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Yleistä

• Eläinten hyvinvointikorvaukset ovat olleet suosittuja kotieläintiloilla

• Nauta-, lammas- ja vuohitiloista  noin 55%

• Sika- ja siipikarjatiloista noin 75%

• Tulevalla rahoituskaudella

• Hallinnollisen taakan vähentäminen → Yksinkertaistaminen

• Tällä hetkellä valvonnoissa virheprosentti on suuri yksityiskohtaisten vaatimusten vuoksi

• Valmistelussa haetaan yksinkertaistamista ja joustoa vaikutuksia vähentämättä

• Hallinnolla tavoitteet → Tiloilla näihin pääsemiseen välineet

• Kaikilla tuotantoeläimillä ei ole virallisia hyvinvointimittareita (vrt. siat), mutta tilatasolla 
seurataan omia tunnuslukuja
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Hyvinvointisuunnitelma (1/2)

• Kaikilla hyvinvointisitoumuksen tehneillä viljelijöillä on kokonaisvaltainen 

hyvinvointisuunnitelma

• Hyvinvointisuunnitelma on tilakohtainen, jokainen tila tekee suunnitelman omista 
lähtökohdista 

• Hyvinvointisuunnitelma on toimintasuunnitelma

• Sisältää tilakohtaisia toimia hyvinvoinnista, terveydenhoidosta ja bioturvallisuudesta

• Hyvinvointisuunnitelmassa on kuvataan mm. olosuhteet, eläintautien esiintyminen, 
ruokintasuunnitelma, rehu- ja vesianalyysit, tuotanto, varautuminen häiriöitilanteisiin, 
tautisuojaussuunnitelma sekä mahdolliset havainnot ja kehittämistarpeet

• Viljelijä tekee suunnitelman vuosittain

• voi suunnitella kehittämiskohteita yhdessä eläinlääkärien, neuvojien ja/tai muiden 
asiantuntijoiden kanssa
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Hyvinvointisuunnitelma (2/2)

• On suunniteltu, että hyvinvointisuunnitelma korvaa ”Ruokinta ja hoito” –

toimenpiteen vuonna 2022.

• EU:n tulosmittarit:

• R.36 Antibioottien käytön vähentäminen: Niiden eläinyksiköiden osuus, joita 
koskee tuetut toimet antibioottien käytön rajoittamisesta 
(ehkäiseminen/vähentäminen).

• R.38 Eläinten hyvinvoinnin parantaminen: Niiden eläinyksiköiden osuus, joihin 
sovelletaan eläinten hyvinvoinnin parantamiseen tähtääviä tuettuja toimia.

• Hyvinvointisuunnitelma on hyvinvointikorvauksissa kaikille eläinlajeille 

yhteinen perusta

• Varsinaiset toimenpiteet joka eläinlajille tulee tähän lisäksi

5



Uuden EHK:n

rakenne+toimenpide-

luonnoksia

Naudat Siat
Lampaat

Vuohet
Siipikarja

Hyvinvointisuunnitelma

Laidunnus

Urospuolisten 

nautojen 

olosuhteiden 

parantaminen

Nautojen sairas-, 

hoito- ja 

poikimakarsinat

Vapaaporsitus

Lihasikojen 

olosuhteiden 

parantaminen

Laidunnus

Olosuhteiden 

parantaminen

Olosuhteiden 

parantaminen

Siipikarjan 

eläintiheyden 

pienentäminen

Parannetut 

porsimisolo-

suhteet

Vasikoiden 

olosuhteiden 

parantaminen



Hyvinvointisuunnitelma

• Kuvaa tilan eläimiin liittyvien prosessien toimintaa 

• Kertoo kehittämistarpeet ja niihin vastaamisen

• Jos jokin vaadittava tieto tai asiakirja on muualla, siihen viitataan eikä 

kuvata asiaa uudestaan

• Suositellaan vuosittaista päivittämistä asiantuntijan kanssa



Hyvinvointisuunnitelman sisältö 

(luonnos Neuvo2020:lle)

1. Varautumissuunnitelma (tila-automaatio/järjestelmät)

• Miten asiat järjestetty

• Kehitettävät asiat ja aikataulu

2. Ruokinnan suunnittelu ja seuranta

• Miten asiat järjestetty

• Kehitettävät asiat ja aikataulu

3. Tautisuojaus/Infektioperäisten tartuntojen estäminen 

• Miten asiat järjestetty

• Kehitettävät asiat ja aikataulu

4. Eläinten olosuhteiden parantaminen (hoito, olosuhteet)

• Miten asiat järjestetty

• Kehitettävät asiat ja aikataulu



Ennakkokysymykset (1/2)

• Eläintenpitokielto

• Mikäli viljelijä on asetettu ko. eläinlajista eläintenpitokieltoon, hänelle ei makseta siltä osin 
hyvinvointikorvausta.

• Korvaako hyvinvointisuunnitelma terveydenhuoltosuunnitelman tai osan siitä?

• Ei korvaa toisiaan.

• Ketkä saavat neuvontakorvauksella tehdä hyvinvointisuunnitelmia maatilalle

• Neuvo2020 järjestelmässä korvauksen saavat neuvontaosioihin tuotantoeläimet sekä 
tuotantoeläimet, terveydenhuoltosuunnitelmat hyväksytyt neuvojat.

• Onko tuotantoeläinten neuvontaosioon tulossa seuraavalle kaudelle 

hyvinvointineuvontaosio?

• Kyllä.
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Ennakkokysymykset (2/2)
• Miten hyvinvointisuunnitelman valvonta tehdään?

• Alustavasti suunniteltu, että valvonta olisi osa-alueittain. 

• Valvotaanko näitä neuvojen noudattamisia mitenkään?

• Hyvinvointisuunnitelmaa tehtäessä keskustellaan viljelijän kanssa kehitettävistä kohteista. Näistä asioista 
neuvoja voi keskustella vuosittain, mutta ne eivät ole valvottavia asioita.

• Onko neuvojat yhteydessä valvontaeläinlääkäreihin, jos huomaavat tiloilla 

eläinsuojeluasioiden rikkomuksia?

• Jokainen joka havaitsee eläinsuojelurikkomuksen on siitä velvollinen ilmoittamaan.

• Toivottavasti uudet nautojen hyvinvointisitoumukset parantaisivat nautojen hyvinvointia, 

erilaisten tilojen olisi sitoumuksen kohtia mahdollisuus valita ja raha tulisi toimenpiteiden 

kulujen suhteessa.

• Eläinten hyvinvointikorvauksien tukitasolaskelmat perustuvat aiheutuviin kustannuksiin ja tulonmenetyksiin. 
Suurin kustannus tiloille tulee varmasti varsinaisissa toimenpiteissä joita voi valita hyvinvointisuunnitelman 
lisäksi.
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Kiitos!
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