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Lausunnon antaja: Eläinten hyvinvointikeskus

Eläinten hyvinvointikeskus kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, että eläinten
hyvinvointikorvauksen ehtojen karsimisessa ollaan poistamassa joitakin korvaukseen
aiemmin kuuluneita vaatimuksia, jotka edistivät eläinten hyvinvointia. Tällaisia ovat
esimerkiksi vaatimus siitä, että vasikka saa maidon tai maitojuomarehun imemällä ja
vaatimus siitä, että lampailla olisi sairaskarsinastakin näköyhteys lajikumppaneihin.
Näiden vaatimusten poistaminen voi heikentää eläinten hyvinvointia.
Eläinten hyvinvointikorvausten ehdoista ollaan lisäksi poistamassa joitakin eläinten
hyvinvointilainsäädännön vähimmäisvaatimuksia. Toimijan tulee kuitenkin noudattaa
näitä vaatimuksia, vaikka niitä ei eläinten hyvinvointikorvausten ehtojen täyttymistä
tarkastettaessa erikseen valvota. Mikäli ELY-keskuksen tarkastaja havaitsee
tarkastuskäynnillään eläinten hyvinvoinnin vähimmäisvaatimusten rikkomuksia tai
epäilee tällaisia, hyvä toimintatapa on tehdä ilmoitus alueen kunnaneläinlääkärille tai
eläinten hyvinvointivalvontaa alueella tekevälle valvontaeläinlääkärille. Uuteen
eläinten hyvinvointilakiin on suunniteltu pykälää ilmoitusvelvollisuudesta, jolloin myös
hyvinvointikorvauksen ehtoja valvovalla tarkastajalla olisi velvollisuus ilmoittaa
havaitsemistaan säädöstenvastaisuuksista. Edellytyksenä on, että tarkastajat
tuntevat hyvin eläinten hyvinvoinnin säädösperustaiset vähimmäisvaatimukset.
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Pykäläkohtaiset kommentit
3§ Nautojen ruokinta
Vaatimus varavoimasta sähkökatkosten sattuessa ei ole liioiteltu. Varavoiman
puuttuminen on eläinmääriltään suurille nautatiloille iso eläinten hyvinvointiriski.
Eläinmääriltään suurilla nautatiloilla on liian suuri työ ruokkia ja juottaa naudat ilman
sähköä.
4§ Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen pinta-alavaatimuksilla
Vasikalla on tarve imeä. Vaikkei maidon saanti imemällä liity suoraan pitoolosuhteiden parantamiseen, on imemällä saadun maidon ja/tai maitojuomarehun
hyvinvointihyötyjä syytä korostaa. Vasikoita juotetaan joillakin tiloilla yhä avoimesta
ämpäristä, vaikka maidon tai juomarehun tarjoaminen imemällä on vasikan
hyvinvoinnille huomattavan paljon parempi tapa.
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11§ Lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito- ja poikimakarsinat
12§ Nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat
Nauta on sosiaalinen eläin ja riippuvainen lajikumppaneistaan. Eristäminen tutuista
naudoista aiheuttaa eläimelle stressiä, jota tulisi sairauden sattuessa välttää. Tämän
vuoksi pidämme huonona, ja naudan hyvinvointia mahdollisesti heikentävänä, ettei
hyvinvointikorvauksen ehdoissa enää vaadita sairas-, hoito- ja poikimakarsinoista
näköyhteyttä toisiin nautoihin.
21§ Sikojen sairas ja hoitokarsinat
Sairailla sioilla tulisi olla jatkuvasti saatavilla hyvälaatuista vettä. Puhtaan veden
helppo saatavuus voi edesauttaa toipumista. Pidämme myös huonona, että
olosuhdevaatimuksista on otettu pois ongelmitta syömisen ja lepäämisen
vaatimukset. Sairaudesta toipuminen vaatii lähes aina lepoa. Lisäksi sairaudesta
toipuvalle eläimelle on monesti eduksi, että rehua on helposti tarjolla.
24§ Lampaiden ja vuohien hoito
Valtioneuvoston asetus lampaiden suojelusta 587/2010 pykälä 3 momentti 3
''Sairasta tai vahingoittunutta lammasta varten on oltava erillinen asianmukainen
karsina tai muu tila, jossa eläintä voidaan hoitaa ja josta on, jos mahdollista,
näköyhteys muihin lampaisiin.'' Hyvinvointikorvauksessa ollut vaatimus siitä, että
sairaalla tai vahingoittuneella lampaalla on oltava näköyhteys vähintään yhteen
lajitoveriinsa, oli lampaiden hyvinvoinnin kannalta aiheellinen ja lampaiden suojelun
asetuksen säädöstä tiukempi. Tämän ehdon poistaminen heikentää lampaiden
hyvinvointia, koska nyt mahdollistuu myös hyvinvointikorvauksen mukaan sairaan
lampaan kokonaan eristäminen lajitovereistaan. Lammas on lajina vahvasti
riippuvainen lajikumppaneistaan. Eristäminen lajikumppaneista aiheuttaa lampaalle
stressiä ja heikentää sairaan lampaan hyvinvointia.
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