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Muutokset tehty EU-komission vaatimuksesta

• Tuen määrä päivää kohti nousee, kun tuen määräytymisjakso on lyhyempi ja ruokintapäiviä kertyy vähemmän

• Ennen 1.4.2022 tuotantonsa kokonaan lopettaneet tilat eivät saa vuonna2022 EU:n eläintukia lainkaan.

• Tee ilmoitukset nautarekisteriin ajoissa! Eläin jonka rekisteri-ilmoitus on tehty myöhässä on tukikelvoton 
vuonna 2022. Edellisen haltian virhe koskee myös seuraavaa haltijaa
Emolehmähiehon käyttötapaa ei voi muuttaa 1.4 jälkeen

• Kansalliset kotieläintalouden tuet jatkuvat entisellään. Tässä esitetyt ehdot koskevat vain EU:n kokonaan 
rahoittamaa palkkiota. Kansallisien tukien osallistumisilmoitus säilyy voimassa

• Kauden 2023 – 2027 tukijärjestelmien ehdot tulevat todennäköisesti
muuttumaan. Ne määritellään kunhan EU-asetusten lopullinen sisältö
varmistuu.



Haku

• EU:n eläinpalkkioiden haku  10.2.-3.3.2022 Vipu-palvelussa

• (Paperilomakkeella 497 EU:n eläinpalkkioiden haku)

• EU:n eläinpalkkioita on haettava toimenpiteittäin.

• Samasta eläimestä ei voi maksaa tukea useammalle tilalle samana vuonna, viimeinen haltija saa tuen v. 
2022

• C -tukialueella on valittavissa 3 toimenpidettä

• Nautatilat, valitse molemmat vaihtoehdot

• Lammastiloilla valittavissa vain teuraskaritsapalkkio





Uudet ohjeet: emolehmä ja emolehmähiehopalkkio

• Tukea kertyy määräytymisjaksolla  1.4.-31.12.2022 ruokintapäivien mukaan. Tukeen oikeutettuja emolehmät ja 
emolehmähiehot 8 kk- 4 vuotta

• Viitepäivä 31.3.2022, tee ilmoitukset viimeistään 30.3.22

• Palkkiokelpoisuus vain eläimillä jotka ovat tilan hallinnassa ja tiedot oikein nautarekisterissä viimeistään 
31.3.22. Myöhemmin syntyneet eivät saa palkkiota v. 2022 (eli jos vasikka syntyy 1.4. se tulee 
palkkiokelpoiseksi 1.12., mutta ei saa tukea vuonna 2022) 

• 30.3.2022 jälkeen eläinten rekisteri-ilmoitukset on tehtävä kuitenkin normaalisti viimeistään 7 päivän kuluessa 
tapahtumasta

• Jos eläin vaihtaa tilaa ja edellinen omistaja ei ole ilmoittanut tietoja oikein, niin eläin on palkkiokelvoton v.2022



Jos eläin vaihtaa tilaa, emolehmät- ja 
emolehmähiehot

• Tuki maksetaan vain eläimen viimeiselle haltijalle, kun:

• on hakenut samaa eläimen toimenpidettä tukivuonna 2022

• eläimen ilmoitukset eläinrekisteriin on tehty ajoissa ja oikein

• Jos eläimen edelliselle haltijalle on ehditty maksaa tukea 1. erässä, peritään se 

takaisin.

• Maksetaan vain siltä ajalta, jonka eläin on ollut kyseisen hakijan hallinnassa.

• Jos eläimen uusi haltija ei ole hakenut samaa eläimen toimenpidettä kuin eläimen 

edellinen haltija, uusi haltija ei voi saada eläimestä palkkiota tukivuonna 2022.

• Huomioi eläinten myynnissä että vain vuoden 2022 viimeinen haltija voi saada tuen!



Uudet ohjeet sonni- ja härkäpalkkio

• Tuen edellytys: Sonni- ja härkäpalkkiossa eläimen on oltava tuen hakijan
hallinnassa vähintään 30 päivää yhtäjaksoisesti ajanjakson 1.4. -31.12. aikana. Tässä ei ole 
viitepäivää

• Eläimen tilallapitoajan laskenta alkaa, kun eläimen ikävaatimus  6 kk täyttyy

• Palkkiokelpoisia sonneja ja härkiä ovat vähintään 6 kuukauden mutta alle 20 kuukauden 
ikäiset urospuoliset nautaeläimet

• Tuki maksetaan ruokintapäivien mukaan.

• esim. sonni syntyy 1.5. se kerryttää ruokintapäiviä 1.11. - 31.12. välisen ajan kun on 
hallinnassa tilalla yhtäjaksoisesti 30 päivää



Jos sonni vaihtaa tilaa

• Sonni- ja härkäpalkkiota maksetaan eläimen
tilallapitoajan täyttäneelle viimeiselle haltijalle, kun:
• hän on hakenut eläimen palkkiota VIPU:ssa
• eläimen ilmoitukset eläinrekisteriin on tehty ajoissa ja oikein,
• tukiehdot täyttävä eläin on ollut tukivuonna hallinnassa yhtäjaksoisesti 30 päivää
• tukiehdot täyttyvät, palkkiokelpoisuus 6-20 kk ikäisillä sonneilla
• Jos eläimen edelliselle haltijalle on ehditty maksaa tukea 1. erässä, peritään se takaisin.
• Jos eläimen uudella haltijalla ei ole ollut eläintä hallinnassa yhtäjaksoisesti 30 päivää, uusi 
haltija ei voi saada eläimestä palkkiota tukivuonna 2022. Silloin edellinen haltija, jolla täyttyy 
30 päivän yhtäjaksoinen hallinta aika, saa tuen. Eli vain yksi tila voi saada tuen yhdestä 
eläimestä

• Huom! Eläimiä myydessä: Vain viimeinen haltija saa tuen!



Teuraskaritsapalkkio

• Teuraskaritsan ja teuraskilin on oltava hallinnassasi yhtäjaksoisesti vähintään 30 

vuorokautta teurastusta edeltävien 50 vuorokauden aikana

• 24.1.2022 syntyneiden karitsoiden poikimisilmoitus on tehtävä 3 kk kuluessa ja muut 

eläinten rekisteri-ilmoitukset aina 7 päivän kuluessa.

• (C-alueella uuhista maksetaan pohjoista uuhipalkkiota)


