Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 66/2020

Vastaus kirjalliseen kysymykseen Kiinasta lähteneen koronaviruksen
aiheuttaman Kööpenhaminan turkishuutokaupan siirron taloudellisista vahingoista suomalaiselle turkistarhaukselle
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Mauri Peltokankaan /ps näin
kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 66/2020 vp:
Onko hallitus ottanut huomioon hallitusohjelmassa ja budjetissaan tällaiset turkistuottajista
riippumattomat epätavalliset yleismaailmalliset ongelmat, kuten koronaviruksen aiheuttamat
taloudelliset menetykset ja
miten valtio aikoo tulevaisuudessa osallistua turkistuotannon sekä tuhansien työntekijöiden työn
jatkumisen tukemiseen tällaisten epätavallisten tilanteiden varalta? Vastauksena kysymykseen
esitän seuraavaa:
Hallitus on vuoden 2020 ensimmäisessä lisätalousarviossa huomioinut koronaviruksen aiheuttamia taloudellisia menetyksiä yritystoiminnalle osoittamalla 150 milj. euroa mm. koronaviruksesta
johtuvien tuotantoketjun häiriöiden korjaamiseen. Lisäksi on osoitettu 50 milj. euroa avustuksiin
erityisesti pk-yrityksille koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten hallintaan ja ehkäisemiseen.
Hallitus on huomioinut vuoden 2020 toisessa lisätalousarvioesityksessä koronaviruksen aiheuttamia taloudellisia menetyksiä yritystoiminnalle esittämällä esimerkiksi 100 milj. euroa lisäystä
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen. Hallitus on myös esittänyt 100 milj.
euroa pk-yrityksille koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten hallintaan ja ehkäisemiseen myönnettäviin avustuksiin. Lisäksi hallitus on esittänyt 250 milj. euroa määrärahaa käytettäväksi yksinyrittäjien valtionavustusten maksamiseen ja 300 milj. euron lisäystä lainoihin tutkimus ja innovaatiotoimintaan pk-yritysten kehitystoiminnan turvaamiseksi.
Turkistuotanto on Suomelle merkittävä vientiala. Tuotanto on lisäksi alueellisesti erittäin keskittynyt Pohjanmaalle. Lisäksi ala on hyvin suhdanneherkkää, jota kuvaa hyvin se, että turkistuotannon myynnin arvo on vaihdellut 2010-luvulla 335 ja 981 miljoonan euron välillä.
Turkistuotannon työllistävyydestä on julkisuudessa ollut erilaisia arvioita. Viimeisimmän arvion
mukaan alan kokonaistyöllistävyys on n. 5 500 henkilötyövuotta.
Turkistuotannon harjoittaminen on siinä mielessä markkinaehtoista, että tuotanto ei saa tulotukea.
Lisäksi voidaan todeta, että turkistuotanto on elinkeinona eriytynyt maataloudesta mm. siten, että
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osakeyhtiöt edustavat tuotannosta suurimman osan eikä näissä yhtiöissä yleensä harjoiteta maataloutta.
Osana koronavirusepidemiasta kärsivien yritysten tilanteen helpottamista maaseudun yrityksiä ja
alkutuotannon toimijoita tukevia toimenpiteitä valmistellaan mahdollisimman nopealla aikataululla. Tällä hetkellä on tarvetta varautua koronaviruksesta toimijoille aiheutuviin negatiivisiin taloudellisiin sekä työllisyysvaikutuksiin. Tällöin mm. turkistalouden harjoittajille voidaan
MMM:n hallinnonalalla myöntää valtiontakauksia yritysten maksuvalmiuslainoihin. Lisäksi turkistalouden harjoittajien on mahdollista hakea rahoitusta Finnveralta.
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