksyttävien kustannusten yhteydessä oleva maininta kohtuullisista
toteuttamiskustannuksista riittää, eikä palkkojen ja palkkioiden määrää enää erikseen tarvitse sitoa
vaikeasti määriteltävään alan palkkatasoon.
Luonnos esittää hyväksyttäviksi kustannuksiksi palkkaus- ja palkkiokustannuksia ja niihin liittyviä
lakisääteisiä kustannuksia määrittelemättä näitä yksityiskohtaisemmin.
Pro Luomu esittää, että viimeisen maksatuserän yhteydessä hyväksytään kustannuksena palkkojen
sivukulujen ja lomarahan varausten lisäksi myös loma-ajan palkasta tehty varaus. Näin hankekauden aikana
ansaittu loma-ajan palkka kohdistuu kustannuksena kyseiselle hankekaudelle myös niiden työntekijöiden
osalta, joiden työsuhde ei pääty hankekauden lopussa.
Avustuksen maksaminen
Luonnos ehdottaa, että avustus maksetaan kolmessa erässä, joiden suuruudet ovat 40 %, 40 % ja 20 % ja
että viimeinen erä maksetaan sen jälkeen, kun Maaseutuvirasto on hyväksynyt
selvityksen avustuksen käytöstä, mikä sisältää myös tilintarkastajan lausunnon. Viimeisen avustuserän
hakeminen ei myöskään enää edellytä tilinpäätöstietojen, tilintarkastuskertomuksen tai
toimintakertomuksen toimittamista, jotka voivat valmistua vasta huomattavasti hankkeen loppumista
myöhemmin.
Pro Luomu katsoo, että maksatusta koskevat esitykset ovat hyviä ja helpottavat hanketyön arkea ja
erityisesti toimijoiden maksuvalmiutta.
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