
 

 

 

Suomen Sikayrittäjät ry ryhtyy maksamaan avustusta 

villisianmetsästäjille afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi 
  

Suomen Sikayrittäjät ry ryhtyy maksamaan metsästysseuroille toiminta-avustusta Suomessa pyydetyistä 

villisioista. Tuen taustalla on sikayrittäjien huoli afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisestä. Tuella halutaan 

kannustaa metsästäjiä kotimaisen villisikakannan nykyistä tehokkaampaan rajoittamiseen. Tuen lisäksi 

metsästäjä voi edelleen saada korvauksen myös Eviralle lähetetyistä villisikanäytteistä. 

 

Suomen Sikayrittäjät ry on saanut rahaa yrittäjiltä ja yrityksiltä villisian metsästyksen aktivoimiseksi. 

 

– Meillä on suuri huoli afrikkalaisen sikaruton leviämisestä Suomeen. Jos riski realisoituu, se aiheuttaa 

väistämättä suuria taloudellisia ja toiminnallisia vahinkoja alalle, sanoo toiminnanjohtaja Ari Berg Suomen 

Sikayrittäjät ry:stä. 

 

Raha kohdennetaan metsästysseuroille toiminta-avustuksena, jossa otetaan huomioon villisian 

metsästyksessä onnistuminen. Seuratoiminta-avustusta maksetaan 1.4.2017 alkaen Eviraan saapuneiden 

ASF-tutkimusnäytteiden perusteella. 

 

– Tämä on erinomainen esimerkki valtion ja elinkeinon yhteistyöstä hankalan haasteen edessä, toteaa 

maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. 

 

Sikayrittäjien yhdestä eläimestä maksama avustus on 90 euroa, ja tuki maksetaan Eviran jo nyt maksaman 

näytepalkkion lisäksi. Seuratoiminta-avustuksen saamiseksi villisikanäytteiden näytelähetteeseen tulee 

kirjata tuen saavan metsästysseuran nimi ja lisäksi metsästysseuran tulee toimittaa Sikayrittäjille 

metsästysseuran Y-tunnus ja tilitiedot. Suomen sikayrittäjät ry maksaa tuen seuroille noin puolen vuoden 

välein. 

 

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on vuodesta 2014 lähtien maksanut näytepalkkiota metsästetyistä tai 

kuolleena löydetyistä luonnonvaraisista villisioista. Jokaisesta afrikkalaisen sikaruton tutkimuksiin 

lähetetystä villisikanäytteestä maksetaan 40 euroa, jonka on voinut vaihtaa myös Evirassa tehtäviin 

trikiinitutkimuksiin. Naaraspuolisesta villisiasta maksetaan lisäksi 60 euroa, jos mukaan on liitetty villisiasta 

otettu kohtunäyte. Kuolleena löydetyistä tai oireilevista villisioista ilmoittamisesta Evira maksaa 

näytepalkkiona 100 euroa villisikaa kohden. Näytepalkkion saamiseksi näytteiden lähettäjän tulee täyttää 

palkkiolomake tai kirjata tarvittavat tiedot näytelähetteeseen. 

 

Tammi- ja helmikuun aikana Evira tutki näytteet 79 luonnonvaraisesta villisiasta. Eläimistä 77 oli 

metsästettyjä ja kaksi kuolleena löytyneitä. Vastaanotetuissa näytteissä ei esiintynyt afrikkalaista 

sikaruttoa. 

 



Maa- ja metsätalousministeriö on aikaisemmin kertonut muista valmisteilla olevista toimenpiteistä taudin 

torjumiseksi. Lisäksi Euroopan unioni rahoittaa afrikkalaisen sikaruton torjuntaa jäsenmaissa muun muassa 

tiedotusta ja tautiseurantaa tukemalla. 

 

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on sikojen ja villisikojen vakava verenvuotokuumetauti ja yksi vakavimmista 

sikataloutta uhkaavista taudeista Euroopassa. Tauti on levinnyt luonnonvaraisten villisikojen välityksellä ja 

ihmisen toiminnan kautta Suomen lähialueille Venäjälle ja Baltiaan. Taudin leviäminen maahan olisi 

merkittävä takaisku suomalaisen sianlihan viennille. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen. 

 

Lisätietoja: 

 toiminnanjohtaja Ari Berg, Suomen Sikayrittäjät ry, p. 040 566 7328, ari.berg(at)ariberg.fi 

 ylitarkastaja Miia Kauremaa, Evira, p. 0400 318510, miia.kauremaa(at)evira.fi 

 neuvotteleva virkamies Katri Levonen, p. 0295 16 2385, katri.levonen(at)mmm.fi 

 ministerin erityisavustaja Risto Lahti, p. 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi 

•Lisätietoa Afrikkalaisesta sikarutosta Eviran verkkopalvelussa 

•Eviran nä  

•MMM:n tiedote 7.2.2017 

 

MUISTETTAVAA ! 

Koko maassa. Naarasta, jolla on porsaat ei saa tappaa 1.3.–31.7. 

Yksittäistä villisikaa saa metsästää ympäri vuoden 

Valon  käyttö  kiinteällä  ruokintapaikalla on sallittu ja myös supikoiran voi ampua tällaisella 

ruokintapaikalla valoa käyttäen.  Valo on ruokintapaikan yhteydessä oleva valo. 


