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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta 

x x x x x x

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

x x x x x x x x

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

x x x x

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 
1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 

x

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

x x x x

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

x x x x x x x x x

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 641/2014 yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä 
viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 soveltamissäännöistä

x x x

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta

x x x x x x x x

Komission päätös kansallisista tuista: Päätös K(2016)8419 Suomen pohjoisten alueiden maataloutta 
koskevasta pitkäaikaisten kansallisten tukien järjestelmästä

x

Laki maatalouden tukien toimeenpanosta 192/2013 muutoksineen x x x x x x x x x x
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 1559/2001 muutoksineen x x
Laki eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista 1360/2014 muutoksineen x x x x x x
Laki Euroopan Unionin suorista tuista maataloudelle 193/2013 muutoksineen x x x x
Valtioneuvoston asetus maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista 
5/2015 muutoksineen 

x x x x x x x x x x

Valtioneuvoston asetus toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäisen maatilan tunnusmerkeistä 
213/2007

x x

Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa 45/2015 muutoksineen
x x x

Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta 234/2015 
muutoksineen

x x x

Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä 59/2015 muutoksineen
x x

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta 235/2015 muutoksineen x x x

Pinta-alaperusteiset EU:n kokonaan 
rahoittamat tuet

Pinta-alaperusteiset kansalliset tuet Pinta-alaperusteiset EU:n osittain rahoittamat tuet
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Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta 236/2015 muutoksineen x x

Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta 237/2015 muutoksineen
x x

Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta 238/2015 
muutoksineen 

x

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista 
4/2015 muutoksineen

x x x x x x x x

Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2020 noudatettavasta 
menettelystä 148/2020

x x x x x x x x x x

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen 
tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 
2020 97/2020

x x x x

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, 
teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta 11/2020

x x

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta pohjoisesta tuesta 9/2020 x
Valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2020 maksettavasta kansallisesta 
tuesta 10/2020

x

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän 
maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta 7/2015 muutoksineen

x x x x x x x x

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien eläintukien valvonnasta 502/2015 
muutoksineen

x x

Valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien 
valvonnasta 712/2015 muutoksineen

x x x x x x x

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja 
kotieläintukien valvonnasta 106/2020

x x

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta 327/2015 muutoksineen
x x

Maa- ja metsätalousministeriön asetus perus- ja kasvulohkoista 344/2015 x x x x x x x x x
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta 
vuonna 2020 170/2020

x x

Ruokaviraston määräys eräiden suorien tukien ja ohjelmaperusteisten viljelijäkorvausten 
hakemisesta sekä tukien tai korvausten perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen sekä määrien 
ilmoittamisesta vuonna 2020 9/2020

x x x x x x x x x

Ruokaviraston määräys kansallisten tukien hakemisesta vuonna 2020 22/2019 x x

Kansalliset säädökset Valtion säädöstietopankki: www.finlex.fi

Eläinperusteisten EU:n kokonaan rahoittamien tukien säädökset löydät eläinpalkkioiden oppaalta www.ruokavirasto.fi/viljelijaoppaat → Eläintukien ja palkkioiden oppaat

Eläinperusteisten kansallisesti rahoitettujen tukien säädökset löydät kansallisten kotieläintukien oppaalta www.ruokavirasto.fi/viljelijaoppaat → Eläintukien ja palkkioiden oppaat

Täydentävien ehtojen säädökset löydät www.ruokavirasto.fi/viljelijaoppaat → Täydenvät ehdot
Vain kulloinkin voimassa olevat säädökset ovat virallisia lähteitä.
Säädöksiin on tulossa myöhemmin muutoksia, joita ei ole voitu huomioida vielä tässä vaiheessa.

Eläinten hyvinvointikorvauksen säädökset löydät sitoumusehdoista www.ruokavirasto.fi/viljelijaoppaat → Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot

Ruokaviraston määräykset: www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/440002 Euroopan unionin voimassaoleva lainsäädäntö: http://eur-lex.europa.eu/fi/index.htm
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