
Neuvo 2020
Maatilojen neuvontajärjestelmä

Tukea neuvontaan 
 koko ohjelmakauden aikana tila voi saada yhteensä enintään 7000 €/tila

Tilalta laskutetaan alv:n osuus ja mahdollisesti matkakuluja

Tila valitsee hyväksytyn neuvojan Mavin rekisteristä ja sopii käynnin neuvojan 
kanssa

Korvaus toteutuneista neuvontakäynneistä maksetaan suoraan neuvojalle tai 
tämän työnantajalle

 Korvauksen määrä annetusta neuvonnasta 63 €/h
 Yhden neuvontatapahtuman enimmäiskustannus on 1500 €
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NEUVO2020 - sisältökokonaisuus
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Neuvo 2020 – neuvonnan aihealueet

Neuvontaa voi saada:

 täydentävistä ehdoista
 viherryttämistuen vaatimuksista
 ilmastonmuutoksen hillitsemisestä
 luonnon monimuotoisuudesta
 vesien ja maaperän suojelusta
 luonnonmukaisesta tuotannosta

Neuvontakäynnit räätälöidään aina tilan tarpeen mukaan. Voit teettää myös:

 energiasuunnitelman
 ympäristösuunnitelman 
 tuotantoeläinten terveydenhuoltosuunnitelman

 innovaatioista
 ympäristökorvauksista
 maatalousmaan säilyttämisestä
 kasvinsuojelusta ja integroidusta 

torjunnasta
 tuotantoeläinten hyvinvoinnista ja 

terveydestä
 energian käytön tehostamisesta 

ja uusiutuvasta energiasta
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Neuvo laajenee kesällä 2017
Tuettua neuvontaa voi saada jatkossa myös maatilan nykyaikaistamiseen ja 
kilpailukyvyn parantamiseen:

 Suunnitelma maatilan nykyaikaistamisesta ja kilpailukyvyn parantamisesta
 Neuvoja tekee tilalla tilannearvion tilan toiminnasta ja sen kannattavuudesta
 Neuvoja laatii laskelmat tilan eri kehittämisvaihtoehdoista esim. tuotantosuunnan tai 

yritysmuodon muutokset
 Viljelijä harkitsee, miten tilaansa kehittää
 Mahdollinen seurantakäynti

 Neuvonnassa voidaan keskittyä johonkin tiettyyn asiaan esim. investointiin 
tai sukupolvenvaihdokseen

 Erityisen tärkeänä nähdään velkaisten ja taloudellisessa ahdingossa olevien 
tilojen neuvonta
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16.3.2017
Mervi Vähäsöyrinki



Kotieläintuet C2-alueella

Kansalliset kotieläintuet EU:n eläinpalkkiot
• Sonnit, härät
• Emolehmät, emolehmähiehot
• Teurashiehot
• Siat/ siipikarja
• Uuhet, kutut
• Maito
• (Hevosten tuki loppui 2016)

Nautapalkkio
 Emolehmät
 Emolehmähiehot
 Sonnit ja härät

Lammas- ja vuohipalkkio
 Teuraskaritsat
 Teuraskilit

Huom! EU-palkkioissa tukitasot tarken-
tuvat, kun tiedetään palkkiokelpoisten 
eläinten kokonaismäärä.
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Kotieläintukien hakeminen
Osallistumisilmoitus (Vipu-palvelussa tai lomake 184)
Jätetään silloin kun aloitetaan eläinten pito/ tehdään koko tilan 

hallinnansiirto
On voimassa toistaiseksi, ei tarvitse vuosittain jättää
Haetaan muut kotieläintuet, paitsi sika- ja siipikarjatalouden tuki, 

joka haetaan vuosittain vipu-palvelussa tai 101B-lomakkeella

Kansalliset tuet
 Voi hakea ennakkoa, vuonna 2017 haku 23.3. mennessä

 Haku lomakkeella 139 tai vipu-palvelussa

 Huom! Tuki maksetaan seuraavan vuoden puolella, ainoastaan ennakko 
(75%) maksetaan hakuvuonna

 Tukikatto: C2-alueella tukea maksetaan enintään 700 ey:n asti
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Sonnit
Tukikelpoisia ovat 6-20 kk ikäiset sonnit ja härät

Tukitaso
 Kansallinen kotieläintuki 560 €/ ey eli noin 336 e/eläin/ vuosi
 Eu:n eläinpalkkio noin 160 €/eläin

Tuki määräytyy nautarekisteristä 1.1. – 31.12. saadun keskimääräisen 
lukumäärän perusteella

Osallistumisilmoitus

Pidä eläinten rekisteritiedot ajan tasalla
 EU:n eläinpalkkioiden saaminen edellyttää, että eläimen rekisteritiedot ovat 

ajan tasalla. Jos eläimen rekisteri-ilmoitus myöhästyy yhdelläkin päivällä, eläin 
hylätään, eli menetät tuen siitä kuluvalta vuodelta. Jos yli 20 % tilasi eläimistä 
joudutaan hylkäämään, menetät kaikkien eläinten eläinpalkkion koko vuodelta.
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Emolehmät ja emolehmähiehot
Tukikelpoisia ovat liharotuiset tai vähintään 50%:sti liharotuiset emolehmät 
ja emolehmähiehot

Tukitasot
 EU:n nautapalkkio n. 130 €/ emolehmä ja emolehmähieno
 Kansallinen tuki 315 €/ ey
 Eli 315 €/ emolehmä ja emolehmä 2-4 vuotta 
 189 €/ emolehmähieho 8 – 24 kk

Tuki määräytyy nautarekisteristä 1.1. – 31.12. saadun keskimääräisen 
lukumäärän perusteella

Emolehmien ja emolehmähiehojen käyttötavan tulee olla nautarekisterissä 
”emolehmä” (=2)

Osallistumisilmoitus
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Teurashiehot
Tuki on 300 €/ teurashieho

Tuen ehdot:
 Hiehon ruhopaino on vähintään 170 kg
 Teurastus Eviran hyväksymässä teurastamossa
 Teurastetun hiehon on pitänyt olla hakijan hallinnassa väh. 60 vrk 

teurastusta edeltävän 90 vrk:n aikana
 Osallistumisilmoitus 

Tuki määräytyy vuoden aikana teurastettujen hiehojen määrän mukaan

Ole tarkkana teurashiehoksi kasvatettavien liharotuisten hiehojesi käyt-
tötavan suhteen, sillä teurastukea ei makseta niistä teurastetuista hiehois-
tasi, joista on maksettu emolehmähiehojen ey-tukea eli ts. liharotuisesta 
hiehostasi ei voida maksaa kahta eri kansallista nautatukea.
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Maidon tuotantotuki
C2-alueella: 1.1. – 31.8.2017 7,8 senttiä/ litra

1.9. – 31.12.2017 8,3 senttiä/ litra 

Osallistumisilmoitus, lnro 282
– tuen maksu ”automaattisesti” kerran kuukaudessa

Kiintiöt poistuivat 2015: tuen maksu pelkästään tuotettujen litrojen 
perusteella

C-alueella on kokonaismäärärajoitteet, jolle saa enintään maksaa tukea
• Jos rajoite uhkaa ylittyä, otetaan käyttöön tukiyksikkökerroin

Myös hakijakohtainen litramäärärajoite
• tukea maksetaan hakijaa kohti enintään 3,5 milj. litralle (C2)
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Sika- ja siipikarjatalous
Tuotannosta irrotettu kansallinen tuki

Haku vuosittain päätukihaun yhteydessä

Tuki määräytyy tilakohtaisen viitemäärän mukaan

Tuen saannin ehtona on että tilalla harjoitetaan kotieläintaloutta ja 
eläintiheys on vähintään 0,35 ey/ ha 

 emakko/ karju = 0,5 ey
 Muut siat 0,3 ey (vieroitetut porsaat: 0-3 kk ikäluokasta 2/3)

Tuki: 
 0-170 ey:lle 158 €/ey
 170 ey:n ylittäville 83 €/ey
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Pohjoinen uuhituki
Tuki on 369 €/ey eli noin 74 €/uuhi

Määräytyy lammas- ja vuohirekisteristä 1.1. - 31.12. saadun uuhien 
keskimääräisen lukumäärän perusteella

Tukikelpoisia uuhia on oltava vähintään 4 ey = 20 kpl

Karitsointiehto

• Tuen myöntämisen edellytys on, että uuhien keskimääräinen 
karitsamäärä on vähintään 1 karitsa/ uuhi/ tukivuosi

Haetaan osallistumisilmoituksella, joka on voimassa toistaiseksi

MV 16.3.2017



Pohjoinen kuttutuki
Tuki on 780 e/ey eli n. 156 €/ uuhi

Määräytyy lammas- ja vuohirekisteristä 1.1. - 31.12. saadun kuttujen 
keskimääräisen lukumäärän perusteella

Tukikelpoisia kuttuja on oltava vähintään 4 ey = 20 kpl

Hyväksytty maitomäärä
 Täyden kuttutuen saamiseksi maidontuotannon on oltava vähintään 400 

litraa/ kuttu/ tukivuosi

 Kirjanpito maidontuotannosta

Haetaan osallistumisilmoituksella, joka on voimassa toistaiseksi
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Lammas- ja vuohipalkkio
Teuraskaritsat ja -kilit

Osallistumisilmoitus

Palkkio maksetaan vuoden aikana teurastetuista karitsoista ja kileistä

Tukikelpoinen teuraskaritsa
 enintään 12 kk ikäinen poikimaton lammas
 ruhopaino vähintään 18 kg

Tukikelpoinen kili
 Poikimaton, enintään 12 kk ikäinen
 Ruhopaino vähintään 10 kg

Palkkio on n. 38€/ eläin (tuen lopullinen taso riippuu palkkioeläinten 
määrästä)
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Eläinten hyvinvointikorvaus
Eläinten hyvinvointikorvauksen tavoitteet 

 Eläinten hyvinvoinnin kohentuminen 
 Tuotantoeläinten lajinmukaisemman hoidon edistäminen 
 Viljelijöiden tietoisuuden lisääminen eläinten hyvinvointiin vaikuttavista 

tekijöistä – myös maatilojen neuvonnan kautta 
 Vastaaminen kuluttajien odotuksiin 

Eläinlajikohtaiset 1-vuotiset sitoumukset
 Voi hakea nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilalle
 Vuodelle 2017 tuki haettiin 31.1.2017 mennessä Vipu-palvelussa tai 

lomakkeella 472
 Sitoumusehtoja on noudatettava 1.1. – 31.12.2017
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Eläinten hyvinvointikorvaus
Voit valita eläinlajeittain toimenpiteitä, jotka parantavat eläinten hyvinvointia. 
Korvaus maksetaan niiden laskennallisten kustannusten perusteella, jotka 
aiheutuvat toimenpiteen toteuttamisesta, esimerkiksi työtuntien ja materiaalien 
perusteella

Valittavissa olevat toimenpiteet ylittävät peruslainsäädännön vaatimukset 

Tuen myöntämisen ehtona on myös täydentävien ehtojen noudattaminen

Luomukotieläintila ei voi valita niitä ehtoja, joita noudatetaan jo luomusääntöjen 
mukaan 

Tuen määräytymisjakso on kalenterivuosi: 
 Sama jakso ja samat ey-kertoimet kuin muissa eläintuissa 
 Eläintiedot poimitaan pääsääntöisesti rekistereistä – sioilla ja siipikarjalla 

laskentapäivät (kuukausittaiset määrät tai teuraserät) 
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Nautojen hyvinvointikorvauksen ehdot

Vähimmäiseläinmäärä 15 eläinyksikköä 

Ruokinta ja hoito koskee tilan kaikkia nautoja, muut ehdot ao. ryhmää 

Toimenpiteet: 
 1.1. Ruokinta ja hoito
 1.2. Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen (a, b tai c) 
 1.3. Nautojen pito-olosuhteiden parantaminen (a tai b) 
 1.4. Nautojen laidunnus ja jaloittelu (a tai b) 
 1.5. Sairas-, hoito- ja poikimakarsinat (a ja/tai b) 
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1.1. Nautojen ruokinta ja hoito 11 €/ey
Ruokintasuunnitelma eläinryhmäkohtaisesti

 rehuanalyysi karkearehusta
 Tuotosseurantaa

Suunnitelma toimintahäiriöiden varalle
 Toiminta sähkö- tai vesikatkoksen aikana
 Toiminta laitteiston (ruokinta, juotto, lypsy) toimintahäiriön aikana

Ruokinta ja juotto
 Karkeaa rehua riittävästi ja hyvälaatuista vettä jatkuvasti tarjolla

Hoito
 ei saa pitää yksinään
 ei lihanautoja kytkettynä
 ei yli 8kk:n ikäisiä eri sukupuolta olevia samaan karsinaan

Varavoima
 Jos eläinten hyvinvoinnista ei voida huolehtia ilman sähköä, on oltava 

varavoima tai valmius varavoiman kytkemiseen
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1.2. Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen

Voi valita vain yhden 1.2a tai 1.2b tai 1.2c

1.2a. Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen I 439 €/ey
 Kaikki alle 6 kk vasikat
 Vähintään 1 kk:n ikäisiä on pidettävä ryhmäkarsinassa, pinta-alavaatimus

 1-3 kk:n ikäinen vasikka 1,8 m2/eläin, josta kiinteäpohjaista 0,9 m2/eläin
 3-6 kk:n ikäinen vasikka 2,25 m2/eläin, josta kiinteäpohjaista 1,1 m2/eläin

 Makuualueen on oltava kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä 
 Juottokaudella juoma imemällä ja yli viikon ikäiselle karkearehua vapaasti
 Nupoutuksen saa tehdä vain eläinlääkärin antamaa kivunlievitystä käyttäen 
 Emolehmätila ei voi valita

1.2b. Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen II 292 €/ey
 Sama kuin I ilman pinta-alavaatimusta
 Peruslainsäädännön ryhmäkarsinan tilavaatimusta (1,5 – 1,8 m2/vasikka) on kuitenkin 

noudatettava
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1.2. Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen

1.2c. Emolehmien vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 234€/ey

 Kaikki alle 6 kk vasikat 
 Yli viikon ikäisellä vasikalla on oltava karkearehua jatkuvasti tarjolla 
 Ryhmäkarsina
 Emolla ja vasikalla on oltava käytettävissä yhteensä vähintään 10 m2

vieroitukseen saakka. 
 Makuuparsipihatossa vasikoiden käytettävissä on oltava makuupaikkoja 

kaikille vasikoillekin
 Vasikoiden makuualueen on oltava kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja 

pehmeä (ei koske laitumella oloaikaa) 
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1.3. Nautojen pito-olosuhteiden parantaminen
Ei ulkona kasvatettaville naudoille 
Vain toisen voi valita 

1.3a. Vähintään 6 kk ikäiset naudat 43 €/ey
 Jokaisella naudalla on oltava kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä 

makuualue
 Lihanautaa ei saa pitää kytkettynä 

1.3b. Vähintään 12 kk ikäiset lihantuotantourokset 126 €/ey
 Kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä makuualue tai pehmentävät 

rakenteet rakolattiassa (kumitetut palkit, rakolattiapehmikkeet yms.)
 Ryhmäkarsinoissa tilaa 4,5 m2/eläin ja kylmäkasvatuksessa 6,5 m2/eläin
 Lihanautaa ei saa pitää kytkettynä 
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1.4. Nautojen laidunnus ja jaloittelu
Ei voi valita läpi vuoden ulkona pidettävillä naudoille eikä luomunautatiloille. 
Vain toisen voi valita. 
Laidunnuksesta ja jaloittelusta on pidettävä kirjaa

1.4a. Laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella 46€/ey
 Vähintään 6 kk ikäiset naudat laitumella 60 päivänä 1.5.-30.9 ja jaloittelu muina 

aikoina 2 kertaa / viikko sään salliessa 
 Sonnien laidunnus voidaan korvata jaloittelutarhalla; pinta-alavaatimus 6 m2 / 

nauta (tarha aina vähintään 50 m2) 

1.4b. Pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella 24 €/ey
 Vähintään 6 kk ikäiset naudat (ei sonneja) on päästettävä laitumella 90 päivänä 

1.5.-30.9 välisenä aikana
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1.5. Nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat 

Voi valita vain toisen tai molemmat

1.5a. Lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito- ja poikimakarsinat 15 €/ey
 Lypsymahdollisuus 
 Kiinteiden tai osista koottavien erillisten karsinoiden määrä 1 / 20 lehmää
 pinta-alavaatimus 11 m2 / eläin 

1.5b. Nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat 15 €/ey
 Muut naudat kuin alle 2 kk vasikat ja lypsy/emolehmät 
 Kiinteiden tai osista koottavien erillisten karsinoiden määrä 1 / 50 nautaa,
 pinta-ala vaatimukset:

 Alle 12 kuukauden ikäinen nauta 6m2 /eläin
 Yli 12 kuukauden ikäinen nauta 10 m2 /eläin
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Sairas-, hoito- ja poikimakarsinan vaatimukset
1) niissä on jatkuvasti ja riittävästi tarjolla hyvälaatuista vettä

2) makuualusta on kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä

3) mahdollisuus huonetilan tai eläimen lämpimänä pitämiseen on tarvitta-

essa käytettävissä

4) karsinasta on näköyhteys muihin nautoihin

5) hoidettavan eläimen nopea kiinnittäminen ja turvallinen käsittely ovat 

mahdollista
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Sikojen hyvinvointikorvauksen ehdot
Vähimmäiseläinmäärä on 15 eläinyksikköä

Toimenpiteet
 2.1. Ruokinta ja hoito 
 2.2. Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu 
 2.3. Emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 
 2.4. Parannetut porsimisolosuhteet 
 2.5. Vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen 
 2.6. Kastraatiokivun poistaminen ja vaihtoehdot kirurgiselle kastraatiolle 
 2.7. Virikkeet 
 2.8. Sairas- ja hoitokarsinat 
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2.1. Sikojen ruokinta ja hoito 7 €/ey

 Koskee tilan kaikkia sikoja, pl vieroittamattomat porsaat 
 Oltava saatavilla jatkuvasti riittävästi hyvälaatuista vettä 
 Kirjallinen laskelmiin perustuva eläinryhmäkohtainen 

ruokintasuunnitelma 
 Porsastuotantosikaloissa kirjallinen tuotantosuunnitelma: 

 siemennys- ja vieroitusaikataulut
 tuotantoprosessin suunnittelu 

 Kirjallinen ajantasainen suunnitelma toimintahäiriöiden varalle 
 Sähköntuotannon varajärjestelmä
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2.2. Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden 
ulkoilu 33 €/ey

 Kaikki emakot ja ensikot Jaloittelu sään salliessa päivittäin 1.5.-30.9. tai 
ympäri vuoden vähintään 2 kertaa/vk. Eläintautisyyt voivat rajoittaa 
ulkoilua ja ne otetaan huomioon 

 Mahdollisuus tonkia ja kesällä rypeä 

 Ulkoilusta pidettävä kirjaa 

 Luomukotieläintila ei voi valita 
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2.3. Emakoiden ja ensikoiden pito-
olosuhteiden parantaminen 38 €/ey

 Kaikki emakot ja ensikot (maksetaan väh. 8 kk)

 Ryhmäkarsinassa häkkien ulkopuolisen esteettömän lattian 
kokonaispinta-ala vähintään 2,25 m2 /eläin, josta 1,3 m2/eläin on oltava 
kiinteäpohjaista, hyvin kuivitettua makuualustaa 

 Luomukotieläintila ei voi valita 
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2.4. Parannetut porsimisolosuhteet 349 €/ey
 Kaikki emakot ja ensikot (maksetaan väh. 8 kk)

 Vapaa porsiminen

 Emakko voidaan siirtää porsitushäkkiin 2 vrk ennen laskettua porsimista ja 
porsimisen jälkeen voi olla häkissä korkeintaan 3 vrk

 Porsituskarsinan pinta-ala vähintään 6 m2 , josta pikkuporsaille 
vähintään 1 m2 karsinarakenteilla suojattua tilaa 

 Porsailla oltava hyvin kuivitettu makuualue, johon kaikki porsaat 
mahtuvat yhtä aikaa makuulle 

 Pesäntekomateriaalia oltava jatkuvasti tarjolla porsimiseen asti 

 Luomusikatila ei voi valita 
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2.5. Vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen 
karsinoiden kuivittaminen 59 €/ey

 Vieroitetut porsaat ja lihasiat 

 Hyvin kuivitettu, kiinteäpohjainen makuualue, johon kaikkien sikojen 
tulee mahtua samanaikaisesti 

 Kuivitus joko kestokuivitusta tai kuivikkeita ja kaksi-ilmastokarsina tai 
lihasikaloissa lattialämmitys yhdistettynä runsaaseen kuivitukseen 

 Virike-toimenpiteen (2.7) valinnut ei voi valita 

 Luomukotieläintila ei voi valita 
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2.6. Kastraatiokivun poistaminen ja 
vaihtoehdot kirurgiselle kastraatiolle 
Voi valita vain toisen

2.6a. Kivunlievitys 27 €/ ey
 Porsastuotantosikaloiden 0-3 kk karjuporsaat 
 Kirurgisen kastraation yhteydessä ja sen jälkeen jälkikivun hoitoon 

kipulääkettä injektiona (tai suun kautta) 

2.6b. Immunokastraation käyttö 81 €/ey
 Urospuoliset lihasiat lihasikaloissa ja yhdistelmäsikaloissa 
 Immunokastraatiorokote annetaan kahdesti eri ohjeistusta noudattaen 
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2.7. Virikkeet 13 €/ey

 Kaikki siat, pl vieroittamattomat porsaat 

 Oltava sekä kiinteitä että päivittäin lisättäviä 

 Kiinteitä luonnonmateriaalista valmistettuja vähintään 1 kpl / 6 sikaa 

 Päivittäin lisättävää irtainta ainesta (olki, puru, paperi tms.) niin paljon, että 
karsinan kaikki siat voivat käyttää niitä samanaikaisesti 

 Ei voi valita samanaikaisesti vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen 
karsinoiden kuivittaminen-toimenpiteen (2.5) kanssa 
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2.8. Sairas- ja hoitokarsinat 19 €/ey

 Kaikki siat pl. vieroittamattomat porsaat 

 Sairaan tai vahingoittuneen sian siirto sairas- ja hoitokarsinaan, jossa 
jatkuvasti, riittävästi hyvälaatuista vettä tarjolla 

 Karsinassa voi olla useampia sikoja mutta erilleen aitaamismahdollisuus 
oltava 

 Kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu makuualue kaikille 

 Käytettävissä eläimen lämmitysmahdollisuus 

MV 16.3.2017



3. Lampaiden ja vuohien 
hyvinvointikorvauksien ehdot 

Oltava vähintään 5 eläinyksikköä lampaita ja vuohia 

Toimenpiteet
 3.1. Ruokinta ja hoito 10€/ey
 3.2. Lampaiden ja vuohien pito-olosuhteiden parantaminen 55 €/ey
 3.3. Lampaiden ja vuohien hoito

 lampaat 51 €/ey
 vuohet 33€/ey

 3.4. Lampaiden ja vuohien laidunnus ja jaloittelu (a tai b) 
a. Laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella 33€/ey
b. Pitkäaikainen laidunnus laidunkaudella 8 €/ey
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4. Siipikarjan hyvinvointikorvausten ehdot 
Munivat kanat, broilerit ja kalkkunat, ei emolinnut 

Oltava vähintään 1000 kanaa (14 ey) tai 10 000 broileria(70 ey) tai 2000 
kalkkunaa(60 ey) 

Korvaus maksetaan sille siipikarjalle, joka ehdon piirissä 

Toimenpiteet
 4.1. Ruokinta ja hoito 8 €/ey
 4.2. Broilerien ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen  10 €/ey
 4.3. Munintakanalan ilmanlaadun parantaminen 5 €/ey
 4.4. Virikkeet 7 €/ey
 4.5. Tasot, rampit ja orret 11-34 €/ey
 4.6. Ulkoilu 16 €/ey

MV 16.3.2017



Alustavat kotieläintuet v.2017 KaseKa/ MV 7.2.2017

Tukialue C2

Sonnit ja härät 6-20 kk 496

Emolehmät 445

8-24 kk 319

yli 24 kk - enint. 4v. 445

Uuhet 74

Kutut 156

* EU-palkkioiden tasot tarkentuvat, kun tiedetään palkkiokelpoisten eläinten kokonaismäärä.

Teurashiehot, ruhopaino väh. 170 kg

Teuraskaritsan ja -kilin laatupalkkio

0-170 ey 158 €/ey

yli 170 ey 83 €/ey

1.1.-31.8.2017 7,8 senttiä/ litra

1.9.-31.12.2017 8,3 senttiä/ litra

300

n. 38 *

156

n. 130 *

Eläin- tai       
eläinyksikköperusteiset

n. 160 *

ei makseta niistä hiehoista, joista on maksettu 
emolehmähiehojen ey-tukea

Muut

Siat, viitemäärän mukaan

 - 

n. 130 *

keskimääräinen karitsamäärä on oltava vähintään 1 
karitsa/ uuhi ja uuhia yhteensä vähintään 20

maidontuotantoa on oltava keskimäärin väh. 400 litra/ 
vuosi ja yhteensä vähintään 20 kuttua

Emolehmähiehot

 - 

315

74

Maito

Teurastusten perusteella maksettavat €/ teurastettu eläin

189

Tukea voidaan alentaa, jos tuen kokonaismäärärajoite 
uhkaa ylittyä.

Yhteensä €/ vuosi,        
jos eläin on palkkio-

kelpoinen koko vuoden

 Kansallinen eläintuki 
€/ eläin

EU:n nautapalkkio 
€/eläin

336

   Huomioitavaa

n. 130 *

315


Taul1

		Alustavat kotieläintuet v.2017																										KaseKa/ MV 7.2.2017

		Tukialue C2

		Eläin- tai       eläinyksikköperusteiset				Kansallinen eläintuki €/ eläin						EU:n nautapalkkio €/eläin				Yhteensä €/ vuosi,        jos eläin on palkkio-kelpoinen koko vuoden		Huomioitavaa

		Sonnit ja härät 6-20 kk				336						n. 160 *				496

		Emolehmät				315						n. 130 *				445

		Emolehmähiehot		8-24 kk		189						n. 130 *				319

				yli 24 kk - enint. 4v.		315						n. 130 *				445

		Uuhet				74						-				74		keskimääräinen karitsamäärä on oltava vähintään 1 karitsa/ uuhi ja uuhia yhteensä vähintään 20

		Kutut				156						-				156		maidontuotantoa on oltava keskimäärin väh. 400 litra/ vuosi ja yhteensä vähintään 20 kuttua

		* EU-palkkioiden tasot tarkentuvat, kun tiedetään palkkiokelpoisten eläinten kokonaismäärä.

		Teurastusten perusteella maksettavat						€/ teurastettu eläin

		Teurashiehot, ruhopaino väh. 170 kg						300										ei makseta niistä hiehoista, joista on maksettu emolehmähiehojen ey-tukea

		Teuraskaritsan ja -kilin laatupalkkio						n. 38 *

		Muut

		Siat, viitemäärän mukaan				0-170 ey						158 €/ey

						yli 170 ey						83 €/ey

		Maito				1.1.-31.8.2017						7,8 senttiä/ litra						Tukea voidaan alentaa, jos tuen kokonaismäärärajoite uhkaa ylittyä.

						1.9.-31.12.2017						8,3 senttiä/ litra
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