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Yleistä lammas- ja vuohipalkkioista
 Palkkioita haetaan toistaiseksi voimassa olevalla osallistumisilmoituksella (Vipu tai lom.
184)
 Lammas- ja vuohieläinten pitäjäksi rekisteröityminen, pitopaikan rekisteröinti
 Eläinten merkintä ja rekisteröinti Ruokaviraston ohjeiden mukaisesti

 Ajantasainen pitopaikkakohtainen eläinluettelo (ellei käytössä vain sähköinen)
 Aktiiviviljelijä
 Lammas- ja vuohirekisterin ajan tasalla pitäminen tärkeää: maksetaan
rekisteriperusteisesti
• Palkkio määräytyy hallinnassa olleiden palkkiokelpoisten lampaiden ja vuohien
keskimääräisten eläinmäärien ja tukikelpoisuuspäivien perusteella
• Keskimääräinen eläinmäärä: yksittäisten eläinten tukikelpoisuuspäivät lasketaan
eläinryhmittäin yhteen ja jaetaan summalla 365
 Palkkiot maksetaan tukivuotta seuraavan vuoden keväällä/kesällä yhdessä osassa
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Yleistä lammas- ja vuohipalkkioista
 Lammas- ja vuohirekisterin tiedot tulee olla ajantasaisia
• Tapahtumat (osto, poisto, siirto) tulee olla rekisteröitynä lammas- ja vuohirekisteriin 7.
päivänä tapahtumasta
• poikkeuksena uuhen ja kutun karitsointi-/poikimisilmoitus (= karitsan ja kilin
syntymäilmoitus) 6 kk kuluessa tapahtumasta (182,5 vrk)
• Ajankohtaista: Loppuvuoden 2019 aikana syntyneiden eläinten syntymäilmoitukset
tulee tehdä tammikuun 2020 loppuun mennessä (vaikka 6 kk ilmoitusaikaa olisi vielä
jäljellä), jotta eläimet huomioidaan tukivuodelle 2019!

 Ilmoitusviiveet
• Jos rekisteri-ilmoitus on yhdenkin päivän myöhässä, eläimestä kertynyt palkkio menetetään kokonaan tukivuodelta
• Hylkäys ei vaadi valvontaa, vaan aiheutuu automaattisesti rekisteritietojen perusteella
palkkioihin (EHK vain valvonnan kautta). Lisäksi voi aiheutua valvontasäädösten
mukaiset seuraamukset.
• Valvontatilanteessa myös täydentävien ehtojen seuraamus mahdollinen, jos viiveet yli 10
% kaikista tehdyistä tapahtuma-ilmoituksista vuoden alusta valvontahetkeen mennessä.
3

Eläinluettelo
Vain sähköinen eläinluettelo käytössä:

Kirjallinen eläinluettelo:

Eläinluettelo = tiedot Ruokaviraston lammas- ja
vuohirekisterissä

Pitopaikkakohtainen eläinluettelo pitopaikan
eläimistä; lammas- tai vuohirekisteristä tulostettu tai
vastaavat tiedot sisältävä itse ylläpidetty luettelo

Ei vaadita erillistä eläinluetteloa.

Kaikki tapahtumat tulee olla tilan eläinluettelossa 3.
päivänä tapahtumasta.

Tapahtumat ilmoitettava rekisteriin sähköistä kanavaa
käyttäen (käyttäjätunnuksilla itse lammas/vuohirekisteriin tai WebLammas/WebVuohisovelluksella) 7. päivän kuluessa tapahtumasta pois
lukien syntymäilmoitukset.

Tapahtumat ilmoitettava rekisteriin 7. päivän kuluessa
tapahtumasta pois lukien syntymäilmoitukset.

Syntymäilmoitus: karitsan tai kilin syntymä on
ilmoitettava rekisteriin viimeistään 6 kk kuluessa
tapahtumasta tai ennen siirtoa, jos eläin siirretään
syntymäpitopaikastaan ennen 6 kk ikää.

Syntymäilmoitus: karitsan tai kilin syntymä on
ilmoitettava rekisteriin viimeistään 6 kk kuluessa
tapahtumasta tai ennen siirtoa, jos eläin siirretään
syntymäpitopaikastaan ennen 6 kk ikää.

KUTUT; n. 80 €/eläin

TEURASKARITSAT; n. 25
€/eläin

TEURASKILIT; n. 25 €/eläin

palkkiotasot tarkistetaan vuosittain
lopullisten eläinmäärien mukaan

UUHET; n. 45 €/eläin abalue, ulkosaaristo n. 100 €/
eläin

Tukikelpoisuusikä

Yli 12 kk

Yli 12 kk

Enintään 12 kk

Enintään 12 kk

Muita tukiehtoja

Hallinnassa tulee olla
keskimäärin vähintään 20
palkkiokelpoista uuhta.

Hallinnassa tulee olla
keskimäärin vähintään 20
palkkiokelpoista kuttua.

Ruhopaino vähintään 18 kg.

Ruhopaino vähintään 10 kg.

Teurastettu Ruokaviraston
hyväksymässä
teurastamossa.

Teurastettu Ruokaviraston
hyväksymässä
teurastamossa.

Hakijan hallinnassa
yhtäjaksoisesti vähintään 30
vrk teurastusta
edeltäneiden 50 vrk:n
aikana.

Hakijan hallinnassa
yhtäjaksoisesti vähintään 30
vrk teurastusta
edeltäneiden 50 vrk:n
aikana.
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Palkkiokelpoisten uuhien
enimmäismäärä voi olla
enintään tilallasi vuonna
2020 syntyneiden karitsoiden määrä. Poikkeuksena
aloittava tila.
Myytävä eläimiä eloon tai
teuraaksi ja noudatettava
muutoinkin tavanomaista
tuotantotapaa.

Tukivuoden maitomäärän
on oltava vähintään 400 litraa per kuttu.
Toimitettava vuohenmaitoa
tai vuohenmaidosta valmistettuja tuotteita myyntiin ja
tilalla on muutoinkin noudatettava tavanomaista tuotantotapaa.
Maidon tuotannosta ja
myynnistä kirjanpito -> Lnro
410 liitteineen kuntaan
31.1.2021 mennessä.

Hallinta-aikavaatimus

Ei hallinta-aikavaatimusta.

Ei hallinta-aikavaatimusta.

Yleistä lammas- ja vuohipalkkioista
 Tositteet; liitteet, joiden avulla varmistetaan rekisterin ja mahdollisen eläinluettelon
paikkansapitävyys
 Huomioi oikea päivä = tilalta lähtö-/saapumispäivä
 Ostot;
• Tilojen väliset kaupat
 Poistot
• Eloon myydyt (tilojen väliset kaupat)
• Teuraaksi myydyt
• Raatokeräilyyn toimitetut
• Tilalla teurastetut
• Kadonneet
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Yleistä lammas- ja vuohipalkkioista
 Eläinliikenne: tuottajien väliset kaupat;
 Eläimen siirtopäivämäärä olisi hyvä kirjata myös kuittiin/laskuun tms.
 Eläimen poistopäivän dokumentointi:

• Kuollut eläin
• Tilalla teurastettu eläin

Kirjallinen tosite, kirjanpito, kuva tms.
todiste eläimen poistosta.

• Kadonnut eläin  jokin dokumentti, josta ilmenee viimeinen
havainto eläimestä esim. laidunnuskirjanpito.
 Säilytä tositteet hakuvuosi + sitä seuraavat 4 kalenterivuotta
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Eläinten hyvinvointikorvaus
(= EHK) vuonna 2020
Lampaat ja vuohet

Yleistä eläinten hyvinvointikorvauksesta
 Yksivuotinen sitoumus ajalle 1.1.-31.12.2020
 Sitoumusta ja maksua haettava 31.1. mennessä Vipu- palvelussa tai lomakkeella 472
(www.ruokavirasto.fi)
 Oltava aktiiviviljelijä
 Eläinsuojelusäädökset ovat kunkin toimenpiteen pohjatasona  pohjalainsäädännön
noudattaminen on tuen myöntämisen edellytys (sitoumusehdot liite 2, s. 65 lähtien)
 Eläinten merkintä ja rekisteröinti oltava ajan tasalla
• Syntymäilmoitus tulee tehdä viimeistään 6 kuukauden kuluessa eläimen syntymästä.
Loppuvuoden 2020 aikana syntyneiden eläinten syntymäilmoitukset tulee tehdä
tammikuun 2021 loppuun mennessä (vaikka 6 kk ilmoitusaikaa olisi vielä jäljellä), jotta
eläimet voidaan huomioida vuoden 2020 ehk:n laskennassa
 huom. tukivuoden 2019 ehk:n osalta 31.1.2020!
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Yleistä eläinten hyvinvointikorvauksesta
 Valittuja toimenpiteitä on tullut noudattaa 1.1.2020 alkaen
 Valittujen toimenpiteiden tukiehtoja on noudatettava myös toisen tilan pitopaikassa
olevilla tuenhakijan lampailla ja vuohilla
 Maksetaan Lammas-ja vuohirekisterin tietojen perusteella ennakko joulukuussa 2020
(ajalta 1.1.-30.6.) ja loppuosa kesäkuussa 2021 (ajalta 1.7.-31.12.)
 Vähimmäiseläinmäärän täytyttävä koko ajan; lampailla ja vuohilla 5 ey
• Yli 12 kk lammas/vuohi 0,2 ey
• Yli 2 kk karitsa/kili 0,06 ey
 Muutoksista ilmoitettava kuntaan kirjallisesti 15 työpäivän kuluessa
• Esim. eläinmäärän väheneminen, hallinnan muutokset, ylivoimainen este /
poikkeuksellinen olosuhde
 Asiakirjat säilytettävä neljän vuoden ajan sitoumuskauden päättymisestä (2020 
31.12.2024)
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Muutokset vuoden 2020 sitoumukseen lampaiden ja vuohien osalta

 Vuonna 2020 ei tullut muutoksia lampaiden tai vuohien ehk:n
toimenpiteisiin tai niiden pohjalla oleviin pohjalainsäädännön
vaatimuksiin.

 Lausunnolla on asetusehdotus lampaiden suojelusta annetun
valtioneuvoston asetuksen (587/2010) 12 § muuttamisesta,
koskien ruokintahäkin reunan pituusvaatimuksia.
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Toimenpiteet ja korvaustasot:

Toimenpiteistä maksettava korvaus on eläinryhmäkohtainen. Kaikista toimenpiteistä
maksetaan eläinryhmille lampaat/vuohet yli 12 kk ja karitsat/kilit yli 2 kk.

3.4. joko a tai b.
Luonnonmukaiseen
kotieläintuotantoon
sitoutunut tila ei voi
valita.
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3.1 Lampaiden ja vuohien ruokinta 10 €/ey
 Ehtoja tulee noudattaa kaikilla tilan hallinnassa olevilla lampailla ja
vuohilla
 Ruokintasuunnitelma kaikille kahden viikon iästä alkaen:
• kirjallinen, eläinryhmäkohtainen, laskelmiin ja karkearehuanalyysiin
perustuva
• Lampailla huomioitu: kasvuvaihe, tuotostaso ja tuotantokauden vaihe
• Vuohilla huomioitu: kasvuvaihe, maidontuotantokauden vaihe ja
tuotettu maitomäärä.
• sisä- ja ulkoruokintakaudelle omat suunnitelmat
 Karkearehuanalyysi tulee olla käytettävän satokauden rehusta
 Kaikkien eläinten saatavilla tulee olla jatkuvasti riittävästi hyvänlaatuista
vettä. Varmistettava veden sulana pysyminen.
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3.2 Lampaiden ja vuohien pito-olosuhteiden parantamien 1/2

55 €/ey

 Ehtoja tulee noudattaa kaikilla tilan hallinnassa olevilla lampailla ja vuohilla
 Makuualue tulee olla kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä, johon
kaikki mahtuvat samanaikaisesti makaamaan
 Jatkuvasti saatavilla hyvälaatuista vettä
 Eläimet ryhmäkarsinoissa, joiden pinta-alavaatimukset ovat:
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3.2 Lampaiden ja vuohien pito-olosuhteiden parantamien 2/2
 Poikkeustilanteessa yksilökarsinassa:
• Yksilökarsinan pinta-ala oltava vähintään 2 m2, eläin
pääsee esteettä kääntymään ympäri ja muihin
lajitovereihin on näköyhteys
 Karitsakamari:
• Väh. 2 viikon ikäisille karitsoille vieroitukseen saakka
• Väh. 0,2 m² / karitsa
• Ei vaadita laitumella oleville karitsoille
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3.3. Lampaiden ja vuohien hoito 1/2

51 €/ey / 33 €/ey

 Ehtoja tulee noudattaa kaikilla tilan hallinnassa olevilla lampailla ja
vuohilla
 Yli 1-vuotiaat lampaat kerittävä 2 krt/v, kirjanpito
 Loistorjuntasuunnitelma
• Sitoumusvuotta koskeva
• Pitää sisällään suositukset laidunkierron toteuttamisesta ja
loislääkityksestä
• Suunnitelman tulee laatia eläinlääkäri yksin tai yhdessä
lammasasiantuntijan kanssa
 Papananäytteet tulee ottaa väh. 2 krt / vuosi, vaikka
loistorjuntasuunnitelma ei sitä edellyttäisi
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3.3. Lampaiden ja vuohien hoito 2/2
 Karitsointikarsina: uuhelle ja vastasyntyneelle tulee olla väh. 2,2 m²,
lämmitysmahdollisuus ja/tai tila on lämpöeristetty
 Sairas- ja hoitokarsina:
• hyvin kuivitettu, pehmeä ja kiinteäpohjainen
• yksilökarsina väh. 2 m²/eläin
• ryhmäkarsina väh. 1,8 m²/eläin
• lisälämmön mahdollisuus
• voidaan koota esim. irtoaidoista
• ryhmäkarsinassa eläin tulee voida rajata erilleen
 Karitsointi- ja sairaskarsinoissa jatkuvasti riittävästi hyvälaatuista vettä
saatavilla
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3.4 Lampaiden ja vuohien laidunnus ja jaloittelu 1/2
Luomukotieläinsitoumuksen tehnyt tila ei voi valita

 Ehtoa tulee noudattaa kaikilla tilan hallinnassa olevilla vähintään 3 kk ikäisillä
lampailla ja vuohilla
• Huom! karitsoivien/poikivien uuhien ja kuttujen ei tarvitse laiduntaa eikä
jaloitella 2 viikkoa ennen ja 1 viikkoa jälkeen karitsoinnin/ poikimisen
 Voi valita joko a)- tai b)-vaihtoehdon
 Laidunnuksesta ja jaloittelusta tulee pitää kirjaa
 Vuohilla tulee olla laitumella kiipeilymahdollisuus
 Laidunnusta voidaan rajoittaa eläintautisyistä, mutta asiasta tulee olla
eläinlääkärin antama lausunto
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3.4 Lampaiden ja vuohien laidunnus ja jaloittelu 2/2
Luomukotieläinsitoumuksen tehnyt tila ei voi valita

3.4a. Laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella, 33 €/ey
• laiduntavat väh. 60 pv:nä ajalla 1.5.-30.9.
ja
• jaloittelevat väh. 1 krt/vko laidunkauden ulkopuolella sään salliessa
TAI
3.4b. Pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella, 8 €/ey
• 90 pv:nä ajalla 1.5.-30.9.
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Yleistä eläinvalvonnoista:
 Tukia hakeneista tiloista valvotaan vuosittain n. 5 % tilakäynnein, käyttäen
satunnaisotantaa (n. 25 %) ja painotettua otantaa (n. 75 %)
• Lisäksi hallinnollista valvontaa, mm. ristiintarkastukset
 Eläinvalvonnoista saa ilmoittaa enintään 48 h aiemmin
• Valvonta aloitettava 48 h kuluessa
 Valvonta alkaa soittamisesta/ilmoittamisesta
• Pöytäkirjat ja niiden liitteet ajetaan sovelluksista/rekistereistä silloin
• Ilmoittamisen jälkeen tehtyjä rekisteri-ilmoituksia ei huomioida, ellei määräaikaa
ole jäljellä
 Tositteita/asiakirjoja voi tarvittaessa toimittaa jälkikäteen
• EHK:n lampaiden ja vuohien ruokinta - toimenpiteen ruokintasuunnitelma tulee
nähdä heti valvonnan aikana tilalla
 Oikaisua voi hakea valvontatuloksen sisältävästä tukipäätöksestä
20

Lisätietoja osoitteesta www.ruokavirasto.fi
 EU- eläinpalkkiot; vuoden 2020 hakuohjeet (tulossa)
 Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot 2020
 Lampaiden ja vuohien merkitsemis -ja rekisteröintiohje
 Lampaiden ja vuohien eläinsuojelulainsäädäntö
 Maatalouden kirjaamisvaatimukset
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