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AJANKOHTAISTA NAUTAELÄINTENPITÄJILLE 
 

Tilapäismerkki ja raatokeräily 
Nauta voidaan merkitä toiseen korvaan punaisella tilapäismerkillä tapauksessa, jossa sen 
varsinainen korvamerkki on pudonnut juuri ennen teuraaksi menoa, eikä sille enää ehditä 
saamaan normaalia korvausmerkkiä. Tilapäismerkki ei ole tarkoitettu eläimen pitkäaikaiseen 
merkintään. Tilapäismerkin lisäksi toisessa korvassa on aina oltava keltainen merkki.  
  
Raatojen keräilijä voi ottaa vastaan merkitsemättömiä raatoja, jos ne merkitään keräilijän tai 
hävityslaitoksen oman järjestelmän mukaisella tavalla. 
 

Täydentävien ehtojen vaatimukset laajenevat vuonna 2016 
Vuonna 2016 täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin vaatimukset laajenevat kattamaan 
lähes koko eläinsuojelulainsäädännön. Eläinten hyvinvointia koskevat täydentävät ehdot muo-
dostuvat jo voimassa olevasta eläinsuojelulainsäädännöstä, eivätkä siis tuo tuotantoeläinten pi-
dolle uusia vaatimuksia. Valvonta kuitenkin kohdistetaan etukäteen määriteltyihin lainsäädän-
nön vaatimuksiin.  Vuodesta 2016 lähtien uusina kohteina vasikoilla ja vähintään 6 kuukauden 
ikäisillä naudoilla valvotaan vaatimukset, jotka koskevat muun muassa koneellista ilmanvaihtoa 
ja sen hälytysjärjestelmää, ruokinta- ja juottolaitteistojen tarkastamista, kirjanpitoa kuolleista 
eläimistä sekä henkilökunnan pätevyyttä ja riittävyyttä. Muutoksista tullaan tiedottamaan 
tarkemmin myöhemmin. 
 

 

                       MAASEUTUVIRASTO TIEDOTTAA 
 

Maidon kriisituen haku avataan marraskuussa 
Maidon kriisituen haku avataan marraskuun loppupuolella sen jälkeen kun kriisitukea koskevat 
kansalliset säädökset ovat voimassa. Hakemisesta tiedotetaan tarkemmin muun muassa Mavin 
nettisivuilla. 
 

Tee käyttötapamuutokset tammikuun loppuun mennessä 
Vuoden 2015 nautapalkkiot teurashiehoista maksetaan kokonaisuudessaan EU:n 
nautaeläinpalkkioiden toisen erän yhteydessä. Vuoden 2015 lopulliset nautojen pohjoiset 
kotieläintuet (ey-tuki ja teurastuki) maksetaan keväällä 2016. Tarkista erityisesti hiehojen 
käyttötapa vuoden 2015 nautapalkkiota ja pohjoista nautatukea varten tammikuun 2016 
loppuun mennessä. 
 

EU:n nautaeläinpalkkiot 
EU:n nautaeläinpalkkioiden ensimmäisen erän laskentajakso on 1.1.2015–15.9.2015, Huom. 
Aiemmasta muuttunut laskentajakso. Palkkiot maksetaan tuona aikana nautarekisteriin 
kertyneiden tukikelpoisuuspäivien perusteella aikaisintaan joulukuussa 2015. Vuoden 2015 
EU:n nautaeläinpalkkioiden toinen erä maksetaan viimeistään kesäkuussa 2016. 
 

Rekisteri-ilmoitusten myöhästyminen vaikuttaa eläinten 
palkkiokelpoisuuteen nauta- ja lypsylehmäpalkkiossa 
Nautarekisterin ilmoitukset on oltava tehtynä eläimen tukikelpoisuuden ensimmäisestä päivästä 
lähtien. Ilmoitusajat rekisteriin eivät ole muuttuneet, vaan on edelleen kaikissa ilmoituksissa 7 
vrk. Ilmoituksia tarkastellaan tukivuosittain sekä tuenhakijakohtaisesti palkkioeläinten poiminnan 
yhteydessä. Ilmoituksen myöhästymisestä seuraa palkkioeläimen hylkäys sekä 
seuraamuslaskennan mukainen sanktio nauta- tai lypsylehmäpalkkiossa. Aiemmin nauta- ja 
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lypsylehmäpalkkiossa oli käytössä viivepäivien vähennys palkkiosta, tästä on luovuttu 
kokonaan. 

 Emolehmän tai lypsylehmän palkkiokelpoisuus alkaa kun se poikii (jos sen 
palkkiokelpoisuus alkaa tällä), ostetaan tilalle tai tukivuoden 1.1 (jos sen 
palkkiokelpoisuus jatkuu edelliseltä vuodelta) 

 Emolehmähiehon palkkiokelpoisuus alkaa kun se täyttää 8 kk, ostetaan tilalle (yli 8 kk 
ikäinen) tai tukivuoden 1.1 (eläimen palkkiokelpoisuus jatkuu edelliseltä vuodelta) 

 Sonnin tai härän palkkiokelpoisuus alkaa, kun se täyttää 6 kk, ostetaan tilalle (yli 6 kk 
ikäinen) tai tukivuoden 1.1. (eläimen palkkiokelpoisuus jatkuu edelliseltä vuodelta) 

 Saaristohiehon (AB-alueen ulkosaaristo) palkkiokelpoisuus alkaa kun se täyttää 6 kk, 
ostetaan tilalle (yli 6 kk ikäinen) tai tukivuoden 1.1. (eläimen palkkiokelpoisuus jatkuu 
edelliseltä vuodelta) 

 Teurashiehon palkkiossa (AB-alue pl. AB:n ulkosaaristo) eläimen palkkiokelpoisuus 
katsotaan alkavaksi hiehon hallinta-ajan ensimmäisenä päivänä (teurastusta edeltävältä 
90 vrk ajalta vähintään 60 vrk yhtäjaksoinen aika) 

Lisätietoa Mavin sivuilla: www.mavi.fi > Tuet ja palvelut > Viljelijä > Nautapalkkio / 
Lypsylehmäpalkkio 
 
 

Seuraava nautarekisteriote postitetaan tiloille tammikuun kolmannella viikolla. 
 

http://www.mavi.fi/

