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Valtioneuvoston asetus
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eläinten hyvinvointikorvauksesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorva-
uksista annetun lain (1360/2014) nojalla:

1 luku

Yleiset säännöt

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston
(maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittä-
miseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1698/2005 kumoamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o
1305/2013, jäljempänä maaseutuasetus, 33
artiklassa tarkoitettujen eläinten hyvinvointia
edistävien tukien, jäljempänä hyvinvointikor-
vaus, toimeenpanosta. Hyvinvointikorvaus
on osa Euroopan komission hyväksymää
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjel-
maa vuosille 2014—2020. Hyvinvointikor-
vaus voidaan myöntää ja maksaa kehittämis-
ohjelman voimassaoloaikana valtion talousar-
viossa osoitettujen varojen rajoissa.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) naudalla maidon, lihan tai muiden elin-
tarvikkeiden tai vuodan tuottamiseksi taikka
muuta vastaavaa tarkoitusta varten pidettävää
nautaeläintä;

2) emolehmällä Simmental-rotuista poiki-
nutta nautaeläintä, jonka käyttötavaksi nauta-
rekisterissä on merkitty muu kuin maidontuo-
tanto ja poikinutta biisonia sekä Aberdeen
angus-, Belgian Blue, Blonde d’Aquitane-,
Charolais-, Hereford-, Ylämaankarja-, Li-
mousin-, Piemontese-, Dexter-, Galloway- ja
Texas Longhorn -rotuista ja tällaisen rodun
kanssa risteytyksestä syntynyttä vähintään 50
prosenttisesti liharotuista poikinutta muuta
nautaeläintä;

3) lypsylehmällä maidontuotantoon käytet-
tävää poikinutta nautaeläintä, joka kuuluu
Simmental-rotuun ja jonka käyttötavaksi nau-
tarekisterissä on merkitty maidontuotanto tai
joka kuuluu Ayrshire-, Jersey-, Brown
Swiss-, Guernsey-, Holstein-, Montbéliarde-,
itäsuomenkarja-, länsisuomenkarja- tai poh-
joissuomenkarja-rotuun;

4) vasikalla alle kuuden kuukauden ikäistä
nautaa;

5) urospuolisella naudalla sonnia ja här-
kää;

6) sialla lihan tai muiden elintarvikkeiden
tuottamiseksi tai siitoskäyttöä taikka muuta
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tarkoitusta varten pidettävää sikaa, ei kuiten-
kaan villisikaa eikä lemmikkieläimenä pidet-
tävää minisikaa;

7) karjuporsaalla enintään kolmen kuu-
kauden ikäistä urospuolista sikaa;

8) lihasialla vähintään kolmen kuukauden
mutta enintään kahdeksan kuukauden ikäistä
sikaa;

9) emakolla eläinyksiköistä eräissä maata-
louden tuissa annetun valtioneuvoston ase-
tuksen (45/2015) 2 §:n 17 kohdassa tarkoitet-
tua sikaa;

10) joutilaalla emakolla emakkoa porsai-
den vierotuksesta sitä seuraavan tiineyden
loppuvaiheeseen;

11) ensikolla sikaa sen ensimmäisestä tii-
neytyksestä porsimiseen;

12) siipikarjalla munivia kanoja ja lihan-
tuotantoon kasvatettavia broilereita ja kalk-
kunoita;

13) munivalla kanalla vähintään 16 viikon
ikäistä kanaa, jonka munantuotanto käytetään
kulutukseen tai poikasten tuotantoon;

14) broilerilla lihantuotantoa varten jalos-
tettua noin 40 vuorokauden iässä teurastetta-
vaa kananpoikaa sekä luonnonmukaisesta
tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen
tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen
(ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 mu-
kaisesti harjoitettavassa tuotannossa yli 81
vuorokauden iässä teurastettavaa kananpoi-
kaa.

2 luku

Hyvinvointikorvauksen yleiset edellytykset

3 §

Sitoumuskausi

Hyvinvointikorvausta koskeva sitoumus
alkaa sitoutumisvuoden tammikuun 1 päi-
vänä ja päättyy joulukuun 31 päivänä.

4 §

Hyvinvointikorvauksen eläinlajikohtaiset
toimenpiteet

Viljelijä voi valita nautatilalla seuraavia
toimenpiteitä:

1) nautojen ruokinta ja hoito;
2) vasikoiden pito-olosuhteiden parantami-

nen pinta-alavaatimuksilla;
3) vasikoiden pito-olosuhteiden parantami-

nen;
4) emolehmien vasikoiden pito-olosuhtei-

den parantaminen;
5) vähintään kuuden kuukauden ikäisten

nautojen pito-olosuhteiden parantaminen;
6) vähintään 12 kuukauden ikäisten uros-

puolisten nautojen pito-olosuhteiden paranta-
minen;

7) nautojen laidunnus laidunkaudella ja ja-
loittelu laidunkauden ulkopuolella;

8) nautojen pitkäaikaisempi laidunnus lai-
dunkaudella;

9) lypsylehmien ja emolehmien sairas-,
hoito- ja poikimakarsinat;

10) nautojen sairas-, hoito- ja poikimakar-
sinat.

Viljelijä voi valita sikatilalla seuraavia toi-
menpiteitä:

1) sikojen ruokinta ja hoito;
2) joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ul-

koilu;
3) emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhtei-

den parantaminen;
4) emakoiden ja ensikoiden parannetut

porsimisolosuhteet;
5) vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen

karsinoiden kuivittaminen;
6) karjuporsaiden kivunlievitys ennen ja

jälkeen kirurgisen kastraation;
7) lihasikojen immunokastraatio;
8) sikojen virikkeet;
9) sikojen sairas- ja hoitokarsinat.
Viljelijä voi valita lammas- ja vuohitilalla

seuraavia toimenpiteitä:
1) lampaiden ja vuohien ruokinta;
2) lampaiden ja vuohien pito-olosuhteiden

parantaminen;
3) lampaiden ja vuohien hoito;
4) lampaiden ja vuohien laidunnus laidun-

kaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuo-
lella;

5) lampaiden ja vuohien pitkäaikaisempi
laidunnus laidunkaudella.

Viljelijä voi valita siipikarjatilalla seuraa-
via toimenpiteitä:

1) siipikarjan ruokinta ja hoito;
2) broilerien ja kalkkunoiden pito-olosuh-

teiden parantaminen;
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3) munintakanalan ilmanlaadun parantami-
nen;

4) siipikarjan virikkeet;
5) siipikarjan tasot, rampit ja orret;
6) kanojen ja kalkkunoiden ulkoilu.

5 §

Toimenpiteiden valinta

Viljelijä voi valita eläinlajikohtaisia toi-
menpiteitä vuosittain hyvinvointikorvausta
hakiessaan. Viljelijä voi sitoutua toteuttamaan
toimenpiteitä yhden tai usean eläinlajin osalta.
Viljelijä voi valita eläinlajikohtaisen toimen-
piteen, jos maatilalla on kyseisen eläinlajin
eläimiä eräistä ohjelmaperusteisista viljelijä-
korvauksista annetun lain (1360/2014) 7 §:n 2
momentissa mainittu määrä ja toimenpide so-
veltuu maatilan tuotantorakenteeseen sekä sen
teknisiin järjestelyihin. Viljelijän on toteutet-
tava toimenpidettä sen eläinlajin tai eläinryh-
män tuotantoeläinten osalta, jotka ovat toi-
menpiteen kohteena ja viljelijän hallinnassa.

6 §

Rajoitukset toimenpiteitä valittaessa

Viljelijä ei voi valita 4 §:n 1 momentin 7
tai 8 kohdassa, 2 momentin 2, 3, 4 tai 5
kohdassa, 3 momentin 4 tai 5 kohdassa eikä 4
momentin 6 kohdassa tarkoitettuja toimenpi-
teitä sellaisen eläinlajin osalta, josta hän on
antanut sitoumuksen luonnonmukaisesta ko-
tieläintuotannosta.

Viljelijä voi samanaikaisesti valita 4 §:n
1 momentin 2—4 kohdassa tarkoitetuista toi-
menpiteistä vain yhden. Jos maatilalla on
vain emolehmiä, viljelijä ei voi valita 4 §:n 1
momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja toi-
menpiteitä. Viljelijä voi valita 4 §:n 1 mo-
mentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuista toimen-
piteistä vain toisen. Jos maatilalla on vain
läpi vuoden ulkona kasvatettavia nautoja,
4 §:n 1 momentin 5—8 kohdassa tarkoitettuja
toimenpiteitä ei voi valita. Viljelijä voi valita
4 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohdassa tarkoite-
tuista toimenpiteistä vain toisen.

Viljelijä voi valita 4 §:n 2 momentin 5 ja 8
kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain
toisen. Edellä 4 §:n 2 momentin 6 kohdassa

tarkoitetun toimenpiteen voi valita vain vilje-
lijä, jolla on porsastuotantosikala tai yhdistel-
mäsikala. Edellä 4 §:n 2 momentin 7 koh-
dassa tarkoitetun toimenpiteen voi valita vain
viljelijä, jolla on lihasikala tai yhdistelmäsi-
kala. Viljelijä voi valita 4 §:n 2 momentin 6
ja 7 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä
vain toisen.

Viljelijä voi valita 4 §:n 3 momentin 4 ja 5
kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain
toisen. Viljelijä, jolla on virikehäkkikanala, ei
voi valita 4 §:n 4 momentin 4—6 kohdassa
tarkoitettua toimenpidettä. Jos maatilalla on
vain ulkona kasvatettavaa siipikarjaa, 4 §:n 4
momentin 6 kohdassa tarkoitettua toimenpi-
dettä ei voi valita. Jos maatilalla on vain
munivia kanoja, 4 §:n 4 momentin 5 koh-
dassa tarkoitetun toimenpiteen toteuttamiseen
ei voi valita orsia.

7 §

Valitusta toimenpiteestä luopuminen

Viljelijän on luovuttava valitsemastaan toi-
menpiteestä ja palautettava siitä maksettu hy-
vinvointikorvaus, jos:

1) sitoumuskauden aikana siitä maatilan
kotieläintuotannosta luovutaan, jota koskien
toimenpide on valittu;

2) maatilalla harjoitetun eläintuotannon
olosuhteissa tapahtuu sellainen muutos, ettei
valitun toimenpiteen mukaisia ehtoja enää
voida toteuttaa; tai

3) eläinmäärä vähenee muutoin kuin tila-
päisesti siten, että ohjelmaperusteisista vilje-
lijäkorvauksista annetun lain 7 §:n 2 momen-
tissa säädetty vähimmäiseläinmäärä ei enää
täyty.

Jos viljelijä on valinnut tuotantosuuntaansa
sopimattoman toimenpiteen, toimenpiteestä
on luovuttava sitoumuskauden aikana. Vilje-
lijän on tällöin palautettava siitä maksettu
hyvinvointikorvaus.

Viljelijän on ilmoitettava hyvinvointikor-
vauksen maksamisen edellytyksissä tapahtu-
neista muutoksista maatalouden tukien toi-
meenpanosta annetun lain (192/2013)
16 §:ssä säädettynä aikana. Hyvinvointikor-
vaus maksetaan ilmoitettujen muutosten mu-
kaisena.
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8 §

Hyvinvointikorvauksen maksamisen edelly-
tyksenä olevan eläinmäärän laskeminen

Hyvinvointikorvauksen maksamisen edel-
lytyksenä olevaa eläinyksikkömäärää lasket-
taessa maatilan keskimääräinen eläinmäärä
kalenterivuoden aikana otetaan huomioon
eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa
annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja
5 §:ssä säädetyllä tavalla.

Sikojen ja siipikarjan osalta viljelijän on
ilmoitettava sitoumuskauden kunkin kuukau-
den ensimmäisen päivän eläinmäärä sitou-
musvuotta seuraavan tammikuun loppuun
mennessä. Lisäksi viljelijän on ilmoitettava
korvausta hakiessaan arvio sitoumuskauden
keskimääräisestä eläinyksikkömäärästä.

Edellä 4 §:n 2 momentin 6 kohdassa tar-
koitetun toimenpiteen osalta otetaan porsai-
den eläinryhmässä huomioon puolet sikojen
eläinmäärästä. Edellä 4 §:n 2 momentin 7
kohdassa tarkoitetun toimenpiteen osalta ote-
taan 3—8 kuukauden ikäisten lihasikojen
eläinryhmässä huomioon puolet sikojen
eläinmäärästä. Edellä 4 §:n 4 momentin 2
kohdassa tarkoitetussa toimenpiteessä eläin-
määrä lasketaan toimenpiteen ehdot täyttä-
vien teuraserien keskiarvona, jos maatilalle
tullut erä on teurastettu yhdessä erässä. Jos
erä teurastetaan kahdessa osassa, osat yhdis-
tetään vastaamaan alkuperäistä erää.

3 luku

Hyvinvointikorvauksen eläinlajikohtaiset
toimenpiteet

9 §

Nautojen ruokinta ja hoito

Nautojen ruokintaa ja hoitoa koskevaa toi-
menpidettä on toteutettava maatilan kaikkien
nautojen osalta. Toimenpiteen vähimmäis-
tasona on noudatettava eläinsuojelulain
(247/1996) 5 §:n 1 momenttia, eläinsuojelu-
asetuksen (396/1996) 4 §:n 2 momenttia ja
9 §:n 1 momenttia sekä nautojen suojelusta
annetun valtioneuvoston asetuksen
(592/2010) 5 §:n 2 momenttia, 6 §:n 2—4
momenttia ja 13 §:ää.

10 §

Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen

Vasikoiden pito-olosuhteiden parantamista
koskevaa toimenpidettä ja vasikoiden pito-
olosuhteiden parantamista pinta-alavaatimuk-
sella koskevaa toimenpidettä on toteutettava
maatilan kaikkien alle kuuden kuukauden
ikäisten vasikoiden osalta. Emolehmien vasi-
koiden pito-olosuhteiden parantamista koske-
vaa toimenpidettä on toteutettava emolehmä-
tilan kaikkien alle kuuden kuukauden ikäisten
liharotuisten vasikoiden osalta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen toimen-
piteiden vähimmäistasona on noudatettava
eläinsuojelulain 5 §:n 1 momenttia ja 26 a §:n
1 ja 2 momenttia, eläinten lääkitsemisestä
annetun lain (387/2014) 20 §:ää, eläinsuoje-
luasetuksen 1 §:n 4 momenttia, 4 §:n 1 mo-
menttia, 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,
13 §:ää ja 16 §:n 1 momenttia.

11 §

Nautojen pito-olosuhteiden parantaminen

Vähintään kuuden kuukauden ikäisten nau-
tojen pito-olosuhteiden parantamista koske-
vaa toimenpidettä on toteutettava maatilan
kaikkien vähintään kuuden kuukauden ikäis-
ten nautojen osalta. Vähintään 12 kuukauden
ikäisten urospuolisten nautojen pito-olosuh-
teiden parantamista koskevaa toimenpidettä
on toteutettava maatilan kaikkien vähintään
12 kuukauden ikäisten urospuolisten nautojen
osalta.

Edellä 1 momentissa mainittujen toimenpi-
teiden vähimmäistasona on noudatettava
eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia ja
4 §:n 1 momenttia sekä nautojen suojelusta
annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n
1 momenttia ja 8 §:ää.

12 §

Nautojen laidunnus ja jaloittelu

Nautojen laidunnusta laidunkaudella ja ja-
loittelua laidunkauden ulkopuolella koskevaa
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toimenpidettä on toteutettava maatilan kaik-
kien vähintään kuuden kuukauden ikäisten
nautojen osalta. Nautojen pitkäaikaisempaa
laidunnusta laidunkaudella koskevaa toimen-
pidettä on toteutettava maatilan kaikkien vä-
hintään kuuden kuukauden ikäisten nautojen
osalta urospuolisia nautoja lukuun ottamatta.

Edellä 1 momentissa mainittujen toimenpi-
teiden vähimmäistasona on noudatettava nau-
tojen suojelusta annetun valtioneuvoston ase-
tuksen 10 ja 17 §:ää.

13 §

Nautaeläinten sairas-, hoito- ja
poikimakarsinat

Lypsylehmien ja emolehmien sairas-,
hoito- ja poikimakarsinoita koskevaa toimen-
pidettä on toteutettava maatilan kaikkien poi-
kineiden lypsylehmien ja emolehmien osalta.
Nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinnoita
koskevaa toimenpidettä on toteutettava maa-
tilan kaikkien nautojen osalta, lukuun otta-
matta alle kahden kuukauden ikäisiä vasi-
koita, poikineita lypsylehmiä ja emolehmiä.

Edellä 1 momentissa mainittujen toimenpi-
teiden vähimmäistasona on noudatettava
eläinsuojelulain 5 §:n 1 momenttia, eläinsuo-
jeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia, 4 §:n 1 mo-
menttia ja 11 §:ää sekä nautojen suojelusta
annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 1
momenttia, 7 §:ää ja 11 §:n 3 momenttia.

14 §

Sikojen ruokinta ja hoito

Sikojen ruokintaa ja hoitoa koskevaa toi-
menpidettä on toteutettava maatilan kaikkien
sikojen osalta lukuun ottamatta vieroittamat-
tomia porsaita. Toimenpiteen vähimmäis-
tasona on noudatettava eläinsuojelulain 5 §:n
1 momenttia, eläinsuojeluasetuksen 4 §.n 2
momenttia ja 9 §:n 1 momenttia sekä sikojen
suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen
(629/2012) 6 §:n 2 momenttia, 7 §:n 2 mo-
menttia ja 15 §:ää.

15 §

Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu

Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoi-
lua koskevaa toimenpidettä on toteutettava
maatilan kaikkien vähintään kahdeksan kuu-
kauden ikäisten emakoiden ja ensikoiden
osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on
noudatettava sikojen suojelusta annetun val-
tioneuvoston asetuksen 12 §:ää.

16 §

Emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden
parantaminen

Emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhtei-
den parantamista koskevaa toimenpidettä on
toteutettava maatilan kaikkien vähintään kah-
deksan kuukauden ikäisten emakoiden ja en-
sikoiden osalta. Toimenpiteen vähimmäis-
tasona on noudatettava eläinsuojeluasetuksen
1 §:n 4 momenttia ja 4 §:n 1 momenttia sekä
sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston
asetuksen 3 §:n 1, 2, 4 ja 5 momenttia, 4 §:n
3 ja 4 momenttia sekä 10 §:ää.

17 §

Emakoiden ja ensikoiden parannetut
porsimisolosuhteet

Emakoiden ja ensikoiden parannettuja por-
simisolosuhteita koskevaa toimenpidettä on
toteutettava maatilan kaikkien vähintään kah-
deksan kuukauden ikäisten emakoiden ja en-
sikoiden osalta. Toimenpiteen vähimmäis-
tasona on noudatettava eläinsuojeluasetuksen
1 §:n 4 momenttia ja sikojen suojelusta anne-
tun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 1, 2, 4 ja
5 momenttia, 4 §:n 3 ja 4 momenttia, 5 §:n 1
momenttia, 9 §:ää sekä 16 §:n 1 momenttia.

18 §

Vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen
karsinoiden kuivittaminen

Vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen kar-
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sinoiden kuivittamista koskevaa toimenpi-
dettä on toteutettava maatilan kaikkien vie-
roitettujen porsaiden ja lihasikojen osalta.
Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatet-
tava eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia
ja 4 §:n 1 momenttia sekä sikojen suojelusta
annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 1, 4
ja 5 momenttia, 4 §:n 3 ja 4 momenttia sekä
5 §:n 1 ja 3 momenttia.

19 §

Karjujen kastraatio

Karjuporsaiden kivunlievitystä ennen ja
jälkeen kirurgisen kastraation koskevaa toi-
menpidettä on toteutettava maatilan kaikkien
enintään kolmen kuukauden ikäisten karju-
porsaiden osalta lukuun ottamatta siitoskar-
juja. Lihasikojen immunokastraatiota koske-
vaa toimenpidettä on toteutettava maatilan
kaikkien urospuolisten lihasikojen osalta.

Edellä 1 momentissa mainittujen toimenpi-
teiden vähimmäistasona on noudatettava
eläinsuojelulain 26 a §:n 1 ja 2 momenttia,
eläinten lääkitsemisestä annetun lain 20 §:ää
sekä eläinsuojeluasetuksen 23 §:n 1 momen-
tin 5 kohtaa.

20 §

Sikojen virikkeet

Sikojen virikkeitä koskevaa toimenpidettä
on toteutettava maatilan kaikkien sikojen
osalta lukuun ottamatta vieroittamattomia
porsaita. Toimenpiteen vähimmäistasona on
noudatettava sikojen suojelusta annetun val-
tioneuvoston asetuksen 13 §:n 3 momenttia.

21 §

Sikojen sairas- ja hoitokarsinat

Sikojen sairas- ja hoitokarsinoita koskevaa
toimenpidettä on toteutettava maatilan kaik-
kien sikojen osalta lukuun ottamatta vieroitta-

mattomia porsaita. Toimenpiteen vähimmäis-
tasona on noudatettava eläinsuojelulain 5 §:n
1 momenttia, eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4
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 sekä 15 §:n
3 ja 4 momenttia.

22 §

Lampaiden ja vuohien ruokinta

Lampaiden ja vuohien ruokintaa koskevaa
toimenpidettä on toteutettava maatilan kaik-
kien lampaiden ja vuohien osalta. Toimenpi-
teen vähimmäistasona on noudatettava eläin-
suojelulain 5 §:n 1 momenttia, eläinsuojelu-
asetuksen 9 §:n 1 momenttia, lampaiden suo-
jelusta 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 §:n 1 ja 3—5 momenttia.

23 §

Lampaiden ja vuohien pito-olosuhteiden
parantaminen

Lampaiden ja vuohien pito-olosuhteiden
parantamista koskevaa toimenpidettä on to-
teutettava maatilan kaikkien lampaiden ja
vuohien osalta. Toimenpiteen vähimmäis-
tasona on noudatettava eläinsuojeluasetuksen
1 §:n 4 momenttia ja 4 §:n 1 momenttia,
lampaiden suojelusta annetun valtioneuvos-
ton asetuksen 4 ja 5 §:ää sekä vuohien suoje-
lusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja
5 §:ää.

24 §

Lampaiden ja vuohien hoito

Lampaiden ja vuohien hoitoa koskevaa toi-
menpidettä on toteutettava maatilan kaikkien
lampaiden ja vuohien osalta. Toimenpiteen
vähimmäistasona on noudatettava eläinsuoje-
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lulain 5 §:n 1 momenttia ja 26 a §:n 1 ja 2
momenttia, eläinsuojeluasetuksen 11 §:ää,
eläinten lääkitsemisestä annetun lain 20 §:ää,
lampaiden suojelusta annetun valtioneuvos-
ton 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.

25 §

Lampaiden ja vuohien laidunnus

Lampaiden ja vuohien laidunnusta laidun-
kaudella ja jaloittelua laidunkauden ulkopuo-
lella koskevaa toimenpidettä sekä lampaiden
ja vuohien pitkäaikaisempaa laidunnusta lai-
dunkaudella koskevaa toimenpidettä on to-
teutettava maatilan kaikkien vähintään kol-
men kuukauden ikäisten lampaiden ja vuo-
hien osalta. Toimenpiteiden vähimmäis-
tasona on noudatettava lampaiden suojelusta
annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:ää ja
vuohien suojelusta annetun valtioneuvoston
asetuksen 8 §:ää.

26 §

Siipikarjan ruokinta ja hoito

Siipikarjan ruokintaa ja hoitoa koskevaa
toimenpidettä on toteutettava maatilan koko
siipikarjan osalta. Toimenpiteen vähimmäis-
tasona on noudatettava eläinsuojelulain 5 §:n
1 momenttia, eläinsuojeluasetuksen 9 §:n 1
momenttia, kanojen suojelusta annetun val-
tioneuvoston asetuksen (673/2010) 5 §:n 3
momenttia, 11 §:n 2 momenttia sekä 12 §:n 2
ja 3 momenttia, broilereiden suojelusta anne-
tun valtioneuvoston asetuksen (375/2011)
6 §:n 3 momenttia ja 10 §:ää sekä kalkkunoi-
den suojelusta annetun valtioneuvoston ase-
tuksen (677/2010) 6 §:n 2 ja 3 momenttia
sekä 10 §:ää.

27 §

Broilerien ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden
parantaminen

Broilerien ja kalkkunoiden pito-olosuhtei-
den parantamista koskevaa toimenpidettä on
toteutettava maatilan kaikkien broilereiden ja
kalkkunoiden osalta. Toimenpiteen vähim-
mäistasona on noudatettava eläinsuojelulain
41 a §:n 2 momenttia ja broilereiden suoje-
lusta annetun valtioneuvoston asetuksen
15 §:n 2 momenttia, 16 §:ää sekä 19 §:n 1 ja
3 momenttia.

28 §

Munintakanalan ilmanlaadun parantaminen

Munintakanalan ilmanlaadun parantamista
koskevaa toimenpidettä on toteutettava maa-
tilan kaikkien munivien kanojen osalta. Toi-
menpiteen vähimmäistasona on noudatettava
eläinsuojeluasetuksen 2 §:n 1 momenttia ja
4 §:n 1 momenttia sekä kanojen suojelusta
annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 1
momenttia.

29 §

Siipikarjan virikkeet

Siipikarjan virikkeitä koskevaa toimenpi-
dettä on toteutettava maatilan koko siipikar-
jan osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on
noudatettava kanojen suojelusta annetun val-
tioneuvoston asetuksen 11 §:n 3 momenttia,
12 §:n 4—6 momenttia ja 13 §:n 1 ja 2
momenttia, broilereiden suojelusta annetun
valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 6 momenttia
sekä kalkkunoiden suojelusta annetun valtio-
neuvoston asetuksen 4 §:n 1 ja 2 momenttia.

30 §

Siipikarjan tasot, rampit ja orret

Siipikarjan tasoja, ramppeja ja orsia koske-
vaa toimenpidettä on toteutettava maatilan
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koko siipikarjan osalta. Toimenpiteen vähim-
mäistasona on noudatettava kanojen suoje-
lusta annetun valtioneuvoston asetuksen
11 §:n 3 momenttia, 12 §:n 4—6 momenttia
ja 13 §:n 1 ja 2 momenttia, broilereiden
suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen
4 §:n 6 momenttia sekä kalkkunoiden suoje-
lusta annetun valtioneuvoston asetuksen
4 §:n 1 momenttia.

31 §

Kanojen ja kalkkunoiden ulkoilu

Kanojen ja kalkkunoiden ulkoilua koske-
vaa toimenpidettä on toteutettava maatilan
kaikkien munivien kanojen ja kalkkunoiden
osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on
noudatettava kanojen suojelusta annetun val-
tioneuvoston asetuksen 13 §:n 4 momenttia,
kalkkunoiden suojelusta annetun valtioneu-
voston asetuksen 7 §:ä ja eläintautilain
(55/1980) 12 §:n nojalla annettuja säännöksiä
lintuinfluenssan ehkäisemistoimenpiteistä.

4 luku

Hyvinvointikorvauksen määrä ja
maksaminen

32 §

Hyvinvointikorvauksen maksaminen

Hyvinvointikorvaus maksetaan kahdessa
erässä. Naudoista, lampaista ja vuohista mak-
settavan hyvinvointikorvauksen ensimmäinen
erä maksetaan niiden eläinyksiköiden perus-
teella, jotka ovat nautarekisterin tai lammas-
ja vuohirekisterin tietojen mukaan kertyneet
sitoumuskaudella 1 päivästä tammikuuta 30
päivään kesäkuuta. Siipikarjasta ja sioista
maksettavan hyvinvointikorvauksen ensim-
mäisessä erässä korvausta maksetaan 50 pro-
sentista hakijan ilmoittamasta eläinmäärästä.

Jos viljelijä on valinnut 4 §:n 1 momentin
5—8 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen, hy-

vinvointikorvausta ei makseta biisoneista
eikä Ylämaankarja-rotuisista naudoista.

33 §

Hyvinvointikorvauksen määrä

Hyvinvointikorvausta voidaan maksaa
vuosittain korvauskelpoisista eläimistä
eläinyksikköä kohden:

euroa

-nautojen ruokinta ja
hoito

11

-vasikoiden pito-
olosuhteiden parantami-
nenpinta-alavaatimuk-
silla

439

-vasikoiden pito-
olosuhteiden parantami-
nen

292

-emolehmien vasikoi-
den pito-olosuhteiden
parantaminen

234

-vähintään kuuden
kuukauden ikäisten
nautojen pito-olosuhtei-
den parantaminen

43

-vähintään 12 kuukau-
den ikäisten urospuolis-
ten nautojen pito-
olosuhteiden parantami-
nen

126

-nautojen laidunnus
laidunkaudella ja
jaloittelu laidunkauden
ulkopuolella

46

-nautojen pitkäaikai-
sempi laidunnus
laidunkaudella

24

-lypsylehmien ja
emolehmien sairas-,
hoito- ja poikimakarsi-
nat

15
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-nautojen sairas-, hoito-
ja poikimakarsinat

15

-sikoja ruokinta ja hoito 7

-joutilaiden emakoiden
ja ensikoiden ulkoilu

33

-emakoiden ja ensikoi-
den pito-olosuhteiden
parantaminen

38

-emakoiden ja ensikoi-
den parannetut
porsimisolosuhteet

349

-vieroitettujen porsai-
den ja lihasikojen
karsinoiden kuivittami-
nen

59

-karjuporsaiden
kivunlievitys ennen ja
jälkeen kirurgisen
kastraation

27

-lihasikojen immuno-
kastraatio

81

-sikojen virikkeet 13

-sikojen sairas- ja
hoitokarsinat

19

-lampaiden ja vuohien
ruokinta

10

-lampaiden ja vuohien
pito-olosuhteiden
parantaminen

55

-lampaiden hoito 51

-vuohien hoito 33

-lampaiden ja vuohien
laidunnus laidunkau-
della ja jaloittelu
laidunkauden ulkopuo-
lella

33

-lampaiden ja vuohien
pitkäaikaisempi
laidunnus laidunkau-
della

8

-siipikarjan ruokinta ja
hoito

8

-broilerien ja kalkku-
noiden pito-olosuhtei-
den parantaminen

10

-munintakanalan
ilmanlaadun parantami-
nen

5

-siipikarjan virikkeet 7

-munivien kanojen
tasot, rampit ja orret

11

-kalkkunoiden tasot,
rampit ja orret

14

-broilereiden tasot,
rampit ja orret

34

-kanojen ja kalkkunoi-
den ulkoilu

16

5 luku

Erinäiset säännökset

34 §

Hyvinvointikorvausta koskevat seurantatiedot

Korvauksen saajan velvollisuudesta toimit-
taa hyvinvointikorvauksen seurantaa ja arvi-
ointia varten tarvittavat tiedot tukiviranomai-
selle säädetään maaseutuasetuksen 71 artik-
lassa.

6 luku

Voimaantulo

35 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä hel-
mikuuta 2015.

36 §

Siirtymäsäännökset

Edellä 3 §:stä poiketen vuonna 2015 eläin-
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ten hyvinvointikorvausta koskeva sitoumus
alkaa 1 päivänä toukokuuta ja päättyy 31
päivänä joulukuuta 2016.

Edellä 32 §:stä poiketen vuonna 2015 hy-

vinvointikorvaus maksetaan yhdessä erässä 1
päivästä toukokuuta 31 päivään joulukuuta
2015 kertyneiden eläinmäärien perusteella.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo

Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska
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