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Valtioneuvoston asetus

823/2013

vuodelta 2013 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkki-
osta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin suorista tuista maatalou-
delle annetun lain (193/2013) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan sellaiseen vuo-
delta 2013 maksettavaan erityistukeen, jota
voidaan myöntää viljelijälle tilatukiasetuksen
68 artiklan:

1) 1 kohdan b alakohdan mukaisena lypsy-
lehmä- tai nautapalkkiona;

2) 1 kohdan a alakohdan i luetelmakohdan
mukaisena valkuais- ja öljykasvipalkkiona;

3) 1 kohdan a alakohdan i luetelmakohdan
mukaisena tärkkelysperunapalkkiona;

4) 1 kohdan a alakohdan ii luetelmakohdan
mukaisena teuraskaritsan laatupalkkiona.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) nautapalkkiolla sonnista, härästä, emo-

lehmästä ja emolehmähiehosta maksettavaa
palkkiota;

2) sonnilla urospuolista vähintään kuuden
kuukauden mutta alle 23 kuukauden ikäistä

lihatuotantotarkoitukseen kasvatettavaa nau-
taeläintä;

3) härällä kuohittua sonnia;
4) emolehmällä poikinutta biisonia tai liha-

rotuista tai tällaisen rodun kanssa risteytyk-
sestä syntynyttä vähintään 50 prosenttisesti
liharotuista poikinutta muuta nautaeläintä,
jota käytetään yksinomaan vasikoiden tuotta-
miseen ja jonka vasikoita kasvatetaan liha-
tuotantoon tai emolehmätuotannon lisäämi-
seen ja jonka käyttötavaksi nautarekisterissä
on merkitty emolehmä;

5) emolehmähieholla vähintään kahdeksan
kuukauden mutta alle neljän vuoden ikäistä
emolehmäksi tarkoitettua poikimatonta nau-
taeläintä;

6) nautaeläimellä kesynautaa, biisonia ja
niiden risteytystä;

7) komission asetuksella neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 73/2009 soveltamista koske-
vista yksityiskohtaisista säännöistä sen IV ja
V osastossa säädettyjen viljelijätukijärjestel-
mien osalta annettua komission asetusta (EY)
N:o 1121/2009;

8) liharodulla muita kuin komission ase-
tuksen liitteessä IV lueteltuja nautaeläinrotuja
ja Brown Swiss-rotua;

9) nautarekisteriasetuksella nautaeläinten
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyt-
töönottamisesta sekä naudanlihan ja naudan-
lihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja
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neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 ku-
moamisesta annettua Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1760/2000;

10) nautarekisterillä nautarekisteriasetuk-
sen 3 artiklan ensimmäisen kohdan b alakoh-
dan ja eläintunnistusjärjestelmästä annetun
lain (238/2010) 2 luvun mukaista rekisteriä;

11) mahdollisesti tukikelpoisella eläimellä
neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täy-
täntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen
viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mu-
kaisten täydentävien ehtojen, tuen mukautta-
misen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajär-
jestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koske-
vista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle
säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täyden-
tävien ehtojen osalta annetun komission ase-
tuksen (EY) N:o 1122/2009 2 artiklan toisen
kohdan 20 alakohdassa tarkoitettua eläintä;

12) tukikelpoisuuspäivällä päivää, jonka
nautaeläin on ollut palkkiokelpoisena tilalla;

13) lypsylehmällä maidontuotantoon käy-
tettävää poikinutta vähintään 50 prosenttisesti
lypsyrotuista nautaeläintä, joka kuuluu ko-
mission asetuksen liitteessä IV lueteltuun ro-
tuun tai Brown Swiss- tai Simmental-rotuun
ja jonka käyttötavaksi nautarekisterissä on
merkitty maidontuotanto;

14) poikimisella normaalin tiineysajan jäl-
keen tapahtuvaa nautaeläimen synnyttämistä
tai vähintään seitsemän kuukauden tiineys-
ajan jälkeen tapahtuvaa luomista;

15) A—C4 -tukialueilla vuodelta 2013
maksettavasta pohjoisesta tuesta annetussa
valtioneuvoston asetuksessa (19/2013) ja
vuodelta 2013 maksettavasta Etelä-Suomen
kansallisesta tuesta annetussa valtioneuvos-
ton asetuksessa (18/2013) tarkoitettuja vas-
taavia tukialueita;

16) karitsalla enintään 12 kuukauden
ikäistä lammasta, joka ei ole karitsoinut;

17) lammas- ja vuohirekisterillä lammas-
ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijär-
jestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen
(EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien
92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
21/2004 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja
eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain 2 lu-
vun mukaista rekisteriä;

18) seoskasvustolla peltoherneen, härkäpa-
vun, makean lupiinin tai näiden seosten sekä
viljan kasvustoa, jossa kasvulohkolle on kyl-
vetty siemenseosta niin, että yhteenlasketusta
kylvösiemenmäärän painosta alle 50 prosent-
tia on viljan siementä;

19) perunatärkkelysteollisuudella peruna-
tärkkelystä teollisesti valmistavia yrityksiä.

2 luku

Lypsylehmä- ja nautapalkkio

3 §

Lypsylehmä ja nautapalkkion myöntämisen
yleiset edellytykset

Lypsylehmä- ja nautapalkkio voidaan
myöntää nautaeläimestä, joka on merkitty ja
rekisteröity nautarekisteriasetuksen sekä
eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain mu-
kaisesti. Täysi palkkio voidaan myöntää, jos
tilan kaikki palkkiojärjestelmässä kalenteri-
vuoden aikana tukikelpoiset ja mahdollisesti
tukikelpoiset eläimet on merkitty ja rekiste-
röity edellä mainitulla tavalla. Edellytyksenä
on lisäksi, että eläintenpitäjä on rekisteröity-
nyt eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain
9 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Lypsylehmä- ja nautapalkkio voidaan
myöntää viljelijälle, joka on ilmoittautunut
palkkiojärjestelmään Maaseutuviraston hy-
väksymällä lomakkeella.

Palkkiojärjestelmään ilmoittautuneen vilje-
lijän on poi’itettava lypsy- ja emolehmä vä-
hintään kerran tukivuonna tai sitä edeltäneinä
kahtena vuonna. Lypsylehmätilan on toimi-
tettava maitoa myyntiin tai jalostettava sitä
sekä muutoinkin noudatettava tavanomaista
tuotantotapaa. Viljelijän on tarvittaessa todis-
tettava lypsy- ja emolehmän polveutuminen.

4 §

Nautapalkkion myöntämisen edellytykset

Emolehmähiehojen osuus siitä emoleh-
mien ja emolehmähiehojen yhteenlasketusta
keskimääräisestä tilakohtaisesta eläinyksik-
kömäärästä, josta palkkio voidaan myöntää,
voi olla enintään 40 prosenttia.
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5 §

Lypsylehmä- ja nautapalkkioon oikeuttavan
eläinyksikkömäärän laskeminen

Palkkioon oikeuttavien nautaeläinten
eläinyksikkömäärä lasketaan nautarekisterin
tietojen perusteella. Yksi eläinyksikkö vastaa
yhtä lypsylehmää, emolehmää tai emolehmä-
hiehoa, joka on ollut tilalla koko kalenteri-
vuoden. Sonnien ja härkien eläinyksikkömää-
rää laskettaessa sitä alennetaan edellä maini-
tusta muuntokertoimella 0,6.

Palkkioon oikeuttava eläinyksikkömäärä
määräytyy nautarekisterin perusteella viljeli-
jän hallinnassa 1 päivästä tammikuuta 31 päi-
vään joulukuuta 2013 olleiden palkkion eh-
dot täyttävien nautaeläinten tukikelpoisuus-
päivien perusteella. Palkkioon oikeuttava
eläinyksikkömäärä saadaan laskemalla eläin-
ryhmittäin yhteen yksittäisten eläinten tuki-
kelpoisuuspäivät ja jakamalla summa luvulla
365 muuntokerroin huomioon ottaen. Luku-
määrä lasketaan yhden desimaalin tarkkuu-
della. Täysi palkkio voidaan myöntää palk-
kion ehdot täyttävästä eläimestä, joka on ollut
tilalla koko kalenterivuoden ajan.

Tukikelpoisuuspäivien lukumäärästä vä-
hennetään ne päivät, joiden osalta palkkion
ehdot täyttäviä nautaeläimiä koskevien eläin-
tunnistusjärjestelmästä annetun lain 12 §:n 3,
4 ja 7—11 kohdassa tarkoitettujen tietojen,
eläimen pitopaikan muutostietoja lukuun ot-
tamatta, ilmoittaminen on myöhästynyt nau-
tarekisteriasetuksen 7 artiklassa säädetystä
ajasta. Vähennystä ei kuitenkaan tehdä, jos
edellä mainitut tiedot on ilmoitettu viimeis-
tään kyseisen nautaeläimen tilallapitoajan en-
simmäisenä päivänä. Tilallapitoaika on ajan-
jakso, jonka nautaeläin on kalenterivuoden
aikana palkkiokelpoisena tilalla. Myöhästy-
mispäivien laskennassa otetaan huomioon il-
moitukset, joiden tapahtuma- tai ilmoituspäi-
vämäärä on vuonna 2013.

6 §

Lypsylehmäpalkkion määrä

Lypsylehmäpalkkiota voidaan myöntää
A—B-tukialueella 158 euroa eläinyksiköstä.

Lypsylehmäpalkkiota voidaan myöntää

enintään 9,5 miljoonaa euroa. Jos eläinyksik-
kökohtainen palkkion määrä kerrottuna palk-
kioon oikeuttavalla eläinyksiköiden koko-
naismäärällä johtaa edellä mainitun enim-
mäismäärän ylittymiseen tai alittumiseen,
eläinyksikkökohtaista palkkion määrää muu-
tetaan suhteessa ylittymiseen tai alittumiseen.

7 §

Nautapalkkion enimmäismäärä tukialueittain

Nautapalkkiota voidaan myöntää koko
maassa enintään 36 654 800 euroa, josta
A—B tukialueen osuus on enintään
11 675 193 euroa ja C-tukialueen enintään
24 979 607 euroa. Nautapalkkiota voidaan
myöntää tukialueittain enintään seuraava eu-
romäärä:

A—B tuki-
alue euroa

C1—C4-
tukialue
euroa

emolehmät ja
emolehmähiehot

3 619 310 5 120 819

sonnit ja härät 8 055 883 19 858 788

8 §

Eläinyksiköstä maksettavan nautapalkkion
määrä

Nautapalkkiota myönnetään tukialueittain
seuraava euromäärä eläinyksiköstä:

A—B-
tukialue
euroa

C1—C4-
tukialue
euroa

emolehmä tai
emolehmähieho

163 93

sonni tai härkä 420 242

Jos eläinyksikkökohtainen palkkion määrä
kerrottuna palkkioon oikeuttavalla eläinyksi-
köiden kokonaismäärällä johtaa 7 §:ssä tar-
koitetun tukialueittaisen enimmäismäärän
ylittymiseen tai alittumiseen, eläinyksikkö-
kohtaista palkkion määrää muutetaan suh-
teessa ylittymiseen tai alittumiseen.
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9 §

Lypsylehmä- ja nautapalkkion maksaminen

Lypsylehmä- ja nautapalkkiot maksetaan
kahdessa erässä. Palkkiot niiden eläinyksiköi-
den perusteella, jotka ovat kertyneet tuen-
määräytymisvuonna 1 päivästä tammikuuta
15 päivään syyskuuta, maksetaan tilatukiase-
tuksen 29 artikla huomioon ottaen aikaisin-
taan kyseisen vuoden joulukuussa. Palkkioi-
den toinen erä maksetaan seuraavan vuoden
kesäkuun loppuun mennessä.

3 luku

Teuraskaritsan laatupalkkio

10 §

Teuraskaritsan laatupalkkion myöntämisen
edellytykset

Teuraskaritsan laatupalkkio voidaan
myöntää karitsasta, joka on merkitty ja rekis-
teröity lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja
rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta
ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktii-
vien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttami-
sesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
21/2004 sekä eläintunnistusjärjestelmästä an-
netun lain mukaisesti. Lisäksi edellytyksenä
on, että eläintenpitäjä on rekisteröitynyt
eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain
9 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Palkkio voidaan myöntää viljelijälle, joka
on ilmoittautunut palkkiojärjestelmään Maa-
seutuviraston hyväksymällä lomakkeella.

Palkkio voidaan myöntää karitsoista:
1) jotka on teurastettu elintarvikelain

(23/2006) 6 §:n 22 kohdassa tarkoitetussa
poroteurastamossa tai 23 kohdassa tarkoite-
tussa teurastamossa vuonna 2013;

2) joiden ruho on todettu lihantarkastuk-
sessa ihmisravinnoksi kelpaavaksi; ja

3) jotka ovat olleet palkkion hakijan hallin-
nassa yhtäjaksoisesti vähintään 30 vuorokautta
teurastusta edeltävien 50 vuorokauden aikana.

Teurastuksen yhteydessä kokonaan hylä-
tystä ruhosta ei makseta palkkiota. Jos ruho
on hylätty teurastamon tekemän teurastusvir-
heen takia, ruhosta voidaan myöntää palkkio.

11 §

Teuraskaritsan laatupalkkion määrä

Teuraskaritsan laatupalkkiota voidaan
myöntää 30 euroa eläimestä. Palkkiota voi-
daan myöntää koko maassa enintään 900 000
euroa. Jos eläinkohtainen palkkion määrä
kerrottuna palkkioon oikeuttavalla eläinten
kokonaismäärällä johtaa edellä mainitun
enimmäismäärän ylittymiseen tai alittumi-
seen, eläinkohtaista palkkion määrää muute-
taan suhteessa ylittymiseen tai alittumiseen.

12 §

Teuraskaritsan laatupalkkion maksaminen

Teuraskaritsan laatupalkkio maksetaan tu-
enmääräytymisvuotta seuraavan vuoden ke-
säkuun loppuun mennessä.

4 luku

Valkuais- ja öljykasvipalkkio

13 §

Valkuais- ja öljykasvipalkkioon oikeuttavat
kasvilajit

Valkuais- ja öljykasvipalkkioon oikeutta-
via valkuaiskasveja ovat peltoherne, härkä-
papu ja makea lupiini. Makean lupiinin osalta
edellytyksenä on lisäksi, että käytetään hy-
väksytyn lajikkeen siementä, jonka alkuperä
pystytään osoittamaan. Palkkioon oikeuttavia
öljykasveja ovat syysrapsi, syysrypsi, kevät-
rapsi, kevätrypsi, auringonkukka, öljypellava,
öljyhamppu ja ruistankio. Öljyhampun lajik-
keista palkkioon oikeuttavat yhteisen maata-
louspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koske-
vista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljeli-
jöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 73/2009 III osastossa
säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä an-
netun komission asetuksen (EY) N:o
1120/2009 10 artiklassa tarkoitetut lajikkeet.
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14 §

Valkuais- ja öljykasvipalkkion myöntämisen
edellytykset

Valkuais- ja öljykasvipalkkion myöntämi-
sen edellytyksenä on, että todettu palkkioon
oikeuttavien kasvien ja seoskasvustojen yh-
teenlaskettu viljelyksessä oleva peltoala on
tilakohtaisesti vähintään 10 prosenttia tode-
tusta peltoalasta. Todettu peltoala on ala, joka
on seuraavista aloista pienempi:

1) viljelijän tukihakemuksessa ilmoittama
pinta-ala;

2) mahdollisessa pinta-alavalvonnassa to-
dettu pinta-ala.

Pienin palkkioon oikeuttava kasvulohko on
0,05 hehtaaria.

15 §

Valkuais- ja öljykasvipalkkion määrä

Valkuais- ja öljykasvipalkkiota voidaan
myöntää palkkioon oikeuttavien valkuais- ja
öljykasvien sekä seoskasvustojen viljelyk-
sessä olevasta peltoalasta 91,50 euroa hehtaa-
rilta. Valkuais- ja öljykasvipalkkiota voidaan
myöntää koko maassa enintään 6,5 miljoonaa
euroa. Jos hyväksyttävien hakemusten perus-
teella laskettava palkkion määrä ylittää tai
alittaa edellä mainitun enimmäismäärän,
palkkion määrää muutetaan suhteessa ylitty-
miseen tai alittumiseen.

16 §

Valkuais- ja öljykasvipalkkion maksaminen

Palkkio maksetaan tuenmääräytymisvuotta
seuraavan vuoden kesäkuun loppuun men-
nessä.

5 luku

Tärkkelysperunapalkkio

17 §

Tärkkelysperunapalkkion myöntämisen
yleiset edellytykset

Tärkkelysperunapalkkio voidaan myöntää,
jos:

1) viljelijä on tehnyt viljelysopimuksen pe-
runatärkkelysteollisuuden kanssa viimeistään
1 päivänä heinäkuuta 2013;

2) viljelijä tai maatilan toimintaan aktiivi-
sesti osallistuva osallistuu Maaseutuviraston
hyväksymään ja perunatärkkelysteollisuuden
järjestämään viisipäiväiseen tärkkelysperu-
nan viljelyä ja peltomaan laatutestiä koske-
vaan koulutukseen; ja

3) viljelijä on liittynyt perunatärkkelysteol-
lisuuden ylläpitämään tietokantaan ja toimit-
tanut sinne tiedot peltomaan laatutestiin kuu-
luvista itsearvioinneista sekä kuoppatestin
havainnoista viimeistään 31 päivänä loka-
kuuta 2013.

Jos viljelijä on osallistunut 1 momentin 2
kohdassa tarkoitettuun viisipäiväiseen koulu-
tukseen 1 päivänä joulukuuta 2011 tai sen
jälkeen, koulutukseen ei tarvitse osallistua
vuonna 2013. Jos osa viisipäiväisestä koulu-
tuksesta on suoritettu 1 päivänä joulukuuta
2011 tai sen jälkeen, loput koulutuspäivistä
on suoritettava vuonna 2013.

18 §

Peltomaan laatutesti

Viljelijän on tehtävä peltomaan laatutesti
Maaseutuviraston hyväksymien ja peruna-
tärkkelysteollisuuden toimittamien ohjeiden
mukaisesti tärkkelysperunan viljelyksessä
olevien kasvulohkojen kasvukunnon kartoit-
tamiseksi. Laatutestiä varten viljelijän on ar-
vioitava tärkkelysperunan viljelyksessä ole-
van kasvulohkon fysikaalinen ja biologinen
tila, täytettävä tätä koskeva arviointilomake
sekä tehtävä kuoppatesti. Kasvulohkokohtai-
nen arviointilomake on täytettävä kaikkien
tärkkelysperunan viljelyksessä olevien kasvu-
lohkojen osalta viimeistään 1 päivänä heinä-
kuuta 2013.

Kuoppatesti on tehtävä vähintään yhdeltä
tärkkelysperunan viljelyksessä olevalta kas-
vulohkolta. Tilalla, jolla tärkkelysperunan
viljelyksessä oleva kokonaisala ylittää 10
hehtaaria, kuoppatestejä on tehtävä vähintään
yksi jokaiselta alkavalta 10 hehtaarilta, jos
kasvulohkojen fysikaalisessa tilassa on arvi-
ointilomakkeen tietojen perusteella selvästi
havaittavissa kasvukuntoa heikentäviä ongel-
mia.
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19 §

Palkkiokelpoista alaa koskevat edellytykset

Tärkkelysperunapalkkiota voidaan myön-
tää viljelysopimuksen mukaisesta tärkkelys-
perunan viljelyalasta, jonka viljelijä on il-
moittanut tukihakemuksessa. Jos tukihake-
muksessa ilmoitettu pinta-ala eroaa viljelyso-
pimuksen mukaisesta pinta-alasta tai valvon-
nassa todetusta pinta-alasta, palkkio myönne-
tään pienimmän pinta-alan perusteella.

Palkkiota ei myönnetä tärkkelysperunan
siemenlisäysalasta. Pienin palkkioon oikeut-
tava kasvulohko on 0,05 hehtaaria.

20 §

Tärkkelysperunapalkkion määrä

Tärkkelysperunapalkkiota voidaan myön-
tää palkkioon oikeuttavan tärkkelysperunan
viljelyksessä olevalta peltoalalta 560 euroa
hehtaarilta. Palkkiota voidaan myöntää koko
maassa enintään 3,5 miljoonaa euroa. Jos hy-

väksyttävien hakemusten perusteella lasket-
tava palkkion määrä ylittää tai alittaa edellä
mainitun enimmäismäärän, palkkion määrää
muutetaan suhteessa ylittymiseen tai alittumi-
seen.

21 §

Tärkkelysperunapalkkion maksaminen

Tärkkelysperunapalkkio maksetaan tuen-
määräytymisvuotta seuraavan vuoden kesä-
kuun loppuun mennessä.

22 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä
marraskuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan vuodelta 2013
maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkki-
oista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valku-
ais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelyspe-
runapalkkiosta annettu valtioneuvoston ase-
tus (141/2013).

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2013

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska
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