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Eläinten hyvinvointikorvaus 2023

• Haetaan Vipu-palvelussa 9.1.2023-2.2.2023
• Hyvinvointisuunnitelma on pakollinen

• Toimitettava hakemuksen liitteenä tukihaun päättymiseen mennessä
• Liitettävä myös ruokintasuunnitelma ja rehuanalyysien tulokset

• Valittujen toimenpiteiden ehtoja on noudatettava 1.1.-31.12.2023. 
• Muista toimittaa kirjallinen ilmoitus mahdollisesta ylivoimaisesta 

esteestä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle (15 vrk)
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Naudat: Vasikoiden olosuhteiden parantaminen

• Koskee kaikkia tilan alle 6 kk ikäisiä nautoja
• Ryhmäkarsinassa tilaa 2,25 neliömetriä vasikkaa kohden
• Jos vasikka emän kanssa, pinta-alaa vaaditaan 10 m2
• Pinta-alaan voi sisältyä makuualue, vasikkapiilot sekä lantakäytävät
• Pinta-alavaatimusten tulee täyttyä rakennuksissa myös laidunkaudella
• Tilalla tulee olla pakastettua ternimaitoa tai ternimaitokorviketta tai –

tehostetta 
• Ternimaidon laatu mitattava ennen pakastamista ja tuloksista pidettävä kirjaa
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Naudat: Vasikoiden olosuhteiden parantaminen
Alle 6 kk ikäisten vasikoiden ryhmäkarsina
• 2,25 m2/ eläin
• Kiinteä, runsaasti kuivitettu ja pehmeä makuualue

Emo + vasikka
• 10 m2 / emo-vasikkapari
• Kiinteä, runsaasti kuivitettu ja pehmeä  makuualue

Emo + kaksi vasikkaa
• 10 m2 + 2,25m2
• Kiinteä, runsaasti kuivitettu ja pehmeä  makuualue

Emo + kaksi vasikkaa + yli 6 kk ikäinen vieroitettu nauta
• 10 m2 + 2,25 m2 + 10 m2 
• Kiinteä, runsaasti kuivitettu ja pehmeä  makuualue
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Esimerkkejä ternimaitotehosteista tai -
korvikkeista
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Calf Aid (Kärki 
Agri Oy)

Colostrin 
(Lantmännen)

Colostrum 
Booster 

(DeLaval, 
Hankkija)

Jbs kälberpaste 
(NHK-keskus 

Oy)

Kalbi Start 
(Eurotrading 

Oy)
Startti Vital 
(Valio Oy)



Naudat: Urospuolisten nautojen olosuhteiden 
parantaminen
• Toteutettava kaikilla 6-18 kk ikäisillä urospuolisilla naudoilla

• Eri sukupuolta olevia yli 8 kk ikäisiä nautoja (pl. siitossonni) ei saa 
pitää samassa karsinassa. Ylämaankarjalla ikäraja 10 kk 
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Pinta-alavaatimus
Vähintään puolet oltava makuualuetta

Lämminkasvattamo 3,5 m2
Kylmäkasvattamo 5,5 m2



Naudat: Nuorkarjan laidunnus

• Toteutettava kaikilla 6-24kk ikäisillä naaraspuolisilla naudoilla 
• Ei voi valita kokonaan ulkona kasvatettaville naudoille eikä 

luomukotieläintilat
• Laidunnus 90 päivää vuodessa
• Laidunnuskirjanpito
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Naudat: emo- ja lypsylehmien laidunnus

• Toteutettava kaikilla yli 2 v ikäisillä naaraspuolisilla naudoilla
• Ei voi valita kokonaan ulkona kasvatettaville naudoille eikä 

luomukotieläintilat
• Laidunnus 90 päivää vuodessa
• Laidunnuskirjanpito
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Naudat: Nautojen ulkoilu

• Toteutettava kaikilla vähintään 6 kk ikäisillä naudoilla
• Ei voi valita kokonaan ulkona kasvatettaville naudoille eikä 

luomukotieläintilat
• Päästettävä ulkoilemaan vähintään 120 päivän aikana
• Ulkoilukirjanpito
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Naudat: Nautojen poikima-, hoito- ja 
sairaskarsinat
• Toteutettava kaikilla tilan naudoilla
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Poikineet emolehmät ja lypsylehmät
Vähintään 9 m2

0-20 1 karsina
21-40 2 karsinaa
41-60 3 karsinaa
Jne..

Poikimattomat yli 6 kk ikäiset naudat
Alle 12 kk vähintään 6 m2
Yli 12 kk vähintään 9 m2
1-50 1 karsina
51-100 2 karsinaa
101-150 3 karsinaa
Jne..



Siat: Emakoiden ja ensikoiden olosuhteiden 
parantaminen
• Toteutettava kaikilla emakoilla ja ensikoilla
• Tiineytettävä pihatossa tai ryhmäkarsinassa
• Tiineytyshäkissä enintään 8 päivää siemennyksen yhteydessä

• Kirjanpito

• Esteetöntä pinta-alaa 2,25m2/eläin, josta 1,3 m2 kiinteäpohjaista 
kuivitettua makuualuetta tai eläimillä on oltava saatavilla esteettömästi 
heinää tai olkea
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Siat: Parannetut porsimisolosuhteet

• Ei voi valita yhtä aikaa vapaaporsitus-toimenpiteen kanssa
• Noudatettava joko kaikilla tai osalla tilan emakoista ja ensikoista
• Porsitushäkki

• 2 vrk ennen laskettua porsimista – 3 vrk porsimisen jälkeen
• Kirjanpito: käyttöaika ja syy

• Porsituskarsina
• Väh 6 m2 josta porsaille varattu vähintään 1 m2 jossa hyvin kuivitettu 

makuualue
• Pesäntekomateriaalia oltava tarjolla 

12 16.1.2023   |   



Siat: Vapaaporsitus 

• Ei voi valita yhtä aikaa parannetut porsimisolosuhteet-toimenpiteen 
kanssa

• Noudatettava joko kaikilla tai osalla tilan emakoista ja ensikoista
• Vapaa liikkuminen 

• Emakon ja ensikon liikkumista saa rajoittaa vain poikkeustapauksissa ja 
tilapäisesti

• Kirjattava rajoitustoimenpiteet ja syyt rajoittamiselle 

• Karsina; vähintään 7 m2 josta porsaille varattu vähintään 1 m2
• Oltava kiinteää pohjaa, pesäntekomateriaalia porsimiseen asti sekä jatkuvasti 

virikemateriaalia ja kuiviketta 
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Siat: Vieroitettujen porsaiden olosuhteiden 
parantaminen
• Toteutettava kaikilla alle kolmen kuukauden ikäisillä vieroitetuilla 

porsailla
• Katoksellinen, kiinteäpohjainen, lämmitettävissä oleva makuualue
• Jatkuvasti heinää, olkea tms. muokattavaa ja syötävää 

virikemateriaalia
• Kirjallinen kuvaus käytettävistä materiaaleista
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Siat: Lihasikojen olosuhteiden parantaminen

• Toteutettava kaikilla 3-8kk ikäisillä lihasioilla
• Teuraseräraportit toimitettava kunnan maaseutuelinkeino-

viranomaiselle 1.2.2024 mennessä
• Teuraseläinten määrä ja luvut hännänpurennasta

• Kirjallinen kuvaus lihasikojen olosuhteita parantavista toimista
• Sikalan olosuhteita ja sikojen hoitoa mitataan ehjien saparoiden 

hyvinvointimittarilla
• Teurastamon lihantarkastuksessa todettujen ehjien häntien puolivuosittainen 

määrä tulee olla yli 95 prosenttia eli akuutteja ja lieviä hännänpurentoja saa olla 
korkeintaan 4,99 %. 
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Lampaat: Lampaiden ja vuohien olosuhteiden 
parantaminen
• Toteutettava kaikilla lampailla ja vuohilla
• Ryhmäkarsina, jossa kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä 

makuualue johon kaikki mahtuvat samanaikaisesti makaamaan. 
• Pässeillä ja vuohipukeilla vähintään 2 m2/eläin
• Karitsointikarsina 2,2 m2/uuhi jossa lämmitysmahdollisuus tai 

lämpöeristetty
• Karitsoilla karitsakamarit 0,20m2/karitsa 2 viikon iästä vierotukseen 

saakka. 
• Sairas- ja hoitokarsina vähintään 2 m2/vähintään 3 kk ikäinen lammas 

tai vuohi
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Lampaat: Lampaiden ja vuohien laidunnus

• Toteutettava kaikilla yli 3 kk ikäisillä lampailla ja yli 12 kk ikäisillä 
vuohilla
• Ei voi valita luomu-kotieläintila

• Laidunnus vähintään 90 päivää
• Pässeillä ja vuohipukeilla riittää ulkoilu

• Laidunnuskirjanpito
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Yhteystiedot:
Pohjanmaan ELY-Keskus
Jan Asplund jan.asplund@ely-keskus.fi
Theresa Hagnäs theresa.hagnas@ely-keskus.fi
Johanna Mäki-Jouppi johanna.maki-jouppi@ely-keskus.fi
Kristiina Valliovuo kristiina.valliovuo@ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-Keskus
Anne Koskinen anne.koskinen@ely-keskus.fi
Teija Lauri teija.lauri@ely-keskus.fi
Päivi Salonen paivi.salonen@ely-keskus.fi
Henna Säävälä henna.saavala@ely-keskus.fi
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