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Poikkeustoimet markkinoiden vakauttamiseksi vuonna 2020 
 
Meneillään oleva covid-19-pandemia ja sen hillitsemiseksi tehdyt toimenpiteet vaikuttavat EU:n maata-
loustuotteiden markkinoihin. EU:n perunasektorilla kulutus on vähentynyt tai kulutuskysynnän rakenne 
on muuttunut ja myös perunatuotteiden vienti on ollut vaikeuksissa. Kukkien kohdalla markkinat ovat 
romahtaneet ja maitomarkkinoilla hinnat ovat laskussa. Tilanteen helpottamiseksi komissio on antanut 
täytäntöönpanoasetuksia poikkeustoimista, jotka mahdollistavat markkinoiden tasapainottamiseen täh-
täävät sopimukset peruna-alalla, elävien kasvien ja kukkien alalla sekä maito- ja maitotuotealalla. 
 
1 Peruna-ala1 
 

Viljelijät, viljelijäyhdistykset, tällaisten yhdistysten yhteenliittymät, hyväksytyt tuottajaor-
ganisaatiot, hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät ja hyväksytyt toimiala-
kohtaiset organisaatiot (jäljempänä toimijat) voivat tehdä sopimuksia ja yhteisiä päätöksiä, 
jotka koskevat jalostettaviksi tarkoitettujen perunoiden markkinoiltapoistoa, ilmaisjakelua, 
muuntamista, jalostusta, varastointia, yhteistä myynninedistämistä ja tilapäistä tuotannon-
suunnittelua. Toimijat voivat toteuttaa sopimuksia ja yhteisiä päätöksiä 5.5.2020–
5.11.2020 välisellä ajalla.2 
 
Heti kun kyseiset sopimukset tai päätökset on tehty, toimijoiden on annettava ne tiedoksi 
yhtä aikaa Ruokavirastolle ja Kilpailu- ja kuluttajavirastolle, ja ilmoitettava  
a) arvio katetusta tuotantomäärästä; 
b) suunniteltu täytäntöönpanokausi.3 
Sopimukset ja päätökset on lähetettävä osoitteisiin kirjaamo(at)ruokavirasto.fi ja  
kirjaamo(at)kkv.fi.  
 
Kun kyseinen kuuden kuukauden ajanjakso on päättynyt 5.11.2020, toimijoiden on ilmoi-
tettava Ruokavirastolle ja Kilpailu- ja kuluttajavirastolle sopimusten tai päätösten tosiasial-
lisesti kattamat perunoiden tuotantomäärät. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30.11.2020.4 

 
2 Elävien kasvien ja kukkien ala5 
 

Elävien kasvien ja kukkien alan viljelijät, viljelijäyhdistykset, tällaisten yhdistysten yhteen-
liittymät, hyväksytyt tuottajaorganisaatiot, hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden yhteen-
liittymät ja hyväksytyt toimialakohtaiset organisaatiot (jäljempänä toimijat) voivat tehdä 

 
1 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/593, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020, luvan antamisesta tehdä sopi-
muksia ja päätöksiä markkinoiden vakauttamistoimenpiteistä peruna- alalla. Linkki asetukseen:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0593&rid=1.  
2 Asetus 2020/593 1 artikla. 
3 Asetus 2020/593 4 artikla 1 kohta. 
4 Asetus 2020/593 4 artikla 2 kohta. 
5 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/594, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020, luvan antamisesta tehdä 
markkinoiden vakauttamistoimenpiteitä koskevia sopimuksia ja päätöksiä elävien puiden ja muiden elävien kasvien, sipulei-
den, juurien ja niiden kaltaisten tuotteiden sekä leikkokukkien ja leikkovihreän aloilla. Linkki asetukseen:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0594&rid=1.  
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sopimuksia ja yhteisiä päätöksiä, jotka koskevat markkinoiltapoistoa, ilmaisjakelua, yh-
teistä myynninedistämistä ja tuotannonsuunnittelua. Toimijat voivat toteuttaa sopimuksia 
ja yhteisiä päätöksiä 5.5.2020–5.11.2020 välisellä ajalla.6 
 
Heti kun kyseiset sopimukset tai päätökset on tehty, toimijoiden on annettava ne tiedoksi 
yhtä aikaa Ruokavirastolle ja Kilpailu- ja kuluttajavirastolle, ja ilmoitettava 
a) arvio katetusta tuotantomäärästä; 
b) suunniteltu täytäntöönpanokausi.7 
Sopimukset ja päätökset on lähetettävä osoitteisiin kirjaamo(at)ruokavirasto.fi ja  
kirjaamo(at)kkv.fi. 
 
Kun kyseinen kuuden kuukauden ajanjakso on päättynyt 5.11.2020, toimijoiden on ilmoi-
tettava Ruokavirastolle ja Kilpailu- ja kuluttajavirastolle sopimusten tai päätösten tosiasial-
lisesti kattamat elävien kasvien ja kukkien tuotantomäärät. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 
30.11.2020.8 

 
3 Maito- ja maitotuoteala9 
 

Maito- ja maitotuotealan tuottajat, tuottajayhdistykset, tällaisten yhdistysten yhteenliitty-
mät, hyväksytyt tuottajaorganisaatiot, hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden yhteenliitty-
mät ja hyväksytyt toimialakohtaiset organisaatiot (jäljempänä toimijat) voivat tehdä sopi-
muksia ja päätöksiä, jotka koskevat tuotettavan maitomäärän suunnittelemista. Toimijat 
voivat toteuttaa sopimuksia ja päätöksiä 1.4.2020–1.11.2020 välisellä ajalla.10 
 
Heti kun kyseiset sopimukset tai päätökset on tehty, toimijoiden on annettava ne tiedoksi 
yhtä aikaa Ruokavirastolle ja Kilpailu- ja kuluttajavirastolle, ja ilmoitettava 
a) arvioitu katettu tuotantomäärä; 
b) suunniteltu täytäntöönpanokausi.11 
Sopimukset ja päätökset on lähetettävä osoitteisiin kirjaamo(at)ruokavirasto.fi ja  
kirjaamo(at)kkv.fi. 
 
Kun kyseinen kuuden kuukauden ajanjakso on päättynyt 1.11.2020, toimijoiden on ilmoi-
tettava Ruokavirastolle ja Kilpailu- ja kuluttajavirastolle sopimusten tai päätösten tosiasial-
lisesti kattamat tuotantomäärät. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 26.11.2020.12 

 
 

 
6 Asetus 2020/594 1 artikla. 
7 Asetus 2020/594 4 artikla 1 kohta. 
8 Asetus 2020/594 4 artikla 2 kohta. 
9 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/599, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020, tuotannonsuunnittelua koske-
vien sopimusten ja päätösten sallimisesta maito- ja maitotuotealalla. Linkki asetukseen:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0599&rid=1.  
10 Asetus 2020/599 1 artikla. 
11 Asetus 2020/599 4 artikla 1 kohta. 
12 Asetus 2020/599 4 artikla 2 kohta. 
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Lisätiedot 
 

Lisätietoja antavat Ruokavirastossa Eija Korpela, eija.korpela(at)ruokavirasto.fi ja Kilpailu- 
ja kuluttajavirastossa Jarno Sukanen, jarno.sukanen(at)kkv.fi, ja Milla Määttä, 
milla.maatta(at)kkv.fi. 

 
Voimaantulo 
 

Tämä ohje on voimassa 5.5.2020 alkaen. 
 
  


