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Valtioneuvoston asetus
vuodelta 2020 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuras-
karitsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston 

asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan vuodelta 2020 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista,

teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston
asetuksen (11/2020) 5 §, 6 §:n 1 momentti, 11 §, 12 §:n 1 momentti, 18 ja 24 § sekä 25 §:n
1 momentti seuraavasti:

5 §

Lypsylehmäpalkkioon oikeuttavan keskimääräisen eläinmäärän laskeminen

Keskimääräinen eläinmäärä, jonka perusteella lypsylehmäpalkkio määräytyy, laske-
taan nautarekisterin tietojen perusteella. Keskimääräinen eläinmäärä määräytyy nautare-
kisterin perusteella aktiiviviljelijän hallinnassa 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulu-
kuuta 2020 olleiden palkkion ehdot täyttävien nautaeläinten tukikelpoisuuspäivien perus-
teella. Keskimääräinen eläinmäärä saadaan laskemalla yhteen yksittäisten eläinten tuki-
kelpoisuuspäivät, jakamalla summa luvulla 366 ja pyöristämällä tulos kahden desimaalin
tarkkuuteen.

6 §

Lypsylehmäpalkkion määrä

Lypsylehmäpalkkiota myönnetään tukialueittain enintään seuraava euromäärä eläintä
kohden:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

alue euroa

Manner-Ahvenanmaa 685

tukialueen AB ulkosaaristo 983

muu tukialue AB 595
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11 §

Nautapalkkion enimmäismäärä tukialueittain

Nautapalkkiota voidaan myöntää koko maassa enintään 51,63 miljoonaa euroa. Nauta-
palkkiota voidaan myöntää tukialueittain enintään seuraava euromäärä:

12 §

Eläimestä maksettavan nautapalkkion määrä

Nautapalkkiota myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä eläimestä:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

18 §

Uuhi- ja kuttupalkkioihin oikeuttavan keskimääräisen eläinmäärän laskeminen

Keskimääräinen eläinmäärä, jonka perusteella uuhi- ja kuttupalkkiot määräytyvät, las-
ketaan lammas- ja vuohirekisterin tietojen perusteella. Keskimääräinen eläinmäärä mää-
räytyy rekisterin perusteella aktiiviviljelijän hallinnassa 1 päivästä tammikuuta 31 päivään
joulukuuta 2020 olleiden palkkion ehdot täyttävien eläinten tukikelpoisuuspäivien perus-
teella. Keskimääräinen eläinmäärä saadaan laskemalla eläinryhmittäin yhteen yksittäisten
eläinten tukikelpoisuuspäivät, jakamalla summa luvulla 366 ja pyöristämällä tulos kahden
desimaalin tarkkuuteen.

tukialueen 
AB ulkosaa-
risto miljoo-
naa euroa

Manner-
Ahvenanmaa 
miljoonaa 
euroa

muu tukialue 
AB miljoo-
naa euroa

tukialue AB 
pois lukien 
ulkosaaristo 
miljoonaa 
euroa

tukialue C 
miljoonaa 
euroa

emolehmä ja 
emolehmä-
hieho

0,85 – – 8,40 7,25

sonni ja härkä 0,50 0,60 13,70 – 19,18

saaristohieho 0,15 – – – –

teurashieho – – – 1,00 –

tukialueen 
AB ulkosaa-
risto euroa

Manner- 
Ahvenanmaa 
euroa

muu tukialue 
AB euroa

tukialue C 
euroa

emolehmä ja 
emolehmä-
hieho

570 354 354 133

sonni ja härkä 1 250 520 518 157

teurashieho – 185 185 –

saaristohieho 599 – – –
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Poikimisilmoitukset lammas- ja vuohirekisteriin on tehtävä viimeistään 31 päivänä
tammikuuta 2021. Määräajan jälkeen tehtyä ilmoitusta ei oteta huomioon laskettaessa kes-
kimääräistä eläinmäärää.

24 §

Peltokasvipalkkion enimmäismäärä tukialueittain

Peltokasvipalkkiota voidaan myöntää koko maassa enintään 16,4 miljoonaa euroa. Pel-
tokasvipalkkiota voidaan myöntää valkuaiskasveista enintään 9,0 miljoonaa euroa, rukiis-
ta enintään 1,5 miljoonaa euroa ja sokerijuurikkaasta enintään 1,0 miljoonaa euroa sekä
tärkkelysperunasta enintään 3,7 miljoonaa euroa. Avomaanvihanneksista voidaan myön-
tää peltokasvipalkkiota tukialueella AB enintään 1,2 miljoonaa euroa.

25 §

Peltokasvipalkkion määrä

Peltokasvipalkkiota myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä hehtaarilta:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä joulukuuta 2020.

Helsingissä 3.12.2020

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska

tukialue AB euroa tukialue C euroa

valkuaiskasvit 119 119

ruis 76 76

sokerijuurikas 88 88

tärkkelysperuna 560 560

avomaanvihannekset 130 –
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