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LIITTEET:
-luonnos valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen an
tamisesta vuonna 2019 ja perustelumuistio

-luonnos valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvos
ton asetuksen muuttamisesta ja perustelumuistio

-luonnos maa-ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun 
maa-ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta ja perustelumuistio

Ministeriön lausuntopyynnöt löytyvät myös intemet-sivustolta MMM:n vireillä olevat lausuntopyynnöt

JAKELU
Valtiovarainministeriö 
Y mpäristöministeriö 
Maaseutuvirasto 
Elintarviketurvallisuusvirasto 
Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskukset/Maaseutu- ja energia -yksiköt 
Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
Svenska Lantbruksproducentemas Centralforbund SLC 
Luonnonvarakeskus
Helsingin yliopisto/eläinlääketieteellinen tiedekunta
Eläinten hyvinvointikeskus
Eläinsuojeluliitto Animalia ry
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry
ProAgria Keskusten Liitto
Svenska lantbrukssäl 1 skapens förbund rf
Maaseudun Kehittäjät ry
Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry
Pihvikarjaliitto ry
Suomen Siipikarjaliitto ry
Suomen Sikayrittäjät ry
Suomen Lammasyhdistys ry
Suomen Vuohiyhdistys ry

Allekirjoitettu lausuntopyyntö on maa-ja metsätalousministeriön arkistossa.
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luonnos 17.9.2018

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta 
vuonna 2019

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista
viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 3 §:n 4 momentin ja 7 §:n 4 momentin nojalla:

1§
Eläinten hyvinvointikorvausta koskeva sitoumus

Aktiiviviljelijä voi vuonna 2019 antaa eräistä ohjelmaperusteisista vilj elij äkorvauksista annetun 
lain (1360/2014) 7 §:ssä tarkoitetun eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen.

2§
Eläinten hyvinvointikorvausta koskevaan sitoumukseen valittavat toimenpiteet

Aktiiviviljelijä voi eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antaessaan valita 
eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (121/2015) 4 §:ssä 
tarkoitettuja eläinlajikohtaisia toimenpiteitä. Eläinlajikohtaisia toimenpiteitä on valittava 
vähintään yksi.

3§
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä x päivänä x kuuta 2018

Maa-ja metsätalousministeri Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska
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luonnos 17.9.2018

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio
Neuvotteleva virkamies 17.9.2018
Suvi Ruuska

Liite 1

VALTIONEUVOSTON ASETUS ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUSTA KOSKEVAN 
SITOUMUKSEN ANTAMISESTA VUONNA 2019

1 Yleistä

Ohjelmakaudella 2014-2020 Euroopan unionin maaseudun kehittämistoimenpiteet perustuvat 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 
kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) Nro 1698/2005 kumoamisesta annettuun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) Nro 1305/2013, jäljempänä maaseutuasetus. Maaseudun 
kehittämistoimenpiteet jäsenvaltioissa perustuvat jäsenvaltion maaseutuasetuksen perusteella 
laatimaan ja Euroopan komission hyväksymään maaseudun kehittämisohjelmaan. Euroopan 
komissio hyväksyi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 12.12.2014. 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyy tukijärjestelmänä muun muassa eläinten 
hyvinvointikorvaus.

Kansallisesti eläinten hyvinvointikorvauksesta säädetään eräistä ohjelmaperusteisista 
vilj elij äkorvauksista annetussa laissa (1360/2014). Lain 3 §:n 4 momentin ja 7 §:n 4 momentin 
nojalla voidaan korvauksen vuosittaisesta myöntämisestä ja sitoumuksista säätää tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella.

Ohjelmakaudella 2014—2020 annetaan vuosittain valtioneuvoston asetus eläinten 
hyvinvointikorvausta koskevien uusien sitoumusten antamisesta. Valtioneuvoston asetuksen 
antamisen yhteydessä otetaan huomioon eläinten hyvinvointikorvaukseen vuosittain käytettävissä 
oleva valtion talousarvion määräraha.

2. Asetuksen sisältö

Asetuksen 1 §:ssä säädettäisiin eläinten hyvinvointikorvausta koskevista sitoumuksista. Vuonna 
2019 aktiiviviljelijä voisi antaa uuden eräistä ohjelmaperusteisista vilj elij äkorvauksista annetun lain 
7 §:ssä tarkoitetun sitoumuksen. Eläinten hyvinvointikorvausta koskeva sitoumus voidaan antaa 
naudoista, sioista, lampaista, vuohista sekä siipikarjasta.

Asetuksen 2 §:ssä säädettäisiin eläinten hyvinvointikorvausta koskevaan sitoumukseen valittavista 
toimenpiteistä. Aktiiviviljelijä voisi sitoumuksen antaessaan valita eläinten hyvinvointikorvauksesta 
annetun valtioneuvoston asetuksen (121/2015) 4 §:ssä tarkoitettuja eläinlajikohtaisia toimenpiteitä. 
Vuonna 2019 kaikki edellä mainitut eläinlajikohtaiset toimenpiteet olisivat valittavina. 
Eläinlajikohtaisia toimenpiteitä olisi valittava vähintään yksi.

Asetuksen 3 §:n mukaan asetuksen olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.
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3. Taloudelliset vaikutukset

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 kokonaisrahoitus koostuu Euroopan 
unionin maaseuturahaston rahoitusosuudesta (42 prosenttia) ja kansallisesta rahoitusosuudesta sekä 
joissakin ohjelman toimenpiteissä myös kokonaan kansallisesta lisärahoituksesta. Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 kokonaisrahoitus on 8 265 miljoonaa euroa. Manner- 
Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 kokonaisrahoituksesta Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) rahoitusosuus on 2 360 miljoonaa euroa. 
Kehittämisohjelman kokonaan kansallisen lisärahoituksen osuus on 2 583 miljoonaa euroa. Lisäksi 
kehittämisohjelma sisältää yksityistä rahoitusta 2 015 miljoonaa euroa. Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelman 2014-2020 kokonaisrahoituksesta eläinten hyvinvointikorvauksen osuus on 458 
miljoonaa euroa.

Eläinten hyvinvointikorvauksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion 
momentin 30.10.43 (Eläinten hyvinvointikorvaukset) määrärahasta. Vuoden 2019 valtion 
talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 123/2018) mukaan kyseisen momentin määräraha 
on 67,767 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin rahoitusosuus on 42 prosenttia.

Lisäksi momentilla 30.10.43 on tämän hetkisen arvion mukaan noin 77 miljoonaa euroa vuodelta 
2018 siirtyvää määrärahaa, joka koostuu eläinten hyvinvointikorvauksen kaudelta 2014-2020 
siirtyvistä määrärahoista. Momentilla olisi siten yhteensä käytettävissä noin 145 miljoonaa euroa. 
Vuonna 2019 eläinten hyvinvointikorvaukseen arvioidaan tarvittavan noin 60 miljoonaa euroa. 
Määrärahatarpeen arvioidaan hieman nousevan vuoden 2018 tasosta, koska vuonna 2019 maatilojen 
eläinyksikkömäärät ovat kasvamassa tilakoon kasvaessa ja lisäksi eläinten hyvinvointikorvauksen 
toimenpiteitä valittaneen aikaisempaa enemmän. Eläinten hyvinvointikorvauksesta annettuun 
valtioneuvoston asetukseen ehdotetun muutoksen, jolla nautojen laidunnusta laidunkaudella ja 
jaloittelua laidunkauden ulkopuolella koskevan toimenpiteen sekä lypsylehmien ja emolehmien 
sairas-, hoito-ja poikimakarsinoita koskevan toimenpiteen korvaustasoja nostettaisiin, arvioidaan 
lisäävän määrärahatarvetta noin 300 000 eurolla.

Siirtyvä määräraha käytetään vuodelta 2018 maksettavan eläinten hyvinvointikorvauksen toisen 
maksuerän maksamiseen ja vuodelta 2019 maksettavan eläinten hyvinvointikorvauksen 
ensimmäisen maksuerän maksamiseen. Siirtyvästä määrärahasta käytetään vuodelta 2018 
maksettavan eläinten hyvinvointikorvauksen toisen maksuerän maksamiseen noin 28 miljoonaa 
euroa, jonka arvioidaan kattavan koko maksuerän. Loppuosa siirtyvästä määrärahasta käytetään 
vuodelta 2019 maksettavan eläinten hyvinvointikorvauksen ensimmäisen maksuerän maksamiseen.

Vuodelta 2018 maksettavan eläinten hyvinvointikorvauksen toinen maksuerä, joka on noin 50 
prosenttia vuodelta 2018 maksettavan korvauksen kokonaismäärästä, maksetaan kesäkuussa 2019. 
Vuodelta 2019 maksettavan eläinten hyvinvointikorvauksen ensimmäinen maksuerä, joka on noin 
50 prosenttia vuodelta 2019 maksettavan korvauksen kokonaismäärästä, maksetaan marraskuussa
2019. Loppuosa eli noin 50 prosenttia vuodelta 2019 maksettavista korvauksista maksetaan vuonna
2020.

Eläinten hyvinvointikorvauksesta aiheutuvat kustannukset katetaan valtiontalouden kehyspäätösten, 
valtion talousarvion mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa.

4. Lausunnot



Asetusehdotuksesta pyydettiin lausunto valtiovarainministeriöltä, ympäristöministeriöltä, 
Maaseutuvirastolta, Elintarviketurvallisuusvirastolta, Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:Itä, 
elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksilta, Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK 
ry:Itä, Svenska Lantbruksproducentemas Centralförbund SLC rf:ltä, Luonnonvarakeskukselta, 
Helsingin yliopiston eläinlääketieteelliseltä tiedekunnalta, Eläinten hyvinvointikeskukselta, 
Eläinsuojeluliitto Animalia ry:Itä, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:Itä, ProAgria 
Keskusten Liitolta, Svenska lantbrukssällskapens förbund rf:ltä, Maaseudun Kehittäjät ry:Itä, 
Suomen Siipikarjaliitto ry:Itä, Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry:Itä, 
Pihvikarjaliitto ry:Itä, Suomen Sikayrittäjät ry:Itä, Suomen Lammasyhdistys rydtäja Suomen 
Vuohiyhdistys ry:Itä.

5. Laintarkastus

Asetusehdotus on tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä.
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luonnos 17.9.2018

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston 
asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (121/2015) 8 
§:n 4 momentti, 9, 10, 13, 21, 22, 24, 32 ja 33 §, sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 4 momentti 
asetuksessa 44/2016, 9 § asetuksessa 710/2015, 10 § asetuksessa 32/2017 sekä 21 ja 33 § 
asetuksessa 1099/2017, seuraavasti:

8§
Hyvinvointikorvauksen maksamisen edellytyksenä olevan eläinmäärän laskeminen

Edellä 4 §:n 4 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa toimenpiteessä eläinmäärä lasketaan toimenpiteen 
ehdot täyttävien teuraserien keskiarvona. Jos saapumiserä teurastetaan useammassa osassa, osat 
yhdistetään vastaamaan alkuperäistä erää. Sitoumuskauden eläinmäärää laskettaessa otetaan 
huomioon vain sitoumuskauden loppuun mennessä tulleiden saapumiserien eläimet, jotka on 
teurastettu sitoumusvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä ja jotka viljelijä on ilmoittanut 
viimeistään Maaseutuviraston Ruokaviraston määräämänä ajankohtana. Jos osa tai kaikki 
sitoumuskauden aikana tulleen saapumiserän eläimistä teurastetaan myöhemmin kuin 
sitoumusvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä, saapumiserän eläimet otetaan huomioon 
seuraavan sitoumusvuoden eläinmäärää laskettaessa.

9§
Nautojen ruokinta ja hoito

Nautojen ruokintaa ja hoitoa koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien nautojen 
osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain (247/1996) 5 §:n 1 
momenttia, eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 4 §:n 1 ja 2 momenttia; 8 §:ää ja 9 §:n 1 momenttia 
sekä nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (592/2010) 5 §:n 2 momenttia, 6 §:n 2- 
4 momenttia ja 13 §:n 1 ja 2 momenttia.

10 §
Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen

Vasikoiden pito-olosuhteiden parantamista koskevaa toimenpidettä, vasikoiden pito-olosuhteiden 
parantamista pinta-alavaatimuksella koskevaa toimenpidettä ja emolehmätilojen vasikoiden pito- 
olosuhteiden parantamista koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien alle kuuden 
kuukauden ikäisten vasikoiden osalta.
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Edellä 1 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden vähimmäistasona on noudatettava 
eläinsuojelulain 5 §:n 1 momenttia ja 26 a §:n 1 ja 2 momenttia, eläinten lääkitsemisestä annetun 
lain (387/2014) 20 §:ää, eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia-4 §:n 1 momenttia, 8 §:ää, 9 §:n 1 
momenttia ja 23 §:n 1 momentin 7 kohtaa sekä nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston 
asetuksen 4 §:n 1 momenttia, 7 §:ää, 12 §:n 3 momenttia ja 16 §:n 1 momenttia.

13 §
Nautaeläinten sairas-, hoito- ja poikimakarsinat

Lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito-ja poikimakarsinoita koskevaa toimenpidettä on 
toteutettava maatilan kaikkien poikineiden lypsylehmien ja emolehmien osalta. Nautojen sairas-, 
hoito- ja poikimakarsinnoita koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien nautojen 
osalta, lukuun ottamatta alle kahden kuukauden ikäisiä vasikoita, poikineita lypsylehmiä ja 
emolehmiä.

Edellä 1 momentissa mainittujen toimenpiteiden vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 
5 §:n 1 momenttia, eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia, 4 §:n 1 momenttia ja 11 §:ää sekä 
nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 1 momenttia, 6 §:n 2 - 4 momenttia, 7 
§:ää ja 11 §:n 3 momenttia 13 §:n 2 momenttia.

21 §
Sikojen sairas- ja hoitokarsinat

Sikojen sairas-ja hoitokarsinoita koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien sikojen 
osalta lukuun ottamatta vieroittamattomia porsaita. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava 
eläinsuojelulain 5 §:n 1 momenttia, eläinsuojeluasetuksen 1 §:n4 momenttia, 4 §:n 1 momenttia ja 
11 §:ää sekä sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 1, 4 ja 5 momenttia, 4 §:n 
3-5-momenttia, 5 §:n 1 ja 3 momenttia, 7 §:n 2 momenttia, 10 ja 11 §:ää, 15 §:n 3 ja-4 momenttia, 
19 §:n 2 momenttia siltä osin kuin siinä säädetään ryhmäkarsinasta sekä 19 §:n 3 ja 4 momenttia.

22 §
Lampaiden ja vuohien ruokinta

Lampaiden ja vuohien ruokintaa koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien 
lampaiden ja vuohien osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 5 §:n 
1 momenttia, eläinsuojeluasetuksen 9 §:n 1 momenttia, lampaiden suojelusta annetun 
valtioneuvoston asetuksen (587/2010) 6 §:n 2 momenttia ja 12 §:ää sekä vuohien suojelusta annetun 
valtioneuvoston asetuksen (589/2010) 6 §:n 3 momenttia sekä 11 §:ää n 1 ja 3 5 momenttia.

24 §
Lampaiden ja vuohien hoito

Lampaiden ja vuohien hoitoa koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien lampaiden 
ja vuohien osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 5 §:n 1 
momenttia ja 26 a §:n 1 ja 2 momenttia, eläinsuojeluasetuksen 11 §:ää, eläinten lääkitsemisestä 
annetun lain 20 §:ää, lampaiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 3 momenttia, 4



ja 5 §:ää, 6 §:n 2 momenttia, 12 §:n 3 momenttia sekä 15 §:n 1 momenttia ja vuohien suojelusta 
annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 3 momenttia, 4 §:ää, 5 §:n 1 ja 3 momenttia sekä 11 §:n 4 
ja 5 momenttia.

3

32 §
Hyvinvointikorvauksen maksaminen

Hyvinvointikorvaus maksetaan kahdessa erässä. Naudoista, lampaista ja vuohista maksettavan 
hyvinvointikorvauksen ensimmäinen erä maksetaan niiden eläinyksiköiden perusteella, jotka ovat 
nautarekisterin tai lammas-ja vuohirekisterin tietojen mukaan kertyneet sitoumuskaudella 1 
päivästä tammikuuta 30 päivään kesäkuuta. Siipikarjasta ja sioista maksettavan 
hyvinvointikorvauksen ensimmäisessä erässä korvausta maksetaan 50 prosentista hakijan 
ilmoittamasta eläinmäärästä.

Jos viljelijä on valinnut 4 §:n 1 momentin 5-8 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen, 
hyvinvointikorvausta ei makseta biisoneista, Galloway-, Texas Longhom- eikä Ylämaankarja- 
rotuisista naudoista.

33 §
Hyvinvointikorvauksen määrä

Hyvinvointikorvausta voidaan maksaa vuosittain korvauskelpoisista eläimistä eläinyksikköä 
kohden:

euroa
-nautojen ruokinta ja hoito 11
-vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen pinta-alavaatimuksilla 439
-vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 292
-emolehmätilojen vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 234
-vähintään kuuden kuukauden ikäisten nautojen pito-olosuhteiden ^
parantaminen
-vähintään 12 kuukauden ikäisten urospuolisten nautojen pito- 
olosuhteiden parantaminen
-nautojen laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ^
ulkopuolella
-nautojen pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella 24
-lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito-ja poikimakarsinat 18
-nautoj en sairas-, hoito- j a poikimakarsinat 15
-sikoj a ruokinta j a hoito 7
-joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu 33
-emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 38
-emakoiden ja ensikoiden parannetut porsimisolosuhteet 349
-vieroitettujen porsaiden, nuorten siitossikojen ja lihasikojen ^
karsinoiden kuivittaminen
-karjuporsaiden kivunlievitys ennen ja jälkeen kirurgisen kastraation 27
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-sikojen virikkeet 13
-sikojen sairas- ja hoitokarsinat 19
-lampaiden j a vuohien ruokinta 10
-lampaiden ja vuohien pito-olosuhteiden parantaminen 55
-lampaiden hoito 51
-vuohien hoito 33
-lampaiden ja vuohien laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu ^
laidunkauden ulkopuolella
-lampaiden ja vuohien pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella 8
-siipikarj an ruokinta j a hoito 8
-broilerien ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen 10
-munintakanalan ilmanlaadun parantaminen 5
-siipikarjan virikkeet 7
-munivien kanojen tasot, rampit ja orret 11
-kalkkunoiden tasot, rampit j a orret 14
-broilereiden tasot, rampit ja orret 34

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä x päivänä x kuuta 2018

Maa-ja metsätalousministeri Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska
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luonnos 17.9.2018

VALTIONEUVOSTON ASETUS ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSESTA 
ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

1 Yleistä

Ohjelmakaudella 2014-2020 Euroopan unionin maaseudun kehittämistoimenpiteet perustuvat 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 
kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta annettuun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1305/2013, jäljempänä maaseutuasetus. Maaseudun 
kehittämistoimenpiteet jäsenvaltioissa perustuvat jäsenvaltion maaseutuasetuksen perusteella 
laatimaan ja Euroopan komission hyväksymään maaseudun kehittämisohjelmaan.

Eläinten hyvinvointikorvaus on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020, 
joka perustuu maaseutuasetukseen. Eläinten hyvinvointikorvauksesta säädetään maaseutuasetuksen 
33 artiklassa. Euroopan komissio hyväksyi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014- 
2020 12.12.2014. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 on tehty muutoksia 
vuodelle 2019. Euroopan komissio hyväksyi muutosehdotukset 12.3.2018.

Kansallisesti eläinten hyvinvointikorvauksesta säädetään eräistä ohjelmaperusteisista 
viljelijäkorvauksista annetussa laissa (1360/2014). Lain 3 §:n 4 momentin, 4 §:n 5 momentin, 7 §:n 
4 momentin, 11 §:n 4 momentin, 12 §:n 5 momentin, 13 §:n 5 momentin ja 18 §:n 2 momentin 
nojalla on annettu valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta (121/2015). Asetuksella 
säädetään tarkemmin eläinten hyvinvointikorvauksen eläinlajikohtaisista toimenpiteistä, 
toimenpiteiden valinnasta ja niistä luopumisesta, eläinmäärän laskemisesta, hyvinvointikorvauksen 
myöntämisestä, hyvinvointikorvauksen määrästä ja maksamisesta sekä korvausta koskevien 
seurantatietojen antamisesta. Hyvinvointikorvauksen toimenpiteitä on mahdollista valita nauta-, 
sika-, lammas-, vuohi-ja siipikarjatiloilla.

2. Yksityiskohtaiset perustelut

Eläinten hyvinvointikorvauksesta annettua valtioneuvoston asetusta ehdotetaan muutettavaksi. 
Muutoksella otettaisiin huomioon Euroopan komission Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelmaan 2014-2020 hyväksymät vuotta 2019 koskevat muutokset. Eläinten 
hyvinvointikorvauksen toimenpiteitä yksinkertaistetaan joiltain osin poistamalla sellaisia 
vaatimuksia, jotka eivät ole suoraan maksettavan korvaustason perusteena tai jotka ovat jo muutoin 
normaalia hyvää eläinten hoitokäytäntöä. Myös toimenpiteiden vähimmäistasoja ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että ne vastaavat toimenpiteiden vaatimuksiin tehtäviä muutoksia. Käytännössä 
muutokset eivät heikentäisi eläinten hyvinvointia, koska vähimmäistasoista poistettavat vaatimukset 
säilyisivät edelleen osana muuta kansallista lainsäädäntöä, jonka noudattamista valvottaisiin kuten 
nykyisinkin. Muutoksilla voidaan kuitenkin selkeyttää ja yksinkertaistaa eläinten 
hyvinvointikorvauksen ehtoja ja siten keventää järjestelmän toteutusta.
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8§
Asetuksen 8 §:ää muutettaisiin siten, että toimivaltaiseksi viranomaiseksi muutettaisiin 
Ruokavirastosta annetun lain (371/2018) perusteella Maaseutuviraston sijasta Ruokavirasto. 
Maaseutuviraston toimintaa jatkava Ruokavirasto aloittaa toimintansa 1.1.2019. Muilta osin pykälää 
ei muutettaisi.

9 §
Asetuksen 9 §:ää muutettaisiin nautojen ruokintaa ja hoitoa koskevan toimenpiteen vähimmäistason 
osalta. Kansallisella lainsäädännöllä asetettu vähimmäistaso muodostaa niin sanotun perustason, 
jota toimenpiteen valinneen on noudatettava, jotta hyvinvointikorvaus voitaisiin maksaa.
Eläinlaj ikohtaisten toimenpiteiden perustaso muodostuu eläinten hyvinvointiin liittyvästä 
kansallisesta lainsäädännöstä. Vähimmäistasoa muutettaisiin Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelmaan 2014-2020 hyväksyttyä muutosta vastaavalla tavalla. Nautojen ruokintaa ja 
hoitoa koskevan toimenpiteen vähimmäistason vaatimuksista poistettaisiin eläinsuojeluasetuksen 
(396/1996) 4 §:n vaatimukset pitopaikan puhtaana-ja kunnossapidosta, 8 §:n vaatimukset eläinten 
terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisesta sekä 9 §:n 1 momentin vaatimukset eläinten 
ruokinnasta. Lisäksi vähimmäistason vaatimuksista poistettaisiin nautojen suojelusta annetun 
valtioneuvoston asetuksen (592/2010) 5 §:n 2 momentti, jossa säädetään koneellisesta 
ilmanvaihtojärjestelmästä. Vähimmäistason vaatimuksiin lisättäisiin nautojen suojelusta annetun 
valtioneuvoston asetuksen 13 §:n 1 ja 2 momentit naudan juotosta ja ruokinnasta.

10 §
Asetuksen 10 §:ää muutettaisiin vasikoiden pito-olosuhteiden parantamista koskevan toimenpiteen 
vähimmäistason osalta. Vähimmäistasoon ehdotetaan tehtäväksi vastaavat muutokset kuin Manner- 
Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 on tehty. Vähimmäistason vaatimuksista 
ehdotetaan poistettavaksi eläinsuojelulain (247/1996) 5 §:n 1 momentti eläinten hoidosta. Lisäksi 
vähimmäistasosta ehdotetaan poistettavaksi eläinsuojeluasetuksen 4 §:n 1 momentti eläinten 
pitopaikan puhtaanapidosta, eläinsuojeluasetuksen 8 § eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista 
huolehtimisesta sekä mainitun asetuksen 9 §:n 1 momentti eläinten ruokinnasta.

13 §
Asetuksen 13 §:ää muutettaisiin nautaeläinten sairas-, hoito-ja poikimakarsinoita koskevan 
toimenpiteen vähimmäistason osalta. Vähimmäistasoon ehdotetaan tehtäväksi vastaavat muutokset 
kuin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 on tehty. Vähimmäistasosta 
ehdotetaan poistettavaksi eläinsuojeluasetuksen 4 §:n 1 momentti eläinten pitopaikan 
puhtaanapidosta sekä nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n 3 momentti. 
Vähimmäistasoon ehdotetaan lisättäväksi nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 
6 §:n 2 - 4 momentit ja 13 §:n 2 momentti, joissa säädetään ruokinta- ja juoma-astioista.

21 §
Asetuksen 21 §:ää muutettaisiin sikojen sairas-ja hoitokarsinoita koskevan toimenpiteen 
vähimmäistason osalta. Vähimmäistasoon ehdotetaan tehtäväksi vastaavat muutokset kuin Manner- 
Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 on tehty. Vähimmäistasosta ehdotetaan 
poistettavaksi eläinsuojeluasetuksen 4 §:n 1 momentti eläinten pitopaikan puhtaanapidosta sekä 
sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (629/2012) 4 §:n 3 - 5 momentit, joissa 
säädetään pitopaikan yleisistä vaatimuksista sekä 15 §:n 4 momentti, jossa säädetään juoma-ja 
ruoka-astioista.
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Asetuksen 22 §:ää muutettaisiin lampaiden ja vuohien ruokintaa koskevan toimenpiteen 
vähimmäistason osalta. Vähimmäistasoon ehdotetaan tehtäväksi vastaavat muutokset kuin Manner- 
Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 on tehty. Vähimmäistason vaatimuksista 
ehdotetaan poistettavaksi eläinsuojelulain 5 §:n 1 momentti eläinten hoidosta. Vähimmäistasoon 
ehdotetaan lisättäväksi vuohien suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (589/2010) 11 §:n 2 
momentti vuohien ruokinnasta.

24 §
Asetuksen 24 §:ää muutettaisiin lampaiden ja vuohien hoitoa koskevan toimenpiteen 
vähimmäistason osalta. Vähimmäistasoon ehdotetaan tehtäväksi vastaavat muutokset kuin Manner- 
Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 on tehty. Vähimmäistason vaatimuksista 
ehdotetaan poistettavaksi eläinsuojelulain 26 a § tuotantoeläimiä koskevasta kirjanpidosta. Lisäksi 
vähimmäistasosta poistettaisiin eläinten lääkitsemisestä annetun lain (387/2014) 20 §, jossa 
säädetään eläinten omistajan ja haltijan velvollisuudesta pitää kirjaa.

32 §
Asetuksen 32 §:ää muutettaisiin siten, että niihin rotuihin, joista ei makseta eläinten 
hyvinvointikorvausta, jos viljelijä on valinnut 4 §:n 1 momentin 5-8 kohdassa tarkoitetun 
toimenpiteen, lisättäisiin Gallovvay-ja Texas Longhom-rodut. Asetuksen 4 §:n 1 momentin 5-8 
kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä ei makseta eläinten hyvinvointikorvausta läpi vuoden ulkona 
kasvatettavista naudoista. Nykyisen säännöksen mukaan eläinten hyvinvointikorvausta ei ole 
maksettu ulkona kasvatettavista biisoneista ja Ylämaankarja-rotuisista naudoista. Myös Galloway- 
ja Texas Longhom-rotuja kasvatetaan pääsääntöisesti ulkona läpi vuoden, joten niiden lisäämistä 
säännökseen voidaan pitää tämän vuoksi perusteltuna.

33 §
Asetuksen 33 §:ää muutettaisiin siten, että eläinyksikköä kohden maksettavaa korvausmäärää 
muutettaisiin kahden toimenpiteen osalta. Nautojen laidunnusta laidunkaudella ja jaloittelua 
laidunkauden ulkopuolella koskevan toimenpiteen korvaustasoa nostettaisiin 46 
eurosta/eläinyksikkö 49 euroon/eläinyksikkö. Korvaustasoa nostettaisiin, koska toimenpiteen 
valinneille tiloille aiheutuu kustannuksia myös jaloittelutarhan puhdistuksesta ja 
talvikunnossapidosta, mitä ei ole aikaisemmin otettu korvaustasossa huomioon. Lypsylehmien ja 
emolehmien sairas-, hoito- ja poikimakarsinoita koskevan toimenpiteen korvaustasoa puolestaan 
nostettaisiin 15 eurosta/eläinyksikkö 18 euroon/eläinyksikkö. Korvaustasoa nostettaisiin, koska 
toimenpiteen valinneille tiloille aiheutuu lisäkustannuksia sairas-, hoito- ja poikimakarsinoissa 
olevien lypsylehmien koneellisen lypsyn järjestämisestä. Ehdotetut muutokset vastaavat Manner- 
Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 tehtyjä muutoksia. Muilta osin pykälää ei 
muutettaisi.

Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

22 §

3. Taloudelliset vaikutukset

Eläinten hyvinvointikorvauksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion 
momentin 30.10.43 (Eläinten hyvinvointikorvaukset) määrärahasta. Vuoden 2019 valtion 
talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 123/2018) mukaan kyseisen momentin määräraha 
on 67,767 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin rahoitusosuus on 42 prosenttia. Lisäksi 
momentilla 30.10.43 on tämän hetkisen arvion mukaan noin 77 miljoonaa euroa vuodelta 2018
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siirtyvää määrärahaa, joka koostuu eläinten hyvinvointikorvauksen kaudelta 2014-2020 siirtyvistä 
määrärahoista. Momentilla olisi siten yhteensä käytettävissä noin 145 miljoonaa euroa. Eläinten 
hyvinvointikorvaukseen arvioidaan vuonna 2019 tarvittavan noin 60,0 miljoonaa euroa. 
Määrärahatarpeen arvioidaan hieman nousevan vuoden 2018 tasosta, koska vuonna 2019 maatilojen 
eläinyksikkömäärät ovat kasvamassa tilakoon kasvaessa ja lisäksi eläinten hyvinvointikorvauksen 
toimenpiteitä valittaneen aikaisempaa enemmän.

Siirtyvä määräraha käytetään vuodelta 2018 maksettavan eläinten hyvinvointikorvauksen toisen 
maksuerän maksamiseen ja vuodelta 2019 maksettavan eläinten hyvinvointikorvauksen 
ensimmäisen maksuerän maksamiseen. Siirtyvästä määrärahasta käytetään vuodelta 2018 
maksettavan eläinten hyvinvointikorvauksen toisen maksuerän maksamiseen noin 28 miljoonaa 
euroa, jonka arvioidaan kattavan koko maksuerän. Loppuosa siirtyvästä määrärahasta käytetään 
vuodelta 2019 maksettavan eläinten hyvinvointikorvauksen ensimmäisen maksuerän maksamiseen.

Asetukseen esitettyjen muutosten, joiden mukaan nautojen laidunnusta laidunkaudella ja jaloittelua 
laidunkauden ulkopuolella koskevan toimenpiteen sekä lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito
ja poikimakarsinoita koskevan toimenpiteen korvaustasoja nostettaisiin, arvioidaan lisäävän 
määrärahatarvetta noin 300 000 eurolla.

Eläinten hyvinvointikorvauksesta aiheutuvat kustannukset katetaan valtiontalouden kehyspäätösten, 
valtion talousarvion mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa.

4. Lausunnot

Asetusehdotuksesta pyydettiin lausunto valtiovarainministeriöltä, ympäristöministeriöltä, 
Maaseutuvirastolta, Elintarviketurvallisuusvirastolta, Eläintautien torjuntayhdistys ETT rydtä, 
elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksilta, Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK 
rydtä, Svenska Lantbruksproducentemas Centralförbund SLC rfdtä, Luonnonvarakeskukselta, 
Helsingin yliopiston eläinlääketieteelliseltä tiedekunnalta, Eläinten hyvinvointikeskukselta, 
Eläinsuojeluliitto Animalia rydtä, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto rydtä, ProAgria 
Keskusten Liitolta, Svenska lantbrukssällskapens förbund rfdtä, Maaseudun Kehittäjät rydtä, 
Suomen Siipikarjaliitto rydtä, Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto rydtä, 
Pihvikarjaliitto rydtä, Suomen Sikayrittäjät rydtä, Suomen Lammasyhdistys rydtä ja Suomen 
Vuohiyhdistys rydtä.

5. Laintarkastus

Asetusehdotus on tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä.
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luonnos 17.9.2018

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa-ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa-ja metsätalousministeriön asetuksen 
(117/2015)3,4, 6, 11, 12, 17, 21, 22 ja 24 §,
sellaisina kuin niistä ovat 3 § asetuksissa 721/2015 ja 38/2017 sekä 6, 17 ja 22 § asetuksessa 
38/2017 ja 24 § osaksi asetuksessa 38/2017, seuraavasti:

3 §
Nautojen ruokinta ja hoito

Nautojen ruokinnassa on oltava kirjallinen laskelmiin perustuva eläinryhmäkohtainen voimassa 
oleva ja karkearehun rehuanalyysiin perustuva ruokintasuunnitelma, jossa on huomioitu eläinten 
kasvu, tuotostaso ja tuotantovaihe. Lypsylehmätiloilla ruokintasuunnitelmassa on otettava 
huomioon myös eläimen tuottama maitomäärä. Lihanaudoille on oltava eläinryhmittäinen 
ruokintasuunnitelma, jossa on huomioitu tuotantokauden vaihe. Vähintään yhden kuukauden ikäiset 
vasikat on huomioitava omana kohtanaan nautojen ruokintasuunnitelmassa. Naudoilla on oltava 
karkeaa rehua riittävästi saatavilla ja Kaikkien eläinten saatavilla on oltava jatkuvasti riittävästi 
hyvälaatuista vettä. Naudat on pidettävä puhtaina.

Eläimiä ei saa pitää yksinään, ellei sairaus, vahingoittuminen, aggressiivinen käyttäytyminen-tai
muu perusteltuja hyväksyttävä syy sitä edellytä. Eri sukupuolta olevia yli kahdeksan kuukauden 
ikäisiä nautoja, lukuun ottamatta härkiä ja siitossonneja, ei saa pitää samassa karsinassa, 
jaloittelutarhassa tai laitumella. Enintään 10 kuukauden ikäisiä eri sukupuolta olevia Ylämaankarja- 
rotuisia nautoja saa pitää samassa karsinassa, jaloittelutarhassa tai laitumella. Emolehmien eri 
sukupuolta olevia vasikoita saa pitää samalla laitumella vieroitukseen saakka. Lihanautoja ei saa 
pitää kytkettynä ellei tilapäinen, perusteltuja hyväksyttävä syy sitä edellytä.

Nautatilalla on oltava toimintahäiriöiden varalta kirjallinen ajan tasalla pidettävä suunnitelma, jossa 
määritellään ne toimenpiteet, joihin ryhdytään sähkö- tai vesikatkoksen aikana. Jos pitopaikassa on 
ruokinta-, juotto-, lypsy- tai muu vastaava järjestelmä, josta eläinten hyvinvointi on riippuvainen, 
suunnitelmaan on sisällyttävä myös kuvaus toimenpiteistä, joihin ryhdytään laitteiston 
toimintahäiriön aikana. Jos eläinten hyvinvoinnista ei voida huolehtia ilman sähköä, nautatiloilla on 
oltava sähkökatkosten varalta valmius varavoiman kytkemiseen, jonka avulla saadaan tarvittaessa
juotto, lypsy, ruokinta, ilmanvaihtoja lannanpoisto toimimaan.

4 §
Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen pinta-alavaatimuksilla

Vähintään kuukauden ikäisiä vasikoita on pidettävä ryhmäkarsinoissa, jos ryhmästä erottamiseen ei 
ole eläinlääketieteellistä tai eläinten vihamieliseen käyttäytymiseen liittyvää syytä. Ryhmästä 
erotetun vasikan on säilytettävä näköyhteys muihin nautoihin. Vasikka on sijoitettava takaisin 
ryhmäkarsinaan, kun ryhmästä erottamiseen ei enää ole syytä. Samassa-karsinassa ei saa pitää 
huomattavan eri ikäisiä tai muutoin eriarvoisia eläimiä.



2

Ryhmäkarsinassa jokaista vasikkaa kohti on oltava pinta-alaa vähintään seuraavasti:

vasikan ikä (kk) pinta-ala (m2/eläin), josta kiinteäpohjaista alaa (m2/eläin)
1—3 1,8 0,9
3—6 2,25 1,1

Makuualueen on oltava kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä. Juotolla olevan vasikan on 
saatava maito tai juomarehu imemällä. Yli viikon ikäisellä vasikalla on oltava jatkuvasti tarjolla
karkearehua. Jos vasikka nupoutetaan, sarven aiheen tuhoamisen saa tehdä ainoastaan käyttämällä 
asianmukaista rauhoitusta, puudutusta ja kivunlievitystä, jonka eläinlääkäri antaa.

6§
Emolehmätilojen vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen

Yli viikon ikäisellä vasikalla on oltava jatkuvasti tarjolla karkearehua. Emolla ja vasikalla on oltava 
käytettävissä yhteensä vähintään 10 neliömetriä. Pinta-alaan voi sisältyä lantakäytävä, vasikkapiilo 
ja emojen makuuparret. Makuuparsipihatossa vasikoiden käytettävissä on oltava makuupaikkoja 
niin paljon, että vasikat eivät joudu makaaman lantakäytävällä tai emojen kanssa samoissa parsissa. 
Vasikoiden makuualueen ja mahdollisen vasikkapiilon on oltava kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu 
ja pehmeä.

Jos emolehmätilalla on muita kuin emolehmien vasikoita, niiden osalta on noudatettava 5 §:ssä 
säädettyjä ehtoja.

H §
Lypsylehmien ja emolehmien sairashoito- ja poikimakarsinat

Jokaista alkavaa 20 lehmän ryhmää kohden on oltava vähintään yksi kiinteä tai osista koottavissa 
oleva erillinen karsina tai muu vastaava tila sairastunutta, hoidettavaa tai poikivaa nautaa varten. 
Ryhmä- tai yksilökarsinassa pinta-alan on oltava vähintään 11 neliömetriä eläintä kohden. Eläinten 
erilleen aitaamiseen on varauduttava ryhmäkarsinatilassa. Lypsykarjatiloilla poikimatilan on 
sijaittava lypsyaseman läheisyydessä tai muualla siten, että poikinut lehmä voidaan lypsää helposti.

Karsinat on varustettava niin, että:
1) niissä on jatkuvasti ja riittävästi tarjolla hyvälaatuista vettä;
2) makuualusta on kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä;
3) mahdollisuus huonetilan tai eläimen lämpimänä pitämiseen on tarvittaessa käytettävissä;
4) karsinasta on näköyhteys muihin nautoihin;
5) hoidettavan eläimen nopea kiinnittäminen ja turvallinen käsittely on mahdollista;
3) lypsylehmiä on mahdollista lypsää koneellisesti.

12 §
Nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat

Jokaista alkavaa 50 naudan ryhmää kohti on oltava vähintään yksi kiinteä tai osista koottavissa 
oleva erillinen karsina tai muu vastaava tila sairastunutta, hoidettavaa tai poikivaa nautaa varten.
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Ryhmä- tai yksilökarsinassa alle 12 kuukauden ikäisillä naudoilla on oltava tilaa vähintään 6 
neliömetriä eläin kohden ja yli 12 kuukauden ikäisillä naudoilla tilaa on oltava vähintään 10 
neliömetriä eläintä kohden. Eläinten erilleen aitaamiseen on varauduttava ryhmäkarsinatilassa.

Karsinat on varustettava niin, että:
1) niissä on jatkuvasti ja riittävästi tarjolla hyvälaatuista vettä;
2) makuualusta on kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä;
3) mahdollisuus huonetilan tai eläimen lämpimänä pitämiseen on tarvittaessa käytettävissä;
4) - karsinasta on näköyhteys muihin nautoihin;
5) hoidettavan eläimen nopea kiinnittäminen ja turvallinen käsittely on mahdollista.

Yli kuuden kuukauden ikäiset naudat voidaan sijoittaa rakolattiakarsinaan, jos siinä on 
makuualueella rakolattiapehmikkeitä, kumitettuja palkkeja tai muita vastaavia lattiaa pehmentäviä 
rakenteita. Pehmentävien rakenteiden kunnosta on huolehdittava ja niitä on tarvittaessa uusittava.

17 §
Vieroitettujen porsaiden, nuorten siitossikojen ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen

Vieroitetuilla porsailla, nuorilla siitossioilla ja lihasioilla on oltava hyvin kuivitettu, 
kiinteäpohj ainen makuualue. Kuivituksella tarkoitetaan joko kestokui vitusta, runsasta kuivitusta tai 
kuivikkeita ja kaksi-ilmastokarsinaa. Lihasikalassa hyväksytään myös runsas kuivitus. Kaikkien 
sikojen on mahduttava makuualueelle samanaikaisesti makaamaan.

21 §
Sikojen sairas- ja hoitokarsinat

Sairas tai vahingoittunut sika on siirrettävä sairas- ja hoitokarsinaan. Sairas-ja-hoitokarsinoiden on 
taattava sairaille sioille olosuhteet, joissa niillä on jatkuvasti ja riittävästi hyvälaatuista vettä tarjolla
ja joissa ne pystyvät syömään ja lepäämään ongelmitta. Sairas- ja hoitokarsinassa voi olla useita 
sairaita tai hoidettavia sikoja, mutta eläimen erilleen aitaamiseen on varauduttava. Sairas-ja 
hoitokarsinassa on oltava kaikille karsinassa oleville eläimille kiinteäpohj ainen, hyvin kuivitettu 
makuupaikka. Eläimen lämmitysmahdollisuus on oltava käytettävissä?

22 §
Lampaiden ja vuohien ruokinta

Lammastilalla on oltava kirjallinen laskelmiin perustuva eläinryhmäkohtainen voimassa oleva ja 
karkearehun rehuanalyysiin perustuva ruokintasuunnitelma, jossa on huomioitu lampaiden 
kasvuvaihe, tuotostasoja tuotantokauden vaihe. Vuohitilalla on oltava kirjallinen laskelmiin 
perustuva eläinryhmäkohtainen voimassa oleva ja karkearehun rehuanalyysiin perustuva 
ruokintasuunnitelma, jossa on huomioitu vuohien kasvuvaihe, maidontuotantokauden vaihe ja 
karjan tuottama maitomäärä. Erillinen ruokintasuunnitelma on tehtävä vähintään sekä sisä- että 
ulkoruokintakaudelle. Karitsat ja kilit on huomioitava ruokintasuunnitelmassa kahden viikon iästä 
alkaen.

Lampailla ja vuohilla on oltava karkeaa rehua riittävästi saatavilla. Lisäksi eläinten saatavilla on 
oltava jatkuvasti riittävästi hyvälaatuista vettä.
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24 §
Lampaiden ja vuohien hoito

Yli 1-vuotiaat lampaat on kerittävä kaksi kertaa kalenterivuoden aikana. Kerintäpäivät on kirjattava. 
Lammas-ja vuohitiloilla on oltava sitoumusvuotta koskeva loistorjuntasuunnitelma, joka sisältää 
suositukset laidunkierron toteuttamisesta ja loislääkityksestä. Loislääkityksen on perustuttava 
lampaiden papananäyteanalyyseihin. Papananäyte on otettava kuitenkin vähintään kaksi kertaa 
vuodessa.

Uuhelle ja sen vastasyntyneille karitsoille on oltava karitsointikarsina, jossa lattiapinta-alaa on 
vähintään 2,2 neliömetriä ja jossa on lämmitysmahdollisuus tai tilan tulee olla lämpöeristetty. 
Karitsointikarsinoita on käytettävä uuhen ja karitsojen leimautumisen varmistamiseksi.

Sairas tai vahingoittunut lammas tai vuohi on siirrettävä sairaskarsinaan. Sairasta tai 
vahingoittunutta lammasta tai vuohta varten voidaan koota karsina sairaan tai vahingoittuneen
eläimen ympärille, jotta eläin ei joudu eroon omasta laumastaan. Sairas-ja hoitokarsinassa voi olla 
useita eläimiä samanaikaisesti, mutta eläimen eristämiseen on varauduttava. Sairaalla tai 
vahingoittuneella lampaalla- tai vuohella on oltava näköyhteys vähintään toiseen yksilöön. Sairas-ja 
hoitokarsinan on oltava kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu, pehmeä ja siinä on oltava eläimen 
lämmity smahdolli suus.

Useamman eläimen yhteisesti käyttämässä sairas-ja hoitokarsinassa tilaa on oltava vähintään 1,8 
neliömetriä lammasta tai vuohta kohden. Yksilökarsinassa tilaa on oltava vähintään 2 neliömetriä 
lammasta tai vuohta kohden. Karitsointi-ja sairaskarsinassa eläinten saatavilla on oltava jatkuvasti 
riittävästi hyvälaatuista vettä.

Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta 2019.

Helsingissä x päivänä x kuuta 20 lx

Maa-ja metsätalousministeri Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska
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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio
Neuvotteleva virkamies 17.9.2018
Suvi Ruuska

luonnos 17.9.2018

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ELÄINTEN
HYVINVOINTIKORVAUKSESTA ANNETUN MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN 
ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

1. Yleistä

Ohjelmakaudella 2014-2020 Euroopan unionin maaseudun kehittämistoimenpiteet perustuvat 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 
kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta annettuun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1305/2013, jäljempänä maaseutuasetus. Maaseudun 
kehittämistoimenpiteet jäsenvaltioissa perustuvat jäsenvaltion maaseutuasetuksen perusteella 
laatimaan ja Euroopan komission hyväksymään maaseudun kehittämisohjelmaan.

Eläinten hyvinvointikorvaus on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020, 
joka perustuu maaseutuasetukseen. Eläinten hyvinvointikorvauksesta säädetään maaseutuasetuksen 
33 artiklassa. Euroopan komissio hyväksyi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014- 
2020 12.12.2014. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 on esitetty vuodelle 
2019 muutoksia. Euroopan komissio hyväksyi muutosehdotukset 12.3.2018.

Kansallisesti eläinten hyvinvointikorvauksesta säädetään eräistä ohjelmaperusteisista 
viljelijäkorvauksista annetussa laissa (1360/2014). Lain 7 §:n 5 momentin nojalla on annettu maa- 
ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta (117/2015). Asetuksella 
säädetään tarkemmin eläinten hyvinvointikorvauksen ehdoista.

2. Asetuksen sisältö

Eläinten hyvinvointikorvauksesta annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta ehdotetaan 
muutettavaksi. Asetukseen tehtäisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 
vuodelle 2019 hyväksyttyjä muutoksia vastaavat muutokset. Eläinten hyvinvointikorvausten 
toimenpiteitä yksinkertaistetaan joiltain osin poistamalla sellaisia vaatimuksia, jotka eivät ole 
suoraan maksettavan korvaustason perusteena tai jotka ovat jo muutoin normaalia hyvää eläinten 
hoitokäytäntöä. Käytännössä muutokset eivät heikentäisi eläinten hyvinvointia, koska poistettavat 
vaatimukset säilyisivät edelleen osana muuta kansallista lainsäädäntöä, jonka noudattamista 
valvottaisiin kuten nykyisinkin. Muutoksilla voidaan kuitenkin selkeyttää ja yksinkertaistaa eläinten 
hyvinvointikorvauksen ehtoja ja siten keventää järjestelmän toteutusta.

3§
Asetuksen 3 §:n 1 momentista poistettaisiin vaatimus siitä, että naudoilla on oltava karkeaa rehua 
riittävästi saatavilla. Pykälän 2 momentista poistettaisiin vaatimus siitä, että eläimiä ei saa pitää 
yksinään, ellei sairaus, vahingoittuminen, aggressiivinen käyttäytyminen tai muu perusteltuja 
hyväksyttävä syy sitä edellytä. Pykälän 3 momentista poistettaisiin vaatimus siitä, että jos eläinten 
hyvinvoinnista ei voida huolehtia ilman sähköä, nautatiloilla on oltava sähkökatkosten varalta
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valmius varavoiman kytkemiseen, jonka avulla saadaan tarvittaessa juotto, lypsy, ruokinta, 
ilmanvaihtoja lannanpoisto toimimaan.

4§
Asetuksen 4 §:n 1 momentista poistettaisiin vaatimus siitä, että samassa karsinassa ei saa pitää 
huomattavan eri-ikäisiä tai muutoin eriarvoisia eläimiä. Pykälän 3 momentista poistettaisiin 
vaatimus siitä, että juotolla olevan vasikan on saatava maito tai juomarehu imemällä sekä vaatimus 
siitä, että yli viikon ikäisellä vasikalla on oltava jatkuvasti tarjolla karkearehua.

6§
Asetuksen 6 §:n 1 momentista poistettaisiin vaatimus siitä, että yli viikon ikäisellä vasikalla on 
oltava jatkuvasti tarjolla karkearehua.

H §
Asetuksen 11 §:n 1 momentista poistettaisiin vaatimus siitä, että lypsykarjatiloilla poikimatilan on 
sijaittava lypsyaseman läheisyydessä tai muualla siten, että poikinut lehmä voidaan lypsää helposti. 
Pykälän 2 momentista poistettaisiin karsinoita koskevista vaatimuksista 3-5 kohdat.

12 §
Asetuksen 12 §:n 2 momentista poistettaisiin karsinoita koskevista vaatimuksista vastaavat kohdat 
kuin 11 §:n 2 momentista.

17 §
Asetuksen 17 §:ää muutettaisiin siten, että kuivituksella tarkoitettaisiin myös runsasta kuivitusta. 
Voimassa olevan asetuksen mukaan kuivituksella on tarkoitettu joko kestokuivitusta tai kuivikkeita 
ja kaksi-ilmastokarsinaa. Runsas kuivitus on tähän saakka hyväksytty vain lihasikaloissa.

21 §
Asetuksen 21 §:stä poistettaisiin vaatimus siitä, että sairas-ja hoitokarsinoiden on taattava sairaille 
sioille olosuhteet, joissa niillä on jatkuvasti ja riittävästi hyvälaatuista vettä tarjolla ja joissa ne 
pystyvät syömään ja lepäämään ongelmitta. Lisäksi vaatimus siitä, että eläimen 
lämmitysmahdollisuus on oltava käytettävissä, poistettaisiin pykälästä.

22 §
Asetuksen 22 §:n 2 momentista poistettaisiin vaatimus siitä, että lampailla ja vuohilla on oltava 
karkeaa rehua riittävästi saatavilla.

24 §
Asetuksen 24 §:n 3 momentista poistettaisiin vaatimus siitä, että sairasta tai vahingoittunutta 
lammasta tai vuohta varten voidaan koota karsina sairaan tai vahingoittuneen eläimen ympärille, 
jotta eläin ei joudu eroon omasta laumastaan. Lisäksi vaatimus siitä, että sairaalla tai 
vahingoittuneella lampaalla tai vuohella on oltava näköyhteys vähintään toiseen yksilöön, 
poistettaisiin pykälästä.

Asetuksen olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.
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3. Lausunnot

Asetusehdotuksesta pyydettiin lausunto valtiovarainministeriöltä, ympäristöministeriöltä, 
Maaseutuvirastolta, Elintarviketurvallisuusvirastolta, Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:Itä, 
elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksilta, Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK 
ry:Itä, Svenska Lantbruksproducentemas Centralförbund SLC rf:ltä, Luonnonvarakeskukselta, 
Helsingin yliopiston eläinlääketieteelliseltä tiedekunnalta, Eläinten hyvinvointikeskukselta, 
Eläinsuojeluliitto Animalia ry:Itä, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:Itä, ProAgria 
Keskusten Liitolta, Svenska lantbrukssällskapens förbund rf:Itä, Maaseudun Kehittäjät ry:Itä, 
Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry:Itä, Pihvikarjaliitto ry:Itä, Suomen 
Siipikarjaliitto ry:Itä, Suomen Sikayrittäjät ry:Itä, Suomen Lammasyhdistys rydtäja Suomen 
Vuohiyhdistys ry:Itä.


