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Suvi Ruuska   

 

 

VALTIONEUVOSTON ASETUS ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSESTA 

 

1. Asian tausta ja asetuksenantovaltuudet 

 

Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä vuosina 2021 ja 2022 

yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevaa Euroopan unionin lainsäädäntöä uudistettiin seuraavaa 

rahoituskautta varten. Rahoituskaudella 2023-2027 Euroopan unionin maaseudun 

kehittämistoimenpiteet perustuvat jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laadittavien, 

Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n 

strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 

1307/2013 kumoamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 

2021/2115, jäljempänä suunnitelma-asetus. 

 

Maaseudun kehittämistoimenpiteet jäsenvaltioissa perustuvat jäsenvaltion suunnitelma-asetuksen 

perusteella laatimaan ja Euroopan komission hyväksymään strategiasuunnitelmaan. Suomi on 

laatinut suunnitelma-asetuksen perusteella Suomen yhteisen maatalouspolitiikan 

strategiasuunnitelman vuosille 2023–2027 (CAP-suunnitelma). Eläinten hyvinvointikorvaus on osa 

Suomen CAP-suunnitelmaa. Eläinten hyvinvointikorvauksesta säädetään suunnitelma-asetuksen 70 

artiklassa. Euroopan komissio hyväksyi Suomen CAP-suunnitelman 31.8.2022 (komission 

täytäntöönpanopäätös C(2022)6022). 

 

Kansallisesti eläinten hyvinvointikorvauksesta säädetään x.x.202x voimaantulleessa eräistä 

maaseudun kehittämisen korvauksista annetussa laissa (x/202x). Lain 3 §:n 5 momentin, 7 §:n 4 

momentin, 11 §:n 5 momentin, 12 §:n 6 momentin, 13 §:n 5 momentin ja 15 §:n 5 momentin nojalla 

valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin eläinten hyvinvointikorvauksesta. 

 

 

2. Asetuksen valmistelu 

 

Asetusehdotus on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä yhteistyössä 

Ruokaviraston kanssa.  

 

Asetusehdotuksesta on pyydetty lausunto valtiovarainministeriöltä, ympäristöministeriöltä, 

Ruokavirastolta, Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:ltä, elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksilta, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:ltä, Svenska 

Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf:ltä, Luonnonvarakeskukselta, Helsingin yliopiston 

eläinlääketieteelliseltä tiedekunnalta, Eläinten hyvinvointikeskukselta, Eläinsuojeluliitto Animalia 

ry:ltä, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:ltä, ProAgria Keskusten Liitolta, Svenska 

lantbrukssällskapens förbund rf:ltä, Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry:ltä, 

Pihvikarjaliitto ry:ltä, Suomen Siipikarjaliitto ry:ltä, Suomen Sikayrittäjät ry:ltä, Suomen 

Lammasyhdistys ry:ltä ja Suomen Vuohiyhdistys ry:ltä. 
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3. Asetuksen pääasiallinen sisältö  

Eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista annetun lain 3 §:n 5 momentin, 7 §:n 4 momentin, 11 

§:n 5 momentin, 12 §:n 6 momentin, 13 §:n 5 momentin ja 15 §:n 5 momentin nojalla ehdotetaan 

säädettäväksi valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta. Asetuksella säädettäisiin 

tarkemmin eläinten hyvinvointikorvauksen eläinlajikohtaisista toimenpiteistä ja niiden sisällöstä, 

toimenpiteiden valinnasta, eläinmäärän laskemisesta, hyvinvointikorvauksen myöntämisestä sekä 

hyvinvointikorvauksen määrästä ja maksamisesta. Hyvinvointikorvauksen toimenpiteitä olisi 

mahdollista valita nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatiloilla. 

 

 

4. Asetuksen pykäläkohtaiset perustelut 

 

1 § Asetuksen 1 §:ssä säädettäisiin asetuksen soveltamisalasta. Asetuksella säädettäisiin 

tarkemmin suunnitelma-asetuksen 70 artiklassa tarkoitetusta eläinten 

hyvinvointikorvauksesta, joka on osa Suomen CAP-suunnitelmaa. 

Hyvinvointikorvaus voitaisiin myöntää ja maksaa CAP-suunnitelman 

voimassaoloaikana valtion talousarviossa osoitettujen varojen rajoissa. 

 

2 § Asetuksen 2 §:ssä säädettäisiin määritelmistä. Pykälässä määriteltyjen eläinten 

määritelmät on pyritty yhdenmukaistamaan muiden tukimuotojen vastaavien 

määritelmien kanssa niin pitkälle kuin se on mahdollista. Pykälän 1 kohdan mukaan 

naudalla tarkoitettaisiin maidon, lihan tai muiden elintarvikkeiden tai vuodan 

tuottamiseksi taikka muuta tarkoitusta varten pidettävää nautaeläintä. Määritelmä 

vastaisi nykyisin voimassa olevaa vastaavaa määritelmää. Määritelmistä säädetään 

nykyisin eläinten hyvinvointikorvauksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa 

(121/2015).  Pykälän 2 kohdan mukaan vasikalla tarkoitettaisiin alle kuuden 

kuukauden ikäistä nautaa sukupuolesta riippumatta. Määritelmä vastaisi nykyisin 

voimassa olevaa vastaavaa määritelmää. Pykälän 3 kohdan mukaan sialla 

tarkoitettaisiin lihan tai muiden elintarvikkeiden tuottamiseksi tai siitoskäyttöä taikka 

muuta tarkoitusta varten pidettävää sikaa, ei kuitenkaan villisikaa eikä 

lemmikkieläimenä pidettävää minisikaa. Määritelmä vastaisi nykyisin voimassa 

olevaa vastaavaa määritelmää.  Lihasialla puolestaan tarkoitettaisiin pykälän 4 kohdan 

mukaan lihantuotantoon tarkoitettua yli kolmen kuukauden mutta alle kahdeksan 

kuukauden ikäistä sikaa. Määritelmä vastaisi nykyisin voimassa olevaa vastaavaa 

määritelmää. Pykälän 5 kohdan mukaan emakolla tarkoitettaisiin eläinyksiköistä 

eräissä maaseudun kehittämisen korvauksissa ja kansallisissa maa- ja 

puutarhatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen (xx/202x) tarkoitettua 

sikaa. Pykälän 6 kohdan mukaan ensikolla tarkoitettaisiin enintään kahdeksan 

kuukauden ikäistä sikaa sen ensimmäisestä tiineytyksestä porsimiseen. Määritelmä 

vastaisi nykyisin voimassa olevaa vastaavaa määritelmää. Pykälän 7 kohdan mukaan 

siipikarjalla tarkoitettaisiin munivia kanoja ja näiden emoja sekä lihantuotantoon 

kasvatettavia broilereita ja kalkkunoita. Määritelmään lisättäisiin munivien kanojen 

emot, jotka eivät sisälly nykyisen asetuksen siipikarjan määritelmään. Pykälän 8 

kohdassa määriteltäisiin muniva kana ja 9 kohdassa broileri. Määritelmät vastaisivat 

nykyisin voimassa olevia vastaavia määritelmiä. Pykälän 10 kohdan mukaan uuhella 

tarkoitettaisiin yli 12 kuukauden ikäistä naaraspuolista lammasta. Määritelmä vastaisi 
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nykyisin voimassa olevaa vastaavaa määritelmää. Pykälän 11 kohdassa määriteltäisiin 

karitsa, 12 kohdassa pässi ja 13 kohdassa vuohipukki. Karitsan määritelmä vastaisi 

nykyisin voimassa olevaa vastaavaa määritelmää. Pykälän 14 kohdan mukaan 

karitsakamarilla tarkoitettaisiin rajattua aluetta, jonne kaikki karitsat mahtuvat 

samanaikaisesti ja jossa on karitsoille sopiva rehustus. 

 

3 § Asetuksen 3 §:ssä säädettäisiin sitoumuskaudesta. Eräistä maaseudun kehittämisen 

korvauksista annetun lain 7 §:n 1 momentin mukaan eläinten hyvinvointikorvausta 

voidaan myöntää viljelijälle, joka antaa sitoumuksen vähintään yhden eläinten 

hyvinvointia edistävän toimenpiteen toteuttamisesta. Hyvinvointikorvausta koskeva 

sitoumus alkaisi sitoumusvuoden tammikuun 1 päivänä ja päättyisi joulukuun 31 

päivänä. Asetusehdotus vastaisi tältä osin nykyisin voimassaolevaa asetusta. 

 

4 § Asetuksen 4 §:ssä säädettäisiin hyvinvointikorvauksen eläinlajikohtaisista 

toimenpiteistä. Toimenpiteitä olisi mahdollista valita nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja 

siipikarjatiloilla. Toimenpiteiden tarkemmista ehdoista ja niiden toteuttamisesta 

maatilalla säädettäisiin tarkemmin jäljempänä asetuksessa. 

 

5 § Asetuksen 5 §:ssä säädettäisiin eläinlajikohtaisten toimenpiteiden valinnasta. Pykälän 

1 momentin mukaan toimenpiteitä olisi mahdollista valita vuosittain 

hyvinvointikorvausta haettaessa. Toimenpiteitä voisi valita yhden tai useamman 

eläinlajin osalta. Kunkin eläinlajin osalta olisi kuitenkin valittava vähintään kyseisen 

eläinlajin hyvinvointisuunnitelmaa koskeva toimenpide. Hyvinvointisuunnitelmaa 

koskevan toimenpiteen valitseminen olisi siten pakollista ja edellytys muiden 

toimenpiteiden valitsemiselle. Kyseistä eläinlajia olisi oltava tilalla vähintään eräistä 

maaseudun kehittämisen korvauksista annetun lain annetun 7 §:n 2 momentissa 

tarkoitettu määrä ja eläinten on oltava hakijan hallinnassa. Lisäksi toimenpiteen olisi 

sovelluttava maatilan tuotantorakenteeseen ja sen teknisiin järjestelyihin. Viljelijän 

olisi toteutettava toimenpidettä sen eläinlajin tai eläinryhmän tuotantoeläinten osalta, 

jotka ovat toimenpiteen kohteena. Pykälän 2 momentin mukaan, jos viljelijä valitsee 

nautojen ulkoilua koskevan toimenpiteen ja sen lisäksi nuorkarjan laidunnusta tai 

emo- ja lypsylehmien laidunnusta koskevan toimenpiteen, hänen olisi noudatettava 

kummankin toimenpiteen ehtoja. Laidunnusta olisi tällöin toteutettava 90 päivää ja 

ulkoilua 120 päivää. 

 

6 § Asetuksen 6 §:ssä säädettäisiin rajoituksista toimenpiteitä valittaessa. Tiettyjä pykälän 

1 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä ei olisi mahdollista valita, jos saman 

eläinlajin eläimiä koskee sitoumus luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta. Näin 

estettäisiin se, että saman toimenpiteen toteuttamisesta maksettaisiin kahta eri 

korvausta. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin toimenpiteiden valinnan rajoittamisesta 

nautatilalla. Pykälän 3 momentissa puolestaan säädettäisiin toimenpiteiden valinnan 

rajoittamisesta sikatilalla ja pykälän 4 momentissa toimenpiteiden valinnan 

rajoittamisesta siipikarjatilalla. Rajoitusten tarkoituksena on estää se, että samasta 

toimenpiteestä maksettaisiin kaksinkertainen korvaus. Lisäksi valitun ja tilalla 

toteutetun toimenpiteen on lisättävä eläinten hyvinvointia. Jos tilalla esimerkiksi on 

vain ulkona kasvatettavia nautoja, näiden eläinten osalta ei voisi valita laidunnukseen 

liittyviä toimenpiteitä. 

 

7 § Asetuksen 7 §:ssä säädettäisiin hyvinvointikorvauksen maksamisen edellytyksenä 

olevan eläinmäärän laskemisesta. Eläinyksikkömäärää laskettaessa otettaisiin 
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huomioon maatilan keskimääräinen eläinmäärä kalenterivuoden aikana. Eläinmäärän 

laskemisesta säädetään tarkemmin eläinyksiköistä eräissä maaseudun kehittämisen 

korvauksissa ja kansallisissa maa- ja puutarhatalouden tuissa annetussa 

valtioneuvoston asetuksessa. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin sikojen ja siipikarjan 

eläinmäärän ilmoittamisesta ja teurastettujen eläinten määrän ilmoittamisesta. Pykälän 

3 momentissa säädettäisiin tarkemmin eläinmäärän laskemisesta vapaata porsitusta 

koskevassa toimenpiteessä.  

 

8 § Asetuksen 8 §:ssä säädettäisiin eläinten hyvinvointikorvauksen myöntämisen yleisistä 

edellytyksistä. Pykälän 1 momentissa määriteltäisiin ne eläinten tunnistamista ja 

rekisteröintiä koskevat EU-säädökset ja kansalliset säädökset, joita korvauksen saajan 

on noudatettava. Kirjanpitovaatimuksesta säädettäisiin osana tukiin liittyviä 

tunnistamisen ja rekisteröinnin velvoitteita. Kirjanpito eläimistä on keskeinen 

erityisesti paikan päällä tehtävässä valvonnassa. Sioilla ja siipikarjalla ei ole 

ajantasaisia rekistereitä, joten näillä tiloilla ei ole ilman kirjanpitoa ajantasaista tietoa 

pitopaikan eläimistä. Jos nauta-, lammas- tai vuohitila ei tee sähköisesti ilmoituksia 

suoraan eläinrekisteriin, tilan on eläinten merkinnän ja rekisteröinnin säädösten 

mukaan pidettävä ajantasaista eläinkirjanpitoa, josta selviää ajantasainen tieto 

pitopaikan eläimistä. Edellä mainittuja eläinlajeja pitävällä toimijalla on joka 

tapauksessa kirjanpitovelvoite tunnistamisen ja rekisteröinnin lainsäädännön nojalla, 

vaikkei toimija hakisikaan tukia. Pykälän 2 momentin mukaan kunkin eläinlajin osalta 

olisi toteutettava kyseisen eläinlajin hyvinvointisuunnitelmaa koskevaa toimenpidettä, 

jotta muista kyseistä eläinlajia koskevista toimenpiteistä voitaisiin myöntää eläinten 

hyvinvointikorvausta.  

 

9 §  Asetuksen 9 §:ssä säädettäisiin hyvinvointikorvauksen eläinlajikohtaisten 

toimenpiteiden osalta kansallisella lainsäädännöllä asetetuista vähimmäisvaatimuksista 

eli niin sanotusta perustasosta, jota toimenpiteen valinneen on noudatettava, jotta 

hyvinvointikorvaus voitaisiin maksaa. Eläinlajikohtaisten toimenpiteiden perustaso 

muodostuu eläinten hyvinvointiin liittyvästä kansallisesta lainsäädännöstä. Pelkän 

perustason noudattamisesta ei kuitenkaan makseta hyvinvointikorvausta vaan 

korvausta maksettaisiin vain vähimmäisvaatimukset ylittävien toimenpiteiden 

toteuttamisesta. 

 

10 § Asetuksen 10 §:ssä säädettäisiin tarkemmin nautojen hyvinvointisuunnitelmaa 

koskevan toimenpiteen ehdoista. Pykälän 1 momentin mukaan nautojen 

hyvinvointisuunnitelmaa koskevaa toimenpidettä olisi toteutettava maatilan kaikkien 

nautojen osalta. Hyvinvointisuunnitelma on vuosittainen toiminnan hallinta- ja 

kehittämissuunnitelma, joka sisältää tilakohtaisia toimia nautojen hyvinvoinnista, 

terveydenhoidosta ja bioturvallisuudesta. Viljelijällä olisi oltava 

hyvinvointisuunnitelma sitoumuskauden alusta lähtien. Pykälässä säädettäisiin siitä, 

mitä hyvinvointisuunnitelmaan tulisi sisältyä. Nautatiloilla hyvinvointisuunnitelmaan 

sisältyviä tilakohtaisia toimia olisivat tila-automaation ja järjestelmien toiminnan 

varmistamiseen ja toimintahäiriöihin varautumiseen tähtäävät toimenpiteet, tuotannon 

ja eläinten ruokinnan toteuttamisen suunnittelu ja seuranta, tartuntojen estämiseen ja 

bioturvaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelu, nautojen hyvinvoinnin parantaminen 

ja vasikoiden hyvinvoinnin parantaminen. Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin 

toimenpiteen vähimmäistasona noudatettava kansallinen lainsäädäntö. 
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11 § Asetuksen 11 §:ssä säädettäisiin nautojen poikima-, hoito- ja sairaskarsinoita koskevan 

toimenpiteen ehdoista. Toimenpidettä olisi toteutettava maatilan kaikkien nautojen 

osalta. Pykälän 1 ja 2 momentissa säädettäisiin karsinoiden määrästä ja 

tilavaatimuksista. Pykälän 3 momentissa säädettäisiin karsinoilta vaadittavasta 

varustuksesta. Poikima-, hoito- ja sairaskarsinoiden avulla voidaan helpottaa sairaiden 

ja poikivien eläinten käsittelyä ja lääkintää. Eläinten tervehtyminen nopeutuu, 

poikiminen helpottuu ja tuotostappiot pienenevät. Pykälän 4 momentissa 

määriteltäisiin toimenpiteen vähimmäistasona noudatettava kansallinen lainsäädäntö. 

 

12 § Asetuksen 12 §:ssä säädettäisiin vasikoiden olosuhteiden parantamista koskevan 

toimenpiteen ehdoista. Toimenpidettä olisi toteutettava maatilan kaikkien alle kuuden 

kuukauden ikäisillä naudoilla. Pykälässä säädettäisiin vasikoiden makuualueesta, 

ruokinnasta ja vasikkaa koskevista tilavaatimuksista. Toimenpidettä toteuttamalla 

voidaan pienentää vasikkakuolleisuutta emolehmätiloilla ja vähentää eläinten 

loukkaantumisia. Pykälän 3 momentissa määriteltäisiin toimenpiteen vähimmäistasona 

noudatettava kansallinen lainsäädäntö. 

 

13 § Asetuksen 13 §:ssä säädettäisiin urospuolisten nautojen olosuhteiden parantamista 

koskevan toimenpiteen ehdoista. Toimenpidettä olisi toteutettava maatilan kaikkien 

vähintään kuuden kuukauden ja enintään 18 kuukauden ikäisten urospuolisten 

nautojen osalta. Pykälässä säädettäisiin urospuolisten nautojen makuualueista, 

kytkemisestä ja tilavaatimuksista. Pykälän 3 momentissa määriteltäisiin toimenpiteen 

vähimmäistasona noudatettava kansallinen lainsäädäntö. 

 

14 § Pykälässä säädettäisiin nuorkarjan laidunnusta koskevan toimenpiteen ehdoista. 

Toimenpidettä olisi toteutettava maatilan kaikkien vähintään kuuden kuukauden ja 

enintään kahden vuoden ikäisten naaraspuolisten nautojen osalta. Edellä mainitut 

naudat olisi päästettävä laitumelle vähintään 90 päivänä. Pykälän 2 momentissa 

määriteltäisiin toimenpiteen vähimmäistasona noudatettava kansallinen lainsäädäntö. 

 

15 § Pykälässä säädettäisiin emo- ja lypsylehmien laidunnusta koskevan toimenpiteen 

ehdoista. Toimenpidettä olisi toteutettava maatilan kaikkien yli kahden vuoden 

ikäisten naaraspuolisten nautojen osalta. Edellä mainitut naudat olisi päästettävä 

laitumelle vähintään 90 päivänä. Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin toimenpiteen 

vähimmäistasona noudatettava kansallinen lainsäädäntö. 

 

16 § Pykälässä säädettäisiin nautojen ulkoilua koskevan toimenpiteen ehdoista. 

Toimenpidettä olisi toteutettava maatilan kaikkien vähintään kuuden kuukauden 

ikäisten nautojen osalta. Edellä mainitut naudat olisi päästettävä ulkoilemaan 

vähintään 120 päivän aikana. Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin toimenpiteen 

vähimmäistasona noudatettava kansallinen lainsäädäntö. 

 

17 § Asetuksen 17 §:ssä säädettäisiin tarkemmin sikojen hyvinvointisuunnitelmaa koskevan 

toimenpiteen ehdoista. Pykälän 1 momentin mukaan sikojen hyvinvointisuunnitelmaa 

koskevaa toimenpidettä olisi toteutettava maatilan kaikkien sikojen osalta. 

Hyvinvointisuunnitelma on vuosittainen toiminnan hallinta- ja kehittämissuunnitelma, 

joka sisältää tilakohtaisia toimia sikojen hyvinvoinnista, terveydenhoidosta ja 

bioturvallisuudesta. Viljelijällä olisi oltava hyvinvointisuunnitelma sitoumuskauden 

alusta lähtien. Pykälässä säädettäisiin siitä, mitä hyvinvointisuunnitelmaan tulisi 

sisältyä. Sikatiloilla hyvinvointisuunnitelmaan sisältyviä tilakohtaisia toimia olisivat 
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tila-automaation ja järjestelmien toiminnan varmistamiseen ja toimintahäiriöihin 

varautumiseen tähtäävät toimenpiteet, eläinten ruokinnan toteuttamisen suunnittelu, 

emakko- ja yhdistelmäsikaloiden tuotantosuunnittelu, tartuntojen estämiseen ja 

bioturvaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelu sekä sikojen hyvinvointia parantavien 

toimenpiteiden suunnittelu ja seuranta. Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin 

toimenpiteen vähimmäistasona noudatettava kansallinen lainsäädäntö. 

 

18 § Asetuksen 18 §:ssä säädettäisiin tarkemmin vapaaporsitusta koskevan toimenpiteen 

ehdoista. Toimenpidettä olisi toteutettava maatilan kaikkien niiden vähintään 

kahdeksan kuukauden ikäisten emakoiden ja ensikoiden osalta, jotka porsivat 

vapaana. Vapaaporsituksessa ensikko ja emakko olisi pidettävä vapaana ennen 

porsimista, koko porsimisajan ja sen jälkeen koko imetysajan. Pykälän 1 momentissa 

säädettäisiin tarkemmin tilanteista, joissa emakon ja ensikon liikkumista saisi 

rajoittaa. Pykälän 2 ja 3 momenteissa säädettäisiin vapaaporsituksessa käytettävälle 

karsinalle asetettavista vaatimuksista. Jos toimenpidettä toteutetaan vain osan maatilan 

emakoiden ja ensikoiden osalta, pykälän 4 momentin mukaan viljelijän olisi 

ilmoitettava sitoumusta antaessaan porsituskarsinoiden määrä, jotka täyttävät 2 ja 3 

momentissa säädetyt edellytykset ja jotka ovat jatkuvassa käytössä 1 päivästä 

tammikuuta 31 päivään joulukuuta. Edellä mainittuja porsituskarsinoita olisi oltava 

käytössä vähintään yksi edellä mainittuna ajanjaksona. Pykälän 5 momentin mukaan 

viljelijän olisi ilmoitettava sitoumusta antaessaan toiminnassa olevien sekä rakenteilla 

olevien 6 neliömetrin karsinoiden lukumäärä. Pykälän 6 momentissa määriteltäisiin 

toimenpiteen vähimmäistasona noudatettava kansallinen lainsäädäntö. 

 

19 § Asetuksen 19 §:ssä säädettäisiin parannettuja porsimisolosuhteita koskevan 

toimenpiteen ehdoista. Toimenpidettä olisi toteutettava maatilan kaikkien niiden 

vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten emakoiden ja ensikoiden osalta, jotka 

porsivat vapaana. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin porsitushäkin käytöstä ja 2 

momentissa porsituskarsinan pinta-alavaatimuksista. Parannettujen 

porsimisolosuhteiden vuoksi porsiminen on sujuvampaa ja emakoiden kestävyys 

paranee, mikä vähentää eläinlääkärikuluja ja uudistuskustannuksia. Pykälän 3 

momentissa määriteltäisiin toimenpiteen vähimmäistasona noudatettava kansallinen 

lainsäädäntö. 

 

20 § Asetuksen 20 §:ssä säädettäisiin tarkemmin emakoiden ja ensikoiden olosuhteiden 

parantamista koskevan toimenpiteen ehdoista. Toimenpidettä olisi toteutettava 

maatilan kaikkien emakoiden ja ensikoiden osalta. Pykälässä säädettäisiin 

tiineytyshäkin käytöstä ja ryhmäkarsinoiden tilavaatimuksista. Väljempien 

tilavaatimusten vuoksi emakot pysyvät pidempään tuotantokuntoisina, mikä vähentää 

uudistuskustannuksia. Pykälän 3 momentissa määriteltäisiin toimenpiteen 

vähimmäistasona noudatettava kansallinen lainsäädäntö. 

 

21 § Asetuksen 21 §:ssä säädettäisiin tarkemmin vieroitettujen porsaiden olosuhteiden 

parantamista koskevan toimenpiteen ehdoista. Toimenpidettä olisi toteutettava 

maatilan kaikkien vieroitettujen porsaiden osalta. Pykälän 1 momentin mukaan 

vieroitetuilla porsailla olisi oltava katoksellinen kiinteälattiainen makuualue, joka on 

lämmitettävissä (kaksi-ilmastokarsina) ja koko ajan helposti saatavilla heinää, olkea 

tai muuta muokattavaa ja syötävää ainesta virikemateriaalina. Pykälän 2 momentin 

mukaan porsaille tarjotusta materiaalista ja ruokinnasta olisi pidettävä kirjaa. Pykälän 
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3 momentissa määriteltäisiin toimenpiteen vähimmäistasona noudatettava kansallinen 

lainsäädäntö. 

 

22 § Asetuksen 22 §:ssä säädettäisiin tarkemmin lihasikojen olosuhteiden parantamista 

koskevan toimenpiteen ehdoista. Toimenpidettä olisi toteutettava maatilan kaikkien 

kolmesta kuukaudesta kahdeksaan kuukauteen ikäisten lihasikojen osalta. Pykälän 1 

momentin mukaan viljelijän olisi huolehdittava jatkuvasti lihasikojen hyvistä 

olosuhteista, jotta eläimet voivat hyvin. Sikalan olosuhteita ja sikojen hoitoa 

mitattaisiin ehjien saparoiden hyvinvointimittarilla. Pykälän 2 momentin mukaan 

teurastamon lihantarkastuksessa todettujen ehjien häntien puolivuosittainen määrän 

tulisi olla yli 95 prosenttia. Pykälän 3 momentin mukaan viljelijän olisi kirjattava 

tehdyt lihasikojen olosuhteita parantavat toimet hyvinvointisuunnitelmaan. Pykälän 4 

momentissa määriteltäisiin toimenpiteen vähimmäistasona noudatettava kansallinen 

lainsäädäntö. 

 

23 § Asetuksen 23 §:ssä säädettäisiin tarkemmin lampaiden ja vuohien 

hyvinvointisuunnitelmaa koskevan toimenpiteen ehdoista. Toimenpidettä olisi 

toteutettava maatilan kaikkien lampaiden ja vuohien osalta. Hyvinvointisuunnitelma 

on vuosittainen toiminnan hallinta- ja kehittämissuunnitelma, joka sisältää 

tilakohtaisia toimia lampaiden ja vuohien hyvinvoinnista, terveydenhoidosta ja 

bioturvallisuudesta. Viljelijällä olisi oltava hyvinvointisuunnitelma sitoumuskauden 

alusta lähtien. Pykälässä säädettäisiin siitä, mitä hyvinvointisuunnitelmaan tulisi 

sisältyä. Lammas- ja vuohitiloilla hyvinvointisuunnitelmaan sisältyviä tilakohtaisia 

toimia olisivat tila-automaation ja järjestelmien toiminnan varmistamiseen ja 

toimintahäiriöihin varautumiseen tähtäävät toimenpiteet, tuotannon ja eläinten 

ruokinnan toteuttamisen suunnittelu ja seuranta, tautisuojaus sekä eläinten 

hoitotoimenpiteiden ja pito-olosuhteiden parantamisen suunnittelu. Pykälän 2 

momentissa määriteltäisiin toimenpiteen vähimmäistasona noudatettava kansallinen 

lainsäädäntö. 

 

24 § Asetuksen 24 §:ssä säädettäisiin lampaiden ja vuohien olosuhteiden parantamista 

koskevan toimenpiteen ehdoista. Toimenpidettä olisi toteutettava maatilan kaikkien 

lampaiden ja vuohien osalta. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin lampaiden ja vuohien 

karsinoita koskevista vaatimuksista ja tilavaatimuksista. Pykälän 2 momentissa 

säädettäisiin pässien ja vuohipukkien karsinoita koskevista vaatimuksista. Pykälän 3 

momentissa säädettäisiin karitsoiden karsinavaatimuksista. Karitsoille olisi oltava 

karitsakamarit. Karitsakamareiden avulla voidaan nopeuttaa karitsoiden kehittymistä. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin sairas- ja hoitokarsinoista. Pykälän 5 momentissa 

määriteltäisiin toimenpiteen vähimmäistasona noudatettava kansallinen lainsäädäntö. 

 

25 § Asetuksen 25 §:ssä säädettäisiin lampaiden ja vuohien laidunnusta koskevan 

toimenpiteen ehdoista. Toimenpidettä olisi toteutettava maatilan kaikkien yli kolmen 

kuukauden ikäisten lampaiden ja yli 12 kuukauden ikäisten vuohien osalta, jotka olisi 

päästettävä laitumelle vähintään 90 päivänä. Pässien ja vuohipukkien laidunnus 

voitaisiin korvata ulkoilulla. Laitumella vuohilla olisi oltava mahdollisuus toteuttaa 

luontaista kiipeilytarvettaan. Pykälän 2 momentin mukaan laidunnuksesta on pidettävä 

kirjaa. Pykälän 3 momentissa määriteltäisiin toimenpiteen vähimmäistasona 

noudatettava kansallinen lainsäädäntö. 
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26 § Asetuksen 26 §:ssä säädettäisiin siipikarjan hyvinvointisuunnitelmasta. Toimenpidettä 

olisi toteutettava maatilan kaikkien broilereiden, kalkkunoiden, munivien kanojen ja 

munivien kanojen emojen osalta. Hyvinvointisuunnitelma on vuosittainen toiminnan 

hallinta- ja kehittämissuunnitelma, joka sisältää tilakohtaisia toimia siipikarjan 

hyvinvoinnista, terveydenhoidosta ja bioturvallisuudesta. Viljelijällä olisi oltava 

hyvinvointisuunnitelma sitoumuskauden alusta lähtien. Pykälässä säädettäisiin siitä, 

mitä hyvinvointisuunnitelmaan tulisi sisältyä. Siipikarjatiloilla 

hyvinvointisuunnitelmaan sisältyviä tilakohtaisia toimia olisivat eläinten ruokinnan 

toteuttamisen suunnittelu ja seuranta, tautisuojaus, pito-olosuhteiden parantamisen 

suunnittelu sekä eläinten terveyteen liittyvien mittareiden seuraaminen. Pykälän 2 

momentissa määriteltäisiin tarkemmin, mitä tautisuojauksella tarkoitetaan. Pykälän 3 

momentissa määriteltäisiin toimenpiteen vähimmäistasona noudatettava kansallinen 

lainsäädäntö. 

 

27 § Asetuksen 27 §:ssä säädettäisiin siipikarjan olosuhteiden parantamista koskevan 

toimenpiteen ehdoista. Toimenpidettä olisi toteutettava maatilan kaikkien broilereiden, 

kalkkunoiden, munivien kanojen ja munivien kanojen emojen osalta. Pykälän 2 

momentissa säädettäisiin virikkeistä, joita tulisi olla lintujen käytössä. Pykälän 3 ja 4 

momentissa säädettäisiin broilerien ja kalkkunoiden lihantarkastuksessa hylättyjen 

ruhojen prosenttiosuuksista. Pykälän 5 momentissa säädettäisiin kanalan ilman 

ammoniakkipitoisuudesta. Pykälän 6 momentissa määriteltäisiin toimenpiteen 

vähimmäistasona noudatettava kansallinen lainsäädäntö. 

 

28 § Asetuksen 28 §:ssä säädettäisiin eläinten hyvinvointikorvauksen maksamisesta. 

 

29 § Asetuksen 29 §:ssä säädettäisiin eläinten hyvinvointikorvauksen määrästä. Korvausta 

maksettaisiin toimenpiteittäin eläimistä eläinyksikköä kohden. 

 

30 § Asetuksen 30 §:ssä säädettäisiin Euroopan komission päätöksen huomioonottamisesta. 

Asetuksessa tarkoitettuja korvauksia myönnettäisiin kuitenkin vain, jos Euroopan 

komission korvausta koskevasta päätöksestä ei muuta johdu. 

 

31 § Asetuksen 31 §:ssä säädettäisiin asetuksen voimaantulosta. Asetus on tarkoitettu 

tulemaan voimaan x.x.202x. 

 

32 § Asetuksen 32 §:n siirtymäsäännöksen mukaan mitä asetuksen 18 §:n 3 momentissa 

säädetään pinta-ala- ja kääntöhalkaisijavaatimuksista, ei kuitenkaan sovellettaisi 

viljelijöihin, jotka ovat investoineet 6 neliömetrin porsituskarsinoihin ja aloittaneet 

niiden rakennustyön ennen 31 päivää joulukuuta 2021. 

 

 

5. Taloudelliset vaikutukset 

 

Eläinten hyvinvointikorvauksesta aiheutuvat kustannukset suoritetaan valtion talousarvion 

momentilta 30.10.43 (Eläinten hyvinvointikorvaukset). Valtion talousarviota vuodelle 2023 

koskevan hallituksen esityksen (HE 154/2022) mukaan kyseisen momentin määräraha on 74,0 

miljoonaa euroa, josta EU:n rahoitusosuutta on 31,820 miljoonaa euroa ja kansallista osuutta 42,180 

miljoonaa euroa. EU:n rahoitusosuus rahoituskaudella 2023—2027 on maaseuturahaston osalta 43 

prosenttia.  
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Momentilla 30.10.43 arvioidaan lisäksi olevan vuonna 2023 noin 9 miljoonaa euroa vuodelta 2022 

siirtyvää määrärahaa. Momentilla olisi siten tämänhetkisen arvion mukainen siirtyvä määräraha 

huomioon ottaen yhteensä käytettävissä noin 83 miljoonaa euroa. Lisäksi Euroopan komissio 

hyväksyi 16.8.2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 muutoksen 

(komission täytäntöönpanopäätös C(2022)6005), jossa eläinten hyvinvointikorvausten rahoitusta 

lisättiin 20,4 miljoonalla eurolla. Tämä tullaan esittämään lisättäväksi momentille 30.10.43 vuoden 

2022 aikana. Siirtyvä määräraha käytetään vuodelta 2022 maksettavan eläinten 

hyvinvointikorvauksen toisen maksuerän maksamiseen. Vuodelta 2022 maksettavan eläinten 

hyvinvointikorvauksen toinen maksuerä, joka on noin 50 prosenttia vuodelta 2022 maksettavan 

korvauksen kokonaismäärästä, maksetaan kesäkuussa 2023.  

 

Eläinten hyvinvointikorvausta varten arvioidaan vuonna 2023 tarvittavan noin 74 miljoonaa euroa. 

 

Eläinten hyvinvointikorvauksesta aiheutuvat kustannukset katetaan valtiontalouden kehyspäätösten, 

valtion talousarvion ja henkilötyövuosien puitteissa. 

 

 

6. Lausuntopalaute 

 

Asetusehdotuksesta antoivat lausunnon… 

 

 

 

7. Laintarkastus 

 

 

8. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

 

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan x.x.202x. Asetuksen 32 §:n siirtymäsäännöksen mukaan 

mitä asetuksen 18 §:n 3 momentissa säädetään pinta-ala- ja kääntöhalkaisijavaatimuksista, ei 

kuitenkaan sovellettaisi viljelijöihin, jotka ovat investoineet 6 neliömetrin porsituskarsinoihin ja 

aloittaneet niiden rakennustyön ennen 31 päivää joulukuuta 2021. 

 

 

Esitys: Esitetään, että valtioneuvosto antaa asetuksen eläinten hyvinvointikorvauksesta. 

 

 

 

 

 

 


