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Valtioneuvoston asetus

274/2013

vuodelta 2012 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkki-
osta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta annetun valtioneu-

voston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan vuodelta 2012 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan

laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta annetun valtio-
neuvoston asetuksen (39/2012) 6 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti, 11 ja 19 §, sellaisina kuin
niistä ovat 6 §:n 1 momentti ja 8 §:n 1 momentti asetuksessa 642/2012, seuraavasti:

6 §

Lypsylehmäpalkkion määrä

Lypsylehmäpalkkiota voidaan myöntää A-
ja B-tukialueilla 160,70 euroa eläinyksiköstä.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Eläinyksiköstä maksettavan nautapalkkion
määrä

Nautapalkkiota myönnetään tukialueittain
seuraava euromäärä eläinyksiköstä:

A—B C1—C4
tukialue -tukialue
euroa euroa

emolehmä ja
emolehmähieho 168,10 95,50
sonni ja härkä 431,30 246,90
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Palkkion määrä

Teuraskaritsan laatupalkkiota voidaan
myöntää 43,50 euroa eläimestä. Palkkiota
voidaan myöntää koko maassa enintään
900 000 euroa. Jos eläinkohtainen palkkion
määrä kerrottuna palkkioon oikeuttavalla
eläinten kokonaismäärällä johtaa edellä mai-
nitun enimmäismäärän ylittymiseen tai alittu-
miseen, eläinkohtaista palkkion määrää muu-
tetaan suhteessa ylittymiseen tai alittumiseen.

19 §

Palkkion määrä

Palkkiota voidaan myöntää palkkioon oi-
keuttavan tärkkelysperunan viljelyksessä ole-
valta valvonnassa hyväksytyltä peltoalalta
582,40 euroa hehtaarilta. Tärkkelysperuna-
palkkiota voidaan myöntää koko maassa
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enintään 3,5 miljoonaa euroa. Jos hyväksyttä-
vien hakemusten perusteella laskettava palk-
kion määrä ylittää tai alittaa edellä mainitun
enimmäismäärän, palkkion määrää muute-
taan suhteessa ylittymiseen tai alittumiseen.

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä
huhtikuuta 2013.

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

2 274/2013

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN 1455-8904 / 1237-3419 (painettu)


