
   

   

   

Asia: Lausuntopyyntö afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseen liittyviä 
toimenpiteitä koskevista valtioneuvosto asetuksesta sekä maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksesta 
 
 
 
Vastustamme erittäin voimakkaasti ministeriön ehdottamaa muutosta, jolla kielletään sikojen 
ulkona pitäminen. Ymmärrämme, että muutoksen perusteena on helposti tarttuvan ja vakavia 
seurauksia aiheuttavan eläintaudin Suomeen leviämisen ehkäisy.  
 
Sikojen ulkoilutuksen kieltäminen koko maassa ei kuitenkaan ole toimiva eikä ensisijainen 
tapa ehkäistä taudin leviämistä.  
 
Sen sijaan nyt esitetty ulkoilukielto käytännössä lopettaisi sen suomalaisten kuluttajien laajasti 
toivoman kehityksen, jossa suomalaiset tilat voivat erikoistua ja pärjätä panostamalla eläinten 
hyvinvointiin tavanomaista bulkkituotantoa paremmin. Lisäksi ulkoilukielto todennäköisesti 
lopettaisi usean eläinten hyvinvointiin erikoistuneen tilan elinkeinon. Luomutuotannon 
kannalta ulkoilutuskielto olisi vastaavasti merkittävä heikennys luomun kannattavuudelle, sillä 
eläinten ulkoilutus on luomun keskeinen myyntivaltti. 

Eläinten terveys ETT ry:n mukaan ”afrikkalaisen sikaruton taudinaiheuttaja leviää suorassa 
kosketuksessa sairaasta eläimestä tai sen eritteistä terveeseen eläimeen. Siat voivat sairastua 
myös välillisesti – esimerkiksi syömällä sairastuneen sian lihaa sisältäviä ruokajätteitä tai 
taudinaiheuttajan saastuttaman rehun, kuivikkeiden, varusteiden tai vaatteiden välityksellä.” 

Taudin ennaltaehkäisyssä on tärkeää huolehtia siitä, että esimerkiksi sairaat villisiat eivät 
pääse suoraan kontaktiin kesysikojen kanssa. Ulkoilukiellon ohella tämä kontakti voidaan 
ehkäistä riittävän tukevilla, korkuisilla ja syvään kaivetuilla tupla-aidoilla, jotka tekevät suoran 
kontaktin eläinten välillä mahdottomaksi. Lisäksi taudin ehkäisyssä tärkeimmässä roolissa 
ovat sikojen kanssa kontaktissa olevien ihmisten toimintatavat ja esimerkiksi olkien ja muiden 
sikojen tuotannossa käytettävien tarvikkeiden hygienia.  

Suomen tautivapauden ja sianlihan viennin sekä talouden kannalta merkittävän riskin 
muodostavat myös henkilöt, jotka käyvät metsästämässä villisikoja maissa joissa afrikkalaista 
sikaruttoa esiintyy (esim. Baltian maat) sekä henkilöt, jotka tuovat sian- tai villisianlihaa 
Suomeen. 

Asetusluonnos tulisi edelleen sallimaan villi- ja villasikojen tarhaamisen ulkona. 
Tavanomaisten kesysikojen ulkotarhaaminen ei tuo tähän kokonaisuuteen merkittävää 
lisäriskiä. Puollamme sitä, että kaikkien sikojen ulkoilutuksen vaatimuksena ovat sellaiset 
tupla-aidat, joilla voidaan estää villisikojen ja kesysikojen kontakti toisiinsa. Valtion tulee tukea 
näiden aitojen rakentamista tasavertaisesti kaikkien eläimiään ulkoiluttavien sikaloiden 
kohdalla. 
 
 
 



   

   

   

 
 
Haluamme kiinnittää lausunnossamme huomiota myös siihen, että tätä sikojen hyvinvointiin ja 
sen kehitykseen merkittävästi vaikuttavaa asetusmuutosta ei lähetetty lausunnolle 
yhdellekään eläinsuojelujärjestölle. Tämä on mielestämme erittäin moitittavaa. Kiirehditty 
kahden viikon lausumisaika on myös riittämätön. 
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