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693/2015

Valtioneuvoston asetus
vuodelta 2014 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 

10§:n muuttamisesta 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan vuodelta 2014 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston

asetuksen (14/2014) 10§:n 1 ja 3 momentti, sellaisena kuin niistä 1 momentti on asetuk-
sessa 840/2014, sekä

lisätään 10§:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4—6 momentti, sellaisena kuin
niistä 6 momentti on asetuksessa 840/2014, siirtyvät 5—7 momentiksi, seuraavasti:

10§

Maidon tuotantotuki

Maidon tuotantotukea voidaan myöntää hakijalta vuonna 2014 markkinointiin ostetusta
ja hyväksytystä maidosta tai maidon suoramyynnistä enintään seuraavasti:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Maidon tuotantotukea voidaan myöntää 1päivän tammikuuta ja 31 päivän maaliskuuta

2014 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan lukien, markkinointiin ostetusta ja hyväk-
sytystä tai kuluttajille suoraan myydystä maidosta enintään markkinajärjestelyasetuksen
67 artiklan mukaisesti myönnettyyn ja tuottajan hallinnassa olevaan tuottajakohtaiseen
viitemäärään, jäljempänä viitemäärä, saakka. Jos hakijalla on hallinnassaan viitemäärä ja
tukikelpoinen tuotanto on suurempi kuin viitemäärä, tukea voidaan myöntää viitemäärän
ylittävältä osalta enintään 50 prosentille tuotannosta.

Tukialue 1.1.—30.9. senttiä/litra 1.10.—31.12. senttiä/litra

C1 7,9 9,4

C2 8,5 10,0

C2 pohjoinen ja saaristo 9,7 11,2

C3—P1 12,7 14,2

C3—P2 14,4 15,9

C3—P3, P4 17,0 18,5

C4—P4 21,7 23,2

C4—P5 30,9 32,4
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693/2015  
Maidon tuotantotukea voidaan myöntää 1päivän huhtikuuta ja 31 päivän joulukuuta
2014 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan lukien, markkinointiin ostetusta ja hyväk-
sytystä tai kuluttajille suoraan myydystä maidosta enintään markkinajärjestelyasetuksen
67 artiklan mukaisesti myönnettyyn ja tuottajan hallinnassa olevaan viitemäärään saakka.
Jos hakijalla on hallinnassaan viitemäärä ja tukikelpoinen tuotanto on suurempi kuin vii-
temäärä, tukea voidaan myöntää viitemäärän ylittävältä osalta enintään 30 prosentille tuo-
tannosta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä kesäkuuta 2015.

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo

Vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo
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