Alkuperäisrotujen
kasvattamista
koskevat sopimukset
vuonna 2022

Varsinais-Suomen ELY-keskus
27.1.2022

Huomioitavaa vuonna 2022
• Uusia sopimuksia ei voi hakea vuonna 2022
• Jatkovuotta voi hakea 30.4.2022 päättyville sopimuksille Vipupalvelussa tai paperilomakkeella 101B (palautus kuntaan)
• vuoden 2022 jatkosopimuksen kesto vielä epäselvä, sillä on
mahdollista että kaikki sopimukset mukautetaan vuonna 2023
alkamaan 1.1
• Jatkovuoden hakeminen koskee sekä 2015 että 2016 alkaneita
sopimuksia
• Jos tuen hakija ei hae päätukihaussa muita tukia, silloin
alkuperäisrotujen jatkovuotta ja maksua haetaan vain
paperilomakkeella 218M (palautus ELY-keskukseen)

Alkuperäisrotusopimuksen
ensimmäinen tai toinen jatkovuosi
• Sopimuskausi jatkuu niillä sopimusehdoilla, joihin tuenhakija on
sitoutunut vuonna 2015 tai vuonna 2016
• Sopimuseläinmäärää ei voi lisätä
• Jatkovuotta voi hyödyntää eläinten lisääntymisvaatimuksen
toteuttamiseen
• Naudat, vuohet ja hevoset vähintään 2 krt /sopimuskauden
aikana
• Lampaat vähintään 3 krt / sopimuskauden aikana
• Kanojen on tuotettava jälkeläisiä vuosittain sopimuskauden
aikana
• Jos sopimuseläimet ovat jo aikaisemmin lisääntyneet riittävästi,
näiden osalta riittää, kun hallinta säilyy samana (lukuun ottamatta
sopimuseläinten korvaaminen ja mahdolliset sopimuksen siirrot)
• Jos sopimuseläimet ovat jo aikaisempina sopimusvuosina
täyttäneet edellä mainitut lisääntymisvaatimukset,
sopimuseläimen ei ole sopimuksen vuoksi pakko tuottaa enää
uusia puhdasrotuisia jälkeläisiä tai tämän jälkeen tuotettavat
jälkeläiset voivat olla risteytyksiä

Mikäli sopimukseen ei haeta jatkoa
• Sopimusehtoja tulee noudattaa joka tapauksessa 30.4.2022
saakka, vaikka sopimusta ei jatkettaisikaan
• Viljelijän on toimitettava ELY-keskukseen 1.6.2022 mennessä
selvitys siitä, että sopimukseen sisältyviä eläimiä on käytetty
rodun lisäämiseen
• Lisääntymisselvitys tulee tehdä lomakkeella 254
• joko toimittamalla lomake 254
• tai toimittamalla lomake 254 tuenhakijan tiedoilla täytettynä
ja rotupuhtaustodistuksen antajan selvitys eläimen käytöstä
rodun lisäämiseen.
• Lomaketta 254 ei voi palauttaa Vipu-palvelussa

Lisääntymisselvityksen toimittamisesta 1/2
• Itä-, länsi- sekä pohjoissuomenkarja

• Faban päivitetty kantakirjatodistus (ei polveutumistodistus)

• Suomen- ja kainuunharmaslampaat

• ProAgria Weblammas-sovelluksen raportti tuotoslista tai
karitsalista aikavälillä 1.5.2015-30.4.2022/1.5.2016-30.4.2022

• Ahvenanmaanlampaat

• Föreningen Ålandsfåret ry:n raportti tuotoslista tai karitsalista
aikavälillä 1.5.2015-30.4.2022/1.5.2016-30.4.2022

• Suomenvuohet

• ProAgrian Webvuohi-sovelluksen raportti tuotoslista tai kililista
aikavälillä 1.5.2015-30.4.2022/1.5.2016-30.4.2022

Lisääntymisselvityksen toimittamisesta 2/2
• Suomenhevoset
• Suomen Hippoksen Heppajärjestelmästä
sopimushevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
(kohta hevosen suku ja jälkeläiset -> hevosen
jälkeläistilasto syntymävuosittain)
• Maatiaiskanat
• Luonnonvarakeskuksen todistus alkuperäisrotutukeen
liittyvän lisäysehdon toteuttamisesta jokainen
sopimusvuosi raportoituna erikseen
(2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015)

Lisääntymisvaatimuksen toteutumisesta
• Monikkopoikiminen katsotaan yhdeksi jälkeläisten
tuottamiskerraksi
• Mikäli sopimuseläimellä on ollut luominen ja se on
ilmoitettu rekisteriin, se katsotaan yhdeksi jälkeläisten
tuottamiskerraksi
• Sopimuseläimen tuki, jota ei ole käytetty riittävästi rodun
lisäämiseen, peritään takaisin koko sopimuskaudelta, jonka
eläin on ollut mukana sopimuksessa
• Jos mikään sopimuseläin ei ole lisääntynyt riittävästi,
peritään koko alkuperäisrotujen kasvattamista koskeva tuki
takaisin kaikilta sopimusvuosilta

Sopimusmuutoksista ilmoittaminen
• Sopimuseläintä koskeva poisto- tai myynti-ilmoitus nauta-lammas-vuohihevosrekistereiden lisäksi AINA on tehtävä erillinen vapaamuotoinen
ilmoitus myös ELY-keskukseen.
• HUOMIO! Sopimusmuutoksista ilmoittaminen koskee myös lampaita
ja vuohia, vaikka niitä ei ole yksilöity varsinaiseen
sopimuspäätöstekstiin
• Sopimuseläimiä koskevien muutoksista ilmoitettava ELY-keskukseen 15
työpäivän sisällä ja eläinmäärän vähenemisestä ELY-keskukseen 10
työpäivän sisällä
• ELY-keskukseen lähetettäviin sopimusmuutosilmoituksiin mukaan AINA
myös uutta eläintä koskeva rotupuhtaustodistus
• Rotupuhtaustodistuksia ovat:
• Itä-länsi- ja pohjoissuomenkarja: kantakirja tai
polveutumistodistus
• Suomenlammas- ja kainuuharmaslammas:
alkuperäisrotutukilista tai sukutodistus
• Ahvenanmaanlammas: Besättninsblankett tai Stambokskort
• Suomenvuohi: alkuperäisrotutukilista, sukutodistus tai
hakijan oma ilmoitus
• Suomenhevonen: rekisteritodistus tai hevospassi

Alkuperäisrotujen
kasvattamista
koskeva
sopimus
voimassa
2021/koko
Suomi

Eläimiä,
Sopimuskohde
Tiloja kpl
Suomenlammas
473 21 175
Ahvenanmaanlammas
11
407
Kainuunharmaslammas
39
1 371
Itäsuomenkarja
126
1 552
Pohjoissuomenkarja
79
526
Länsisuomenkarja
92
776
Suomenhevonen
63
274
Suomenvuohi
7
1 697
Maatiaiskana
18
651

.
Uudenmaan ELY-keskus

Alkuperäisrotujen
kasvattamista
koskeva
sopimus
voimassa 2021
/ELY-keskus

Tiloja Sopimuksia Eläimiä, ey
24
30
70

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Satakunnan ELY-keskus

41
19

45
21

679
154

Hämeen ELY-keskus

44

52

597

Pirkanmaan ELY-keskus

59

62

679

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Etelä-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Keski-Suomen ELY-keskus

22
30
27
24
43

24
31
34
30
49

168
255
243
57
622

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjanmaan ELY-keskus

28
40

32
43

340
723

45
6
21
473

48
8
25
534

470
35
59
5151

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus
Kainuun ELY-keskus
Lapin ELY-keskus
YHTEENSÄ

Joitakin komissiolle jätettyjä ehdotuksia
alkuperäisrotujen kasvattamista koskevien
sopimuksien tulevaisuudeksi 1/2
• Sopimuskausi 1.1.-31.12 (yksivuotinen sopimus)
• Eläinmäärä voi vaihdella eri sopimusvuosina
• Lammas-ja vuohitiloille ajantasainen jalostussuunnitelma rotupuhtaiden
eläinten jalostamiseksi tilalla
• Nautojen sukusiitosaste on oltava riittävän alhainen
• Kantakirjan pitäjäksi hyväksytty yhteisö antaa sopimukseen kuuluvasta
nautaeläimestä sukusiitoslaskelman

• Sopimuksen kohteena olevien nautojen, lampaiden ja vuohien on pitänyt
tuottaa puhdasrotuinen jälkeläinen viimeisen kahden vuoden sisällä
ennen sopimuskauden alkua ja hevosen viimeisen kolmen vuoden sisällä
ennen sopimuskauden alkua
• Pohjolan tumma mehiläinen jatkossa mahdollisesti tukikelpoiseksi
eläimeksi- tuen toteuttamistapa vielä epäselvä ?

Joitakin EU-komissiolle jätettyjä ehdotuksia
alkuperäisrotujen kasvattamista koskevien
sopimuksien tulevaisuudeksi 2/2

Eläinlajit
Itä- länsi- ja
pohjoissuomenkarja
Suomenlammas
Ahvenanmaan- ja
kainuunharmaslammas
Suomenvuohi
Suomenhevonen
Maatiaiskanat- ja kukot

Nykyinen
tukitaso

Alustava ehdotus
tulevaksi
tukitasoksi

530,00 €/ey
300,00 €/ey

660,00 €/ey
300,00 €/ey

↑
−

300,00 €/ey
300,00 €/ey
300,00 €/ey
300,00 €/tila

350,00 €/ey
350,00 €/ey
350,00 €/ey
300,00 €/tila

↑
↑
↑
−

Lisätietoja
• www.mmm.fi/cap27
• www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-jarahoitus/viljelijatukien-hakeminen/

• www.mmm.fi

Kiitos

Kiitos

