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Tämän koulutuksen tukiehdot 
tarkentuvat 2022 syksyn aikana.

Mahdolliset muutokset kerrotaan 
seuraavissa koulutuksissa.

Koulutuksen sisältö
• Lammas- ja vuohipalkkioiden toimenpiteet

• Yleiset tuen myöntämisen edellytykset

• Kaikkia lammas- ja vuohipalkkioiden 
toimenpiteitä koskevat tukiehdot

• Uuhipalkkio

• Kuttupalkkio

• Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio

• Lammas- ja vuohipalkkioiden viitepäivät 
2023

• Eläinpalkkioiden haku 2023

• Yhteenveto



Lammas- ja vuohipalkkioiden 
toimenpiteet



1/2 Lammas- ja vuohipalkkioiden toimenpiteet

• Manner-Suomen tukialueen AB uuhipalkkio

• Tukialueen AB ulkosaariston ja Manner-Ahvenanmaan uuhipalkkio ja 
tukialueen AB kuttupalkkio

• Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio
• Koko Suomi



2/2 Lammas- ja vuohipalkkioiden  toimenpiteet

AB Manner-
Suomi

Manner-
Ahvenanmaa

AB-alueen ulkosaaristo C-alue

Manner-Suomen tukialueen AB 
uuhipalkkio

X

Tukialueen AB ulkosaariston ja 
Manner-Ahvenanmaan uuhipalkkio

X X

Tukialueen AB kuttupalkkio X X X

Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio X X X X

X = Voi saada palkkiota



Yleiset tuen myöntämisen 
edellytykset



• Tuotantosidonnaisia 
eläinpalkkioita maksetaan 
aktiiviviljelijälle
• Aktiiviviljelijästä oma koulutus 

lokakuussa.

• Eläinpalkkioita maksetaan, jos 
tukivuonna maksettavien 
suorien viljelijätukien 
yhteismäärä on vähintään 
500€.

Suorien viljelijätukien maksamisen yleiset 
edellytykset

Suoria viljelijätukia ovat:

• Perustulotuki, 

• Uudelleenjakotuki; 

• Nuorten viljelijöiden tulotuki; 

• Ekojärjestelmätuki;

• Tuotantosidonnainen tulotuki:
• eläinpalkkiot;

• tärkkelysperunapalkkio;

• erikoiskasvipalkkio.



1/2 Lampaiden ja vuohien merkintä ja rekisteröinti

• Pitopaikan rekisteröinti
• Lampaiden ja vuohien pitäjien on rekisteröitävä eläintenpitopaikat ja 

ilmoitettava niihin eläintenpitotoiminnat.

• Korvamerkit
• Tilan on merkittävä lampaat/vuohet asianmukaisesti Ruokaviraston hyväksy-

millä korvamerkeillä.

• Kaikki tilan eläimet on rekisteröitävä  lammas- ja vuohirekisterissä tilatunnukselle

• Tiedot pidettävä ajan tasalla



2/2 Lampaiden ja vuohien merkintä ja rekisteröinti

• Lammas- ja vuohirekisteriin on ilmoitettava eläimen tapahtumat seitsemän 
päivän kuluessa tapahtumasta

• poisto

• tulo (syntymä ja osto)

• siirto

• Jos eläimen tapahtumaa ei ole ilmoitettu seitsemän päivän kuluessa tai 
tapahtuma on ilmoitettu virheellisesti lammas- ja vuohirekisteriin, se aiheuttaa 
eläimen hylkäyksen ja seuraamuksia

• Poikimisilmoitus tehtävä viimeistään 90 päivän kuluessa eläimen syntymästä. 
• Poikkeuksena kuitenkin ne loppuvuodesta syntyneet eläimet, jotka on rekisteröitävä 

seuraavan vuoden 31.1. mennessä.

• Ennen siirtoa syntymäpaikasta eläin on merkittävä ja rekisteröitävä. 



Kaikkia lammas- ja vuohipalkkioiden 
toimenpiteitä koskevat tukiehdot



1/2 Viitepäivä

• Viitepäivä koskee kaikkia eläinpalkkioita

• Viitepäivä määrittää ne palkkiot, joissa eläin on palkkiokelpoinen tai 
mahdollisesti palkkiokelpoinen tukivuonna

• Viitepäivänä eläimellä on oltava eläinrekisterissä kunnossa:
• Sukupuoli

• Tulo- ja poistoilmoitukset



2/2 Viitepäivä

• Eläinten tiedot eläinrekisterissä on korjattava viimeistään viitepäivää 
edeltävänä päivänä

• Eläin on tukivuonna palkkiokelvoton, jos
• eläimen tiedot eivät ole viitepäivänä kunnossa eläinrekisterissä, tai 

• eläin syntyy viitepäivän jälkeen, tai

• viitepäivästä alle seitsemän päivän aikana tilalle tullut eläin rekisteröidään 
eläinrekisteriin viitepäivän jälkeen, tai

• viitepäivänä eläimen haltijana eläinrekisterissä ollut ei ole hakenut kyseistä 
palkkiota



Maatalousmaan ilmoittaminen

• Eläinpalkkioissa tuenhakijan on ilmoitettava hallinnassa oleva 
maatalousmaa 
• Maatalousmaa ilmoitetaan peltotukihaun yhteydessä. 

• Maatalousmaa on ilmoitettava, vaikka tuenhakija ei hae peltotukia kyseisenä 
tukivuonna.



Uuhipalkkio



Uuhipalkkion tukiehdot

Ikä Tilalla on oltava  
uuhia

Karitsointiehto Tavanomainen 
tuotantotapa

Palkkiokelpoinen uuhi Vähintään 12 
kuukauden ikäinen 
naaraspuolinen 
lammas

Keskimäärin 
vähintään 20 uuhta

Palkkiokelpoisten 
uuhien 
enimmäismäärä voi 
olla enintään tilalla 
vuonna 2023 
syntyneiden 
karitsoiden määrä

Karitsointipoikkeus

Tuenhakijan on 
myytävä lampaita 
eloon tai teuraaksi ja 
noudatettava 
muutoinkin 
tavanomaista 
tuotantotapaa

Tukialueet: AB Manner-Suomi, AB-alueen ulkosaaristo ja Manner-Ahvenanmaa



Karitsointiehto ja -poikkeus

• Palkkiokelpoisten uuhien määrää rajaa karitsointiehto
• palkkiokelpoisten uuhien enimmäismäärä voi olla enintään tilalla vuonna 

2023 syntyneiden karitsoiden määrä

• Jos tuenhakija on vuonna 2023 aloittanut lampaiden pidon, karitsoiden 
määrä ei rajoita palkkiokelpoisten uuhien enimmäismäärää tukivuonna 
2023.
• Lampaiden pito katsotaan aloitetuksi, kun tuenhakijalle on syntynyt 

ensimmäisen kerran velvollisuus tehdä lampaita koskevia ilmoituksia lammas-
ja vuohirekisteriin.
• Kun tilalle on tullut ensimmäinen lammas.



Uuhipalkkion viitepäivä

• Tilan palkkiokelpoiset sekä mahdollisesti palkkiokelpoiset uuhet on oltava 
merkitty ja rekisteröity eläinrekisterissä uuhipalkkioita hakevan 
tilatunnukselle viitepäivänä  31.1.2023
• Mahdollisesti palkkiokelpoinen uuhi on naaraspuolinen lammas, joka on 

syntynyt viimeistään 31.12.2022.



Uuhipalkkion maksaminen

Palkkion maksamisen peruste Palkkio 
maksetaan

Tuenmääräytymisjakso Muut ehdot

Uuhipalkkio Palkkio maksetaan keskimääräisen 
eläinmäärän perusteella, joka 
määräytyy lammas- ja vuohirekisterin 
perusteella tuenhakijan hallinnassa 
(1.2.-31.12.) olleiden palkkiokelpoisten 
eläinten tukikelpoisuuspäivien 
perusteella

Yhdessä erässä 1.2.-31.12. Poikimisilmoitukset lammas- ja 
vuohirekisteriin on tehtävä 
viimeistään 31.1.2024.

Määräajan jälkeen tehtyä ilmoitusta 
ei oteta huomioon laskettaessa 
keskimääräistä eläinmäärää



Kuttupalkkio



Kuttupalkkion tukiehdot

Tukialueet: AB Manner-Suomi, AB-alueen ulkosaaristo, Manner-Ahvenanmaa

Ikä Tilalla on oltava  
kuttuja

Muut ehdot

Palkkiokelpoinen kuttu Vähintään 12 kuukauden 
ikäinen naaraspuolinen 
vuohi.

Keskimäärin 
vähintään 20 kuttua.

Tilan on toimitettava vuohenmaitoa tai 
vuohenmaidosta valmistettuja tuotteita 
myyntiin ja tilalla on muutoinkin 
noudatettava tavanomaista tuotantotapaa.

Tilalla on oltava sopimus jalostavan laitoksen 
kanssa tai tilalla on oltava hyväksytty 
elintarvikehuoneisto viimeistään sinä päivänä, 
jolloin eläinpalkkioiden vuosittainen 
tukihakemus voidaan viimeistään jättää.



Kuttupalkkion viitepäivä

• Tilan palkkiokelpoiset sekä mahdollisesti palkkiokelpoiset kutut on oltava 
merkitty ja rekisteröity eläinrekisterissä kuttupalkkioita hakevan 
tilatunnukselle viitepäivänä  31.1.2023
• Mahdollisesti palkkiokelpoinen kuttu on naaraspuolinen vuohi, joka on 

syntynyt viimeistään 31.12.2022.



Kuttupalkkion maksaminen

Palkkion maksamisen peruste Palkkio maksetaan Tuenmääräytymisjakso

Kuttupalkkio Palkkio maksetaan keskimääräisen 
eläinmäärän perusteella, joka 
määräytyy lammas- ja 
vuohirekisterin perusteella 
tuenhakijan hallinnassa (1.2.-31.12.) 
olleiden palkkiokelpoisten eläinten 
tukikelpoisuuspäivien perusteella

Yhdessä erässä 1.2.-31.12.



Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio



Tukialue: Koko Suomi

Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkion tukiehdot

Ikä Ruhopaino Muu ehto

Palkkiokelpoinen 
teuraskaritsa

Alle 12 kuukauden 
ikäisenä teurastettu

Vähintään 18 kiloa Poikimaton lammas

Palkkiokelpoinen 
teuraskili

Alle 12 kuukauden 
ikäisenä teurastettu

vähintään 10 kiloa Poikimaton vuohi



Teuraskaritsan ja teuraskilin teurastus

• Teurastusilmoitukset lammas- ja vuohirekisteriin on tehtävä ajoissa. 

• Palkkiota maksetaan vain eläimistä, jotka on teurastettu Ruokavirastolle 
ilmoittautuneessa teurastamossa. 

• 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 heti 
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 3.1.2023 tai 1.6.2023.
• Mahdollisesti palkkiokelpoinen teuraskaritsa on lammas, joka on syntynyt 

aikaisintaan 12.1.2022.

• Mahdollisesti palkkiokelpoinen teuraskili on vuohi, joka on syntynyt 
aikaisintaan 12.1.2022.



Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkion 
maksaminen

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



Lammas- ja vuohipalkkioiden  
viitepäivät 2023



Lammas- ja vuohipalkkioiden viitepäivät 2023

• Uuhi- ja kuttupalkkion viitepäivä on 31.1.

• Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkion viitepäivät ovat 3.1. ja 1.6.

Uuhi- ja kuttupalkkion tuenmääräytymisjakso 1.2.-31.12.

31.1.3.1.

Helmikuu  Maaliskuu   Huhtikuu   Toukokuu   Kesäkuu   Heinäkuu   Elokuu  Syyskuu  Lokakuu  Marraskuu  JoulukuuTammikuu

1.6.



Eläinpalkkioiden haku 2023



Eläinpalkkioiden haku 2023

• Kaikkia eläinpalkkioita haetaan vuosittain

• Hakuaika on vuoden 2023 alussa

• Ainoastaan sähköinen haku Vipussa

• Eläinpalkkioiden hausta kerrotaan tarkemmin seuraavissa koulutuksissa



Yhteenveto



Yhteenveto: Mikä muuttuu vuodelle 2023?

2022 2023

Viitepäivä Uuhi- ja kuttupalkkiossa Uuhi- ja kuttupalkkioissa 31.1.
Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiossa 3.1. ja 1.6.

Kuttupalkkio Kuttujen maitomäärän ilmoittaminen 
lomakkeella 410

Tilalla on oltava sopimus jalostavan laitoksen 
kanssa tai tilalla on oltava hyväksytty 
elintarvikehuoneisto 

Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio Teuraskaritsan ja teuraskilin on oltava 
hallinnassa yhtäjaksoisesti vähintään 30 
vuorokautta teurastusta edeltävien 50 
vuorokauden aikana

Teuraskaritsan ja teuraskilin on oltava 
tukivuonna yhtäjaksoisesti tilalla vähintään 10 
vuorokautta ennen teurastusta

Palkkion maksaminen Maksetaan viimeiselle tuenhakijalle, jolla 
tukiehdot täyttyy tukivuonna

Uuhi- ja kuttupalkkiossa samasta eläimestä 
voidaan maksaa palkkiota usealle tuenhakijalle 
tukikelpoisuuspäivien perusteella.

Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiossa 
maksetaan viimeiselle tuenhakijalle, jolla 
tukiehdot täyttyvät




