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Ajankohtaista eläintukivalvonnasta sekä eläinten merkinnän ja rekisteröinnin 

valvonnasta
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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 (vierasainevalvonta)

• 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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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

• Uuhet poikivat säännöllisesti

• Lampaiden myyminen eloon tai teuraaksi

• Kuttupalkkio

• Kutut poikivat säännöllisesti

• 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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Yleisimmät valvonnassa havaitut 
puutteet tiloilla

• Yleisin seuraamuksiin johtanut havainto on merkitön 
eläin

• Aiheuttaa eläimen hylkäämisen kyseisen vuoden 
tuista, vaikka korvamerkit olisivatkin tilalla

• Rekisteri-ilmoituksia tehty myöhässä (tulisi tehdä 7 
vrk:n kuluessa, paitsi kuttujen ja uuhien 
poikimisilmoitukset 90 vrk)

• Yhdenkin päivän myöhästyminen aiheuttaa eläimen 
hylkäämisen kyseisen vuoden tuista

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

• Eläinten hyvinvointikorvausta haettu sitoumusehtoihin 
kunnolla perehtymättä -> leikkaus kyseisestä 
toimenpiteestä maksettavaan tukeen
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Esimerkki valvonnan laajenemisesta ja kulusta

Peltovalvonnassa 

huomataan 

merkittömiä eläimiä

Omalle otannalle ID-

valvonta, 

sekä palkkiovalvonta, 

jos hakenut 

eläintukia

Suorat 

hylkäykset eläintukiin

merkittömistä 

eläimistä, lisäksi 

mahdollisesti 

täydentävien ehtojen 

seuraamus

ID-valvonnan 

seuraamusehdotus 

täydentäviin ehtoihin 

tulee ELY:stä, joka 

lähettää tilalle 

valvonnan 

johtopäätöksen ja 

kuulemiskirjeen

ELY:n täydentävien 

ehtojen 

koordinaattori vetää 

kaikki valvotut 

ehdonalat yhteen ja 

määrää lopullisen 

seuraamusprosentin

Koordinointi tapahtuu 

aikaisintaan 

valvontavuoden 

joulukuussa, mutta 

pääosin keväällä 

tukiennakkojen 

maksujen jälkeen
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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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Toimenpiteet, joilla varmistetaan eläinten merkinnän 
ja rekisteröinnin lainsäädännön noudattaminen

• Ensisijaisena keinona neuvonta

• Ennaltaehkäisevä neuvonta

• Vähäisen epäkohdan johdosta annettava 
kehotus

• Seuraavana hallinnolliset seuraamukset 
(pakkokeinot)

• Ei-rangaistusluonteiset

• Rangaistusluonteiset

• Viimeisenä rikosoikeudelliset seuraamukset

• Sakkorangaistus
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Hallinnollisten seuraamusten tyypit

• Ei-rangaistusluonteinen

• Määräys (puutteiden 

korjaamiseksi)

• Kielto (siirtokielto)

• Muu hallinnollinen toimenpide 

(esim. eläimen lopettaminen, AVI 

päättää)

• Rekisteröinnin peruuttaminen (AVI)

• Uhkasakko ja teettämisuhka

• (Tukien takaisinperintä)

• Rangaistusluonteinen

• Seuraamusmaksu
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Vuosi 2022

Otantavalvonnan substanssin hallinnollisten 
seuraamusten määrääminen AVI:lta ELY:lle

Kaikille ELY-keskusten tekemille valvonnoille ei 
enää tehdä AVI:ssa ns. johtopäätöskäsittelyä

ELY laatii v. 2022 valvontojen osalta 
täydentävien ehtojen arvioehdotukset
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Jatkuu…

• Uusi nautarekisteri käyttöön huhtikuussa, myös asiakaspalvelu 

siirtyy Ruokavirastoon

• Reaaliaikainen tiedottaminen virheistä ja puutteista

• Esitäytetyt ilmoitukset osto- ja poistoilmoituksiin

• Toinen osapuoli saa muistutuksen puuttuvasta ilmoituksestaan

• Parantaa ilmoitusten ajantasaisuutta, toivottavasti vähentää virheitä

• Mahdollisuus käyttää maksutonta käyttöliittymää

• Henkilön ja yrityksen valtuuttaminen ilmoitusten tekoon tai tietojen 

katseluun
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Alkuperäisrotusopimukset (APR)
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Sopimuksille vuoden jatkot vielä 
2022

Lisätietoja: Esme Manns, 
esme.manns@ely-keskus.fi



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

• 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)
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Jatkuu…

• Tälle vuodelle uusina toimenpiteinä tulivat 
sikojen vapaaporsitus ja kaikille eläinlajeille 
valinnainen hyvinvointisuunnitelma, joka korvasi 
aiemmat ”Ruokinta ja hoito” –toimenpiteet

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

• Tilavalvonnassa hyvinvointisuunnitelmaa ei 
tarkasteta

• Pohjalainsäädäntö valvotaan tilavalvonnan 
yhteydessä
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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, eli rekisteritietojen oltava kunnossa aina!

• 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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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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EU:n eläinpalkkiot 2022



EU:n eläinpalkkioiden haku 2022

• Tästä eteenpäin vuosittainen haku

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

• Eläinpalkkioiden toimenpiteitä haetaan 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 koskivat 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
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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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31.3.2022 - viitepäivä

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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Eläimen on oltava hakijan hallinnassa 31.3.2022

Tulo (tapahtuma pvm) Tuenhakija Eläinrekisteri Mitä tapahtuu? 

Emolehmähieho on syntynyt 

tilalle 28.3.2022

Tuenhakija on hakenut 

emolehmä- ja 

emolehmähiehopalkkio AB 

Manner-Suomi helmikuussa 

2022

Tuenhakija on ilmoittanut 

eläimen syntymän 

eläinrekisteriin 31.3.2022

Eläin voi saada 

eläinpalkkiota tukivuonna 

2022, koska eläin on ollut 

eläinpalkkiota hakevan 

henkilön hakemuksella 

viitepäivänä 31.3.2022

Tulo (tapahtuma pvm) Tuenhakija Eläinrekisteri Mitä tapahtuu?

Emolehmähieho on syntynyt 

tilalle 28.3.2022

Tuenhakija on hakenut 

emolehmä- ja 

emolehmähiehopalkkio AB 

Manner-Suomi helmikuussa 

2022

Tuenhakija on ilmoittanut 

eläimen syntymän 

eläinrekisteriin 1.4.2022, 

tuenhakija on noudattanut 7 

pv ilmoitusaikaa 

tapahtumasta

Eläin ei voi saada 

eläinpalkkiota tukivuonna 

2022, koska eläin ei ole 

ollut eläinpalkkioita 

hakevan henkilön 

hakemuksella viitepäivänä 

31.3.2022

Lähde: Ruokavirasto
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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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Eläin siirtyy toiselle tuenhakijalle

Tapahtuma Tuenhakijat Eläinrekisteri Eläinrekisteri Mitä tapahtuu? 

Emolehmähieho 

on myyty ja 

ostettu toiselle 

tilalle 26.3.

Tuenhakijat ovat 

hakeneet emolehmä-

ja 

emolehmähiehopalkki

o AB Manner-Suomi 

helmikuussa 2022

Edellinen haltija on 

ilmoittanut eläimen 

poistoilmoituksen 

1.4.2022

Uusi eläimen haltija 

ilmoittanut 

tuloilmoituksen 

26.3.2022

Eläin on kahdella tilalla viitepäivänä. Eläin voi 

saada eläinpalkkiota tukivuonna 2022. Edellisen 

haltijan hakemukselta eläin perutaan. Uusi 

eläimen haltija voi saada tukea tukivuonna 2022 

(1.4. alkaen ruokintapäivät). 

Tapahtuma Tuenhakijat Eläinrekisteri Eläinrekisteri Mitä tapahtuu?

Emolehmähieho 

on myyty ja 

ostettu toiselle 

tilalle 23.3.

Tuenhakijat ovat 

hakeneet emolehmä-

ja 

emolehmähiehopalkki

o AB Manner-Suomi 

tammikuussa 2022

Edellinen haltija on 

ilmoittanut eläimen 

poistoilmoituksen 

31.3.2022 (ilmoitusaika 

8 vrk).

Uusi eläimen haltija 

ilmoittanut 

tuloilmoituksen 

26.3.2022.

Eläin ei ole ollut edellisen haltijan hakemuksella 

viitepäivänä. Eläimen tiedot eivät ole kunnossa 

viitepäivään mennessä, koska edellinen haltija 

on tehnyt ilmoitusvirheen. Eläin on ollut 

viitepäivänä uuden haltijan hallinnassa. Eläin on 

hylätty uudella haltijalla, koska eläimen 

rekisteritiedot eivät ole olleet kunnossa 

viitepäivään mennessä. Eläimellä on myöhässä 

tehty ilmoitus viitepäivänä. Eläimestä ei makseta 

tukea uudelle haltijalle tukivuonna 2022.

Lähde: Ruokavirasto

29.3.2022   |   30 Henrika Taimiaho



Sonni- ja härkäpalkkio

• 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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CAP27 – katsaus tulevaan



CAP-strategiasuunnitelman 
käsittely

• Suomen strategiasuunnitelman 
hyväksyminen komissiossa 
kesällä/alkusyksyllä 2022

• Kansallinen toimeenpano 1.1.2023 
mennessä

• Kansallisen lainsäädännön käsittely ja 
hyväksyminen

• Valtioneuvoston asetukset

• IT-järjestelmien valmistelu (tukien 
haku, seuranta, valvonta…)
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Eläinpalkkioiden valmistelutilanne

• Komission palaute CAP-suunnitelmasta vielä saamatta

• Toimenpiteiden kuvaus CAP-suunnitelmassa yleisellä tasolla 

→ Mahdollisuus tarkentaa ehtoja

• EU:n IACS-säädökset viimeistelyvaiheessa 

→ Reunaehdot kohta selvillä

• Uusien mallien suunnittelu meneillään (MMM, Ruokavirasto, tuottajat 

ja lihatalot)

• Mallien läpikäynti komission kanssa
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Reunaehdot EU:n asetuksissa

• Kaikilla eläimillä oltava kiinteä viitepäivä. Ei mahdollisuutta sellaiseen 

menettelyyn, jota tänä vuonna sovelletaan sonneilla (jos 

tilallapitoaika, niin voi olla eläinkohtainen viitepäivä).

• Todennäköisesti mahdollisuus maksaa tukea yhdestä eläimestä 

useammalle kuin yhdelle tilalle.

• Ehkä mahdollisuus määritellä useampi kuin yksi viitepäivä erityisesti 

nopeakiertoisille lajeille.

• Potentiaalisia eläimiä tarkasteltava jatkossakin.
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Jatkuu…

• Yksittäistä eläintä ei voi poistaa hakemukselta, peruttava koko hakemus.

• Ei poikkeuksia eläinten merkintä- ja rekisteröintisäännösten 

laiminlyönneistä. Uudella kaudella ei siis enää mahdollista hyväksyä 

tällaisia tapauksia:

• Yksi eläin ilman korvamerkkejä

• Eläin, joka kadottanut toisen korvamerkin, mutta on muuten tunnistettavissa

• Eläin, jonka korvat ovat repeytyneet ja siksi sillä ei ole korvamerkkejä, mutta on muuten 

tunnistettavissa

• Mahdollisuus olla 3 hylättyä, mutta tunnistettavaa eläintä ilman että tulee sanktioita

• Mahdollisuus olla muualla kuin ilmoitetussa pitopaikassa, jos eläin kuitenkin voidaan 

valvontakäynnillä paikallistaa
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Vaihtoehtoisia malleja

• Nykyisenkaltainen ruokintapäivämalli 

kiinteällä viitepäivällä

• Kelluvaan tilallapitoaikaan perustuva 

malli, jossa eläimet poimitaan 

rekisteristä

• Teurasmalli

• (Ruokaviraston jo aiemmin ehdottama 

hakemusmalli, jossa tuottaja ilmoittaa 

hakueläimet etukäteen)
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Eläinten hyvinvointikorvauksen CAP-valmistelun 
lähtökohdat

• Tavoitteena edelleen hyvät tulokset ja hyvä vaikuttavuus sekä tilakohtaisen 

joustavuuden lisääminen. Samalla pyritään vähentämään tahattomien 

virheiden mahdollisuuksia.

• Valmistelun pohjana nykyisen kauden toimeenpanokokemukset, 

valvontatulokset, viljelijöiltä tulleet palautteet, uudet tutkimustiedot ja 

eläinsuojelulain uudistus sekä yleinen vaatimus tukijärjestelmien 

yksinkertaistamisesta ja hallinnon keventämisestä. EU-tasolla uusina 

asioina nousseet esiin bioturva ja antibioottien käytön vähentäminen.

• Eläinten hyvinvointikorvaukset muodostuvat peruslainsäädännön 

yläpuolelle, toimenpiteiden oltava todennettavissa ja tuottajalle järkeviä.
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Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK)
Naudat Siat Lampaat

Vuohet

Siipikarja

Hyvinvointisuunnitelma Hyvinvointisuunnitelma Hyvinvointisuunnitelma Hyvinvointisuunnitelma

Nautojen poikima-, 

hoito- ja sairaskarsinat

Vapaaporsitus Olosuhteiden 

parantaminen

Olosuhteiden 

parantaminen

Vasikoiden olosuhteiden 

parantaminen

Parannetut 

porsimisolosuhteet

Laidunnus

Urospuolisten nautojen 

olosuhteiden 

parantaminen

Emakoiden/ensikoiden 

olosuhteiden 

parantaminen

Laidunnus Vieroitettujen porsaiden 

olosuhteiden 

parantaminen

Ulkoilu Lihasikojen 

olosuhteiden 
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Hyvinvointisuunnitelma

• Hyvinvointisuunnitelma on vuosittainen toiminnan hallinta- ja 

kehittämissuunnitelma, joka sisältää tilakohtaisia toimia eläinten 

hyvinvoinnista, terveydenhoidosta ja bioturvallisuudesta

• Viljelijä tekee suunnitelman vuosittain ja kehittää sitä tilan olosuhteet 

ja tuotantotapa huomioon ottaen

• Kuvattava olosuhteet, varautuminen häiriötilanteisiin, tuotannon ja 

ruokinnan toteuttaminen, tautisuojaus, hyvinvoinnin parantaminen 

sekä mahdolliset havainnot ja kehittämistarpeet
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Kiitos!

henrika.taimiaho@ely-keskus.fi 29.3.2022   |   

Henrika Taimiaho


