Nauta- ja sikatiloille lähetetyn Webropol-kyselyn kysymykset

Eläinten hyvinvoinnin tuen vaikutukset
Luonnonvarakeskus (Luke) tekee kevään 2015 aikana maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella selvityksen vuosina
2008–2013 käytössä olleiden eläinten hyvinvoinnin tuen toimenpiteiden vaikutuksista nauta- ja sikatiloilla.
Tutkimusaineisto kerätään pääosin tällä viljelijöille suunnatulla kyselyllä, johon vastataan nimettömästi Internetin
välityksellä. Kyselyn tarkoituksena on selvittää muun muassa sitä, mitä käytännön vaikutuksia eläinten hyvinvoinnin tuella on ollut
tiloilla, ovatko toimenpidettä koskevat ohjeet olleet viljelijän kannalta selkeitä ja helposti ymmärrettäviä sekä minkälaisia
mahdollisia ongelmia toimien toteuttamisessa on ollut.
Tämä kysely on lähetetty eläinten hyvinvoinnin tukea saaneille tiloille ja myös muutamille sellaisille nauta- ja sikatiloille,
jotka eivät ole sitoutuneet tuotantoeläinten hyvinvointia lisääviin toimenpiteisiin. Osoitetiedot on saatu Maaseutuvirastosta.
Vastaamalla kyselyyn sinulla on mahdollisuus vaikuttaa eläinten hyvinvointikorvausten ehtojen sekä koulutusten ja
neuvonnan kehittämistyöhön.
Toivomme että vastaisit kyselyyn 13.3.–29.3. välisenä aikana.
Kyselyyn vastaaminen kestää noin 20 minuuttia.
Tähdellä (*) merkityt kysymykset ovat kaikille vastaajille pakollisia kysymyksiä.
Siirtyessäsi lomakkeella eteen- tai taaksepäin, käytä lomakkeen painikkeita "Edellinen" tai "Seuraava".
Älä klikkaa selaimen omia nuolipainikkeita.
Kyselyä voi jatkaa, mikäli se on jäänyt vastaajalla kesken. Linkki on henkilökohtainen. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.
Kauko Koikkalainen
hankkeen vastuullinen johtaja
Luonnonvarakeskus (Luke)
Sähköposti: kauko.koikkalainen@luke.fi
Puhelin: 029 532 6257

Liite 1

Eläinten hyvinvoinnin tuen vaikutukset

tittelit

Mikä oli tilasi päätuotantosuunta vuosina 2008–2013? *
Maidontuotanto
Naudanlihantuotanto
Porsastuotanto
Sianlihantuotanto
Yhdistelmätuotanto (porsaat kasvatetaan synnyintilalla lihasioiksi)
Muu tuotanto
Kuinka monta lypsylehmää tilallasi oli keskimäärin vuosina 2008–2013? *
Ei yhtään
Alle 25 lypsylehmää
25–50 lypsylehmää
Yli 50 lypsylehmää

Kuinka monta lihanautaa tilallasi oli keskimäärin vuosina 2008–2013? *
Ei yhtään
Alle 50
50–100
Yli 100

Kuinka monta emakkoa tilallasi oli keskimäärin vuosina 2008–2013? *
Ei yhtään
Alle 100
100–300
Yli 300

Kuinka monta lihasikaa tilallasi oli keskimäärin vuosina 2008–2013? *
Ei yhtään
Alle 900
900–1500
Yli 1500

Kuinka monta emakkoa tilallasi oli keskimäärin vuosina 2008–2013? *
Ei yhtään
Alle 100
100–300
Yli 300

Kuinka monta lihasikaa tilallasi oli keskimäärin vuosina 2008–2013? *
Ei yhtään
Alle 900
900–1500
Yli 1500

Oletko saanut eläinten hyvinvoinnin tukea jonakin vuonna? *
Kyllä, vuosina 2008–2011
Kyllä, vuosina 2012–2013
Kyllä, vuosina 2008–2013
En

Jätin sitoutumatta eläinten hyvinvoinnin tukeen vuosina 2008–2011, koska *
(voit valita useita kohtia)

Luovuin kotieläinten pidosta.
.

Minulla ei ollut hallinnassani riittävää määrää eläinyksiköitä (vähintään 10 eläinyksikköä) koko sitoumuskauden ajan.
Viljelijän ikävaatimus ei täyttynyt.
En tiennyt riittävästi eläinten hyvinvoinnin tuesta, jotta olisin voinut sitoutua tukiehtoihin.
Toimenpiteen ehdot olivat epäselviä.
Toimenpiteeseen sitoutuminen olisi lisännyt työnmenekkiä kohtuuttomasti.
Toimenpiteen ehtojen noudattaminen olisi vaatinut isoja investointeja.
Toimenpiteistä maksettava tuki oli liian pieni ottaen huomioon toimenpiteen vaatimat kustannukset.
Eläinten väljemmät pinta-alavaatimukset olisivat vaatineet eläinmäärän vähentämistä.
Tilakohtainen enimmäistuki (5 000 euroa vuodessa) tuli rajoittavaksi tekijäksi.
En halunnut lisävalvontaa tilalleni.
En halunnut lisää byrokratiaa.
Minulla oli aiempia huonoja kokemuksia eläinten hyvinvointia lisäävistä toimenpiteistä.
Millaisia?________________________________
Muu syy, mikä?________________________________

Jätin sitoutumatta eläinten hyvinvoinnin tukeen vuosina 2012–2013, koska *
(voit valita useita kohtia)

Luovuin kotieläinten pidosta.
.

Minulla ei ollut hallinnassani riittävää määrää eläinyksiköitä (vähintään 10 eläinyksikköä) koko sitoumuskauden ajan.
Viljelijän ikävaatimus ei täyttynyt.
En tiennyt riittävästi eläinten hyvinvoinnin tuesta, jotta olisin voinut sitoutua tukiehtoihin.
Toimenpiteen ehdot olivat epäselviä.
Toimenpiteeseen sitoutuminen olisi lisännyt työnmenekkiä kohtuuttomasti.
Toimenpiteen ehtojen noudattaminen olisi vaatinut isoja investointeja.
Toimenpiteistä maksettava tuki oli liian pieni ottaen huomioon toimenpiteen vaatimat kustannukset.
Halusin parantaa tilani eläinten hyvinvointia ja sitä kautta tilani tuotosta.
Eläinten väljemmät pinta-alavaatimukset olisivat vaatineet eläinmäärän vähentämistä.
En halunnut lisävalvontaa tilalleni.
En halunnut lisää byrokratiaa.
Muu syy, mikä?________________________________

Aiotko sitoutua uudella kaudella eläinten hyvinvointikorvauksiin? *
Kyllä
En
En tiedä

Jos haluat, voit perustella miksi aiot tai miksi et aio sitoutua eläinten hyvinvointikorvauksiin tulevalla ohjelmakaudella.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Olen saanut eläinten hyvinvoinnin tukea *
En ole saanut eläinten
2008 2009 2010 2011 2012 2013 hyvinvoinnin tukea
nautojen osalta
.

Nautojen osalta vuosina

Minä vuosina olet saanut alkuperäisten tukiehtojen mukaista eläinten hyvinvoinnin tukea nautojen
perusehtojen osalta?
Eläinten hyvinvoinnin tuen ehdot ja niiden tukitasot muuttuivat vuonna 2012. Silloinkin oli mahdollista
pitäytyä alkuperäisissä tukiehdoissa.
Valitse alla olevista vaihtoehdoista vain siinä tapauksessa, että olet saanut alkuperäisten tukiehtojen
mukaista tukea.

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alkuperäiset perusehdot nautatiloille (tuki 17,50 €/ey)

Minä vuosina olet saanut uusien ehtojen mukaista korotettua eläinten hyvinvoinnin tukea
nautojen perusehtojen osalta?
Valitse alla olevista vaihtoehdoista vain siinä tapauksessa, että olet saanut vuosina 2012 tai 2013 uusien
ehtojen mukaista korotettua tukea.

2012 2013
Vuonna 2012 muutetut perusehdot nautatiloille (tuki 50,00 €/ey)

Minä vuosina ja minkä toimenpiteiden toteuttamisesta olet saanut eläinten hyvinvoinnin tukea
nautojen osalta?
Lisäehdot ja niiden tukitasot muuttuivat vuonna 2012. Silloinkin oli mahdollista pitäytyä alkuperäisissä
tukiehdoissa.
Valitse alla olevista vaihtoehdoista vain siinä tapauksessa, että olet saanut alkuperäisten tukiehtojen
mukaista tukea.

2008 2009 2010 2011 2012 2013
ALKUPERÄISET LISÄEHDOT NAUTATILOILLA
Palontorjunta- ja pelastussuunnitelma nautatiloille (tuki 3,58
€/ey)
Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen
a) Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen pintaalavaatimuksilla
(tuki 12,17 €/ey)
b) Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen (tuki 9,92 €/ey)
Kytkettynä pidettävien nautojen liikkumismahdollisuuksien
parantaminen (tuki 8,73 €/ey)
Vähintään 6 kk:n ikäisten nautojen pito-olosuhteiden
parantaminen (tuki 21,06 €/ey)
Nautojen laidunnus kasvukaudella ja jaloittelu talviaikana
(tuki 21,29 €/ey)
Nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat (tuki 12,35 €/ey)

VUONNA 2012 MUUTETUT LISÄEHDOT NAUTATILOILLA
Valitse alla olevista vaihtoehdoista vain siinä tapauksessa, että olet saanut vuonna 2012 muutettujen
tukiehtojen mukaista tukea.

2012 2013
Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen
a) Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen pinta-alavaatimuksilla (tuki 47,00 €/ey)
b) Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen (tuki 39,00 €/ey)
Kytkettyjen nautojen pito-olosuhteiden parantaminen (tuki 51,00 €/ey)
Vähintään 6 kk:n ikäisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen (tuki 34,00 €/ey)
Nautojen jaloittelu ja laidunnus
a) Laidunnus kasvukaudella ja jaloittelu kasvukauden ulkopuolella (tuki 57,00 €/ey)
b) Laidunnus kasvukaudella (tuki 29,00 €/ey)
c) Pitkäaikaisempi laidunnus kasvukaudella (tuki 35,00 €/ey)
Nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat (tuki 17,00 €/ey)

LISÄEHTOJEN VAIKUTTAVUUS NAUTATILOILLA
Vastaa kysymyksiin niiden ehtojen osalta, joita tilallasi on toteutettu.

VASIKOIDEN PITO-OLOSUHTEIDEN PARANTAMINEN PINTA-ALAVAATIMUKSILLA JA
VASIKOIDEN PITO-OLOSUHTEIDEN PARANTAMINEN

Onko jokin seuraavista lisääntynyt vasikoiden käyttäytymisessä tai myöhemmin niiden kasvettua
nautojen käyttäytymisessä?
Valitse kaikki vaihtoehdot, jotka mielestäsi pätevät tilallasi.

Leikkisyys/sosiaalisuus
Rauhallisuus
Sopuisuus
Aggressiivisuus
Tappelut
Puskuvauriot
Uteliaisuus ihmistä kohtaan
Arkuus ihmistä kohtaan
Jokin muu, mikä?________________________________
.

En ole havainnut mitään yllä mainittua tilallani sitoumuskauden aikana.
.

Sitoumuskauden aikana:
Vasikoiden puhtaus on lisääntynyt
Vasikoiden lepo- ja nukkumismäärät ovat lisääntyneet
Vasikkaripuli on vähentynyt
Napatulehdusten määrä on vähentynyt
Vasikoiden epänormaali imemiskäyttäytyminen, kuten toisten vasikoiden korvien imeminen, on
vähentynyt
Hengitystieinfektioiden määrä on vähentynyt
Vasikoiden kasvu on nopeutunut
Muuta, mitä?________________________________
.
En mitään edellä mainituista
Onko vasikkakuolleisuus vähentynyt tilallanne sitoumuskauden aikana?
Kyllä
Ei, se on pysynyt samana
Ei, vasikkakuolleisuus on lisääntynyt

KYTKETTYJEN NAUTOJEN LIIKKUMISMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMINEN

Oletko havainnut jotain seuraavista sitoumuskauden aikana?
Lehmät ovat rauhallisempia
Lehmien makuullaoloaika on pidentynyt
Lehmien tuotos ja maidon laatu on parantunut
Lehmien keskimääräinen poistoikä on noussut
Lehmien jalkaterveys on parantunut
Muuta, mitä?________________________________
.

En ole havainnut tilalla mitään edellä mainittua.

VÄHINTÄÄN 6 KUUKAUDEN IKÄISTEN NAUTOJEN PITO-OLOSUHTEIDEN PARANTAMINEN

Oletko havainnut jotain seuraavista sitoumuskauden aikana?
Nautojen makuullaoloaika on pidentynyt
Naudat ovat puhtaampia
Polvivaurioiden ja kinnervaurioiden määrä on vähentynyt
Päiväkasvu on parantunut
Muuta, mitä?________________________________
.

Oletko sitoumuskauden aikana joutunut uudelleen ryhmittelemään eläimiä karsinoihin ryhmän
eläinten eriarvoisuuden (toisen eläimen puskemista, häiritsemistä, ruokailun, juomisen tai
makuullaolon estämistä) vuoksi?
Kyllä
En

.
Oletko sitoumuskauden aikana joutunut uudelleen ryhmittelemään eläimiä karsinoihin ryhmän
eläinten koko- ja/tai ikäerojen vuoksi?
Kyllä
En
NAUTOJEN LAIDUNNUS KASVUKAUDELLA JA JALOITTELU TALVIKAUDELLA

Oletko ehtoon sitouduttuasi huomannut jotain seuraavista tilallasi?
Sorkkaterveys on parantunut
Utareterveys on parantunut
Naudat ovat rauhallisempia sisätiloissa
Naudat ovat aktiivisempia sisätiloissa
Lehmien toipuminen poikimisesta on parantunut
Nautojen laumakäyttäytyminen on rauhallisempaa
Lauman jäsenten häiriökäyttäytyminen on vähentynyt (häiriökäyttäytyminen esim. toisen eläimen
puskemista, häiritsemistä, ruokailun, juomisen tai makuullaolon estämistä)
Tuotos on parantunut
Muuta, mitä?________________________________
.

En ole huomannut mitään yllä olevaa

NAUTOJEN SAIRAS-, HOITO- JA POIKIMAKARSINAT

Oletko ehtoon sitouduttuasi huomannut jotain seuraavista tilallasi?
Sairauksista toipuminen on nopeutunut
Taudit ovat levinneet vähemmän kuin ennen
Vasikkakuolleisuus on vähentynyt
Vasikkaripulit ovat vähentyneet
Vasikoiden napatulehdukset ovat vähentyneet
Vasikoiden kasvu on nopeutunut
Lehmän toipuminen poikimisesta on nopeutunut
Uudistuskustannukset ovat laskeneet
Lehmien kestävyys on parantunut
Muuta, mitä?________________________________
.

En ole havainnut mitään ylläolevaa tilallani ehtoon sitoutumisen myötä.

Olen saanut eläinten hyvinvoinnin tukea *
En ole saanut eläinten
2008 2009 2010 2011 2012 2013 . hyvinvoinnin tukea
sikojen osalta
Sikojen osalta vuosina

Minä vuosina olet saanut alkuperäisten tukiehtojen mukaista eläinten hyvinvoinnin tukea sikojen
perusehtojen osalta?
Eläinten hyvinvoinnin tuen ehdot ja niiden tukitasot muuttuivat vuonna 2012. Silloinkin oli mahdollista
pitäytyä alkuperäisissä tukiehdoissa.
Valitse alla olevista vaihtoehdoista vain siinä tapauksessa, että olet saanut alkuperäisten tukiehtojen
mukaista tukea.

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alkuperäiset perusehdot sikatiloille (tuki 5,00 €/ey)

Minä vuosina olet saanut uusien ehtojen mukaista korotettua eläinten hyvinvoinnin tukea sikojen
perusehtojen osalta?
Valitse alla olevista vaihtoehdoista vain siinä tapauksessa, että olet saanut vuosina 2012 tai 2013 uusien
ehtojen mukaista korotettua tukea.

2012 2013
Vuonna 2012 muutetut perusehdot sikatiloille (tuki 16,00 €/ey)

Minä vuosina ja minkä toimenpiteiden toteuttamisesta olet saanut eläinten hyvinvoinnin tukea sikojen
osalta?
Lisäehdot ja niiden tukitasot muuttuivat vuonna 2012. Silloinkin oli mahdollista pitäytyä alkuperäisissä
tukiehdoissa.
Valitse alla olevista vaihtoehdoista vain siinä tapauksessa, että olet saanut alkuperäisten tukiehtojen
mukaista tukea.

2008 2009 2010 2011 2012 2013
ALKUPERÄISET LISÄEHDOT SIKATILOILLA
Palontorjunta- ja pelastussuunnitelma sikatiloille (tuki 1,53
€/ey)
Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden laidunnus tai jaloittelu
(tuki 11,03 €/ey)
Emakoiden ja ensikoiden tiineytys (tuki 6,69 €/ey)
Tiineytettyjen emakoiden ja ensikoiden tila- ja
makuupaikkavaatimukset (tuki 3,07 €/ey)
Emakoiden vapaa porsiminen (tuki 13,29 €/ey)
Sikojen sairaskarsinat (tuki 8,84 €/ey)
Sikojen karsinaolosuhteiden parantaminen (tuki 9,40 €/ey)

VUONNA 2012 MUUTETUT LISÄEHDOT SIKATILOILLE
Valitse alla olevista vaihtoehdoista vain siinä tapauksessa, että olet saanut muutettujen lisäehtojen mukaista
tukea.

2012 2013
Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden laidunnus tai jaloittelu (tuki 15,00 €/ey)
Emakoiden ja ensikoiden tiineytys (tuki 5,00 €/ey)
Tiineytettyjen sikojen tila- ja makuupaikkavaatimukset (tuki 4,00€/ey)
Parannetut porsimisolosuhteet (tuki 23,00 €/ey)
Vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen (tuki 12,00 €/ey)
Sikojen virikkeiden lisääminen (vaihtoehdot a, b, c, d ja e) (tuki 10 €/ey)
a) Rakenteisiin kiinnitettävät virike-esineet
b) Irralliset virike-esineet
c) Kaupalliset virike-esineet
d) Oljet
e) Kestokuivitus
Sikojen yhteys ulkoilmaan (tuki 17,00 €/ey)
Sikojen sairas- ja hoitokarsinat (tuki 11,00 €/ey)

LISÄEHTOJEN VAIKUTTAVUUS SIKATILOILLA
Vastaa kysymyksiin niiden lisäehtojen osalta, joita tilallasi on toteutettu.

JOUTILAIDEN EMAKOIDEN JA ENSIKOIDEN LAIDUNNUS TAI JALOITTELU
Oletko huomannut sitoumuskauden aikana jotain seuraavista?
Tappeluiden määrä on vähentynyt
Emakoiden/ensikoiden jalkaterveys on parantunut
Tiinehtyvyys on parantunut
Porsimisesta toipuminen on nopeutunut
Emakoiden/ensikoiden rauhallisuus on lisääntynyt
Emakoiden kestävyys on parantunut
Muuta, mitä?________________________________
En ole huomannut mitään ylläolevaa
EMAKOIDEN JA ENSIKOIDEN TIINEYTYS

Oletko huomannut sitoumuskauden aikana jotain seuraavista?
Emakoiden porsimisesta toipumisaika on lyhentynyt
Emakoiden/ensikoiden tiinehtyvyys on parantunut
Emakoiden/ensikoiden tiinehtyvyys on heikentynyt
Emakoiden/ensikoiden jalkaterveys on parantunut
Emakoiden/ensikoiden ongelmakäyttäytyminen (esimerkiksi rakenteiden pureskelu, ”putken
pureminen”) on vähentynyt
Emakoiden/ensikoiden ongelmakäyttäytyminen (esimerkiksi rakenteiden pureskelu, ”putken
pureminen”) on lisääntynyt
Muuta, mitä?________________________________
.

Ei mitään ylläolevaa

TIINEYTETTYJEN SIKOJEN TILA- JA MAKUUPAIKKAVAATIMUKSET

Oletko huomannut sitoumuskauden aikana jotain seuraavista?
Emakoiden porsimisesta toipumisaika on lyhentynyt
Emakoiden/ensikoiden luomisten määrä on vähentynyt
Emakoiden/ensikoiden luomisten määrä on lisääntynyt
Pahnuekoko on kasvanut
Pahnuekoko on pienentynyt
Emakoiden/ensikoiden jalkaterveys on parantunut
Emakoiden/ensikoiden aggressiivisuus on vähentynyt
Emakoiden/ensikoiden aggressiivisuus on lisääntynyt
Emakoiden/ensikoiden käytöshäiriöt (esimerkiksi rakenteiden pureskelu, ”putken pureminen”)
ovat vähentyneet
Emakoiden/ensikoiden käytöshäiriöt (esimerkiksi rakenteiden pureskelu, ”putken pureminen”)
ovat lisääntyneet
Muuta, mitä?________________________________
.

Ei mitään ylläolevaa

EMAKOIDEN VAPAA PORSIMINEN/ PARANNETUT PORSIMISOLOSUHTEET

Oletko huomannut sitoumuskauden aikana jotain seuraavista?
Kuolleena syntyvien porsaiden määrä on vähentynyt
Emakon toipuminen porsimisesta on parantunut/nopeutunut
Porsaiden päiväkasvu on kasvanut
Pahnuekoko on kasvanut
Pahnuekoko on laskenut
Porsiminen on nopeutunut
Emakoiden lapapaiseiden esiintyvyys on vähentynyt
Vieroitettujen porsaiden määrä on kasvanut
Vieroitettujen porsaiden määrä on laskenut
Emakoiden jalkaterveys on parantunut
Muuta mitä?________________________________
.

En ole huomannut mitään ylläolevaa
SIKOJEN SAIRASKARSINAT/ SAIRAS- JA HOITOKARSINAT

Oletko huomannut sitoumuskauden aikana jotain seuraavista?
Sikojen sairaudesta ja/tai vauriosta toipumisaika on lyhentynyt
Tautien leviäminen sikalassa on vähentynyt/hidastunut
Kasvatusaikaisten poistojen määrä on laskenut
Muuta, mitä?________________________________
.

En mitään yllämainituista

SIKOJEN KARSINAOLOSUHTEIDEN PARANTAMINEN

Oletko huomannut sitoumuskauden aikana jotain seuraavista?
Sikojen makuullaoloaika on lisääntynyt
Siat ovat puhtaampia
Tappeluiden määrä on vähentynyt
Hännänpurenta on vähentynyt
Päiväkasvu on parantunut
Muuta, mitä?________________________________
.

En mitään yllämainittua
.

Oletko sitoumuskauden aikana joutunut uudelleen ryhmittelemään eläimiä karsinoihin ryhmän
eläinten eriarvoisuuden (esim. tappeluiden, nahisteluiden, juomisen/ruokailun/lepäämisen
estämistä/häirintää) vuoksi?
Kyllä
En

Sitouduin eläinten hyvinvoinnin tukeen, koska
(valitse kaikki vaihtoehdot, jotka koskivat päätöstäsi sitoutua)

Halusin parantaa eläinten hyvinvointia tilallani.
Halusin parantaa tilani taloudellista tulosta tuen avulla.
Halusin parantaa tilani eläinten hyvinvointia ja sitä kautta tilani tulosta.
Neuvoja suositteli toimenpiteeseen sitoutumista.
Tuen toimenpiteet olivat helposti toteutettavia tilallani.
Laajennusinvestoinnissa oli otettu huomioon eläinten hyvinvoinnin vaatimukset, joten tehty investointi mahdollisti tukeen sitoutumisen.
Muu syy, mikä?________________________________
Millaisia käytännön vaikutuksia eläinten hyvinvointituella on ollut tilallasi?
(voit valita useita kohtia)

Tilalla on tarkennettu eläinten ruokintaa.
Tilalla on parannettu eläinten kuivitusta.
Tilalla on parannettu tilatason tautisuojausta tarttuvien eläintautien ennaltaehkäisemiseksi.
Tilalla on lisätty laidunnusta.
Tilalla on lisätty jaloittelukertoja.
Tilalla on otettu käyttöön kivunlievitys vasikoiden nupoutuksessa.
Eläimiä ei enää pidetä yksittäiskarsinoissa poikkeustapauksia lukuun ottamatta.
Kytkemisen sijaan eläimiä pidetään pääasiassa irrallaan.
Eläinten hyvinvointituki on kannustanut tekemään eläinten hyvinvointia parantavia investointeja muulla rahoituksella.
Eläinlääkärin vuotuinen käynti on edistänyt eläinten terveyden tarkkailua ja huomioonottamista tilalla.
Ajattelutavan muutos. Asioita on alettu ajatella eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta.
Muita käytännön vaikutuksia (myönteisiä tai kielteisiä), mitä?________________________________

Eläinten hyvinvointituelle on asetettu useita tavoitteita. Arvioi onko kukin yksittäinen tavoite toteutunut tilallasi.
Kyllä Ei
Eläinten yleinen hyvinvointi on parantunut.
Eläinten terveys on parantunut.
Eläimet saavat aiempaa lajinmukaisempaa hoitoa.
Eläimet voivat toteuttaa paremmin lajinmukaisia käyttäytymistarpeitaan.
Tietoni eläinten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ovat lisääntyneet.
Muuta, mitä? ________________________________

Millaisia vaikutuksia eläinten hyvinvointitoimenpiteillä on ollut tuotostasoihin ja laatuun?
Parantunut

Jonkin verran
parantunut

Pysynyt
ennallaan

Jonkin verran
heikentynyt

Heikentynyt

Pysyneet
Jonkin verran
ennallaan/
vähentyneet/
Pysynyt ennallaan vähentynyt

Vähentyneet/
Vähentynyt

Eläinten tuotoksen määrä
Eläinten tuotoksen laatu (esim. maidon
soluluku)

.
Jonkin verran
Lisääntyneet/
lisääntyneet/
Lisääntynyt
lisääntynyt
Lihantarkastuksessa tehdyt poistot ja
hylkäykset
Tilalla lopetetut
Itsestään tilalla kuolleiden määrä
Eläinten vastustuskyky

Onko eläinten hyvinvointitoimenpiteillä ollut vaikutusta
Kyllä Ei
Eläinten terveyteen
Eläinten käyttäytymiseen
Muuta, mitä? ________________________________
Millaisia vaikutuksia eläinten hyvinvointitoimenpiteillä on ollut eläinten sairastuvuuteen ja käyttäytymiseen?
(Vastaa vain sen eläinlajin kysymyksiin, jonka tukiehtoihin olet sitoutunut.)

Ei koske tilaa/
Pysynyt
tilalla ei ole
Lisääntynyt
Vähentynyt
ennallaan
ollut
ko. sairautta
Nauta
Utaretulehdusten määrä
Sorkkasairauksien määrä
Kinnervaurioiden (patit/hankaumat/karvattomuus/ruvet/
vakavat vauriot) määrä
Polvivaurioiden (patit/hankaumat/karvattomuus/ruvet/
vakavat vauriot) määrä
Ontuminen
Tilan vasikkakuolleisuus
Tilalla kuolleiden/lopetettujen määrä
Vasikkaripulin esiintyvyys
Napatulehdusten määrä
Hengitystietulehdusten määrä
Poikimaongelmien (revähtymät/makaamaan jääneet/jälkeisten epätäydellinen
poistuminen jne.) määrä

Sika
Hengitystietulehdusten määrä
Hännänpurenta
Lapavauriot
Nivelvauriot
Ontuminen
Tilan porsaskuolleisuus
Tilalla kuolleiden/lopetettujen porsaiden määrä
Vieroituksen jälkeen itsestään kuolleiden määrä
Emakkokuolleisuus

Suhteessa ennakko-odotuksiin
Erittäin helppoa Helppoa Jokseenkin helppoa Vaikeaa Erittäin vaikeaa
Nauta
Nautojen perusehtojen noudattaminen on ollut
Nautojen lisäehtojen noudattaminen on ollut
Sika
Sikojen perusehtojen noudattaminen on ollut
Sikojen lisäehtojen noudattaminen on ollut

Oletko ollut eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnassa vuosina 2008-2011?
Kyllä
En

Oletko ollut eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnassa vuosina 2012-2013?
Kyllä
En

Jos olet ollut valvonnassa, oliko valvonnan lopputulos mielestäsi oikeudenmukainen?
Kyllä
Osittain
Ei

Halutessasi anna palautetta valvonnasta.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Millaisia eläinten hyvinvoinnin tukea ja muuta eläinten hyvinvointia koskevat ohjeet ovat olleet?
Selkeitä

Jokseenkin
selkeitä

Hakuohjeet
Maaseutuviraston nettisivut
Sitoumusehdot
ELY-keskuksen ja kunnan maaseutuviranomaisten antamat ohjeet
Eläintautien torjuntayhdistys ETT:n (nyk. Eläinten terveys ETT ry)
antamat ohjeet
Rehuteollisuuden antamat ohjeet
Meijerien ja teurastamojen antamat ohjeet
Eläinlääkärien antamat ohjeet
Neuvojien antamat ohjeet

Millaisia ongelmia olet huomannut toteuttaessasi eläinten hyvinvointitoimenpiteitä?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Ymmärrettäviä

Jokseenkin
sekavia

Sekavia

Vuosina 2008–2013 eläinten hyvinvoinnin tuen perusehtoihin kuuluivat terveydenhuoltovaatimukset. Vaihtoehtoina olivat joko ETUterveydenhuoltosopimus (myöhemmin Sikava ja Naseva) tai Maaseutuviraston terveydenhuoltosopimus (Lnro 189).

Kuuluitko ETU-terveydenhuolto-ohjelmiin jo ennen eläinten hyvinvoinnin tukeen sitoutumista?
Kyllä
En

Onko eläinten hyvinvoinnin tukeen sitoutuminen edistänyt eläintesi terveyttä enemmän kuin mitä pelkkä ETU-terveydenhuoltoon
sitoutuminen edisti?
Kyllä. Tuen ehtojen noudattaminen on lisännyt eläinten terveyttä tilallamme.
Kyllä. Tuen ehtojen noudattaminen ja terveydenhuolto-ohjelma ovat yhdessä edistäneet eläinten terveyttä tilallamme.
Ei

Eläinten hyvinvoinnin tukeen ja samalla ETU/Maaseutuviraston terveydenhuoltovaatimuksiin sitoutuminen on
Lisännyt tilan eläinten terveyttä merkittävästi
Lisännyt tilan eläinten terveyttä jonkin verran
Eläinten terveys on säilynyt ennallaan tukeen sitoutumisen jälkeen
Eläinten terveys on heikentynyt tukeen sitoutumisen jälkeen

Miten eläinten terveydentilan kohentuminen on ilmennyt tilallasi?
Parani/lisääntyi
Pysyi ennallaan Väheni
Paranivat/lisääntyivät Pysyivät ennallaan Vähenivät
Tuotantotulokset
Antibioottien käyttö
Kipulääkkeiden käyttö
Eläinten poistot
Emakkojen/lehmien ”käyttöikä”
Keskipoikimakerta
Vasikka-/porsaskuolleisuus
Eläinten ravitsemustila

Eläinten hyvinvointituelle asetettuja tavoitteita ovat eläinten hyvinvoinnin ja terveyden kohentuminen sekä tuotantoeläinten lajinmukaisemman
hoidon edistäminen ja viljelijöiden tietoisuuden lisääminen eläinten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

Onko tilallasi ollut ongelmia eläinten hyvinvointitoimenpiteiden tavoitteiden saavuttamisessa?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Millaista eläinten hyvinvointiin liittyvää koulutusta (ei tukeen liittyvää tukikoulutusta) tai neuvontaa olet saanut eläinten hyvinvointitoimien
toteuttamisen aikana
(vuosina 2008–2013 )?
En ole saanut koulutusta/neuvontaa
Maaseutuviraston koulutus/seminaari
ProAgrian koulutus/seminaari
Maa- ja metsätalousministeriön koulutus/seminaari
ELY-keskuksen tarjoamaa koulutusta
Kunnan maatalouselinkeinoviranomaisen tarjoamaa koulutusta
MTK:n tarjoamaa koulutusta
Sopimustuottajille suunnattu teollisuuden tarjoama koulutus/seminaari
Tilaneuvontaa
Eläinlääkärin tarjoamaa neuvontaa
Muuta, mitä?
________________________________

Oletko ollut tyytyväinen koulutuksen tasoon/laatuun?
Kyllä
Pääsääntöisesti kyllä
Vaihtelevasti
Pääsääntöisesti en
En

Arvioi kuinka monessa eläinten hyvinvointiin liittyvässä koulutustilaisuudessa olet sitoumuskauden aikana ollut?
En yhdessäkään koulutustilaisuudessa
1–5 koulutustilaisuudessa
Useammassa kuin viidessä koulutustilaisuudessa
Koetko tarvitsevasi lisää koulutusta tai neuvontaa, jotta voisit parantaa edelleen eläinten hyvinvointia tilallasi?
En
Kyllä, kaipaisin lisäkoulutusta
Kyllä, kaipaisin lisää neuvontaa
Millaisista aiheista koet tarvitsevasi koulutusta/neuvontaa, jotta voisit edelleen parantaa eläinten hyvinvointia tilallasi?
Koulutusta Neuvontaa
Eläinten käyttäytymisestä
Eläinten käsittelystä
Eläinten hoidosta ja hoitotavoista
Eläinten ruokinnasta
Eläinten pidosta ja pito-olosuhteista
Eläinten sairauksista
Eläinten sairauksien ennaltaehkäisystä
Eläinten virikkeistä
Poikkeustilanteisiin varautumisesta
Vasikoiden nupouttamisesta
Karjuporsaiden kastroinnin vaihtoehdoista esim. immunokastraatiosta
Eläinten hyvinvointituen vaatimusten edellyttämistä käytännöistä
Muusta, mistä? ________________________________

Millaista koulutusta tai neuvontaa koet tarvitsevasi, jotta voisit edelleen parantaa eläinten hyvinvointia tilallasi? *
Netin kautta tapahtuvaa koulutusta
Seminaari-/luentomuotoista koulutusta
Ryhmävierailuja hyvien käytäntöjen tiloille Suomessa/ulkomailla
Työpajamallista koulutusta
Pienryhmässä tapahtuvaa koulutusta
Suurryhmässä tapahtuvaa koulutusta
Omalla tilalla tapahtuvaa henkilökohtaista neuvontaa
Muunlaista koulutusta, mitä?________________________________
En koe tarvitsevani koulutusta

Jätin sitoutumatta eläinten hyvinvoinnin tukeen vuosina 2008–2011, koska
(voit valita useita kohtia)

Luovuin kotieläinten pidosta.
.

Minulla ei ollut hallinnassani riittävää määrää eläinyksiköitä (vähintään 10 eläinyksikköä) koko sitoumuskauden ajan.
Viljelijän ikävaatimus ei täyttynyt.
En tiennyt riittävästi eläinten hyvinvoinnin tuesta, jotta olisin voinut sitoutua tukiehtoihin.
Toimenpiteen ehdot olivat epäselviä.
Toimenpiteeseen sitoutuminen olisi lisännyt työnmenekkiä kohtuuttomasti.
Toimenpiteen ehtojen noudattaminen olisi vaatinut isoja investointeja.
Toimenpiteistä maksettava tuki oli liian pieni ottaen huomioon toimenpiteen vaatimat kustannukset.
Eläinten väljemmät pinta-alavaatimukset olisivat vaatineet eläinmäärän vähentämistä.
Tilakohtainen enimmäistuki (5 000 euroa vuodessa) tuli rajoittavaksi tekijäksi.
En halunnut lisävalvontaa tilalleni.
En halunnut lisää byrokratiaa.
Minulla oli aiempia huonoja kokemuksia eläinten hyvinvointia lisäävistä toimenpiteistä.
Millaisia?________________________________
Muu syy, mikä?________________________________

Jätin sitoutumatta eläinten hyvinvoinnin tukeen vuosina 2012–2013, koska
(voit valita useita kohtia)

Luovuin kotieläinten pidosta.
.

Minulla ei ollut hallinnassani riittävää määrää eläinyksiköitä (vähintään 10 eläinyksikköä) koko sitoumuskauden ajan.
Viljelijän ikävaatimus ei täyttynyt.
En tiennyt riittävästi eläinten hyvinvoinnin tuesta, jotta olisin voinut sitoutua tukiehtoihin.
Toimenpiteen ehdot olivat epäselviä.
Toimenpiteeseen sitoutuminen olisi lisännyt työnmenekkiä kohtuuttomasti.
Toimenpiteen ehtojen noudattaminen olisi vaatinut isoja investointeja.
Toimenpiteistä maksettava tuki oli liian pieni ottaen huomioon toimenpiteen vaatimat kustannukset.
Eläinten väljemmät pinta-alavaatimukset olisivat vaatineet eläinmäärän vähentämistä.
En halunnut lisävalvontaa tilalleni.
En halunnut lisää byrokratiaa.
Muu syy, mikä?________________________________

.
Luovuin kotieläinten pidosta
Ei koulutus- tai neuvontatarpeita

Millaisista aiheista koet tarvitsevasi koulutusta/neuvontaa, jotta voisit edelleen parantaa eläinten hyvinvointia tilallasi?
Koulutusta Neuvontaa
Eläinten käyttäytymisestä
Eläinten käsittelystä
Eläinten hoidosta ja hoitotavoista
Eläinten ruokinnasta
Eläinten pidosta ja pito-olosuhteista
Eläinten sairauksista
Eläinten sairauksien ennaltaehkäisystä
Eläinten virikkeistä
Poikkeustilanteisiin varautumisesta
Vasikoiden nupouttamisesta
Karjuporsaiden kastroinnin vaihtoehdoista esim. immunokastraatiosta
Eläinten hyvinvointituen vaatimusten edellyttämistä käytännöistä
Muusta, mistä? ________________________________
Millaista koulutusta tai neuvontaa koet tarvitsevasi, jotta voisit edelleen parantaa eläinten hyvinvointia tilallasi?
Netin kautta tapahtuvaa koulutusta
Seminaari-/luentomuotoista koulutusta
Ryhmävierailuja hyvien käytäntöjen tiloille Suomessa/ulkomailla
Työpajamallista koulutusta
Pienryhmässä tapahtuvaa koulutusta
Suurryhmässä tapahtuvaa koulutusta
Omalla tilalla tapahtuvaa henkilökohtaista neuvontaa
Muunlaista koulutusta, mitä?________________________________

Kiitos vastauksistasi!
Jos haluat vielä palata kyselyyn takaisin, voit palata takaisin muuttamaan vastauksiasi
"Edellinen" -painikkeella.
Älä klikkaa selaimen omia nuolipainikkeita.
Jos kysely tuli valmiiksi, paina lopuksi "Lähetä" -painiketta.
Selvityksen loppuraportti julkaistaan kesän aikana maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla.
Pyrimme tiedottamaan selvityksen tuloksista jo kesän aikana.

100% valmiina

