Manner-Suomen
maaseudun
kehittämisohjelma
2014–2020

Panosta eläinten
hyvinvointiin

– hae eläinten hyvinvointikorvausta
Voit hakea eläinten
hyvinvointikorvausta, jos:

Näin haet
hyvinvointikorvausta:

• maatilallasi on nautoja, sikoja, vuohia, lampaita

• Hae eläinten hyvinvointikorvausta (sitoumusta)

tai siipikarjaa
• olet yli 18-vuotias aktiiviviljelijä
• tilallasi on vähimmäismäärä eläinyksikköjä (ks.
taulukko 1).
Tilaltasi ei vaadita vähimmäispinta-alaa (pois lukien
ulkoilutusehtojen vaatimukset).

•
•
•

vuosittain Vipu-palvelussa.
Sitoumusvuosi on 1.1.–31.12.
Voit valita maatilallesi sopivat toimenpiteet.
Maatilojen neuvontajärjestelmään kuuluvalta
tuotantoeläinneuvojalta saat vinkkejä toimenpiteiden valintaan ja toteutukseen.
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Taulukko 1

Taulukko 2

Tilallasi tulee olla vähintään näin monta
eläinyksikköä, jotta voit saada korvausta:

Eläinlajikohtainen
eläinyksikkökerroin

Eläinlaji

Vaaditut
eläinyksiköt (ey)

Naudat

15

Siat

15

Lampaat

5

Vuohet

5

Broilerit

70

Munivat kanat

14

Kalkkunat

60

Toimenpiteet
• Korvauksella rahoitetaan peruslainsäädän•
•

nön ylittäviä, eläinten hyvinvointia edistäviä
toimenpiteitä (työ ja materiaali). Investointeja ei rahoiteta.
Toimenpiteet voivat olla esimerkiksi lisätilaa,
ulkoilua, virikkeitä tai sairaskarsinoita.
Voit hakea korvausta yhdestä tai useammasta eläinlajista.

Korvauksen määrä
• Korvaus maksetaan kahdessa erässä (ennak•
•
•
•

ko ja lopullinen).
Korvausta maksetaan toimenpiteittäin tietty
euromäärä eläinyksikköä kohti vuodessa.
Korvausta maksetaan vain niistä eläimistä,
jotka ovat olleet valitun toimenpiteen
kohteina.
Arvioi sikojen ja siipikarjan määrä hakemuksessa. Ilmoita toteutunut eläinmäärä sitoumusvuotta seuraavan vuoden alussa eläinmääräilmoituksella.
Nautojen, lampaiden ja vuohien eläinmääriä
ei tarvitse ilmoittaa, sillä niiden määrät hallinto saa eläinrekistereistä.

Eläinlaji

Eläinyksikköä (ey)

Yli 2-vuotiaat
nautaeläimet

1,0

Vähintään 6
kuukauden ja enintään
2 vuoden ikäiset
nautaeläimet

0,6

Alle 6 kuukauden
ikäiset nautaeläimet

0,4

Lampaat ja vuohet
(yli 1-vuotiaat)

0,2

Karitsat ja kilit
(yli 2 kuukauden
ikäiset)

0,06

Emakot (porsaineen tai
joutilaana)

0,5

Muut siat

0,3

Munivat kanat

0,014

Broilerit

0,007

Kalkkunat

0,03

Naudat

Siat

Nautatilan valittavissa olevat toimenpiteet ja niistä
maksettava korvaus (euroa / eläinyksikkö / vuosi)

Sikatilan valittavissa olevat toimenpiteet ja niistä
maksettava korvaus (euroa / eläinyksikkö / vuosi)

1.1 Nautojen ruokinta ja hoito

11

1.2 Vasikoiden pito-olosuhteiden
parantaminen
1.2a Vasikoiden pito-olosuhteiden
parantaminen I

439

1.2b Vasikoiden pitoolosuhteiden parantaminen II

292

1.2c Emolehmätilojen
vasikoiden pito-olosuhteiden
parantaminen

234

1.3 Nautojen pito-olosuhteiden
parantaminen

2.1 Sikojen ruokinta ja hoito

7

2.2 Joutilaiden emakoiden ja
ensikoiden ulkoilu

33

2.3 Emakoiden ja ensikoiden
pito-olosuhteiden parantaminen

38

2.4 Emakoiden ja ensikoiden
porsimisolosuhteiden
parantaminen

349

2.5 Vieroitettujen porsaiden,
nuorten siitossikojen ja lihasikojen
karsinoiden kuivittaminen

59

2.6 Kastraatiokivun poisto ja vaihtoehdot
kirurgiselle kastraatiolle

1.3a Vähintään 6 kuukauden
ikäisten nautojen pitoolosuhteiden parantaminen

43

1.3b Vähintään 12 kuukauden
ikäisten lihantuotantoon
kasvatettavien urospuolisten
nautojen pito-olosuhteiden
parantaminen

126

2.6a Sikojen kivunlievitys ennen ja
jälkeen kirurgisen kastraation

27

2.7 Sikojen virikkeet

13

2.8 Sikojen sairas- ja hoitokarsinat

19

1.4 Nautojen laidunnus ja jaloittelu
1.4a Nautojen laidunnus
laidunkaudella ja jaloittelu
laidunkauden ulkopuolella
1.4b Nautojen pitkäaikaisempi
laidunnus laidunkaudella

49

•
24

1.5 Sairas-, hoito- ja poikimakarsinat
1.5a Lypsylehmien ja emolehmien
sairas-, hoito- ja poikimakarsinat

18

1.5b Nautojen sairas-, hoitoja poikimakarsinat

15

• Luomunautatila ei voi valita toimenpiteitä 1.4a
ja 1.4b.

• Jos karja elää vuoden ympäri ulkona, et voi valita
toimenpiteitä 1.4a tai 1.4b.

• Nautatila voi valita toimenpiteiden 1.2, 1.3 tai 1.4
vaihtoehdoista vain yhden.

• Luomusikatila ei voi valita toimenpiteitä 2.2, 2.3,
2.4, ja 2.5.
Sikatila voi samanaikaisesti valita vain toisen
toimenpiteistä 2.5 ja 2.7.

Lampaat ja vuohet
Lampaat ja vuohet

Siipikarja
Siipikarja

Siipikarjatilan valittavissa olevat
toimenpiteet
niistä maksettava
Siipikarjatilanjavalittavissa
olevat korvaus
(euroa
/
eläinyksikkö
/
vuosi)
toimenpiteet ja niistä maksettava korvaus
(euroa / eläinyksikkö / vuosi)

Lammas- ja vuohitilan valittavissa olevat
toimenpiteet
ja niistä maksettava
Lammas- ja vuohitilan
valittavissakorvaus
olevat
(euroa
/
eläinyksikkö
/
vuosi)
toimenpiteet ja niistä maksettava
korvaus
(euroa / eläinyksikkö / vuosi)

4.1 Siipikarjan ruokinta ja hoito
4.1 Siipikarjan ruokinta ja hoito

8
8

3.1 Lampaiden ja vuohien ruokinta
3.1 Lampaiden ja vuohien ruokinta

10
10

4.2 Broilereiden ja kalkkunoiden
pito-olosuhteiden
4.2 Broilereiden japarantaminen
kalkkunoiden
pito-olosuhteiden parantaminen

10
10

3.2 Lampaiden ja vuohien pitoolosuhteiden
parantaminen
3.2 Lampaiden
ja vuohien pitoolosuhteiden parantaminen

55
55

4.3 Munintakanalan ilmanlaadun
parantaminen
4.3 Munintakanalan ilmanlaadun
parantaminen

5
5

4.4 Siipikarjan virikkeet
4.4 Siipikarjan virikkeet

7
7

4.5 Tasot, rampit ja orret
4.5 Tasot, rampit ja orret
Munivien kanojen tasot, rampit ja
orret
Munivien kanojen tasot, rampit ja
orret

11
11

Kalkkunoiden tasot, rampit ja
orret
Kalkkunoiden tasot, rampit ja
orret

14
14

Broilereiden tasot, rampit
ja
orret
Broilereiden
tasot, rampit
ja orret

34
34

• Jos tilallasi on virikehäkkikanala, et voi
toimenpidettä
4.4 tai 4.5. et voi
• valita
Jos tilallasi
on virikehäkkikanala,
valita toimenpidettä 4.4 tai 4.5.

3.3 Lampaiden ja vuohien hoito
3.3 Lampaiden ja vuohien hoito
Lampaiden hoito
Lampaiden hoito

51
51

Vuohien hoito
Vuohien hoito

33
33

3.4 Lampaiden ja vuohien laidunnus
ja
3.4jaloittelu
Lampaiden ja vuohien laidunnus
ja jaloittelu
3.4a Lampaiden ja vuohien
laidunnus
laidunkaudella
3.4a Lampaiden
ja vuohien
ja
jaloittelulaidunkaudella
laidunkauden
laidunnus
ulkopuolella
ja jaloittelu laidunkauden
ulkopuolella

42
42

3.4b Lampaiden ja vuohien
pitkäaikaisempi
3.4b Lampaiden laidunnus
ja vuohien
laidunkaudella
pitkäaikaisempi laidunnus
laidunkaudella

10
10

• Lammas- ja vuohitila voi valita vain toisen
3.4. vain toisen
Lammas- jatoimenpiteestä
vuohitila voi valita
• alakohdan
Luomulammas
tai -vuohitila
ei voi valita
toimenpiteestä
3.4.
• alakohdan
Luomulammas3.4.
tai -vuohitila ei voi valita
• toimenpidettä
toimenpidettä 3.4.

Ota yhteyttä
Ota
yhteyttä
Kuntien
maaseutuelinkeinoviranomaiset
Kuntien
neuvovatmaaseutuelinkeinoviranomaiset
tukien hakemisessa.
neuvovat tukien hakemisessa.

Lisätietoa verkossa
Lisätietoa verkossa
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuethttps://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuetja-rahoitus/elainten-hyvinvointikorvaus
Maaseutu. fi
ja-rahoitus/elainten-hyvinvointikorvaus
Maaseutu. fi

