EU:n nautapalkkiot
Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK)
naudoille 2021
Kotieläintuki-info 14.1.2021 Teams
Henna Ekman
Varsinais-Suomen ELY- keskus, lähde: Ruokavirasto

Yleistä nautapalkkioista
▪ Palkkioita haetaan toistaiseksi voimassa olevalla osallistumisilmoituksella
▪ Aktiiviviljelijä vaatimus
▪ Nautaeläinten pitäjäksi rekisteröityminen, pitopaikan rekisteröinti
▪ Nautarekisterin ajan tasalla pitäminen tärkeää: maksetaan rekisteriperusteisesti
• Palkkio määräytyy hallinnassa olleiden palkkiokelpoisten nautojen
keskimääräisten lukumäärien ja tukikelpoisuuspäivien perusteella
• Keskimääräinen eläinmäärä: yksittäisten eläinten tukikelpoisuuspäivät
lasketaan eläinryhmittäin yhteen ja jaetaan 365
▪ Ajantasainen pitopaikkakohtainen eläinluettelo, ellei tee tapahtumailmoituksia
sähköisesti 7 päivän kuluessa suoraan nautarekisteriin
▪ Maksamisen edellytyksenä on, että tilasi eläimet on merkitty ja rekisteröity voimassa olevien säädösten mukaisesti
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Ajankohtaista nautapalkkioista
▪ Vuoden 2021 alusta syntyvillä nautaeläimillä toisen korvamerkin tulee olla
elektroninen
- naudan toiseen korvaan tavanomainen päämerkki
ja
- toiseen korvaan elektroninen apumerkki (eMerkki)
▪ Ennen 1.1.2021 syntyneet eläimet voivat olla merkittynä tavanomaisella apumerkillä.
Uudistus koskee ainoastaan 1.1.2021 ja sen jälkeen syntyviä nautaeläimiä.
▪ Korvausmerkkien tilaus nautarekisteristä ja Ruokaviraston lomakkeella
(www.ruokavirasto.fi)
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EU:N NAUTAELÄINPALKKIOT – perustuu nautarekisterin tietoihin
LYPSYLEHMÄT

EMOLEHMÄT

Tukikelpoisuusikä
Muita tukiehtoja

Hallintaaikavaatimus

Tuen enimmäismäärä, €/ eläin/
vuosi (arvio)

• lypsylehmä,
• poikinut
poikinut
tukivuonna
tukivuonna tai
tai väh.
väh. kerran
kerran sitä
sitä
edeltäneinä
edeltäneinä
kahtena
kahtena
vuotena
vuotena
• käyttötapa
• tilan
02
toimitettava
(emolehmä)
maitoa
• liharotuinen
myyntiin tai
(väh.50%)
jalostettava
sitä
• maitorotuinen
• käyttötapa 01
(maidontuota
nto)

EMOLEHMÄHIEHOT

SAARISTOHIEHOT

SONNIT JA HÄRÄT

TEURASHIEHOT

8 kk – 4 vuotta

6 kk – 4 vuotta

6 kk – alle 20 kk

max. 4 –vuotias

• käyttötapa 02
(emolehmä)
• liharotuinen
(väh.50%)

• maitorotuinen
• käyttötapa 01
(maidontuotanto)
• AB-alueen
ulkosaaristo

--------------

--------------

----------------

AB-ulkosaaristo:
1000 €, muu ABalue: 600 €

AB-ulkosaaristo:
560 €, muu ABalue: 355 €

AB-ulkosaaristo:
560€, muu AB-alue
355€

---------------

AB-ulkosaaristo:
600 €

---------------

---------------

AB-ulkosaaristo:
1200 €, muu ABalue: 515 €

• käyttötapa jokin muu
kuin 02 (emolehmä)
• teurastettu
Ruokaviraston
hyväksymässä
teurastamossa
• ruho todettu
lihantarkastuksessa
ihmisravinnoksi
kelpaavaksi
• ruhopaino vähintään
170 kg
• ei makseta, jos eläin
on saanut
emolehmähiehon tai
saaristohiehon
palkkiota
hakijan hallinnassa
yhtäjaksoisesti vähintään
60 vrk viimeisten 90 vrk:n
aikana ennen teurastusta
muu AB-alue (ei
ulkosaaristo): 185 €

Haku:
• Osallistumisilmoitus
lom. 184 , voimassa
toistaiseksi, uudet tilat
päätukihaun yhteydessä
(n. 15.6.2021 mennessä)
vipu-palvelun kautta tai
maaseutuelinkeinoviranomaiselle

Maksu:
• 2020: 2. erä kesäkuu -21
• 2021: kahdessa erässä
Joulukuu -21,
kesäkuu -22 (arvio)

Yleistä nautapalkkioista ja EHK:sta (eläinten hyvinvointikorvauksesta)
▪ Nautarekisterin tiedot tulee olla ajantasaisia
• Tapahtumat (syntymä, osto, poisto, siirto, tuonti, vienti)
tulee olla rekisteröitynä nautarekisteriin 7. päivänä
tapahtumasta
• Huomioi tapahtumissa oikea päivä = tilalta lähtö/saapumispäivä / kuolinpäivä
▪ Ilmoitusviiveet
• Myöhästynyt rekisteri-ilmoitus aiheuttaa
palkkiokelpoisen eläimen hylkäämisen eläinpalkkioista
ja eläinten hyvinvointikorvauksesta tukivuodelta
automaattisesti rekisteritietojen perusteella

Eläinluettelo ja nautarekisteri
Sähköinen eläinluettelo käytössä:

Kirjallinen nautaeläinluettelo:

Eläinluettelo = tiedot nautarekisterissä Eläinluettelo= pitopaikka kohtainen,
ja sähköinen ilmoituskanava käytössä
aina virallinen laskentakeskuksesta
saatu nautaeläinluettelo
Erillistä nautaeläinluetteloa ei tarvitse
ylläpitää

Kaikki tapahtumat tulee olla tilan
eläinluettelossa 3. päivänä
tapahtumasta pitopaikkakohtaisesti

Kaikki tapahtumat tulee olla tehty
sähköisesti nautarekisteriin 7. päivänä
tapahtumasta
Eläimen merkitseminen aina 20 päivää syntymästä.
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Yleistä nautapalkkioista ja EHK:sta
▪ Tositteet; liitteet, joilla varmistetaan rekisterin ja (mahd.) eläinluettelon
paikkaansa pitävyys
• Ostot;
- välityseläimet
- tuottajien väliset kaupat
• Poistot;
- eloon myydyt (välityseläimet, tuottajien väliset kaupat)
- teuraaksi myydyt
- kadonneet
- raatokeräilyyn toimitetut
- tilalla teurastetut eläimet

Tositteet /kuitit
▪ Eläinliikenne: tuottajien väliset kaupat ;
→ Naudan siirtopäivämäärä olisi hyvä kirjata myös kuittiin/laskuun tms.

▪ Eläimen poistopäivän dokumentointi:
• Kuollut nauta
Kirjallinen tosite, kuva tms. todiste naudan
• Tilalla teurastettu nauta
poistosta.
• Kadonnut nauta -> jokin dokumentti, josta ilmenee viimeinen
havainto naudasta esim. laidunnuskirjanpito.
▪ Säilytä tositteet hakuvuosi + 4 kalenterivuotta
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ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS (EHK)Naudat

Yleistä eläinten hyvinvointikorvauksesta
▪ Tukivuoden 2020 loppuosan maksu kesäkuussa 2021
▪ 1- vuotinen sitoumus ajalle 1.1. - 31.12.2021
▪ Sitoumuksen ja maksatuksen hakeminen (18.1.-) 17.2.2021 mennessä
• Sähköisesti; Vipupalvelussa
• Paperilomakkeella; nro 472 (ruokavirasto.fi) maaseutuelinkeinoviranomaiselle
▪ Aktiiviviljelijä
▪ Pohjalainsäädännön noudattaminen on tuen myöntämisen edellytys;
• Eläinsuojelusäädökset ovat kunkin toimenpiteen pohjatasona (kts EHK:n sitoumusehdot
liite 2)
▪ Eläinten merkintä ja rekisteröinti tulee olla ajan tasalla
▪ Kustannusperusteinen tuki; kustannuksista kuten esim. kuivitus, lisätyöstä, eläinlääkärin
kustannukset (vasikoiden nupoutus)
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Yleistä eläinten hyvinvointikorvauksesta

▪ Maksetaan nautarekisterin tietojen perusteella
• v. 2021 maksu marraskuussa 2021 (ajalta 1.1.-30.6.) ja kesäkuussa
2022 (ajalta 1.7.-31.12.)
▪ Eläinyksiköt;
• Vähimmäiseläinmäärän 15 ey vaatimukset on täytyttävä
keskimäärin sitoumusvuoden aikana.
- Naudat yli 2v. : 1ey
- ” 6kk-2v : 0,6 ey
- ” alle 6kk : 0,4 ey
▪ Valittujen toimenpiteiden toteuttaminen on tullut aloittaa 1.1.2021
▪ Valittujen toimenpiteiden tukiehtoja tulee noudattaa kaikilla tilan
hallinnassa olevilla eläimillä, myös toisen tilan pitopaikassa
▪ Kannattaa käydä läpi ja varmistaa, että toimenpiteet voidaan
toteuttaa tilalla kaikilla eläimillä, kaikissa pitopaikoissa.
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Yleistä eläinten hyvinvointikorvauksesta
▪ Muutoksista eläintenpidossa ilmoittaa maaseutuelinkeinoviranomaiselle
kirjallisesti 15 työpäivän kuluessa
• Esim. eläinmäärän väheneminen, hallinnan muutokset, ylivoimainen
este / poikkeuksellinen olosuhde
▪ Ehtoihin liittyvät muistiinpanot, asiakirjat ja dokumentit on säilytettävä
31.12.2025 saakka
▪ V. 2021 sitoumukseen ei ole tullut muutoksia nautojen osalta vuodesta
2020

1.1 Nautojen ruokinta ja hoito 11€ /ey
▪ Toimenpiteen ehtoja tulee noudattaa kaikilla tilan hallinnassa olevilla naudoilla, myös
toisen tilan pitopaikassa olevilla.
▪ Jatkuvasti tarjolla hyvälaatuista vettä
• Juomapaikkojen vähimmäismäärät pihatossa ja (ryhmäkarsinassa) kannattaa laskea
▪ Eri sukupuolta olevia yli 8 kk ikäisiä nautoja ei saa pitää samassa karsinassa,
jaloittelutarhassa tai laitumella p.l. härät ja siitossonnit
• Ylämaankarja: yli 10kk
▪ Lihanautoja ei saa pitää kytkettynä
▪ Kirjallinen ja ajantasainen toimintahäiriösuunnitelma sähkö- ja vesikatkoksien sekä
laitteistohäiriöiden varalta.
▪ Varavoima; Kylmäpihatossa juoma-astioiden tai juottolaitteiden tulee olla lämmitettäviä ja tähän
tulee myös olla varajärjestelmä.
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1.1 Nautojen ruokinta ja hoito 11€ /ey
▪ Ruokintasuunnitelma:
• Kirjallinen, eläinryhmäkohtainen ja ajantasainen
• Laskelmiin ja karkearehuanalyysiin perustuva
• Huomioitu naudan kasvu, tuotostaso tai tuotantovaihe
- Lypsylehmätiloilla on huomioitava tuotettu maitomäärä
- Lihanaudoilla, emolehmillä ja emolehmähiehoilla on huomioitu
tuotantokauden vaihe
• Kaikille väh. 1 kk ikäisille naudoille, väh. 1kk vasikat on huomioitava
omana ryhmänään
▪ Karkearehuanalyysi on oltava syötettävän satokauden rehusta (esim.
säilörehu, heinä)
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1.2 Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen
▪ Vain yhden voi valita, a ja b- vaihtoehdot; ei emolehmätiloille
▪ Ehtoja tulee noudattaa kaikilla tilan hallinnassa olevilla alle 6 kk ikäisillä vasikoilla

1.2 a Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen I (pinta-alavaatimuksilla)
439 €/ey (ei emolehmätiloille)
▪ Alle 6kk vasikat
▪ Väh. 1 kk ikäiset vasikat ryhmäkarsinoissa
▪ Makuualue tulee olla kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä
▪ Nupoutukseen on käytettävä eläinlääkärin antamaa rauhoitusta, puudutusta ja kivunlievitystä
▪ Iglut lasketaan ryhmäkarsinoiksi
• Iglujen jaloittelualueen tulee olla katettu, jos jaloittelualueen pinta-ala lasketaan
karsina-alaksi
▪ Ryhmäkarsinoiden pinta-alat kannattaa laskea tilalla

1.2 Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen
1.2 a Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen I
(pinta-alavaatimuksilla)
Vasikan ikä (kk)

Pinta-ala (m²/eläin)

Josta kiinteäpohjaista alaa
(m²/eläin)

1-3

1,8

0,9

3-6

2,25

1,1

1.2 Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen
1.2b Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen II (ilman pinta-alavaatimusta)
292€/ey (ei emolehmätiloille )
▪ Alle 6kk vasikat
▪ Väh. 1 kk ikäiset vasikat on pidettävä ryhmäkarsinoissa
▪ Makuualue on oltava kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä
▪ Nupoutukseen on käytettävä eläinlääkärin antamaa rauhoitusta, puudutusta ja
kivunlievitystä
▪ Ryhmäkarsinoiden pinta-alat peruslainsäädännön tilavaatimusten mukaan 1,51,8m²/vasikka painosta riippuen
▪ Iglut lasketaan ryhmäkarsinoiksi
• Iglujen jaloittelualueen tulee olla katettu, jos jaloittelualueen pinta-ala lasketaan
karsina-alaksi
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1.2 Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen
1.2c Emolehmien vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 234€ / ey
▪ Emolehmätila, jolla myös muita kun emolehmien vasikoita voivat valita
toimenpiteen, muilla vasikoilla noudatettava 1.2b:n ehtoja. Korvaus
kaikille vasikoille 1.2 c mukaan.
▪ Alle 6 kk vasikat
▪ Emolla ja vasikalla on oltava käytettävissään väh. 10 m²
• Väh. 10 m² myös samassa karsinassa oleville muille naudoille
• Huom. sairaskarsina-ala lisäksi, jos valittu

▪ Makuualue on oltava kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä
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1.3 Nautojen pito-olosuhteiden parantaminen

Vain toisen voi valita.

▪ Ei voi valita tila, jolla on vain läpi vuoden ulkona kasvatettavia nautoja
1.3a Väh. 6 kk ikäisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen 43€/ey
▪ Koskee kaikkia tilan hallinnassa olevia väh. 6kk ikäisiä nautoja
▪ Makuualue kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä
▪ Lihanautaa ml. teurashiehot ei saa pitää kytkettynä
1.3b. Väh. 12 kk ikäisten urospuolisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen
126€/ey
▪ Koskee kaikkia tilan hallinnassa olevia väh. 12kk ikäisiä urospuolisia nautoja
▪ Makuualue kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä tai pehmentävät rakenteet
rakolattiassa
▪ Pinta-alavaatimus ryhmäkarsinoissa:
• Lämminkasvatus 4,5 m²/eläin
• Kylmäkasvatus 6,5 m²/eläin
▪ Urospuolista nautaa ei saa pitää kytkettynä
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1.4 Nautojen laidunnus ja jaloittelu

Vain toisen voi valita.
Luomukotieläinsitoumuksen tehnyt tila ei voi valita.

▪ Tila jolla on läpi vuoden ulkona kasvatettavia nautoja ei voi valita.
1.4a Laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella 49 €/ey
▪ Koskee kaikkia tilan hallinnassa olevia väh. 6kk ikäisiä nautoja
▪ Laidunnus väh. 60 pv 1.5.-30.9 välisenä aikana ja jaloittelu muina aikoina 2
kertaa /vk sään salliessa
▪ Sonnien laidunnus voidaan korvata jaloittelutarhalla; pinta-alavaatimus 6 m²/
nauta (tarha aina vähintään 50 m²)
▪ Laidunnuksesta ja jaloittelusta tulee pitää eläinryhmäkohtaista kirjaa
1.4b Pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella 24€/ey
▪ Koskee kaikkia tilan hallinnassa olevia väh. 6kk ikäisiä naaraspuolisia nautoja
▪ Laidunnus väh. 90 pv 1.5.-30.9 välisenä aikana
▪ Laidunnuksesta tulee pitää eläinryhmäkohtaista kirjaa
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1.5 Nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat
Voi valita joko 5a tai 5b tai molemmat
1.5a Lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito- ja poikimakarsinat 18€/ey
▪ Koskee kaikkia tilan hallinnassa olevia poikineita lypsy-ja emolehmiä
▪ Lypsymahdollisuus
▪ Jatkuvasti tarjolla hyvälaatuista vettä
▪ Kiinteiden tai osista koottavien erillisten karsinoiden määrä 1 / 20 lehmää ja
karsinan koko väh. 11 m² / eläin
▪ Kiinteä, hyvin kuivitettu ja pehmeä makuualusta
▪ Ryhmäkarsinassa eläimet tulee tarpeen vaatiessa voida rajata erilleen
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1.5 Nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat
1.5b Nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat 15€/ey
▪ Koskee kaikkia tilan hallinnassa olevia väh. 2kk ikäisiä vasikoita, sonneja,
härkiä ja hiehoja
▪ Kiinteiden tai osista koottavien erillisten karsinoiden määrä 1 / 50 nautaa
• Pinta-ala vaatimus 6 m² / eläin alle 12 kk ikäisille naudoille ja
•
”
10 m² / eläin yli 12 kk ikäisille naudoille
▪ Kiinteä ja hyvin kuivitettu makuualusta
tai
▪ Yli 6 kk ikäiset voi olla rakolattiakarsinassa mikäli rakolattiassa on
pehmentävät rakenteet
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1.5 Nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat
a

11 m² / eläin

b

Nautojen määrä, kpl

Sairas-, hoito-, ja poikimakarsoinoiden määrä väh. kpl

1-50

1

51-100

2

101-150

3

151-200

4

jne.

6 m² /alle 12 kk
10 m² / yli 12 kk

Lisätietoa
▪
▪
▪
▪
▪
▪

www.ruokavirasto.fi

EU- eläinpalkkiot; vuoden 2021 hakuohjeet (tulossa)
Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot 2021
Nautojen merkintä ja rekisteröinti ohjeet
Eläintukien valvontaohjeet
Nautojen suojeluasetukset
Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset (Ruokavirasto, Tukes)

▪ Eläintarkastajien yhteystiedot;
• Henna Ekman, 050 3807 131

•
•
•
•

Kati Raunio, 050 3955 146
Sanna Lempiäinen, 050 3960 559
Beda Öhman, 050 3961 340
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kiitos

