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Laatijan nimi Päivämäärä 

            
Sähköpostiosoite Puhelinnumero 

            
Lopetuksen peruste 
      

Eläintenpitäjän nimi /yhteyshenkilö lopetuksen suunnittelussa, jos eri kuin yllä Puhelinnumero 

            
Eläinten pitopaikan osoite Pitopaikkatunnus 

            
Pitopaikan sikojen kokonaismäärä eläinryhmittäin 
Aikuiset (> 8kk) emakot ja karjut:       Nuoret (3–8 kk) emakot ja karjut:       

Porsaat (< 3kk):       Lihasiat (3–8 kk):       Yhteensä:       
 
EHDOTUS SIKOJEN LOPETTAMISESTA 

Eläinten lopettamisesta vastaava toimija: 

 Eläinten omistaja 

 Joku muu, kuka:       
Tiedot lopetettavien sikojen määristä: 
Niiden sikojen määrä, jotka lopetetaan heti:       

Arvio mahdollisesti myöhemmin lopetettavien sikojen maksimilukumäärästä:       
Lyhyt kuvaus mahdollisesti myöhemmin lopetettavien sikojen lopetusperusteista: 

      

Lopetettavat siat ryhmittäin (esim. aikuiset > 8kk siat, lihasiat ja 
muut nuoret (3-8 kk) siat, porsaat (< 3 kk))  

Lopetusmenetelmä ja 
varalopetusmenetelmä 

Lopetusjärjestys 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Eläinten käsittelyyn ja lopetukseen tarvittava henkilöstö, henkilöstön pätevyys ja henkilöstön hankintapaikat 
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Eläinten käsittelyyn ja lopetukseen osallistuvan henkilöstön perehdytys ennen lopettamisen aloitusta 
      

Kuvaus eläinten siirrosta lopetuspaikalle. Jos eri eläinryhmiä lopetetaan eri paikoissa, listaus eläinryhmittäin 
      

Kuvaus lopetuspaikasta. Jos eri eläinryhmiä lopetetaan eri paikoissa, listaus eläinryhmittäin 
      

Välineet, laitteet ja varusteet, joita käytetään lopettamisen järjestämiseen 
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Kuvaus lopetuksesta 
      

Kuvaus lopetuksen onnistumisen varmistamisesta 
      

Eläinten lopetuksen kirjanpidon järjestäminen 
      

Arvio lopetukseen kuluvasta ajasta 
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Suunniteltu raatojen hävittämistapa ja kuljetus hävittämispaikkaan 
      

Lisätietoja: 
      

 
 
Toimija voi halutessaan toimittaa ehdotuksen eläinten lopettamisen toteutuksesta aluehallintovirastoon, jossa 
läänineläinlääkäri tekee lopetusasetuksen (EY 1099/2009) mukaisen toimintasuunnitelman eläinten lopettamisesta. 
Alustava suunnitelma nopeuttaa lopetusasetuksen mukaisen toimintasuunnitelman tekemistä. Eläinten lopetuksen voi 
aloittaa vasta kun läänineläinlääkäri on tehnyt lopetusasetuksen mukaisen suunnitelman.  
 
Lopetettavien sikojen määrän osalta lomakkeeseen pyydetään kuvaamaan lyhyesti se, millä perusteella sikoja tullaan 
mahdollisesti myöhemmin lopettamaan (esimerkiksi tautitilanteen seurannan vuoksi toteutettavien näytteiden 
ottotiheys, ja miten lopetettavat siat valikoidaan näytteiden tulosten perusteella, kuten se, lopetetaanko vain 
positiiviset yksilöt, koko karsinallinen vai kaikki osaston siat). Jokaisesta Ruokaviraston lopetuspäätöksen nojalla 
toteutettavasta sikojen lopetuksesta on aina ilmoitettava sekä Ruokavirastoon (kirjaamo@ruokavirasto.fi) että 
aluehallintovirastoon ennen lopetuksen toteutusta.  
 
Toimenpiteet, joilla estetään salmonellan leviäminen lopetuksen ja raatojen hävittämisen yhteydessä on kuvattava 
pitopaikan saneeraussuunnitelmassa. 
 

Alustava suunnitelma tulee toimittaa aluehallintovirastoon (https://avi.fi/aluehallintovirastot) asiaa hoitavalle 
läänineläinlääkärille. 
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