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Koulutuksen sisältö

• Yleiset tuen myöntämisen 
edellytykset

• Korvauksen määrä/eläinyksikkö

• Toimenpiteen tukiehdot: Naudat

• Toimenpiteen tukiehdot: Siat

• Toimenpiteen tukiehdot: Lampaat ja 
vuohet

• Toimenpiteen tukiehdot: Siipikarja

• Tukihaku 

Tämän koulutuksen tukiehdot 
voivat vielä tarkentua



Yleiset korvauksen myöntämisen 
edellytykset



Vähimmäiseläinmäärät eläinten 
hyvinvointikorvauksessa (keskiarvo)

Eläinlaji Eläinyksiköt (ey)

Naudat 15

Siat 15

Lampaat 5

Vuohet 5

Broilerit 60 (8572 kpl)

Munivat kanat 14 (1000 kpl)

Kalkkunat 60 (2000 kpl)

Eläimiä oltava kuitenkin koko sitoumusajan 1.1.2023 – 31.12.2023

Ilmoitusviiveet rekistereihin aiheuttavat hylkäämisiä ja seuraamuksia



Korvauksen määrä / eläinyksikkö



Korvaustasot (1/2)

Nautojen toimenpiteet € /ey

Nautojen 
hyvinvointisuunnitelma

18

Vasikoiden olosuhteiden 
parantaminen

334

Urospuolisten nautojen 
olosuhteiden parantaminen

135

Nuorkarjan laidunnus 67

Emo- ja lypsylehmien 
laidunnus

67

Nautojen ulkoilu 33

Nautojen poikima-, hoito- ja 
sairaskarsinat

23

Lampaiden toimenpiteet € /ey

Lampaiden ja vuohien 
hyvinvointisuunnitelma

17

Lampaiden ja vuohien 
olosuhteiden parantaminen

94

Lampaiden ja vuohien 
laidunnus

33



Korvaustasot (2/2)
Sikojen toimenpiteet € /ey

Sikojen 
hyvinvointisuunnitelma

11

Emakoiden ja ensikoiden 
olosuhteiden parantaminen

53

Parannetut 
porsimisolosuhteet

445

Vapaaporsitus 555

Vieroitettujen porsaiden 
olosuhteiden parantaminen

69

Lihasikojen olosuhteiden 
parantaminen

59

Siipikarjan toimenpiteet € /ey

Siipikarjan 
hyvinvointisuunnitelma

9

Siipikarjan olosuhteiden 
parantaminen

27



Eläinten hyvinvointikorvauksen  
toimenpiteet, naudat



Nautojen hyvinvointisuunnitelma: pakollinen 

toimenpide ja palautettava tukihakuaikana

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.

https://www.ruokavirasto.fi/hyvinvointisuunnitelmat/


Vasikoiden olosuhteiden parantaminen 
-toimenpide (1/2)

Vaatimukset, karsinat:

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

• Ryhmäkarsinassa on tilaa 2,25 neliömetriä vasikkaa kohden. 

• Jos vasikka on emän/imettäjälehmän kanssa, tilaa on oltava kymmenen 
neliömetriä. Tämä tilavaatimus tulee täyttyä läpi vuoden rakennuksissa, myös 
silloin kun eläimet ovat ulkona. Tähän pinta-alaan saa sisältyä makuualueet, 
lantakäytävä ja vasikkapiilot.

• Vähintään kuukauden ikäisiä vieroitettuja vasikoita on pidettävä 
ryhmäkarsinoissa, jos ryhmästä erottamiseen ei ole eläinlääketieteellistä tai 
eläinten vihamieliseen käyttäytymiseen liittyvää syytä.



Vasikoiden olosuhteiden parantaminen -
toimenpide (2/2)

Vaatimukset, ternimaito ja juottaminen:

• Maatilalla on oltava vasikalle pakastettua ternimaitoa tai ternimaitokorviketta.

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

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

• Vasikan on saatava maito tai maitojuoma imemällä nisästä tai tutista koko 
juottokauden ajan.



Urospuolisten nautojen olosuhteiden 
parantaminen -toimenpide

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.



Nuorkarjan laidunnus -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.



Emo- ja lypsylehmien 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. 



Nautojen ulkoilu -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.



Nautojen poikima-, hoito- ja sairaskarsinat 
–toimenpide (1/3)

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.



Nautojen poikima-, hoito- ja sairaskarsinat -
toimenpide (2/3)

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.



Nautojen poikima-, hoito- ja sairaskarsinat -
toimenpide (3/3)

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.



Eläinten hyvinvointikorvauksen  
toimenpiteet, siat



Sikojen hyvinvointisuunnitelma: pakollinen toimenpide 
ja palautettava tukihakuaikana

Hyvinvointisuunnitelmassa on kuvattava:
1) pitopaikan olosuhteet
2) varautuminen häiriötilanteisiin
3) tuotannon toteuttaminen
4) eläinryhmäkohtainen voimassa oleva ruokintasuunnitelma ja pääasiallisen 

rehukomponentin tai seoksen rehuanalyysi (dokumentti tulostettava) sekä 
muu ruokinnan toteuttaminen

5) tautisuojaus
6) hyvinvoinnin parantaminen
7) mahdolliset havainnot ja kehittämistarpeet.

Katso hyvinvointisuunnitelman mallipohja Ruokaviraston sivuilla.

https://www.ruokavirasto.fi/hyvinvointisuunnitelmat/


Emakoiden ja ensikoiden olosuhteiden 
parantaminen -toimenpide

Vaatimukset:

• Emakot ja ensikot on tiineytettävä pihatossa tai ryhmäkarsinassa, jossa emakot ja 
ensikot ovat koko tiineysajan.

• Ensikkoa tai emakkoa saa pitää tiineytyshäkissä enintään kahdeksan päivän ajan 
siemennyksen yhteydessä. Häkin käytöstä on pidettävä kirjaa.

• Ruokintahäkkien ulkopuolista esteetöntä lattian kokonaispinta-alaa on oltava 
vähintään 2,25 neliömetriä eläintä kohden. Edellä mainitusta tilasta vähintään 1,3 
neliömetriä eläintä kohden on oltava kiinteäpohjaista, kuivitettua makuualuetta 
tai eläimillä on oltava esteettömästi saatavilla heinää tai olkea.

• Häkkeinä ei pidetä enintään 600 millimetriä pitkiä lapaerottimia.



Parannetut porsimisolosuhteet -toimenpide 
(1/2)

Vaatimukset, porsitushäkki:

• Ensikko tai emakko voidaan siirtää porsitushäkkiin kaksi vuorokautta ennen 
laskettua porsimista.

• Emakko voi olla porsitushäkissä korkeintaan kolme vuorokautta 
porsimisesta.

• Porsimisen jälkeen emakko voidaan pitää porsitushäkissä tilapäisesti 
enintään seitsemän vuorokautta, jos eläin on aggressiivinen, levoton tai 
häkissä pitämiseen on muu hyväksyttävä syy.

• Porsitushäkki on purettava tai avattava välittömästi käytön jälkeen niin, 
ettei se rajoita emakon liikkumista karsinassa. Porsitushäkin käyttöaika ja -
syy on kirjattava.



Parannetut porsimisolosuhteet -toimenpide (2/2)

Vaatimukset, porsituskarsina:

• Porsituskarsinan pinta-alan on oltava vähintään kuusi neliömetriä.

• Porsailla on oltava tästä tilasta vähintään yksi neliömetri sellaista tilaa, jossa 
karsinarakenteet suojaavat niitä jäämästä emakon alle.

• Ensikon tai emakon on päästävä esteettä kääntymään ympäri karsinassa.

• Porsailla on oltava karsinarakenteiden suojaamalla alueella hyvin kuivitettu 
makuualue.

• Pesäntekomateriaalia on oltava tarjolla koko ajan porsimiseen asti.

• Toimenpide voidaan valita kaikille emakoille tai 

• Osalle emakoista, jolloin ilmoitetaan porsituskarsinoiden määrä, yksi 
porsituskarsina vastaa kahta eläinyksikköä.



Vapaaporsitus -toimenpide (1/2)

Vaatimukset, vapaa liikkuminen
• Ensikko ja emakko on pidettävä vapaana ennen porsimista, koko porsimisajan ja sen 

jälkeen koko imetysajan.

• Ensikon ja emakon liikkumista saa rajoittaa vain poikkeustapauksissa ja tilapäisesti, jos se 
on tarpeen eläinlääkinnällisten tai muiden hoitotoimenpiteiden, porsaiden turvallisuuden 
tai työturvallisuuden vuoksi.

• Edellä mainitut syyt rajoittamiselle ja rajoitustoimenpiteet on kirjattava.

Vaatimukset, karsina
• Karsinassa on oltava kiinteää pohjaa.

• Lisäksi karsinassa on oltava riittävästi sopivaa materiaalia pesäntekoa varten sekä 
tongittavaksi ja kuivikkeeksi.

• Muokkautuvaa ja irtainta pesäntekomateriaalia on oltava tarjolla koko ajan porsimiseen 
asti.



Vapaaporsitus -toimenpide (2/2)

Vaatimukset, karsina

•Virikemateriaalia ja kuiviketta on oltava koko ajan.

•Karsinassa on oltava katettu porsaspesä, jonka katto voidaan tarvittaessa avata.

•Karsinan on oltava sellainen, että emakko pääsee esteettä kääntymään siinä ympäri.

•Karsinassa kääntöhalkaisijan on oltava vähintään 170 senttimetriä.

•Porsituskarsinan pinta-alan on oltava vähintään seitsemän neliömetriä. Tästä tilasta 
porsailla on oltava vähintään yksi neliömetri sellaista tilaa, jossa karsinarakenteet suojaavat 
porsaita jäämästä emakon alle.

•Pinta-ala- ja kääntöhalkaisijavaatimusta ei sovelleta viljelijöihin, jotka ovat investoineet 6 
neliömetrin porsituskarsinoihin ennen 31.12.2021.
→ jos näitä karsinoita on käytössä vapaaporsituksessa, ilmoita määrä Vipussa tukihaussa 
(lisätiedot).

Voit valita vapaaporsituksen myös osalle emakoista, jolloin ilmoita karsinamäärä.



Vieroitettujen porsaiden olosuhteiden 
parantaminen -toimenpide

Vaatimukset:

Vieroitetuilla porsailla on oltava:

• Katoksellinen kiinteälattiainen makuualue, joka on lämmitettävissä (kaksi-
ilmastokarsina)

• Koko ajan helposti saatavilla heinää, olkea tai muuta muokattavaa ja syötävää 
ainesta virikemateriaalina. Tilakohtainen kuvaus käytettävistä materiaaleista 
tehdään hyvinvointisuunnitelmaan.



Lihasikojen olosuhteiden parantaminen –
toimenpide 1/2

Vaatimukset:

• Viljelijän on huolehdittava jatkuvasti lihasikojen hyvistä olosuhteista, jotta eläimet 
voivat hyvin. Olosuhteita parantavat toimet kuvataan kirjallisesti. Sikalan 
olosuhteita ja sikojen hoitoa mitataan ehjien saparoiden hyvinvointimittarilla. 

• Teurastamon lihantarkastuksessa todettujen ehjien häntien puolivuosittainen 
määrä tulee olla yli 95 prosenttia → hännänpurentaa saa olla siis korkeintaan 
4,99%.

• Hännänpurenta: lihantarkastuksen koodit 81 + 82 



Lihasikojen olosuhteiden parantaminen –
toimenpide 2/2

• Viljelijä ilmoittaa teurastettujen lihasikojen sekä hännänpurentojen määrän 
tukivuoden jälkeen eläinmääräilmoituksessa.

• Ilmoitettavat ajanjaksot ovat 1.1.—30.6. ja 1.7. —31.12.

• Tukilaskenta laskee prosentin ja hyväksyy tai hylkää jakson eläimet.

• Esimerkki: Tilalla on 1000 lihasikapaikkaa. Alkuvuonna on myyty kaksi erää 
yhteensä 2000 kpl ja loppuvuonna myös 2000 kpl. Molemmissa ehdot ovat 
täyttyneet. Korvausta maksetaan (59€ x 4000 kpl x 0,3 ey)/3,5 (keskimääräinen 
kiertonopeus) = 20.229 €

• Teurastamon puolivuosittainen kooste liitteeksi eläinmääräilmoitukseen.



Eläinten hyvinvointikorvauksen  
toimenpiteet, lampaat ja vuohet



Lampaiden ja vuohien hyvinvointisuunnitelma: 
pakollinen toimenpide ja palautettava tukihakuaikana

Hyvinvointisuunnitelmassa on kuvattava:

1) pitopaikan olosuhteet
2) varautuminen häiriötilanteisiin
3) tuotannon toteuttaminen
4) eläinryhmäkohtainen pääasiallisen karkearehun (pois lukien laidun ja olki) 

rehuanalyysiin perustuva ruokintasuunnitelma , jossa on huomioitu eläimen 
kasvuvaihe, tuotostaso ja tuotantokauden vaihe sekä muu ruokinnan 
toteuttaminen

5) tautisuojaus
6) hyvinvoinnin parantaminen
7) mahdolliset havainnot ja kehittämistarpeet.

Katso hyvinvointisuunnitelman mallipohja Ruokaviraston sivuilla.

https://www.ruokavirasto.fi/hyvinvointisuunnitelmat/


Lampaiden ja vuohien olosuhteiden parantaminen 
-toimenpide (1/2)

Vaatimukset:

• Lampaita ja vuohia on pidettävä ryhmäkarsinoissa, joissa on oltava 
kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä makuualue, jonne kaikki eläimet 
mahtuvat samanaikaisesti makaamaan.

• Jos lammasta tai vuohta pidetään hyväksyttävästä syystä yksinään, karsinan on 
oltava vähintään kaksi neliömetriä ja muodoltaan sellainen, että lammas tai vuohi 
pääsee siinä esteettä kääntymään ympäri. Muihin lampaisiin tai vuohiin on oltava 
näköyhteys.

• Pässit ja vuohipukit on pidettävä ryhmäkarsinassa, jos eläinlääketieteellinen syy 
tai aggressiivinen käytös ei edellytä eristämistä. Ryhmäkarsinassa pässiä tai 
vuohipukkia kohden tulee olla tilaa vähintään kaksi neliömetriä. 



Lampaiden ja vuohien olosuhteiden parantaminen -
toimenpide (2/2)

Vaatimukset:
• Uuhelle ja sen vastasyntyneille karitsoille on oltava karitsointikarsina, jossa eläinten 

käytössä olevaa lattiapinta-alaa on vähintään 2,2 neliömetriä ja jossa on 
lämmitysmahdollisuus tai joka on lämpöeristetty.

• Karitsoilla on oltava karitsakamarit kahden viikon iästä alkaen vieroitukseen saakka. 
Vaatimukset karitsointikarsinoista ja karitsakamareista eivät koske uuhia ja karitsoita, 
jotka ovat laitumella.

• Sairas- ja hoitokarsinat voivat olla usean eläimen yhteiskäyttöisiä, mutta eläimen 
eristämiseen on varauduttava. Sairas- ja hoitokarsinan on oltava kiinteäpohjainen ja sen 
makuualueen hyvin kuivitettu, pehmeä ja siinä on oltava eläimen lämmitysmahdollisuus.

• Useamman eläimen yhteisesti käyttämässä sairas- ja hoitokarsinassa tai yksilökarsinassa 
tilaa on oltava vähintään kaksi neliömetriä vähintään kolmen kuukauden ikäistä lammasta 
tai vuohta kohden.



Lampaiden ja vuohien laidunnus -toimenpide

Vaatimukset:

• Lampaiden ja vuohien laidunnusta koskevaa toimenpidettä on toteutettava 
maatilan kaikkien yli kolmen kuukauden ikäisten lampaiden ja yli 12 kuukauden 
ikäisten vuohien osalta. 

• Edellä mainitut lampaat ja vuohet on päästettävä laitumelle vähintään 90 
päivänä. 

• Pässien ja vuohipukkien laidunnus voidaan korvata ulkoilulla. 

• Laitumella vuohilla on oltava mahdollisuus toteuttaa luontaista 
kiipeilytarvettaan.

• Laidunnus on kirjattava.

• Luomukotieläinsopimuksen rajoitus edelleen.



Eläinten hyvinvointikorvauksen  
toimenpiteet, siipikarja



Siipikarjan hyvinvointisuunnitelma: pakollinen 
toimenpide ja palautettava tukihakuaikana

Hyvinvointisuunnitelmassa on kuvattava:

1) pitopaikan olosuhteet
2) eläinryhmäkohtainen voimassa oleva ruokintasuunnitelma ja rehuanalyysi sekä muu 

ruokinnan toteuttaminen; ruokinnassa käytettävästä viljasta on analysoitava valkuainen. 
Analysointi on tehtävä ruokintasuunnitelman vaihtuessa jos viljaerä vaihtuu.

3) tautisuojaus; tautisuojaukseen kuuluu kaksi kertaa kenkien vaihto eri alueilla, 
suojavarusteet, käsien pesu ja kuivaus kertakäyttöpyyhkeisiin. Jos rakennuksessa on 
useampi osasto, jokaisella osastolla on käytettävä sille osastolle tarkoitettuja kenkiä. 
https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2022/03/Kayta-oikein-siipikarjatilan-
tautisulkua.pdf

4) hyvinvoinnin parantaminen
5) mahdolliset havainnot ja kehittämistarpeet.

Katso hyvinvointisuunnitelman mallipohja Ruokaviraston sivuilla.

https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2022/03/Kayta-oikein-siipikarjatilan-tautisulkua.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/hyvinvointisuunnitelmat/


Siipikarjan olosuhteiden parantaminen -
toimenpide (1/3)

Vaatimukset: 
Siipikarjan hyvinvoinnin edistämiseksi viljelijän on huolehdittava jatkuvasti:

1) siipikarjan hyvinvoinnin tarkemmasta seurannasta
2) kasvattamon lämmityksestä
3) ilmanvaihdosta
4) kosteudesta
5) muista olosuhteista.

• Kasvattamossa on oltava kaikkien lintujen käytössä virikkeitä, tasoja, ramppeja 
tai orsia. 

• Toimenpidettä ei voi valita, jos munivia kanoja on virikehäkeissä.

• Viljelijän on kuvattava kirjallisesti, mitä toimenpiteitä olosuhteiden 
parantamiseksi tehdään ja mitä virikkeitä tilalla on käytössä.



Siipikarjan olosuhteiden parantaminen -
toimenpide (2/3)

Vaatimukset:
• Broilerien puolivuosittaisissa teuraseräraporteissa vesipöhön vuoksi hylättyjen 

ruhojen prosenttiosuus ei saa ylittää yhtä prosenttia ja lihantarkastuksessa 
tarkastuseläinlääkärin antaman eräkohtaisen jalkapohjatulehdusarvioinnin 
tuloksen on oltava alle 30 pistettä. 

• Jos jalkapohjatulehdusarvioinnin tulos on alle 25 pistettä, vesipöhön vuoksi 
hylättyjen ruhojen osuutta ei huomioida.

• Kalkkunoiden lihantarkastuksessa ilmapussintulehdusten 
kokoruhohylkäysprosenttiosuuden puolivuosittaisten arvojen on oltava alle kaksi 
prosenttia. 

• Kanalan ilman viikkokohtainen ammoniakkipitoisuusarvo tulee olla alle 18 ppm. 
Kanalan ilman ammoniakkipitoisuus on kirjattava.



Siipikarjan olosuhteiden parantaminen -
toimenpide (3/3)

Lihasiipikarjan  tuen laskenta (vuoden aikana teurastetut eläimet yhteensä)

• Broilerit:
Hyväksytyt eläimet kpl x 0,007 ey x 27€ / 6,5 (keskimääräinen erien määrä)

• Kalkkunat:
Hyväksytyt eläimet kpl x 0,03 ey x 27€ / 2,5 (keskimääräinen erien määrä)



Tukihaku 2023



Sähköinen tukihaku 2023

• Tukihaku sähköisesti Vipussa tammikuussa.

• Hyvinvointisuunnitelma, rehuanalyysi ja ruokintasuunnitelma liitetään 
hakemukseen.

• Maatalousmaan ilmoittaminen peltotukien haun loppuun mennessä.

• Eläinmääräilmoitus (siat- ja siipikarja), jonka liitteinä teurasraportit, palautetaan 
viimeistään 1.2.2024.



Lopetusdia


