
Muuttuneet vähimmäistasot eläinten hyvinvointikorvauksessa 1.1.2019  

Lisätyt vähimmäistasot: 

1.5. Nautojen sairas-, hoito ja poikimakarsinat 

VNa 592/2010  

6§ 2-4 mom. 

Nautojen pitopaikassa on oltava riittävä määrä juomapaikkoja. Juoma-astiat, kaukalot ja 
juottolaitteet on sijoitettava nautojen pitopaikkaan siten, että ne ovat kaikkien eläinten 
ulottuvilla eivätkä ole niille vaarallisia. Juoma-astioiden, kaukaloiden ja juottolaitteiden on 
oltava helposti puhtaana pidettäviä. 

Pihatossa on jokaista alkavaa 10 lypsylehmän ryhmää kohden oltava vähintään yksi juoma-
astia tai juottolaite. Muilla kuin lypsylehmillä on jokaista alkavaa 20 naudan ryhmää kohden 
oltava vähintään yksi juoma-astia tai juottolaite kuitenkin siten, että juoma-astioita tai 
juottolaitteita on yli 10 naudan ryhmälle oltava vähintään kaksi. Mikäli pihatossa käytetään 
sellaisia juoma-astioita tai juottolaitteita, joista useampi nauta voi juoda samanaikaisesti, on 
juomapaikkojen määrän vastattava edellä tarkoitettua juoma-astioiden tai juottolaitteiden 
määrää. Kylmäpihatossa juoma-astioiden tai juottolaitteiden on oltava lämmitettäviä. 

Ympärivuotisesti ulkona kasvatettavilla naudoilla on oltava asianmukaiset ruokinta- ja 
juoma-astiat. Juoma-astioiden tai juottolaitteiden on oltava lämmitettäviä, jollei muutoin 
pystytä varmistamaan juomaveden sulana ja sopivan lämpöisenä pysymistä. 

13§ 2 mom. 

Vasikka on ruokittava ja juotettava vähintään kaksi kertaa päivässä. Sairaan tai 
vahingoittuneen vasikan saatavilla on oltava jatkuvasti puhdasta vettä. Kuumalla säällä 
kaikkien vasikoiden saatavilla on oltava jatkuvasti puhdasta vettä. Nautojen juoma-astiat ja 
juottolaitteet on pidettävä puhtaina. Virtsa ja ulosteet eivät saa liata rehua tai juomavettä. 

 

3.1. Lampaiden ja vuohien ruokinta 

VNa 589/2010 

11 §  

Jos rehua ei ole vuohille jatkuvasti tarjolla, ryhmän kaikkien eläinten on voitava ruokinta-
aikana syödä samanaikaisesti. Tällöin ruokintahäkin reunan pituuden kiliä kohden on oltava 
vähintään 20 senttimetriä, nuorvuohta kohden vähintään 33 senttimetriä, täysikasvuista 
vuohta kohden vähintään 40 senttimetriä ja tiinettä kuttua kohden vähintään 45 senttimetriä. 2 
mom. 

 



Poistetut vähimmäistasot: 

Näitä säädöksissä asetettuja vaatimuksia on noudatettava kaikilla eläintiloilla, vaikka 
näistä ei makseta erikseen korvausta.    

1.1.Nautojen ruokinta ja hoito 

eläinsuojeluasetus 396/1996, muutoksineen 

4 § 1–2 mom. 

Eläimen pitopaikka on pidettävä puhtaana. 

Pitopaikka ja siihen liittyvät sellaiset laitteet, joista eläinten terveys ja hyvinvointi riippuvat, 
on tarkastettava vähintään kerran päivässä. Eläinten terveyttä tai hyvinvointia vaarantavat 
viat on korjattava välittömästi ja, jollei se ole mahdollista, on ryhdyttävä muihin tarpeellisiin 
toimiin, jotta eläinten terveys ja hyvinvointi voidaan turvata vikojen korjaamiseen saakka. 

8 § 

Hoidossa olevan eläimen terveydestä ja yleisestä hyvinvoinnista sekä eläimen puhtaudesta ja 
sen tarvitsemasta muusta kehonhoidosta on huolehdittava. 

9 § 1 mom. 

Hoidossa olevalle eläimelle on annettava sille sopivaa hyvälaatuista ruokaa ja juomaa. 
Ruokinnassa on otettava huomioon kunkin eläimen tarpeet ja varmistettava, että jokainen 
eläin saa ravintoa riittävästi. 

VNa 592/2010  

13§ 3 mom. 

Vasikan rehussa on oltava riittävästi rautaa siten, että vasikan veren keskimääräinen 
hemoglobiinipitoisuus on vähintään 4,5 millimoolia litrassa verta. Vasikan on saatava kahden 
viikon iästä alkaen päivittäin korsirehua. Korsirehun määrää on lisättävä siten, että kahdeksan 
viikon ikäiselle vasikalle annetaan vähintään 50 grammaa ja 20 viikon ikäiselle vasikalle 
vähintään 250 grammaa korsirehua päivittäin. 

VNa 592/2010  

5 § 2 mom. 

Jos eläinten terveys ja hyvinvointi on riippuvainen koneellisesta ilmanvaihtojärjestelmästä, 
eläinsuojassa on oltava mahdollisuus eläinten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittävän 
ilmanvaihdon järjestämiseen myös koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän häiriöiden aikana. 
Koneellisessa ilmanvaihtojärjestelmässä on tällöin oltava hälytysjärjestelmä, joka antaa 
hälytyksen toimintahäiriön sattuessa. Hälytysjärjestelmän toimivuus on testattava 
säännöllisesti. 



1.2a, 1.2b ja 1.2c. Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 

eläinsuojelulaki 247/1996, muutoksineen 

5 § 1 mom. 

Hoidossa olevaa eläintä ei saa jättää hoidotta tai hylätä. Eläimen on saatava riittävästi sille 
sopivaa ravintoa, juotavaa ja muuta sen tarvitsemaa hoitoa. Eläimen sairastuessa sen on 
saatava asianmukaista hoitoa. Eläimen hyvinvointi ja olosuhteet on tarkistettava riittävän 
usein. 

eläinsuojeluasetus 396/1996, muutoksineen 

4 § 1 mom. 

Eläimen pitopaikka on pidettävä puhtaana. 

8 § 

Hoidossa olevan eläimen terveydestä ja yleisestä hyvinvoinnista sekä eläimen puhtaudesta ja 
sen tarvitsemasta muusta kehonhoidosta on huolehdittava. 

9 § 1 mom. 

Hoidossa olevalle eläimelle on annettava sille sopivaa hyvälaatuista ruokaa ja juomaa. 
Ruokinnassa on otettava huomioon kunkin eläimen tarpeet ja varmistettava, että jokainen 
eläin saa ravintoa riittävästi. 

 

1.5a ja 1.5b. Nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat 

Eläinsuojeluasetus 396/1996, muutoksineen 

4 § 1 mom. 

Eläimen pitopaikka on pidettävä puhtaana. 

VNa 592/2010  

11 § 3 mom. 

Nautaryhmiä yhdistettäessä tai tuotaessa uusia eläimiä karjaan on erityistä huomiota 
kiinnitettävä sosiaalisten suhteiden uudelleenmuodostumisesta mahdollisesti aiheutuviin 
käyttäytymisongelmiin. 

 

 



2.8. Sikojen sairas- ja hoitokarsinat 

eläinsuojeluasetus 396/1996, muutoksineen 

4 § 1 mom. 

Eläimen pitopaikka on pidettävä puhtaana. 

VNa 629/2012, muutoksineen 

4 § 3-5 mom. 

Sikojen on pitopaikassaan voitava nähdä muita sikoja ja niillä on oltava mahdollisuus 
sosiaaliseen kanssakäymiseen. Emakoita ja ensikoita voidaan kuitenkin viikkoa ennen 
porsimista ja porsimisen ajan pitää siten, ettei niillä ole näköyhteyttä muihin sikoihin. 

Sikojen pitoon tarkoitetut eläinsuojat, karsinat, varusteet ja laitteet on pidettävä puhtaina ja 
tarvittaessa desinfioitava. Eläinsuojassa on huolehdittava jyrsijöiden ja muiden haittaeläinten 
torjunnasta. Sialla on oltava pitopaikassa erillinen makuu-, ruokinta- ja ulostamisalue. 
Makuualueen on oltava puhdas, kuiva, lämpötilaltaan sioille sopiva ja tarvittaessa 
asianmukaisesti viemäröity. 

Sikojen pitopaikassa on oltava sairaita, vahingoittuneita tai muusta syystä toisista sioista 
erotettuja sikoja varten tilaa vähintään 5 prosenttia sikojen pitopaikan kokonaiseläinmäärän 
tilantarpeesta. 

15 § 4 mom. 

Sikojen juoma-astiat ja juottolaitteet on pidettävä puhtaina. On huolehdittava siitä, että virtsa 
ja ulosteet eivät likaa rehua tai juomavettä. Sikojen ruokintaan käytettävän ruokintakaukalon 
on oltava liitteen 3 kohdan mukainen, jollei rehua ole jatkuvasti tarjolla. 

 

3.1.  Lampaiden ja vuohien ruokinta 

eläinsuojelulaki 247/1996, muutoksineen  

5 § 1 mom. 

Hoidossa olevaa eläintä ei saa jättää hoidotta tai hylätä. Eläimen on saatava riittävästi sille 
sopivaa ravintoa, juotavaa ja muuta sen tarvitsemaa hoitoa. Eläimen sairastuessa sen on 
saatava asianmukaista hoitoa. Eläimen hyvinvointi ja olosuhteet on tarkistettava riittävän 
usein. 

 

 

 



3.3. Lampaiden ja vuohien hoito 

eläinsuojelulaki 247/1996, muutoksineen 

26 a § 1–2 mom. 

Tuotantoeläinten omistajan tai pitäjän on pidettävä kirjaa tuotantoeläimille annetusta 
lääkinnällisestä hoidosta ja kuolleiden eläinten lukumääristä. 

Kirjanpitoa elintarviketuotantoa varten pidettävien tuotantoeläinten lääkinnällisestä hoidosta 
on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan ja kirjanpitoa kuolleiden eläinten lukumääristä 
sekä kirjanpitoa muuta kuin elintarviketuotantoa varten pidettävien tuotantoeläinten 
lääkinnällisestä hoidosta vähintään kolmen vuoden ajan sen vuoden päättymisestä lukien, 
jolloin kirjanpitoon viimeksi kirjattiin eläintä koskeva merkintä. Kirjanpito on vaadittaessa 
esitettävä aluehallintovirastolle, kunnaneläinlääkärille, kunnan terveydensuojeluvalvontaa 
hoitavalle viranhaltijalle, poliisille, tarkastuseläinlääkärille, rajaeläinlääkärille ja 
eläinsuojeluvalvojalle. 

Laki eläinten lääkitsemisestä 387/2014 

20 § 

Eläimen omistajan tai haltijan on pidettävä kirjaa kaikista tuotantoeläimelle annetuista 
lääkkeistä. 

Eläimen omistajan tai haltijan, jolle eläinlääkäri luovuttaa lääkkeitä 16 §:n mukaisesti, on 
kirjattava tiedot kaikista tuotantoeläimelle annetuista lääkkeistä terveydenhuollon 
seurantajärjestelmään, jos järjestelmässä on sellainen mahdollisuus, tai muuhun vastaavaan 
sähköiseen järjestelmään, josta tiedot ovat siirrettävissä terveydenhuollon 
seurantajärjestelmään. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä tavasta pitää 
kirjaa, kirjanpitoon ja terveydenhuollon seurantajärjestelmään tai muuhun sähköiseen 
järjestelmään kirjattavista tiedoista ja tietojen säilyttämisajasta. 

 

 

 

 


