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Ajankohtaista koskien v. 2020 EHK- sitoumusta
▪ Eläinmääräilmoitukset sikarekisteriin ajalta 1.9.-31.12.2020
tehtävä 31.1. mennessä
▪ Ilmoitus vuoden 2020 toteutuneista eläinmääristä tehtävä
Vipu- palvelussa tai lomakkeella 461 (www.ruokavirasto.fi)
17.2.2021 mennessä
• Tuen maksun edellytys hyvinvointikorvausta hakeneille
tiloille!
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Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) 2021
▪ Yksivuotinen sitoumus ajalle 1.1.-31.12.2021
▪ Sitoumusta ja maksua haettava xx.xx mennessä Vipu- palvelussa tai lomakkeella 472
(www.ruokavirasto.fi)
• Hakemuksessa tulee ilmoittaa arvioidut eläinmäärät vuodelle 2021
• Toteutuneet eläinmäärät ilmoitetaan 2.2.2022 mennessä (Vipu / 461)
▪ Oltava aktiiviviljelijä
▪ Eläinsuojelusäädökset ovat kunkin toimenpiteen pohjatasona → pohjalainsäädännön
noudattaminen on tuen myöntämisen edellytys (toimenpidekohtaiset vaatimukset
löytyvät EHK:n sitoumusehtojen lopusta liite 2)
▪ Maksut: loppuvuodesta 2021 ja kesäkuussa 2022
• Ennakko 50 % hakemukselle arvioitujen eläinten mukaan
• Loppuosa toteutuneiden eläinten mukaan
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Yleistä eläinten hyvinvointikorvauksesta
▪ 15 eläinyksikön vähimmäiseläinmäärän vaatimus on täytyttävä
keskimäärin sitoumusvuoden aikana. Eläimiä oltava koko sitoumusvuoden
ajan, normaalit tuotantosuuntaan kuuluvat tuotantotauot sallittuja.
▪ Sikatiloilla eläinryhminä käytetään sikarekisterin mukaisia ryhmiä: porsas
(0–3 kk), lihasika ja nuori siitossika (yli 3– alle 8 kk), emakko ja karju (väh.
8 kk)
▪ Korvauksen maksun toimenpidekohtainen eläinyksikkömäärä lasketaan
ainoastaan toimenpiteeseen kuuluvista eläinryhmistä
▪ Eläinyksiköt
• emakot: (8 kk, porsaineen tai joutilaana) 0,5 ey
• Muut siat: (sis. vieroitetut porsaat 0-3 kk ikäluokasta 2/3) 0,3 ey
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Yleistä eläinten hyvinvointikorvauksesta
▪ Valittuja toimenpiteitä on tullut noudattaa 1.1.2021 alkaen
▪ Valittujen toimenpiteiden tukiehtoja on noudatettava myös toisen tilan
pitopaikassa olevilla tuenhakijan sioilla
▪ Ehtoihin liittyvät muistiinpanot, asiakirjat ja dokumentit on säilytettävä
sitoumusvuosi + neljä vuotta (31.12.2025 saakka)
▪ Tarkasta mitä toimenpiteitä olet valinnut
▪ Varmista että noudatat kaikkien valitsemiesi toimenpiteiden ehtoja
▪ Tarkista sikalan eläinmääräkirjanpidon ajantasaisuus
▪ Sikarekisterin eläinmääräilmoitukset on tehtävä Ruokaviraston ohjeiden
mukaisesti
▪ Muutoksista ilmoitettava kuntaan kirjallisesti 15 työpäivän kuluessa
• Esim. eläinmäärän väheneminen, hallinnan muutokset, ylivoimainen este /
poikkeuksellinen olosuhde
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2.1 Sikojen ruokinta ja hoito

7 €/ey

▪ Ehtoa on noudatettava kaikilla tilan sioilla pl. vieroittamattomat porsaat
▪ Kaikkien eläinten saatavilla oltava jatkuvasti riittävästi hyvälaatuista vettä
▪ Kirjallinen laskelmiin perustuva eläinryhmäkohtainen ruokintasuunnitelma, jossa on
huomioitu ravintoainetarpeet, kasvu, tuotostaso tai tuotantovaihe
▪ Porsastuotanto- ja yhdistelmäsikaloissa on oltava kirjallinen tuotantosuunnitelma, joka
sisältää siemennysaikataulut, vieroitusaikataulut ja tuotantoprosessin suunnittelun
▪ Kirjallinen toimintahäiriösuunnitelma; sähkö- ja vesikatkosten sekä laitteistovikojen
varalta
▪ Sähkötuotannon varajärjestelmä; jatkuvatoiminen kaikissa rakennuksissa
▪ Hyvinvointikorvausta maksetaan kaikista sikojen eläinryhmistä. Porsaat 3 kk ja alle eläinryhmän eläinmäärästä huomioidaan 2/3.
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2.2 Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu

33 €/ey

Luomukotieläinsitoumuksen antanut tila ei voi valita!

▪ Ehtoa on noudatettava väh. 8 kk ikäisten joutilaiden emakoiden ja ensikoiden osalta
tiineysviikoilla 5-15, maksetaan eläinryhmästä emakot väh. 8 kk
▪ Jaloittelutarhan aita on rakennettu siten, että siat eivät ulkoillessaan pääse kosketuksiin
villisikojen kanssa (vaadittu 1.6.2018 lähtien, MMMa 401/2017 1 § 3. mom. ja liite)
▪ Ulkoilusta on ilmoitettava kirjallisesti kunnanelänlääkärille vähintään 2 kk ennen
ulkoilua
▪ Päivittäinen ulkoilu sään salliessa 1.5.-30.9. välisenä aikana TAI ympäri vuoden
vähintään 2 kertaa viikossa
▪ Ulkoilusta on pidettävä kirjaa
▪ Oltava mahdollisuus tonkimiseen ja kesällä rypemiseen
▪ Ulkoilua voidaan rajoittaa väliaikaisesti eläintautisyistä, tästä oltava eläinlääkärin
antama lausunto
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2.3 Emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 38 €/ey
Luomukotieläinsitoumuksen antanut tila ei voi valita!

▪ Ehtoa on noudatettava vähintään 8 kk ikäisillä emakoilla ja ensikoilla,
maksetaan eläinryhmästä emakot vähintään 8 kk
▪ Ryhmäkarsinoissa ruokinta- tai makuuhäkkien ulkopuolista esteetöntä lattian
kokonaispinta-alaa vähintään 2,25 m2/eläin, josta vähintään 1,3 m2/eläin
kokonaan kiinteäpohjaista ja hyvin kuivitettua makuualuetta
▪ Siemennyshäkkien normaali käyttö on sallittua
• Emakko tai ensikko saadaan kuitenkin pitää erillään ryhmästä ajan, joka
alkaa viikkoa ennen odotettua porsimista ja päättyy neljän viikon kuluttua
porsimista seuraavasta astutuksesta tai siemennyksestä, joka johtaa
tiineyteen. (sikojen suojeluasetus 629/2012 3 § 2 mom.)
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2.4 Emakoiden ja ensikoiden porsimisolosuhteiden parantaminen 436 €/ey
Luomukotieläinsitoumuksen antanut tila ei voi valita!

▪ Toimenpiteen ehdot koskevat vähintään 8 kk ikäisiä emakoita ja ensikoita, maksetaan eläinryhmästä emakot
vähintään 8 kk
▪ Ehtoa voi noudattaa joko kaikilla tai osalla tilan emakoista ja ensikoista.
• mikäli ehtoja noudattaa vain osalla emakoista ja ensikoista, tulee tuottajan ilmoittaa tukihaussa 1.1-31.12
jatkuvasti käytettävissä olevien vapaaporsituskarsinoiden lukumäärä. Yksi vapaaporsituskarsina vastaa
tukilaskennassa kahta eläinyksikköä.
▪ Emakon tai ensikon ei tarvitse porsia vapaana
• Porsitushäkkien käyttö sallittua 2 vrk ennen ja 3 vrk porsimisen jälkeen ja tilapäisesti hyväksyttävällä syyllä
enintään 7 vrk porsimisen jälkeen
• Porsitushäkki on purettava tai avattava välittömästi käytön jälkeen
• Avattu porsitushäkki ei saa rajoittaa emakon liikkumista karsinassa
• Porsitushäkin käyttöajasta ja -syystä on pidettävä kirjaa
▪ Porsituskarsinan pinta-alavaatimukset
• Vähintään 6 m² (voi sis. lantakäytävän), josta pikkuporsaille vähintään 1 m² emakolta suojattua tilaa, jossa
porsaille hyvin kuivitettu makuualue ja tarvittaessa lämmitys
▪ Pesäntekomateriaalia jatkuvasti tarjolla porsimiseen asti
• Esim. olki, heinä, paperi tms.
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Esim. avattava porsitushäkki
Kuva havainnollistaa ainoastaan
avattavaa porsitushäkkiä, eli
miten porsitushäkin tulee
aueta, ettei se rajoita emakon
liikkumista karsinassa. Karsinan
pinta-ala ei ole tiedossa.
Kuvassa olevan karsinan lattia ei
täytä lainsäädännön
vaatimuksia (ei yhtään
kiinteäpohjaista alaa).

2.5 Vieroitettujen porsaiden, nuorten siitossikojen ja lihasikojen
karsinoiden kuivittaminen 59 €/ey
Luomukotieläinsitoumuksen antanut tila ei voi valita!

▪ Toimenpidettä on noudatettava kaikilla tilan vieroitetuilla porsailla, nuorilla siitossioilla
ja lihasioilla, maksetaan eläinryhmille: porsaat (2/3), nuoret siitossiat ja lihasiat
▪ Hyvin kuivitettu ja kiinteäpohjainen makuualue, johon kaikkien sikojen tulee mahtua
samanaikaisesti
▪ Kuivituksen vaihtoehdot:
• Kestokuivitettu
• Kuivitettu ja käytössä on kaksi-ilmastokarsinat
• Runsaasti kuivitettu
▪ Toimenpidettä ei voi valita samanaikaisesti tmp. 2.7 (Sikojen virikkeet) kanssa
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2.6 Karjuporsaiden kivunlievitys ennen ja jälkeen
kirurgisen kastraation 27 €/ey
▪ Toimenpiteen voivat valita porsastuotanto- ja yhdistelmäsikalat
▪ Kirurginen kastraatio eläinsuojelulain mukaan sallittua alle 7 vrk ikäisille karjuporsaille
▪ Karjuporsaille annettava kirurgisen kastraation yhteydessä ja sen jälkeen seuraavana
päivänä jälkihoitona kipulääkettä injektiona
▪ Kivunlievityksestä on pidettävä lääkekirjanpitoa
▪ Maksetaan puolet eläinryhmän porsaat 0–3 kk eläinmäärästä
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2.7 Sikojen virikkeet

13 €/ey

▪ Toimenpidettä on noudatettava kaikilla tilan sioilla pl. vieroittamattomat porsaat,
maksetaan kaikista eläinryhmistä (porsaat 2/3)
▪ Karsinoissa on oltava kiinteitä ja päivittäin lisättäviä virikkeitä

▪ Kiinteät virikkeet:
• Oltava luonnonmateriaalia
• Vähintään 1 kpl/6 sikaa
• Kiinnitettyinä karsinassa jatkuvasti ja sikojen ulottuvilla
▪ Päivittäin lisättävät virikkeet ovat olki, puru, paperi tai muu vastaavaa irtain aines
• Oltava koko ajan sellainen määrä, että kaikki karsinan siat voivat käyttää
samanaikaisesti
▪ Toimenpidettä ei voi valita samanaikaisesti tmp. 2.5 (Vieroitettujen porsaiden, nuorten
siitossikojen ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen) kanssa
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2.8 Sikojen sairas- ja hoitokarsinat

19 €/ey

▪ Toimenpidettä on noudatettava kaikilla tilan sioilla pl. vieroittamattomat
porsaat, maksetaan kaikista eläinryhmistä (porsaat 2/3)
▪ Sairas tai vahingoittunut sika tulee siirtää sairas- ja hoitokarsinaan
▪ Karsinassa voi olla useampia sikoja mutta erilleen aitaamismahdollisuus
on oltava
▪ Oltava kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu makuualue kaikille karsinassa
oleville
▪ Sairaskarsinoiden ei tarvitse olla tyhjillään koko ajan, mutta kun niitä
tarvitaan, niistä pois siirrettävien sikojen tulee mahtua muualle
tilavaatimukset huomioiden
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Eläinluettelo, tositteet ja sikarekisteri
▪ Eläinluettelo:
• Ajantasainen
• Tapahtumapohjainen (ostot, myynnit, syntymät, kuolleet)
• Eläinluettelossa eläinmäärät tulee täsmätä sikalan eläinmäärään
• Tositteiden eläinmäärät tulee olla yhtenevät eläinluettelon lukumäärien kanssa
▪ Sikarekisteri-ilmoitukset:
• Eläinmääräilmoitukset tulee tehdä 3 kertaa vuodessa → perustuu eläinluettelon
eläinmääriin
• Tapahtumailmoitukset 7. päivänä tapahtumasta
▪ Tositteet:
• Sikarekisterin tapahtumatietojen tulisi olla yhtenevät osto- siirto- ja myyntitositteiden
kanssa
→ vaikka tila olisi valtuuttanut teurastamon/ eläinvälityksen tekemään osto-, myynti- ja
siirtoilmoitukset puolestaan, on tuottaja aina vastuullinen tietojen oikeellisuudesta.
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Yleistä eläinvalvonnoista:
▪ Tukia hakeneista tiloista valvotaan vuosittain n. 5 % tilakäynnein, käyttäen
satunnaisotantaa ja painotettua otantaa
• Lisäksi hallinnollista valvontaa, mm. ristiintarkastukset
▪ Eläinvalvonnoista saa ilmoittaa enintään 48 h aiemmin
• Valvonta aloitettava 48 h kuluessa
▪ Valvonta alkaa soittamisesta
• Tiedot ajetaan rekistereistä silloin sovellukseen valvonnan ”pohjaksi”
• Ilmoittamisen jälkeen tehtyjä rekisteri-ilmoituksia ei huomioida, ellei määräaikaa
ole jäljellä
▪ Tositteita/asiakirjoja voi tarvittaessa toimittaa jälkikäteen
• EHK:n sikojen ruokinta ja hoito- toimenpiteen asiakirjat tulee nähdä heti valvonnan
aikana tilalla
▪ Oikaisua voi hakea valvontatuloksen sisältävästä tukipäätöksestä
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Lisätietoja www.ruokavirasto.fi
▪ Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot 2021
▪ Sikojen merkitsemis- ja rekisteröintiohje
▪ Sikojen eläinsuojelulainsäädäntö
▪ Maatalouden kirjaamisvaatimukset
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