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Rekisteröityminen eläintenpitäjäksi

Rekisteröitymisvaatimus koskee kaikkia joilla:

– Nautaeläimiä

– Sikaeläimiä

– Lammas- ja vuohieläimiä

– Siipikarjaa

– Turkiseläimiä

– Mehiläisiä ja kimalaisia

– Kameli- ja hirvieläimiä

- kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen kautta

Eviran lomakkeilla.
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Rekisteröinti  eläinten pitopaikat

Eviran pitopaikkarekisteriin:

- nautaeläinten

- lampaiden ja/tai vuohien

- sikojen

- siipikarjan

- turkiseläinten

- mehiläisten

- kameli- ja hirvieläimien osalta

- (Haaskapaikat)

- kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen kautta

Eviran lomakkeella .
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Miksi?

Eläintautitapauksessa on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki alueella

olevat taudille alttiit eläimet pystytään kartoittamaan tarvittavien

toimenpiteiden suorittamiseksi

– Viimeisin esimerkki lintuinfluenssa tilanteesta

• Tutkittavat tilat määriteltiin rekisterin tietojen perusteella

• Tieto rajoitusalueella sijaitsevista tiloista mahdollistaa mm.

- rehukuljetukset niin että mahdollisilla tautitiloilla käydään viimeisenä

- Elintarviketurvallisuus ja eläinten jäljitettävyys

Valvontavuoden tukihakemus hylätään jos tuenhakija ei ole rekisteröitynyt 
tukihakemuksella olevan eläinlajin eläintenpitäjäksi
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Osallistumisilmoitus

- naudat, lampaat/vuohet

- voimassa, jotta voit saada tukea/palkkiota

- vuonna 2015 tai sen jälkeen tekemäsi osallistuminen nautojen, 
uuhien ja kuttujen järjestelmiin on voimassa toistaiseksi

- uusi osallistumisilmoitus jätettävä 15.6.2017 mennessä sähköisesti 
Vipu-palvelussa tai lomakkeella 184
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Osallistumisilmoitus

Peruminen:

Kun viljelijä peruu osallistumisilmoituksen, jonka on jättänyt saman hakuajan 
kuluessa (esim. aikavälillä 12.7.2016–15.6.2017)=>peruminen tulee voimaan heti

Osallistumisilmoitus ei tule voimaan lainkaan, eikä eläimistä makseta palkkiota

–Esim. virheellisesti saman hakuajan sisällä jätetyt osallistumisilmoitukset

•Kun viljelijä peruu ennen vuoden 2017 hakua jätetyn osallistumisilmoituksen

=>Eläintuet myönnetään vielä perumisvuodelta

– Esim. lopettavat tilat
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Pohjoinen kotieläintuki

Uutta

- kutun määritelmä muuttunut:

• yli 12 kk ikäinen

• ei enää poikimista
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Pohjoinen kotieläintuki

• emolehmistä ja emolehmähiehoista,

• sonneista ja häristä,

• uuhista,

• kutuista 

• vuonna 2017 teurastetuista hiehoista.
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Pohjoinen kotieläintuki

Hakijan ja maatilan tukikelpoisuus:

-ikä:

-tukivuonna 2017, jos hakija tai hänen puolisonsa oli 31.12.2016 

vähintään 18-vuotias

- alle 18-vuotias hakija; jos hän on solminut avioliiton tai jos hän 

harjoittaa maatilataloutta yhteisomistajana tai yhdessä 

vanhempansa/vanhempiensa kanssa tai jos tuen myöntämiseen 

on muita erityisiä syitä

-yhdessä useamman luonnollisen henkilön toimesta tai 

yhteisömuodossa, vähintään yhden viljelijän, yhtiömiehen, 

jäsenen tai osakkaan on oltava ikäedellytykset täyttävä 
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Hakijan ja maatilan tukikelpoisuus

- maatila ja pellon hallinta:

- tilatunnus

- viimeistään 15.6.2017 hallinnassaan kasvukauden 2017 ajan 
vähintään viisi hehtaaria viljelykseen soveltuvaa peltoa

- pelto on ilmoitettava sähköisesti tai vuoden 2017 
tukihakemuksen kasvulohkolomakkeella 102B viimeistään 
15.6.2017 siitä riippumatta, haetaanko peltoalalle tukia vai ei

-usea luonnollinen henkilö (maatalousyhtymä, kuolinpesä) tai 
yhteisömuodossa (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta, 
osakeyhtiö), vähintään yhden viljelijän, yhtiömiehen, jäsenen tai 
osakkaan on täytettävä viiden hehtaarin peltoalavaatimus 
viimeistään 15.6.2017 
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Pohjoiset nautatuet

Eläinten hallinta:

Eläinyksikkötukea  myönnetään  C-alueella emolehmistä, 
emolehmähiehoista, sonneista ja häristä

Eläinten on oltava rekisteröityinä sen tilatunnuksen hallintaan, jota 
viljelijä käyttää tukea hakiessaan

Tavanomainen tuotantotapa

• Nautojen pohjoinen eläinyksikkötuki määräytyy nautarekisteristä 
1.1.2017–31.12.2017 saadun eläinten keskimääräisen lukumäärän 
perusteella

Nautojen keskimääräinen lukumäärä saadaan laskemalla yhteen 
eläinryhmän yksittäisten eläinten tukikelpoisuuspäivät tuen 
määräytymisjaksolta 1.1.2017–31.12.2017 ja jakamalla summa luvulla 
365
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Pohjoinen nautatuki
- nautarekisteri => 7. päivänä tapahtumasta

- kirjanpito (nautaeläinluettelo) => 3.päivänä tapahtumasta

- korvamerkit => 20 päivää

Käyttötapa:

- emolehmän ja emolehmähiehon käyttötapana nautarekisterissä on 
oltava emolehmä

Teurasnautojen tuki:

- teurastettujen hiehojen, sonnien ja härkien lukumäärän perusteella

- Eviran hyväksymä teurastamo

- rekisteröity,  merkitty, kirjanpidossa (nautaeläinluettelo)

- yhtäjaksoisesti hallinnassasi vähintään 60 vrk teurastusta edeltävien 
90 vrk:n aikana

- ruhopainon on hiehoilla oltava vähintään 170 kg ja sonneilla ja 
härillä 220 kg.
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Pohjoinen uuhituki

Määräytyy lammas- ja vuohirekisteristä 1.1.2017–31.12.2017 saadun 
uuhiesi keskimääräisen lukumäärän perusteella

Tukikelpoisten uuhien lukumäärää rajaa tukivuonna syntyneiden 
karitsoiden lukumäärä => keskimääräinen karitsamäärä on tukivuonna 
vähintään 1,0 karitsaa tukivuoden uuhta kohden

Eläinten on oltava rekisteröityinä sen tilatunnuksen hallintaan, jota 
viljelijä käyttää tukea hakiessaan

Hakijoille, jotka ovat aloittaneet uuhien pidon tukivuonna 2017, tuki 
voidaan myöntää uuhien määrän perusteella.

Tavanomainen tuotantotapa

Tukikelpoisia uuhia keskimäärin vähintään 4 ey (20 kpl)
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Uuhet

- korvamerkit => viimeistään 6 kk iässä

- lammas- ja vuohirekisteri => 7. päivä tapahtumasta, poikkeus  
Eviran ohjeiden mukaan uuhen karitsoinnista on ilmoitettava 
lammas- ja vuohirekisteriin 6 kuukauden sisällä tapahtumasta

- tuen myöntämisen yhteydessä karitsamääräsi tarkistetaan 
lammas- ja vuohirekisterin tiedoista käyttäen 31.1.2018 
mukaista tilannetta

- tuen myöntämisessä ei huomioida 31.1.2018 jälkeen   
rekisteriin ilmoittamiasi karitsointeja

- kirjanpito (eläinluettelo) => 3.päivänä tapahtumasta

- aloittavan tilan karitsointipoikkeusta 
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Pohjoinen kuttutuki

Kuttujen pohjoinen kotieläintuki määräytyy lammas- ja vuohirekisteristä 
1.1.–31.12.2017 saadun kuttujesi keskimääräisen lukumäärän 
perusteella.

Tukikelpoisten kuttujesi määrää rajaa kuttujesi tukivuonna 2017 
tuottama, tuen perusteeksi hyväksytty maitomäärä. 

Eläinten on oltava rekisteröityinä sen tilatunnuksen hallintaan, jota 
viljelijä käyttää tukea hakiessaan.

Tavanomainen tuotantotapa.

Tuen myöntämiseksi hallinnassasi on oltava tukikelpoisia kuttuja 
vähintään 4 ey (20 kpl).

- korvamerkit => viimeistään 6 kk iässä

- kirjanpito (eläinluettelo) => 3.päivänä tapahtumasta
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Kutut

- maitomäärä:

- hyväksyttyyn  maidonjalostuslaitokseen tai elintarvikelain 
(23/2006) 13 §:n 3 mom. mukaisen  ilmoituksen  vaativaan  
elintarvikehuoneistoon  toimitettu  maitomäärä (maatilalla 
juustoa tai muita maitotuotteita valmistava 
elintarvikehuoneisto)

- suoramyyntimaidon myyntimäärä

- myyntiin tarkoitettujen muiden tuotteiden valmistukseen 
käytetty maitomäärä 

- hakijan omassa taloudessa käytetty maitomäärä (enintään yksi 
l/hlö/pv).
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Kutut

- Kirjanpito:

- ajantasainen

- 1.1.– 31.12.2017

- kuukausittaiset kuttutuen perusteena hyväksyttävät 
maitomäärät lomakkeella 410=> lomake liitteineen kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 31.1.2018
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Taulukko 1. Naudat, uuhet ja kutut
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Taulukko 2. Tukitasot vuonna 2017 enintään (naudat
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Uuhet/kutut
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EU palkkiot

Uutta

- Teuraskilin määritelmä muuttunut: 

- ikä enintään 12 kk

- ruhopaino 10 kg
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EU palkkiot

- Nautaeläinpalkkiot:

- nautapalkkio

- lammas- ja vuohipalkkio

- teuraskaritsa- ja kilipalkkio
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Myöntämisen yleisiä edellytyksiä

- Aktiiviviljelijän ilmoitus

- viljelijän ilmoitettava joka vuosi

- ellei peltotukia, 101B jätettävä paperilla

- Maatalousmaan ilmoittaminen

- Täydentävät ehdot

- Eläinten pito vain palkkion saamiseksi

- Noudatettava tavanomaista tuotantotapaa
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Nautapalkkio

- sonni, härkä, emolehmä, emolehmähieho

- nautarekisteristä saadun keskimääräisen eläinmäärän mukaan 
hallinnassasi olleiden eläinten tukikelpoisuuspäivien perusteella. 
Täyden nautapalkkion saat eläimestä, joka on ollut tilalla 
palkkiokelpoisena koko tukivuoden 1.1.–31.12

Nautapalkkio sonneista ja häristä:

-lihantuotantotarkoitukseen kasvatetut vähintään 6 kuukauden mutta 
alle 20 kuukauden ikäiset urospuoliset naudat

- mahdollisesti palkkiokelpoinen sonni tai härkä on urospuolinen nauta,  
joka täyttää tukivuoden 2017 aikana 6 kuukautta
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Nautapalkkio

Nautapalkkio emolehmistä ja emolehmähiehoista

- liharotuiset tai vähintään 50 prosenttisesti liharotuiset poikineet 
naudat

- käyttötapa nautarekisterissä on oltava ”emolehmä”

- poi’ittava tukivuonna tai vähintään kerran sitä edeltäneinä kahtena 
vuotena

- emolehmähiehoja ovat vähintään 8 kuukauden mutta enintään 4 
vuoden ikäiset 

- liharotuiset tai vähintään 50 prosenttisesti liharotuiset poikimattomat 
naaraspuoliset naudat

- emolehmähiehon käyttötapa nautarekisterissä on oltava 
”emolehmä”

- potentiaaliset naudat
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Nautaeläinten merkintä ja rekisteröinti

Korvamerkit => 20 päivän kuluessa syntymästä

Eläinten rekisteröinti => 7 päivän kuluessa tapahtumasta

Kirjanpito (nautaeläinluettelo) => 3 päivän kuluessa tapahtumasta.
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Lammas- ja vuohipalkkiot

Korvamerkit => viimeistään 6 kk iässä

Eläinten rekisteröinti => 7 päivän kuluessa tapahtumasta, emän 
poikimisilmoitus viimeistään 6 kuukauden kuluessa eläimen 
syntymästä.

Kirjanpito (eläinluettelo) => 3 päivän kuluessa tapahtumasta.
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Teuraskaritsa- ja kilipalkkio

- enintään 12 kuukauden ikäisenä teurastettu poikimaton 
lammas/vuohi

- teuraskaritsan ruhopainon on oltava vähintään 18 kiloa

- teuraskilin ruhopainon on oltava vähintään 10 kiloa

- hallinnassasi yhtäjaksoisesti vähintään 30 vuorokautta teurastusta 
edeltävien 50 vuorokauden aikana

- teurastettu Maaseutuvirastolle ilmoittautuneessa teurastamossa. => 
lista Maaseutuvirastolle ilmoittautuneista teurastamoista on 
Maaseutuviraston internetsivuilla
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Nautaeläinpalkkioiden eläinkohtaiset palkkion määrät

Taulukko
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Lammas- ja vuohipalkkioiden eläinkohtaiset palkkion määrät

Taulukko
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Sika-ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

- viitemäärä

- hallitset vähintään 5 tukikelpoista peltohehtaaria tai viljelykseen 
soveltuvaa pinta-alaa

- eläintiheys on vähintään 0,35 eläinyksikköä/tukikelpoinen 
peltohehtaari

- kansallisten kotieläintukien yleiset edellytykset

- tuen viitemäärä ei ole yleisesti siirto- tai vaihdantakelpoinen eikä 
sillä voi käydä kauppaa

- siirtää sukupolvenvaihdoksessa tai => mahdollista jakaa 
vain sukupolvenvaihdoksessa.

jakaa sukupolvenvaihdoksessa, jos kukin saaja täyttää 
tuen saamisen edellytykset.

31



Luonnonhaittakorvaus kotieläin korotus

- tilasi eläintiheysraja 0,35 eläinyksikköä korvauskelpoista peltoheh-
taaria kohti täyttyy

- eläinmäärä lasketaan eläinrekisteristä tai tilallasi pidettävästä kirjan-
pidosta.

- pidettävä kirjanpitoa siipikarjan ja hevosten määristä tilalla, koska 
niiden kuukausittainen määrä on ilmoitettava erikseen kuntaan ka-
lenterivuoden 2017 jälkeen.
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Lhk kotieläin korotus
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24 kk sanktiouhka naudoilla

- nautapalkkio

- eläinten hyvinvointikorvaus naudoista

- nautojen alkuperäissopimukset

- sanktiouhka; 1.kerralla 24 kk sanktiouhka ja 24 kk sanktiouhkan aikana 
toistamiseen havaittu mikä tahansa virhe eläimen eläinluettelo – tai 
eläinrekisteritiedoissa            eläin hylätään (eläin kohtainen , raukeaa eläimen 
siirtyessä uudelle omistajalle)
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24 kk sanktiouhka naudoilla

- nautapalkkio

- eläinten hyvinvointikorvaus naudoista

- nautojen alkuperäissopimukset

- sanktiouhka; 1.kerralla 24 kk sanktiouhka ja 24 kk sanktiouhkan aikana 
toistamiseen havaittu mikä tahansa virhe eläimen eläinluettelo – tai 
eläinrekisteritiedoissa            eläin hylätään (eläin kohtainen , raukeaa eläimen 
siirtyessä uudelle omistajalle)
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24 kk sanktiouhka naudoilla

-- eläinluettelon ja – rekisterin virhe, joka vaikuttaa naudan 
tukikelposuuteen              eläin hylätään

- eläinluettelon ja – rekisterin virhe joka EI vaikuta naudan tukikelpoisuuteen             
24 kk sanktiouhka
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24 kk sanktiouhka naudoilla

- eläinluettelon tietojen ajantasaisuus ja oikeellisuus korostuu

- tiedot  eläinluettelossa 3 päivän kuluessa tapahtumasta

MMMa 326/2015 7 § (….. tiedot merkittävä luetteloon 
viimeistään kolmantena päivänä tapahtumapäivästä lukien)

- eläinlaji- ja pitopaikkakohtaisesti

- paperisena tai sähköisessä muodossa 

- jos eläinluettelo on korvattu ilmoittamalla tapahtumat eläinrekisteriin  

3 päivän kuluessa tapahtumasta 

- nautaeläinrekisteri-ilmoitukset                7. päivänä tapahtumasta      
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24 kk sanktiouhka naudoilla

Tukikelpoisuuteen vaikuttavat eläinluettelo/rekisterivirheet

- rekisteröinti tilalle (tulo – ja poistopäivä)

- pitopaikka ( ei ole eläinluetteloon/rekisteriin merkityssä tai tuenhakijan 
hallinnassa olevassa pitopaikassa)

- rotu  (APR nauta hylätään, hieho( nautapalkkio) tai vasikka (EHK 
emolehmätilojen vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen; liharotuinen 
ilmoitettu maitorotuiseksi tai maitorotuinen liharotuiseksi )

- sukupuoli (hylätään nautapalkkio, APR, EHK ; toimenpiteissä:

- vähintään 12 kk ikäisten urospuolisten nautojen pito-olosuhteiden 
parantaminen

- pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella

- käyttötapa (emolehmä ,liharotuinen lypsylehmä ei saa olla emolehmä)
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24 kk sanktiouhka naudoilla

- ikä (väärä syntymäaika, APR nauta vähintään 1-vuosi sopimuskauden alussa)

- poikiminen(emolehmä hylätään jos poikii ensimmäisen kerran yli 4 vuotiaana, 
APR hylätään jos 1. tai 2. poikiminen sopimuskauden aikana)
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24 kk sanktiouhka:

- pitopaikka (ei ole rekisteriin/eläinluetteloon ilmoitetussa, mutta on 

tuenhakijan hallinnassa olevassa pitopaikassa)

- rotu (ilmoitettu rotu on virheellinen (AY => FR), nautapalkkiossa ja EHK 

sonnilla ja härällä)

- sukupuoli (EHK: lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito 

poikimakarsinat ja nautojen sairas-, hoito – ja poikimakarsinat  jos 

lehmän sukupuoli väärin  ja tukivuoden aikana vähintään 24 kk ikäinen. 

Ja APR ja EHK 

- käyttötapa (sonnit ja härät. Ja nautapalkkiossa, EHK ja APR)

- poikiminen (nautapalkkiossa, EHK ja APR)
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