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Vuosi 2022

• Muutoksia luvassa eläinpalkkioihin; mitä ne lopulta ovat ja 
milloin haettavissa

• Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK); uudet toimenpiteet

• Nautarekisteri siirtyy osaksi viranomaisten eläinrekisteriä 1.3.

• Koronan vaikutus; miten ja mihin varautua

• Välitä viljelijästä -hanke
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Eläinpalkkioiden haku 2022

Eläinpalkkioiden muutoksen taustalla:

• Komissio ei ole hyväksynyt Suomen esityksiä jatkaa vanhalla mallilla

• Jatkossa palkkiota on haettava vuosittain:
– EU:n nautapalkkio (koko maa)

– EU:n lypsylehmäpalkkio (AB-tukialue)

– EU:n lammas- ja vuohipalkkiot: uuhipalkkio (AB-tukialue), kuttupalkkio (AB-
tukialue),teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio

Ongelmallisia kohtia mm. tuen maksaminen vain yhdelle tilalle, vaikka 
eläin on kahdella tilalla laskenta-aikana ja 1.3. (1.4.) jälkeen 
syntyneiden sonnien tukikelpoisuus hakuvuonna 
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EHK ja nautarekisteri

Eläinten hyvinvointikorvaus:

• Haettava 2.2.2022 mennessä

• EHK:n osalta komissio ei hyväksynyt hyvinvointisuunnitelmaa samanarvoisena 
toimenpiteenä, vaan se on uusi perustoimenpide. Tämän lisäksi voi valita muita 
toimenpiteitä.

• Toisena uutena toimenpiteenä vapaaporsitus. Taustalla eläinten hyvinvointilain 
uudistus ja siinä luvassa olevat muutokset sikasektorille. 

Nautarekisteri:

• Uusi rekisteri käyttöön maaliskuussa

• Pankkitunnukset käytössä

• Muistettava: valtuutukset kuntoon ajoissa!
– suomi.fi - merkitystä nautarekisterin ja neuvonnan, eli tuotosseurannan, 

keinosiemennyksen ja jalostuksen, tietojen välitykseen (mm. Eläinten terverys ry, 
Mtech).

27.1.2022 4



Tuotantokauteen varautuminen 2022

• Tuotanto- ja logistiikkaongelmat
– Edelliset näkyvät esim. joissain Kiinasta tuotavissa tavaroissa vaikutusta mm. 

antibioottien saantiin

– Mm. Umpimyciniä ei ole Keski-Euroopasta saatavilla - tuotantolaitos vaihtunut

– Kasvinsuojeluaineet, ainakin glyfosaatti 

– Lannoitteet, saatavuus ja hinta? 

– Siemenet joiltain osin

– Varaosat?

• Panos-tuotos hintasuhteet?
– Mitä kylvää?

– Milloin ja minkä verran hankkia tuotantopanoksia?

• Päätöksiä tehtävä jo nyt, ei huhtikuussa?
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Välitä viljelijästä

Tukena silloin, kun arjen kuormittavuus huolettaa. 

• jaksaminen

• ihmissuhteet

• maatilayrittämisen haasteet

• muutostilanteet

• työkyky (sairauslomajaksot, kuntoutustarve)

Yrittäjänä olet yrityksesi tärkein voimavara, joten pidäthän itsestäsi huolta. 
Pyydä apua jo varhaisessa vaiheessa.

Uudenmaan välitä viljelijästä vastaavana toimii Marko Kiiveri.

Markon saa kiinni puhelimella 050 329 3976 tai sähköpostilla 
marko.kiiveri@mela.fi
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Maatalouspolitiikka 2023-2027
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CAP:n ”vihreä arkkitehtuuri” väline kolmeen vihreään 
tavoitteeseen ja kunnianhimon kasvuun
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CAP 2023-2027

• Vihreän arkkitehtuurin myötä ympäristönsuojelun perustaso kiristyy 
nykyisestä. Ts. nykyisestä ympäristökorvauksesta (vapaaehtoiset) 
siirtyy osa toimenpiteistä ehdollisuuden piiriin (pakollinen).

• Luonnonhaittakorvauksen (LHK) kotieläinkorotuksen poistumisen 
oikeudenmukainen kompensointi kotieläintiloille edellyttää vielä 
muutoksia eläinpalkkioissa

• Luomutiloissa sekatilat edelleen mahdollisia

• Nautojen hyvinvointikorvaus (EHK): hyvinvointisuunnitelma jatkossa 
ns. pakollinen toimenpide
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