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Maa- ja metsätalousministeriön asetus LUONNOS 
maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2023 

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 
annetun lain (1559/2001) 10 §:n 7 momentin nojalla: 
 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä asetuksessa säädetään eri eläinlajien tavanomaisesta tuotantotavasta sekä muista vastaavista seikoista 
tukijärjestelmissä, joista säädetään vuodelta 2023 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetussa valtioneuvoston 
asetuksessa (xx/2023), jäljempänä pohjoinen tukiasetus. 
 
 

2 § 

Kotieläinten hallinta ja hoito 

Tuenhakijan hallinnassa olevilla kotieläimillä tarkoitetaan hakijan omistuksessa olevia eläimiä, vuokra- tai 
leasingsopimuksella hakijan hallintaan siirtyneitä eläimiä sekä hakijan yhdessä perheenjäsenensä kanssa omis-
tamia eläimiä. 

Eläinten hallinnansiirto tuenhakijalta toiselle on pystyttävä osoittamaan osapuolten keskinäisellä kirjallisella 
sopimuksella ja asiaan liittyvillä kuiteilla. 

Eläimet hallintaansa ottanut tuenhakija on taloudellisessa vastuussa sopimuksen piiriin kuuluvista eläimistä. 
Tuenhakijalla on myös vastuu pitää kirjaa hallintaan otetuista eläimistä. 

Jos viljelijä ottaa toisen tuenhakijan hallinnassa olevia eläimiä hoitoon korvausta vastaan, eläinten hoidosta 
on tehtävä kirjallinen sopimus, joka osoittaa, että eläimet vastaanottanut viljelijä ainoastaan hoitaa eläimiä, 
mutta ei ole taloudellisessa vastuussa sopimuksen piiriin kuuluvista eläimistä. 
 

3 § 

Tuotantosidonnaisen kotieläintuen hakeminen ja määräytyminen 

Tuotantosidonnaista kotieläintukea haetaan kotieläimistä, jotka ovat hakijan hallinnassa. Hoitajalle ei makseta 
kotieläintukea hänen hoidossaan olevista eläimistä. 

Eläinryhmät on määritelty eläinyksiköistä eräissä maaseudun kehittämisen korvauksissa ja kansallisissa maa- 
ja puutarhatalouden tuista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1378/2022) sekä pohjoisessa tukiasetuksessa.  

Pohjoisessa tukiasetuksessa tarkoitetut eläinyksikkömäärät lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella. 
 

4 § 

Tavanomainen tuotantotapa 

Kotieläintukien maksamisen edellytyksenä on, että tilalla harjoitetaan kotieläintaloutta kullekin tuen 
perusteena olevalle eläinlajille tavanomaisen tuotantotavan mukaisesti. Kotieläimet voidaan lukea ti-
lan eläinmäärään kotieläintilan edellytysten täyttymistä arvioitaessa, jos eläimiä hoidetaan tavan-
omaista tuotantotapaa noudattaen. 
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Tavanomaisella tuotantotavalla tarkoitetaan ensisijaisesti sitä, että emolehmiä pidetään lihantuotan-
toa varten kasvatettavien vasikoiden tuottamiseen ja uuhia pidetään tilalla lihantuotantoa varten kas-
vatettavien karitsoiden tuottamiseen. Tuotannon tulee olla normaalilla tasolla suhteessa eläinmäärään. 

Tukivuonna 2023 lammastalouden tavanomaisena tuotantotapana pidetään tuotantoa, jossa lampaita 
pidetään myytäväksi teuraaksi tai elävinä.  

Tukivuonna 2023 kuttujen tavanomaisena tuotantotapana pidetään tuotantoa, jossa kuttuja lypsetään 
ja tuen hakija pääsääntöisesti toimittaa vuohenmaitoa tai vuohenmaidosta valmistettuja tuotteita myyn-
tiin. 
 
 

5 § 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan    . 
 
 
    

 
 
 
 

   
 

 




