Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) 2020
siipikarjalle

Kotieläintukikoulutus 14.1.2020 Kaarina / Tuorla
Varsinais-Suomen ELY- keskus, lähde: Ruokavirasto

Ajankohtaista koskien v. 2019 EHK-sitoumusta
▪ Ilmoitus vuoden 2019 toteutuneista eläinmääristä tulee tehdä viim.
17.2.2020 Vipu-palvelussa tai paperilomakkeella 461 (ruokavirasto.fi)
→ Tuen maksun edellytys v. 2019 hyvinvointikorvausta hakeneille tiloille!
• Jos tila valinnut toimenpiteen broilereiden ja kalkkunoiden pitoolosuhteinen parantaminen (4.2), tulee eläinmääräilmoitukseen liittää
teuraseräraportit
▪ Korvauksen määräytyminen:

• Ey-määrän laskentajakso: Kalenterivuosi
• Kuukauden 1. päivien todelliset eläinryhmittäiset eläinmäärät,
→ broilereilla korkein eläinmäärä kuukauden 1-5. päiviltä
• neljän pienimmän kuukauden eläinmäärää ei oteta mukaan laskentaan →
jakaja on 8 kk
2

EHK 2020 yleistä / ajankohtaista
▪ 1-sitoumusvuosi 1.1.2020- 31.12.2020
▪ Valittujen toimenpiteiden toteuttaminen on tullut aloittaa 1.1.2020
▪ Sitoumuksen ja maksatuksen hakeminen 31.1.2020 mennessä vipupalvelussa tai paperilomakkeella nro 472 (www.ruokavirasto.fi)
maaseutuelinkeinoviranomaiselle
• Ilmoitetaan arvioidut eläinmäärät vuodelle 2020
• Toteutuneet eläinmäärät ilmoitetaan 15.2.2021 mennessä (Vipu
/ 461)
▪ Valittujen toimenpiteiden tukiehtoja tulee noudattaa tuenhakijan
kaikilla hallinnassa olevilla toimenpidettä koskevilla linnuilla, myös
toisen tilan pitopaikassa olevilla
▪ Maksetaan 2020 joulukuussa ja 2021 kesäkuussa (arvio)
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Keskimääräinen vähimmäiseläinmäärä ja
eläinyksikkökertoimet
(tulee täyttyä koko sitoumuskauden pois lukien normaalit tuotantotauot)

Eläinlaji
Siipikarja

Eläinyksikköä
(ey)
munivat kanat
0,014
broilerit
0,007
kalkkunat
0,03

Vähimmäiseläin
määrä
14 ey (1000 kpl)
70 ey (10 000 kpl)
60 ey (2000 kpl)
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Munivat kanat, broilerit ja kalkkunat, ei
emolinnut
Siipikarjan toimenpiteet

€ / ey

4.1 Siipikarjan ruokinta ja hoito

8

4.2 Broilereiden ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden
parantaminen
4.3 Munintakanalan ilmanlaadun parantaminen
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4.4 Siipikarjan virikkeet
4.5 Tasot, rampit ja orret (kanat; 11, kalkkunat; 14,
broilerit; 34)

7
11 / 14 /
34

5
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Yleistä toimenpiteistä
▪ Aktiiviviljelijä
▪ Pohjalainsäädännön noudattaminen on tuen myöntämisen
edellytys;

• Eläinsuojelusäädökset ovat kunkin toimenpiteen pohjatasona (kts toimenpidekohtaiset vaatimukset EHK:n

sitoumusehtojen lopusta liite 2, sivu 69 lähtien)
▪ Toimenpiteiden määrää / tila ei ole rajattu. Rajoituksia valita
vaihtoehtoja toimenpiteen sisällä
▪ Eläinryhmäkohtainen korvaus; maksetaan ainoastaan sille
eläinryhmälle, jota toimenpiteen ehdot koskevat
▪ Ehtoihin liittyvät muistiinpanot, asiakirjat ja dokumentit on
säilytettävä 31.12.2024 saakka
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Yleistä toimenpiteistä
▪ V. 2020 sitoumukseen ei ole tullut muutoksia siipikarjan
osalta vuodesta 2019
▪ Muutoksista tulee aina ilmoittaa
maaseutuelinkeinoviranomaiselle kirjallisesti 15 työpäivän
kuluessa
• Esim. eläinmäärän väheneminen, hallinnan muutokset,
ylivoimainen este / poikkeuksellinen olosuhde

4.1 Siipikarjan ruokinta ja hoito 8€/ey
▪ Ruokintasuunnitelma:
• kirjallinen, laskelmiin perustuva ja eläinryhmäkohtainen, jossa
huomioitu eläimen kasvu, tuotostaso ja tuotannon vaihe
• Esim. munintakanalassa tuotantokauden vaihe, tuotettujen
munien määrä
lihasiipikarjalla ikä ja teurasraportit
▪ Ruokinnassa käytettävästä viljasta tulee teettää valkuaisanalyysi
(käytettävästä satokauden viljasta)
▪ Linnuille on tulee tarjota rehun joukossa kokonaisia jyviä virikerehuna
-> muniville kanoille, broilereille väh. 1 vkon ja kalkkunoille väh. 3
vkon iästä lähtien
▪ Lihasiipikarjalla tulee käyttää ensimmäisinä kasvatuspäivinä
paperiruokintaa. Paperi toimii sen jälkeen virikkeenä.
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4.2 Broilereiden ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden
parantaminen 10€/ey
▪ Ehtoja tulee noudattaa tilan kaikilla hallinnassa olevilla broilereilla ja
kalkkunoilla
▪ Kasvattamon olosuhteista tulee huolehtia
▪ Olosuhteiden mittareina lintueräkohtaiset teuraseräraportit
• Broilerit - teuraserän jalkapohjatulehdusarvioinnin pisteet alle 30 pistettä.
tai
- jalkapohjatulehdusarvioinnin tulokset alle 40 pistettä ja
vesipöhöhylkäys osuus max. 1%
• Kalkkunoilla - teuraserän kokoruhohylkäykset
- 1.5.-30.9. aikavälillä teurastetut erät alle 6,5 %
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- 1.10.- 30.4. aikavälillä teurastetut erät alle 5%

4.3 Munintakanalan ilmanlaadun parantaminen 5€/ey
▪ Ehtoja tulee noudattaa tilan kaikilla hallinnassa olevilla
munivilla kanoilla
▪ Lanta poistetaan hallista vähintään kolme kertaa viikossa
▪ Halli-ilman viikkokohtainen ammoniakkipitoisuus tulee olla:

• avokanalassa alle 18 ppm
• häkkikanalassa alle 8 ppm
→ Tilalla on esim. ilmanvaihtokone ammoniakkipitoisuuden
mittaukseen tai kertakäyttöisiä Dräger-putkia
▪ Lannanpoistosta ja ilman ammoniakkipitoisuudesta pidetään
kirjaa
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4.4 Siipikarjan virikkeet 7€/ey
▪ Ehtoja tulee noudattaa tilan kaikilla hallinnassa olevilla munivilla
kanoilla, broilereilla ja kalkkunoilla
▪ Virikehäkkikanaloihin ei voi valita
▪ Virikkeitä ovat esim. riippuvat köydet, ketjussa riippuvat puupalat tai
muoviesineet, tai irralliset muut esineet, joita linnut pyörittelevät
▪ Kalkkunahallin osastoissa tulee olla virikkeitä vähintään 2 jokaista
alkavaa 100 m2 kohden
▪ Broileri- ja munintakanahalleissa tulee olla virikkeitä vähintään 4
jokaista alkavaa 100m2 kohden
▪ Vaadittujen virikkeiden määrä tulee laskea osastoittain lintujen
käytettävissä olevan osastopinta-alan perusteella→ esim.
kerroslattiakanaloissa kerrosritilät lasketaan osastopinta-alaan
kuuluviksi
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4.5 Tasot, rampit ja orret 11 €/ey / 14 €/ey / 34€/ey
▪ Tasojen, ramppien ja orsien tulee olla kestäviä ja turvallisia
▪ Ehtoja tulee noudattaa tilan kaikilla hallinnassa olevilla munivilla kanoilla,
broilereilla ja kalkkunoilla
Munivat kanat:

• virikehäkkikanalat ei voi valita toimenpidettä
• muniville kanoille ei voi valita orsia
▪ Tasoja ja tai ramppeja tulee olla vähintään 10 % hallin käytettävissä olevasta
pinta-alasta
→ Kerroslattiakanalan osaston pinta-alaan katsotaan kuuluvaksi lattiapinta-ala
ja kerrosten pinta-alat
▪ Kerroslattiakanalassa eläintiheyden ollessa max. 9 kanaa/m2 pintaalavaatimuksen täyttymisen jälkeen loput kerrosritiläkanalan tasot voidaan
laskea toimenpiteessä tarkoitetuiksi tasoiksi (huom. mahdolliset muut 12
rajoittavat tekijät )

4.5 Tasot, rampit ja orret 11 €/ey / 14 €/ey / 34€/ey
Lihasiipikarja
▪ Orret:
• Broilerit;
• orsia vähintään 10 %:lle linnuista, väh. 15cm ortta per lintu
• Kalkkunat;
• orsia vähintään 10 %:lle linnuista, väh. 20cm ortta per lintu

→ Juoma- ja ruokalinjastoja ei enää voida käyttää osana orsien toteutusta
▪ Tasot ja rampit:
• tasoja tai ramppeja tulee olla vähintään 10 % hallin pinta-alasta
▪ Lihasiipikarjalle voi halutessaan valita sekä orsia että tasoja ja ramppeja
▪ Kalkkunoille määrät lasketaan loppukasvatusvaiheen mukaan
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Siipikarjan eläinluettelo & tositteet
▪ Eläinluettelo:

• Ajantasainen
• Tapahtumapohjainen (ostot, myynnit, syntymät, kuolleet)
• Eläinluettelossa eläinmäärä tulee täsmätä eläinsuojan
eläinmäärään
• Tositteiden eläinmäärät tulee olla yhtenevät eläinluettelon
lukumäärien kanssa

▪ Tositteet:
• Eläinluettelon tapahtumatietojen tulee olla yhtenevät osto- ja
myyntitositteiden kanssa
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Huomioithan
▪ Varmista että tilallasi on mahdollista noudattaa valitsemiasi
toimenpiteiden ehtoja
▪ Valittujen toimenpiteiden tukiehtoja tulee noudattaa
noudatettava tilan kaikissa pitopaikoissa olevalla tuen
hakijan siipikarjalla.
▪ Asiakirjat voivat olla sähköisessä muodossa

Lisätietoja
▪ Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot 2020
(ruokavirasto.fi)
▪ Siipikarjan suojeluasetukset (ruokavirasto.fi)
▪ Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset
(Ruokavirasto, Tukes)

Kiitos

