
ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN KYSELYTUNTI 20.1.2023 
Kirjallisia vastauksia ennakkokysymyksiin ja chat-kysymyksiin.  
Vastaajina Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen sekä ProAgria Keski-
Pohjanmaan asiantuntijat.  

Sikojen hyvinvointisuunnitelma  

Sikojen hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2023? Onko muuttunut? 

→ Sikojen hyvinvointisuunnitelma on vastaava kuin v 2022. Suunnitelma on tarkistettava, 
päivitettävä vuodelle 2023. Päivitetyt suunnitelmat löytyvät Ruokavirasto.fi sivustolla. 

Käykö rehun tuoteseloste ruokintasuunnitelmaksi lihasioille? 

→ Jos samat tiedot löytyvät tuoteselosteesta ja ruokintasuunnitelmassa niin käy. 
Huomioitavaa kuitenkin että eri eläinryhmät tarvitsevat oman ruokintasuunnitelman. 

Vapaaporsitus 

Ehdossa Vapaa porsitus on vaatimuksena “Karsinassa oltava kiinteää pohjaa”, mitä tarkoitetaan 
kiinteällä pohjalla? Ja kuinka paljon pinta-alasta on oltava kiinteää? 

→ Saa olla rakolattia, ei ole mitään pinta-alavaatimuksia EHK:ssa erikseen. 
Pohjalainsäädännön vaatimus: porsituskarsinan lattia-alasta vähintään puolet on oltava 
kiinteäpohjaista lattiaa tai sellaista rakolattiaa, ritilälattiaa tai muulla tavoin rei’itettyä lattiaa, 
johon viemäröintiä varten tehtyjen aukkojen osuus on enintään 10 prosenttia pinta-alasta. 

Vieroitettujen porsaiden olosuhteiden parantaminen 

Jos lihasioilla hännät on purtu jo tulevilla porsailla, pitääkö maanviljelijän jotenkin raportoida, 
kuinka paljon häntiä oli jo purtu ja purraanko lisää pitoaikana vai ei? 

→ Ei huomioida erikseen. Vain teurastamon raportti käytössä. 

Lihasikojen olosuhteiden parantaminen 

Mitä tapahtuu jos on 5.5% hännänpuremia? 

→ Jos on 5.5% ajalla 1.1.-30.6. ja 1.7.-31.12. ei makseta tukia. Jos on alle 5% jollain jaksolla, 
saa korvausta siltä jaksolta jossa on hännänpuremia alla 5%. Tähän kuuluu teurastamon 
tarkastusraportti. 

 

Muu kysymys: Mikä on max tuki/ey sioille v 2023? 

Vastaus: Eläinten hyvinvointikorvauksessa ei ole tukikattoa v 2023 
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