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vuodelta 2014 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan vuodelta 2014 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta

annetun valtioneuvoston asetuksen (45/2014) 4, 6 ja 7 §, 8 §:n 1 momentti, 9 §:n 1 momentti,
10 §:n 1 momentti ja liitteen 2 suomenkielinen sanamuoto seuraavasti:

4 §

LFA-lisäosan myöntämisen ja maksamisen
edellytykset

LFA-lisäosan myöntämisen edellytyksenä
Manner-Suomessa on, että lisäosaa hakeva
viljelijä on vuonna 2010, 2011, 2012 tai 2013
antanut tai antaa vuonna 2014 luonnonhaitta-
korvaussitoumuksen sekä 6 §:ssä säädetyn
luonnonhaittakorvauksen lisäosasitoumuk-
sen, jäljempänä LFA-lisäosasitoumus. Jos
viljelijä jatkaa vuonna 2009 antamansa luon-
nonhaittakorvaussitoumuksen voimassaoloa
yhdellä vuodella vuonna 2014, LFA-lisäosa
voidaan myöntää, jos myös LFA-lisäosasi-
toumuksen voimassaoloa jatketaan vastaa-
vaksi ajanjaksoksi. LFA-lisäosan myöntämi-
sen edellytyksenä on lisäksi, että lisäosaa ha-
keva viljelijä noudattaa sitoumuksen koh-
teena olevan pinta-alan käytössä luonnonhait-
takorvauksista ja maatalouden ympäristö-
tuista vuosina 2007—2013 annetussa
valtioneuvoston asetuksessa säädettyjä sitou-
musehtoja sellaisina kuin ne ovat mainitussa
sitoumuksessa.

LFA-lisäosan maksamisen ehtona on, että
viljelijä hakee LFA-lisäosan maksatusta.

6 §

LFA-lisäosasitoumus

LFA-lisäosasitoumus on tehtävä samanai-
kaisesti ja samaksi ajanjaksoksi kuin luon-
nonhaittakorvaussitoumus. LFA-lisäosan saa-
dakseen viljelijän tulee antaa uuden luonnon-
haittakorvaussitoumuksen yhteydessä Maa-
seutuviraston hyväksymällä lomakkeella
tehty LFA-lisäosasitoumus. LFA-lisäosasi-
toumuksessa viljelijän on sitouduttava pitä-
mään luonnonhaittakorvaussitoumuksensa
voimassa kyseisen sitoumuskauden loppuun.

Tehdessään LFA-lisäosasitoumuksen vilje-
lijä sitoutuu siihen, että sitoumuksen kestoa,
tuen määrää ja ehtoja voidaan muuttaa, jos
Euroopan unionin lainsäädännön muutokset
tai Euroopan komission LFA-lisäosaa kos-
keva päätös sitä vaativat. Jos viljelijä ei hy-
väksy tällaista mukautusta, hänellä on oikeus
luopua sitoumuksesta. Tukea ei tällöin peritä
takaisin.

Vuonna 2009 LFA-lisäosasitoumuksen an-
tanut viljelijä voi jatkaa sitoumuksensa voi-
massaoloa yhdellä vuodella ilmoittamalla
siitä Maaseutuviraston määräämällä tavalla.
Lisäosasitoumuksen voimassaolon jatkami-



nen on mahdollista vain, jos viljelijä jatkaa
myös luonnonhaittakorvaussitoumuksensa
voimassaoloa vastaavaksi ajanjaksoksi.

7 §

Kotieläintila

LFA-lisäosasitoumuksen antamisen yhtey-
dessä tila ilmoittautuu joko kotieläintilaksi tai
kasvinviljelytilaksi. Ensimmäisen sitoumus-
vuoden jälkeen tila voi muuttua kotieläinti-
laksi vain 10 §:ssä mainituissa tapauksissa
lukuun ottamatta tilanteita, joissa kasvinvilje-
lytilaksi muuttunut kotieläintila hyväksytään
uudelleen kotieläintilaksi 9 §:n 2 momentissa
tarkoitetulla tavalla.

Kotieläintilalla tarkoitetaan tässä asetuk-
sessa tilaa:

1) jonka eläintiheys on vähintään 0,4
eläinyksikköä luonnonhaittakorvauksessa tu-
kikelpoista hehtaaria kohti; tai

2) jolla on vähintään 10 eläinyksikköä
koko sitoumuskauden ajan ja jonka eläinti-
heys on vähintään 0,2 eläinyksikköä luon-
nonhaittakorvauksessa tukikelpoista hehtaa-
ria kohti.

Kasvinviljelytilalla tarkoitetaan tässä ase-
tuksessa tilaa, joka ei ole kotieläintila.

Eläinyksiköiden määränä 1 momentissa
tarkoitettua tilan tuotantosuuntaa määritettä-
essä käytetään ensimmäistä LFA-lisäosasi-
toumusvuotta edeltävän vuoden eläinyksik-
kömäärää, jos kotieläintuotanto jatkuu ensim-
mäisenä sitoumusvuonna.

Nautojen eläinmäärä on nautarekisterin
mukainen tukivuotta edeltävän vuoden vähin-
tään kuuden kuukauden ikäisten eläinten
määrän vuosikeskiarvo. Sikojen eläinyksik-
kömäärä lasketaan sikarekisterin tietojen pe-
rusteella. Sikojen, kanojen ja lihasiipikarjan
eläinyksikkömääränä käytetään eläinyksikkö-
määrää, joka lasketaan maa- ja puutarhata-
louden kansallisista tuista annetun lain 10 §:n
7 momentin nojalla annetuissa säännöksissä
määriteltyjen laskenta-ajankohtien ja vuoden
2008 kotieläintalouden kansallisen tuen mää-
räytymisperusteiden perusteella. Hevosten,
kuttujen ja uuhien eläinyksikkömääränä käy-
tetään vuoden 2013 kotieläintalouden kansal-
liseen tukeen oikeuttavaa eläinyksikkömää-
rää, jolle on haettu tukea. Viljelijän vaati-

muksesta kaikkien eläinlajien eläinyksikkö-
määrä voidaan laskea valvonnassa todetun
eläinmäärän perusteella. Eläinyksikkömäärän
laskennassa käytetään liitteessä 2 mainittuja
eläinyksikkökertoimia. Eläinyksikkömäärän
laskennassa otetaan huomioon vain ne eläi-
met, joita on hoidettu tavanomaista tuotanto-
tapaa noudattaen.

Jos LFA-lisäosasitoumusta annettaessa ti-
lan eläinyksikkömäärä on vuonna 2013 käyn-
nissä olleesta kotieläintalouden investoinnista
tai viljelijästä riippumattomasta syystä joh-
tuen ollut vuonna 2013 vähintään kolman-
neksen pienempi kuin tilan vakiintunut eläin-
määrä, voidaan viljelijän hakemuksesta käyt-
tää vuoden 2010, 2011 tai 2012 eläinmäärää
viljelijän valinnan mukaan.

LFA-lisäosan kotieläintilan korotusta ei
myönnetä vuodelta 2014, jos tila ei 30 päi-
vänä huhtikuuta 2014 harjoita kotieläintalo-
utta ellei kyse ole 9 §:n 5 momentissa tarkoi-
tetusta lyhytaikaisesta tuotantotauosta.

8 §

Yhteisömuotoinen yritys

Tilan tuotantosuuntaa 7 §:n 2 momentin
mukaan määritettäessä tai arvioitaessa sitou-
muskaudella tilan säilymistä kotieläintilana
viljelijän vaatimuksesta voidaan yhteisömuo-
toisen yrityksen, jolla ei ole kotieläintilan
LFA-lisäosasitoumusta, eläinmäärä ottaa mu-
kaan LFA-lisäosasitoumuksen antaneen tilan
eläinmäärään, jos yhteisömuotoisen yrityksen
määräysvalta on perheyrityksen jäsenten hal-
linnassa siten että:

1) määräysvalta avoimessa yhtiössä tai
kommandiittiyhtiössä on yhtiösopimuksen
mukaan yhdellä tai useammalla sellaisella
yhtiömiehellä, joka on tehnyt tässä momen-
tissa tarkoitettua tilaa koskevan LFA-lisä-
osasitoumuksen ja täyttää LFA-lisäosan
myöntämisen muut edellytykset; tai

2) määräysvalta osakeyhtiössä on yhdellä
tai useammalla sellaisella osakkaalla, joka on
tehnyt tässä momentissa tarkoitettua tilaa
koskevan LFA-lisäosasitoumuksen ja täyttää
LFA-lisäosan myöntämisen muut edellytyk-
set.
— — — — — — — — — — — — —
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9 §

Tilan tuotantosuunnan muutokset

Tilan tuotantosuuntaa seurataan sitoumus-
kaudella vuosittain. Vuonna 2014 tilan tuo-
tantosuuntaa arvioitaessa käytetään 7 §:n 5
momentissa tarkoitettua eläinyksikkömäärää
ja tukivuoden luonnonhaittakorvauksessa tu-
kikelpoista peltoalaa.
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Sukupolvenvaihdos tai koko tilan hankinta

Jos sukupolvenvaihdos tehdään sinä vuonna,

jona sitoumus annetaan, tai sen jälkeen, tilaa
jatkava viljelijä voi muuttaa tilan kotieläinti-
laksi, jos se täyttää 7 §:n 2 momentissa sääde-
tyt edellytykset. Kotieläintilan korotus voi-
daan myöntää aikaisintaan sukupolvenvaih-
dosvuotta seuraavana tukivuonna. Eläinyksik-
kömäärää laskettaessa otetaan huomioon vain
jatkavan viljelijän hallinnassa sukupolven-
vaihdospäivästä olleet eläimet kansallisen ko-
tieläintalouden tuen laskentasääntöjen mukai-
sesti.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä hei-
näkuuta 2014.

Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo

Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska
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Liite 2

ELÄINYKSIKKÖKERTOIMET

Eläinyksikkö = ey

Urospuoliset nautaeläimet ja hiehot (6—24 kk) 0,6
Urospuoliset nautaeläimet ja hiehot (yli 24 kk),
emolehmät ja lypsylehmät

1,0

Uuhet 0,15
Kutut 0,48
Emakot, karjut 0,7
Muut siat (3—8 kk) 0,23
Kanat (mukaan lukien emokanat) 0,013
Broilerit 0,0053
Broileriemot 0,025
Hanhi-, ankka- ja kalkkunaemot 0,026
Sorsa- ja fasaaniemot, tarhatut 0,013
Hevoset
- siitostammat (hevoset ja ponit) 1,0
- suomenhevoset, vähintään 1 vuotta 0,85
- 1—3-vuotiaat muut hevoset ja ponit 0,6

Teurastetut eläimet ja siitoseläimet:
585 teurastettua ankkaa 1
325 teurastettua hanhea 1
223 teurastettua kalkkunaa 1
1375 teurastettua fasaania 1
1375 teurastettua sorsaa 1
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