
Luonnonvaraisten eläinten ruokinta eli haaskanpito 
 
Kaikenikäisten märehtijöiden raatojen käyttö haaskaruokinnassa on edelleen 
kiellettyä.  
 
Teurastusilmoitusten korjauttamiset 
 
Kansallinen nautojen teurastuki vuonna 2014 teurastetuista hiehoista, sonneista 
ja häristä tullaan maksamaan huhtikuun aikana. Teurasnautatietojen on oltava 
oikein nautarekisterissä, kun tuen perusteena olevien tietojen poiminta 
rekisteristä tehdään. Viljelijän on huolehdittava siitä, että hän korjauttaa 
teurastusilmoituksissa ilmenneet virheet teurastamolla mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa.  
 
Etelä-Suomessa ei enää kansallisia kotieläintukia 
 
Tukialueella AB ei enää myönnetä Etelä-Suomen kansallista kotieläintukea 
märehtijöistä eikä myöskään maidon tuotantotukea. Vuodesta 2015 alkaen AB-
alueella myönnetään naudoista EU:n nautapalkkiota ja lypsylehmäpalkkiota 
korkeammilla tukitasoilla.  
 
Pohjoisten nautatukien haku 2015 
 
Tukialueella C myönnettävien nautojen pohjoisten kotieläintukien 
(eläinyksikkötuki ja teurasnautojen tuki) osalta ennen vuotta 2015 toimitettu 
hakemus (= osallistumisilmoitus) ei ole enää voimassa. Viljelijän on vuonna 2015 
haettava kansalliset nautatuet uudelleen eli palautettava osallistumisilmoitus 
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 30.4.2015 sähköisesti tai 
lomakkeella 184. Jos viljelijä hakee nautatukien ennakkoa, osallistumisilmoitus 
on palautettava jo ennakkoa haettaessa eli viimeistään ma 23.3.2015.  
 
Osallistumisilmoitus 184 ja ennakon hakulomake 139 ohjeineen ovat saatavissa 
internetosoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet hakusanalla ”mavi+lomakenro” (esim. 
mavi184, mavi139) sekä kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisilta.  
 
EU:n nautaeläinpalkkioiden haku 2015 
 
Ennen vuotta 2015 palautettu osallistumisilmoitus ei ole enää voimassa, joten 
viljelijän on palautettava vuonna 2015 uusi osallistumisilmoitus. 
Osallistumisilmoitus EU:n nautaeläinpalkkioihin on suositeltavaa palauttaa jo 
pohjoisten nautatukien ennakon haun yhteydessä eli 23.3.2015 mennessä, mutta 
kuitenkin viimeistään 30.4.2015 joko sähköisesti tai lomakkeella 184.  
 
Eläinten hyvinvoinnin tuki (EHT) 
 
Kaikki nykyiset tuen sitoumukset päätetään 30.4.2015. Kuluvan kauden 
terveydenhuoltoasiakirjat on tehtävä 30.4.2015 mennessä ja palautettava kuntaan 
15.5.2015 mennessä.  Uutta eläinten hyvinvointikorvausta, jonka sitoumuskausi 
1.5.2015–31.12.2016, voi hakea naudoille, sioille, lampaille, vuohille ja 
siipikarjalle 30.4.2015 mennessä Vipu-palvelussa. Lisätietoja on saatavissa 
internetosoitteesta www.mavi.fi → Tuet ja palvelut. 
 
Maitokiintiöt poistuvat 31.3.2015 
 
EU:n maitokiintiöjärjestelmä päättyy ja tilakohtaiset maitokiintiöt poistuvat 
31.3.2015. Suomessa ei oteta käyttöön kansallisia tukioikeuksia maidolle. C-
tukialueella maitokiintiö voi vielä rajoittaa tuen maksua maaliskuussa 2015 
tuotetun maidon osalta. 
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EU:n nautaeläinpalkkioiden 2014 maksut  
 
Tiloille maksettiin joulukuussa EU:n nautaeläinpalkkioiden 1. erä. Palkkiot 
määräytyivät laskentajakson 1.1.2014 - 15.9.2014 aikana tilalla olleiden 
eläinten eläinyksikkömäärän mukaan. EU:n nautaeläinpalkkioiden 2. erä maksetaan 
kevään 2015 aikana. 
 
Kelpoisuusvaatimukset nautojen keinosiemennykseen 
 
Nautojen keinosiemennyksen luvanvaraisuudesta luovuttiin 1.5.2014, jolloin 
eläinsuojelulakiin lisättiin säännös eläinten keinollista lisäämistä 
harjoittavien pätevyydestä. Henkilöt, joilla on aiemmin myönnetty ja  1.5.2014 
voimassa ollut lupa keinollisen lisäämisen harjoittamiseen ovat jatkossakin 
oikeutettuja harjoittamaan myönnetyn luvan mukaista toimintaa. 
  
Nautoja saa keinosiementää eläinlääkäri tai henkilö, joka on suorittanut 
kyseisen eläinlajin osalta keinosiementämisen ammattitaitovaatimukset sisältävän 
tutkinnon, kuten seminologin ammattitutkinnon. Seminologitutkinto on aiemmin 
antanut pätevyyden nautojen ja sikojen keinosiementämiseen. 1.9.2014 voimaan 
tulleen tutkintouudistuksen myötä pätevyys on eläinlajikohtainen ja sen voi 
saada nautojen ja sikojen lisäksi myös lampaiden ja vuohien keinosiementämiseen. 
Nautojen alkionsiirtoa saa tehdä eläinlääkäri tai henkilö, joka on suorittanut 
keinosiementämisen ammattitaitovaatimukset sisältävän tutkinnon sekä kyseisen 
eläinlajin osalta siihen liittyvän alkionsiirron ammattitaitovaatimukset 
sisältävän tutkinnon osan. Esimerkiksi seminologin tutkintoon on mahdollista 
liittää valinnaisena tutkinnon osana alkionsiirto. Eläimen haltijan hallussa 
olevan (ns. kotitilasiemennys) naudan saa keinosiementää eläimen haltija ja 
tämän palveluksessa oleva, jos siementäjä on suorittanut kyseisen eläinlajin 
keinosiementämisen ammattitaitovaatimukset sisältävän tutkinnon osan. 
Keinosiementämisen ammattitaitovaatimukset sisältävä tutkinnon osa sisältyy 
esimerkiksi tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinnon 
perusteisiin, jotka tulivat voimaan 1.6.2014. 
  
Keinollista lisäämistä koskevat tutkinnot ja tutkinnon osat vahvistaa 
Opetushallitus. Lisätietoa järjestettävästä koulutuksesta löytyy 
Opetushallituksen internetsivujen kautta www.oph.fi tai ottamalla suoraan 
yhteyttä alan koulutusta järjestäviin oppilaitoksiin. Koulutusta tarjoavia 
oppilaitoksia ja näyttötutkintojen järjestäjiä voi hakea Opetushallituksen 
internetsivuilta www.nayttotutkintohaku.fi. Lisätietoa evira.fi -nettisivuilta 
kohdasta Eläimet / Eläinsuojelu ja eläinten pito / Eläinjalostus / Kelpoisuus 
eläinten keinolliseen lisäämiseen. 
  
 
 
Seuraava nautarekisteriote postitetaan tiloille maaliskuun kolmannella viikolla. 

http://www.oph.fi/
http://www.nayttotutkintohaku.fi/



