Sikavan toimintasuunnitelma 2021
Sikavan toimintaperiaate: Sikavan toiminta varmistaa raaka-aineen tuoteturvallisuuden
ja edistää sikojen terveyttä ja hyvinvointia.
Sikavan hallinto ja toiminta perustuu ISO9001:2015 mukaiseen laatujärjestelmään,
jonka soveltamisalaksi on määritelty terveydenhuoltopalvelut sikaloille.
Terveydenhuoltopalveluiden lisäksi Sikava osallistuu aktiivisesti
sidosryhmäkeskusteluihin, koordinoi kansallista sikaterveydenhuoltoa ja on mukana
ETT:n hankkeissa. Tavoitteena on, että Sikava-järjestelmän tietoja hyödynnetään
kattavasti hyvinvointimerkin kriteereissä sekä uuden ohjelmakauden eläinten
hyvinvointikorvauksen ehdoissa.

Sika-alan eläintautirahasto
Isojen sikaloiden eläintautirahastohanke 31.8.2021 asti, htv-tarve 1,5 htv (hankeajalle 2,2
ell)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pilottikäynnit (erityistaso, rahastotilat)
Tuottajien ja eläinlääkäreiden kouluttaminen
Rahaston sääntöjen luominen ja mallin kehittäminen
Rahastoon kuuluvien tilojen tautisuojauksen auditointi
Sikavan tautisuojauksen tason dokumentoinnin kehittäminen
Rahastomaksujen luokittelu riskiluokkiin

Sikavan toimihenkilöiden osaamisen kehittäminen

Sikavan toimihenkilöt osallistuvat tarvittaviin koulutuksiin ajankohtaisista aiheista.
• Kotimaassa: Eläinlääkäripäivät ja Tuotantoeläinlääkäripäivät.
• Tietojen käsittelyyn, viestintään ja laadunhallintaan liittyvään koulutukseen
osallistutaan tarvittaessa.

Sikavan laatujärjestelmän ylläpito

1. Omavalvonnan kehittäminen
2. Järjestelmäauditointi
3. Jatkuva parantaminen ja toiminnan kehittäminen
1. ideariihi jäsenyrityksille ja sidosryhmille
2. käyttäjäkysely (eläinlääkärit ja tuottajat)
4. Sikava-peruskoulutus 1-2 kertaa vuodessa
5. Laatujärjestelmän ja -käsikirjan ylläpito (osittain ostopalveluna tehdyn
sopimuksen puitteissa)
6. Johdon toiminnan auditointi 2021
7. Terveydenhuoltokäynti- ja suunnitelmaohjeen päivittäminen ja tarkentaminen
8. Sisäisten ja ulkoisten auditointikäytäntöjen kehittäminen valittujen
ulkopuolisten toimijoiden kanssa
9. aktiivisen viestinnän kehittäminen: asiakkaat ja sidosryhmät

Tietokantaan liittyvät toimet
1.

Rekisteriä kehitetään terveyden, elintarviketurvallisuuden ja hyvinvoinnin
arvioinnin työkaluna

i.

ii.

iii.
iv.

v.

automatisointi
• luokitusmuutosten kriteerien suunnittelu (pääkriteerit: th-käynnin
viivästyminen, salmonella, THS päivitys myöhässä, lääkekirjanpito ei
merkintöjä x kk, Biocheck myöhässä)
• oletushälytykset rekisterivastaavalle
• Eläinlääkärin sijaisuus yhdellä kirjauksella molempiin järjestelmiin
• Tutkimustulos -rajapinnan kehittäminen Movet Oy:n laboratorioon ja
Ruokaviraston tutkimustulosten rajapinnan selvittäminen suomi.fi väylää hyödyntäen, seurataan Nasevan päätöstä
• VTM -datan virhelähteiden selvitys ja tarkempi selvitys VTMtoimintamallin automatisoimiseksi, laskentatavan tarkastelu,
raportoinnin kehittäminen
Lääkkeiden käytön tilakohtaisten ja kansallisten tietojen kuvaajien
jatkokehitys
• hoidot-kuvaajan toteutus
• lääkeluovutusrajanpinnan käyttöönotto
Rekisteritason käyttöönotto
Tautisuojauksen arvioinnin kehittäminen
• Terveydenhuoltosuunnitelmauudistus
• Riskiluokituksen laskenta
• Valvottujen pito-olosuhteiden lokeron käyttöönotto, toimivuuden
seuranta ja jatkokehitys
• Biocheckin korjaukset
• epidemiologinen yksikkö osaksi pitopaikan perustietoja
• rakennustekniset ratkaisut - dokumentointi
Hyvinvointi-indeksin toimivuuden seuranta ja jatkokehitys

2. Raportoinnin kehittäminen:
i.
parannetaan raportointityökaluja siten, että yhteenvetoja voidaan
hyödyntää terveydenhuollon seurannassa ja kehittämisessä sekä
viestinnässä. Panostetaan visualisuuteen esim. PowerBI-työkalun avulla.
ii.
raporttien määrittely ja priorisointi: raakadatan laadun kehittäminen,
varmistetaan tuottajien ja eläinlääkäreiden koulutuksella, että kertyvä tieto
on oikeaa – videokoulutus mm. lääkekirjanpito, ELL-koulutus
3. Rekisteriä sekä rajapintoja ylläpidetään ja kehitetään yhteistyössä Mtech Oy:n ja
sidosryhmien kanssa
i.
rajapintojen ylläpitäminen ja tarvittava päivittäminen
viranomaisrekistereihin, tuotannonseuranta- ja eläinlääkäriohjelmistoihin

Sikaterveydenhuollon koordinaatio
1.

ETU-sika-asiantuntijaryhmän ja ETU-sikaeläinlääkäriryhmän toiminnan
koordinointi ja sihteerinä toimiminen 2021
2. Lääkkeiden käyttömäärien ja käytön syiden seuranta
3. Kaikkien tilojen (erityistason!) bioturvallisuusvaatimusten päivittäminen ja
toteutus, sis. erityistason ehtojen päivitys

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. Terveydenhuollon seminaari yhteistyössä Nasevan ja ETT:n kanssa
4. Tuottajien webinaarikoulutus: mm. lääkekirjanpidosta, muista ajankohtaisista
asioista (RKH3)
5. Tuottajien, eläinlääkäreiden ja muiden sidosryhmien informointi ajankohtaisista
aiheista Sikavan ja ETT:n sivuston kautta sekä sosiaalisessa mediassa
6. parannetaan ohje- ja lomakesivustoa ja sen käytettävyyttä tarpeen ja
resurssien mukaan
7. laaditaan vähintään yksi posteriabstrakti tieteelliseen kongressin resurssien
mukaan
8. kirjoituksia ajankohtaisista asioista alan lehtiin resurssien mukaan

Hankkeet

1. Ruokaketjuhanke3 (RKH3) 1.4.2020-31.7.2022
2. Hankeyhteistyö Bioturvallisuus – elinehto tulevaisuuden sikatiloille (Satafood ja
Finnpig) (ohjausryhmä: IT, hankeyhteistyö: ST, VH)
3. Suojaa SiKana -hanke, osallistutaan ostopalveluna luennointiin ja
hankekonsultointiin
4. osallistutaan resurssien sallimissa puitteissa Sikavan ja ETT ry:n toimialaan
läheisesti liittyvien hankkeiden työ- ja ohjausryhmiin toiminnanjohtajan luvalla

Yhteistyö
1.

yhteistyötä tiivistetään sidosryhmien ja viranomaisten kanssa; Ruokaviraston
kanssa säännölliset kokoukset
2. tehdään kansainvälistä yhteistyötä resurssien sallimissa puitteissa, etusijalla
pohjoismainen yhteistyö

