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Kotieläintuet

▪ Kansalliset kotieläintuet (siat, siipikarja, emolehmät, hiehot, 
sonnit, teurashiehot, lampaat ja vuohet).

▪ EU-eläintuet (sonnit, härät, emolehmät, emolehmähiehot, 
teuraskaritsat ja teuraskilit)

▪ Korvaus eläinten hyvinvoinnista (siat, siipikarja, naudat, 
lampaat ja vuohet).



Pohjoinen kotieläintuki – Yleiset vaatimukset

▪ Tuen hakijan tulee olla vähintään 18-vuotias (31.12.2019)
• Tuki voidaan myös myöntää, jos hakijan puoliso täyttää 

ikävaatimuksen tai jos hakija harjoittaa maataloutta yhdessä 
vanhempiensa kanssa

▪ Ei yläikärajaa

▪ Vähintään 5 hehtaaria viljelykelpoista peltoalaa (ilmoitettu 
lomakkeella 102B viimeistään päätukihaun yhteydessä 15.6.2020)

▪ Sika- ja siipikarjatiloilla eläintiheyden tulee olla vähintään 
0,35 ey tukikelpoista peltohehtaaria kohti. 
Ei ylivoimaisia esteitä



Pohjoinen kotieläintuki – Yleiset vaatimukset

▪ Rekisteröity eläintenpitäjäksi

▪ Ilmoittaa eläimet eläinrekistereihin

▪ Merkitsee eläimet Ruokaviraston ohjeiden mukaisesti

▪ Pitää ajantasaista eläinluetteloa eläimistä

▪ Harjoittaa kotieläintuotantoa tavanomaisen tuotantotavan 
mukaisesti -> tuotanto

▪ Tuki vahvistetaan eläinyksiköittäin ajanjakson 1.1-31.12 perusteella.

▪ Eläintiheyden laskentakausi on 1.1-31.12. Eläintiheys määräytyy 
eläinmäärän ja tilan hallinnassa tukivuoden aikana olevan peltoalan 
perusteella.

▪ Kaikki eläinryhmät lasketaan eläintiheyteen.

▪ Nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen eläinmäärät otetaan suoraan 
eläinrekistereistä. Siipikarjan osalta ilmoitus tehdään Vipu-
sovelluksessa tai lomakkeella 461, joka toimitetaan kuntaan 
viimeistään 17.2.2020 (tukivuosi 2019) ja 15.2.2021 (tukivuosi 2020)



Pohjoinen kotieläintuki

▪ Vuonna 2020 myönnetään ennakkona 75 % naudoista, uuhista ja 
kutuista myönnettävästä tuesta (hakemus viimeistään 27.3.2020)

▪ Tuotannosta irrotettu tuki siat/siipikarja (hakemus viimeistään 
27.3.2020) sekä ennakko että lopullinen tuki 2020

▪ Ennakkona 75 % sioista ja siipikarjasta myönnettävästä irrotetusta 
tuesta

▪ Jos tuen määrä on pienempi kuin 500 €, ei makseta lainkaan 
ennakkoa, vaan koko määrä maksetaan yhdessä erässä.

▪ Ennakko huhtikuun lopussa 2020

▪ Lopullinen osa (25%) maksetaan huhtikuussa 2021



EU:n eläinpalkkiot

▪ Nautapalkkio (sonnit, härät, emolehmät, 
emolehmähiehot, teuraskaritsat, teuraskilit)

▪ Teuraskaritsan laatupalkkio

▪ Korvaus eläinten hyvinvoinnista



Yleistä EU:n eläinpalkkioista

▪ Eläintenpitäjän tulee olla aktiiviviljelijä

▪ Rekisteröity eläintenpitäjä ja eläimille pitopaikka

▪ Kaikki maatalousmaa ilmoitetaan

▪ Noudattaa täydentäviä ehtoja

▪ Noudattaa eläinsuojelulakia

▪ Eläimet on merkittävä ja rekisteröitävä

▪ Pitää ajantasaista eläinluetteloa

▪ Ilmoitus eläinrekistereihin

▪ Noudattaa tavanomaista tuotantotapaa -> ei pidä eläimiä vain 
tukien saamiseksi



Yleistä EU:n eläinpalkkioista

▪ Kaikki palkkiot perustuvat rekisteriin

▪ Tuki vahvistetaan ajalle 1.1-31.12. Tältä ajalta lasketaan myös 
eläinmäärän keskiarvo.

▪ Hakemus sähköisesti Vipu-palvelun kautta tai lomakkeella 184

▪ Aktiiviviljelijävaatimus

▪ Tuki lasketaan eläinkohtaisesti, ei käytetä ey-kertoimia

▪ Osallistumisilmoitus (Lnro 184), ei tarvitse toimittaa uudelleen, 
mikäli toimitettu vuonna 2015 tai sen jälkeen.

▪ EU-eläinpalkkion ensimmäinen erä (tukeen oikeuttava aika 1.1 -
15.9) maksetaan aikaisintaan joulukuussa (kun kaikki 
eläintarkistukset on suoritettu) ja toinen erä kesäkuussa 2021.

▪ Eläinten hyvinvointikorvauksesta maksetaan noin 50 % 
joulukuussa ja toinen 50 % kesäkuussa.



Eläinrekisteri-ilmoitusten määräajat
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Nauta Tilan 
luettelo
vrk

Eläinrekisteri
vrk

Poikiminen 7

Myynti (teuraaksi, eloon) 7

Kuolema (hävitys, 
teurastus tilalla ym.)

7

Siirto 7

Lammas/Vuohi

Poikiminen 182,5 (6 kk)

Myynti (teuraaksi, eloon) 7

Kuolema (hävitys, 
teurastus tilalla ym.)

7

Siirto 7



Eläinrekisteri-ilmoitusten määräajat
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Sika Tilan luettelo Eläinrekisteri

Poikiminen Päivitys tapahtuman 
yhteydessä

3 krt./v

Kuolema, lopetus, teurastus 
tilalla

Päivitys tapahtuman 
yhteydessä

3 krt./v

Myynti (teuraaksi, eloon) Päivitys tapahtuman 
yhteydessä

7

Siirto Päivitys tapahtuman 
yhteydessä

7

Eläinmäärä 1. päivä joka kuussa 3 krt./v

Ilmoitus sikarekisteriin Jakso Viimeistään

1.1.- 30.4 31.5

1.5.- 31.8 30.9

1.9.-31.12 31.1



Ilmoitusajankohdat, eläintiheys, 
luonnonhaittakorvauksen lisä, tuotannosta 
irrotettu eläintuki

▪ Jos eläinrekisteri-ilmoitukset tehdään postin tai faksin välityksellä, 
kannattaa ottaa kuitti/tuloste ilmoituksesta. Jos vahingossa käy niin, 
että ilmoitus ei tule perille, eläinten omistajalla on todiste siitä, että 
ilmoitus on lähetetty.
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Siipikarja Päivitys 
tapahtuman
yhteydessä

17.2.2020 (v. 2019)
15.2.2021 (v. 2020)

Hevonen Päivitys 
tapahtuman 
yhteydessä

17.2.2020 (v. 2019)
15.2.2021 (v. 2020)



Eläinilmoitukset

▪ Jos eläinrekisteri-ilmoitukset tehdään postin tai faksin välityksellä, kannattaa 
ottaa kuitti/tuloste ilmoituksesta. Jos vahingossa käy niin, että ilmoitus ei 
tule perille, eläinten omistajalla on todiste siitä, että ilmoitus on lähetetty.

▪ Poistoissa/ostoissa kannattaa olla tarkkana päivämäärän kanssa, yksi + päivä 
väärin johtaa eläimen hylkäämiseen.
• Jos ei ole varmaa tietoa siitä, minä päivänä teurastamo on 

noutanut eläimen, on parempi ilmoittaa yksi päivä aikaisemmin -> 
ei seuraamusta. Yksi päivä myöhemmin -> eläin hylätään + 
seuraamus

• Poistopäivä on päivä, jolloin eläin on kuollut, EI HONKAJOEN 
NOUTOPÄIVÄ

• Ostopäiväksi on parempi ilmoittaa yksi päivä myöhemmin -> ei 
seuraamusta, yksi päivä aikaisemmin -> eläin hylätään + 
seuraamus.
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Tavallisimmat puutteet nautatiloilla

• Myöhästymispäiviä (eläinrekisteri-ilmoitukset)
• Poistot/ostot eivät täsmää
• Korvamerkkejä puuttuu/tilattu vasta sen jälkeen kun valvonnasta 

on ilmoitettu
• Eläintä ei ole rekisteröity tai eläintä pidetään väärässä 

eläintenpitopaikassa

▪ Eläinten hyvinvointi
• Laidunnus ja jaloittelu -> puuttuu laidunnuskirjanpito
• Nautojen ruokinta ja hoito -> puuttuu ruokintasuunnitelma, 

rehuanalyysi, suunnitelma toimintahäiriöiden varalta, 
sähkötuotannon varajärjestelmä, juomakuppeja ei ole lämmitetty 
kylmissä tiloissa



Tavallisimmat puutteet sikatiloilla

• Luettelon/tilan tai rekisterin eläinmäärät eivät täsmää

▪ Eläinten hyvinvointi

• Lisätoimenpide karsinoiden kuivitus LIIAN VÄHÄN 
KUIVIKETTA!

• Sikojen ruokinta ja hoito, suunnitelma 
toimintahäiriöiden varalta



Tavallisimmat puutteet lammastiloilla

• Korvamerkkejä puuttuu tai on vain yksi korvamerkki (vain 
teuraaksi vietävillä korkeintaan 12 kk vanhoilla eläimillä voi 
olla vain 1 merkki)

• Rekisterissä väärä eläintenpitopaikka
• Eläimiä ei ole poistettu

▪ Hyvinvointi
• Ruokinta ja hoito, puuttuu rehuanalyysi, ruokintasuunnitelma 

(laidun/ sisäruokinta).
• Lampaiden ja vuohien hoito, kerintäkirjanpito, 

loistorjuntasuunnitelma, papananäytteenotot vähintään 2 
krt./vuosi

• Laidunnuskirjanpito



Eläintarkastus
Valvottavat tuet ja 
tarkastuksen 
toteuttaminen



ELY-keskuksen valvottavat eläinpalkkiot/ehdot

▪ EU maksamia eläintukia vähintään 5 % valvotaan

▪ Pohjoisen kotieläintuki (kansallinen), vähintään 5 % valvotaan

▪ Eläinten hyvinvointikorvaus (kansallinen ja EU), vähintään 5 % valvotaan

▪ Nautojen merkintä ja rekisteröinti (ID ) Perusehdot vähintään 5 % valvotaan

• Puutteet -> vaikuttavat täydentäviin ehtoihin, eli perustukeen, 
viherryttämistukeen, nuorten viljelijöiden tukeen, 
peltokasvipalkkioon, lammas- ja vuohipalkkioon, nautapalkkioon, 
ympäristökorvaukseen, luonnonmukaisen tuotannon 
korvaukseen, luonnonhaittakorvaukseen, eläinten 
hyvinvointikorvaukseen, pohjoiseen hehtaaritukeen. 

▪ Rehuvalvonta (näytteenotto, eläinvalkuaisen käyttö). Tämä on myös osa 
täydentäviä ehtoja, vähintään 1% valvotaan.



Naudat/lampaat, vuohet, siat ja siipikarja

• Toimistolla
• Pöytäkirjat ja eläinluettelot tulostetaan ja käydään läpi.
• Tarkastuksen jälkeen kaikki tiedot syötetään tietojärjestelmään

• Tilalla
• Korvamerkit tarkastetaan ja ruksitaan kaikilta eläimiltä
• Eläinten hyvinvointikorvauksen valvonnassa karsinat mitataan 

(kokonaispinta-ala/rakolattia)
• Tarkastetaan valittujen toimenpiteiden noudattamista
• Vertaillaan eläinten korvamerkkejä pöytäkirjaan (rekisteri)
• Tarkastetaan tositteet eläinpoistoista (teuras-, välitysasiakirjoja, 

Honkajoki)
• Hyvinvointikorvauksen toimenpiteisiin liittyvien asiakirjojen 

tarkastus (esim. ruokintasuunnitelma, rehuanalyysi, suunnitelma 
toimintahäiriöiden varalta, laidunnuskirjanpito)  



Eläintarkastusajot (otannat)

▪ Ruokavirasto tekee kaikki eläintarkastusotannat

▪ Riskiin perustuvat otannat (eläinten määrä, toimenpiteiden 
määrä (ehk) jos tilalla on ollut ongelmia aikaisemmin, 
rekisterihäiriöitä ym.)

▪ Satunnaiset otannat



Hyvä tietää 2020

▪ Tilojen välisissä ostoissa tarkastetaan, ettei eläimiin kohdistu siirtorajoituksia. Sen voi 
tehdä osoitteessa: https://nautarekisteri.mloy.fi/Alkupera/login.asp?Lang=2

tai googleta hakusanalla nautarekisterikysely

▪ Käyttäjätunnus ja salasana: sama kuin Minun maatilani -sovelluksessa

https://nautarekisteri.mloy.fi/Alkupera/login.asp?Lang=2


Hyvä tietää 2020, jatkuu



Hyvä tietää 2020, jatkuu

▪ 1.10.2020 lähtien e-merkeistä voi tulla/tulee pakollisia (1.10.2020 
jälkeen syntyneet vasikat).

▪ Sähköisten merkkien tarkoitus on parantaa jäljitettävyyttä ja vähentää 
virheitä.

▪ Noin 60 prosentilla Suomen naudoista on tänä päivänä sähköiset 
korvamerkit.



Yhteystiedot
S-posti:

valvonta.pohjanmaa@ely-keskus.fi

Puhelin:

Kristiina Valliovuo 050 312 8638

Theresa Hagnäs 050 312 8556 

Jan Asplund 050 312 8731

mailto:valvonta.pohjanmaa@ely-keskus.fi


Kiitos!


