
Liharotuhiehojen käyttökoodeista 

 

Muista tarkistaa nautarekisteritietojen (mm. emolehmähiehon käyttötapa) oikeellisuus tammikuun 

2021 loppuun mennessä. EU:n nautapalkkion ja kansallisen nautapalkkion määräytymisjakso on 

1.1.-31.12. Maitorotuisia tai alle 50 % liharotuisia hiehoja käyttökoodien muutokset eivät koske. 

Emolehmäpalkkion kerrytys alkaa hiehoilla 8 kk iästä ja päättyy 4 ikävuoteen, jos ei hieho tätä 

ennen poi’i. Emolehmien osalta palkkiokelpoisuus säilyy, kun eläin on poikinut tukivuonna tai 

vähintään kerran sitä edeltäneinä kahtena vuotena. Teurashiehopalkkio ja emolehmäpalkkio ovat 

toisensa poissulkevia valintoja. Hiehojen käyttökoodi kannattaa miettiä sen mukaan, mikä 

mahdollisen teurashiehon teurasikä on. Jos teurasikä on korkea, voi olla kannattavampaa ilmoittaa 

emolehmähieho koodilla 2 (emolehmä) koodin 3 (lihantuotanto) sijaan. Teurashiehopalkkion 

edellytys oikean koodin lisäksi on vähimmäisruhopaino 170 kg. Huomioitavaa on, että C-

tukialueella teurashieholle ei makseta EU:n nautapalkkiota. Emolehmälle ja emolehmähieholle 

palkkio maksetaan samojen edellytysten mukaan kuin kansallinen tukikin.  

Pohjoinen kotieläintuki vuonna 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EU nautapalkkio vuonna 2020: 

 

Esimerkkejä emolehmähiehon käyttötavan merkityksestä eri tilanteissa: 

Esimerkki 1. Niemisellä on emolehmähieho, jonka käyttötapana on nautarekisterissä emolehmä. 

Hieho on täyttänyt 8 kk 2.1.2020, jolloin se on alkanut kerryttää ruokintapäiviä. Nieminen myy hie-

hon Lahtiselle 1.4.2020, joka pitää sen käyttötavan edelleen emolehmänä → hiehon käyttötapana on 

emolehmä, kun tuen perusteena olevat tukikelpoisuuspäivät nautarekisteristä poimitaan. Vuonna 

2020 Nieminen saa tuen määräytymisjakson aikana hiehosta kertyneen eläinyksikkötuen ajalta 

2.1.2020 – 1.4.2020 ja Lahtinen ajalta 2.4.2020 – 31.12.2020. 

Esimerkki 2. Niemisellä on emolehmähieho, jonka käyttötapana on nautarekisterissä lihantuotanto. 

Hieho on täyttänyt 8 kk 10.7.2020. Nieminen muuttaa hiehon käyttötavan emolehmäksi 7.1.2021 → 

hiehon käyttötapana on emolehmä, kun tuen perusteena olevat tukikelpoisuuspäivät tallentuvat nau-

tarekisteriin. Hieho kerryttää takautuvasti ruokintapäiviä siitä alkaen, kun se täytti 8 kk eli aikavälil-

lä 10.7.2020–31.12.2020. 

Esimerkki 3. Virtanen ostaa Niemiseltä 10 kk:n ikäisen liharotuisen hiehon teuraaksi kasvatettavak-

si.  Hiehon käyttötapana nautarekisterissä on emolehmä. Virtanen haluaa tulevaisuudessa hiehosta 

teurastuen, joten hän muuttaa hiehon käyttötavan lihantuotannoksi. Myös Niemisen on muutettava 

nautarekisterissä hiehon käyttötavaksi lihantuotanto. Tällöin Niemiselle ei ole kertynyt hiehosta ey-

tukea kerryttäviä ruokintapäiviä ja Virtanen ei menetä hiehosta tulevaisuudessa maksettavaa teuras-

tukea. Jos Nieminen ei muuta hiehon käyttötapaa ja hänelle maksetaan hiehon hänen hallinnassaan 

ollessaan kerryttämä ey-tuki, Virtanen ei saa tulevaisuudessa hiehosta teurastukea. Molempien 

tilojen on tehtävä muutos viimeistään ostoa seuraavana tammikuuna tai hieholle ehditään maksaa 

emolehmäpalkkiota. 


