
EU:n eläinpalkkioiden tukijärjestelmä 
vuonna 2022



EU:n eläinpalkkioiden haku 2022
• EU:n eläinpalkkioita haetaan 10.2.-3.3.

• Hakemus koskee vain vuotta 2022, ensi vuonna uusi haku

• Haku joko sähköisesti Vipu-palvelussa TAI lomakkeella 497
"EU:n eläinpalkkioiden haku"

• Palkkion hakeminen "varmuuden vuoksi" ei aiheuta mitään seuraamuksia

• Palkkioita haetaan tilan sijainnin määrittämän tukialueen mukaan

• Vipu-palvelu näyttää vain hakijan tukialueella haettavissa olevat 
palkkiolajit.



C-alueella haettavissa olevat EU-eläinpalkkiot

• Emolehmä- ja emolehmähiehopalkkio

• Sonnipalkkio

• Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio (koko maa)





Tukien määräytymisjaksot

• Emolehmä- ja emolehmähiehopalkkio 1.4.–31.12.

• Sonni- ja härkäpalkkio 1.4.-31.12.

• Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio 1.1.–31.12.

* Määräytymisjakso tarkoittaa aikajaksoa, jonka aikana 
palkkiokelpoisesta eläimestä kertyy palkkiota ruokintapäivien 
perusteella (esim. tänä vuonna ajalta 1.4.-31.12. ehtii kertyä noin 
275 ruokintapäivää).



Muuttuvat tukiehdot:

Emolehmä- ja 
emolehmähiehopalkkio



Rekisteritiedot on korjattava 30.3. mennessä

• Alkuvuodesta (ennen 30.3.) voi korjata rekisteritietoja ilman, että virheet
vaikuttavat palkkioon

• 30.3.2022 jälkeen eläinten rekisteri-ilmoitukset on tehtävä viimeistään 7
päivän kuluessa tapahtumasta

• 30.3.2022 jälkeen rekisteri-ilmoituksien virheet aiheuttavat eläimen
hylkäyksen ja seuraamuksia, jos eläin on palkkiokelpoinen tai mahdollisesti
palkkiokelpoinen.



Emolehmä- ja emolehmähieho, eläimen hallinta-aika

• Eläimen on oltava hakijan hallinnassa eläinrekisterissä 31.3.2022

• Eläimen haltijan on pitänyt hakea eläimeen kohdistuvaa 
palkkiota 2022

• Jos eläin syntyy 31.3.2022 jälkeen,
 Ei voi saada palkkiota tukivuonna 2022

• Jos eläin syntyy 31.3.2022 tai aikaisemmin, mutta ilmoitetaan 
eläinrekisteriin vasta 31.3.2022 jälkeen,
 Ei voi saada palkkiota tukivuonna 2022



Emolehmä tai emolehmähieho on ostettu 30.3.2022
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Tuki maksetaan vain eläimen viimeiselle haltijalle

• Tuki maksetaan eläimen viimeiselle haltijalle, jos:

• hän on hakenut samaa eläimen palkkiolajia tukivuonna 2022,
• eläimen ilmoitukset eläinrekisteriin on tehty ajoissa ja oikein,
• tukiehdot täyttyvät (mm. ikä-, rotu ja käyttötapa eläinrekisterissä)

• Jos eläimen edelliselle haltijalle on ehditty maksaa tukea 1. erässä, peritään se takaisin

• Palkkio maksetaan vain siltä ajalta, jonka eläin on ollut kyseisen hakijan hallinnassa
palkkiokelpoisena (esim. emolehmähieho 8 kk:n iästä alkaen). Palkkio määräytyy
ruokintapäivien mukaan

• Jos eläimen uusi haltija ei ole hakenut samaa palkkiolajia kuin eläimen edellinen haltija,
uusi haltija ei voi saada eläimestä palkkiota tukivuonna 2022

Tällöin edellinen haltija saa tuen.



Emolehmien ja emolehmähiehojen myynnissä huomioitavaa!

Tuki eläimestä maksetaan aina sille tilalle, jolla se on viimeksi ollut tukikelpoisena. Tästä voi 
aiheutua myyjälle isojakin tukimenetyksiä, joten tässä kannattaa olla tarkkana!

• Ottakaa eläinten myyntiajankohtaa ja kauppahintaa suunniteltaessa huomioon, että jos 
myytte eläimiä kertymäjakson (1.4. – 31.12.) aikana toiselle saman tukialueen sisällä olevalle ja 
samaa tukea hakevalle tilalle, niin ette saa niistä tukea!

• Myyty eläin siirtyy myyjän hakemukselta ostajan hakemukselle --> vain ostaja saa tuen 
hänelle kertyvien ruokintapäivien perusteella
• Jos mahdollista, niin lykätkää joulukuulle suunniteltu eläimen myynti esim. tammikuulle 
2023, niin saatte itse vuoden 2022 tuen tai huomioikaa tukimenetys eläimen hinnassa!

• Mikäli eläin myydään teuraaksi tai toiselle tukialueelle, niin se ei siirry pois myyjän 
hakemukselta ja myyjä saa tuen!



Emolehmä tai emolehmähieho myydään 1.6.2022
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Muuttuvat tukiehdot:

Sonni- ja härkäpalkkio



Sonni- ja härkäpalkkio, eläimen hallinta-aika

• Tukiehdot täyttävän sonnin tai härän on oltava tuenhakijan hallinnassa 
vähintään 30 päivän tilallapitoajan yhtäjaksoisesti 1.4.-31.12.2022 välisenä 
aikana

• Ruokintapäiviä alkaa kertymään heti tilallapitoajan alusta

• Tilallapitoajan laskenta alkaa vasta siitä, kun eläimen palkkioon 
oikeuttava ikävaatimus täyttyy 

o Sonnit ovat palkkiokelpoisia 6-20 kuukauden ikäisinä
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Palkkio maksetaan eläimen tilallapitoajan 
täyttäneelle viimeiselle haltijalle
• Sonni- ja härkäpalkkiota maksetaan eläimen viimeiselle haltijalle, jos:

• hän on hakenut eläimen palkkiota,
• eläimen ilmoitukset eläinrekisteriin on tehty ajoissa ja oikein,
• tukiehdot täyttävä eläin on ollut tukivuonna hänen hallinnassaan yhtäjaksoisesti 30 

päivää,
• tukiehdot täyttyvät

• Jos eläimen edelliselle haltijalle on ehditty maksaa tukea 1. erässä, peritään se takaisin

• Jos eläimen uudella haltijalla ei ole ollut eläin hallinnassaan yhtäjaksoisesti 30 päivää, hän ei 
voi saada eläimestä palkkiota tukivuonna 2022
Jos edellisellä haltijalla täyttyy 30 päivän yhtäjaksoinen hallinta-aika, hän saa tuen.
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Vain uusi haltija voi saada 
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Yhteiset muutokset:

Emolehmä-, emolehmähieho-, sonni- ja 
härkäpalkkio



Eläimen edellisen haltijan rekisterivirheet vaikuttavat 
eläinpalkkioihin

• Jos eläimen edellinen haltija on tehnyt esimerkiksi rekisteri-ilmoituksen 
myöhässä, eläimestä ei voi saada palkkiota tukivuonna 2022!

• 1.4.2022 alkaen ilmoitukset on tehtävä viimeistään 7 päivän kuluessa 
tapahtumasta

• Myöhässä tehty rekisteri-ilmoitus aiheuttaa eläimen edelliselle haltijalle tuen 
hylkäämisen ja seuraamuksia

• Myöhässä tehty rekisteri-ilmoitus aiheuttaa eläimen uudelle haltijalle tuen 
hylkäämisen.



Eläin myydään 1.6.2022
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Myöhässä tehty rekisteri-ilmoitus aiheuttaa edelliselle haltijalle 

eläimen hylkäämisen ja seuraamuksia. Eläimen uudelle haltijalle 

myöhässä tehty ilmoitus aiheuttaa eläimen hylkäämisen. 
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