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AJANKOHTAISIA ASIOITA SIKOJEN PITÄJILLE 

Tässä kirjeessä kerrotaan sikojen pitoon liittyvistä ajankohtaisista asioista. Liitteenä on sikarekisterin ta-
pahtumaote ja eläinmääräilmoituksenne ajalta 1.1.2020-31.12.2020. Jos tiedoissa on virheitä, ottakaa 
yhteyttä asiakaspalveluun, mikäli tietoja ei voi korjata internetsovelluksella tai teillä ei ole mahdolli-
suutta sitä käyttää. Jos puutteista tai uusista tapahtumista on ilmoitettu jo aiemmin, ei tämä kirje edel-
lytä teiltä toimenpiteitä. 

 

Lainsäädännön muutokset 

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö muuttui 21.4.2021, jolloin alkoi EU:n eläinter-
veyssäännöstön (EU) 2016/426 ja sen nojalla annettujen säädösten soveltaminen. Sikaeläinten tunnista-
mista ja rekisteröintiä koskevista yksityiskohtaisista vaatimuksista säädetään jatkossa komission täytän-
töönpanoasetuksella (EU) 2021/520.  
 
Myös nykyinen eläintunnistusjärjestelmälaki muuttuu ja uusi eläintunnistuslaki astuu voimaan myöhemmin 
tänä vuonna. Ruokavirasto tiedottaa sivuillaan uusista vaatimuksista niiden varmistuttua. Linkki sivuille: 
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/siat/.  
 
 
Sikarekisterin vuoden 2021 huoltokatkot 
Sikarekisterisovellus ei ole käytettävissä 3.–5.9.2021 ja 5.–7.11.2021. Kyseiset katkot ovat hallinnonalan pal-
velusopimuksen mukaisia huoltokatkoja, jotka sijoittuvat viikonlopuiksi. Katkot alkavat perjantaisin n. klo 16 
ja jatkuvat korkeintaan maanantaiaamuun. Lisäksi 30.6.2021 on sovelluksen version vaihtoon liittyvä lyhyt 
käyttökatko klo. 9-12.00. 

 
Pankkitunnuskirjautuminen 
Sikarekisterisovellukseen kirjautuminen pankkitunnuksilla on ollut viime aikoina paikoitellen valitettavan 
hidasta. Kunnasta saadulla käyttäjätunnus, salasana ja avainlukulistayhdistelmällä kirjautuminen onnistuu 
nopeammin. Hitausongelma pyritään saamaan korjatuksi seuraavaan julkaisuversioon kesäkuun lopussa.    

 
Ulkomaisten rehujen ja kuivikkeiden afrikkalaisen sikaruton riski 
Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA julkaisi huhtikuussa raportin, jossa arvioidaan riskiä, jolla ASF -
virus leviäisi afrikkalaisen sikaruton tartunta-alueilta muille EU:n alueille rehujen, kuivikkeiden tai eläinkul-
jetusajoneuvojen mukana. Tulosten mukaan tartunnan leviämisen riskiä ei voida sulkea kokonaan pois, 
mutta se on alhaisempi kuin esim. elävien sikojen siirroissa tai villisikojen ja sikojen välisissä kontakteissa.  
 
Ruokavirasto muistuttaa varotoimista, jos sikojen pitäjät tuovat tuotteita tai ajoneuvoja Suomeen sellaisista 
EU-jäsenmaista, joissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa. Eläinkuljetusajoneuvot tulee puhdistaa  
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lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tuoretta heinää tulisi varastoida 30 vrk ja olkia ja vastaavia kuivike-
materiaaleja 90 vrk ennen käyttöä, jos ne on tuotu maista, joissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa.  
 
Lisätietoja https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintau-
dit/siat/afrikkalainen-sikarutto/esta-taudin-paasy-sikalaan/ 
 
Luonnonvaraisten villisikojen siirtäminen ja ottaminen tarhattavaksi on kielletty 
Jatkossa luonnonvaraisten villisikojen siirtäminen niiden alkuperäisestä elinympäristöstä toiseen elinympä-
ristöön tai niiden ottaminen luonnosta pitopaikkaan on kielletty. Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
varotoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten villisikojen ja koti-
eläinten välillä kieltää lisäksi sikojen ulkona pidon ja siinä säädetään ulkona pidettävien sikojen aitausten 
vaatimuksista. Asetus tuli voimaan 19.5.2021. 
 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210404 
 
 
Ajankohtaista sikaloiden tautisuojauksesta 
Afrikkalaista sikaruttoa esiintyy jatkuvasti useissa Euroopan maissa ja se leviää sekä Euroopassa että muu-
alla maailmassa. Suomessa suojaudutaan afrikkalaiselta sikarutolta mm. valvomalla eläinten, rehujen ja 
elintarvikkeiden tuontia, kannustamalla villisikojen metsästykseen ja tiedottamalla matkailijoita ja muita 
tahoja riskeistä, mutta ensiarvoisen tärkeää on hyvä tautisuojaus jokaisessa sikalassa. 
 
Pidä siat sisätiloissa. Jos kuitenkin pidät sikoja, minisikoja tai villisikoja ulkotarhassa, tee siitä etukäteen il-
moitus kunnaneläinlääkärille ja huolehdi kunnollisista aitarakenteista, jotka täyttävät lainsäädännön vaati-
mukset. Osta rehut ja kuivikkeet turvallisilta toimittajilta ja vältä rehujen ja kuivikkeiden tuontia maista ja 
alueilta, joilla esiintyy afrikkalaista sikaruttoa (ks. seuraava kappale). Valvo työntekijöiden ja vierailijoiden 
kulkua sikalassa ja noudata myös itse hyviä tautisuojauskäytäntöjä. Pitopaikan tautisuojauksen tason saa 
selvitettyä esim. eläinlääkärin tekemällä Biocheck-arvioinnilla. Seuraa sikojen terveyttä ja ilmoita herkästi 
tautiepäilyistä kunnaneläinlääkärille. Afrikkalaisen sikaruton oireet ja oireilevien eläinten määrä voi vaih-
della, joten epäile afrikkalaista sikaruttoa myös sellaisissa tapauksissa, joissa oireilevia eläimiä on vain muu-
tama tai oireet ovat lieviä. 
 
Lisätietoja: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintau-
dit/siat/afrikkalainen-sikarutto/esta-taudin-paasy-sikalaan/ 
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