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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 
Neuvotteleva virkamies 16.12.2020  
Suvi Ruuska   

 

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2021 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, 
NAUTA-, UUHI- JA KUTTUPALKKIOISTA, TEURASKARITSA- JA 
TEURASKILIPALKKIOSTA SEKÄ PELTOKASVIPALKKIOSTA 

1.  Yleistä 
 

Euroopan unionin kokonaan rahoittamista suorista tuista säädetään yhteisen maatalouspolitiikan 
tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1307/2013, jäljempänä tukiasetus. 
Tukiasetuksen 52 artiklan mukaan jäsenvaltio voi vapaaehtoisesti myöntää viljelijöille 
tuotantosidonnaista tukea tietyillä maataloustuotannon aloilla.  

Suomi ilmoitti 11.8.2014 Euroopan komissiolle tukiasetuksen soveltamisesta Suomessa. Komissio 
hyväksyi tiedonannon 19.5.2015. Tiedonannon mukaan Suomi soveltaa vuodesta 2015 lähtien 
tukiasetuksen IV osaston 1 luvun mukaista vapaaehtoista tuotantosidonnaista tukea. Osana 
tukikokonaisuuden uudistamista ohjelmakaudelle 2014–2020 Suomi ja Euroopan komissio sopivat, 
että huomattava osa aiemmin Etelä-Suomen kansallisesta tuesta voidaan maksaa jatkossa osana 
Euroopan unionin tuotantosidonnaista suoraa tukea. Muutos koskee nautakarja-, lammas- ja 
vuohitaloutta sekä avomaavihannesten ja tärkkelysperunan viljelyä. Euroopan komissio teki 
päätöksen (K(2014) 510 lopullinen) 4.2.2014 Etelä-Suomen kansallisen tukijärjestelmän 
hyväksymisestä vuosille 2014–2020. 

Tiettyjen siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten 
vuosina 2021 ja 2022 sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 
1307/2013 muuttamisesta varojen ja soveltamisen osalta vuosina 2021 ja 2022 ja asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 muuttamisesta varojen ja tällaisen tuen jakamisen osalta vuosina 2021 ja 2022 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2020/xxx, jäljempänä siirtymäasetus, 
mukaan jäsenvaltion on ilmoitettava Euroopan komissiolle vuosina 2021 ja 2022 toimeenpantaviin 
Euroopan unionin kokonaan rahoittamiin suoriin tukiin siirtymäasetuksesta aiheutuvista 
muutoksista. Valtioneuvosto hyväksyi x.x.202x Suomen valtion ilmoituksen Euroopan komissiolle 
siirtymäasetuksen kansallisesta toimeenpanosta. Euroopan komissio hyväksyi Suomen ilmoituksen 
x.x.202x.  

Euroopan komission hyväksymän Suomen ilmoituksen mukaan tuotantosidonnaisen tuen osuus on 
19,6 prosenttia suorien tukien kokonaismäärästä vuonna 2021. Tuki kohdennetaan 
nautakarjataloudelle, lammas- ja vuohitaloudelle ja peltokasvituotannolle.  

Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle (193/2013), jäljempänä suorien tukien laki, 
sisältää kansalliset perussäännökset tukiasetuksen 52 artiklan mukaisesta vapaaehtoisesta 
tuotantosidonnaisesta tuesta. Suorien tukien lain 20 §:n 5 momentin, 21 §:n 3 momentin ja 22 §:n 4 
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momentin nojalla valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin tukiasetuksen 52 artiklan 
mukaisesta tuotantosidonnaisesta tuesta viljelijöille. Valtioneuvoston asetus tukiasetuksen 52 
artiklan mukaisesta tuotantosidonnaisesta tuesta annetaan vuosittain. 

 
 

2. Asetuksen pääasiallinen sisältö  
 
Suorien tukien lain 20 §:n 5 momentin, 21 §:n 3 momentin ja 22 §:n 4 momentin nojalla ehdotetaan 
säädettäväksi tarkemmin valtioneuvoston asetuksella vuodelta 2021 maksettavasta tukiasetuksen 52 
artiklan mukaisesta tuotantosidonnaisesta tuesta viljelijöille. Asetusehdotus sisältäisi tarkemmat 
säännökset lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioiden, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkion sekä 
peltokasvipalkkion ehdoista, palkkioiden määrästä ja maksamisesta. Asetus vastaisi sisällöltään 
pääosin vuodelta 2020 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi-ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa-ja 
teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annettua valtioneuvoston asetusta (11/2020), 
jäljempänä vuoden 2020 asetus. 

 
  
3. Pykälien yksityiskohtaiset perustelut 
 
1 §   
Asetuksen 1 §:ssä säädettäisiin soveltamisalasta. Asetusta sovellettaisiin tukiasetuksen 52 artiklan 
perusteella viljelijöille myönnettäviin lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioihin, teuraskaritsa- 
ja teuraskilipalkkioon sekä peltokasvipalkkioon.  

 
2 §   
Asetuksen 2 §:ssä säädettäisiin määritelmistä. Pykälä vastaisi sisällöltään vuoden 2020 asetusta. 
 
3 § 
Asetuksen 3 §:ssä säädettäisiin tuotantosidonnaisen tuen tukialueista. Pykälä vastaisi sisällöltään 
vuoden 2020 asetusta. 
 
4 § 
Asetuksen 4 §:ssä säädettäisiin lypsylehmäpalkkion myöntämisen yleisistä edellytyksistä. Pykälä 
vastaisi sisällöltään vuoden 2020 asetusta. 
 
5 § 
Asetuksen 5 §:ssä säädettäisiin lypsylehmäpalkkioon oikeuttavan keskimääräisen eläinmäärän 
laskemisesta. Palkkioon oikeuttava keskimääräinen eläinmäärä määräytyisi 1 päivästä tammikuuta 
31 päivään joulukuuta 2021 nautarekisterin perusteella aktiiviviljelijän hallinnassa olleiden 
palkkion ehdot täyttävien nautaeläinten tukikelpoisuuspäivien perusteella. Keskimääräinen 
eläinmäärä saataisiin laskemalla yhteen yksittäisten eläinten tukikelpoisuuspäivät, jakamalla summa 
luvulla 365 ja pyöristämällä tulos kahden desimaalin tarkkuuteen. Muilta osin pykälä vastaisi 
sisällöltään vuoden 2020 asetusta. 
 
6 § 
Asetuksen 6 §:ssä säädettäisiin lypsylehmäpalkkion määrästä. Lypsylehmäpalkkiota voitaisiin 
myöntää vastaavilla tukialueilla kuin vuonna 2020. Lypsylehmäpalkkiota voitaisiin myöntää 
yhteensä enintään 32,0 miljoonaa euroa. 
 
7 § 
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Ehdotetun 7 §:n mukaan lypsylehmäpalkkio maksettaisiin kahdessa erässä. Pykälä vastaisi 
sisällöltään vuoden 2020 asetusta. 
 
8 § 
Asetuksen 8 §:ssä säädettäisiin nautapalkkion myöntämisen yleisistä edellytyksistä. Edellytykset 
vastaisivat lypsylehmäpalkkion vastaavia edellytyksiä. Pykälä vastaisi sisällöltään vuoden 2020 
asetusta. 
 
9 § 
Asetuksen 9 §:ssä säädettäisiin nautapalkkioon oikeuttavan keskimääräisen eläinmäärän 
laskemisesta. Eläinmäärä laskettaisiin eläinryhmittäin vastaavalla tavalla kuin lypsylehmien osalta. 
Palkkioon oikeuttavista teurashiehoista säädettäisiin tarkemmin 10 §:ssä. 
 
10 § 
Asetuksen 10 §:ssä säädettäisiin nautapalkkion myöntämisestä teurashiehoista. Nautapalkkio 
voitaisiin myöntää pykälän 1 momentin mukaan hiehosta, joka on teurastettu elintarvikelain 
(23/2006) 6 §:n 22 kohdassa tarkoitetussa poroteurastamossa tai 23 kohdassa tarkoitetussa 
teurastamossa vuonna 2021. Muilta osin pykälä vastaisi sisällöltään vuoden 2020 asetusta. 
 
11 § 
Asetuksen 11 §:ssä säädettäisiin nautapalkkion enimmäismäärästä tukialueittain. Nautapalkkiota 
voitaisiin myöntää koko maassa enintään 49,38 miljoonaa euroa.  Tukialueen AB osuus olisi 
enintään 25,20 miljoonaa euroa ja tukialueen C enintään 24,18 miljoonaa euroa.  
 
Tuotantosidonnaiseen tukeen käytettävissä olevia määrärahoja siirrettäisiin nautapalkkiosta 
peltokasvikasvipalkkioon noin 3,2 miljoonaa euroa. Nautapalkkioon käytettävissä olevia 
määrärahoja ehdotetaan siirrettäväksi tukialueen C kahdesta toimenpiteestä. Edellä mainituista 
määrärahoista ehdotetaan siirrettäväksi valkuaiskasveista maksettavaan peltokasvipalkkioon 2,7 
miljoonaa euroa ja sokerijuurikkaasta maksettavaan peltokasvipalkkioon 0,5 miljoonaa euroa. 
Valkuaiskasvien tuotantomäärän lisääminen on yksi maatalouspolitiikan tavoitteista niin EU-tasolla 
kuin Suomessa. Määrärahan siirron tavoitteena on auttaa kasvattamaan valkuaiskasvien viljelypinta-
alaa. Samalla parannetaan kotimaisen rehuvalkuaisen ja valkuaiskasvien saatavuutta nykyisestä. 
Näin voidaan lisätä omavaraisuutta ja vahvistetaan myös ruokajärjestelmän huoltovarmuutta. 
Sokerijuurikkaan tuotantokustannukset ovat korkeat ja viljelyriskit ovat merkittäviä Suomen 
pohjoisissa tuotanto-oloissa. Tällä hetkellä sokeria jalostaa Suomessa enää yksi ainoa tehdas, jonka 
toiminnan jatkuvuus riippuu täysin kotimaisen sokerijuurikkaan tuotannosta. Sokerijuurikkaan 
viljelyala on pienentynyt lähes viidenneksen vuodesta 2014, eikä kotimainen sokerintuotannon 
ketju kestä enää viljelyn vähenemistä nykylaajuudesta. Tuotannon ja samalla kansallisen 
huoltovarmuuden turvaaminen sokerin osalta edellyttää lisätoimia myös tukivälineissä. 
 
12 § 
Asetuksen 12 §:ssä säädettäisiin nautapalkkion määrästä. Nautapalkkiota myönnettäisiin 
tukialueittain. 
 
13 § 
Asetuksen 13 §:ssä säädettäisiin nautapalkkion maksamisesta. Palkkio maksettaisiin kahdessa 
erässä samalla tavalla kuin lypsylehmäpalkkiokin. Teurashiehosta maksettava palkkio maksettaisiin 
kuitenkin yhdessä erässä. 
 
14 § 
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Asetuksen 14 §:ssä säädettäisiin uuhi- ja kuttupalkkioiden sekä teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkion 
myöntämisen yleisistä edellytyksistä. Pykälä vastaisi sisällöltään vuoden 2020 asetusta. 
 
15 § 
Asetuksen 15 §:ssä säädettäisiin uuhipalkkiosta. Uuhipalkkiota myönnettäisiin uuhien määrän 
perusteella siten, että palkkiokelpoisten uuhien enimmäismäärä voi olla enintään vuonna 2021 
syntyneiden karitsoiden määrä. Jos aktiiviviljelijä on aloittanut vuonna 2021 uuhien pidon, 
karitsoiden määrä ei kuitenkaan rajoittaisi palkkiokelpoisten uuhien enimmäismäärää. Pykälä 
vastaisi sisällöltään vuoden 2020 asetusta. 
 
16 § 
Asetuksen 16 §:ssä säädettäisiin kuttupalkkion ehdoista. Kuttupalkkiota myönnettäisiin kuttujen 
määrän perusteella, joka vastaa 400 litran keskimääräistä maidontuotantoa kuttua kohti 1 päivästä 
tammikuuta ja 31 päivään joulukuuta 2021. Muilta osin pykälä vastaisi sisällöltään vuoden 2020 
asetusta. 
 
17 § 
Asetuksen 17 §:ssä säädettäisiin kirjanpitovelvollisuudesta kuttupalkkiossa. Pykälä vastaisi 
sisällöltään vuoden 2020 asetusta. 
 
18 § 
Asetuksen 18 §:ssä säädettäisiin uuhi- ja kuttupalkkioihin oikeuttavan keskimääräisen eläinmäärän 
laskemisesta. Eläinmäärä laskettaisiin vastaavalla tavalla kuin nautojen osalta. Poikimisilmoitukset 
lammas- ja vuohirekisteriin olisi tehtävä viimeistään 31.1.2022, jotta ne voidaan ottaa huomioon 
laskettaessa keskimääräistä eläinmäärää. 
 
19 § 
Asetuksen 19 §:ssä säädettäisiin teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta. Karitsat ja kilit tulisi teurastaa 
elintarvikelain 6 §:n 22 kohdassa tarkoitetussa poroteurastamossa tai 23 kohdassa tarkoitetussa 
teurastamossa vuonna 2021. Teurastusilmoitukset lammas- ja vuohirekisteriin olisi tehtävä 
viimeistään 31.1.2022, jotta ne voidaan ottaa huomioon laskettaessa eläinmäärää.  
 
20 § 
Asetuksen 20 §:ssä säädettäisiin uuhi- ja kuttupalkkioiden sekä teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkion 
enimmäismäärästä tukialueittain. Palkkioita voitaisiin myöntää koko maassa enintään 2,8 miljoonaa 
euroa. 
 
21 § 
Asetuksen 21 §:ssä säädettäisiin uuhi- ja kuttupalkkioiden sekä teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkion 
määrästä. 
 
22 § 
Asetuksen 22 §:ssä säädettäisiin peltokasvipalkkioon oikeuttavista kasvilajeista. Pykälä vastaisi 
sisällöltään vuoden 2020 asetusta. 
 
23 § 
Asetuksen 23 §:ssä säädettäisiin peltokasvipalkkion myöntämisen yleisistä edellytyksistä. 
Aktiiviviljelijän olisi tehtävä tärkkelysperunan viljelyalasta viljelysopimus 
perunatärkkelysteollisuuden kanssa viimeistään 15.6.2021. Sokerijuurikkaan viljelystä 
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viljelysopimus sokeriteollisuuden kanssa olisi tehtävä myös viimeistään 15.6.2021. Muilta osin 
pykälä vastaisi sisällöltään vuoden 2020 asetusta. 
 
24 § 
Asetuksen 24 §:ssä säädettäisiin peltokasvipalkkion enimmäismäärästä tukialueittain. 
Peltokasvipalkkiota voitaisiin myöntää koko maassa enintään 16,9 miljoonaa euroa.  
 

Valkuaiskasveista maksettavaan peltokasvipalkkioon käytettävissä olevaa määrärahaa lisättäisiin 
2,7 miljoonalla eurolla. Peltokasvipalkkiota valkuaiskasveista voitaisiin myöntää koko maassa 
enintään 9,0 miljoonaa euroa. Sokerijuurikkaasta maksettavaan peltokasvipalkkioon käytettävissä 
olevaa määrärahaa lisättäisiin 0,5 miljoonalla eurolla. Peltokasvipalkkiota sokerijuurikkaasta 
voitaisiin myöntää koko maassa enintään 1,5 miljoonaa euroa. Lisättävä määräraha siirrettäisiin 
nautapalkkiosta. Määrärahan siirron tavoitteena on auttaa kasvattamaan valkuaiskasvien 
viljelypinta-alaa ja parantaa siten kotimaisen rehuvalkuaisen ja valkuaiskasvien saatavuutta 
nykyisestä. Näin voidaan lisätä omavaraisuutta ja vahvistetaan myös ruokajärjestelmän 
huoltovarmuutta. Sokerijuurikkaan tuotantokustannukset ovat korkeat ja viljelyriskit ovat 
merkittäviä Suomen pohjoisissa tuotanto-oloissa. Tällä hetkellä sokeria jalostaa Suomessa enää yksi 
ainoa tehdas, jonka toiminnan jatkuvuus riippuu täysin kotimaisen sokerijuurikkaan tuotannosta. 
Sokerijuurikkaan viljelyala on pienentynyt lähes viidenneksen vuodesta 2014, eikä kotimainen 
sokerintuotannon ketju kestä enää viljelyn vähenemistä nykylaajuudesta. Tuotannon ja samalla 
kansallisen huoltovarmuuden turvaaminen sokerin osalta edellyttää lisätoimia myös tukivälineissä. 
 
25 § 
Asetuksen 25 §:ssä säädettäisiin peltokasvipalkkion määrästä. 
 
26 § 
Asetus tulisi voimaan x.x.2021. 
 
Liite 
Asetuksen liitteessä määriteltäisiin ihmisravinnoksi käytettävät avomaanvihannekset. Liite vastaisi 
sisällöltään vuoden 2020 asetusta. 
 
 
4. Taloudelliset vaikutukset 
 
Lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkiot, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio sekä 
peltokasvipalkkio ovat kokonaan Euroopan unionin rahoittamaa tukea. Lypsylehmä-, nauta-, uuhi- 
ja kuttupalkkiot, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio sekä peltokasvipalkkio maksetaan vuoden 2021 
valtion talousarvion momentilta 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki). Vuoden 2021 valtion 
talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 146/2020) mukaan momentille 30.20.41 (EU-
tulotuki ja EU-markkinatuki) on budjetoitu varoja tukien maksamiseen yhteensä 526,200 miljoonaa 
euroa. Täydentävän talousarvioesityksen (HE 227/2020) mukaan momentin määräraha on 516,900 
miljoonaa euroa. Momentin määrärahasta käytetään nautapalkkiota varten enintään noin 49,38 
miljoonaa euroa, lypsylehmäpalkkiota varten enintään noin 32,0 miljoonaa euroa, uuhi- ja 
kuttupalkkioita varten enintään noin 1,7 miljoonaa euroa, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiota varten 
enintään noin 1,1 miljoonaa euroa ja peltokasvipalkkiota varten enintään noin 16,9 miljoonaa euroa 
eli yhteensä noin 101,08 miljoonaa euroa. Vastaavat Euroopan unionilta saatavat tulot tuloutetaan 
momentille 12.30.01 (EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot). 
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5. Lausunnot 
 

Asetusehdotuksesta pyydettiin lausunto valtiovarainministeriöltä, Ruokavirastolta, elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksilta, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:ltä, Svenska 
Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf:ltä, ProAgria Keskusten Liitolta, Svenska 
lantbrukssällskapens förbund rf:ltä, Maaseudun Kehittäjät ry:ltä, Evijärven Peruna Oy:ltä, Finnamyl 
Oy:ltä, Lapuan Peruna Oy:ltä, Elintarviketeollisuusliitto ry:ltä, Maidonjalostajien ja 
meijeritukkukauppiaiden liitto ry:ltä, Pihvikarjaliitto ry:ltä, Kauppapuutarhaliitto ry:ltä, Sucros 
Oy:ltä, ProRuis ry:ltä, Myllyliitto ry:ltä, Suomen Lammasyhdistys ry:ltä, Suomen Vuohiyhdistys 
ry:ltä ja Puutarhaliitto ry:ltä.  
 
Lausunnon antoivat  
 
 
6. Laintarkastus 
 
Asetusehdotus on tarkastettu oikeusministeriön laintarkastuksessa. 
 

 


