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AJANKOHTAISTA NAUTAELÄINTENPITÄJILLE 
 
 
Rekisteröityminen eläintenpitäjäksi on pakollista  
Yhden tai useamman naudan pitäjän on rekisteröidyttävä nautaeläinten pitäjäksi. 
 
Rekisteröitymislomake toimitetaan ennen eläintenpidon aloittamista maaseutuelinkeinoviranomaiselle 
siinä kunnassa, missä eläintenpitäjän maatilan talouskeskus tai asuinpaikka sijaitsee. 
 
Rekisteröitymislomakkeen saa kunnasta tai internetistä osoitteesta: www.evira.fi > Tietoa Evirasta > 
Lomakkeet ja ohjeet > Eläimet > Eläinten terveys, tuonti ja vienti sekä merkitseminen ja rekisteröinti. 
 
Oman kunnan maaseutuelinkeinoasioita hoitavan viranomaisen osoite löytyy Maaseutuviraston 
verkkosivuilta: www.mavi.fi > Tietoa meistä > Hae yhteistoiminta-alueesi 
 
Rekisteröidyttäessä on ilmoitettava  

 henkilötiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, henkilö- tai Y-tunnus sekä kieli)  
 eläinten pitopaikat (omistuksessa tai hallinnassa olevat)  
 eläintenpidon tarkoitus  
 rekisteröinnin syy (tuotannon aloitus, keskeytys, uudelleen aloittaminen tai lopettaminen) ja 

aloitus- tai lopetuspäivämäärä  
 
Mikäli näissä tiedoissa tapahtuu muutoksia, on niistä viipymättä ilmoitettava kirjallisesti kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Samoin jos eläinten pito keskeytyy vähintään kuuden kuukauden 
ajaksi, on siitä ilmoitettava em. rekisteröitymislomakkeella. Myös toiminnan uudelleen aloittamisesta tai 
kokonaan lopettamisesta on ilmoitettava.  
 
Eläintenpitäjän rekisteröinnin tilanteen muutosilmoitus (esim. keskeyttäminen tai lopettaminen) on 
tehtävä 30 vuorokauden sisällä. 
 
Otekirjeeseen kevennystä 
Eläintenpitäjä voi itse vaikuttaa otekirjeen postitettavaan sisältöön muokkaamalla Omat tiedot – osiota 
Mtech Digital Solutionsin nettisivuilla (http://www.mtech.fi -> Nauta -> Asiakastietojen-ylläpito) tai 
ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluun. Otekirjeestä voi halutessaan jättää pois tapahtumaote – osion. 
Myös vapaiden merkkien -luettelo tullaan jatkossa muuttamaan valinnaisesti postitettavaksi.  

 

                       MAASEUTUVIRASTO TIEDOTTAA 
 
Tee käyttötapamuutokset tammikuun loppuun mennessä 
Vuoden 2016 nautapalkkiot teurashiehoista maksetaan kokonaisuudessaan EU:n nautaeläinpalkkioiden 
toisen erän yhteydessä. Vuoden 2016 lopulliset nautojen pohjoiset kotieläintuet (ey-tuki ja teurastuki) 
maksetaan keväällä 2017. Tarkista erityisesti hiehojen käyttötapa vuoden 2016 nautapalkkiota ja 
pohjoista nautatukea varten tammikuun 2017 loppuun mennessä. 
 
EU:n nauta-ja lypsylehmäpalkkio: Eläimen rekisteritiedot ilmoitettava seitsemän päivän kuluessa 
tapahtumasta  
EU:n nauta- ja lypsylehmäpalkkioiden saaminen edellyttää, että eläimen rekisteritiedot ovat ajan tasalla. 
Viljelijän on tehtävä ilmoitukset (esimerkiksi syntymä, osto, poisto) nautarekisteriin aina seitsemän 
päivän kuluessa tapahtumasta. Määräajat perustuvat eläinten merkintä- ja rekisteröintijärjestelmää 
koskevaan EU-asetukseen. Jos eläimen rekisteri-ilmoitus myöhästyy yhdelläkin päivällä, eläin hylätään, 
eli sen tukikelpoisuus menetetään koko vuodelta. Maatila menettää kaikkien eläinten eläinpalkkion koko 
vuodelta, jos yli 20 % tilan eläimistä joudutaan hylkäämään. 
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Myös täydentävät ehdot edellyttävät ilmoitusaikojen noudattamista. Täydentävien ehtojen noudattamatta 
jättäminen johtaa kaikkien EU:n suorien tukien (muun muassa perustuki) ja tiettyjen osarahoitteisten 
tukien (muun muassa ympäristökorvaus ja luonnonhaittakorvaus) tukileikkauksiin tai seuraamuksiin. 
 
Nautojen pohjoinen eläinyksikkötuki  
Nautojen pohjoinen eläinyksikkötuki (= ey-tuki) määräytyy hakijan hallinnassa tuen määräytymisjaksolla 
1.1.–31.12.2016 olleiden nautojen lukumäärän perusteella. Tuen perusteena olevat tukikelpoisuuspäivät 
poimitaan nautarekisteristä, joten hakijan on huolehdittava siitä, että nautojen tiedot ovat rekisterissä 
aina oikein ja ajan tasalla. Jos hakija laiminlyö tietojen tarkistamisen ja korjaamisen ja eläin ei siksi tule 
mukaan tukikelpoisuuspäivien poimintaan, naudasta ei myönnetä jälkikäteen tukea, vaikka sen tiedot 
olisi poimintapäivän jälkeen korjattu oikeiksi. Ey-tuen saamiseksi emolehmien ja emolehmähiehojen 
käyttötapana on nautarekisterissä oltava 2 (emolehmä) tuen perusteena olevien tietojen poimintahetkellä 
tai eläimen poistohetkellä.  
Emolehmähieho kerryttää tukikelpoisuuspäiviä enintään 4-vuotiaaksi asti. Jos emolehmähiehosta on 
maksettu ey-tukea, siitä ei voida myöntää pohjoista teurasnautojen tukea.  
Esim. 1) Niemisen käyttötavaltaan 2 (emolehmä) oleva emolehmähieho täytti 8 kk 1.2.2016. Nieminen 
myi hiehon 1.4.2016 Lahtiselle. Lahtinen muutti 2.4.2015 eläimen käyttötavan lihantuotannoksi (3). 
Nieminen muutti myös omiin nautarekisteritietoihinsa hiehon käyttötavaksi 3 siten, että hiehon käyttötapa 
on 1.2.2016 alkaen takautuvasti 3. Hiehosta ei kerry ey-tukea, koska hiehon käyttötapa on sen täytettyä 
8 kk ollut koko ajan 3. Lahtiselle voidaan hiehon teurastuksen jälkeen myöntää teurashiehotuki.  
Jos Nieminen ei muuta hiehon käyttötapaa jälkikäteen lihantuotannoksi (3), hiehon käyttötapa on 
Niemisen tilalta poistohetkellä 1.4.2016 edelleen 2 (emolehmä). Tällöin hiehon Niemisen omistuksessa 
kerryttämät tukikelpoisuuspäivät tulevat mukaan eläinyksikkölaskelmalle ja  
Niemiselle maksetaan hiehosta ey-tuki. Lahtinen ei tällöin saa hiehosta teurashiehotukea. 
  
Teurastusilmoitusten korjauttamiset  
Pohjoinen nautojen teurastuki vuonna 2016 teurastetuista hiehoista, sonneista ja häristä tullaan 
maksamaan kevään aikana. Teurasnautatietojen on oltava nautarekisterissä oikein, kun tuen perusteena 
olevien tietojen poiminta rekisteristä tehdään. Viljelijän on huolehdittava siitä, että hän korjauttaa 
teurastusilmoituksissa ilmenneet virheet teurastamolla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
 
Vuoden 2016 ey-määrät pinta-alaperusteisiin eläintukiin  
Tammikuun nautarekisteriotteella kerrotaan tilatunnukselle 1.1.─31.12.2016 nautaeläimistä kertyneet 
eläinryhmittäiset ruokintapäivät. Tällä on tarkoitus helpottaa pinta-alaperusteisten eläintukien 
eläintiheyden täyttymisen arviointia. Alustava ruokintapäiväkertymä on esitetty eläinryhmittelyllä, josta 
tila voi tarkastella eläinyksikkömääriä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotukseen, sika- ja 
siipikarjatalouden tukeen ja luomukorvaukseen.  
Huom. Eläinryhmittely on tehty luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen mukaan ja poikkeaa siten 
muiden eläinpalkkioiden ja –tukien eläinryhmistä. 
 
Eläinten hyvinvointikorvaus on haettavissa 11.–31.1.2017 
Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusaika on vuodesta 2017 alkaen 1.1.–31.12. Viljelijät voivat hakea 
hyvinvointikorvausta vuodelle 2017 verkkoasiointipalvelu Vipussa tai paperilomakkeella 472 kunnasta 
11.–31.1.2017. 
Suurin osa hyvinvointikorvauksen toimenpiteiden ehdoista pysyy ennallaan aiempaan sitoumukseen 
nähden. Katso sitoumusehdot mavi.fi –sivulta. Hyvinvointikorvaus maksetaan eläinrekistereistä 
saatavien eläinmäärien perusteella.  
 
Maidontuotannon vähentämistuen maksun hakeminen 
Hae maidontuotannon vähentämistuen maksua Maaseutuviraston lomakkeella 485, jos olet hakenut 
maidontuotannon vähentämistukea syksyllä 2016. Hakemus on saatavissa internetistä www.suomi.fi 
Palauta hakemus liitteineen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään: 

 14.2.2017, jos haet maksua maidontuotannon vähentämisestä 1.10.–31.12.2016 
 17.3.2017, jos haet maksua maidontuotannon vähentämisestä 1.11.2016–31.1.2017 

 
Seuraava nautarekisteriote postitetaan tiloille maaliskuun kolmannella viikolla. 


