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AJANKOHTAISIA ASIOITA SIKOJEN PITÄJILLE
Tässä kirjeessä kerrotaan sikojen pitoon liittyvistä ajankohtaisista asioista. Liitteenä on sikarekisterin tapahtumaote ja
eläinmääräilmoituksenne ajalta 1.3.2016 - 31.12.2016. Jos tiedoissa on virheitä, ottakaa yhteyttä asiakaspalveluun, mikäli tietoja
ei voi korjata internetsovelluksella tai teillä ei ole mahdollisuutta sitä käyttää. Jos puutteista tai uusista tapahtumista on ilmoitettu
asiakaspalveluun jo aiemmin, ei tämä kirje edellytä teiltä toimenpiteitä.
Sikarekisterin vuoden 2017 huoltokatkot
Sikarekisterisovellus ei ole käytettävissä 17-19.2, 19-21.5, 22-24.9 ja 10-12.11.2017 Kyseiset katkot ovat hallinnonalan
palvelusopimuksen mukaisia huoltokatkoja, jotka sijoittuvat viikonlopuiksi. Katkot alkavat perjantaisin n. klo 16 ja jatkuvat
korkeintaan maanantaiaamuun.
Eläinmääräilmoitusten viimeiset palautusajat
Eläinmääräilmoitukset tehdään vähintään kolme kertaa vuodessa. Aikaa ilmoitusjakson eläinmääräilmoituksen tekemiseen on
seuraavan kuukauden loppuun saakka. 2016 syys-joulukuun ilmoitukset on tehtävä 31.1.2017 mennessä.
Villi-, villa-, mini- ja mikrosikojen sikarekisteri-ilmoitukset
Sikarekisterin ilmoitusvelvollisuudet koskevat kaikkia sikaeläimiä huolimatta niiden lajista, määrästä tai käyttötarkoituksesta.
Sikojen tilateurastuksen ilmoittaminen
Sikarekisterissä tilateurastettujen sikojen määrä ilmoitusjaksolla ilmoitetaan eläinmääräilmoituksen yhteydessä kohdassa
”Pitopaikassa kuolleet porsaat ja muut siat”. Vain tilalta poistuneet siat ilmoitetaan poistoilmoituksella esim. poisto teurastamoon
tai myynti eloon.
Toimenpiteet sikojen pidon loppuessa
Viimeinenkin eläinmääräilmoitus tehdään normaalisti. Eläinten pidon loppuessa/keskeytyessä yli kuudeksi kuukaudeksi,
tehdään siitä ilmoitus oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 30 vrk:n kuluessa tapahtuneesta. Myös käytössä ollut
pitopaikka passivoidaan jos pitopaikassa ei enää pidetä sikoja tai muita tuotantoeläimiä.
Vapaamuotoiset kirjeet ja sähköpostit eivät ole hyväksyttyjä ilmoitustapoja
Eläintenpitäjä voi tehdä sikarekisterin ilmoitukset sähköisesti sikarekisterisovelluksella tai tarkoituksenmukaista lomaketta
käyttäen tai puhelimitse asiakaspalveluun. Lomakkeet voi palauttaa joko postitse tai sähköpostin liitteenä (allekirjoitettu,
skannattu lomake). Vapaamuotoisilla sähköposteilla ja kirjeillä tehtyjä ilmoituksia ei oteta vastaan.
Sikarekisterisovellus löytyy Eviran sivuilta tai kirjoittamalla internetselaimeen: https://niemi.mmm.fi/elain. Sovelluksen käyttö on
maksutonta ja mahdollista kaikille sikojen pitäjille. Oikeudet sovellukseen saa oman kunnan maatalouselinkeinoviranomaiselta.
Kun oikeudet on myönnetty, voi sovellukseen kirjautua maaseutuhallinnon tunnusten lisäksi myös pankkitunnuksilla.
Eläinmääräilmoituslomakkeen täyttö
Paperilomakkeella ilmoitettaessa myös eläinmääräilmoituksen toinen sivu tunnustietoineen pitää palauttaa, vaikka
eläinmääräilmoituksen jaksolla ei olisi kuolleita eläimiä. Kuolleita eläimiä ilmoitettaessa on hyvä muistaa, että hävitystapa on
pakollinen tieto ja se on eläintyyppikohtainen.
Villisikojen tutkimukset afrikkalaisen sikaruton varalta jatkuvat
Vuonna 2016 Evirassa tutkittiin 62 näytettä tarhatuista villisioista afrikkalaisen sikaruton varalta, kaikki tulokset olivat kielteisiä.
Afrikkalaista sikaruttoa ei ole koskaan todettu Suomessa. Evira kiittää kaikkia näytteenottoon osallistuneita villisikojen tarhaajia.
Evira pyytää edelleen näytteitä tarhatuista villisioista, verinäyte otetaan teurastaessa verenlaskun yhteydessä. Tarhaaja voi itse
ottaa näytteet ja lähettää ne Eviraan tutkittavaksi. Verinäytteet lähetetään Matkahuollon kautta. Verinäyteputkia ja
pakkaustarvikkeita näytteiden lähettämistä varten voi tilata Eviran lähettämöstä: Heikki Heinänen, puh. 0400 378 710,
heikki.heinanen@evira.fi
Lähetelomake (Tutkimuslähete tarhattujen villisikojen ASF-kartoitusta varten) on saa-tavissa Eviran verkkosivuilta: www. evira.fi
> Tietoa Evirasta > Lomakkeet ja ohjeet > Eläimet > Eläintautitutkimus
Lisätietoa afrikkalaisesta sikarutosta: www. evira.fi > Eläimet > Eläinten terveys ja eläintaudit > Eläintaudit > Siat > Afrikkalainen
sikarutto
Sikojen mikrobilääkkeiden käyttötiedon keruu aloitetaan tänä vuonna - Suomessa kokoomatiedot saadaan Sikavasta
Euroopan lääkevirasto EMA aloittaa tänä vuonna eläinlajikohtaisen mikrobilääkkeiden käyttötietojen keruun sioista. Projektin
tarkoituksena on kerätä yhtenäistä tietoa mahdollisimman monesta jäsenmaasta. Myös Suomi on mukana heti alusta lähtien.
Meillä tuotantoeläimille käytettävien mikrobilääkkeiden kokonaismyyntimäärä on alhaisimpia Euroopassa. Eläinlajikohtaisen
käyttötiedolla voimme osoittaa, että näin on myös sikatuotannossa.

Yksittäisen tilan tiedot eivät tule viranomaisen tietoon
Suomessa tiedot sikojen mikrobilääkkeiden käytöstä kerätään SIKAVAsta, joka kattaa yli 95 % tuotannosta. Jotta Suomen tiedot
olisivat mahdollisimman kattavat ja oikeat heti alusta lähtien, on tärkeää, että jokainen tila kirjaa lääkitystiedot mahdollisimman
ajantasaisesti ja huolellisesti suoraan Sikavaan tai siirtää ne sähköisesti sinne. Yksittäisen tilan tiedot eivät tule viranomaisen
tietoon siten, että tila on tunnistettavissa.
Lainsäädäntö velvoittaa tilan pitämään sähköistä lääkekirjanpitoa Sikavassa, jos eläinlääkäri luovuttaa sikalaan lääkkeitä
varalle. Eläinlääkäri ei saa luovuttaa eläimen omistajalle tai haltijalle lääkkeitä varalle, jos lainsäädännön ehtoja ei noudateta.
Sähköinen lääkekirjanpito SIKAVA-järjestelmässä on myös SIKAVAn kansallisen tason ehto.
Lisätietoja:
Henriette Helin-Soilevaara, 040 489 3352, henriette.helin-soilevaara@evira.fi
Tiettyjen eläinvalkuais- ja maitopohjaisten rehujen käyttäminen edellyttää ilmoitusta Eviraan
Sikojen ruokinnassa on mahdollista käyttää kalajauhoa, raakamaitoa tai pelkästään pastöroimalla käsiteltyä maitoa tai näitä
sisältäviä rehuja, mutta näiden käyttöön liittyy rajoituksia eläintautien ehkäisemisen takia. Kalajauhoa sisältävien rehujen
käyttäminen tilalla kotiseosten tekemiseen edellyttää ilmoitusta Eviraan lomakkeella I. Ilmoituksen perusteella Evira rekisteröi
tilan kyseisen rehun käyttäjäksi. Mikäli tilallasi on sikojen lisäksi märehtijöitä tai käytät tilallasi kalajauhoa sellaisenaan
kotiseoksissa, rehukäytön edellytyksenä on ilmoituksen lisäksi tarkastuskäynti ja sen perusteella tehty hyväksyntä hullun
lehmän taudin ehkäisemisen takia. Samat ilmoitus- ja hyväksyntävaatimukset koskevat eläinperäistä di- ja trikalsiumfostaattia tai
muista eläimistä kuin märehtijöistä saatuja verituotteita sisältäviä rehuja käyttäviä sikatiloja. Ilmoitusta ja hyväksyntää koskevat
vaatimukset eivät koske valmiita täysrehuja käyttäviä tiloja eli tiloja, jotka eivät valmista kotiseoksia.
Jos käytät raakamaitoa tai pelkästään pastöroimalla käsiteltyä maitoa tai maitopohjaisia tuotteita sikojen ruokinnassa, tee
ilmoitus Eviraan lomakkeella J. Käsittelemättömien maitotuotteiden käyttöön liittyy lisäksi vaatimuksia tuotteiden hankinnasta,
sikojen toimittamisesta teurastamoon, eläinten terveydenhuoltosopimuksesta sekä kirjanpidosta. Ilmoitusvelvollisuus ei koske
tilalla syntyvien maitopohjaisten tuotteiden käyttöä tilan omien eläinten ruokinnassa.
Yllä mainittujen poikkeusten lisäksi voit käyttää eläinvalkuaisia vesiviljelyeläinten rehuissa tai kalajauhoa sisältävää kaupallista
juottorehua vieroittamattomille märehtijöille, kun huolehdit ilmoituksesta Eviraan ja mahdollisesta hyväksynnästä.
Ilmoitus- ja hyväksyntävaatimukset tulevat aivorappeumasairauksien ehkäisemiseksi annetusta TSE-asetuksesta sekä
sivutuotelainsäädännöstä. Ne ovat olleet voimassa jo pitkään ja Eviran edeltäjä Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK) keräsi
rekisteröintejä eläinvalkuaisten rehukäyttöön kotieläintiloilta kirjeitse vuonna 2004 ja 2006. Mikäli tilaltasi puuttuu rekisteröinti tai
hyväksyntä kyseisten rehujen käyttöön tai niiden käyttö on muuttunut tai loppunut pysyvästi, löytyvät lomakkeet I ja J
ilmoituksen tekemiseen sekä lisätietietoja Eviran nettisivuilta:
www.evira.fi > Eläimet > Rehut ja rehualan toimijat > Rehualan toiminta > Viljelijät ja kotieläintuottajat > Eläinvalkuaisen
rehukäyttö
www.evira.fi > Eläimet Rehut ja rehualan toimijat > Rehualan toiminta > Viljelijät ja kotieläintuottajat > Maidon ja maitopohjaisten
tuotteiden rehukäyttö
Sikarekisterin asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 8.15-16.00. Osoite: Sikarekisteri, PL 63, 01301 VANTAA. Puhelin: 09
85 666 003, fax 09 27100 35, sähköposti: sikarekisteri@mtech.fi

MAASEUTUVIRASTO TIEDOTTAA
Sikarekisterin tiedot vaikuttavat eläintiheys- ja eläinperusteisten tukien laskentaan
Rekisteriin myöhässä ilmoitetut tiedot jäävät pois eläinmäärien poiminnasta.
Eläinten hyvinvointikorvaus on haettavissa 11.–31.1.2017
Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusaika on vuodesta 2017 alkaen 1.1.–31.12. Viljelijät voivat hakea hyvinvointikorvausta
vuodelle 2017 verkkoasiointipalvelu Vipussa tai paperilomakkeella 472 kunnasta 11.–31.1.2017
Suurin osa hyvinvointikorvauksen toimenpiteiden ehdoista pysyy ennallaan aiempaan sitoumukseen nähden. Katso Mavi.fi
sivuilta kohta ”Sitoumusehdot” (Oppaat ja lomakkeet välilehdellä).
Eläinten hyvinvointikorvauksessa sikojen eläinmäärät tulee ilmoittaa sitoumusajan päätyttyä.
Sikatilojen, joilla oli eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus 1.5.2015–31.12.2016, tulee ilmoittaa vuoden 2016 toteutuneet
eläinmäärät 15.2.2017 mennessä. Eläinmääräilmoituksen voi tehdä Vipu-palvelussa tai paperilomakkeella 179 kuntaan
11.1.2017 lähtien. (Eviran huomio: Maviin ilmoitettavat eläinmäärät eivät korvaa Eviran sikarekisterin ilmoituksia)

