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-  €              

Uudet tilat joilla uuhia (2023), voi hakea karitsointipoikkeusta.

Teurastusten perusteella maksettavat 

Teurashiehot -  €              

Teuraskaritsa 30 €               

Teuraskili 30 €               

Eläinten hyvinvointikorvaus (= EHK)

11 €         18 €         17 €           9 €                9 €                  

Siat Naudat Kalkkunat Broilerit Eläintenpito vaaditaan koko kalenterivuonna.

15 Ey 15 ey 5 ey 14 ey (1000st) 60 de (2000st) 50 de (8572 
st)

Hakuajat 2023 Kaikki eläintuet ja -korvaukset haetaan vuosittain sekä ennakot ja loppulliset!

EU:n eläinpalkkio  - 24.1.2023 Sonnit, teuraskaritsat ja -kilit

Eläinten hyvinvointikorvaus (= EHK)  - 2.2.2023

Kansallinen eläintuki 13.2-2.3.2023 Sonnit ja härät sekä emolehmät, teurashiehot, uuhet ja kutut. 

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea 13.2-2.3.2023

Tee ilmoitukset ajoissa eri rekistereihin, jotta tapahtumat näkyvät Ruokaviraston virallisessa eläinrekisterissä määräaikojen puitteissa.
Muista rekisteröityä eläintenpitäjäksi ja merkitse eläimet Ruokaviraston ohjeiden mukaisesti. Katso: www.ruokavirasto.fi / Viljelijät / Eläintenpito / Eläinten merkintä ja rekisteröinti

€ / teurastettu eläin

Lampaat, 
kutut

Munivat kanat
Vaaditut eläinyksiköt:

417 €                                                  

9 €                       
Uutta! Hyvinvointisuunitelma tehdään vuosittain ja jätetään hakemuksen kanssa (liitteet 
ruokintasuunnitelmat ja rehuanalyysit on jätettävä).

Eläinmääräilmoitus on jätettävä vuosittain. Tee eläinmääräilmoitus, jos sinulla oli eläinten 
hyvinvointikorvauksen sitoumus sioista tai siipikarjasta  vuonna 2022 viimeistään 2.2.2023. 
Muut eläinmäärät otetaan eläinrekisteristä.

Eläintukien hakuopas ja sopimusehdot löytyy kokonaisuudessaan www.ruokavirasto.fi sivulta.

Viitepäivä 10.1.2023 (eläin joka on syntynyt 10.1.2023 tai ennemmin) ja 1.6.2023 (eläin 
joka on syntynyt 11.1 ja myöhemmin)

Hyvinvointisuunitelma, euro/ey

                                                  397 € 

-  €                                                   

-  €                                                   

Vähintään 20 kpl (4ey) kuttua. Liitä tuotantosopimus meijeriltä. Jos jalostat maitoa itse, 
ilmoita elintarvikehuoneiston numero hakemuksessa.

Ruhopaino väh. 170 kg. Enint 4 v.  Tilallapitoaika on vähintään 10 vk yhtäjaksoisesti ennen 
teurastusta. Huom. Vuonna 2022 tai aiemmin eläimestä maksettu nautapalkkio ei estä 
teurashiehopalkkion maksamista vuonna 2023.
On teurastettu viimeistään 12 kk iässä. Ruhopaino väh. 18 kg. Hallintaaika yhtäjaksoisesti 
väh. 10 vrk:sta ennen teurastusta.
On teurastettu viimeistään 12 kk iässä. Ruhopaino väh. 10 kg. Hallintaaika yhtäjaksoisesti 
väh. 10 vrk:sta ennen teurastusta.

-  €              

Emolehmähiehot

Kutut

                                                     -   € 

83 €                                                    

162 €                                                  

Ei saa enää tukea.

Uuhet -  €              
Vähintään 20 kpl (4ey) uuhia +  keskimäärin 1 karitsa/uuhi/vuosi.

Kansalliset: Tilalla kertyneiden ruokintapäivien mukaan, vuoden aikana alkaen sonnit 
täyttää  6 kk. –alle  20 kk.

Eu: Maksetaan 1 kerta/eläin, jos sonni on ollut 11 kk- ikäinen, 60 vk. tilalla (hallintaaika). 
Huom! Tarkistakaa että rekisteröinnit on kunnossa ennen 31.1 (viitepäivä).

Emolehmät -  €              Tilalla kertyneiden ruokintapäivien mukaan, ensimmäisen poikimisen jälkeen.

Sonnit ja härät 155 €             

682 €                                                  

Eläin- tai eläinyksikköperusteiset
Kansallinen eläintuki 

€/eläin
EU:n eläinpalkkiot 

€/eläinC1

HUOM! Summat perustuvat 10.1.2023 olemassa oleviin luonnoksiin Alustavat kotieläintuet v. 2023

Huomioitavaa
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Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki
C1 Haetaan, 13.2-2.3.2023.

viitemäärän mukaan, korkeintaan  -146 ey 194 €

ylimenevälle osalle 146 - ey 57 €

 -1.2.2024

 - 2.2.2023

Maidon pohjoinen tuotantotuki C1

 - mejerimaidosta ja suoramyyntimaidosta 8,6

Tee ilmoitukset ajoissa eri rekistereihin, jotta tapahtumat näkyvät Ruokaviraston virallisessa eläinrekisterissä määräaikojen puitteissa.

ELY-keskuksen kautta tehtävät sopimukset

Hakuaika Vipu-palvelussa

Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimus 2023

Luonnonmukaisen kotieläintuotannon korvaus 2023

Kotieläintuotanto • 160 €/hehtaari + 130 € / 0,5 eläinyksikköä / hehtaari

13.2 - 2.3.2023

 - 15.6.2023

Eläinmääräilmoitus 2023
Koskee seuraavia tukia: 1)Sika ja siipikarjatilat jotka ovat hakeneet EHK 2023, 2)Siipikarjatilat 
jotka ovat hakeneet Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea 3)Luonnonmukaista 
kotieläintuotantoa (eläintaukoa tai jos on siipikarjaa). 

Alustavat kotieläintuet v. 2023

Uusien maitotilojen pitää tehdä osallistumisilmoitus. Muille osallistumisilmoitus on voimassa, 
niin kuin aikaisemmin. Tuotantotuen lopulliset tukitasot vuodelle 2023 säädetään talvella 2024. 

1-vuotinen sopimus! Sopimus voidaan tehdä puhdasrotuisista eläimistä jotka ovat poikineet 
puhdasrotuisen jälkeläisen viimeistään ennen sopimuskauden alkua.

5-v. sopimus. Hakijalla on oltava luonnonmukaisesti kasvatettuja tuotantoeläimiä keskimäärin 
vähintään 5 eläinyksikköä (ey) jokaisena sitoumusvuonna. Hakijalla on oltava 
luonnonmukaisesti kasvatettuja tuotantoeläimiä keskimäärin
vähintään 5 eläinyksikköä (ey) jokaisena sitoumusvuonna, mutta korvausta maksetaan niin 
monelle sitoumukseen sisältyvälle hehtaarille kuin viljelijällä on luonnonmukaisen 
kotieläintuotannon sitoumukseen sisältyviä eläimiä 0,5 eläinyksikköä hehtaaria kohti.

Voimassaolevat sopimukset voi mukauttaa eli pitää vanhaan sitoumuksen voimassa 
alkuperäisen sitoumuskauden loppuun saakka

Eläinmääräilmoitus 2022

Huomioitavaa

Eläintukien hakuopas ja sopimusehdot löytyy kokonaisuudessaan www.ruokavirasto.fi sivulta.

Koskee seuraavia tukia: 1)Sika ja siipikarjatilat jotka ovat hakeneet EHK tai/ ja LHK:n korotusta, 
2)Siipikarjatilat jotka ovat hakeneet Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea 
3)Luonnonmukaista kotieläintuotantoa (eläintaukoa tai jos on siipikarjaa).  

Ilmoitus eläinmäärästä Sikarekisteriin kuukausittain tai viimeistään tammi/touko/syyskuu Eläinmäärät ilmoitetaan: https://elaintietojarjestelma.ruokavirasto.fi/elainas/

Vahvistetun viitemäärän mukaan ja eläintiheyden on vuosittain oltava vähintään 0,35 
ey/hehtaari (uutta 2023 kaikki maatalousmaa huomioidaan eläintiheyksessä). Ainoastaan tilan 
siat ja siipikarja huomioidaan eläintiheyteen.


