Sikavan toimintasuunnitelma 2020

1 (3)

Sikavan toiminnan kehittäminen
1. Ideariihi Sikavan toiminnan parantamisesta pidemmällä aikavälillä: rekisterin
toiminta ja asiantuntijatoiminta, Sikavan sidosryhmille ja asiakkaille
2. Raportointityöryhmä
3. Isojen sikaloiden eläintautirahaston suunnittelu
Sikavan toimihenkilöiden osaamisen kehittäminen
1. Sikavan toimihenkilöt osallistuvat tarvittaviin koulutuksiin ajankohtaisista
aiheista
a) Rekisterivastaava osallistuu
i.
Snellmanin tuottajaseminaari,
ii.
Tuottajakongressi, Herning, syksy 2020
b) Sikavan asiantuntijaeläinlääkäri osallistuu mahdollisuuksien mukaan ja
budjetin sallimissa rajoissa vuosittain ESPHM ja IPVS -kongresseihin ja
mahdollisesti muihin tilaisuuksiin aiheen koskiessa läheisesti Sikavan
toimintasuunnitelmaan kirjattuja asioita.
i.
ESPHM Bern 29.4.-1.5.2020,
ii.
IPVS, Rio de Janeiro, Brasilia, kesäkuun alku
c) Excel-koulutus, Power Query ja Power BI raportoinnin apuna, muu tarvittava
koulutus
Sikavan laatujärjestelmään liittyvät toimet
1. Uudelleensertifiointi
2. Sikava-peruskoulutus 1-2 kertaa vuodessa
3. Terveydenhuoltokäyntiohjeen päivittäminen, valokuvat, ohjeistus arviointiin
4. Laatujärjestelmän ylläpito (ostopalveluna tehdyn sopimuksen puitteissa)
5. Laatukäsikirjan ylläpito ja tarvittavat muutokset
6. Sisäisten ja ulkoisten auditointikäytäntöjen kehittäminen valittujen
ulkopuolisten toimijoiden kanssa
7. Omavalvonnan kehittäminen ja eläinlääkäreiden ohjaaminen
8. Johdon toiminnan auditointi 2020
9. Kyselyn tekeminen ja sen hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä, kysely
tuottajille ja terveydenhuoltoeläinlääkäreille Sikavan käytettävyydestä (RKH3)
Tietokantaan liittyvät toimet
1. Rekisteriä kehitetään terveyden, elintarviketurvallisuuden ja hyvinvoinnin
arvioinnin työkaluna (tästä tehtävä strateginen priorisointi, budjetti riittänee n.
yhteen XXL-kehitykseen):
a)
Lääkkeiden käytöstä kansalliset ja tilakohtaiset kuvaajat (L-XL)
(RKH3)
b)
Tarkistetaan sikojen hoitokoodit (M)
c)
Rekisteritason käyttöönotto
d)
TH-suunnitelmalomakkeen päivitys ja ohjelmointi järjestelmään
(XXL) 2019-2020, hinta-arvio
i.
Valvottujen pito-olosuhteiden lokeron käyttöönotto,
toimivuuden seuranta ja jatkokehitys
e)
Hyvinvointi-indeksin toimivuuden seuranta ja jatkokehitys (RKH3)
f)
Tutkimustulosten siirto (RKH3)
2.
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2. Rekisteriä sekä rajapintoja ylläpidetään ja kehitetään yhteistyössä Mtech Oy:n ja
sidosryhmien kanssa
a) Rekisteriin kertyneiden tietojen hyödyntäminen: raportoinnin
kehittäminen
i.
parannetaan raportointityökaluja siten, että yhteenvetoja voidaan
hyödyntää terveydenhuollon seurannassa ja kehittämisessä sekä
viestinnässä: lääkkeiden käyttötiedot, sikojen hyvinvointitiedot
(RKH3)
ii.
raporttien määrittely ja priorisointi: raakadatan laadun kehittäminen,
varmistetaan tuottajien ja eläinlääkäreiden koulutuksella, että
kertyvä tieto on oikeaa – videokoulutus mm. lääkekirjanpito, ellkoulutus
iii.
Power Query ja Power BI -työkalujen hyödyntäminen ja tarvittava
koulutus, raporttien julkaisu säännöllisesti ETT:n uudistetuilla
kotisivuilla (RKH3)
b) rajapintojen ylläpitäminen ja tarvittava päivittäminen
viranomaisrekistereihin, tuotannonseuranta- ja
eläinlääkäriohjelmistoihin
c) rekisterin kehitystöiden koordinointi ja ohjaus Mtech:n kanssa
(säännölliset kokoukset, Trello)
Sikaterveydenhuollon koordinaatio
1. ETU-sika-asiantuntijaryhmän ja ETU-sikaeläinlääkäriryhmän toiminnan
koordinointi 2020
2. Lääkkeiden käyttömäärien ja käytön syiden seuranta (RKH3)
3. Kaikkien tilojen (erityistason!) bioturvallisuusvaatimusten päivittäminen ja
toteutus
i.
huoneentaulut
ii.
erityistason tautisuojausehdot
iii.
Biocheck.UGent®:n hyödyntäminen
Eritystilanteiden hallinta ja koordinointi
1. Kehitetään kriisivalmiutta sikasektorin yhteistyöryhmän kanssa
2. Erityistilanteiden hallintaa kehitetään ja koordinoidaan rekisterin avulla
yhteistyössä jäsenteurastamoiden kanssa
3. Toimitaan eläintautitilanteissa tarvittaessa viranomaisten apuna
Viestintä ja koulutus
1. ASF-vastustus ja -tiedotus
2. Eläinlääkäreiden koulutus haittaeläintorjunnasta, valvottujen pito-olosuhteiden
vaatimuksista, Sikavan hyvinvointi-indeksistä ja muista ajankohtaisista asioista
3. EU PiG -hankkeen tiedonvälitys, verkkoviestintä/tilaisuudet
4. Terveydenhuollon seminaari yhteistyössä Nasevan ja ETT:n kanssa
5. Tuottajien webinaari-koulutus: mm. lääkekirjanpidosta, muista ajankohtaisista
asioista (RKH3)
6. Tuottajien, eläinlääkäreiden ja muiden sidosryhmien informointi ajankohtaisista
aiheista Sikavan ja ETT:n sivuston kautta sekä sosiaalisessa mediassa
7. parannetaan ohje- ja lomakesivustoa ja sen käytettävyyttä tarpeen ja resurssien
mukaan
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8. laaditaan vähintään yksi posteriabstrakti tieteelliseen kongressin resurssien
mukaan
9. kirjoituksia ajankohtaisista asioista alan lehtiin resurssien mukaan
Hankkeet
1. Sikava osallistuu EU PiG tiedonvälityshankkeeseen keräten hyviä käytäntöjä ja
informoiden niistä, helmikuun loppuun mennessä
2. Ruokaketjuhanke3 (RKH3) suunnitteilla 1.4.-31.7.2022
3. Sikava mukana seuraavissa ohjausryhmissä: SusPigSys (IT), Bioturvahanke
(Satafood) (IT)
4. osallistutaan resurssien sallimissa puitteissa Sikavan ja ETT ry:n toimialaan
läheisesti liittyviin hankkeisiin ohjausryhmiin toiminnanjohtajan luvalla ja
hankkeisiin ETT:n hallituksen luvalla
Yhteistyö
1. yhteistyötä tiivistetään sidosryhmien ja viranomaisten kanssa; Ruokaviraston
kanssa säännölliset kokoukset
2. tehdään kansainvälistä yhteistyötä resurssien sallimissa puitteissa, etusijalla
pohjoismainen yhteistyö

