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MÄÄRÄYS 

Määräyksen numero 

1/2021 

 

Pvm. 

15.1.2021 

 

Asianumero  

256/00.00.01.02.00/2021 

Ruokaviraston määräys eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumuksen ja 

korvauksen hakemisesta vuonna 2021 

Ruokavirasto on päättänyt maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 13 §:n 3 

momentin, 15 §:n 2 momentin ja 18 §:n 2 momentin sekä eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun 

valtioneuvoston asetuksen (121/2015) 8 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on muutettuna 

valtioneuvoston asetuksessa 44/2016 ja 1371/2018, nojalla:  

1 §  
Soveltamisala 

Tämä määräys koskee eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014, 

ohjelmakorvauslaki) 7 §:ssä ja eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta 

vuonna 2021 annetun valtioneuvoston asetuksessa (7/2021) tarkoitetun eläinten hyvinvoinnin 

sitoumuksen ja korvauksen hakemista vuonna 2021, eläinmääräilmoitusta ja sen liitteitä sekä 

sitoumuksen siirtoa. 

2 §  

Sitoumuksen ja korvauksen hakeminen 

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta ja korvausta haetaan sähköisesti Vipu-palvelussa 

viimeistään 17 päivänä helmikuuta 2021 kello 23:59 (Suomen aikavyöhyke UTC+2) tai Ruokaviraston 

vahvistamalla lomakkeella 472 toimittamalla se toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 17 

päivänä helmikuuta 2021. Sähköistä hakemusta ei voi jättää myöhästyneenä. 

3 §  
Eläinmääräilmoitus 

Eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (121/2015, muut.) 8 §:n 2 ja 4 

momenteissa tarkoitettu eläinmääräilmoitus sikojen ja siipikarjan toteutuneista eläinmääristä on 

toimitettava sähköisesti Vipu-palvelussa viimeistään 2 päivänä helmikuuta 2022 kello 23:59 (Suomen 
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aikavyöhyke UTC+2) tai Ruokaviraston vahvistamalla lomakkeella 461 toimittamalla se 

toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 2 päivänä helmikuuta 2022. Sähköistä ilmoitusta ei voi 

jättää myöhästyneenä. 

Jos viljelijä on valinnut eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 

(121/2015) 27 §:ssä tarkoitetun toimenpiteen broilerien ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden 

parantaminen, eläinmääräilmoituksen liitteenä on toimitettava teurastamolta saadut 

teuraseräraportit tai niiden koosteet kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 2 päivänä 

helmikuuta 2022. 

4 §  
Sitoumuksen siirto 

Ohjelmakorvauslain 12 §:n 3 momentissa tarkoitettua sitoumuksen siirtämistä haetaan 

Ruokaviraston vahvistamalla lomakkeella 473. 

Tilan uuden haltijan on osoitettava koko tilan hallinnansiirto toimittamalla Ruokaviraston vahvistama 

lomake 156 toimivaltaiselle viranomaiselle 15 työpäivän kuluessa koko tilan hallinnan siirrosta. 

4 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen lomakkeiden liitteinä on toimitettava tilan hallinnan siirtoa 

koskevat selvitykset. 

5 §  
Voimaantulo 

Tämä määräys tulee voimaan 18 päivänä tammikuuta 2021 ja on voimassa toistaiseksi.  

 

Seinäjoella 15 päivänä tammikuuta 2021 

 

Osastonjohtaja Jukka Pekonniemi  

  

Lakimies  Jaana Koivukoski 
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Tämä määräys on saatavissa  

• https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/ (FINLEX ® - Viranomaisten määräyskokoelmat: 

Ruokavirasto) 

• internetosoitteesta www.ruokavirasto.fi → Tietoa meistä → Julkaisut → Määräykset  

• Ruokaviraston kirjaamosta (PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO, puh. 029 530 0400, sähköposti: 

kirjaamo@ruokavirasto.fi). 
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