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Tämän esityksen tiedot 
perustuvat 8.12.2022 esitettyyn 
Ruokaviraston Eläintuki-
koulutukseen. Tietoihin voi siis 
tulla vielä muutoksia!



Eläimiä oltava kuitenkin koko sitoumusajan 

1.1.2023 – 31.12.2023
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Vähimmäiseläinmäärät eläinten 
hyvinvointikorvauksessa (keskiarvo)

Yleiset korvauksen myöntämisen edellytykset

• Pitopaikan rekisteröinti

• Hakijan on rekisteröitävä eläintenpitopaikat 
ja ilmoitettava niihin eläintenpitotoiminnat.

• Eläinrekisterit

• Hakijan on pidettävä kirjanpitoa ja 
ilmoitettava eläimet määräajoissa 
rekistereihin.

• Viiveet aiheuttavat eläinten hylkäämisiä ja 
seuraamuksia tukeen.

• Noudatettava ehdollisuus vaatimuksia 
(nykyiset täydentävät ehdot)

• Aktiiviviljelijän status

• Maatalousmaan ilmoittaminen
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Korvaustasot

Tällä hetkellä 12.12.2022 tiedossa 

olevat korvaustasot.

Viralliset sitoumusehdot julkaistaneen 

parin viikon sisällä.
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Nautojen hyvinvointisuunnitelma

• Kaikille pakollinen

Vasikoiden pito-olosuhteiden 

parantaminen

• Vain yksi toimenpide

• Tilavaatimus 2,25m2/eläin 6 kk ikään 
saakka. 

• Ei nupoutusvaatimusta.

Urospuolisten nautojen pito-

olosuhteiden parantaminen

• Vain yksi toimenpide 6-18 kk ikäisille 
urospuolisille naudoille.
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2 0 X X

Eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteet, naudat

Nuorkarjan laidunnus

• 6 kk – 24 kk ikäisille naaraspuolisille 
naudoille. 

Emo- ja lypsylehmien laidunnus

Nautojen ulkoilu

• Korvaa pitkäaikaisempi laidunnus -
toimenpiteen.

• Kaikille yli 6 kk ikäisille naudoille.

Nautojen poikima-, hoito- ja 

sairaskarsinat

• Vain yksi toimenpide kaikenikäisille 
naudoille



Hyvinvointisuunnitelmassa on kuvattava:

1) pitopaikan olosuhteet

2) varautuminen häiriötilanteisiin

3) tuotannon toteuttaminen

4) eläinryhmäkohtainen voimassa oleva ruokintasuunnitelma ja rehuanalyysi sekä 
ilmastoystävällisen ruokinnan toteuttaminen. 

• Ruokintasuunnitelma perustuu pääasiallisen karkearehun (pois lukien laidun ja olki) rehuanalyysiin 
ja siinä on huomioitu eläimen kasvuvaihe, tuotostaso ja tuotantokauden vaihe.

5) tautisuojaus

6) hyvinvoinnin parantaminen

7) mahdolliset havainnot ja kehittämistarpeet.

Katso hyvinvointisuunnitelman mallipohja Ruokaviraston sivuilla.
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Nautojen hyvinvointisuunnitelma: 
pakollinen ja palautettava tukihakuaikana



6

2 0 X X

• Huolehdi, että ruokintasuunnitelmat

ovat ajantasalla jo vuoden alusta! Ota 

rehunäytteet jo nyt valmiiksi!

 Nämä liitetään EHK-

hakemukseen mukaan!

• Huom! Pohjassa on uusi kohta, eli 

kerrottava miten ilmastotavoitteet 

otetaan ruokinnassa huomioon.



Vaatimukset, karsinat:

• Vasikoille on tarjolla runsaasti kuivitettu, kiinteäpohjainen ja pehmeä 
makuualue.

• Ryhmäkarsinassa on tilaa 2,25 neliömetriä vasikkaa kohden. 

• Jos vasikka on emän kanssa, tilaa on oltava kymmenen neliömetriä. Tämä 
tilavaatimus tulee täyttyä läpi vuoden rakennuksissa, myös silloin kun lehmät 
ovat ulkona. Tähän pinta-alaan saa sisältyä emojen makuuparret, lantakäytävä 
ja alle yhden kuukauden ikäisille vasikoille vasikkapiilot.

• Vähintään kuukauden ikäisiä vieroitettuja vasikoita on pidettävä 
ryhmäkarsinoissa, jos ryhmästä erottamiseen ei ole eläinlääketieteellistä tai 
eläinten vihamieliseen käyttäytymiseen liittyvää syytä.
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Vasikoiden olosuhteiden parantaminen 
-toimenpide (1/2)



Vaatimukset, ternimaito ja juottaminen:

• Maatilalla on oltava vasikalle pakastettua ternimaitoa tai ternimaitokorviketta.

• Ternimaidon laatu (vasta-aineet, Brix) on mitattava ennen pakastamista.

• Pakastetun ternimaidon laadusta on pidettävä kirjaa (mittaustulos, päivämäärä)

• Kirjanpito tulee säilyttää sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta

• Vasikan on saatava maito tai maitojuoma imemällä nisästä tai tutista koko 
juottokauden ajan.
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Vasikoiden olosuhteiden parantaminen -
toimenpide (2/2)



Vaatimukset:

• Jokaista nautaa kohden pinta-alaa on oltava lämminkasvattamossa vähintään 3,5 neliömetriä ja 
kylmäkasvattamossa vähintään 5,5 neliömetriä.

• Makuualuetta on oltava vähintään puolet eläinkohtaisesta vähimmäispinta-alasta. 

• Makuualue on oltava kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä tai rakolattiakarsinoissa 
makuualueella on käytettävä rakolattiapehmikkeitä, kumitettuja palkkeja tai muita vastaavia 
lattiaa pehmentäviä rakenteita.

• Urospuolista nautaa ei saa pitää kytkettynä ellei tilapäinen, perusteltu ja hyväksyttävä syy sitä 
edellytä.

• Eri sukupuolta olevia yli kahdeksan kuukauden ikäisiä nautoja, lukuun ottamatta siitossonneja, ei 
saa pitää samassa karsinassa. Jos on kyse ylämaankarjasta, edellä mainittu ikäraja on kymmenen 
kuukautta.
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Urospuolisten nautojen olosuhteiden 
parantaminen -toimenpide



Vaatimukset:

• Vähintään kuuden kuukauden ja enintään kahden vuoden ikäiset naaraspuoliset

naudat on päästettävä laitumelle vähintään 90 päivänä.

• Laidunnuksesta on pidettävä kirjaa, josta ilmenee, mitkä eläinryhmät ovat 
milloinkin olleet ulkona.

• Toimenpidettä ei voi valita tila, jolla on sitoumus nautoja koskevasta 
luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta.

• Laiduntamista ei voi valita toteutettavaksi läpi vuoden ulkona kasvatettaville 
naudoille mutta tilan muista tukiehdot täyttävistä naudoista tuki voidaan maksaa.
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Nuorkarjan laidunnus -toimenpide



Vaatimukset:

• Kaikki yli kahden vuoden ikäiset naaraspuoliset naudat on päästettävä laitumelle 
vähintään 90 päivänä.

• Laidunnuksesta on pidettävä kirjaa, josta ilmenee, mitkä eläinryhmät ovat 
milloinkin olleet ulkona.

• Toimenpidettä ei voi valita tila, jolla on sitoumus nautoja koskevasta 
luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta.

• Laiduntamista ei voi valita toteutettavaksi läpi vuoden ulkona kasvatettaville 
naudoille, mutta tilan muista tukiehdot täyttävistä naudoista tuki voidaan maksaa. 
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Emo- ja lypsylehmien laidunnus -toimenpide



Vaatimukset:

• Kaikki vähintään kuuden kuukauden ikäiset naudat on päästettävä ulkoilemaan 
vähintään 120 päivän aikana. 

• Ulkoilusta on pidettävä kirjaa, josta ilmenee, mitkä eläinryhmät ovat milloinkin 
olleet ulkona.

• Toimenpidettä ei voi valita tila, jolla on sitoumus nautoja koskevasta 
luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta.

• Ulkoilua ei voi valita toteutettavaksi läpi vuoden ulkona kasvatettaville naudoille 
mutta tilan muista tukiehdot täyttävistä naudoista tuki voidaan maksaa.
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Nautojen ulkoilu -toimenpide



Vaatimukset, poikineet lypsylehmät ja emolehmät:

• Poikineilla lypsylehmillä ja emolehmillä on oltava jokaista alkavaa 20 eläimen 

ryhmää kohden vähintään yksi kiinteä tai osista koottavissa oleva erillinen karsina 
tai muu vastaava tila sairastunutta, hoidettavaa tai poikivaa eläintä varten.

• Ryhmä- tai yksilökarsinassa pinta-alan on oltava vähintään yhdeksän neliömetriä 

eläintä kohden.

• Lypsylehmien koneellinen lypsäminen on oltava mahdollista.
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Nautojen poikima-, hoito- ja sairaskarsinat 
–toimenpide (1/3)



Vaatimukset, poikimattomat naudat:

• Jokaista alkavaa poikimatonta 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.

• Ryhmä- tai yksilökarsinassa alle 12 kuukauden ikäisillä naudoilla on oltava tilaa 
vähintään kuusi neliömetriä eläintä kohden ja yli 12 kuukauden ikäisillä naudoilla 
tilaa on oltava vähintään yhdeksän neliömetriä eläintä kohden.
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Nautojen poikima-, hoito- ja sairaskarsinat -
toimenpide (2/3)



Vaatimukset, karsina:

• Ryhmäkarsinoissa eläinten erilleen aitaamiseen on varauduttava.

• Makuualueen on oltava kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä.

• Yli kuuden kuukauden ikäisillä naudoilla voidaan käyttää myös rakolattiakarsinoita, 
jos niissä on makuualueella rakolattiapehmikkeitä.
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Nautojen poikima-, hoito- ja sairaskarsinat -
toimenpide (3/3)



• Tukihaku sähköisesti Vipussa, näillä näkymin 9.1.2023 – 2.2.2023

• Sisällöltään samantyylinen kuin aikaisemmin

• Hyvinvointisuunnitelma, rehuanalyysi ja ruokintasuunnitelma liitetään 

hakemukseen (kannattaa olla pdf-muodossa).

• Maatalousmaan ilmoittaminen peltotukien haun loppuun mennessä

• Myöhästymispäivät 7 vrk
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Sähköinen tukihaku 2023
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Kiitos!


