Vaikuttaako vai ei?
7.2.2022

Mihin vaikuttaa ja mihin ei?
• EI vaikuta pohjoisen tuen eläintukiin
(C-tukialueella kotieläimistä kansallisena tukena maksettavat eläinyksikkökohtaiset tuet emolehmistä, emolehmähiehoista, sonneista, häristä,
teurastetuista hiehoista, uuhista, kutuista. (euroa/eläinyksikkö) Eikä varsinkaan c-alueen litratukeen.

• EI vaikuta EU-osarahoitteisiin kotieläintukiin
(Koko maassa maksettavat eläinten hyvinvointikorvaus, kotieläintilojen luomukorvaus, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus,
alkuperäisrotutuki)

• EI vaikuta teurastukeen (kunhan muistaa hakemuksen laittaa)
(teurashieho ja teuraskaritsa)

Vaikuttaa:
EU:n lypsylehmäpalkkioon, nautapalkkioon, uuhi- ja kuttupalkkioon

Vaikuttaako kokonaisrahamäärään?
• Eläinpalkkioihin varattuihin valtion talousarvion määrärahoihin
muutoksilla ei ole vaikutusta
• Tulevan laskentajakson perusteella tullaan maksamaan koko
tukisumma
EU-eläinpalkkioissa on kokonaistason eurorajoite, jolloin laskentaaikana kerätyillä ruokintapäivillä jaetaan kokonaismääräraha
Kun laskentavuosi on lyhyempi, ”päiväraha” on suurempi

Lypsykarjatilat, vaikuttaako?
• AB-alueen lypsykarjatiloihin vaikuttaa, ei koske C-aluetta (koska litratuki)
• Kiinteä viitepäiväjärjestelmä ei ole erityisen ongelmallinen lypsylehmille
• Jos lypsylehmien määrä on suunnilleen sama koko vuoden, laskentaajankohdalla ei ole vaikutusta
• Teuraana myydyt hiehot, koko vuoden teuraista saa myös teuraspalkkion

Mahdollinen sudenkuoppa vuonna 2022:
-Lypsylehmiä eloon myytäessä, jälkimmäinen omistaja saa tuen  loppuvuodesta eloon myynti ”kallista”
-Erityisesti hereillä pitää olla AB-alueella lypsykarjanpidon lopettavien ja eloon eläimiään myyvän Mille
tukialueelle myy ja milloin, vaikuttaa tuen määräytymiseen
-Teuraaksi myynti ei ongelmallinen

Lammas- ja vuohitilat, vaikuttaako?
• Lammastiloille muutoksilla olisi melko samantapaisia vaikutuksia kuin
lypsykarjatiloihin, vaikuttaa AB-alueella
• Karitsoiva uuhi jo sen ikäinen (noin 12 kk), että kiinteän viitepäivän malli ei ole
erityisen ongelmallinen
• Teuraspalkkioon muutoksilla ei vaikutuksia
• Vuohilla kiinteän viitepäivän malli ei ole erityisen ongelmallinen

Mahdollinen sudenkuoppa vuonna 2022:

-Uuhia ja kuttuja eloon myytäessä, jälkimmäinen omistaja saa tuen  loppuvuodesta eloon
myynti ”kallista”
-Erityisesti hereillä pitää olla AB-alueella eläinten pidon lopettavien ja eloon eläimiään myyvän
 Mille tukialueelle myy ja milloin, vaikuttaa tuen määräytymiseen
-Teuraaksi myynti ei ongelmallinen

Emolehmätilat, vaikuttaako?
• Vaikuttaa koko maahan, koska myös c-alueella osa palkkiosta EU-tukea
• Kiinteä viitepäiväjärjestelmä ei ole erityisen ongelmallinen emolehmille ja
emolehmähiehoille vaikutus vähäinen
• Jos palkkioeläinten määrä on suunnilleen sama koko vuoden, laskentaajankohdalla ei ole vaikutusta
• Teuraana myydyt hiehot, koko vuoden teuraista saa myös teuraspalkkion

Mahdollinen sudenkuoppa vuonna 2022:

-Palkkioeläimiä eloon myytäessä, jälkimmäinen omistaja saa tuen, loppuvuodesta eloon myynti
”kallista”
-Erityisesti hereillä pitää olla eloon eläimiään myyvän, koska milloin eläimiä myy, vaikuttaa tuen
määräytymiseen
-Teuraaksi myynti ei ongelmallinen

Sonnitilat, vaikuttaako?
• Vaikuttaa koko Suomessa, koska c-alueella osa tuesta EU-tukea
• Korjattu sonnimalli poistaa suurimman osan manatuista ongelmista
Tukialueiden välillä siirtäminen vapaata, ei pelättyä mutkikkuutta
Sonnilotto peruttu, keväiset sonnit samalla viivalla muiden kanssa

Huomioitava vuonna 2022:
- Yli 6 kk ikäisten sonnien siirrossa otettava huomioon, että
jälkimmäinen saa tuen

Kaikkiin vaikuttavat asiat
• Kokonaiseläinmäärän kehitys vaikuttaa euroa/eläin-tukisummaan
• Lopullinen käsitys vaikutuksista selviää, sitten kun tiedetään kuluvan
vuoden palkkiokelpoiset eläinmäärät ja ruokintapäivät tiloittain
Vielä ei voi povata tarkalleen, kuinka paljon muuttuu vai muuttuuko
ollenkaan
Vaatii tavallista enemmän tarkkuutta rekisteröintien suhteen sekä
pitää olla hereillä eloon eläimiä myytäessä
Osa muutoksista onneksi vain yhden vuoden vitsaus, vuodelle 2023
tukijärjestelmät muuttuvat suunnitellusti

