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Yleistä eläintukivalvonnasta

• Tehdään Ruokaviraston otantojen perusteilla, ilmiantotapaukset 

otetaan omalle otannalle

• ELY-keskusten tarkastajien tekemää

• Joskus mukana voi olla myös läänineläinlääkäri tai 

valvontaeläinlääkäri

• Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin ja elintarvikkeiden tuotannon 

valvonta sekä eläinsuojeluvalvonta

• Tulisi tehdä ilmoittamatta, jottei valvonnan tarkoitus vaarannu

• Perustellusti voidaan ilmoittaa aikaisintaan 48 h ennen valvonnan aloittamista

• Korona-aikana ilmoitettu jokaisesta valvonnasta etukäteen
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Mitä tiloilla valvotaan

• Täydentävät ehdot

• Merkintä ja rekisteröinti

• Rehut

• Tuet

• Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK)

• Eläinpalkkiot

• Alkuperäisrotusopimukset (APR)
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Peltovalvonnan yhteydessä 
valvotaan lisäksi

• Eläinmääriin perustuvat

• Luonnonhaittakorvauksen 

kotieläinkorotus

• Tuotannosta irrotetut sika- ja 

siipikarjatuet

• Lannan varastointia täydentävien ehtojen 

puitteissa
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Valvonnan havaintoja vuodelta 2021

• Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta valvonnat sujuivat kutakuinkin normaalisti

• Otantatilojen tilakäynnit aloitettiin touko-kesäkuussa ja kaikille tiloille ilmoitettiin 

valvonnasta etukäteen

• Yleisin seuraamuksiin johtanut havainto on merkitön eläin

• Aiheuttaa eläimen hylkäämisen kyseisen vuoden tuista, vaikka korvamerkit olisivatkin 

tilalla

• Rekisteri-ilmoitukset tehtävä ajoissa

• Yhdenkin päivän myöhästyminen aiheuttaa eläimen hylkäämisen kyseisen vuoden 

tuista

• Laskenta hylkää viive-eläimet automaattisesti, vaikkei tila olisi edes valvonnassa

• EHK:ta haettu sitoumusehtoihin kunnolla perehtymättä
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Muuta huomioitavaa

• Mieti etukäteen, miten valvontatilanteessa olisi parasta toimia

• Onko pitopaikassa sopivaa tilaa tai edes mahdollista saada 
eläimet sisälle valvonnan ajaksi

‒ Valmistelut voi tehdä jo hyvissä ajoin, kun tietää 
tarkastajien olevan tulossa – tämä säästää kaikkien aikaa

• Saako eläimen tarvittaessa kiinni vierasainevalvonnan 
näytteenottoa varten

• Jos karja laiduntaa, pyritään estämään eläinten villiintyminen

• Edellä mainitut seikat helpottavat myös omaa työtäsi eläinten 
käsittelyssä esim. sairastapauksessa tai poikimisen yhteydessä

• Kaikki tarkastajan saama apu sujuvoittaa ja nopeuttaa 
valvontaa
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Tavanomaisen tuotantotavan 
vaatimus

• Nautapalkkio

• Eläimiä myydään eloon tai teuraaksi

• Emolehmät poikivat säännöllisesti

• Lypsylehmäpalkkio

• Maitoa toimitetaan myyntiin tai jalostetaan tilalla

• Lypsylehmät poikivat säännöllisesti

• Uuhipalkkio

• Uuhien säännöllinen poikiminen

• Lampaiden myyminen eloon tai teuraaksi

• Kuttupalkkio

• Kuttujen säännöllinen poikiminen

• Vuohenmaidon tai maitotuotteiden myyminen
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Vähimmäiseläinmäärävaatimukset

• EHK

• Naudat ja siat 15 eläinyksikköä (ey)

• Lampaat ja vuohet 5 ey

• Broilerit 70 ey

• Munivat kanat 14 ey

• Kalkkunat 60 ey

• Uuhipalkkio

• Tilalla oltava keskimäärin 20 palkkiokelpoista 
uuhta

• Kuttupalkkio

• Tilalla oltava keskimäärin 20 palkkiokelpoista 
kuttua
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Eläinyksiköt eläinlajeittain ja -ryhmittäin
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Sanktioprosentin määräytyminen

• Maataloushallinnon tukiohjelma laskee

hylättyjen ja hyväksyttyjen eläinten

eläinmääräerosta aiheutuvan lopullisen

tukea alentavan seuraamusprosentin, 

kun kaikki kalenterivuoden tukikelpoiset

eläimet ovat tiedossa.

• Haettujen eläinten määrä määräytyy EU:n

suorissa tuissa ja eläinten

hyvinvointikorvauksessa naudoilla, lampailla

ja vuohilla eläinrekisterin perusteella

tukiehdot täyttävien eläinten

tukikelpoisuuspäivien perusteella. Haettu

eläinmäärä saadaan laskemalla

eläinryhmittäin yhteen yksittäisten eläinten

tukikelpoisuuspäivät ja jakamalla summa 

luvulla 365 (karkausvuonna 366).
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Vuosi 2022

• Lammas-, vuohi- ja sikarekistereiden asiakaspalvelu 
tammikuun alusta Ruokaviraston eläinrekistereiden 
asiakaspalvelun hoidettavaksi

• Uusi nautarekisteri käyttöön huhtikuussa ja myös 
Ruokaviraston hoidettavaksi

• Reaaliaikainen tiedottaminen virheistä ja puutteista

• Esitäytetyt ilmoitukset osto- ja poistoilmoituksiin

• Toinen osapuoli saa muistutuksen puuttuvasta 
ilmoituksestaan

• Parantaa ilmoitusten ajantasaisuutta, toivottavasti 
vähentää virheitä

• Henkilön ja yrityksen valtuuttaminen ilmoitusten tekoon 
tai tietojen katseluun
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Jatkuu…

• EU:n eläinpalkkiouudistus

• Eläinten hyvinvointikorvauksen 

(EHK) uudistus

• Alkuperäisrotusopimukset (APR)

• Sopimuksille luultavimmin vuoden 

jatkot vielä 2022

• Lisätietoja: Esme Manns, 

esme.manns@ely-keskus.fi
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Suomi.fi –valtuuttaminen 
uudessa nautarekisterissä

• Uudessa nautarekisterissä otetaan käyttöön 
Digi- ja väestötietoviraston (DVV) tarjoama 
Suomi.fi- valtuudet. Valtuuksien avulla voit 
valtuuttaa toisen osapuolen ilmoittamaan 
puolestasi tietoja nautarekisteriin ja/tai 
selaamaan nautarekisterin tietojasi. Valtuuden 
nautarekisterin ilmoitusten tekemiseen ja 
selaukseen voi antaa henkilö, joka on 
rekisteröitynyt kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaiselle 
nautaeläintenpitäjäksi eläintenpitäjärekisteriin.

• DVV:n valtuuspalvelu: Valtuudet - Suomi.fi
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Ohjeita valtuuttamiseen liittyen

• Tilatunnuksella toimivat eläintenpitäjät

• Tilatunnuksellisella toimijalla eläimet ovat nautarekisterissä tilatunnuksen alla. Tilatunnuksen valtuutuksen 
voi antaa vain henkilö, joka on rekisteröitynyt kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai 
Eläintenpitäjärekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tilatunnuksen nautaeläintenpitäjäksi ja on liitetty 
henkilötunnuksella tilatunnukseen (tilatunnuksen osallinen).

• Valtuutus annetaan tilatunnuksen puolesta DVV:n valtuuspalvelussa kohdasta Henkilökohtaiset valtuudet. 
Valtuutta ei tarvitse antaa tilatunnuksen osallisille.

• Yritystunnuksella toimivat eläintenpitäjät

• Yritystunnuksellinen (y-tunnuksellinen) toimija asioi eläinrekistereissä asiakastunnuksella/asiakasnumerolla. 
Yrityksen valtuutuksen suomi.fi valtuuspalvelussa voi antaa yrityksen Kaupparekisteriin merkitty, yrityksen 
puolesta asiointiin oikeuttavan roolin omaava henkilö TAI yrityksen valtuuttama henkilö.

• Valtuutus annetaan yrityksen puolesta DVV:n valtuuspalvelussa kohdasta Yrityksen valtuudet. Jos yritys 
antaa valtuuden nautarekisteriin, tulee tällöin yrityksen olla myös eläintenpitäjäksi rekisteröitynyt.
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Jatkuu…

• Henkilötunnuksella toimivat eläintenpitäjät

• Henkilötunnuksellinen toimija asioi eläinrekistereissä asiakastunnuksella/asiakasnumerolla. 
Henkilötunnuksen puolesta tehtävän valtuutuksen voin antaa henkilö, joka on rekisteröitynyt 
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai Eläintenpitäjärekisterin sähköisessä 
asiointipalvelussa nautaeläintenpitäjäksi.

• Valtuutus annetaan henkilön puolesta DVV:n valtuuspalvelussa kohdasta Henkilökohtaiset 
valtuudet.

• Teurastamot ja eläinvälittäjät

• Teurastamot ja eläinvälittäjät asioivat eläinrekistereissä välittäjätunnuksella tai y-tunnuksella. 
Yrityksen valtuutuksen suomi.fi valtuuspalvelussa voi antaa yrityksen Kaupparekisteriin merkitty, 
yrityksen puolesta asiointiin oikeuttavan roolin omaava henkilö TAI yrityksen valtuuttama henkilö.

• Valtuutus annetaan yrityksen puolesta DVV:n valtuuspalvelussa kohdasta Yrityksen valtuudet. Jos 
yritys antaa valtuuden nautarekisteriin, tulee yrityksen toiminta olla kytkettynä eläinlajiin nauta.
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Ohjeita valtuutuksen tekemiseen

• Voit antaa valtuuksia osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet. 
Kyseiseltä sivulta saat myös lisätietoja valtuuttamisesta. Yleistä 
Suomi.fi-valtuuksien käytön neuvontaa tarjoaa 
Kansalaisneuvonta: https://www.kansalaisneuvonta.fi/fi-
FI, palvelunumero 0295 000.

• Mikäli sinulla ei ole käytettävissä verkkopankkitunnuksia tai muuta 
vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä, voit valtuuttaa DVV:lle tehtävällä 
hakemuksella. Ohjeet ovat saatavilla 
osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-
valtuuttaminen.
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Huom.!

• Valtuudet tulee laittaa kuntoon hyvissä ajoin ennen uuden nautarekisterin julkaisua maaliskuussa 
2022. Tällöin valtuudetkin otetaan käyttöön.

• Ilman valtuuksia tiedot nautarekisteristä eivät tule esim. Minun Maatilani tai Nasevan käyttöön. 
Valtuudet tulevat käyttöön vasta uuden nautarekisterin käyttöönoton yhteydessä.

• Anna tarvittavat valtuudet yritykselle, mikäli kuulut tuotosseurantaan tai emolehmätarkkailuun, käytät 
kaupallista sovellusta (esim. Minun Maatilani), kuulut nautatilojen terveydenhuollon 
seurantajärjestelmään (Naseva) tai esimerkiksi teurastamo tulee tekemään puolestasi nautojen 
poistoilmoituksia.

• Voit valtuuttaa myös henkilön (esim. lomittajan) tekemään nautarekisterin asiointisovelluksella 
puolestasi ilmoituksia nautarekisteriin. Valtuudet annetaan muuten samalla tavalla kuin yritykselle, 
mutta henkilön valtuuttamisessa tarvitset valtuutettavan henkilön henkilötunnuksen.

• Pikaohje valtuuttamiseen henkilötunnuksella (sis. Tilatunnukselliset toimijat) Ohjeita valtuutuksen 

antamiseen – Ruokavirasto
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Eläinten hyvinvointikorvaus 
(EHK) 2022



Yleistä EHK:sta

• Hakijan oltava vähintään 18v ja aktiiviviljelijä

• Pohjana eläinsuojelulainsäädäntö ja täydentävät ehdot

• Eläinlajikohtaiset 1-vuotiset sitoumukset, joita voi jatkaa vuosittain

• Seuraava sitoumus aikavälille 1.1.- 31.12.2022

• Hakuaika 13.1.- 2.2.2022

• Haku sähköisesti verkkoasiointipalvelu Vipussa, tai lomakkeella 472 toimittamalla lomake 

maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle

• Eläintiedot poimitaan naudoilla, lampailla ja vuohilla suoraan rekistereistä, sioilla ja siipikarjalla 

ilmoitettava hakiessa eläinmäärä, jota ei ole enää mahdollista korottaa eläinmääräilmoituksessa

• Korvausta maksetaan enintään haetun eläinmäärän verran

• Ilmoitus vuoden 2022 toteutuneista eläinmääristä tulee tehdä viimeistään 2.2.2023 (siat ja siipikarja)

19 3.1.2022   |   Henrika Taimiaho



Uudet EHK:n toimenpiteet

• Uudet toimenpiteet

• Hyvinvointisuunnitelma

‒ Mahdollista valita kaikille eläinlajeille

• Vapaaporsitus

• Lisättävät tiedot

• Hyvinvointisuunnitelma liitetään 
hakemuksen mukaan, lisäksi rehuanalyysi 
ja ruokintasuunnitelma

• Lisätietoihin vapaaporsituksen osalta 6 m2 
-karsinoiden määrä
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Hyvinvointisuunnitelma 2022

• Korvaa aiemmat ”Ruokinta ja hoito” –toimenpiteet

• Mallit https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/elainten-

hyvinvointikorvaus/hyvinvointisuunnitelmat/

• Voi myös toimittaa vastaavat tiedot

• Neuvojan laatimaa Maatilojen neuvonnan lomaketta 495 ei hyväksytä

• Palautettava 2.2.2022 mennessä, sen jälkeen tulee myöhästymispäiviä

• Tilavalvonnassa suunnitelmaa ei tarkasteta

• Pohjalainsäädäntö valvotaan tilavalvonnan yhteydessä
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Emakoiden ja ensikoiden 
vapaaporsitus

• Vaihtoehtoinen ”Parannetuille 

porsimisolosuhteille”

• Voidaan valita kaikille tai osalle 

emakoista

• Korvaustaso emakoille 500 €/ey, mutta 

käytännössä alempi, jos valitaan muita 

emakoita koskevia toimenpiteitä, koska 

Maaseutuohjelman korvauskatto 

emakoille on 500 €/ey. 
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Jatkuu…

• Vapaaporsituksessa ensikko ja emakko on pidettävä vapaana ennen porsimista, koko porsimisajan 
ja sen jälkeen koko imetysajan.

• Karsinan on oltava sellainen, että ensikko ja emakko pääsevät esteettä kääntymään siinä ympäri. 
Karsinassa kääntöhalkaisijan on oltava vähintään 170 senttimetriä. Porsituskarsinan pinta-alan on 
oltava vähintään 7 neliömetriä. Tästä tilasta porsailla on oltava vähintään 1 neliömetri sellaista tilaa, 
jossa karsinarakenteet suojaavat porsaita jäämästä emakon alle.

• Pinta-ala- ja kääntöhalkaisijavaatimusta ei sovelleta viljelijöihin, jotka ovat investoineet 6 neliömetrin 
porsituskarsinoihin ennen 31 päivää joulukuuta 2021. Rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun 
ryhdytään rakennuksen perustuksen valutöihin tai perustukseen kuuluvien rakennusosien 
asentamiseen. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun 
ryhdytään rakenteiden tai rakennusosien purkamiseen tai rakentamiseen.

• Viljelijän on ilmoitettava tukihaun yhteydessä (Lisätiedoissa) toiminnassa olevien sekä rakenteilla 
olevien 6 neliömetrin karsinoiden määrä.
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Eläinrekisteritietojen hallinnollinen valvonta 
EHK:n yhteydessä

• Hallinnollinen valvonta (nauta-, lammas- ja vuohirekisterit) tehdään 

kaikille tuen hakijoiden eläimille.

• Ilmoitusviiveet (esim. tulot ja poistot) huomioidaan 1.1.2022 alkaen.

• Toimenpiteessä tukikelpoinen tai mahdollisesti tukivuoden aikana 

tukikelpoinen eläin (nauta, lammas, vuohi) hylätään, jos sen 

merkinnän tai rekisteröinnin tiedot ovat virheelliset tai niissä on 

ilmoitusviiveitä.

• Hallinnollisessa valvonnassa ja tilalla tehdyssä valvonnassa on samat 

seuraamukset samoista virheistä.
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Tilakohtaiset toimenpiteet nautatilalle
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Tilakohtaiset toimenpiteet sikatilalle
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Tilakohtaiset toimenpiteet lammas- ja vuohitilalle
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Tilakohtaiset toimenpiteet siipikarjatilalle
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Tarkemmat tiedot eri toimenpiteiden 
vaatimuksista:

• Ruokaviraston sivuilta

• Naudat Eläinten hyvinvointikorvauksen 

sitoumusehdot 2022 – Ruokavirasto

• Siat Eläinten hyvinvointikorvauksen 

sitoumusehdot 2022 – Ruokavirasto

• Lampaat ja vuohet Eläinten 

hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot 

2022 – Ruokavirasto

• Siipikarja Eläinten 

hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot 

2022 - Ruokavirasto
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Kiitos yhteistyöstä vuonna 2021 ja 
voimia tähän vuoteen!

Yhteystiedot: henrika.taimiaho@ely-keskus.fi |  3.1.2022

Henrika Taimiaho


