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Tuotantosidonnaiset 
eläintuet 2023
C-alue
Tämän koulutuksen tukiehdot voivat vielä muuttua.

Tukiehdot varmistuvat, kun valtioneuvoston asetukset annetaan



Eläinpalkkioiden haku 2023

•Kaikkia eläinpalkkioita pitää hakea vuosittain.

•Haku aukeaa vuoden 2023 alussa.

•Palkkioita voi hakea ainoastaan sähköisesti Vipu-palvelussa.

•Hakijan on ilmoitettava lisäksi hallinnassaan oleva maatalousmaa, vaikka hakija ei hakisi

peltotukia.

•Ilmoitetaan peltotukihaun yhteydessä, jos hakee peltotukia samalla
•Ilmoitetaan lomakkeella 102A jos ei hae peltotukia ollenkaan. Lomake

jätettävä peltotukien hakuaikana.



Hakuohjeet ja -videot

• Ruokavirasto.fi uudistus – rakenne

• Uudistunut Maataloustuet-osio ja eläintukien kuvaukset julkaistaan 12.12.2022

• Eläintukien hakuopas ja eläintukien hakuehdot

• Julkaistaan alkuvuodesta 2023

• Vipu-palvelun ohjeet:

• Vipun tukikohtaiset hakuohjeet julkaistaan hakujen avauduttua

• Ohjevideot julkaistaan Youtubessa Ruokaviraston kanavalla



Alkuvuodesta haettavat eläintuet

Haettava tuki Arvioitu hakuaika

Eläinten hyvinvointikorvaus 9.1.2023 - 2.2.2023

Eläinmääräilmoitus vuodelta 2022 9.1.2023 - 2.2.2023

Eläinpalkkiot 9.1.2023 - 2.2.2023

Pohjoinen kotieläintuki (naudat, uuhet, 

kutut)

13.2.2023-2.3.2023

Sika-ja siipikarjatalouden tuotannosta 

irrotettu tuki

13.2.2023-2.3.2023

Alkuperäisrotueläinten kasvattaminen 

sopimus

13.2.2023-2.3.2023



Aktiiviviljelijä

•Vuonna 2023 tuenhakijan on oltava aktiiviviljelijä, jotta hän voi saada EU:n suoria tai tiettyjä

osarahoitteisia tukia. Alkuvuonna haettavista tuista aktiiviviljelijän ehdon on täytyttävä

eläinpalkkioiden hakijoilla peltotukihaun loppuun mennessä.

•Tuenhakija on aktiiviviljelijä, jos tämä sai viime vuonna EU:n suoria tukia korkeintaan 5000 

euroa.

•Muussa tapauksessa aktiiviviljelijän ehto täyttyy, jos

•hakijan päätoimiala liittyy maatalouden harjoittamiseen ja hakija on alkutuottajana
arvonlisäverovelvollinen.

TAI

•hakija todistaa harjoittavansa maataloustoimintaa muulla tavoin.



Nautapalkkioiden toimenpiteet 2023

AB Manner-

Suomi

Manner -

Ahvenanmaa

AB-alueen 

ulkosaaristo

C-alue

Emo- ja 

lypsylehmäpalkkio

x x

Sonnipalkkio x x x

Ulkosaariston 

nautapalkkio

x

Teurashiehopalkkio x x x



Viitepäivät 2023

•Viitepäivä koskee kaikkia eläinpalkkioita vuodesta 2023 alkaen.

•Palkkiota saa ainoastaan niistä eläimistä, jotka ovat palkkiota hakevan hallinnassa viitepäivänä ja joiden

tiedot ovat oikein rekisterissä viitepäivästä tuen määräytymisjakson loppuun asti.

•Viitepäivänä eläimellä on oltava eläinrekisterissä oikein:

•Sukupuoli

•Tulo- ja poistoilmoitukset

•Eläin on tukivuonna palkkiokelvoton, jos
•eläin syntyy viitepäivän jälkeen, tai

•eläin syntyy tai tulee tilalle ennen viitepäivää, mutta rekisteröidään

eläinrekisteriin viitepäivän jälkeen, tai

•viitepäivänä eläimen haltijana eläinrekisterissä ollut ei ole hakenut kyseistä palkkiota



Sonnipalkkion viitepäivä

• Tilan palkkiokelpoiset sekä mahdollisesti palkkiokelpoiset sonnit on oltava

merkitty ja rekisteröity eläinrekisterissä sonnipalkkioita hakevan tilatunnukselle

viitepäivänä 31.1.2023.

• Sonnipalkkiossa sonni on mahdollisesti palkkiokelpoinen, jos se on syntynyt
viimeistään 1.12.2022.



Sonnipalkkion tukiehdot

Ikä Tilallapitoaika Tavanomainen 

tuotanto

Palkkiokelpoinen sonni Vähintään 11 

kuukauden ikäinen

Sonni on ollut 

tukivuonna maatilalla 

yhtäjaksoisesti 

vähintään 60 

vuorokautta sen 
jälkeen, 

kun ikävaatimus on 

täyttynyt

Maatila myy sonneja 

eloon tai teuraaksi ja 

muutoinkin 

noudattaa 

tavanomaista 
tuotantotapaa



Sonnipalkkion maksaminen

Palkkion peruste Palkkio maksetaan Muut ehdot

Sonnipalkkio

Sonnipalkkion määrä 

asetusluonnoksessa c-

alueella 155€/eläin

Sonni on ollut tukivuonna 

tilalla yhtäjaksoisesti 

vähintään 60 vuorokautta 

sen jälkeen, kun 

ikävaatimus 11 kuukautta 

on täyttynyt 

(tilallapitoaika)

Palkkio maksetaan ensimmäiselle 

tuenhakijalle, jolla tukiehdot 

täyttyvät

Palkkio maksetaan kerran 

eläimen elinaikana

Palkkio maksetaan kahdessa 

erässä

1. erässä maksetaan eläimistä, 

joiden tilallapitoaika on täyttynyt 

viimeistään 15.9. (alustava 

maksuaika helmikuu 2024)

2. erässä maksetaan eläimistä, 

joiden tilallapitoaika on täyttynyt 

viimeistään 31.12. (loppumaksu 

kesäkuu 2024)

Jos sonnista on 

maksettu 

ulkosaariston 

nautapalkkiota, 

sonnista ei makseta 

sonnipalkkiota



Tilallapitoaika

• Sonnin on oltava tukivuonna maatilalla yhtäjaksoisesti vähintään 60 vuorokautta sen 
jälkeen, kun ikävaatimus on täyttynyt.

• Tilallapitoaika alkaa

• Tukivuonna 1.1. jos sonni on aikaisemmin täyttänyt 11 kuukautta, tai

• Siitä päivästä, kun sonni täyttää 11 kuukautta, tai

• Ostopäivästä seuraava päivä, kun 11 kuukautta täyttänyt sonni siirtyy tilalle.

• Tilallapitoajan jälkeen sonnin voi poistaa.

• Palkkiota ei makseta, jos tilallapitoaika ei täyty.

Esimerkki:

Sonni täyttää 11 kk 1.1.2023 -> tillallapitoaika 60 vrk (1.1-1.3.) -> sonnin voi teurastaa 
aikaisintaan 2.3.2023



Eläinpalkkiot CAP27

Lammas -ja vuohipalkkiot C-aluella



Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkion tukiehdot

Ehdot Palkkion maksamisen peruste ja maksaminen

Palkkiokelpoisen teuraskaritsan on oltava

• teurastettu enintään 12 kuukauden ikäisenä

• ruhonpainoltaan vähintään 18 kilon painoinen

• poikimaton lammas

• tukivuonna tilalla yhtäjaksoisesti vähintään 10
vuorokautta ennen teurastusta (tilallapitoaika).

Palkkiokelpoisen teuraskilin on oltava

• teurastettu enintään 12 kuukauden ikäisenä

• ruhopainoltaan vähintään 10 kilon painoinen
• poikimaton vuohi

• tukivuonna tilalla yhtäjaksoisesti vähintään 10

vuorokautta ennen teurastusta (tilallapitoaika).

Palkkio maksetaan

• lammas- ja vuohirekisterin tietojen perusteella

tukivuonna teurastetuista karitsoista ja kileistä

• yhdessä erässä

• viimeiselle tuenhakijalle, jolla tukiehdot 
täyttyvät



Teuraskaritsan ja teuraskilin teurastus

•Palkkiota maksetaan vain eläimistä, jotka on teurastettu Ruokavirastolle
ilmoittautuneessa teurastamossa. Palkkion suuruus koko maassa 30€ 

asetusluonnoksessa.

•Lihantarkastuksessa ruho on todettava ihmisravinnoksi kelpaavaksi.

•Teurastuksen yhteydessä kokonaan hylätystä ruhosta ei makseta palkkiota.

•Jos ruho on hylätty teurastamon tekemän teurastusvirheen takia, ruhosta

voidaan myöntää palkkio.

•Eläimestä ei myönnetä palkkiota, jos eläin kuolee kuljetuksen aikana tai

teurastamon hallinnassa ennen teurastusta.



Tilallapitoaika

• Teuraskaritsan ja teuraskilin on oltava tukivuonna tilan hallinnassa yhtäjaksoisesti vähintään

10 vuorokautta ennen teurastusta, jotta voi saada teuraskaritsa-ja teuraskilipalkkion

• Palkkio maksetaan viimeiselle tuenhakijalle, jolla tukiehdot täyttyvät.

• Tilallapitoaika voi alkaa ennen teuraskaritsan ja teuraskilin viitepäivää aikaisintaan
tukivuoden alusta.



Teuraskaritsa-ja teuraskilipalkkion viitepäivät

•Tilan mahdollisesti palkkiokelpoiset teuraskaritsat ja -kilit on oltava merkitty ja rekisteröity

eläinrekisterissä teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkioita hakevan tilatunnukselle viitepäivänä

joko 10.1.2023 tai 1.6.2023.

•Jos eläin on syntynyt viimeistään 10.1.2023, eläimen on oltava lammas-

ja vuohirekisterissä viitepäivänä 10.1.2023



Teuraskaritsa-ja teuraskilipalkkion viitepäivät

Palkkion 

maksamisen 

peruste

Palkkio maksetaan Tuenmääräytymisjakso Teurastusilmoitukset

Teuraskaritsa- ja 

teuraskilipalkkio

Maksetaan 

lammas- ja 

vuohirekisterin 

tietojen perusteella 

tukivuonna 
teurastetuista 

eläimistä

Yhdessä erässä.

Palkkio maksetaan 

viimeiselle 

tuenhakijalle, jolla 
tukiehdot täyttyvät.

Maksetaan tukivuonna 

teurastetuista karitsoista 

ja kileistä.

Teuraskaritsan ja 
teuraskilin on pitänyt olla 

tukivuonna tilalla 

yhtäjaksoisesti vähintään 

10 vuorokautta ennen 

teurastusta 
(tilallapitoaika)

Teurastusilmoitukset 

lammas- ja 

vuohirekisteriin on 

tehtävä viimeistään 

31.1.2024.

Määräajan jälkeen 

tehtyä ilmoitusta ei 

oteta huomioon 

laskettaessa 
eläinmäärää.



Pohjoiset kotieläintuet 2023

•Eläinyksikkötuki (koko C-alue)

•Emolehmille

•Sonneille (6 kk–alle 20 kk)

•Uuhille
•Kutuille

•Hakuvuonna teurastetuista hiehoista ja sonneista maksettava tuki

•Hiehoille (koko C-alue)

•Sonneille (sisältää myös härät)
•C3 alueet P1 ja P2

•C3 alueet P3 ja P4

•C4 alue P4

•C4 alue P5



Pohjoiset kotieläintuet 2023

• Nykyiset pohjoisten kotieläintukien osallistumisilmoitukset päättyvät

vuoden 2022 lopussa.

• Vuodesta 2023 lähtien lopullinen tuki ja ennakko haetaan samaan
aikaan alkuvuodesta

• Sähköinen haku Vipussa. Myöhässä hakeminen 7 vrk (ei ehkä sähköistä)

• Muutoksia tulossa nautojen tukien kohdentamiseen. Eläinyksikkötuen

eläinryhmä emolehmähiehot jää todennäköisesti pois ja tukea

kohdennetaan enemmän emolehmätuotannolle.
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Pohjoiset kotieläintuet 2023

• Tuen maksaminen

• Tavoitteellisen maksuaikataulun mukaan tuen ennakko maksetaan 

hakuvuonna huhtikuussa. Ennakko -% on lähtökohtaisesti 75 %.

• lopullinen tuki maksetaan hakuvuotta seuraavan vuoden huhtikuussa

• Tukitasot vahvistetaan vuosittain valtioneuvoston asetuksella:

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavasta pohjoisesta tuesta 

julkaistaan luultavasti tammikuun puolivälissä -23.
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Pohjoinen kotieläintuki teurastetuista hiehoista ja 
sonneista maksettava tuki

• Teurastettu hieho enintään neljän vuoden ikäinen poikimaton naaraspuolinen nauta

Teurastetun eläimen tukikelpoisuus

• Hieho tai sonni on ollut hakijan hallinnassa yhtäjaksoisesti vähintään 10 vuorokautta

ennen teurastusta

• Eläin teurastettu Ruokaviraston hyväksymässä teurastamossa tai aluehallintoviraston

hyväksymässä poroteurastamossa ja teurastiedot sekä teurastuspäivä on ilmoitettu

nautarekisteriin

• Ruho on todettu lihantarkastuksessa ihmisravinnoksi kelpaavaksi

• Hiehon ruhopaino vähintään 170 kiloa ja sonnin ruhopaino vähintään 220 kiloa
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Pohjoinen kotieläintuki emolehmät ja sonnit (6kk-20 kk)

• Tuki määräytyy hakijalla vuonna 2023 olleiden eläinyksiköiden lukumäärän

perusteella.

• Emolehmä on liharotuinen tai liharodun kanssa tehdystä risteytyksestä syntynyt

vähintään 50 prosenttisesti liharotuinen ja vähintään kerran poikinut nauta, jota 
käytetään yksinomaan vasikoiden tuottamiseen ja jonka vasikoita kasvatetaan

lihantuotantoon tai emolehmätuotannon lisäämiseen ja jonka käyttötavaksi

nautarekisterissä on merkitty emolehmä.

• Pohjoisessa kotieläintuessa palkkiokelpoinen sonni on 6 kk – alle 20 kk
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Tukitasot 2023
(perustuvat MMM:n keskeneräiseen tukivalmisteluun 2023)

•Nautojen eläinyksikkötuki: Pohjoisesta kotieläintuesta naudoilla jää pois 

eläinryhmä emolehmähiehot, jäljelle jää eläinryhmät: emolehmät ja sonnit.
•Emolehmien eläinyksikkötuki on ensi vuonna kohoamassa voimakkaasti koska:

•EU:n kokonaan rahoittama emolehmäpalkkio korvataan pohjoisella tuella

•emolehmähiehojen eläinyksikkötuki lakkaa ja varat ohjataan emolehmille

•Poistuvasta luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksesta 50 %

•Sonnit katsotaan kokonaisuutena EU –palkkio ja pohjoinen tuki. Siksi muutos pienehkö

kansallisessa eläinyksikkötuessa.

•Nautojen teurastukeen tulee hieman nostoa sonneille ja hiehoille luonnonhaittakorvauksen

kotieläinkorotuksen poistumisen vuoksi. Samat eläinryhmät kuin 2022.

•Uuhien ja kuttujen eläinyksikkötuissa hieman nousua.



• Uuhista ja kutuista maksettavan tuen myöntämisen edellytyksenä on, että

tukeen oikeuttavia eläinyksiköitä kertyy vähintään 4,0 = 20 uuhta/kuttua.

• Uuhien eläinyksikkötuessa tilalla syntyneiden karitsoiden määrä rajaa

maksettavan tuen määrää. Eläinyksiköt, joista tuki voidaan maksaa, pitää kertyä

eläinrekisteriin tilan uuhista tukivuonna.

• Kuttujen eläinyksikkötukea maksetaan tukikelpoisista kutuista, jos tilalla on
kutunmaidon tuotantoa.

• jos toimittaa maitoa meijeriin, pitää liittää hakemukseen

tuotantosopimus meijerin kanssa.

• jos jalostaa maitoa itse, haussa ilmoitetaan elintarvikehuoneiston

numero.

Pohjoinen kotieläintuki uuhille ja kutuille



Sika- ja siipikarjatalouden
tuotannosta irrotettu tuki

- pohjoinen tuki



Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

Tuen myöntämisen perusteena:

• Vahvistettu viitemäärä

• Vähintään 5 ha maatalousmaata, ilmoitettava viimeistään 15.6.2023

• Eläintiheysvaatimus vähintään 0,35 sika- ja siipikarjatalouden eläinyksikköä/ha täyttyy

• Tuki maksetaan viitemäärän perusteella €/ey

• Tukitasot vahvistetaan vuosittain valtioneuvoston asetuksella, kuten ennenkin



Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

Uutta vuodesta 2023 alkaen

* Eläintiheyden määrittämiseksi lasketaan eläinyksiköt (ey:t) vain sikojen ja siipikarjan eläinmääristä

* (Hallituksen esitys HE 165/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tiettyjä pinta-ala ja
eläinperusteisia tukia koskeviksi

laeiksi https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_165+2022.aspx)

* Sikamäärät saadaan Sikarekisteristä ja siipikarjan määrät ilmoitetaan Eläinmääräilmoituksella

* Eläintiheyden määrittämisessä käytetään maatalousmaahehtaaria



Kiitos


