
17.12.2021

1

Ison tilan sikayrittäjän 
kommentti 

Timo Heikkilä, puheenjohtaja, 
Suomen Sikayrittäjät ry

TAUSTAA – REHURAISION SALMONELLA 2009
• Alussa 1 positiivinen yhteensä 25 näytettä
• Yhteensä 37 positiivista 2400 näytteestä

• Olli Ruohon kanssa saneerattiin 6kk, mutta saatiin puhtaaksi 1800 emakon 
tuotannon päällä ollessa.

• Oli onnea. Esim. tiineet emakot riskiä ei ymmärretty. Rakennusteknisesti 
panostettu paljon saneerattavuuteen, erikoisia ratkaisuja.

• RehuRaision vastuuvakuutusturva 100%, mutta Raisio lopetti 
rehunvalmistuksen yksimahaisille koska rehulain ankara vastuu säilyi.

• Salmonella pelko jäi mieleen ikuisesti
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HYÖDYT

• Kansanterveys 
• – onko saatavilla tilastoja? Osa tuottajista epäilee

• EU-liittymissopimus salmonella valvonta tuontilihalle
• - auttaa tuorelihamarkkinoilla jonkin verran, tukee tilityshintaa 

Suomessa

HYÖDYT

• Lisäarvo markkinat, onko niitä?
• Suomi
• Ruotsi, Norja
• Muut korkean elintason maat

• Jokainen ostaisi lisää elinvuosia, mutta voidaanko niitä luvata?
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MAKSAJAT - TUOTTAJAT

• Pitkässä juoksussa vakuutusmaksu = korvaukset x 1,25
• - yhtiön kustannukset ja voittomarginaali 25%

• Korvaukset 4m€/v x 1,25 = 5m€/v

• Vakuutusmaksuvero 24% = 1,2m€/v

• Verotukea ei saa antaa negatiivisen oman pääoman toimijalle
• - koskee koko Suomessa noin 20 yhtiömuotoista sikalaa
• - sama ongelma esim. energiaveron palautuksessa

KUKA ON JUTUN MUSTA-PEKKA?

• STM / Fiva kaatoi hallitusohjelman mukaisen eläintautirahaston
• - vahvat on voimat vastassa. STM kansaterveys,,

• MMM ei halua maksaa CAP 2009 alkaen sallimaa 70% tukea 
vakuutusmaksuille, erilaisia selityksiä.

• - hankala hallita varojen menekkiä, mutta vuosittain voidaan kohdistaa 
uudelleen. 

• - Huom! Myös valtion rahasto ei pysty ennustamaan eläintauti 
kustannuksia etukäteen, minusta vakuutusmaksu tuki rahamäärän 
ennustaminen on pienempi riski.

• - on poissa koko Cap potista – Mtk ei ole edistänyt
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VENÄLÄINEN RULETTI MENOSSA TILOILLA

• Ryhmäetuvakuutukset loppumassa, vakuutusyhtiöt ei halua setviä 
Fivan kanssa 20 oy-tilan ongelmia

• Ryhmävakuutus tulossa tilalle
• - ei vakuutusmaksu verovapautta
• - ei saa missään muodossa laskuttaa eteenpäin
• - lihayritykset ottanevat isot omavastuut, esim. minimi 200.000e ja 

aina vähintään 20%. Pienet tilat – suuret tilat?
• Omavastuuseen tilakohtaiset vakuutukset?

VENÄLÄINEN RULETTI MENOSSA TILOILLA

• Tilakohtaiset vakuutus vaativat toimivan bioturva luokituksen, jotta 
kukaan haluaa myöntää vakuutuksia

• - vakuutusmaksun pitää perustua riskiin?
• - oma vastuu?
• - kuka saa vakuutuksen?

• Kuka tekee bioturva luokituksen?
• Vakuutusyhtiöt vai sika-ala ETT kanssa?
• Miksi ei ole jo tehty?
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RATKAISUT
• Valtion vastuu
• - eläintautilaki – asetusmuutos 75% eläinten arvosta

• Parempi jos myös kate ja saneeraus korvaus
• - Cap tai muu vakuutustuki, rahan menekki hallinnoitua verrattuna 

valtionrahastoon, joka ei voi ennustaa eläintauteja.

• Vakuutusyhtiöt
• - ryhmävakuutus isolla omavastuulla – pienet tilat?
• – täydennys tilakohtaiset vakuutukset, mutta saako kaikki tilat?

• Riskin mukaan myöntäminen tai vain osana maatilavakuutus pakettia.
• Tuotantoketjun toiminta jos kaikki ei saa vakuutusta?

RATKAISUT

• ALAN SAATAVA AIKAAN BIOTURVALUOKITUS = TAUTISUOJAUS INDEKSI

• Esimerkki
• 50% ETT rahastohanke biocheck (tehty 49 porsas/yhdistelmä ja 19 

lihasikalaa)
• 25% Biocheck ulkoinen (tehty paljon = sikavan vaatimus)
• 25% Anticimex kartoitus (tehty A-tuottajien tiloille)

• Korjataan vuosittain, nyt iso virhe kun ei ole mitään
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EMAKKOSIKALA ISO RISKI – KALLIS SANEERAUS

• Voidaanko salmonella vapaus säilyttää jos emakkosikaloissa on 
pölykuormaa viljan jauhatuksesta tai käsittelystä?

• Pöly tuo lintuja – lopulta jyrsijät vievät salmonellan sisälle tilalle

• Myöntääkö vakuutusyhtiö 2022 omavastuun täydentäviä vakuutuksia 
muille emakkosikaloille kuin rakeistettua täysrehua käyttävät?

• Suomessa on emakkosikala joka tilaa pari kertaa vuodessa kuorma-auto 
imurin puhdistamaan kuivurin ja rehustamon,,,,

•KIITOS MIELENKIINNOSTA 

•KYSYMYKSIÄ?
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