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Hyvinvointisuunnitelma –valmistelusta
•
•
•
•
•
•
•

Miten järjestelmän toimenpiteitä voisi yksinkertaistaa eläinten
hyvinvointia heikentämättä?
Mitä toimenpiteitä tuotantoeläinten hyvinvoinnin lisäämiseen voisi
olla?
Helposti seurattavia mittareita ja tunnuslukuja?
Jo olemassa olevien terveydenhuollon sähköisten järjestelmien käyttö
Neuvontatoimenpiteen kautta toteutetut terveydenhuoltosuunnitelmat
jo käytössä
Valvonnan keventäminen sekä hakijalle että hallinnolle – ilman
”sanktiolinkoja”
Korostetaan tulosta: eläinten hyvinvoinnin parantaminen – tuottajalla
vapaus suunnitella ja toteuttaa parempaa eläinten hyvinvointia
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Hyvinvointisuunnitelma -valmistelusta
Vaikutusindikaattori arviointien yhteydessä
(päivitetty trilogien perusteella 30.4.)
I.26 Limiting antimicrobial use in farmed animals: sales/use of antimicrobials in food producing
animals

• EU:n mittareissa on uutena antibioottien alhainen
käyttö/käytön vähentäminen ja eläinyksiköt, joita tähän liittyvät
toimet koskevat
– hyvinvointisuunnitelmalla vastataan tähän ja listataan
toimia, joilla antibioottien käyttötarve vähentyy tai vähäinen
ja hallittu käyttö säilyy
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Hyvinvointisuunnitelma (luonnos)
•

Valinnainen toimenpide: samanarvoinen muiden toimenpiteiden suhteen

•
•

Ehtoja on noudatettava kaikilla tilan EHK-sitoumuksen piiriin kuuluvalla eläinlajilla.
Hyvinvointisuunnitelma on oltava sitoumuksen alusta alkaen.

•

Vuosittainen toiminnan hallinta- ja kehittämissuunnitelma, joka sisältää tilakohtaisia

hyvinvoinnista, terveydenhoidosta ja
bioturvallisuudesta/tautisuojauksesta.
toimia

•

Viljelijä tekee suunnitelman vuosittain ja kehittää sitä tilan olosuhteet ja
tuotantotapa huomioon ottaen. Viljelijä voi suunnitella ja arvioida kehittämiskohteita
yhdessä eläinlääkärien, neuvojien ja/tai muiden asiantuntijoiden kanssa.
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Hyvinvointisuunnitelma (luonnos)
• ”Hyvinvointisuunnitelmassa on kuvattava
olosuhteet, varautuminen häiriötilanteisiin,
tuotannon- ja ruokinnan toteuttaminen, tautisuojaus,
hyvinvoinnin parantaminen sekä mahdolliset
havainnot ja kehittämistarpeet”
• Mallilomake, mutta myös muu kirjaamismalli pitäisi
olla mahdollinen, linkit sähköisiin dokumentteihin
• Valvottavat kohdat mallilomakkeessa harmaalla
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Kommentteja hyvinvointisuunnitelmasta:
• Laajempi kuin aikaisempi “Ruokinta ja hoito”, jolloin
korvaustasokin pitäisi olla vähän korkeampi
• Valvonnan yksinkertaistuminen – hv-suunnitelma sitoumuksen
yhteydessä kuntaan, kunnassa tarkastus ja vielä
täydennysmahdollisuus olemassa (!)
• Viljelijä voi itse tehdä suunnitelman, mutta voi hyödyntää myös
Neuvo-rahaa, jos haluaa käyttää asiantuntijoita (ell, neuvoja
jne.)
• Olemassaolevia suunnitelmia, laatujärjestelmää, tuotannon
seurantaa, ruokintasuunnitelmaa, Biocheck-arviointia jne. voi
käyttää hyvinvointisuunnitelman osana – tieto kerätään hvsuunnitelmaan, josta linkki dokumentteihin
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Kommentteja hyvinvointisuunnitelmasta:
• Ensi vuonna 2022 käyttöön “Ruokinta ja hoito” –
toimenpiteen tilalle
• Valvonta kevenee tilalla vrtna aikaisempaan, fyysiset
tarkastukset vähenevät, sanktioriski pienenee
• Sitoutumisastetta vaikea arvioida – riippuu mm.
tuotantosuunnasta ja korvaustason houkuttelevuudesta
• Hyvinvointisuunnitelma mahdollista kaikille, myös
luomulle

• Korvaustaso on tärkein tekijä, kun viljelijä päättää
sitoutuuko vai ei!
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