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ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2022 
sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki, luonnonhait-
takorvauksen kotieläinkorotus, luonnonmukaisen tuotannon kor-
vaus ja eläinten hyvinvointikorvaus 

Lomake 461 

Toimita lomake sekä liitteet maatilasi sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 
2.2.2023. Täytä lomake täyttöohjeen mukaisesti. 

Viranomaisen merkinnät 
Lomake vastaanotettu, pvm. Asiatunnus Vastaanottaja 

Ilmoittaja Tilatunnus 

1. SIIPIKARJA (kaikki tuet)

Eläinryhmä 1.1. 
kpl 

1.2. 
kpl 

1.3. 
kpl 

1.4. 
kpl 

1.5. 
kpl 

1.6. 
kpl 

1.7. 
kpl 

1.8. 
kpl 

1.9. 
kpl 

1.10. 
kpl 

1.11. 
kpl 

1.12. 
kpl 

Broilerit (katso ohje) 

Munivat kanat (väh. 16 vk) 

Emolinnut: broileri (väh. 18 vk) 

Emolinnut: kalkkuna (väh. 29 vk) 

Emolinnut: ankka (väh. 25 vk), 
hanhi (väh. 30 vk), sorsa ja fa-
saani (väh. 26 vk) 
Muu siipikarja (kalkkunat, han-
het, ankat, sorsat, fasaanit) 

Kalkkunat (EHK) 

2. HEVOSET JA PONIT (luonnonhaittakorvaus ja sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki)

Eläinryhmä 1.1. 
kpl 

1.2. 
kpl 

1.3. 
kpl 

1.4. 
kpl 

1.5. 
kpl 

1.6. 
kpl 

1.7. 
kpl 

1.8. 
kpl 

1.9. 
kpl 

1.10. 
kpl 

1.11. 
kpl 

1.12. 
kpl 

Hevoset (yli 6 kk) 

Ponit (yli 6 kk) 
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3. LUONNONMUKAISEN TUOTANNON TUOTANTOTAUOT (luonnonmukaisen tuotannon korvaus)
Eläinlaji 
(lisää eläinlaji/-t) 

Tuotantotauko  
pp.kk-pp.kk.2022 

Tuotantotauko  
pp.kk-pp.kk.2022 

Tuotantotauko  
pp.kk-pp.kk.2022 

Tuotantotauko  
pp.kk-pp.kk.2022 

Sikojen eläinryhmät Tuotantotauko  
pp.kk.-pp.kk.2022 

Tuotantotauko  
pp.kk.-pp.kk.2022 

Tuotantotauko  
pp.kk.-pp.kk.2022 

Tuotantotauko  
pp.kk.-pp.kk.2022 

Porsaat (0–3 kk) 

Lihasiat (yli 3kk–alle 8 kk) 

Nuoret siitossiat (yli 3 kk–alle 8 k) 

Emakot (8 kk -) 

Karjut (8 kk -) 
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4. YHTEISÖN ELÄIMET (luonnonhaittakorvaus, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus)
Yhteisön tilatunnus Yhteisössä määräysvaltaa käyttävän osallisen nimi 

Eläinryhmä 1.1. 
kpl 

1.2. 
kpl 

1.3. 
kpl 

1.4. 
kpl 

1.5. 
kpl 

1.6. 
kpl 

1.7. 
kpl 

1.8. 
kpl 

1.9. 
kpl 

1.10. 
kpl 

1.11. 
kpl 

1.12. 
kpl 

Broilerit (katso ohje) 

Munivat kanat (väh. 16 vk) 

Emolinnut: broileri (väh. 18 vk) 

Emolinnut: kalkkuna (väh. 29 vk) 

Emolinnut: ankka (väh. 25 vk), 
hanhi (väh. 30 vk), sorsa ja fa-
saani (väh. 26 vk) 
Muu siipikarja (kalkkunat, han-
het, ankat, sorsat, fasaanit) 

Hevoset (yli 6 kk) 

Ponit (yli 6 kk) 

Eläinrekistereistä poimittavat eläinmäärät: 

 Naudat  Lampaat   Vuohet  Siat 



461_2022 

5. YHTEISÖN OSALLISEN ELÄIMET (vain sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki)
Osallisen tilatunnus Yhteisössä määräysvaltaa käyttävän osallisen nimi 

Eläinryhmä 1.1. 
kpl 

1.2. 
kpl 

1.3. 
kpl 

1.4. 
kpl 

1.5. 
kpl 

1.6. 
kpl 

1.7. 
kpl 

1.8. 
kpl 

1.9. 
kpl 

1.10. 
kpl 

1.11. 
kpl 

1.12. 
kpl 

Broilerit (katso ohje) 

Munivat kanat (väh. 16 vk) 

Emolinnut: broileri (väh. 18 vk) 

Emolinnut: kalkkuna (väh. 29 vk) 

Emolinnut: ankka (väh. 25 vk), 
hanhi (väh. 30 vk), sorsa ja fa-
saani (väh. 26 vk) 
Muu siipikarja (kalkkunat, han-
het, ankat, sorsat, fasaanit) 

Hevoset (yli 6 kk) 

Ponit (yli 6 kk) 

Eläinrekistereistä poimittavat eläinmäärät: 

 Naudat  Lampaat  Vuohet  Siat 

6. SIAT (vain eläinten hyvinvointikorvaus)

Eläinryhmä 1.1. 
kpl 

1.2. 
kpl 

1.3. 
kpl 

1.4. 
kpl 

1.5. 
kpl 

1.6. 
kpl 

1.7. 
kpl 

1.8. 
kpl 

1.9. 
kpl 

1.10. 
kpl 

1.11. 
kpl 

1.12. 
kpl 

Porsaat (0 – 3 kk) 

Lihasiat (yli 3 – alle 8 kk) 

Nuoret siitossiat  
(yli 3 – alle 8 kk) 

Emakot (8 kk –) 

Karjut (8 kk –) 
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7. KALKKUNAT JA BROILERIT (vain eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpide 4.2.)

Erä saapunut tilalle pvm. Erä teurastettu pvm. Hallin tunnus Teurastamoon tuodut broilerit kpl Teurastamoon tuodut kalkkunat kpl 

8. LISÄTIEDOT
Esim. hevosten ja ponien tiedot. 

9. ALLEKIRJOITUS
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. 
Paikka ja aika Maatalouden viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoitus ja nimenselvennys tai maatilan kaikkien omistajien allekirjoitukset ja nimensel-

vennykset.  

10. LIITTEET  Kaupparekisteriote  Tiedot hevosista ja poneista  Teuraseräraportit 
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TÄYTTÖOHJE  

 

Toimita lomake 461 Eläinmääräilmoitus kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle vii-

meistään 2.2.2023.  Ilmoitusta ei tarvita, jos ilmoitettavia eläimiä ei ole.  

Eläinmääräilmoituksen palauttaminen myöhässä alentaa luonnonhaittakorvauksen koti-

eläinkorotusta, luonnonmukaisen tuotannon korvausta ja eläinten hyvinvointikorvausta yh-

dellä prosentilla kutakin myöhästynyttä työpäivää kohden. Edellä mainittuja tukia ei myön-

netä lainkaan, jos ilmoitus myöhästyy yli 25 kalenteripäivää. Myöhästymispäivien luku-

määrä määräytyy sen mukaan, kumpi on enemmän myöhässä: eläinmääräilmoitus vai tuki-

hakemus (luonnonmukaisen tuotannon korvauksessa luomusitoumuslomake). Eläinmää-

räilmoituksen myöhässä jättäminen ei vähennä sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irro-

tettua tukea. 

Tilan uusi haltija voi laskea tilan entisen haltijan hallinnassa olleen eläinmäärän omaan 

eläinmääräänsä mukaan, jos tilan uusi ja entinen haltija ovat niin keskenään sopineet. Mai-

nitse sopimuksesta kohdassa 8. Lisätiedot sekä ilmoita entisen haltijan nimi ja tilatunnus. 

Ilmoita myös entisen haltijan hallinnassa olleen siipikarjan, hevosten ja ponien eläinmäärät 

tällä lomakkeella. 

Kotieläintuotantoon vaikuttava ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde (esim. tuli-

palo tai eläintauti) on pitänyt erikseen ilmoittaa määräajassa kunnan maaseutuelinkeinovi-

ranomaiselle tai luonnonmukaisen kotieläintuotannon korvauksen osalta ELY-keskukseen. 

Ylivoimaista estettä tai poikkeuksellista olosuhdetta ei sovelleta sika- ja siipikarjatalouden 

tuotannosta irrotetussa tuessa. 

1. SIIPIKARJA 

Ilmoita siipikarjan eläinmäärät ajalta 1.1.–1.12.2022. Ilmoita broilerien määrät kuukauden 

1.-5. päivän mukaisena eli ilmoita yksi eläinmäärä näiltä päiviltä.  

Ilmoita kalkkunoiden määrät eläinten hyvinvointikorvaukseen vielä erikseen rivillä ”Kalkku-

nat (EHK)”, vaikka sen lisäksi olet hakenut muita eläinmääräilmoitukseen liittyviä tukia ja 

ilmoittanut ne kohdassa ”Muu siipikarja”. 

Merkitse kirjanpitosi mukaiset eläinmäärät kunkin eläinryhmän riville. Merkitse nolla (0) 

niiden kuukausien kohdalle, jolloin eläimiä ei ole ollut (esim. tuotantotauko, tuotannon 

aloittaminen tai lopettaminen). Tyhjäksi jätetty kohta katsotaan nollaksi (0).  

Huom! Tukihallinto vähentää eläintiheyden laskennassa neljä pienintä siipikarjan eläinryh-

mittäistä eläinmäärää, joten älä tee vähennystä itse. Luonnonmukaisen tuotannon kor-

vauksessa vähennyksiä ei kuitenkaan tehdä, jos ilmoitat tuotantotauosta kohdassa 3. Luon-

nonmukaisen kotieläintuotannon tuotantotauot. 

2. HEVOSET JA PONIT 

Ilmoita hevosten ja ponien eläinmäärät ajalta 1.1.–1.12.2022. Ilmoita kuukausittain yli 6 kk 

ikäisten hevosten ja ponien lukumäärä, jotka ovat olleet tunnistettuja ja hevosrekisterissä 

hallinnassasi. Hevonen tai poni on tunnistettu silloin, kun haltijalla on eläimestä tunnistus-

asiakirja (hevospassi tai rekisteritodistus). Hevonen tai poni on ollut kokonaan tuenhakijan 

hallinnassa, kun hallinta on 

• pelkästään tuenhakijalla  

• tuenhakijalla ja hänen puolisollaan 

• tuenhakijalla ja hänen alaikäisellä lapsella/alaikäisillä lapsilla  

• tuenhakijalla ja puolisolla sekä alaikäisellä lapsella/alaikäisillä lapsilla  

• yhteisöllä. 

Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoita ja avioliitonomaisissa olosuhteissa verovuonna yhtei-

sessä taloudessa avioliittoa solmimatta jatkuvasti eläneitä henkilöitä, jotka ovat aikai-
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semmin olleet keskenään avioliitossa tai joilla on tai on ollut yhteinen lapsi (tuloverolaki 

(1535/1992) 7 §:n 1 ja 3 mom.). 

Merkitse kirjanpitosi mukaiset eläinmäärät kunkin eläinryhmän riville. Merkitse nolla (0) 

niiden kuukausien kohdalle, jolloin eläimiä ei ole ollut. Tyhjäksi jätetty kohta katsotaan nol-

laksi (0).  

Ilmoita myös yksilöidyt tiedot 1.1.–31.12.2022 hallinnassasi olleista hevosista ja poneista. 

Tiedoista tulee selvitä hevosen/ponin nimi, UELN- tai rekisterinumero sekä tieto kenen hal-

linnassa eläin on laskenta-aikana ollut. Tiedot voit kirjoittaa kohtaan 8. Lisätiedot tai voit 

toimittaa kuntaan erillisen vapaamuotoisen selvityksen. 

3. LUONNONMUKAISEN KOTIELÄINTUOTANNON TUOTANTOTAUOT 

Ilmoita tuotantotauot kaikkien luonnonmukaisesti kasvatettujen eläinten osalta ajalta 1.1.–

31.12.2022. Ilmoita eläinlaji/-t (naudat, lampaat tai vuohet), jota tuotantotauko koskee (si-

kojen eläinryhmät ovat jo lomakkeessa valmiina) sekä päivämäärät, joiden välisenä aikana 

tuotantotauko on ollut. Tuotantotauko on lyhytaikainen, kyseessä olevan eläinlajin tuotan-

totavan mukainen, kotieläinrakennuksen peruskorjauksesta, laajennuksesta tai tuotanto-

suunnan muuttamisesta tai ylivoimaisesta esteestä johtuva tauko. Jos ilmoitat tuotanto-

tauon, eläinmääristä ei vähennetä sitoumusehdoissa kerrotulla tavalla pienimpien eläin-

määrien laskentapäiviä. 

Ilmoita tuotantotauon syy perusteluineen kohdassa 8. Lisätiedot. Ilmoittamasi tuotanto-

tauon ajalta (tauon alkamis- ja loppumispäivämäärät mukaan lukien) eläinmääriä ei huomi-

oida tilasi keskimääräisen eläinmäärän laskennassa. 

4. YHTEISÖN ELÄIMET  

Täytä kohta vain, jos olet yhteisössä määräysvaltaa käyttävä osallinen ja käytät yhteisön 

eläinmäärää oman tilasi eläintiheyslaskennassa.  

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksessa ja luonnonmukaisen tuotannon korvauk-

sessa voit laskea yhteisömuotoisen yrityksen eläimet tilasi eläinmäärään mukaan, jos si-

nulla tai perheyrityksesi jäsenillä on ollut määräysvalta kyseisessä yhteisömuotoisessa yri-

tyksessä viimeistään 30.4.2022.  

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetussa tuessa voit laskea yhteisömuotoisen yri-

tyksen eläimet tilasi eläinmäärään mukaan, jos sinulla tai perheyrityksesi jäsenillä on ollut 

määräysvalta kyseisessä yhteisömuotoisessa yrityksessä viimeistään 15.6.2021. 

Ilmoita yhteisömuotoisen yrityksen tiedot eli tilatunnus ja määräysvaltaa käyttävän osalli-

sen nimi. Toimita yhteisön kaupparekisteriote kuntaan ilmoituksen liitteenä, ellei sitä ole jo 

toimitettu muun tuen haun yhteydessä. Huomaa, että samoja eläimiä voidaan käyttää vain 

yhden tilan eläintiheyden laskennassa.  

Ilmoita eläinmäärät ajalta 1.1.–1.12.2022. Merkitse eläinmäärät siten, kuin kohdissa 1 ja 2 

on kerrottu.   

Poiminta eläinrekistereistä: Jos haluat käyttää oman tilasi eläintiheyden laskennassa myös 

yhteisömuotoisen yrityksen hallinnassa olleiden nautojen, lampaiden, vuohien ja/tai siko-

jen eläinmäärää, merkitse rasti sen eläinlajin/niiden eläinlajien kohdalle, jotka haluat poi-

mittavan eläinrekistereistä.  

5. YHTEISÖN OSALLISEN ELÄIMET (vain sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu 

tuki) 

Täytä kohta vain, jos olet sika- ja siipikarjatalouden tukea hakenut yhteisö ja käytät yh-

teisön määräysvaltaa käyttävän osallisen eläinmäärää yhteisön tilan eläintiheyslasken-

nassa.  
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Voit laskea yhteisössä määräysvaltaa käyttävän osallisen eläimet yhteisön tilan eläinmää-

rään mukaan, jos määräysvaltaa käyttävä osallinen ei käytä eläimiään oman tilansa eläinti-

heyden laskennassa.  Määräysvaltaa käyttävällä osallisella on pitänyt olla määräysvalta ky-

seisessä yhteisömuotoisessa yrityksessä viimeistään 15.6.2021. 

Ilmoita sen yhteisössä määräysvaltaa käyttävän osallisen tiedot (tilatunnus ja määräysval-

taa käyttävän osallisen nimi). Toimita yhteisön kaupparekisteriote kuntaan ilmoituksen liit-

teenä, ellei sitä ole jo toimitettu muun tuen haun yhteydessä. Huomaa, että samoja eläimiä 

voidaan käyttää vain yhden tilan sika- ja siipikarjatalouden tuen eläintiheyden laskennassa. 

Ilmoita yhteisön osallisen eläinmäärät ajalta 1.1.–1.12.2022. Merkitse eläinmäärät siten, 

kuin kohdissa 1 ja 2 on kerrottu.  

Poiminta eläinrekistereistä:  

Jos yhteisön tilan eläintiheyden laskennassa halutaan käyttää myös määräysvaltaa käyttä-

vän osallisen hallinnassa olleiden nautojen, lampaiden, vuohien ja/tai sikojen eläinmäärää, 

sen eläinlajin/niiden eläinlajien kohdalle on merkittävä rasti, jotka halutaan poimittavan 

eläinrekistereistä.  

6. SIAT (vain eläinten hyvinvointikorvaus) 

Ilmoita sikojen eläinmäärät ajalta 1.1.–1.12.2022. Merkitse kirjanpitosi mukaiset eläinmää-

rät kunkin eläinryhmän riville. Merkitse nolla (0) niiden kuukausien kohdalle, jolloin eläimiä 

ei ole ollut (esim. tuotantotauko, tuotannon aloittaminen tai lopettaminen). Tyhjäksi jä-

tetty kohta katsotaan nollaksi (0).  

Huom! Tukihallinto vähentää laskennassa kaksi pienintä sikojen eläinryhmittäistä eläin-

määrää, joten älä tee vähennystä itse. 

7. KALKKUNAT JA BROILERIT (vain eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpide 4.2.) 

Ilmoita eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteen 4.2 hyväksytyt eläinmäärät 2022. Voit 

ilmoittaa vuoden 2021 loppuun mennessä tilalle tulleen (ajalla 1.1.–31.12.2021) saapumis-

erän, jos se on teurastettu vuonna 2022 tammikuun loppuun mennessä eikä se ollut mu-

kana vuoden 2021 eläinmääräilmoituksessa. Jos siipikarjan samasta saapumiserästä on teu-

rastettu sekä vuoden 2022 lopulla että vuoden 2023 alussa, ilmoita 2023 vuoden osalta 

teurastiedot erikseen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle heti kun olet saanut teu-

rasraportit, jos ne eivät ehdi mukaan tähän ilmoitukseen. 

Merkitse taulukkoon broilereiden tai kalkkunoiden saapumiserien saapumispäivät tilalle ja 

teuraserien teurastuspäivät sekä sen hallin numero/tunnus, jossa linnut ovat olleet ennen 

teurastamolle vientiä. Tarkista eläinmääräksi toimenpiteeseen hyväksyttyjen broilereiden 

tai kalkkunoiden määrät laskentaohjeesta: www.ruokavirasto.fi/elainmaara 

Merkitse määräksi 0 (nolla), jos toimenpiteen 4.2 ehdot eivät toteudu. Jos ehdot toteutu-

vat, hyväksyttyjen broilereiden tai kalkkunoiden määrä on teurastamolle tuotu määrä.   

8. LISÄTIEDOT 

Tässä kohdassa voit kertoa lisätietoja esim. koko tilan hallinnansiirrosta, sopimuksesta tilan 

entisen haltijan kanssa tai hevosten ja ponien tarkemmista tiedoista.  

9. ALLEKIRJOITUS 

Allekirjoita lomake. Allekirjoituksella vakuutat antamasi tiedot oikeiksi. Jos tilalla on use-

ampi omistaja/vuokraaja, kaikkien maatilan omistajien ja koko tilan vuokraajien on allekir-

joitettava lomake. Kaikkien omistajien allekirjoitus voidaan korvata viljelijätukiasiointiin 

valtuutetun allekirjoituksella, valtakirjalla tai yhtiömuodoissa nimenkirjoitusoikeudella. 

10. LIITTEET 

http://www.ruokavirasto.fi/elainmaara
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Ilmoituksen liitteenä voit toimittaa tietoja hevosista ja poneista, yhtiön kaupparekisteriot-

teen tai teuraseräraportit kalkkunoista ja broilereista. 

 

Liitteiden toimittaminen myöhässä ei vaikuta ilmoituksen myöhästymiseen, mutta on tuen 

maksun edellytys.  

  

ELÄINRYHMIEN MÄÄRITELMIÄ 
 
Broileri = lihantuotantoa varten jalostettu noin 40 tai luonnonmukaisessa tuotannossa yli 81 vuorokauden iässä teurastettava kananpoika 

Muniva kana = vähintään 16 viikon ikäinen kana, jonka munantuotanto käytetään kulutukseen tai poikasten tuotantoon 

Broileriemolintu = vähintään 18 viikon ikäinen kana, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon 

Kalkkunaemolintu = vähintään 29 viikon ikäinen kalkkuna, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon 

Ankkaemolintu = vähintään 25 viikon ikäinen ankka, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon 

Hanhiemolintu = vähintään 30 viikon ikäinen hanhi, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon 

Fasaaniemo- ja sorsaemolintu = tarhattu, vähintään 26 viikon ikäinen fasaani ja sorsa, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon 

Muu siipikarja = kalkkunat, hanhet, ankat, tarhatut sorsat ja tarhatut fasaanit, jotka eivät ole emolintuja 

Poni = säkäkorkeudeltaan enintään 148 cm korkea hevonen, joka on rekisteröity puhdasrotuisena ponina Suomen Hippos ry:n hevosrekisteriin tai ulkomaiseen vastaavaan jalostusrekisteriin 
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