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Nautapalkkioiden toimenpiteet



Nautapalkkioiden toimenpiteet

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

X = Voi saada palkkiota



Yleiset tuen myöntämisen 
edellytykset



• Tuotantosidonnaisia 
eläinpalkkioita maksetaan
aktiiviviljelijälle

• 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 Nautaeläinten merkintä ja rekisteröinti

• Pitopaikan rekisteröinti
• Nautojen pitäjien on rekisteröitävä eläintenpitopaikat ja ilmoitettava niihin 

eläintenpitotoiminnat.

• Korvamerkit
• Tilan on merkittävä nautaeläimet asianmukaisesti Ruokaviraston hyväksymillä 

korvamerkeillä.



2/2 Nautaeläinten merkintä ja rekisteröinti

• Kaikki tilan eläimet on rekisteröitävä nautarekisterissä tilatunnukselle.
• Tiedot pidettävä ajan tasalla.

• Nautarekisteriin on ilmoitettava seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta 
eläimen
• poisto

• tulo (syntymä ja osto)

• siirto

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



Kaikkia nautapalkkioiden 
toimenpiteitä koskevat tukiehdot



1/2 Viitepäivä

• Viitepäivä koskee kaikkia eläinpalkkioita

• Viitepäivä määrittää toimenpiteen tai ne toimenpiteet, 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.



Toimenpiteen tukiehdot: Emo- ja 
lypsylehmäpalkkio



Emo- ja lypsylehmäpalkkion tukiehdot

Tukialueet: Manner-Suomen tukialueen AB ja Manner-Ahvenanmaa.

Poikiminen Tavanomainen tuotantotapa

Palkkiokelpoinen 
lypsylehmä

Poikinut vähintään kerran  
tukivuonna tai sitä 
edeltäneinä kahtena vuonna

Maatila toimittaa maitoa tai maidosta jalostettuja 
tuotteita myyntiin tai myy nautaeläimiä eloon tai 
teuraaksi ja muutoinkin noudattaa tavanomaista 
tuotantotapaa

Palkkiokelpoinen
emolehmä

Poikinut vähintään kerran  
tukivuonna tai sitä 
edeltäneinä kahtena vuonna

Sama ehto, kuin lypsylehmällä



Emo- ja lypsylehmäpalkkion viitepäivä

• Tilan palkkiokelpoiset sekä mahdollisesti palkkiokelpoiset emo- ja 
lypsylehmät  on oltava merkitty ja rekisteröity eläinrekisterissä emo- ja 
lypsylehmäpalkkiota hakevan tilatunnukselle viitepäivänä  31.1.2023.
• Lypsy- ja emolehmä on mahdollisesti palkkiokelpoinen, jos se on syntynyt 

viimeistään 28.2.2022.



Emo- ja lypsylehmäpalkkion maksaminen

Palkkion maksamisen peruste Palkkio 
maksetaan

Tuenmääräytymisjakso

Emo- ja 
lypsylehmäpalkkio

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

Kahdessa erässä 1.2.-31.12.

A000421
Korostus



Toimenpiteen tukiehdot: 
Sonnipalkkio



Sonnipalkkion tukiehdot

Tukialueet: Manner-Suomen tukialueen AB, Manner-Ahvenanmaa ja tukialue C.

Ikä Tilallapitoaika Tavanomainen tuotanto

Palkkiokelpoinen sonni. Vähintään 11 kuukauden 
ikäinen

Sonni on ollut vuonna 
2023 maatilalla 
yhtäjaksoisesti vähintään 
60 vuorokautta sen 
jälkeen, kun ikävaatimus 
on täyttynyt

Maatila myy sonneja 
eloon tai teuraaksi ja 
muutoinkin noudattaa 
tavanomaista 
tuotantotapaa



• 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

• Siitä päivästä, kun 11 kuukautta täyttänyt sonni siirtyy tilalle.

• Tilallapitoajan jälkeen sonnin voi poistaa.

• Palkkiota ei makseta, jos tilallapitoaika ei täyty.

Tilallapitoaika



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 maksaminen

Palkkion peruste Palkkio maksetaan Muut ehdot

Sonnipalkkio. 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

1. erässä maksetaan eläimistä, 
joiden tilallapitoaika on 
täyttynyt viimeistään 15.9. 

2. erässä maksetaan eläimistä, 
joiden tilallapitoaika on 
täyttynyt viimeistään 31.12.

Jos sonnista on maksettu 
ulkosaariston nautapalkkiota, 
sonnista ei makseta 
sonnipalkkiota



Toimenpiteen tukiehdot: 
Teurashiehopalkkio



Teurashiehon tukiehdot

Ikä Ruhopaino Muu ehto

Palkkiokelpoinen 
teurashieho

Enintään neljän vuoden 
ikäinen 

Vähintään 170 kiloa Poikimaton

Tukialue AB



Teurashiehon teurastus

• Teurastusilmoitukset eläinrekisteriin 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 myönnetä 
palkkiota.

• Jos ruho on hylätty teurastamon tekemän teurastusvirheen takia siten, että 
eläimestä on maksettu tuottajalle teuraseläintili, ruhosta voidaan myöntää 
palkkio.

• Eläimestä ei myönnetä palkkiota, jos eläin kuolee kuljetuksen aikana tai 
teurastamon hallinnassa ennen teurastusta. 



Tilallapitoaika

• Teurashiehon on oltava tukivuonna tilan hallinnassa yhtäjaksoisesti 
vähintään 10 vuorokautta ennen teurastusta, jotta voi saada 
teurashiehopalkkion.

• Palkkio maksetaan viimeiselle tuenhakijalle, jolla tukiehdot täyttyvät.

• Tilallapitoaika voi alkaa ennen teurashiehon viitepäivää heti tukivuoden 
alusta



Teurashiehopalkkion viitepäivä

• Tilan mahdollisesti palkkiokelpoiset teurashiehot on oltava merkitty ja 
rekisteröity teurashiehopalkkioita hakevan tilatunnukselle viitepäivänä 
3.1.2023.
• Teurashieho on mahdollisesti palkkiokelpoinen, jos se on syntynyt aikaisintaan 

11.1.2019 ja viimeistään 31.12.2022. 



Teurashiehopalkkion maksaminen

Palkkion maksamisen 
peruste

Palkkio maksetaan Tuenmääräytymisjakso

Teurashiehopalkkio Maksetaan nautarekisterin 
tietojen perusteella 
tukivuonna teurastetuista 
eläimistä

Yhdessä erässä

Palkkio maksetaan 
viimeiselle tuenhakijalle, 
jolla tukiehdot täyttyvät

Maksetaan tukivuonna 
teurastetusta hiehosta

Teurashiehon on pitänyt olla 
tukivuonna tilalla 
yhtäjaksoisesti vähintään 10 
vuorokautta ennen 
teurastusta (tilallapitoaika)



Nautapalkkioiden viitepäivät 2023



Nautapalkkioiden viitepäivät 2023

• Teurashiehojen viitepäivä on 3.1.

• Lypsylehmien, emolehmien ja sonnien viitepäivä on 31.1.

Lypsylehmä- ja emolehmäpalkkion tuenmääräytymisjakso       

1.2.-31.12.

31.1.3.1.

Helmikuu – Joulukuu 2023Tammikuu



Eläinpalkkioiden haku 2023



Eläinpalkkioiden haku 2023

• Kaikkia eläinpalkkioita haetaan vuosittain.

• Hakuaika on vuoden 2023 alussa.

• Ainoastaan sähköinen haku Vipussa.



Yhteenveto



Yhteenveto: Mikä muuttuu vuodelle 2023?
2022 2023

Käyttötapa Tukiehto Ei ole tukiehto

Rotu Tukiehto Ei ole tukiehto

Teurashieho Oltava hallinnassa yhtäjaksoisesti vähintään 60 vuorokautta 
teurastusta edeltävien 90 vuorokauden aikana

Eläimen on oltava tukivuonna yhtäjaksoisesti tilalla 
vähintään 10 vuorokautta ennen teurastusta

Viitepäivä Lypsylehmä-, emolehmä-, emolehmähieho-, 
saaristohiehopalkkiossa

Emo- ja lypsylehmäpalkkiossa, sonnipalkkiossa ja 
ulkosaariston nautapalkkiossa 31.1.

Teurashiehopalkkiossa 3.1.

Viitepäivä lukitsee Eläimen tiedot nautarekisterissä: Tulo- ja poistoilmoitukset, rotu, 
sukupuoli, käyttötapa, toimenpiteen ja tukialueen, missä 
eläimestä saa palkkiota

Eläimen tiedot nautarekisteristä: Tulo- ja 
poistoilmoitukset, sukupuoli ja toimenpiteen.

Palkkion maksaminen Maksetaan viimeiselle tuenhakijalle, jolla tukiehdot täyttyy 
tukivuonna

Sonnipalkkio maksetaan ensimmäiselle tuenhakijalle, 
jolla tukiehdot täyttyvät

Emo- ja lypsylehmäpalkkiossa, sekä ulkosaariston 
nautapalkkiossa voidaan samasta eläimestä maksaa 
palkkiota usealle tuenhakijalle tukikelpoisuuspäivien 
perusteella

Teurashiehopalkkiossa maksetaan viimeiselle 
tuenhakijalle, jolla tukiehdot täyttyvät

Emolehmähieho Maksetaan palkkiota Ei makseta palkkiota



Lopetusdia


