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Ruokaviraston määräys tukioikeuksien hakumenettelystä kansallisesta 

varannosta sekä tukioikeuksien vapaaehtoisesta palauttamisesta kansalliseen 

varantoon vuonna 2021 

Ruokavirasto on päättänyt Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 

(193/2013) 17 §:n 3 momentin nojalla: 

1 §  

Soveltamisala 

Tämä määräys koskee Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 

mukaisen perustukijärjestelmän tukioikeuksien hakumenettelyä kansallisesta varannosta ja 

tukioikeuksien vapaaehtoista palauttamista kansalliseen varantoon. 

2 §  

Määritelmät 

Tässä määräyksessä tarkoitetaan:  

1) tukiasetuksella yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä 

suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 637/2008 ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetusta (EU) N:o 1307/2013;  

2) hallintoasetuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 

täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, 

maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja 

perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta annettua komission 

delegoitua asetusta (EU) N:o 640/2014;  

3) perustuella tukiasetuksen 21-35 artiklassa tarkoitettua tukea;  

4) tukioikeudella tukiasetuksen 21 artiklan 3 kohdassa ja 30 artiklan 4-7 ja 9 kohdassa 

tarkoitettua tukioikeutta;  
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5) tukivuodella sitä kalenterivuotta, jolloin perustukijärjestelmän mukaista tukea haetaan;  

6) kansallisella varannolla tukiasetuksen 30 artiklassa tarkoitettua varantoa;  

7) varantohakemuksella hakemusta, jolla haetaan kansallisesta varannosta tukioikeuksia 

kyseisenä vuonna;  

8) aktiiviviljelijällä tukiasetuksen 9 artiklassa tarkoitettua viljelijää. 

3 §  

Varantohakemus 

Kansallisesta varannosta haetaan tukioikeuksia Ruokaviraston vahvistamalla lomakkeella 

numero 289.  

Hakemus liitteineen on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 15 päivänä 

kesäkuuta 2021.  

4 §  

Hakemuksen myöhästyminen 

Hakemuksen myöhästymisseuraamukset ovat hallintoasetuksen 13 ja 14 artiklojen mukaiset. 

5 § 

Varantohakemuksella ilmoitetun alan ilmoittaminen pinta-alatukihakemuksella 

Varantohakemuksella ilmoitettu ala, jonka perusteella tukioikeuksia haetaan, on ilmoitettava 

Ruokaviraston vahvistaman lomakkeen 289 lisäksi myös tukioikeuden hakijan vuoden 2021 

pinta-alatukihakemuksella sähköisesti Vipu-palvelussa tai toimittamalla vastaavat tiedot 

Ruokaviraston vahvistamalla lomakkeella 102B ja tarvittaessa Ruokaviraston vahvistamalla 

lomakkeella 102A.  

6 § 

Tukioikeuksien myöntämisen ajankohta 

Jos toimivaltainen viranomainen hyväksyy hakijan vuoden 2021 varantohakemuksen, 

tukioikeudet katsotaan myönnetyksi kansallisesta varannosta 15 päivänä kesäkuuta 2021. 
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7 § 

Liitteet 

Tukioikeuden hakijan on esitettävä tukikelpoisen maatalousmaan hallinnasta toimivaltaiselle 

viranomaiselle luotettava kirjallinen selvitys sekä toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 

muut hakuperusteen täyttymisen edellytyksenä olevat liitteet. 

8 § 

Aktiiviviljelijä 

Tukioikeuden hakijan on pystyttävä toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä osoittamaan 

olevansa tukioikeuksien hakuhetkellä aktiiviviljelijä. 

9 § 

Allekirjoitukset 

Kaikkien, joiden omistukseen tukioikeuksia haetaan, on allekirjoitettava hakemus ja sen liitteet. 

10 § 

Tukioikeuksien vapaaehtoinen palauttaminen kansalliseen varantoon 

Tukiasetuksen 31 artiklan 1c kohdassa mainittu tukioikeuksien vapaaehtoinen palauttaminen 

kansalliseen varantoon suoritetaan täyttämällä asiaa koskeva vapaamuotoinen hakemus. 

Vaihtoehtoinen tapa suorittaa tukioikeuksien vapaaehtoinen palauttaminen kansalliseen 

varantoon on käyttää lomaketta 103A, johon merkitään varantoon palautettavien 

tukioikeuksien määrä ja halukkuus palauttaa tukioikeudet kansalliseen varantoon. Kaikkien lain 

(193/2013) 18 §:n 1 momentin mukaisten tukioikeuksien omistajien on allekirjoitettava 

hakemus. 

Vapaamuotoinen hakemus tai lomake 103A on palautettava toimivaltaiselle viranomaiselle 

viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2021. 
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11 §  

Voimaantulo 

Tämä määräys tulee voimaan 27 päivänä maaliskuuta 2021 ja on voimassa toistaiseksi. 

 

Seinäjoella 26 päivänä maaliskuuta 2021 

 

Osastonjohtaja  Jukka Pekonniemi 

   

       

Lakimies   Susanna Ylikantola 

 

 

Vastaavat EU-säännökset: 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 yhteisen maatalouspolitiikan 

rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 

165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 

kumoamisesta  

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 yhteisen maatalouspolitiikan 

tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta  

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä 

viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 täydentämisestä ja mainitun asetuksen liitteen X 

muuttamisesta 

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin 

tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- 

ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta 
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Tämä määräys on saatavissa  

• http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/440002/ (FINLEX ® - Viranomaisten 

määräyskokoelmat: Ruokavirasto) 

• internetosoitteesta www.ruokavirasto.fi → Tietoa meistä → Julkaisut → Määräykset  

• Ruokaviraston kirjaamosta (PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO, puh. 029 530 0400, 

sähköposti: kirjaamo@ruokavirasto.fi). 

 

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/440002/
http://www.ruokavirasto.fi/

