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Valtioneuvoston asetus

120/2015

sikatalouden kriisituesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista
tuista annetun lain (1559/2001) 4 §:n 2 momentin, 7 §:n 1 ja 5 momentin ja 15 §:n 3 momentin
nojalla, sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 2 momentti laissa 457/2010 ja 7 §:n 5 momentti laissa
1446/2006:

1 §
Maa- ja puutarhatalouden kansallisista

tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 3 koh-
dassa tarkoitettuna muuna kansallisena tu-
kena voidaan maksaa sikataloutta harjoitta-
ville tuen hakijoille sikatalouden kriisitukea
siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Sikatalouden kriisituki myönnetään tuen

hakijalle, jolla on 1.9.2014, 1.10.2014,
1.11.2014 ja 1.12.2014 ollut hallinnassaan
keskimäärin seuraavassa taulukossa esitetty
eläinmäärä eläinluokittain. Laskennassa ote-
taan huomioon viimeistään laskentaan otetun
pidetyn kirjan mukaisen kalenterikuukauden
ensimmäisenä päivänä vähintään kahdeksan
kuukauden ikäinen emakoksi tarkoitettu sika,
jäljempänä emakko sekä 3—8 kuukauden
ikäinen muu sika, jäljempänä lihasika, ei kui-
tenkaan villisika eikä lemmikkieläimenä pi-
dettävä minisika. Tilana pidetään toiminnalli-
sesti ja taloudellisesti itsenäisen maatilan tun-
nusmerkeistä annetussa valtioneuvoston ase-
tuksessa (213/2007) säädetyt edellytykset
täyttävää tilaa.

Emakkojen
määrä tuen
hakijaa ja tilaa
kohti

Lihasikojen
määrä tuen
hakijaa ja
tilaa kohti

Tuen
määrä
euroa
tuen
hakijaa ja
tilaa kohti

20,00—100,00 100,00—
500,00

900

100,01—250,00 500,01—
1000,00

2 500

250,01—700,00 1 000,01—
2000,00

5 500

yli 700,00 yli 2 000,00 11 000

Jos 1 momentissa säädetty taulukon mu-
kaan myönnettävä tuen määrä ylittäisi 15 000
euroa, alennetaan maksettava tuen määrä
enintään 15 000 euroon. Yhden tilan eläimet
voidaan lukea vain yhden sellaisen tuen haki-
jan hyväksi, joka on hallinnut tilaa koko tu-
enmääräytymiskauden ajan.

Sikatalouden kriisitukea voidaan myöntää
yhteensä enintään 3,7 miljoonaa euroa. Jos
tukeen oikeutetun eläinmäärän perusteella



laskettava tuen määrä ylittää mainitun enim-
mäismäärän, yksikkötukea alennetaan.

3 §
Sikatalouden kriisituki myönnetään enin-

tään sen eläinlukumäärän perusteella, joka on
keskimääräinen eläintunnistusjärjestelmästä
annetun lain (238/2010) 2 luvun mukaiseen
rekisteriin merkitty ja mainitun lain nojalla
annetussa maa- ja metsätalousministeriön
asetuksessa tarkoitettuun sikaeläinten tunnis-
tamiseen tarkoitettuun rekisteriin merkitty
hakijan hallitsemien eläinten lukumäärä
2 §:ssä säädettynä aikana.

Tuki myönnetään Euroopan unionin toi-
minnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 ar-
tiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tu-
keen maatalousalalla annetun komission ase-
tuksen (EU) N:o 1408/2013 3 artiklassa tar-
koitettuna vähämerkityksisenä tukena.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että
hakijalle vähämerkityksisenä tukena maatalo-

usalalla myönnettyjen tukien yhteismäärä ei
ylitä verovuonna, jolloin vähämerkityksinen
tuki myönnetään, sekä tätä edeltävänä kah-
tena verovuonna 15 000 euroa. Edellytyksenä
on lisäksi, että kaikentyyppisten hakijalle vii-
tekaudella myönnettyjen tässä asetuksessa
tarkoitettujen ja muiden vähämerkityksisten
tukien yhteismäärä ei ylitä Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108
artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen
tukeen annetun komission asetuksen (EU)
N:o 1407/2013 3 artiklan 2 kohdan mukaista
enimmäismäärää.

Sikatalouden kriisituki katsotaan myönne-
tyksi 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun komis-
sion asetuksen 3 artiklan 4 kohdassa sääde-
tyllä tavalla, kun tuen maksamisesta on an-
nettu maksulupa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä hel-

mikuuta 2015.
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