
 

Eläinten hyvinvointikeskus, PL 57, 00014 Helsingin yliopisto 
www.elaintieto.fi | facebook.com/eläinten hyvinvointikeskus | twitter.com/ehkeskus 

Satu Raussi 
+358 50 415 6570 
satu.raussi@helsinki.fi 
 
Tiina Kauppinen 
+358 44 3001 295 
tiina.kauppinen@helsinki.fi 

 

EHK
ELÄIN TEN HYVIN VO IN TIKESKUS

 

 

 

kirjaamo@mmm.fi    15.12.2016 

 

 

LAUSUNTO 

luonnokseen maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinten 

hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön 

asetuksen muuttamisesta 

Lausunnon antaja  
Eläinten hyvinvointikeskus EHK, Helsingin yliopisto 
 

16 § 
Emakoiden ja ensikoiden parannetut porsimisolosuhteet 
 
Esitetty mmm:n asetusmuutos lisää laskennallista mahdollisuutta pitää emakoita ja 
ensikoita häkissä kahdella vuorokaudella verrattuna aikaisempaan mmm:n 
asetukseen tässä toimenpiteessä. Aiemmassa asetuksessa enimmillään seitsemän 
vuorokauden häkitys on sallittu vain porsimisen jälkeen. Ehdotettu muutos heikentää 
emakoiden ja ensikoiden hyvinvoinnin edellytyksiä. Häkittämismahdollisuus, joka 
annetaan asetusluonnoksessa kaksi vuorokautta ennen laskettua porsimista, on 
emakon kannalta erityisen huono, koska juuri tuolloin emakolla on erittäin voimakas 
tarve liikkua ja rakentaa porsimispesä. Vapaaporsituksessa emakon mahdollisuus 
rakentaa porsimispesä on häkkiporsimista parempi. Tutkimusten mukaan 
pesänrakennustarpeiden toteuttaminen lyhentää porsimisen kestoa ja parantaa 
synnytyksen sujuvuutta sekä edistää porsaiden kasvua ja pienentää kuolleisuutta. 
 
Eläinten hyvinvointikeskuksessa vuonna 2013 julkaistussa Häkkiporsituksesta 
luopumisen tuotannolliset ja taloudelliset vaikutukset -selvityksessä 
(www.eläintieto.fi/julkaisut/selvitykset/) todetaan sivulla 7 seuraavasti: ’’Emakon 
varsinainen pesänrakennusvaihe on yleensä aktiivisinta noin 6-12 tuntia ennen 
porsimista. Luonnossa pesänrakentamisessa on kaksi vaihetta, ensin emakko kaivaa 
pesäkuopan, jonka jälkeen se vuoraa kuopan ja rakentaa siihen seinämät 
kasvillisuudella ja oksilla. Ensimmäistä vaiheen alkamista ja päättymistä säätelee 
tiineyteen ja synnytyksen käynnistymiseen liittyvä hormonitoiminta, kun taas toista 
vaihetta säätelevät emakon käytettävissä olevat materiaalit. Pesänrakennus on 
erittäin vahva luontainen käyttäytymismalli, jonka ei ole havaittu hävinneen nykyisin 
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sikataloudessa käytössä olevilta sikaroduilta. Häkissä porsivilla emakoilla voidaan 
havaita ennen porsimista runsaasti asennon vaihteluja, karsinarakenteiden 
manipulointia ja pureskelua sekä lattiamateriaalien tonkimista kärsällä sekä 
kaivamista etujaloilla. Vapaaporsituskarsinoissa havaittu pesänrakennusvaihe on 
monimuotoisempi kuin häkeissä, varsinkin jos pesänrakennusmateriaalia tarjotaan, 
mutta on kestoltaan lyhyempi (Wischner ym. 2009).’’ 
  
Lasketun porsimisen ajankohta voi poiketa todellisesta porsimisajankohdasta, jolloin 
emakon todellinen häkissäoloaika ennen porsimista voi olla laskennallisesti 
asetuksessa sallittua pidempi. 
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