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1. HAKIJAN TIEDOT 
Nimi Y-tunnus/Henkilötunnus 

            
Osoite Puhelinnumero 

            
Sähköpostiosoite Tilatunnus 

            
Eläinten pitopaikan osoite Pitopaikkatunnus 

            
 
2. TIEDOT SALMONELLATARTUNNASTA  

Salmonellan varmistumispäivämäärä ja serotyyppi: 
      
Salmonellan leviämisen estämiseksi tehty viranomaispäätös, antopäivämäärä: 

      
Salmonellan toteaminen pitopaikassa 

 Ensimmäinen salmonellatartunta pitopaikassa 

 Salmonellatartunnan uusiutuminen, edellisen tartunnan ajankohta:       ja serotyyppi:       
Arvio tai selvitys salmonellan levinneisyydestä pitopaikassa: 

      
Arvio perustuu pitopaikassa toteutettuun salmonellanäytteenottoon ja tutkimustuloksiin: 

 Kyllä, kuvaus näytteenotosta:       

 Ei, arvioinnin peruste:       
Lyhyt kuvaus pitopaikassa suunnitelluista saneeraustoimista: 
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3. HAKEMUS ELÄINTEN LOPETTAMISEKSI
Haetaan eläintautilain (76/2021) 35 § mukaista päätöstä yllä mainitun pitopaikan sikojen lopettamiseksi. 

Perusteet pitopaikan sikojen lopettamiselle: 
 Eläinten lopettaminen on välttämätöntä salmonellatartunnan hävittämiseksi pitopaikasta 

ja salmonellan leviämisen estämiseksi tehty päätös huomattavasti vaikeuttaa eläinten pitoa pitopaikassa 

 eläinten hyvinvointiin liittyvistä syistä ja / tai   taloudellisista syistä 
Perustelut: 

 Perustelut esitetty liitteessä. Liitteen numero: 
Aluehallintovirastolle on toimitettu ehdotus sikojen lopettamisen toteuttamisesta 

 Kyllä, päivämäärä:        Ei 

4. TIEDOT SIKOJEN MÄÄRÄSTÄ
Koko pitopaikan kaikkien sikojen määrä eläinryhmittäin 

Uudiseläimiä tuottavat emakot: Lihasikoja tuottavat emakot: 

Karjut: Porsaat: Lihasiat: Yhteensä: 

Tiedot niiden sikojen lukumäärästä, joille tällä hakemuksella haetaan lopetusta 

Välittömästi lopetettavien sikojen lukumäärä: 

Arvio mahdollisesti myöhemmin lopetettavien sikojen maksimilukumäärästä (mikäli salmonellatartuntaa edelleen löytyy): 

Eläinryhmät, joille haetaan lopetusta (porsas, lihasika, 
uudiseläimiä/ lihasikoja tuottava emakko, karju) 

Lopettavien sikojen määrä (tai arvio 
tulevasta määrästä) 

Lopetettavien sikojen sijainti 
pitopaikassa (esim. osasto) 

5. SITOUMUS PITOPAIKAN PUHDISTAMISEEN JA DESINFEKTIOON

Sitoudun suorittamaan pitopaikassa salmonellan leviämisen estämiseksi tehdyn 
päätöksen kumoamisen edellyttämät puhdistus- ja desinfektiotoimet.  Kyllä  Ei 
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6. LISÄTIETOJA 
      

 
7. HAKIJAN ALLEKIRJOITUS 

Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys 

            
 
LIITTEET (Hakemukseen liitetyt asiakirjat pyydetään numeroimaan) 

 Perusteet lopetukselle 
 Selvitys eläinten omistuksesta 
 Muu mahdollinen selvitys 

 

Hakemus tulee toimittaa Ruokavirastoon (kirjaamo@ruokavirasto.fi) sekä kopiona aluehallintovirastoon 
(https://avi.fi/aluehallintovirastot) asiaa hoitavalle läänineläinlääkärille. 

  

mailto:kirjaamo@ruokavirasto.fi
https://avi.fi/aluehallintovirastot
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OHJEITA HAKEMUKSEN TEKIJÄLLE: 
 
Kun sikojen pitopaikassa on vahvistettu salmonellan esiintyminen, Ruokavirasto voi eläimen omistajan 
hakemuksesta tehdä päätöksen yhden tai useamman pitopaikassa pidettävän sian lopettamisesta. Päätös 
saadaan tehdä vain silloin, jos salmonellan leviämisen estämiseksi tehty päätös huomattavasti vaikeuttaa sikojen 
pitoa pitopaikassa joko taloudellisista tai sikojen hyvinvointiin liittyvistä syistä (esimerkiksi koska teurastamo ei 
salmonellan vuoksi ota pitopaikan sikoja vastaan, mistä seuraa mm. ylitäyttöä), ja jos sikojen lopettaminen on 
välttämätöntä eläintaudin hävittämiseksi pitopaikasta. Päätöksen tekeminen edellyttää, että toimija sitoutuu 
suorittamaan pitopaikassa salmonellan leviämisen estämiseksi tehdyn aluehallintoviraston päätöksen 
kumoamisen edellyttämät puhdistus- ja desinfektiotoimenpiteet. Eläimen omistaja vastaa lopetuspäätöksen 
täytäntöönpanosta. 
 
Sikojen omistajan tulee tehdä sikojen lopettamisesta kirjallinen hakemus Ruokavirastolle. Hakemuksen voi tehdä 
tällä lomakkeella tai vapaamuotoisena hakemuksena, joka sisältää vastaavat tiedot kuin lomakkeessa. Hakemus 
toimitetaan Ruokavirastoon (kirjaamo@ruokavirasto.fi) sekä kopiona aluehallintovirastoon asiaa hoitaneelle 
läänineläinlääkärille. Ruokavirasto pyytää hakemukseen tarvittaessa lausunnon aluehallintovirastolta. 
Päätös sikojen lopetuksesta pyritään tekemään kahden arkipäivän sisällä hakemuksen vastaanottamisesta. 
 
Lomakkeen kohdassa 2. pyydetään kuvaamaan lyhyesti pitopaikan suunniteltuja saneeraustoimia, esimerkiksi sitä, 
lopetetaanko tartuntaosastoista kaikki siat kerralla, vai toteutetaanko tartuntaosastoissa toistuvaa näytteenottoa, 
joiden tulosten perusteella salmonellaa kantavat siat lopetetaan (ns. tuotanto päällä saneeraaminen). 
 
Lomakkeen kohdassa 4. pitopaikan siat pyydetään luokittelemaan seuraaviin ryhmiin: porsas, lihasika, karju sekä 
uudiseläimiä tai lihasikoja tuottava emakko. Lopetettavien sikojen määristä pyydetään kertomaan erikseen niiden 
sikojen määrä, jotka tartuntatilanteesta käytettävien olevien tietojen perusteella aiotaan lopettaa heti, sekä 
niiden sikojen arvioitu maksimimäärä, jotka mahdollisesti lopetetaan myöhemmin, tartuntatilanteen 
seuraamiseksi otettavien näytteiden tulosten perusteella. 
 
Eläinten lopettamisen voi aloittaa vasta kun aluehallintovirasto on tehnyt lopetusasetuksen (EY 1099/2009) 
mukaisen suunnitelman eläinten lopetuksista. Eläinten omistaja voi halutessaan toimittaa aluehallintovirastoon 
sikojen lopettamisen toteuttamisesta ehdotuksen, jota läänineläinlääkäri voi hyödyntää lopetussuunnitelman 
tekemisessä. Omistajan tekemä ehdotus toimintasuunnitelmasta nopeuttaa lopetusasetuksen mukaisen 
lopetussuunnitelman tekemistä. Omistaja voi tehdä Ruokavirastolle hakemuksen eläinten lopettamiseksi, vaikka 
ei olisi toimittanut ehdotusta sikojen lopettamisen toteuttamisesta aluehallintovirastoon. 
 
 
OIKEUS SAADA KORVAUKSIA LOPETETUISTA ELÄIMISTÄ 
 
Sikojen omistajalla on eläintautilain (76/2021) nojalla oikeus saada korvaus sioista, jotka on Ruokaviraston 
päätöksellä lopetettu salmonellan hävittämiseksi. Korvauksia voi hakea heti, kun siat on lopetettu, ja viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun eläinten lopettaminen on suoritettu taikka kiellon, ehdon tai rajoituksen 
voimassaolo on päättynyt (76/2021 87 § 1 mom.). Korvauksien hakua varten on erillinen lomake. 
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