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Lääkkeiden varalle luovutuksen ehdot sikatiloille 
 
Uusi laki ja uudet asetukset eläinten lääkinnästä tulivat voimaan 1.12.2014. Muuttuneen 
lainsäädännön löydät Eviran sivuilta: 
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten+terveys+ja+elaintaudit/laakitseminen/lainsaadanto/ 
 
Uusi asetus antaa mahdollisuuden luovuttaa lääkkeitä varalle tavanomaisesti esiintyvien ja helposti 

tunnistettavissa olevien sairastapauksien hoitoon Sikavaan kuuluville tiloille. Varalle luovutuksen 

edellytykset on kytketty terveydenhuoltoon.  

 

Varalle luovutuksen ehdot on tähän kuvattu lyhyesti:  

 

1. Tilan on kuuluttava Sikavaan ja tilalla on oltava terveydenhuoltosopimus 

 

2. Sopimukseen on päivitettävä sikalan yksikkökoon mukainen käyntitiheys 

Uusi asetus tuo muutoksia eläinlääkärin käyntiväleihin. Uuden lainsäädännön edellyttämät 
käyntitiheydet tilalle, jolle luovutetaan lääkkeitä varalle (huom. koskee myös rokotteiden 
luovutusta), ovat seuraavat:  
 
1. Kertatäyttöinen lihasikala: kerran / kasvatuserä.  

2. Jatkuvatäyttöinen lihasikala:  

a) 4 kertaa vuodessa (12 viikon välein), kun eläinmäärä on alle 1000 lihasikaa 

b) 6 kertaa vuodessa (8 viikon välein), kun eläinmäärä on 1000-1999 lihasikaa 

c) 8 kertaa vuodessa (6 viikon välein), kun eläinmäärä on yli 2000 lihasikaa 

3. Porsastuotanto- ja yhdistelmäsikala: 

a) 4 kertaa vuodessa (12 viikon välein), kun emakkomäärä on alle 75 

b) 6 kertaa vuodessa (8 viikon välein), kun emakkomäärä on 75-299 

c) 8 kertaa vuodessa (6 viikon välein), kun emakkomäärä on 300-599 

d) 12 kertaa vuodessa (4 viikon välein), kun emakkomäärä on 600-1499 

e) 24 kertaa vuodessa (2 viikon välein), kun emakkomäärä on yli 1500 

 
      Jos tilalle ei luovuteta lääkkeitä ja tila on Sikavan kansallisen tason tila, noudatetaan Sikavan    

      käyntitiheyksiä (kertatäyttöinen lihasikala kerran / kasvatuserä, porsastuotantosikala 4 kertaa       

      vuodessa, erityistason tila 6 kertaa vuodessa). 

 

3. Terveydenhuoltokäynnin sisältöön määritellyt vähimmäisvaatimukset, joiden on käytävä 
ilmi käyntidokumentista, joka on tallennettava Sikavaan 
Terveydenhuollosta vastaavan eläinlääkärin on terveydenhuoltokäynnillä vähintään tarkastettava 
edellisellä käynnillä varalle luovutettujen lääkkeiden käyttö, eläinten terveydentila, eläinten 
poistojen ja sairastavuuden syyt sekä lihantarkastusraportti ja muut lääkkeiden käyttötarpeen 
arviointiin liittyvät raportit ja tutkimustulokset. Eläinlääkärin on tallennettava raportti 
terveydenhuoltokäynnistä terveydenhuollon seurantajärjestelmään. 

  

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten+terveys+ja+elaintaudit/laakitseminen/lainsaadanto/


4. Sikavaan tulee tallentaa terveydenhuoltosuunnitelma, joka sisältää hoito- ja 
lääkityssuunnitelman tilalla esiintyvien yleisimpien sairauksien varalle 

Suunnitelmaan on kirjattava ns. lääkitsemissuunnitelma: lääkkeiden käytön ohjeistus; 
käyttötarkoitus, annostus, kuurin pituus, varoaika, karjuporsaiden kastraatiokäytännöt, 
sairastuvuuden syyt ja toimenpiteet sairastavuuden vähentämiseksi, tautisuojaustoimet jne. 

 
5. Tilan velvollisuus on kirjata lääkekirjanpito valtakunnalliseen terveydenhuolto-ohjelmaan 
(käytännössä Sikavaan)  
Eläinlääkärin on terveydenhuoltokäynnillä tarkistettava Sikavasta, että lääkekirjanpitovaatimus 
täyttyy ja seurattava varalle luovutettujen lääkkeiden käyttöä. 
 
6. Mikrobilääkkeiden luovutuksen ehtona näytteenotto ja herkkyysmääritykset  

Näytteitä on otettava säännöllisesti diagnoosin varmistamiseksi ja herkkyysmääritystä varten, 

mikäli mikrobilääkkeitä joudutaan käyttämään toistuvasti esiintyvien sairastapausten hoitoon. 

 
Eläinlääkäri päättää lääkkeiden luovuttamisesta ja vastaa tilan lääkkeiden käytöstä (MMM asetus 
lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta, liite 3. luku 1. kohta 1.). Eläinlääkärin on tarkistettava, että 
lääkkeiden luovutuksen ehdot täyttyvät. Eläinlääkäri ei saa luovuttaa lääkkeitä varalle, jos katsoo 
tilanteen sellaiseksi, että edellytyksiä lääkkeiden varalle luovutukseen ei ole.  
 

 

 


