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RUOKAVIRASTON MÄÄRÄYS TUKIOIKEUKSIEN SIIRROISTA 

Ruokavirasto on määrännyt Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 
(193/2013) 14 §:n 3 momentin nojalla: 

 

1 §  

Soveltamisala 

Tämä määräys koskee Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun 
lain (193/2013) mukaisen perustukijärjestelmän tukioikeuksien siirtoja. 
 

2 §  

Määritelmät 

Tässä määräyksessä tarkoitetaan: 
 
1) tukiasetuksella yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille 

myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta 
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1307/2013; 
 

2) tukioikeudella viljelijän tukiasetuksen 21 artiklan 1 a ja b kohdan mukaisesti 
saamaa tukioikeutta; 

 
3) tukivuodella sitä vuotta, jolloin perustukea haetaan; 

 
4) luovuttajalla osapuolta, jolta tukioikeudet siirretään; 

 
5) vastaanottajalla osapuolta, jolle tukioikeudet siirretään; 

 
6) kansallisella varannolla tukiasetuksen 30 artiklassa tarkoitettua varantoa; 

 
7) tukioikeusrekisterillä maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 

(192/2013) 41 §:n mukaista tukioikeusrekisteriä. 
 

3 §  

Siirtolomake 

Tukioikeuksien siirroista on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
Ruokaviraston vahvistamalla tukioikeuksien siirtolomakkeella numero 103B.  
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4 §  

Allekirjoitukset  

Tukioikeuksien hallintaoikeutta siirrettäessä kaikkien tukioikeuksien luovuttajien 
eli henkilöiden, jotka ovat osallisina tukioikeuksien omistajaryhmissä, on allekirjoi-
tettava tukioikeuksien siirtolomake 103B ja liite 103A. Tukioikeuksien vastaan-
ottajalla riittää yhden vastaanottavan tilan osallisen allekirjoitus. Tukioikeutta 
jälleenvuokrattaessa kaikkien tukioikeuksia luovuttavan tilan osallisten on 
allekirjoitettava edellä mainittu lomake 103B ja liite. 
 
Tukioikeuksien omistusoikeutta siirrettäessä kaikkien tukioikeuksien luovuttajien 
ja vastaanottajien, eli henkilöiden, jotka ovat osallisina tai joista tulee osallisia 
tukioikeuksien omistajaryhmissä, on allekirjoitettava edellä mainittu lomake 103B 
ja liite. 
 
Tukioikeuksien omistus- tai hallintaoikeutta siirrettäessä tuomioistuimen tai muun 
(teknisen) valitusviranomaisen päätöksen perusteella allekirjoituksia ei tarvita, 
kun hakemukseen liitetään lainvoiman saanut päätös tai jäljennös siitä. 
 

5 §  

Liitteet  

Siirtolomakkeen 103B yhteydessä on pakollisena liitteenä aina palautettava 
tukioikeuksia luovuttavan tilan esitäytetty liite 103A. Jos tukioikeuksia siirretään 
vastaanottajalle, joka ei täytä aktiiviviljelijän määritelmää, on siirtolomakkeen 
103B ja liitteen 103A lisäksi toimitettava kirjallinen asiakirja esimerkiksi jakokirja, 
kauppakirja, osituskirja tai lahjakirja todistamaan, että tukioikeuksien vastaan-
ottajan ei tarvitse täyttää aktiiviviljelijän määritelmää. 
 

6 §  

Tukioikeuksien rekisteröinti  

Tukioikeuksien omistusoikeus rekisteröidään tukioikeusrekisterissä tilatunnuksen 
tasolla sekä henkilötasolla. 

 
Tukioikeuksien hallintaoikeus rekisteröidään tukioikeusrekisterissä tilatunnuksen 
tasolla. 

 
Tukioikeuksien vastaanottajan on toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
pystyttävä osoittamaan olevansa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 1307/2013 9 artiklan tarkoittama aktiiviviljelijä. 
 

7 §  

Siirtolomakkeen toimittaminen 

Siirtolomake 103B liitteineen on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
viimeistään kuluvan tukivuoden 17 päivänä kesäkuuta. Myöhästyneenä 
toimitetulla siirtolomakkeella ilmoitettuja tukioikeuksia ei huomioida 
vastaanottajan tukihakemuksella kyseisen vuoden tukihaussa, vaan vasta 
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seuraavan vuoden tukihausta alkaen. Jos siirtohakemus on koskenut vain yhtä 
kalenterivuotta, ei sitä voida ottaa lainkaan huomioon seuraavana vuonna, vaan 
se on kokonaan hylättävä. 

 
Mikäli kyseessä on koko tilan hallinnan siirron yhteydessä tapahtuva tukioike-
uksien siirto, tukioikeuksien siirrosta on ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle tukivuonna viimeistään 15 työpäivän kuluessa koko tilan hallinnan 
siirrosta. 
 

8 §  

Voimaantulo 

Tämä määräys tulee voimaan 29 päivänä maaliskuuta 2019 ja on voimassa 

toistaiseksi.  

 

Seinäjoella 28 päivänä maaliskuuta 2019 

 

 

 

Osastonjohtaja Jukka Pekonniemi 

   

  

    

 

Lakimies  Susanna Ylikantola   

   

 
 
Vastaavat EU-säännökset: 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 
1306/2013 yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, 
hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten 
(ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, 
(EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 
485/2008 kumoamisesta 
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 
1307/2013 yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä 
viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä  
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston ase- 
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tuksen (EY) Nro 73/2009 kumoamisesta 
 
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 yhteisen 
maatalouspolitiikan myönnettäviä suoria tukia koskevista  
säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase- 
tuksen (EU) Nro 1307/2013 täydentämisestä ja mainitun ase- 
tuksen liitteen X muuttamisesta 
 

 

Tämä määräys on saatavissa  

• http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/440002/ (FINLEX ® - Viranomaisten 

määräyskokoelmat: Ruokavirasto) 

• internetosoitteesta www.ruokavirasto.fi → Tietoa meistä → Julkaisut → Määräykset  

• Ruokaviraston kirjaamosta (PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO, puh. 029 530 0400, 

sähköposti: kirjaamo@ruokavirasto.fi). 
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