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EU:n eläinpalkkioiden haku 2022

• EU:n eläinpalkkioita haetaan 10.2.-3.3.2022.

• Hakemus koskee vuotta 2022

• Sähköisesti Vipu-palvelussa

• Paperilomakkeella 497 EU:n eläinpalkkioiden haku

• EU:n eläinpalkkioita on haettava toimenpiteittäin, valittavissa 17 toimenpidettä

• Eläinpalkkioiden toimenpiteitä haetaan vain tilan tukialueen mukaan

• Kaikkien eläinten rekisteri-ilmoitusten pitää olla jatkossa kunnossa ennen tuen 

määräytymisjakson alkua (huom. EHK, merkintä ja rekisteröinti; rekisterit oltava 

vuoden alusta ajan tasalla)

• Osallistumisilmoitusten muutokset koskevat vain EU-rahoitteisia eläinpalkkioita, 

kansallisten kotieläintukien osallistumisilmoitukset ovat edelleen voimassa toistaiseksi
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AB-alueen mantere ja 

sisäsaaristo 
• Lypsylehmäpalkkio AB-

Manner-Suomi

• Emolehmä- ja 

emolehmähiehopalkkio 

Manner-Ahvenanmaa ja 

AB Manner-Suomi

• Sonni- ja härkäpalkkio 

AB Manner-Suomi 

• Teurashiehopalkkio 

Manner-Ahvenanmaa ja 

AB Manner-Suomi 

• Uuhipalkkio AB Manner-

Suomi

• Kuttupalkkio AB-alue

• Teuraskaritsa- ja 

teuraskilipalkkio koko 

maa

Manner-Ahvenanmaa

• Lypsylehmäpalkkio 

Manner-Ahvenanmaa

• Emolehmä- ja 

emolehmähiehopalkkio 

Manner-Ahvenanmaa ja 

AB Manner-Suomi

• Sonni- ja härkäpalkkio 

Manner-Ahvenanmaa

• Teurashiehopalkkio 

Manner-Ahvenanmaa ja 

AB Manner-Suomi 

• Uuhipalkkio Manner-

Ahvenanmaa

• Kuttupalkkio AB-alue

• Teuraskaritsa- ja 

teuraskilipalkkio koko 

maa

AB-alueen ulkosaaristo

• Lypsylehmäpalkkio 

tukialueen AB ulkosaaristo

• Emolehmä- ja 

emolehmähiehopalkkio 

tukialueen AB ulkosaaristo

• Sonni- ja härkäpalkkio 

tukialueen AB ulkosaaristo

• Saaristohiehopalkkio 

tukialueen AB ulkosaaristo

• Uuhipalkkio tukialueen AB 

ulkosaaristo Kuttupalkkio 

AB-alue

• Teuraskaritsa- ja 

teuraskilipalkkio koko maa

C-alue 

• Emolehmä- ja 

emolehmähiehopalkkio 

tukialue C

• Sonni- ja härkäpalkkio 

tukialue C

• Teuraskaritsa- ja 

teuraskilipalkkio koko 

maa

Haettavat toimenpiteet



Tukien määräytymisjaksot 
2022 alkaen

• nautapalkkio

• teurashiehojen palkkio 1.1. –31.12.

• ruokintapäiväkohtaiset palkkiot 1.4.–
31.12.

• lypsylehmäpalkkio 1.4.–31.12.

• uuhipalkkio 1.4.–31.12.

• kuttupalkkio 1.4.–31.12.

• teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio 1.1.–
31.12.
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Rekisteritiedot on korjattava viimeistään 
30.3.2022

Lypsylehmä-, emolehmä-, emolehmähieho-, saaristohieho-, uuhi- ja 

kuttupalkkio:

• Alkuvuodesta voi korjata rekisteritietoja ilman, että virheet vaikuttavat palkkioon

• Rekisteritietojen korjaaminen on tehtävä viimeistään 30.3.2022

• 30.3.2022 jälkeen eläinten rekisteri-ilmoitukset on tehtävä 7 päivän kuluessa 

tapahtumasta

‒ Uuhien ja kuttujen poikimisilmoitus 90 päivän kuluessa tapahtumasta, kuitenkin viimeistään 

tukivuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä

• 30.3.2022 jälkeen rekisteri-ilmoituksien virheet aiheuttavat eläimen hylkäyksen 

ja seuraamuksia, jos eläin on palkkiokelpoinen tai mahdollisesti 

palkkiokelpoinen
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Eläimen on oltava hakijan hallinnassa 31.3.2022

Lypsylehmä-, emolehmä-, emolehmähieho-, saaristohieho-, uuhi- ja 
kuttupalkkio:

• Eläimen on oltava hakijan hallinnassa eläinrekisterissä 31.3.2022

• Eläimen haltijan on pitänyt hakea eläimeen kohdistuvaa toimenpidettä

• Jos eläin syntyy 31.3.2022 jälkeen,

➢ Et voi saada palkkiota tukivuonna 2022

• Jos eläin syntyy 31.3.2022 tai aikaisemmin ja eläin ilmoitetaan 
eläinrekisteriin 31.3.2022 jälkeen,

➢ Et voi saada palkkiota tukivuonna 2022
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Tuki maksetaan vain eläimen viimeiselle hakijalle

Lypsylehmä-, emolehmä-, emolehmähieho-, saaristohieho-, uuhi- ja 

kuttupalkkio:
• Tuki maksetaan vain eläimen viimeiselle haltijalle, joka on hakenut eläimen toimenpidettä tukivuonna 2022.

• Siltä ajalta, kun eläin on ollut hallinnassa

• Jos eläin siirtyy toiselle hakijalle 1. maksuerän jälkeen, edelliseltä hakijalta peritään liikaa maksettu tuki takaisin.

• Eläimen uusi haltija voi saada eläimestä palkkiota:

• jos on hakenut samaa eläimen toimenpidettä,

• eläimen ilmoitukset eläinrekisteriin on tehty ajoissa ja oikein,

• tukiehdot täyttyvät ja

• hän on eläimen viimeinen haltija tukivuonna 2022.

• Jos eläimen uusi haltija ei ole hakenut samaa toimenpidettä kuin eläimen edellinen haltija, uusi haltija ei voi saada eläimestä 
palkkiota tukivuonna 2022. Edellinen haltija saa tuen.
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Sonni- ja härkäpalkkiossa eläimen on oltava 
hallinnassa vähintään 30 päivää yhtäjaksoisesti

• Tukiehdot täyttävän sonnin tai härän on oltava tuenhakijan 

hallinnassa vähintään 30 päivää yhtäjaksoisesti 1.4.-31.12.2022 

välisenä aikana.

• = Tilallapitoaika 30 päivää

• Eläimen tilallapitoajan laskenta alkaa, kun eläimen ikävaatimus täyttyy

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

kuukauden ikäiset urospuoliset nautaeläimet.
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Rekisteritiedot
(Sonni- ja härkäpalkkio)

• Sonnien ja härkien rekisteritietojen on 

oltava oikein viimeistään ennen 

tuenmääräytymisjakson alkamista 

(1.4.-31.12.2022).

• 1.4.2022 alkaen eläinten rekisteri-

ilmoitukset on tehtävä 7 päivän 

kuluessa tapahtumasta.
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Sonni- ja härkäpalkkiota maksetaan eläimen 
tilallapitoajan täyttäneelle viimeiselle haltijalle 

• Sonni- ja härkäpalkkiota maksetaan eläimen viimeiselle haltijalle, jos:

• Hän on hakenut eläimen palkkiota,

• Eläimen ilmoitukset eläinrekisteriin on tehty ajoissa ja oikein,

• Tukiehdot täyttävä eläin on ollut tukivuonna hallinnassa yhtäjaksoisesti 30 päivää,

• Tukiehdot täyttyvät

• Jos eläimen uudella haltijalla ei ole ollut eläintä hallinnassa yhtäjaksoisesti 30 päivää, uusi 

haltija ei voi saada eläimestä palkkiota tukivuonna 2022.

➢ Edellinen haltija, jolla täyttyy 30 päivän yhtäjaksoinen hallinta-aika, saa tuen

• Jos eläin siirtyy toiselle hakijalle 1. maksuerän jälkeen, edelliseltä haltijalta peritään liikaa 

maksettu tuki takaisin.
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Eläimen edellisen haltijan rekisterivirheet 
vaikuttavat uudelle haltijalle maksettaviin 
eläinpalkkioihin

• Koskee kaikkia tukikelpoisuuspäivien perusteella 
maksettavia eläinpalkkioita

• Jos eläimen edellinen haltija on esim. tehnyt 
rekisteri-ilmoituksen myöhässä, eläimestä ei 
voi saada palkkiota tukivuonna 2022.

• Eläimen edelliselle haltijalle myöhässä tehty 
rekisteri-ilmoitus aiheuttaa eläimen 
hylkäämisen ja seuraamuksia.

• Eläimen uudelle haltijalle myöhässä tehty 
rekisteri-ilmoitus aiheuttaa eläimen 
hylkäämisen.
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Lisätietoja

Ruokaviraston sivuilta:

Hakuohje: EU:n eläinpalkkiot 2022 - Ruokavirasto
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https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/hakuoppaat/hakuohje-eun-elainpalkkiot/hakuohje-eun-elainpalkkiot-2022/


Kiitos!
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