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Hyvinvointisuunnitelman sisältö

Hyvinvointisuunnitelmassa on kuvattava maatilan olosuhteet ja tuotantotapa huomioon 

ottaen:

- Pitopaikan olosuhteet

- Varautuminen häiriötilanteisiin

- Tuotannon toteuttaminen

- Eläinryhmäkohtainen ruokintasuunnitelma ja rehuanalyysit sekä muu ruokinnan 

toteuttaminen

- Tautisuojaus navetassa

- Hyvinvoinnin parantaminen, kehittämisideat voi myös mainita

- Mahdolliset havainnot ja kehittämistarpeet



hakijalla on oltava hallinnassaan keskimäärin vuoden aikana vähintään 15 
ey nautoja. Sitoumukseen kuuluvan eläinlajin eläimiä tulee olla hallinnassa 
joka päivä (pois lukien tuotantosuuntaan kuuluvat tuotantotauot)

Valittujen toimenpiteiden sitoumusehtojen toteuttaminen on aloitettava 
1.1.2022, sitoumuskausi päättyy 31.12.2022

Hakijalla oltava tilatunnus ja hakijan tai hänen puolisonsa on sitoumuksen 
antamista edeltävän vuoden joulukuun 31 päivänä oltava vähintään 18-
vuotias





1.2 A ja B vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen pinta-alavaatimuksilla tai ilman. 

Alle 6 kk:n ikäisillä vasikoilla. 

Alla pinta-alavaatimukset kohtaan 1.2. a. 

1.2 b Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen II (ilman pinta-alavaatimusta)

Toimenpiteen ehtoja on noudatettava kaikilla tilan alle 6 kuukauden ikäisillä naudoilla. Emolehmätilat eivät voi valita 

tätä toimenpidettä. Hyvinvointikorvaus maksetaan tilan kaikista alle 6 kk ikäisistä vasikoista. Tilan on kuitenkin 

noudatettava peruslainsäädännön ryhmäkarsinan tilavaatimuksia (1,5 -1,8 m2 / vasikka). 



Yhteiset vaatimukset molemmille: 

* makuualue kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä

* ryhmäkarsinaan viimeistään kuukauden vanhana

* Jos vasikka nupoutetaan, sarven aiheen tuhoamisen saa ammattitaitoinen henkilö 

tehdä ainoastaan käyttämällä asianmukaista rauhoitusta, puudutusta ja 

kivunlievitystä, jonka eläinlääkäri antaa nupoutuksen yhteydessä.



1.2 c Emolehmätilojen vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen

Toimenpiteen ehtoja on noudatettava emolehmätilan kaikilla alle 6 kuukauden ikäisillä vasikoilla. 
Hyvinvointikorvaus maksetaan tilan kaikista alle 6 kk ikäisistä vasikoista.

Ryhmäkarsina
Emolla ja vasikalla on oltava käytettävissä yhteensä vähintään 10 m2 ryhmäkarsinassa vieroitukseen 
saakka. Pinta-alaan voi sisältyä lantakäytävä, vasikkapiilo ja emojen makuuparret.

Makuuparsipihatossa vasikoiden käytettävissä on oltava makuupaikkoja niin paljon, että vasikat eivät 
joudu makaaman lantakäytävällä tai emojen kanssa samoissa parsissa.

Vasikoiden makuualueen ja mahdollisen vasikkapiilon on oltava kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja 
pehmeä. Laitumella oloaikana, kun emo ja vasikka laiduntavat, makuualuetta koskevat vaatimukset 
eivät ole käytössä.
Jos tämän toimenpiteen valinneella emolehmätilalla on myös muita kuin emolehmien vasikoita, niiden 
osalta on noudatettava toimenpiteen 1.2b ehtoja.



1.3. Nautojen pito-olosuhteiden parantaminen
Nautojen pito-olosuhteisiin liittyviä toimenpiteitä ei voi valita toteutettavaksi läpi vuoden ulkona kasvatettaville 

naudoille. 

Voi valita joko a- tai b- vaihtoehdon toimenpiteen.

1.3. a Vähintään alle 6 kk:n ikäisten nautojen pito olosuhteiden parantaminen.
Toimenpiteen ehtoja on noudatettava tilan kaikilla vähintään 6 kuukauden ikäisillä naudoilla. Hyvinvointikorvaus 

maksetaan tilan kaikista vähintään 6 kk ikäisistä naudoista.

Jokaiselle naudalle on oltava kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä makuualue. Lihanautaa ei saa pitää 

kytkettynä, ellei tilapäinen, perusteltu ja hyväksyttävä syy sitä edellytä.

Toimenpiteen korvausperusteena ovat kuivikkeet ja lisätyö.

1.3 b Vähintään 12 kuukauden ikäisten urospuolisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen
Toimenpiteen ehtoja on noudatettava tilan kaikilla vähintään 12 kuukauden ikäisillä urospuolisilla naudoilla. 

Hyvinvointikorvaus maksetaan tilan kaikista vähintään 12 kk ikäisistä urospuolisista naudoista.

Urospuolista nautaa ei saa pitää kytkettynä, kiinteäpohjainen hyvin kuivitettu ja pehmeä makuualue. Vähintään 

4,5 neliömetriä lämminkasvattamossa ja kylmäkasvattamossa vähintään 6,5 neliömetriä. Mikäli eläimet 

pääsevät vapaasti liikkumaan eri rakennusten välillä, voidaan alaksi laskea rakennuksissa yhteensä oleva 

katettu ala, kuten esimerkiksi ruokinta- ja makuuhallin yhteinen ala



1.4 Nautojen laidunnus ja jaloittelu

Laiduntamiseen ja jaloitteluun liittyviä toimenpiteitä ei voi valita tila, jolla on sitoumus nautoja 

koskevasta luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta.

Nautojen laiduntamiseen ja jaloitteluun liittyviä toimenpiteitä ei voi valita toteutettavaksi läpi 

vuoden ulkona kasvatettaville naudoille,  mutta tilan muista tukiehdot täyttävistä naudoista tuki 

voidaan maksaa.

Viljelijä voi valita joko a- tai b- toimenpiteen.

1.4a Nautojen laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella
Toimenpiteen ehtoja on noudatettava tilan kaikilla vähintään 6 kuukauden ikäisillä naudoilla. Hyvinvointikorvaus 

maksetaan tilan kaikista vähintään 6 kk ikäisistä naudoista.

Vähintään 6 kuukauden ikäiset naudat on päästettävä laitumelle vähintään 60 päivänä ajanjaksona, joka alkaa 1 päivänä 

toukokuuta ja päättyy 30 päivänä syyskuuta. Sonnien laidunnus voidaan korvata jaloittelutarhalla. Naudat on 

päästettävä jaloittelemaan ulos myös laidunkauden ulkopuolella sään salliessa vähintään kahdesti viikossa. 

Jaloittelutarhan pinta-alan on oltava vähintään 6 neliömetriä siellä pidettävää nautaa kohden. Pinta-alan on oltava 

kuitenkin aina vähintään 50 neliömetriä.

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

Laidunnusta ja jaloittelua voidaan rajoittaa väliaikaisesti eläintautisyistä. Näihin liittyvistä tilakohtaisista rajoituksista tulee 

tilalla olla eläinlääkärin antama lausunto.

Toimenpiteen korvausperusteena ovat laiduntamiseen ja jaloitteluun liittyvä lisätyö.



1.4b Nautojen pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella

Toimenpiteen ehtoja on noudatettava tilan kaikilla vähintään 6 kuukauden ikäisillä naudoilla sonneja ja 

härkiä lukuun ottamatta. Hyvinvointikorvaus maksetaan tilan kaikista vähintään 6 kk ikäisistä 

naaraspuolisista naudoista.

Vähintään kuuden kuukauden ikäiset naudat sonneja ja härkiä lukuun ottamatta on päästettävä 

laitumelle vähintään 90 päivänä ajanjaksona, joka alkaa 1 päivänä toukokuuta ja päättyy 30 päivänä 

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

ulkona.

Laidunnusta voidaan rajoittaa väliaikaisesti eläintautisyistä. Näihin liittyvistä tilakohtaisista rajoituksista 

tulee tilalla olla eläinlääkärin antama lausunto.

Toimenpiteen korvausperusteena on laiduntamiseen liittyvä lisätyö.



1.5 Sairas-, hoito- ja poikimakarsinat

Viljelijä voi valita joko a-, b- tai molemmat toimenpiteet.

Sairas tai vahingoittunut nauta on siirrettävä sairas- ja hoitokarsinaan. Lypsylehmät ja -hiehot tulee 

siirtää poikimakarsinaan poikimisen lähestyessä.

1.5 a Lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito- ja poikimakarsinat

Toimenpiteen ehtoja on noudatettava tilan kaikilla poikineilla lypsylehmillä ja emolehmillä. 

Hyvinvointikorvaus maksetaan tilan kaikista poikineista lypsylehmistä ja emolehmistä.

Jokaista alkavaa 20 lehmän ryhmää kohden on oltava vähintään yksi kiinteä tai osista koottavissa 

oleva erillinen karsina tai muu vastaava tila sairastunutta, hoidettavaa tai poikivaa nautaa varten. 

Ryhmä- tai yksilökarsinassa pinta-alan on oltava vähintään 11 m2 eläintä kohden. Ryhmäkarsinassa 

eläinten erilleen aitaamiseen on varauduttava. Lypsylehmiä pitää voida lypsää koneellisesti 

karsinassa.

1.5 b Nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat

Toimenpiteen ehtoja on noudatettava tilan kaikilla vähintään 2 kk ikäisillä naudoilla pois lukien poikineet lypsylehmät ja 

emolehmät. Hyvinvointikorvaus maksetaan tilan kaikista vähintään 2 kk ikäisistä naudoista pois lukien poikineet 

lypsylehmät ja emolehmät.

Jokaista alkavaa 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 6 m2 eläintä kohden ja yli 12 kuukauden ikäisillä naudoilla tilaa on oltava 

vähintään 10 m2 eläintä kohden. Eläinten erilleen aitaamiseen on varauduttava ryhmäkarsinatilassa




