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Laki
Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle
Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku
Yleiset säännökset
1§
Soveltamisala
Tätä lakia sovelletaan yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista
yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden
tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o
1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o
378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY)
N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäljempänä tilatukiasetus, III osastossa ja IV osaston 10 jaksossa tarkoitettujen tukien sekä tilaneuvonnan tuen myöntämiseen ja maksamiseen sekä tilatukioikeuksien myöntämiseen,
käyttöön, siirtoon, palauttamiseen ja luovuttamiseen.
Tätä lakia sovelletaan Ahvenanmaan maakunnassa, jos asia kuuluu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) nojalla valtakunnan
lainsäädäntövaltaan.
2§
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) suoralla tuella tilatukiasetuksen 2 artiklan d alakohdassa tarkoitettua tukea;
HE 156/2012
MmVM 10/2012
EV 7/2013

2) tilatuella tilatukiasetuksen III osaston
1 luvussa ja 2 luvun 2 jaksossa tarkoitettua
tukea;
3) tukioikeudella tilatukiasetuksen 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tukioikeutta,
joka muodostuu tasatukiosasta ja mahdollisesta tilakohtaisesta lisäosasta;
4) erityistukioikeudella yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten
(ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001,
(EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001,
(EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999,
(EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000,
(ETY) N:o 2358/71, (EY) N:o 1254/1999 ja
(EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 47
ja 48 artiklan sekä tilatukiasetuksen 44 artiklan mukaisesti viljelijälle jaettua tukioikeutta;
5) tilatukioikeudella tukioikeutta ja erityistukioikeutta;
6) erityistuella tilatukiasetuksen III osaston 5 luvussa tarkoitettua tukea;
7) uuhipalkkiolla tilatukiasetuksen IV
osaston 10 jaksossa tarkoitettua palkkiota ja
sen lisäpalkkiota;
8) täytäntöönpanoasetuksella
yhteisen
maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä
koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä
viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neu-
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voston asetuksen (EY) N:o 73/2009 III osastossa säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä annettua komission asetusta (EY)
N:o 1120/2009;
9) soveltamisasetuksella neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden
suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän
osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o
1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn
tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta annettua komission asetusta (EY)
N:o 1122/2009;
10) viljelijällä tilatukiasetuksen 2 artiklan
a alakohdassa tarkoitettua viljelijää;
11) puolisolla viljelijän aviopuolisoa ja
avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä, tuloverolain (1535/1992) 7 §:n 3 momentissa tarkoitettuja henkilöitä;
12) perheenjäsenellä viljelijän puolisoa ja
henkilöä, joka elää vakituisesti viljelijän taloudessa ja on tälle tai tämän puolisolle sukua
suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa
taikka on edellä tarkoitetun henkilön puoliso;
13) maataloustoimintansa aloittavalla viljelijällä täytäntöönpanoasetuksen 2 artiklan l
alakohdassa tarkoitettua viljelijää;
14) eläinrekisterillä eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010) 12 §:ssä tarkoitettua rekisteriä.
2 luku
Suorat tuet
3§
Tilatuki, uuhipalkkio ja erityistuet
Viljelijälle voidaan myöntää tilatukea ja
uuhipalkkiota sekä tilatukiasetuksen 68 artiklan perusteella seuraavia erityistukia:
1) lypsylehmäpalkkiota maitoalalla;
2) nautapalkkiota naudanliha-alalla;
3) valkuais- ja öljykasvipalkkiota;
4) tärkkelysperunapalkkiota; sekä
5) teuraskaritsan laatupalkkiota.

Valtion varoista voidaan myöntää 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua lypsylehmäpalkkiota maitoalalle.
4§
Täydentävät ehdot
Suorien tukien myöntämisen edellytyksenä
olevista täydentävistä ehdoista säädetään tilatukiasetuksen 4—6 artiklassa. Viljelijän on
noudatettava tilatukiasetuksen 6 artiklassa
tarkoitettuja täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksen vähimmäisedellytyksiä, joilla varmistetaan maatalousmaan säilyminen maatalouden ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa. Vähimmäisedellytyksiin kuuluvat maaperän suojeleminen eroosiolta, maaperän rakenteen ja orgaanisen
aineksen
säilyttäminen,
elinympäristöjen tilan heikentymisen välttäminen ja vesiensuojelu.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä täydentävien ehtojen
lakisääteisistä hoitovaatimuksista, hyvän
maatalouden ja ympäristön vaatimuksesta ja
sen vähimmäisedellytyksistä sekä pysyvien
laitumien hoidosta tilatukiasetuksessa säädetyissä rajoissa.
5§
Ennakkolupa pysyvän laitumen siirtämiseksi
muuhun käyttöön
Soveltamisasetuksen 4 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettu ennakkolupamenettely otetaan
käyttöön, jos pysyvien laidunten osuus maatalousmaasta vähenee Maaseutuviraston vuosittain 31 päivänä lokakuuta suorittaman
pinta-alatarkastelun perusteella koko valtakunnan tasolla vuoden 2003 viitealaan verrattuna vähintään viisi mutta alle kymmenen
prosenttia. Viljelijältä voidaan tällöin edellyttää luvan hankkimista ennen tilatukiasetuksen 6 artiklassa tarkoitetun pysyvän laitumen
siirtämistä muuhun käyttöön.
Valtioneuvosto päättää yleisistunnossa soveltamisasetuksen 4 artiklassa tarkoitetusta
ennakkolupamenettelyn käyttöönottamisesta
ja käytöstä poistamisesta. Valtioneuvoston
asetuksella voidaan säätää soveltamisasetuksen 3 ja 4 artiklassa säädetyissä rajoissa ennakkoluvan edellytyksistä.
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6§
Pysyvän laitumen ennallistamisvelvoite
Soveltamisasetuksen 4 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettu ennallistamismenettely otetaan
käyttöön, jos pysyvien laidunten osuus maatalousmaasta vähenee Maaseutuviraston vuosittain lokakuun 31 päivänä suorittaman
pinta-alatarkastelun perusteella koko valtakunnan tasolla vuoden 2003 viitealaan verrattuna vähintään kymmenen prosenttia. Viljelijälle voidaan tällöin asettaa velvoite palauttaa
muuhun käyttöön siirrettyä pysyvää laidunta
vastaava pinta-ala pysyväksi laitumeksi.
Valtioneuvosto päättää yleisistunnossa soveltamisasetuksen 4 artiklassa tarkoitetusta
ennallistamismenettelyn käyttöönottamisesta
ja käytöstä poistamisesta. Valtioneuvoston
asetuksella voidaan säätää soveltamisasetuksen 3 ja 4 artiklassa säädetyissä rajoissa ennallistamisen edellytyksistä ja toteuttamisesta
tilatasolla.
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riin tukiin kuuluvaa eläinlajikohtaista palkkiota kiellon kohteena olevasta eläinlajista ei
myönnetä eikä mahdollisesti myönnettyä
palkkiota makseta siltä tukivuodelta, jonka
aikana asianomainen viranomainen on todennut tuomioon johtaneen teon.
Jos viljelijä tai tämän kanssa yritystoimintaa harjoittava perheenjäsen on tuomittu
eläintenpitokieltoon, suoriin tukiin kuuluvaa
eläinlajikohtaista palkkiota ei myönnetä kiellon kohteena olevasta eläinlajista eläintenpitokieltoajalta eikä tekovuoden ja lainvoimaisen tuomion antamisen väliseltä ajalta.
Suoriin tukiin kuuluvien eläinpalkkioiden
maksatus on eläintenpitokiellon kohteena
olevan eläinlajin palkkioiden osalta keskeytettävä, kun asiassa on aloitettu syyteharkinta.
9§
Suoran tuen vähimmäismäärä

7§

Tukea ei myönnetä, jos haettujen suorien
tukien yhteismäärä tukivuonna on 200 euroa
tai sitä pienempi.

Suoran tuen epääminen ja alentaminen

10 §

Suora tuki voidaan jättää myöntämättä, jos
tuen saamiseksi olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen muoto, joka ei
vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta. Tuen alentamiseen ja maksamatta jättämiseen valvonnan perusteella sovelletaan Euroopan unionin suoria tukia koskevassa lainsäädännössä säädettyjä perusteita.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä tuen alentamisesta ja
epäämisestä valvonnan perusteella tilatukiasetuksen ja soveltamisasetuksen edellyttämässä laajuudessa.

Asiakirjojen säilyttäminen
Viljelijän on säilytettävä tukioikeuksien
hakemiseen ja siirtämiseen sekä suorien tukien hakemiseen liittyvät sellaiset alkuperäiset asiakirjat, joita ei toimiteta tuen myöntävälle viranomaiselle tukihakemuksen liitteenä
hakuvuoden ja sitä seuraavien neljän kalenterivuoden ajan.
Maaseutuvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä 1 momentissa tarkoitetuista säilytettävistä asiakirjoista.

8§

Tilatuki

Suoran tuen epääminen eräissä tilanteissa

11 §

Jos viljelijä tai tämän kanssa yritystoimintaa harjoittava perheenjäsen on tuomittu rikoslain (39/1889) 17 luvun 14, 14 a tai 15 §:n
mukaisesta rikoksesta taikka viljelijä tai tämän kanssa yritystoimintaa harjoittava perheenjäsen on tuomittu eläinsuojelulain
(247/1996) 54 §:n mukaisesta rikkomuksesta
sekä samalla määrätty rikoslain 17 luvun
23 §:n mukaiseen eläintenpitokieltoon, suo-

Tukioikeus

3 luku

Tukioikeuden perusteella viljelijälle myönnettävästä tuesta säädetään tilatukiasetuksen
34 artiklassa. Tukioikeuden arvo muodostuu
tasatukiosasta ja mahdollisesta tilakohtaisesta
lisäosasta. Tasatukiosan arvo määräytyy tukialueen perusteella. Tilakohtaisten lisäosien
arvo laskee asteittain siirtymäkauden aikana.
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Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä tukioikeuksien myöntämisen edellytyksistä, alueellisen tasatukiosan
arvosta ja tukialueista. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä
myös tilakohtaisten lisäosien arvon määräytymisen edellytyksistä, siirtymäkaudesta, lisäosien ja erityistukioikeuksien arvon asteittaisesta alentamisesta, lisäosien arvon alentamisen vuoksi vapautuvien varojen käytöstä ja
tasatukiosan arvon korottamisesta.
12 §
Erityistukioikeus
Viljelijä, jolla on erityistukioikeuksia, voi
poiketa velvollisuudesta esittää tukioikeuksien määrää vastaava tukikelpoisten hehtaarien määrä tilatukiasetuksen 44 artiklan 2
kohdan a alakohdassa tarkoitetun 50 prosentin tuotantosäännön perusteella.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä erityistukioikeuksien
myöntämisen edellytyksistä tilatukiasetuksessa säädetyissä rajoissa ja erityistukioikeuksien 50 prosentin tuotantosäännön määrittelyn edellytyksistä.

14 §
Tilatukioikeuksien siirto
Tilatukioikeuden siirtäjän on ilmoitettava
siirrosta kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Ilmoitus on allekirjoitettava. Jos tilatukioikeus vuokrataan, siirtoa
koskevaan ilmoitukseen on liitettävä selvitys
tukioikeuksia vastaavan tukikelpoisen alan
hallinnan siirrosta.
Viljelijän luovuttaessa vuokralle ottamansa
tukikelpoisen maatalousmaan perusteella
vahvistetun tukioikeuden vastikkeetta vuokranantajalle, luovutusta ei pidetä perintö- ja
lahjaverolaissa (378/1940) tarkoitettuna lahjana, kun tukioikeuden luovutus tapahtuu 28
päivänä huhtikuuta 2006 voimassa olleen
vuokrakauden päättyessä, kuitenkin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä tilatukioikeuksien siirtämisen edellytyksistä ja siirtämisessä noudatettavasta menettelystä. Maaseutuvirasto voi
antaa tarkempia määräyksiä tilatukioikeuksien siirrossa käytettävistä lomakkeista ja
määräajoista.
15 §

13 §

Tilatukioikeuksien arvon alentaminen

Tilatukioikeuksien käyttö ja käyttöjärjestys

Tilatukioikeuksien arvoa voidaan alentaa
tilatukiasetuksen 8 artiklassa ja 40 artiklan 2
kohdassa säädetyillä perusteilla. Tilatukioikeuksien arvoa voidaan alentaa myös tilatukiasetuksen 68 artiklan 8 kohdassa ja 69 artiklan 6 kohdan b alakohdassa säädetyillä perusteilla.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä tilatukioikeuksien arvon alentamiseen ryhtymisestä, toteuttamistavasta ja arvon alentamisen vuoksi vapautuvien varojen käytöstä.

Tilatukioikeuksia voidaan käyttää ainoastaan saman tukialueen sisällä. Ensimmäisenä
käytetään käyttöä edeltävänä vuonna käyttämättä jääneet tilatukioikeudet, joista ensimmäisenä käytetään erityistukioikeudet. Tilatukioikeudet käytetään yksikköarvojärjestyksessä siten, että arvokkaimmat käytetään ensin. Omistuksessa olevat tilatukioikeudet
käytetään ennen vuokrattuja.
Viljelijä voi muuttaa 1 momentissa säädettyä käyttöjärjestystä ilmoittamalla siitä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä tilatukioikeuksien käyttämisen edellytyksistä sekä käyttöjärjestyksestä. Maaseutuvirasto voi antaa tarkempia
määräyksiä tilatukioikeuksien käyttöjärjestyksen muuttamisen yhteydessä vaadittavista
asiakirjoista ja määräajoista.

16 §
Tukikelpoisen alan hallinta tilatuessa
Tukikelpoisesta alasta säädetään tilatukiasetuksen 34 artiklassa. Tilatukea voidaan
myöntää hakemuksen perusteella tukikelpoisesta alasta, joka on viljelijän hallinnassa sinä
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päivänä, jolloin tukihakemusta voidaan soveltamisasetuksen 14 artiklan 2 kohdan mukaan viimeisen kerran muuttaa.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä koko tilan hallinnan
siirron määräajasta ja tukikelpoisen alan määrittelystä. Maa- ja metsätalousministeriön
asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tukikelpoisen alan poistamisesta maatalouskäytöstä, perus- ja kasvulohkojen määrittelystä ja minimikoosta Euroopan unionin suoria tukia koskevassa lainsäädännössä säädetyissä rajoissa. Maaseutuvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä tukikelpoisen alan hallinnan todentavien asiakirjojen esittämismenettelystä.
17 §
Tukioikeuksien myöntäminen kansallisesta
varannosta
Tilatukiasetuksen 41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta varannosta voidaan myöntää tukioikeuksia:
1) maataloustoimintaansa aloittavalle viljelijälle;
2) viljelijälle, johon sovelletaan johonkin
julkiseen toimenpiteeseen liittyviä rakenneuudistus- tai kehitysohjelmia maan viljelemättä jättämisen välttämiseksi tai jotta voitaisiin korvata näillä alueilla toimiville viljelijöille koituvia erityisiä haittoja;
3) viljelijälle, joka on täytäntöönpanoasetuksen 20, 22 tai 23 artiklassa tarkoitetussa
erityistilanteessa.
Kansallisen varannon käyttämisestä, viljelijöille myönnettävien tukioikeuksien määrän
ja yksikköarvon korottamisesta sekä tukioikeuksien varannosta myöntämisperusteiden
etusijajärjestyksestä voidaan antaa tilatukiasetusta ja täytäntöönpanoasetusta tarkentavia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä myös tukioikeuksien
kohdentamisesta, jos kansallinen varanto ei
riitä kattamaan 1 momentissa tarkoitettuja tapauksia tai tilatukiasetuksen 8 artiklassa tarkoitettu enimmäismäärä rajoittaa tukioikeuksien myöntämistä. Maaseutuvirasto voi antaa
tarkempia määräyksiä tukioikeuksien hakemiseen kansallisesta varannosta liittyvistä lomakkeista ja määräajoista.
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18 §
Tilatukioikeuksien palauttaminen ja
luovuttaminen kansalliseen varantoon

Tilatukioikeuden omistaja voi vapaaehtoisesti palauttaa tilatukioikeuden kansalliseen
varantoon. Tilatukioikeuksien palauttamisesta on tehtävä ilmoitus elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle.
Perusteetta myönnettyjen tilatukioikeuksien luovuttamisesta kansalliseen varantoon
säädetään soveltamisasetuksen 81 artiklassa.
Tukioikeuksia ei tarvitse luovuttaa, jos niiden
tasatukiosien arvo tai erityistukioikeuksien
arvo on yhteensä enintään 50 euroa vuoden
2006 arvon mukaan laskettuna.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä tilatukioikeuksien luovuttamiseen ja palauttamiseen liittyvästä menettelystä.
19 §
Sukupolvenvaihdostilanteet
Ennakkoperintönä pidetään tilatukiasetuksen 41, 43 ja 44 artiklaa ja täytäntöönpanoasetusta
sovellettaessa
perintökaaren
(40/1965) 6 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua ennakkoa ja myös sellaista vuonna
2003 tai sen jälkeen tehtyä:
1) maatilan tai sen osan kauppaa, jonka
rahoittamiseen on myönnetty nuoren viljelijän aloitustukeen kuuluva avustus tai laina;
2) maatilan kauppaa, jossa ostaja on myyjän perillinen suoraan alenevassa polvessa,
sisar tai veli taikka näiden perillinen suoraan
alenevassa polvessa, ottolapsi taikka edellä
mainittujen puoliso edellyttäen, että kauppahinta on selvästi alempi kuin vastaavassa
kaupassa ilman edellä tarkoitettua myyjän ja
ostajan välistä suhdetta muuten olisi ollut;
3) maatilan osan kauppaa, joka tehdään
perintökaaren 25 luvun 1 b §:n 3 momentin
mukaisesti; sekä
4) maatilan tai sen osan lahjaa, jossa lahjan saajana on lahjan antajan perillinen suoraan alenevassa polvessa, sisar tai veli taikka
näiden perillinen suoraan alenevassa polvessa, ottolapsi taikka edellä mainittujen puoliso.
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4 luku

Erityistuki, tuotantoon sidottu tuki ja tuki
tilaneuvontaan
20 §
Lypsylehmä- ja nautapalkkio
Viljelijälle voidaan myöntää tukialueen ja
lypsylehmien eläinyksikkömäärän perusteella
määräytyvää lypsylehmäpalkkiota.
Viljelijälle voidaan myöntää tukialueen ja
sonnien, härkien, emolehmien ja emolehmähiehojen eläinyksikkömäärän perusteella
määräytyvää nautapalkkiota.
Eläinyksikkömäärä ja eläinten hallinta todennetaan eläinrekisterin tietojen sekä valvonnan perusteella.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä palkkion myöntämisen
edellytyksistä, rahoituksesta, tukialueista, tukimääristä, yksikkötukien tasoista sekä
muista kyseisen palkkion ehdoista.
21 §
Valkuais- ja öljykasvipalkkio
Viljelijälle voidaan myöntää valkuais- ja
öljykasvipalkkiota valkuais- ja öljykasvilajien sekä viljan ja valkuaiskasvien seoskasvustojen viljelyalan perusteella.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä palkkion myöntämisen
edellytyksistä, rahoituksesta, tukimääristä,
yksikkötukien tasoista sekä muista kyseisen
palkkion ehdoista.
22 §
Tärkkelysperunapalkkio
Tärkkelysperunapalkkiota voidaan myöntää tärkkelysperunan viljelyalan perusteella
viljelijälle, joka tekee viljelysopimuksen perunatärkkelysteollisuuden kanssa, osallistuu
vaadittuun koulutukseen, tekee peltomaan
laatutestin ja toimittaa vaaditut tiedot perunatärkkelysteollisuuden ylläpitämään tietokantaan.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa

tarkempia säännöksiä palkkion myöntämisen
edellytyksistä, rahoituksesta, tukimääristä,
yksikkötukien tasoista sekä muista kyseisen
palkkion ehdoista Euroopan unionin lainsäädännössä edellytetyllä tavalla. Maaseutuvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä määräajoista, koulutuksen suorittamisesta ja hyväksymisestä, peltomaan laatutestin suorittamisesta sekä niihin liittyvien tietojen tallentamisesta.

23 §
Teuraskaritsan laatupalkkio
Viljelijälle voidaan myöntää teuraskaritsan
laatupalkkiota eläinrekisteriin ilmoitettujen
teurastusten perusteella enintään 12 kuukauden ikäisistä karitsoista, joiden ruhopaino on
vähintään 18 kiloa. Eläinten määrä ja hallinta
todennetaan eläinrekisterin tietojen sekä valvonnan perusteella.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä palkkion myöntämisen
edellytyksistä, rahoituksesta, tukimääristä,
yksikkötukien tasoista sekä muista kyseisen
palkkion ehdoista.

24 §
Uuhipalkkio
Viljelijälle voidaan myöntää tuotantoon sidottuna tukena uuhipalkkiota eläinmäärän perusteella ottaen huomioon viljelijäkohtainen
ja kansallinen uuhipalkkio-oikeuksien enimmäismäärä. Eläinmäärä todennetaan hakemuksessa ilmoitetun määrän sekä valvonnan
perusteella.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion myöntämisen edellytyksistä tilatukiasetuksen asettamissa rajoissa. Maa- ja
metsätalousministeriön asetuksella voidaan
säätää tarkemmin palkkio-oikeuksista, niiden
siirtämisestä, väliaikaisesta luovuttamisesta
ja jakamisesta kansallisesta uuhipalkkio-oikeuksien varannosta tilatukiasetuksen asettamissa rajoissa.
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25 §

5 luku

Tuki tilaneuvontaan

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Viljelijöille voidaan myöntää tukea tilaneuvontapalveluiden käyttämiseen. Tukea
voidaan käyttää tilatukiasetuksen 12 artiklassa tarkoitettuun neuvontaan. Neuvonta toteutetaan tilakäynnein. Neuvonta voi koskea
hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia, täydentäviin ehtoihin liittyviä ympäristösäädöksiä, eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä, kasvinsuojeluaineita, elintarvikkeita, rehuja sekä eläinten hyvinvointia ja eläintaudeista ilmoittamista.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä tilaneuvontaan myönnettävän tuen myöntämisen edellytyksistä, rahoituksesta sekä tuen määrästä.

26 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 19 päivänä maaliskuuta 2013.
Tällä lailla kumotaan tilatukijärjestelmän
täytäntöönpanosta annettu laki (557/2005).
27 §
Siirtymäsäännökset
Tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain nojalla annetut valtioneuvoston
asetukset jäävät edelleen voimaan, kunnes
toisin säädetään.
Ennen tämän lain voimaantuloa vireille
tulleisiin hakemuksiin sovelletaan tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2013
Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen
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