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VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2021 MAKSETTAVASTA POHJOISESTA
TUESTA
Yleistä
Maa- ja puutarhatalouden tukijärjestelmä muodostuu Euroopan unionin kokonaan rahoittamista
suorista tuista, EU:n osarahoittamista maaseudun kehittämisohjelman viljelijätuista sekä EU:n
tukijärjestelmiä täydentävistä kansallisista tuista. Keski- ja Pohjois-Suomessa C-tukialueilla
keskeisin kansallisen tuen tukimuoto on pohjoinen tuki. Lisäksi pohjoisen tuen alueella maksetaan
eräitä muita kansallisia tukia, kuten mehiläistalouden pesäkohtaista tukea.
Valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja SLC) maa- ja puutarhatalouden
kansallisen tuen neuvottelijat käsittelivät vuoden 2021 kansallisten tukien jakoehdotusta
loppuvuoden 2020 aikana. Asetuksessa ehdotettu tuki on jakoehdotuksen mukainen.
Asetusluonnoksesta on pyydetty lausuntoa valtiovarainministeriöltä, Ruokavirastolta, Elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksien Maaseutu ja energia -yksiköiltä, Maa- ja metsätaloustuottajain
keskusliitto MTK ry:ltä, Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:ltä, ProAgria
Keskusten Liitto ry:ltä ja ProAgria Svenska lantbruksällskapens Förbund rf.:ltä. Lausuntoaika
lyhennettiin kahteen viikkoon hakuaikataulujen varmistamiseksi. Valtiovarainministeriöllä ja MTK
ry:llä ei ollut lausuttavaa asiaan ja Ruokavirastolla oli eräitä teknisiä huomioita.
Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 27 päivänä tammikuuta 2021.
1. Yleisperustelut
1.1. Pohjoisen tuen järjestelmä
Suomen EU-liittymissopimuksen artiklan 142 mukaisesti Euroopan komissio on antanut Suomelle
luvan myöntää pitkäaikaisia kansallisia tukia sen varmistamiseksi, että maataloutta ylläpidetään
pohjoisilla alueilla. Pohjoista tukea myönnetään erityisesti perinteisen alkutuotannon ja jalostuksen
ylläpitämiseksi, maataloustuotteiden tuotannon, kaupan ja jalostuksen rakenteiden parantamiseksi,
kyseisten tuotteiden markkinoille saattamisen helpottamiseksi ja ympäristönsuojelun ja maaseudun
säilyttämisen varmistamiseksi.
Pohjoisen tuen maksaminen perustuu liittymissopimuksen artiklan 142 perusteella komission
antamiin pohjoisen tuen päätöksiin. Nykyinen komission pohjoista tukea koskeva päätös on
C(2016)8419, joka astui voimaan 1.1.2017. Pohjoisen tuen päätöksessä pohjoista tukea saavat
tuotteet on ryhmitelty kolmeen ryhmään (eläinten hoito, kasvintuotanto, muu tuki), joille on asetettu
tuen enimmäismäärää ja tuettavien yksiköiden enimmäismäärää koskevat rajoitteet.
1.2. Vuodelta 2021 maksettavasta pohjoisesta tuesta
Vuonna 2021 pohjoista tukea ehdotetaan maksettavaksi pääosin samoille kohteille kuin vuonna
2020. Yksikkötukia ja niiden muutoksia vuoteen 2020 verrattuna tarkastellaan muistiossa koko

tuotantoa kohti laskettuna. Maidon tuotantotukeen vuonna 2021 ehdotetaan käytettäväksi enintään
161,20 miljoonaa euroa, joka on sama kuin vuonna 2020. Tuen tasot vastaavat vuonna 2020
sovellettua tukitasoa. Maidon tuki ehdotetaan maksettavaksi koko vuoden 7,3—30,2 senttiä litralta.
Vuoden 2021 tuotantomäärien ja tukimenekin selvittyä vuoden 2022 alkupuolella päätettäisiin
maksettavan tuen lopullisesta suuruudesta.
Emolehmien ja emolehmähiehojen ehdotetaan myönnettäväksi 50 euroa/eläinyksikkö, sonnien ja
härkien tukea 70 euroa/eläinyksikkö ja teurashiehojen tukea 30 euroa/eläinyksikkö enemmän kuin
vuonna 2020. Uuhien, kuttujen sekä teurastettujen sonnien tuki säilyisi vuoden 2020 tasolla.
Emolehmien ja emolehmähiehojen sekä sonnien ja härkien tuen korotuksen eräänä perusteena on
EU:n kokonaan rahoittaman tuen aleneminen vuosien 2020 ja 2021 välillä. Lisäksi sonnien ja
härkien pohjoinen tuki on mitoitettu siten, että tuen kokonaismäärä on EU:n kokonaan rahoittama
nautapalkkio huomioon ottaen, vähintäänkin samalla tasolla kuin Etelä-Suomessa AB –alueella.
Teurashiehojen tuen korottamisella halutaan varmistaa tuotannon jatkuvuus.
Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen tukitasoksi ehdotetaan tilakohtaisen rajoitteen
alittavilta yksiköiltä 164–206 euroa viitemäärän eläinyksiköltä. Tukitaso olisi yhden euron
viitemäärän yksikköä kohti korkeampi kuin vuonna 2020. Rajoitteen ylittävien yksiköiden tuki on
aiempien vuosien tapaan laskennallisesti saman suuruinen kuin AB –alueella. Rajoitteen ylittävien
yksiköiden tukikin nousee yhdellä eurolla viitemäärän yksikköä kohti.
Pohjoista hehtaaritukea ja muita pinta-alaan perustuvia tukia ehdotetaan maksettavaksi
samoille kasveille kuin vuonna 2020. Avomaan puutarhakasvien viljelylle olisi edelleen
sadonkorjuuvaatimus.
Pohjoista tukea ehdotetaan maksettavaksi puutarhataloudelle kasvihuonetuotannon tukena ja
puutarhatuotteiden varastointitukena. Yli seitsemän kuukauden viljelyn tueksi ehdotetaan 9,1 €/m².
Lyhyen (2–7 kk) viljelyn tukitasoksi ehdotetaan 3,3 €/m². Yksikkötuki olisi pitkässä viljelyssä
0,3€/m² ja lyhyessä viljelyssä 0,2 €/m² alempi kuin vuoden 2020 tukitaso. Tillin ja persiljan yli 7
kuukauden vuosittaisessa viljelyssä ei kasvihuonetuessa ole tukikelpoista viljelytapa, jossa kasvien
siemenet kylvetään suoraan kasvihuoneen lattialla olevaan maapohjaan. Sen sijaan tukikelpoisia
ovat yhä tillin ja persiljan ruukkutuotanto, viljely maapohjassa käyttäen istutettuja taimia sekä
taimikasvatustilat. Suoran siemenkylvön käyttö yhdistelmäviljelyssä oikeuttaisi tukeen silloin, kun
viljelyn pääkasvi on jokin muu tukikelpoinen kasvi kuin tilli tai persilja. Lyhyemmässä 2-7
kuukauden viljelyssä tillin ja persiljan viljely suoraan maapohjaan kylvämällä on jatkossakin
tukikelpoista, samoin kuin muut viljelymuodot.
Puutarhatuotteiden varastointituen koneellisesti jäähdytettyjen varastojen tukitasoksi ehdotetaan
vuoden 2020 tapaan 14,2 €/m³ ja muiden varastojen tukitasoksi 8,8 €/m³ ja varastomäärien
ilmoituspäiviä olisi kaksi. Varastomäärät ilmoitettaisiin marraskuun 1. ja joulukuun 15. päiviltä.
1.3. Taloudelliset vaikutukset
Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna
2021 osoitettu varat yhteensä 332,00 miljoonan euron suuruiseen maa- ja puutarhatalouden
kansalliseen tukeen. Määrärahasta 4,00 miljoonaa euroa on varattu tukien täytäntöönpanoon
liittyvien, ennakoidun tukimenekin ylittävien, tukien ja tukitasojen muutostarpeisiin.
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Pohjoiseen tukeen vuodelta 2021 arvioidaan tarvittavan 302,6 miljoonaa euroa mikä on 6,3
miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2020. Nyt päätettäviin tukimuotoihin arvioidaan tarvittavan
291,3 miljoonaa euroa. Pohjoiseen tukeen tarvittava määräraha on otettu huomioon maa- ja
puutarhatalouden kansallisen tuen momentin jakoehdotusta laadittaessa. Muut momentilta 30.20.40
rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.
2. Yksityiskohtaiset perustelut
1 § Asetuksen 1 §:ssä säädettäisiin soveltamisalasta. Asetusta sovellettaisiin maa- ja
puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain perusteella maksettavaan pohjoisena tukena
maksettavaan kasvintuotannon tukeen, kotieläintalouden tuotantosidonnaiseen tukeen, sika- ja
siipikarjatalouden tuotannosta irrotettuun tukeen, kasvihuonetuotannon
tukeen ja varastointitukeen.
2 § Asetuksen 2 §:ssä säädettäisiin määritelmistä. Vuosilukuja muutettaisiin tukivuotta 2021
koskeviksi.
3 § Asetuksen 3 §:ssä säädettäisiin tukien yleisistä määräytymisperusteista. Tuet maksettaisiin
alueittain eriytettyinä noudattaen maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista
osa-alueista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (5/2015) säädettyä tukialuejakoa. Pohjoista
tukea voitaisiin myöntää enintään tukiyksikkökertoimella kerrotulle osuudelle tukeen oikeuttavien
tukiyksiköiden määrästä. Tukiyksikkökerroin olisi 1,00 jos ei muuta säädetä. Pohjoista tukea
voitaisiin lisäksi maksaa enintään asetuksen liitteessä mainittujen enimmäismäärien mukaisesti ja
hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettavan maksun perusteena olevan tukiyksikkömäärän
tai tuen kokonaismäärän ylittäessä enimmäismäärät, tukiyksikkökerrointa ja yksikkötuen tasoa
voitaisiin muuttaa.
4 § Kasvintuotannon tukien määräytymisestä säädettäisiin asetuksen 4 §:ssä, että tuki maksettaisiin
kunkin kasvulohkon osalta vain kerran, vaikka viljeltäisiinkin useita tukikelpoisia kasveja peräkkäin
kasvukauden aikana. Tukeen oikeuttavan kasvulohkon vähimmäispinta-alasta säädettäisiin
vastaavasti kuin EU:n kokonaan tai osittain rahoittamien tukien osalta minimialaksi 5 aaria.
Kasvintuotannon tukea ei maksettaisi kasvimaaksi ilmoitetusta alasta. Tukea ei myös maksettaisi,
jos ala ei olisi myös eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 6
§:ssä säädetyssä luonnonhaittakorvauksessa korvauskelpoista alaa.

5 § Pohjoisen hehtaarituen määräytymisestä säädettäisiin asetuksen 5 §:ssä, että tuki myönnetään
vuoden 2021 kasvukauden osalta rukiin, sokerijuurikkaan, tärkkelysperunan, avomaanvihannesten,
valkuaiskasvuston ja eräiden peltokasvien osalta C-tukialueen osa-alueiden osalta eriytetysti
pykälässä säädettävällä tavalla. Lisäksi avomaanvihannesten osalta säädettäisiin tarkemmin tukeen
oikeuttavat kasvit sekä pidettäisiin ennallaan sadonkorjuuvelvoite. Jos sääolosuhteista,
tuhoeläimistä tai kasvitaudeista johtuen avomaanvihannesten satoa ei voida korjata, voitaisiin lohko
katsoa tukeen oikeutetuksi, jos lohko on viljelty paikkakunnan tuotanto-olosuhteiden mukaisesti.
mukaisesti. Tämä poikkeus sisältyi asiasisällöllisesti vastaavalla tavalla aiemmin sovellettuun
sadonkorjuuvelvoitteeseen.
6 § Yleisestä hehtaarituesta säädettäisiin 6 §:ssä alueittain eriytetyistä tukitasoista, sekä siitä, että
yleistä hehtaaritukea ei makseta kasvimaaksi, hoidetuksi viljelemättömäksi pelloksi,
suojavyöhykenurmeksi, suojakaistaksi, suojavyöhykkeeksi, luonnonlaitumeksi tai luonnonniityksi
ilmoitettujen peltoalojen eikä kasvihuonealojen perusteella. Lisäksi tukialueilla C3 ja C4 ei
maksettaisi yleistä hehtaaritukea vehnän, mallasohran tai 5 §:ssä lueteltujen kasvien viljelyalan
perusteella avomaanvihannesten viljelyä lukuun ottamatta.
7 § Asetuksen 7 §:ssä säädettäisiin nuorille viljelijöille tukialueilla C1–C4 myönnettävästä tuesta
alalle, joka on kasvukauden ajan maatalous-, puutarha- ja peltoenergiakasvien viljelyksessä.
Nuorten viljelijöiden tukea ei maksettaisi kasvimaaksi, hoidetuksi viljelemättömäksi pelloksi,
suojavyöhykenurmeksi, suojakaistaksi, suojavyöhykkeeksi, luonnonlaitumeksi tai luonnonniityksi
ilmoitettujen peltoalojen eikä kasvihuonealojen perusteella.
8 § Asetuksen 8 §:ssä säädettäisiin ympäristön hoitoon liittyvistä ehdoista, joita tuen hakijan tulisi
noudattaa. Näistä säädettäisiin täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön
vähimmäisvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (4/2015) 4 ja 11 §:ssä, 12 §:n 3
momentissa sekä 13–15 §:ssä.
9 § Asetuksen 9 §:ssä säädettäisiin maidon tuotantotuen vuoden 2021 tasoista. Tukea voitaisiin
myöntää hakijalta vuonna 2021 markkinointiin ostetun ja hyväksytyn maidon tai maidon
suoramyynnin perusteella enintään tukialueittain taulukossa esitettyjen senttiä litralta määrien
mukaisesti kahdessa jaksossa. Maidon tuotantotukea maksettaisiin meijerin ilmoittamien
kuukausittaisten tuotantotietojen perusteella tai viljelijän ilmoittamien suoramyyntimaidon määrien
mukaan. Maidon tuotantotuen myöntämiselle 1 päivänä tammikuuta 2021 alkavalla tuotantojaksolla
olisi myös tukikelpoisen tuotannon enimmäislitramäärät hakijaa kohti, jotka säädettäisiin pykälässä.
Enimmäismäärät eivät aseta rajoitteita tilojen tuotannolle, mutta ne toimivat tuen maksun
rajoitteena. Myös nämä tilakohtaiset tukikelpoista maidontuotantoa koskevat rajoitteet säilyisivät
ennallaan. Joiden yksittäisien tilojen tuotannon arvioidaan olevan suurempi kuin tukikelpoisen
maidon määrälle asetetut. Pohjoista tukea voitaisiin myöntää maidon määrän perusteella yhteensä
enintään 161,20 miljoonaa euroa. Jos tukeen oikeuttavan maitomäärän perusteella laskettava tuen
määrä ylittäisi mainitun enimmäismäärän, yksikkötukea alennettaisiin.
10 § Asetuksen 10 §:ssä säädettäisiin eläinyksikköä kohti myönnettävästä tuesta. Tuki määräytyisi
vakiintuneella tavalla hakijan tai hänen perheenjäsenensä hallinnassa tuen määräytymisajankohtana
olleiden kotieläinten lukumäärän perusteella. Muiden eläinten kuin teurastettujen hiehojen, sonnien
ja härkien eläinmäärä muunnetaan eläinyksiköiksi käyttäen eläinyksiköistä eräissä maatalouden
tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen (45/2015) mukaista menettelyä. Eläimen lähtiessä tilalta
teurastettavaksi teurastamoon, tuki laskettaisiin eläinyksikkömäärän perusteella eläimen lammas- ja
vuohirekisteriin tai nautarekisteriin ilmoitettuun tilalta poistopäivään tai teurastamon ilmoittamaa
eläimen teurastuspäivää edeltävään päivään saakka riippuen siitä, kumpi näistä ajankohdista olisi

aikaisempi. Pykälässä säädettäisiin myös eläinyksikkökohtaisten tukien tasosta tukialueittain
emolehmien, emolehmähiehojen, sonnien, härkien, uuhien ja kuttujen osalta.
11 § Uuhista ja kutuista maksettavan tuen myöntämisen edellytyksistä säädettäisiin asetuksen 11
§:ssä. Tuen myöntäminen edellyttäisi, että uuhista kertyy vähintään neljä tukeen oikeuttavaa
eläinyksikköä. Tukeen oikeuttavien uuhien enimmäismäärää rajoitettaisiin lisäksi vuonna 2021
syntyneiden karitsoiden lukumäärän perusteella tuotannon aloittamistilanteita lukuun ottamatta.
Rajoitus olisi perusteltua aiemman käytännön mukaisesti pelkän tukien haun perusteeksi
harjoitettavan näennäistuotannon rajoittamiseksi. Myös kuttujen maidontuotanto olisi vuonna 2021
oltava vähintään 400 litraa kuttua kohden tuen saamiseksi. Lisäksi kuttujen tukeen oikeuttavasta
lukumäärästä maidontuotantovaatimuksen alittuessa säädettäisiin pykälässä. Määrä olisi aiemman
käytännön mukaisesti se määrä, joka saataisiin jakamalla tuotetun maidon määrä määrällä, joka
kutun olisi keskimäärin tuotettava.
12 § Pykälässä säädettäisiin aiempaa käytäntöä vastaavasti, että teurastetuista hiehoista, sonneista ja
häristä maksettava tuen määräytymisestä hallinnassa olleiden vuonna 2021 teurastettujen eläinten
lukumäärän perusteella. Teurastetuista hiehoista, sonneista ja häristä maksettavasta tuesta
säädettäisiin asetuksen 12 §:ssä vastaavasti kuin vuonna 2020 ja teurastettu hieho vastaisi edelleen
0,6 eläinyksikköä. Pykälässä säädettäisiin tukitasot alueittain teurastettua eläintä kohden. Tukea ei
edelleenkään myönnettäisi sellaisista teurastetuista hiehoista, joista on maksettu 10 §:ssä
tarkoitettua emolehmistä ja emolehmähiehoista maksettavaa tukea.
13 § Asetuksen 13 §:ssä säädettäisiin teurastetun eläimen tukikelpoisuuden edellytyksenä olevista
seikoista. Tällaisia olisivat aiemman käytännön mukaisesti eläimistä pidetty kirja, jota voidaan pitää
myös sähköisellä yhteydellä rekisteriin, teurastaminen Elintarviketurvallisuusviraston
hyväksymässä teurastamossa tai aluehallintoviraston hyväksymässä poroteurastamossa ja
teurastietojen ilmoittaminen nautarekisteriin, eläimen ruhon toteaminen lihantarkastuksessa
ihmisravinnoksi kelpaavaksi, hiehon osalta vähintään 170 kilon ruhopaino, sonnin tai härän osalta
vähintään 220 kilon ruhopaino ja hiehon, sonnin tai härän hallinta yhtäjaksoisesti vähintään 60
vuorokautta viimeisten 90 vuorokauden aikana ennen sen teurastusta. Tukea ei edelleenkään
maksettaisi teurastuksen yhteydessä kokonaan hylätystä ruhosta mutta osittain hylätystä tuki
voitaisiin maksaa vaaditun ruhopainon täyttyessä hyväksytyn osan täyttäessä vaaditun
vähimmäispainon. Lisäksi jos ruho hylätään teurastamon tekemän teurastusvirheen takia siten, että
eläimestä on maksettu tuottajalle teuraseläintili, ruhon perusteella voitaisiin maksaa tukea. Jos taas
eläin kuolisi kuljetuksen aikana tai teurastamon navetassa, tukea ei sen osalta maksettaisi.
14 § Asetuksen 14 §:ssä säädettäisiin maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain
(1559/2001) 10 §:ssä tarkoitetussa poikkeuksellisessa tilanteessa käytettävästä vakiintuneesta
eläinmäärästä, jollaisena voitaisiin edellisvuosien tapaan pitää edellisen tukivuoden tuen perusteena
ollutta eläinmäärää. Eläinmäärän pienenemisestä olisi tällöin toimitettava selvitys
hakemuslomakkeen liitteenä ja eläintaudin kyseessä ollen lisäksi eläinlääkärin antama todistus. Jos
tämä edellisen tukivuoden tuen perusteena oleva eläinmääräkin on ollut poikkeuksellinen,
vakiintuneena eläinmääränä voitaisiin pitää edellistä tukivuotta edeltävien enintään neljän
peräkkäisen tukivuoden tuen perusteena olleiden eläinmäärien keskiarvoa.
15 § Asetuksen 15 §:ssä säädettäisiin tuotantosidonnaisen eläinyksikkötuen porrastamisesta
eläinyksikköä kohti myönnettävien tukien osalta tukeen oikeuttavien eläinyksikköjen yhteismäärän
perusteella. Pohjoisen tuen alueella tuki päätettiin porrastaa tilakoon mukaan kun emolehmien,
emolehmähiehojen, sonnien, härkien, uuhien, kuttujen, hevosten ja teurashiehojen
eläinyksikkötuissa otettiin vuonna 2012 käyttöön tilakohtainen porrastus. Tuki ehdotetaan edelleen

maksettavaksi asetusluonnoksen 10 ja 12 §:n mukaisesti C1- ja C2- alueilla 700 eläinyksikköön,
C2p-alueella 500 eläinyksikköön, C3-alueella 350 eläinyksikköön ja C4-alueella 225
eläinyksikköön saakka. Joillain yksittäisillä tiloilla tuotannon määrän arvioidaan olevan suurempi
kuin tukikelpoisen tuotannon enimmäismäärä.
16 § Asetuksen 16 §:ssä säädettäisiin tuotantosidonnaisen kotieläintuen ennakon määräytymisestä ja
myönnettävästä prosenttiosuudesta. Ennakon määräytymisperusteena olisi aiempaan tapaan se
eläinmäärä, jonka perusteella edellisen vuoden kotieläintuki on maksettu. Jos jonkin eläinryhmän
eläinmäärä olisi pienempi kuin aiempi tuen maksun perusteeksi hyväksytty eläinmäärä, kyseisen
eläinryhmän tuen ennakko määräytyisi tuottajan arvioiman eläinmäärän perusteella. Jos tuotanto on
aloitettu tai jos tuotanto laajenee merkittävästi vuonna 2021, tuen ennakko määräytyisi eläinryhmän
osalta tuottajan arvioiman eläinmäärän perusteella, jos selvitystä voitaisiin pitää luotettavana.
Muussa tapauksessa eläinryhmän perusteella maksettava ennakko voidaan jättää kokonaan tai
osittain maksamatta. Tuotannon laajenemista pidettäisiin merkittävänä, jos vuoden 2021
kotieläintuen perusteena oleva eläinmäärä on vähintään kolmasosan suurempi kuin vuoden 2020
tuen perusteeksi hyväksytty eläinmäärä.
Luotettavana selvityksenä tuotannon laajentumisesta voitaisiin pitää asiakirjoja hankittavista
eläimistä, tietoja tuotantotiloista tai muuta vastaavaa selvitystä. Ennakon määräytymisperusteena
olevassa eläinmäärässä otettaisiin huomioon eläinyksikköä kohti maksettavien tukien
enimmäismäärien porrastaminen ja mahdollinen tukikerroin.
17 § Asetuksen 17 §:ssä säädettäisiin tuotannosta irrotetun tuen määrästä ja ennakosta. Aiemman
käytännön mukaisesti tuotannosta irrotettua tukea vuodelta 2021 voitaisiin myöntää 1.9. hakijan
hallinnassa olevan viitemäärän perusteella. Tilakohtaisen viitemäärän ylittäessä tukialueella C1 146
yksikköä, tukialueella C2 170 yksikköä, tukialueella C2 pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet
200 yksikköä, tukialueella C3 200 yksikköä tai tukialueella C4 200 yksikköä, tuotannosta irrotettua
tukea voitaisiin myöntää mainitun rajan ylittävältä osalta eläinyksikköä kohti enintään tukialueen
AB vastaavan tukitason mukaisesti.
18 § Asetuksen 18 §:ssä säädettäisiin kasvihuonetuotannon tuen määräytymisestä. Tuki määräytyisi
15 päivänä toukokuuta viljelykäytössä olevan kasvihuonepinta-alan mukaan kuten aiemminkin.
Viljelytauot huomioitaisiin kuten aiemminkin. Vähimmäispinta-ala olisi edelleen 300 neliömetriä ja
kalenteriviikon tarkkuudella laadittu viljelysuunnitelma olisi edelleen tuen myöntämisen
edellytyksenä. Jos viljelykausi muuttuu lyhyestä pitkäksi, tuki määräytyisi lyhyen viljelykauden
mukaisena. Tukea myönnettäisiin tomaatin, kasvihuonekurkun, avomaankurkun, Lactuca sativa ja
Cichorium -lajien salaattien, lehtitillin, persiljan, paprikan, kiinankaalin, leikkokukkien,
leikkovihreän, ryhmäkasvien sekä sisätiloihin tarkoitettujen, ruukussa viljeltävien koristekasvien
kasvihuonetuotantoon. Vain salaatin sekä lehtitillin ja persiljan taimituotanto omaan
kasvihuoneviljelykäyttöön olisi tukikelpoista kuten aiemminkin.
19 § Asetuksen 19 §:ssä säädettäisiin kasvihuonetuotannon tuen määrästä ja 60 prosentin
tukiennakosta lyhyelle eli vähintään 2 kk, mutta enintään 7 kk viljelykaudelle ja pitkälle eli yli 7 kk
viljelykaudella. Pitkän viljelykauden tukea myönnettäisiin, jos kasveja, joiden viljelyä voidaan
tukea, viljellään pidempään kuin seitsemän kuukautta vuoden 2021 aikana. Avomaankurkun,
kiinankaalin ja rapealehtisen keräsalaatin viljelyalan perusteella tuki myönnettäisiin kuitenkin aina
lyhyen viljelykauden tukena ja useita kasveja peräkkäin viljeltäessä tuki myönnettäisiin sen kasvin
mukaan, jonka viljelyaika on pisin. Ehdot olisivat tukitasoa lukuun ottamatta saman kuin aiempina
vuosina.

20 § Asetuksen 20 §:ssä säädettäisiin puutarhatuotteiden varastointituesta tuen määräytymispäiviä
lukuun ottamatta samoin perustein kuin aiempina vuosina. Puutarhatuotteiden varastointitukea
voitaisiin myöntää pykälässä säädettyjen kahden päivämäärän varastossa olevien puutarhatuotteiden
tukeen oikeuttavien varastointimäärien keskiarvon perusteella koneellisesti jäähdytetylle varastolle
ja muulle varastolle eriytettyjen tukitasojen mukaisesti. Varastointimäärä olisi ilmoitettava
kuutiometrin tarkkuudella ja siihen saisi sisällyttää ainoastaan ne puutarhatuotteet, jotka ovat olleet
kauppakelpoisia varastoon pantaessa. Tuen myöntämisen edellytyksenä olisi normaali
varastointitapa ja kauppakunnostuksen yhteydessä pilaantuneita ei sisällytettäisi varastointimäärään.
Tukikelpoisia puutarhatuotteita olisivat kiinankaali, kyssäkaali, lanttu, mukulaselleri, nauris, omena,
palsternakka, porkkana, punajuuri, punakaali, purjo, ruusukaali, savoijinkaali, sipuli ja valkokaali.
21 § Asetuksen 21 §:ssä säädettäisiin metsämarjojen ja -sienten varastointituesta tukitaso mukaan
lukien samoin perustein kuin aiempina vuosina. Tuki määräytyisi 30.6.2021 varastointimäärän
perusteella ja sitä voitaisiin myöntää ihmisravinnoksi tarkoitettujen ennen 1.1.2021 poimittujen
metsämarjojen ja –sienten varastointiin. Tuen edellytys olisi metsämarjojen varastointi
pakastettuina, kuivattuina, soseena, täysmehuna tai täysmehutiivisteenä ja metsäsienten varastointi
pakastettuina, kuivattuina tai suolattuina. Tukea myönnettäisiin tuorepainokiloa kohti enintään
lakalle, muille metsämarjoille ja metsäsienille mainitut senttiä/kg määrät.
22 § Asetuksen 22 §:ssä säädettäisiin tuen myöntämisen edellytyksenä olevista
rekisteröintivelvoitteista, nautojen pitämisen perusteella tukea hakeva olisi edelleen oltava
rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi eläintunnistusjärjestelmälain 9 §:n mukaisesti ja nautojen
perusteella tukea hakeva olisi oltava rekisteröitynyt ja merkinnyt eläimensä EU:n säädösten
mukaisesti lukuun ottamatta 10 §:n 3 momentissa tarkoitettua tilannetta ja 13 §:n 1 momentin 5
kohdassa tarkoitettua tilannetta. Myös lampaiden, vuohien, sikojen tai siipikarjan pitämisen
perusteella olisi oltava rekisteröitynyt eläintunnistejärjestelmän mukaisesti ja lampaiden ja vuohien
pitämisen perusteella tukea hakeva olisi oltava rekisteröitynyt ja merkinnyt eläimensä EU:n
säädösten mukaisesti. Sikojen pitämisen perusteella tukea hakevan eläinmäärät tulisi olla ilmoitettu
eläintunnistusjärjestelmälain mukaisesti ja metsämarjojen ja –sienten varastointituen hakija olisi
oltava rekisteröitynyt arvonlisäverolain (1501/1993) 172 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin.
23 § Asetuksen 23 §:ssä ehdotetaan asetuksen voimaantulopäiväksi 27.1.2021.
Liite Asetuksen liitteessä esitettäisiin Suomen pohjoisten alueiden maataloutta koskevasta
pitkäaikaisten kansallisten tukien järjestelmästä annetussa komission päätöksessä C(2016) 8419
säädetyt enimmäismäärät.

