
Eläintuet 2015

EU- eläinpalkkiot

Kansalliset kotieläintuet

Eläinten hyvinvointikorvaus



Kaikkien tuenhakijoiden tulee jättää osallistumisilmoitus päätukihaun yhteydessä, 

sähköisesti Vipu-palvelun kautta tai lomakkeella 184.

Tuen hakeminen



EU:n eläinpalkkiot

Mikä muuttuu?

Aktiiviviljelijä voi hakea eläinpalkkioita

Kaikki palkkiot rekisteriperusteisia, 

määräytymisjakso: 1.1.– 31.12.

Eläinyksikkökertoimia ei jatkossa ole enää käytössä.



Nautapalkkio

Emolehmät (koko maa)

Emolehmähiehot (koko maa)

Sonnit ja härät (koko maa)

Saaristohiehot (AB-alueen ulkosaaristo)

Teurashiehot (AB-alue, pois lukien ulkosaaristo)



Nautaeläinpalkkiot

Palkkio maksetaan

Tukikelpoisuuspäivien perusteella: emolehmät 

ja emolehmähiehot, sonnit ja härät, 

saaristohiehot ja lypsylehmät

Viivepäivät alentavat tukikelpoisuuspäivien 

perusteella maksettavaa palkkiota

Teurasperusteisesti: teurashiehot



Kaikki emolehmähiehot palkkiokelpoisia eläimiä

Sonnien ja härkien palkkiokelpoisuusikä: 

6 kk – alle 20 kk

Hieholla käyttötapa määrää, mitä hiehopalkkiota 

eläimestä maksetaan.

Nautapalkkiot



Käyttötapa

Palkkio Käyttötapa

Emolehmähieho

(väh. 8 kk ─ enintään 4 v.)
emolehmä

Saaristohieho

(väh. 6 kk ─ enintään 4 v.)
maidontuotanto

Teurashieho 

(enintään 4 v.)
muu kuin emolehmä



AB-alueen 

ulkosaaristo

€/ eläin/ tukiv.

Manner-

Ahvenanmaa

€/ eläin/ tukiv.

Muu AB-alue

€/ eläin/ tukiv.

C-alue

€/ eläin/ tukiv.

Emolehmä ja 

emolehmähieho
600 360 360 140

Sonni ja härkä 860 560 480 160

Teurashieho - 250 250 -

Saaristohieho 300 - - -

Lypsylehmä 700 800 520 -

Palkkiotasot

1. erä 1.1.-30.6.2015, 2. erä 1.7.-31.12.2015



Lammas- ja vuohipalkkiot

Uuhipalkkio (AB-alue)

Kuttupalkkio (AB-alue)

Teuraskaritsa- ja kilipalkkio (koko maa)



Lammas- ja vuohipalkkiot

Uuhikiintiöt ja 100 päivän tilallapitoaika

poistuvat

Minimieläinmäärä: keskimäärin vähintään 20 

palkkiokelpoista uuhta/kuttua.

Tukikelpoisuuspäivien perusteella: uuhet ja

kutut

Viivepäivät alentavat tukikelpoisuuspäivien

perusteella maksettavaa palkkiota

Teurasperusteisesti: teuraskaritsat ja teuraskilit



Lammas- ja vuohipalkkiot

Palkkiokelpoinen

uuhi → vähintään 1 karitsa/ uuhi/ vuosi

ku3u → vähintään 400 l maitoa/ ku3u/ vuosi

karitsa: enintään 12kk, poikimaton ja ruhopaino  vähintään 18 kg

kili: enintään 18kk, poikimaton ja ruhopaino vähintään 15 kg

Vuoden 2015 poikimis- ja teurasilmoitukset tallennettuna 

lammas- ja vuohirekisteriin 31.1.2016 mennessä. 



Lampaat

AB-alueen 

ulkosaaristo

€/ eläin/ tukiv.

Manner-

Ahvenanmaa

€/ eläin/ tukiv.

Muu AB-alue

€/ eläin/ tukiv.

C-alue

€/ eläin/ tukiv.

Teuraskaritsat

ja teuraskilit
40 40 40 40

Uuhet 100 70 50 -

Kutut 150 150 150 -

Palkkiotasot

Määräytymisjakso: 1.1.- 31.12.2015



Teuraspalkkiot

Teurashieho sekä teuraskaritsa- ja kilipalkkiot

Teuraspalkkion saa vain Maaseutuviraston 

hyväksymässä laitoksessa teurastetusta eläimestä. 

Lista hyväksytyistä teurastamoista: www.mavi.fi → 

Tuet ja palvelut → viljelijä → Nautapalkkio/

Lammas- ja vuohipalkkiot



KANSALLISET KOTIELÄINTUET



Hakijan edellytykset

� Yli 18-v.

� Puolisolla voi täyttää ikäehtoa

� Yhteisössä väh. yksi osallinen yli 18-v.

� Ei enää 68 v yläikärajaa ja MYEL-ehtoa

� Hallinnassa väh. 5 ha peltoa 



Sika- ja siipikarjatalouden tuki

� AB-alueella sika- ja siipikarjatalouden 
Etelä-Suomen tuki, C-alueella pohjoinen 
tuki

� Hakijalla oltava viitemäärä

� Eläintiheyden oltava riittävä 

� Väh. 0,35 ey/tukikelpoinen peltoha

� Kuluvan tukivuoden eläinmäärä ja peltoala 



Sika- ja siipikarjatalouden tuki

� Keskimääräistä eläinmäärää tarkastellaan 
koko kalenterivuodelta (1.1.-31.12.2015)

� Nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen 
eläinmäärät suoraan eläinrekistereistä

� Siipikarjan ja hevosten määrät ilmoitettava 
tarvittaessa sähköisesti tai lomakkeella 461 
viimeistään 29.1.2016

� Tukisovelluksessa eläintiheyden laskenta



Pohjoinen kotieläintuki

� Koko C-alueella emolehmät, 

emolehmähiehot, sonnit, härät, 

teurashiehot, uuhet, kutut ja hevoset

� Teurassonnit ja -härät vain C3- ja C4-

alueilla



Pohjoinen kotieläintuki

� Nautojen ey-tuen määräytymisjakso 

kalenterivuosi (1.1.-31.12.)

� Nautatukien osallistumisilmoitusten 

voimassaolo päättynyt 31.12.2014

→ Viljelijän osallistu3ava uudelleen 

vuonna 2015



Pohjoinen kotieläintuki

� Uuhituesta poistuneet kiintiö ja 100 

päivän pitoaika

� Uuhi- ja kuttutuet rekisteriperusteisia

� Tuen määräytymisjakso kalenterivuosi 

� Tuki eläinten kalenterivuoden aikana kerryttämien 

tukikelpoisuuspäivien perusteella lasketun 

keskimääräisen ey-määrän mukaan



Pohjoinen kotieläintuki

� Tukikelpoisten eläinten määrää rajaa 

uuhilla vuonna 2014 syntynyt 

karitsamäärä, kutuilla tukivuonna 2015

tuotettu hyväksytty maitomäärä
� Poikimiset rekisteriin 31.1.2016 mennessä

� Kuttujen maidontuotannosta kuntaan lomake 410 

viimeistään 29.1.2016

� Karitsointipoikkeuksen käytöstä ilmoitettava 

lomakkeella 468 viimeistään 30.4.2015



Pohjoinen kotieläintuki

� Tukeen oikeuttavia uuhia oltava väh. 2 ey 

(= 10 kpl) 

� Tukeen oikeuttavia kuttuja oltava väh. 1,0 

ey (= 5 kpl) 

� Uuhen ja kutun ey-kerroin 0,20



Pohjoinen kotieläintuki

� Tukisovelluksessa tukityypit:

� 1610 Pohjoinen kotieläintuki (naudat, 

hevoset)

� 1613 Uuhien pohjoinen kotieläintuki

� 1614 Kuttujen pohjoinen kotieläintuki



Osallistumisilmoitus

� Nautojen, uuhien ja kuttujen tuki haetaan 
osallistumisilmoituksella 

� Sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 
184 viimeistään 30.4.2015 

� Voimassa toistaiseksi

� Ennakkoa hakevan viljelijän palautettava 
osallistumisilmoitus jo ennakkoa 
hakiessaan



Osallistumisilmoitus

� Koko tilan hallinnan siirrossa jatkaja ei voi 

enää osallistua tai siirtää osallistumista 

lomakkeella 156

→ Uusi lomake 462, joka palautettava

lomakkeen 156 kanssa



SIKATALOUDEN KRIISITUKI



Sikatalouden kriisituki

� Myönnetään koko maassa muuna 

kansallisena tukena sikataloutta 

harjoittaville hakijoille 

� Haettava kunnasta lomakkeella 460

viimeistään 23.3.2015

� Hakija voi valita max. 2 eläinmääräluokkaa 

(emakkojen määrä ja/tai lihasikojen määrä)



Sikatalouden kriisituki

� Voidaan myöntää enintään sen 
eläinmäärän perusteella, mikä oli hakijan 
hallitsemien emakkojen ja lihasikojen 
keskimääräinen lukumäärä sikarekisterissä 
1.9.–1.12.2014 

� Ei voida käyttää vakiintunutta eläinmäärää, 
poikkeusta tai ylivoimaista estettä

� Myönnetään de minimis -tukena 



Sikatalouden kriisituki



Sikatalouden kriisituki

� Tuen myöntämisen rajoitus:

� Hakijan maatalousalalla myönnettyjen de minimis 
-tukien yhteismäärä ei yli 15 000 € verovuonna + 
ed. 2 verovuotena ja

� kaikentyyppisten hakijalle viitekaudella 
myönnettyjen de minimis -tukien yhteismäärä ei 
yli 200 000 €



Sikatalouden kriisituki

� Jos kriisituki ylittää 15 000 euroa, makset-

tava tuki alennetaan enintään 15 000 

euroon 

� Yhden tilan eläimet voidaan lukea vain 

yhden sellaisen hakijan hyväksi, joka on 

hallinnut tilaa koko tuen määräytymiskau-

den ajan



Sikatalouden kriisituki

� Voidaan myöntää enintään 3,7 milj. euroa 

� Yksikkötukea alennetaan, jos tukeen 

oikeutetun eläinmäärän perusteella 

laskettava tuen määrä ylittää 

enimmäismäärän

� Tuki maksetaan vuoden 2015 aikana 



Esityksen tiedot perustuvat 

valmistelutilanteeseen marraskuussa 2014. 

Varmistathan lopulliset ehdot ennen 

tukihakua 2015

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK)

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020



Eläinten hyvinvointikorvauksen tavoitteet

Eläinten hyvinvoinnin kohentuminen

Tuotantoeläinten lajinmukaisemman hoidon edistäminen

Viljelijöiden tietoisuuden lisääminen eläinten hyvinvointiin vaikuttavista 

tekijöistä – myös maatilojen neuvonnan kautta

Vastaaminen kuluttajien odotuksiin 

Laidunnus lisää eläinten hyvinvointia ja vaikuttaa myös maisemanhoitoon



Taustaa toimenpiteistä 

Komission delegoidussa asetuksessa on määritelty asiat, joihin eläinten 

hyvinvointikorvausten ehtojen on perustuttava 

a) Eläinten luontaisia tarpeita paremmin vastaava juotto ja ruokinta

b) Olot eläinsuojissa, kuten eläinten käytössä oleva tila, kuivikkeet

c) Ulkotiloihin pääsy

d) Nukutusaineen ja rauhoittavan lääkityksen käyttö tapauksissa, missä 

silpominen tai kastraatio on tarpeellista



Yleistä

Eläinten hyvinvointikorvaukset valmisteltiin laajassa työryhmässä, lisäksi eläinlajikohtaisia

asiantuntijaryhmiä

Korvaukset tulonmenetysten ja kustannusten sekä aiheutuvien hyötyjen perusteella 

(MTT:n laskelmat)

Ehtojen on ylitettävä peruslainsäädännön vaatimukset

Ehdot naudoille ja sioille sekä uutena mukaan tuleville lampaille, vuohille ja siipikarjalle

Samasta asiasta ei päällekkäistä tukea

•Luomukotieläintila ei voi valita niitä ehtoja, joita noudatetaan jo luomusääntöjen 

mukaan



Yleistä (2/3)

Aktiiviviljelijä-vaatimus, ei yläikärajaa

Kaikki vanhat sitoumukset katkeavat 30.4.2015, mahdollisuus antaa uusi 1.5.2015

Eläinlajikohtaiset 1-vuotiset sitoumukset, joita voi jatkaa vuosittain 

1. kausi poikkeus: 1.5.2015-31.12.2016

Tuen määräytymisjakso kalenterivuosi:

Sama jakso ja samat ey-kertoimet kuin muissa eläintuissa

Eläintiedot poimitaan pääsääntöisesti rekistereistä – sioilla ja siipikarjalla 

laskentapäivät (kuukausittaiset määrät tai teuraserät)

Tuen maksu keväällä 2016  



Yleistä (3/3)

Nautojen ja sikojen ehtoja on muokattu toimeenpano kokemusten ja uusien EU-asetusten 

perusteella

• Terveydenhuoltosopimus, -käynti ja –suunnitelma eivät voi jatkossa olla 

mukana

Neuvonta - toimenpiteen kautta  voi saada terveydenhuoltosuunnitelmat 

ja hyvinvointiin liittyvää neuvontaa

Valintakriteerien käyttö, jos määrärahat eivät riitä

• Olemassa olevan sitoumuksen jatkaminen

Korvaus maksetaan vain toimenpiteeseen kuuluvalle eläinryhmälle: esim. lypsykarjatila 

pitää 30 vasikkaa vuosittain kasvatuksessa. Näistä kertyy         0 - 6 kk ikäisiä 

vasikoita vuodessa: 30 x 0,4 (vasikan kerroin) x 0,5 vuotta = 6 ey



1. Nautojen hyvinvointikorvauksen ehdot 

Aiempia ehtoja on muokattu toimeenpanokokemusten ja komission palautteen 

perusteella

• Vähimmäiseläinmäärä 15 eläinyksikköä, pitää täyttyä koko ajan

• Ruokinta ja hoito koskee tilan kaikkia nautoja, muut ehdot ao. ryhmää

Toimenpiteet:

1.1. Ruokinta ja hoito

1.2. Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen (a, b tai c)

1.3. Nautojen pito-olosuhteiden parantaminen (a tai b)

1.4. Nautojen laidunnus ja jaloittelu (a tai b)

1.5. Sairas-, hoito- ja poikimakarsinat (a ja/tai b)



1.1. Nautojen ruokinta ja hoito

Eläinryhmäkohtainen voimassa oleva (pvm), karkearehun rehuanalyysiin (pl. laidun) 

perustuva ruokintasuunnitelma (1 kk vasikoista lähtien) ja tuotannonseuranta

Riittävä karkearehumäärä ja jatkuva veden saanti -> kuntoluokka

Eläinten pito

Ei yksinään, lihanautoja ei saa pitää kytkettyinä eikä eri sukupuolta olevia yli 8 kk 

eläimiä samassa karsinassa (poikkeus esim. astutussonnit ja härät)

Suunnitelma toimintahäiriöiden osalta

Laiterikot ja vesi- ja sähkökatkot

Suunnitelma ja valmius tarvittaessa varavoimaan



1.2. Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen

1.2a. Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen I

•Alle 6 kk vasikat

•Ryhmäkarsinassa pito 1 kk lähtien, pinta-alavaatimus 

•Makuualue kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä

•Juottokaudella tuttijuotto ja karkearehua vapaasti 1 vk ->

•Nupoutuksen saa tehdä vain eläinlääkärin antamaa kivunlievitystä käyttäen

1.2b. Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen II

•Sama kuin 1.2a ilman pinta-alavaatimusta

1.2c. Emolehmien vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen

•Alle 6 kk liharotuiset vasikat

•Karkearehua jatkuvasti tarjolla 1 vk->

•Pinta-alavaatimus emo + vasikka 10 m2

•Makuualue kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä 

•1.2c:n voi valita vain puhdas emolehmätila. Jos on lisäksi välitysvasikoita tai 

lypsylehmiä, voi valita vain 1.2a:n tai 1.2b:n



1.3. Nautojen pito-olosuhteiden parantaminen

Jos tilalla on vain ulkona kasvatettavia nautoja, ei voi valita. Korvausta ei makseta 

Biisoneille eikä Ylämaan karjalle (Highland Cattle).

Vain toisen voi valita.

1.3a. Vähintään 6 kk ikäiset naudat

•Makuualue kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä

•Lihanautaa (myös emolehmät ja –hiehot) ei saa pitää kytkettynä

1.3b. Vähintään 12 kk ikäiset lihantuotantourokset

•Makuualue kuivitettu tai pehmentävät rakenteet rakolattiassa

•Ryhmäkarsinoissa tilaa 4,5 m2 / eläin ja kylmäkasvatuksessa 6,5 m2

•Nautaa ei saa pitää kytkettynä



1.4. Nautojen laidunnus ja jaloittelu

Jos tilalla on vain ulkona kasvatettavia nautoja, ei voi valita. Korvausta ei makseta 

Biisoneille eikä Ylämaankarjalle (Highland Cattle). Ei voi valita luomunautatiloille. Vain 

toisen voi valita.

Laidunnuksesta ja jaloittelusta on pidettävä kirjaa.

1.4a. Laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella

•Vähintään 6 kk naudat laitumella 60 pv 1.5.-30.9 ja jaloittelu muina aikoina 2 

kertaa / vk sään salliessa 

•Sonnien laidunnus voidaan korvata jaloittelutarhalla; pinta-alavaatimus 6 m2 

/ nauta (tarha aina vähintään 50 m2)

1.4b. Pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella

•Vähintään 6 kk naudat, ei sonneja, laitumella 90 pv 1.5.-30.9



Jos valitsee molemmat, vaatimus on a + b määrät

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

•Lypsymahdollisuus sairaskarsinassa

•Kiinteäpohjainen, kuivitettu ja pehmeä makuualusta

•Eläimen tai tilan lämpimänä pito

•Kiinteiden tai osista koottavien erillisten karsinoiden määrä  1 / 20 lehmää, pinta-

alavaatimus 11 m2 / eläin

1.5b. Nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat

•Muut naudat kuin alle 2 kk vasikat ja lypsylehmät + emolehmät

•Pehmennetty rakolattia mahdollinen yli 6 kk ikäisille naudoille 

•Kiinteiden tai osista koottavien erillisten karsinoiden määrä  1 / 50 nautaa, pinta-ala 

vaatimus 6  m2 / eläin alle 12 kk naudoille ja 10  m2  / eläin yli 12 kk ikäisille

1.5. Nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat



Neliömäärän tulee täyttyä aina eli valvontahetken tilanne ratkaisee. Alkavaa 50 

vähintään 12 kuukauden ikäistä nautaa kohti on oltava kooltaan 10 m2 karsinoita 

mutta yhteismäärältään alkavaa 50 nautaa kohti riittää yksi karsina. 

1. Lasketaan karsinoiden määrä (1/alkavaa 50 eläintä)

2. Lasketaan 10 m2 - karsinoiden kokonaismäärä (alkava 50/yli 12 kk eläimet)

3. Loput karsinoista on 6 m2 - karsinoita

Esimerkki: 

• alle 50 kpl eri-ikäistä nautaa (ei lypsylehmät) -> yksi 10 m2 karsina

• 45 kpl alle 12 kk nautaa ja 45 kpl vähintään 12 kk nautaa ->                                

2 karsinaa: 6 m2 + 10 m2 = 16 m2

• 35 kpl alle 12 kk nautaa ja 55 kpl vähintään 12 kk nautaa -> 

2 karsinaa: 2 x 10 m2 = 20 m2

• 130 kpl alle 12 kk nautaa ja 110 kpl vähintään 12 kk nautaa -> 

5 karsinaa: 2 x 6 m2 + 3 x 10 m2 = 42 m2

• 130 kpl alle 12 kk nautaa ja 140 kpl vähintään 12 kk nautaa -> 

6 karsinaa: 3 x 6 m2 + 3 x 10 m2 = 48 m2

Karsinoiden lukumäärää tarvitaan laskennassa mutta valvonnassa katsotaan vain 

kokonaisala, joka voi muodostua eri karsinamääristä (kunhan niiden minimialat 

täyttyvät).

1.5b. Nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat



Nautojen hyvinvointikorvauksen määrät 

1.1. Nautojen ruokinta ja hoito 11

1.2a Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen I 439

1.2b Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen II 292

1.2c. Emolehmien vasikoiden pito-olosuhteiden 

parantaminen 234

1.3a Vähintään 6 kuukauden ikäisten nautojen pito-

olosuhteiden parantaminen 43

1.3b Vähintään 12 kuukauden ikäisten lihantuotantoon 

kasvatettavien urospuolisten nautojen pito-olosuhteiden 

parantaminen 126

1.4a Nautojen laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu 

laidunkauden ulkopuolella 46

1.4b Nautojen pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella 24

1.5a Lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito ja 

poikimakarsinat 15

1.5b Nautojen sairas-, hoito ja poikimakarsinat 15



2.Sikojen hyvinvointikorvauksen ehdot

Vähimmäiseläinmäärä 15 eläinyksikköä (pitää täyttyä koko ajan pl. tuotantotauot)

2.1. Ruokinta ja hoito

2.2. Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu

2.3. Emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantaminen

2.4. Parannetut porsimisolosuhteet

2.5. Vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen

2.6. Kastraatiokivun poistaminen ja vaihtoehdot kirurgiselle kastraatiolle

2.7. Virikkeet

2.8. Sairas- ja hoitokarsinat



2.1. Sikojen ruokinta ja hoito

Koskee tilan kaikkia sikoja, pl vieroittamattomat porsaat

Kirjallinen laskelmiin perustuva eläinryhmäkohtainen ruokintasuunnitelma

Oltava saatavilla jatkuvasti riittävästi hyvälaatuista vettä 

Porsastuotantosikaloissa kirjallinen tuotantosuunnitelma: siemennys- ja 

vieroitusaikataulut, tuotantoprosessin suunnittelu

Kirjallinen ajantasainen suunnitelma ja oma sähköntuotannon varajärjestelmä 

toimintahäiriöiden varalle



2.2. Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu

Vähintään 8 kk emakot ja ensikot

Jaloittelu sään salliessa päivittäin 1.5.-30.9. tai ympäri vuoden vähintään 2 kertaa/vk. 

Eläintautisyyt voivat rajoittaa ulkoilua ja ne otetaan huomioon. 

Mahdollisuus tonkia  ja kesällä rypeä

Ulkoilusta pidettävä kirjaa

Luomusikatila ei voi valita.



2.3. Emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantaminen

Vähintään 8 kk emakot ja ensikot

Ryhmäkarsinassa häkkien ulkopuolisen esteettömän lattian kokonaispinta-ala vähintään 

2,25 m2 /eläin, josta 1,3 m2/eläin on oltava kiinteäpohjaista, hyvin kuivitettua 

makuualustaa

Luomusikatila ei voi valita



2.4. Parannetut porsimisolosuhteet

Vähintään 8 kk emakot ja ensikot

Vapaa porsiminen (poikkeusmahdollisuus: porsitushäkki 7 vrk)

Porsituskarsinan pinta-ala vähintään 6 m2 , josta pikkuporsaille vähintään 1 m2 ja 

karsinarakenteilla suojattua tilaa

Porsailla oltava hyvin kuivitettu makuualue, johon kaikki porsaat mahtuvat yhtä aikaa 

makuulle

Pesäntekomateriaalia oltava jatkuvasti tarjolla porsimiseen asti

Luomusikatila ei voi valita



Vieroitetut porsaat ja lihasiat

Hyvin kuivitettu, kiinteäpohjainen makuualue, johon kaikkien sikojen tulee mahtua 

samanaikaisesti

Kuivitus joko kestokuivitusta tai kuivikkeita ja kaksi-ilmastokarsina tai lihasikaloissa 

lattialämmitys yhdistettynä runsaaseen kuivitukseen

Virike-toimenpiteen (2.7) valinnut ei voi valita 

Luomukotieläintila ei voi valita

2.5. Vieroitettujen porsaiden ja 

lihasikojen karsinoiden kuivittaminen



2.6. Kastraatiokivun poistaminen ja 

vaihtoehdot kirurgiselle kastraatiolle

2.6a. Kivunlievitys:

•Porsastuotantosikaloiden 0-3 kk karjuporsaat

•Kirurgisen kastraation yhteydessä ja sen jälkeen jälkikivun hoitoon kipulääkettä 

injektiona (tai suun kautta)

2.6b. Immunokastraation käyttö: 

•Urospuoliset lihasiat lihasikaloissa ja yhdistelmäsikaloissa

•Immunokastraatiorokote annetaan kahdesti eri ohjeistusta noudattaen



2.7. Sikojen virikkeet

Kaikki siat, pl. vieroittamattomat porsaat

Oltava sekä kiinteitä että päivittäin lisättäviä 

• Kiinteitä  paikallaan pysyviä luonnonmateriaalista valmistettuja 

vähintään 1 kpl / 6 sikaa

• Päivittäin lisättävää irtainta ainesta niin paljon, että karsinan kaikki 

siat voivat käyttää niitä samanaikaisesti

Ei voi valita samanaikaisesti vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen karsinoiden 

kuivittaminen-toimenpiteen (2.5) kanssa



Kaikki siat pl vieroittamattomat porsaat

Sairaan tai vahingoittuneen sian siirto sairas- ja hoitokarsinaan, jossa esim. jatkuvasti 

riittävästi hyvälaatuista vettä tarjolla

Karsinassa voi olla useampia sikoja mutta erilleen aitaamismahdollisuus oltava

Kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu makuualue kaikille

Käytettävissä eläimen lämmitysmahdollisuus

2.8. Sairas- ja hoitokarsinat
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3. Lampaiden ja vuohien 

hyvinvointikorvauksien ehdot

Oltava vähintään 5 eläinyksikköä lampaita ja/tai vuohia.

Hakijalla on oltava hallinnassaan vähimmäismäärä eläimiä koko sitoumuskauden ajan.

3.1. Lampaiden ja vuohien ruokinta (ruokintasuunnitelma, karkea rehu ja vesi)

3.2. Lampaiden ja vuohien pito-olosuhteiden parantaminen (makuualue, pinta-

alavaatimukset, karitsakamarit)

3.3. Lampaiden ja vuohien hoito (kerintä, loistorjunta, sairas- hoito ja karitsointikarsinat, 

vesi)

3.4. Lampaiden ja vuohien laidunnus a) laidunkaudella (60 pv) ja jaloittelu laidunkauden 

ulkopuolella (1 krt/v) tai 

b) pitkäaikainen laidunnus (90 pv) laidunkaudella



3.1. Lampaiden ja vuohien ruokinta

Kaikki lampaat ja vuohet

Lammas- ja vuohitilalla oltava kirjallinen laskelmiin perustuva eläinryhmäkohtainen 

voimassa oleva ja karkearehun rehuanalyysiin 

perustuva ruokintasuunnitelma, jossa on huomioitu lampaiden kasvuvaihe, tuotostaso ja 

tuotantokauden vaihe sekä vuohien kasvuvaihe, maidontuotantokauden vaihe ja karjan 

tuottama maitomäärä. 

Erillinen ruokintasuunnitelma on tehtävä vähintään sisä- ja ulkoruokintakaudelle

Karkearehua oltava riittävästi saatavilla ja hyvälaatuista vettä oltava jatkuvasti riittävästi 

saatavilla.



3.2. Lampaiden ja vuohien pito-

olosuhteiden parantaminen

Kaikki lampaat ja vuohet 

Karsinoissa oltava kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä makuualue, jonne 

kaikki eläimet mahtuvat samanaikaisesti makaamaan. Lampaille vaadittu pinta-

ala ryhmäkarsinassa kts. liite Vna 587/2010. Vuohien… kts. liite Vna 589/2010

Vieroitetut karitsat ja kilit pidettävä ryhmässä

Karitsoille karitsakamarit 2 viikon iästä alkaen (pinta-ala 0,2 m2/karitsa). Alle 4 kk 

vieroitetut 0,6 m2/karitsa, vähintään 4 kk vieroitetut 1 m2/karitsa.

Kilit alle 6 kk 0,33 m2/kili, vähintään 6 kk 0,6 m2/kili.

Pässit ja vuohipukit on pidettävä ryhmäkarsinassa (pinta-ala 1,7 m2/pässi/pukki), 

poikkeusmahdollisuus yksilökarsinaan.

Yksin pidettävillä lampaalla tai vuohella väh. 2 m2 karsina, kääntyminen 

mahdollista oltava näköyhteys muihin lajitovereihin

Ryhmä- ja yksilökarsinassa on oltava jatkuvasti riittävästi hyvälaatuista vettä 

saatavilla.



3.3. Lampaiden ja vuohien hoito

Kaikki lampaat ja vuohet 

Yli 1-v lampaat kerittävä 2 kertaa/kalenterivuosi, kerintäpäivistä pidettävä 

kirjaa 

Lammas- ja vuohitiloilla on oltava papananäytteenottoon perustuva lois-

torjuntasuunnitelma ja loishäädöt on merkittävä normaaliin lääke-

kirjanpitoon. Papananäyte on otettava vähintään kaksi kertaa vuodessa. 

Sairas- ja hoitokarsinat voidaan koota karsina sairaan ympärille (pinta-ala 

väh. 1,8 m2) tai  yhteiskäyttöinen erilliskarsina (pinta-ala väh. 2,0 m2), jossa 

yksilö voitava tarvittaessa eristää. Tällöin on oltava näköyhteys vähintään 

toiseen yksilöön.

Karsinan on oltava kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu, pehmeä ja siinä on 

oltava eläimen lämmitysmahdollisuus.

Karitsointi- ja sairaskarsinassa eläinten saatavilla on oltava jatkuvasti 

riittävästi hyvälaatuista vettä.

Uuhelle ja vastasyntyneille oltava karitsointikarsina (vähintään 2,2 m2), jossa 

lämmitysmahdollisuus ja/tai tila on lämpöeristetty.



3.4. Lampaiden ja vuohien 

laidunnus ja jaloittelu

3.4a. Laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella

• Vähintään 3 kk ikäiset lampaat ja vuohet (pois lukien 2 viikon kuluessa 

karitsoivat uuhet ja kutut) päästettävä laitumelle 60 pv:nä 1.5.-30.9. 

välisenä aikana ja jaloittelemaan myös laidunkauden ulkopuolella sään 

salliessa vähintään kerran viikossa

3.4b. Pitkäaikainen laidunnus laidunkaudella

• Vähintään 3 kk ikäiset lampaat ja vuohet (pois lukien 2 viikon kuluessa 

karitsoivat uuhet ja kutut) päästettävä laitumelle 90 pv:nä 1.5.-30.9. 

välisenä aikana.

•Laitumella ja jaloittelutarhassa vuohilla on oltava mahdollisuus toteuttaa 

luontaista kiipeilytarvettaan. 

•Laiduntamisesta ja jaloittelusta on pidettävä kirjaa. 

•Laidunnusta ja jaloittelua voidaan rajoittaa väliaikaisesti eläintautisyistä
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4. Siipikarjan hyvinvointikorvausten ehdot

Munivat kanat, broilerit ja kalkkunat, ei emolinnut

Oltava vähintään 1000 kanaa (14 ey), 10 000 broileria (70 ey) tai 2000 

kalkkunaa (60 ey) 

Hakijalla on oltava hallinnassaan vähimmäismäärä eläimiä koko 

sitoumuskauden ajan pois luettuna tuotantotapaan kuuluvat normaalit 

tuotantotauot

Korvaus maksetaan sille siipikarjalle, joka ehdon piirissä

4.1. Siipikarjan ruokinta ja hoito (ruok.suunn., täyd.rehun analysointi,1 vksta

läht. kokon. Jyviä ,ensimmäisinä kasv.päivinä lihasiipik. paperiruok.)

4.2. Broilerien ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden 

parantaminen (teurastamon lihantarkastusraportit)

4.3. Munintakanalan ilmanlaadun parantaminen (lanta pois 3 krt vk, 

viikkokohtaiset NH3-pitoisuudet)

4.4. Siipikarjan virikkeet (riippuvat köydet, puupalat ja muoviesineet)

4.5. Siipikarjan tasot, rampit ja orret (muniville kanoille ei orsia)

4.6. Kanojen ja kalkkunoiden ulkoilu (ympäri vuoden 2 krt. vk)



4.1. Siipikarjan ruokinta ja hoito

Kaikki munivat kanat, broilerit ja kalkkunat

Kirjallinen laskelmiin perustuva eläinryhmäkohtainen ruokintasuunnitelma jossa 

on huomioitu eläinten kasvu, tuotostaso ja tuotantovaihe

Tilalla tehtävästä viljapohjaisesta täydennysrehusta analysoitava valkuainen

Vähintään 1 viikon ikäisille linnuille tarjottava rehun joukossa kokonaisia jyviä 

virikerehuina

Lihasiipikarjalla käytetään ensimmäisinä kasvupäivinä paperiruokintaa, eli 

tarjotaan niiden rehu paperilta. Paperi toimii sen jälkeen virikkeenä.



4.2. Broilereiden ja kalkkunoiden pito-

olosuhteiden parantaminen
Kaikki broilerit ja kalkkunat

Kasvattamon olosuhteista huolehdittava

• Broilereilla mittarina lihantarkastuksessa vesipöhön vuoksi hylättyjen 

ruhojen %-osuus sekä tarkastuseläinlääkärin antamat eräkohtaiset 

jalkapohjatulehdusarvioinnin tulokset. Vesipöhön vuoksi hylättyjen %-

osuus ei  teuraserissä saa ylittää 1 %:ia ja jalkapohjatulehdusarvion on 

oltava alle 40 pistettä. Jos  tulos on alle 30 pistettä, ei vesipöhön vuoksi 

hylättyjä huomioida.

• Kalkkunoilla mittarina teuraseräkohtaiset kokoruhohylkäysten %-

osuudet. Niiden on oltava alle  6,5 % aikavälillä 1.5.-30.9. teurastetuissa 

erissä ja alle 5 % aikavälillä 1.10.- 30.4. teurastetuissa erissä.

• Kokoruhohylkäysprosentissa ei oteta huomioon tuoreiden ruhjeiden, 

murtumien tai muun kuin lintujen kasvattajan toiminnan vuoksi 

hylättyjen %-osuutta.

• Raportit toimitetaan kuntaan (viljelijä). 



4.3. Munintakanalan ilmanlaadun parantaminen

Kaikki munivat kanat

Lanta poistetaan hallista vähintään kolme kertaa viikossa 

Kerroslattiakanaloista lanta poistetaan vain häkkien alta.

Halli-ilman viikkokohtainen ammoniakkipitoisuus  tulee olla avokanalassa alle 18 

ppm ja häkkikanalassa alle 8 ppm

Lannanpoistosta ja ilman ammoniakkipitoisuudesta pidetään kirjaa



4.4. Virikkeet

.Kaikki munivat kanat, broilerit ja kalkkunat

Virikehäkkikanaloihin ei voi valita

Virikkeitä ovat esim. riippuvat köydet, ketjussa riippuvat puupalat tai muoviesineet, 

joita linnut pyörittelevät  

Kalkkunahallin osastoissa tulee olla virikkeitä vähintään 2 jokaista alkavaa 100 m2

kohden

Broileri- ja munintakanahalleissa tulee olla virikkeitä vähintään 4 jokaista alkavaa 100 

m2 kohden



4.5. Tasot, rampit ja orret

Kaikki munivat kanat, broilerit ja kalkkunat; ei kuitenkaan virikehäkkikanaloihin, 

muniville kanoille ei voi valita orsia

Orsia tulee olla vähintään 10 %:lle lihasiipikarjasta niin, että yhtä broileria kohden on 

vähintään 15 cm ortta ja kalkkunaa kohden on vähintään 20 cm ortta

Kaikelle siipikarjalle tulee olla tasoja tai ramppeja tulee vähintään 10 % hallin pinta-

alasta 

Tasojen, ramppien ja orsien tulee olla kestäviä ja turvallisia

Jos kerrosritiläkanalan eläintiheys on enintään 9 kanaa/kanojen käytettävissä oleva 

lattianeliömetri muualla kuin kanalan tasolla, ne voi laskea hyvinvointikorvauksen 

tasoiksi.



4.6. Ulkoilu

Kaikki munivat kanat ja kalkkunat; ei voi valita jos tilalla on  virikehäkikanala tai 

viljelijä on antanut sitoumuksen luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta.  

Ulkoilu ympäri vuoden sään salliessa 2 kertaa viikossa (poikkeuksena 

alkukasvatusaika ja eläintautisyistä johtuva rajoitusaika 1.3.-31.5.)

Ruokintatila on sisällä, kesällä laidun, talvella katettu jaloittelutarha

Mahdollisuus toteuttaa luontaisia käyttäytymismalleja kuten kylpemistä ja 

kuopsuttelua

Ulkoilusta pidettävää kirjaa.
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EHK:n eläinyksikkökertoimet

Käytetään muissakin tukijärjestelmissä

sonnit, lehmät ja muut yli 2-v naudat 1,0

naudat 6 kk - 2 v 0,6

vasikat alle 6 kk 0,4

emakot 0,5

muut siat 0,3

-vieroitetut porsaat: 0-3 kk ikäluokasta mukaan 2/3

lampaat ja vuohet, yli 1 v 0,2

karitsat ja kilit, yli 3 kk 0,06

munivat kanat 0,014

broilerit 0,007

kalkkunat 0,03



Lisätietoa: www.mavi.fi -> oppaat ja lomakkeet

1. Tukihakuopas 2015 (päätukihaku, viljelijätuet)

2. Eläinten hyvinvointikorvaus hakuohje 

3. Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot 2015 - 2016

Asetukset (www.finlex.fi):

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta 121/2015

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta 117/2015


