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Muutokset eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehtoihin (12.5.2015)  

Eläinten hyvinvointikorvausta haettaessa tulee viljelijällä olla hallinnassaan 

molempien korvausvuosien (1.5. – 31.12.2015 ja 1.1 – 31.12.2016) ajan keskimäärin 

vähintään taulukon 1 mukainen eläinmäärä sitoumukseen oikeuttavaa eläinlajia, pois 

lukien sioilla ja siipikarjalla tuotantosuuntaan kuuluvat tavanomaiset tuotantotauot. 

Sitoumukseen kuuluvan eläinlajin osalta eläimiä tulee olla joka päivä, pois lukien 

tuotantosuuntaan kuuluvat tuotantotauot ja muut tilapäiset hyväksyttävät syyt. 

Toimenpiteistä luopuminen ja sitoumuksen lopettaminen, lisäys:  

Esimerkki: Viljelijä on valinnut toimenpiteen 1.3b, joka on tarkoitettu yli 12 kk ikäisille 

sonneille. Tilalta on tarkoitus kuitenkin laittaa sonnivasikat välitykseen ja luopua 

sonnien pidosta ja jatkaa lypsylehmien pitoa. Tällöin tukea ei voida maksaa 

toimenpiteestä 1.3b ja mahdollisesti toimenpiteestä maksettu hyvinvointikorvaus 

peritään takaisin. 

Viljelijän on ilmoitettava hyvinvointikorvauksen maksamisen edellytyksissä 

tapahtuneista muutoksista välittömästi tai viimeistään10 työpäivän kuluessa sekä 

ylivoimaisesta esteestä tai sitoumuksen siirrosta viimeistään 15 työpäivän kuluessa. 

 

1.1 Nautojen ruokinta ja hoito, muutokset ja lisäykset: 

Ruokintasuunnitelma: Nautojen ruokinnassa on oltava kirjallinen laskelmiin 

perustuva eläinryhmäkohtainen voimassa oleva ja karkearehun rehuanalyysiin (pois 

lukien laidun ja olki) perustuva ruokintasuunnitelma 

Lypsylehmätiloilla ruokintasuunnitelmassa on otettava huomioon myös eläimen 

tuotos (mitattava karjan maitomäärät vähintään kahdeksan viikon välein) eli tilan 

tulee tehdä tuotosseurantaa 

Lihanaudoille, emolehmille ja emolehmähiehoille on oltava eläinryhmittäinen 

ruokintasuunnitelma, jossa on huomioitu tuotantokauden vaihe (ravintoainetarve ja 

päiväkasvu). 

1.2 a) Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen  

Ryhmäkarsinassa makuualueen on oltava kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja 

pehmeä 

 

1.2 b) Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen (ilman pinta-alavaatimusta) 

Ryhmäkarsinassa makuualueen on oltava kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja 

pehmeä 

 



2.6a Karjuporsaiden kivunlievitys ennen ja jälkeen kirurgisen kastraation, lisäys 

Karjuporsaalle on annettava kirurgisen kastraation yhteydessä ja sen jälkeen 

seuraavana päivänä jälkikivun hoitoon kipulääkettä injektiona tai suun kautta (suun 

kautta mahdollista tällä hetkellä vain yli 7 vrk tehdylle kastraatiolle). 

3.3 Lampaiden ja vuohien hoito  

Yli 1-v lampaat on kerittävä 2 kertaa/kalenterivuosi, paitsi kalenterivuonna 2015 on 

kerittävä 1 kerran. 

Kalenterivuonna 2015 riittää 1 papananäyte.  

3.4 a) Lampaiden ja vuohien laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden 

ulkopuolella  

Vähintään 3 kk ikäiset lampaat ja vuohet, lukuun ottamatta kahden viikon kuluessa 

poikivia uuhia tai kuttuja sekä tarvittaessa uuhia tai kuttuja viikkoa viikon aikana 

poikimisen jälkeen on päästettävä laitumelle vähintään 60 päivänä 1.5.–30.9.  

Lampaat ja vuohet lukuun ottamatta kahden viikon kuluessa poikivia uuhia tai kuttuja 

sekä uuhia tai kuttuja viikon aikana poikimisen jälkeen on päästettävä jaloittelemaan 

ulos myös laidunkauden ulkopuolella sään salliessa vähintään kerran viikossa.  

Laitumella ja jaloittelutarhassa vuohilla on oltava mahdollisuus toteuttaa luontaista 

kiipeilytarvettaan, esim. isohko kivi tai muu vastaava jonka päälle pääsee 

kiipeämään. 

3.4 b) Lampaiden ja vuohien pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella  

Vähintään 3 kk ikäiset lampaat ja vuohet, lukuun ottamatta kahden viikon kuluessa 

poikivia uuhia tai kuttuja, sekä tarvittaessa uuhia tai kuttuja viikkoa viikon aikana 

poikimisen jälkeen on päästettävä laitumelle vähintään 90 päivänä 1.5.–30.9.  

Laitumella vuohilla on oltava mahdollisuus toteuttaa luontaista kiipeilytarvettaan, 

esim. isohko kivi tai muu vastaava jonka päälle pääsee kiipeämään. 

4.3 Munintakanalan ilmanlaadun parantaminen 

Halli-ilman viikkokohtainen ammoniakkipitoisuuden ammoniakkipitoisuusarvo tulee 

avokanalassa olla alle 18 ppm ja häkkikanalassa alle 8 ppm 

4.4 Siipikarjan virikkeet 

Virike-esineinä on käytettävä ketjussa riippuvia puupaloja, irrallaan olevia 

muoviesineitä, joita linnut voivat pyöritellä, riippuvia köysiä tai muita vastaavia 

esineitä, esim. irrallaan olevat puubriketit, sähly- ja golfpallot, riittävän kestävät 

muoviset mehupullot. 

4.5 Siipikarjan tasot, rampit ja orret  

Kaikelle siipikarjalle on oltava tasoja tai ramppeja vähintään 10 % hallin osaston 

pinta-alasta. Esimerkiksi 1 000 m2 x 10 % = 100 m2 . 

Kalkkunoiden alkukasvatusvaiheessa voidaan tasojen, ramppien tai orsien määrä 

laskea loppukasvatusvaiheen eläinmäärän mukaan Kalkkunoille tasojen, ramppien ja 



orsien määrä voidaan laskea loppukasvatusvaiheen mukaan, eli kun kalkkunat on 

jaettu sukupuolen mukaan osastoihin. 

Jos tilalla on sekä tasoja, ramppeja että orsia, voidaan niiden määrän laskea yhteen, 

esim. 5 % hallin osaston pinta-alasta ramppeja ja 5 % hallin osaston pinta-alasta 

tasoja.  

Laskuesimerkkejä (halli = osasto) jos lihasiipikarjatilalla käytetään ramppeja ja tasoja 

sekä orsia: 

Tasojen, ramppien tai orsien materiaalina voidaan käyttää puuta, muovia tai metallia. 

Linnun on päästävä menemään niiden ali. Orsien tulee olla pyöreitä ja lintujen tulee 

voida kiertää jalkoja varpaansa niiden ympärille. 

Käytössä olevia rehu- ja juomalinjastoja, joista on poistettu putkien päällä olevat 

vaijerit, voivat olla puolet orsien, tasojen tai ramppien vaatimuksesta jos ne täyttävät 

edellä mainitut orsien kriteerit. 

Lihasiipikarjalle ei ole määräyksiä orsien, tasojen tai ramppien etäisyyksistä. 

 


